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ال قافة  ..واجلامعة
الحتيا اجلامعات بدون ال قافة..
فاجلامعــات بــال ثقافــة تتحــوك إىل هياكــل كوننريتيــة ،وإىل قاعــات صــماء وإىل علـ الينفـ إال لتــدمري
البشرية.
واليت رج منها إال اجلهالء ابحليا .
يت رج منها براميل من العل كرباميل النفط ،فبدك أن تنف تضر وحتط  ،وحترق األخضر واليابس.
وال قافة ه فن احلا  ..فن التعامل م اآلخرين  ..فن تلق العل وكيفية تطبيق .
فما الفائد من وجود استاذ جامع غري م قف ،يتصر يف احليا كاجلهالء.
وما الفائد من وجود طال جامع غري م قف يتصر م أقران كاألمين.
وما الفائد من وجود جامعة ختلو قاعاهتا وحدائقها وخمترباهتا من ثقافة اإلنسان.
هل تريدون جامعة موبوئة ابلعالقات املنحرفة .وابلتصرفات الصبيانية؟
وهل مهمة اجلامعات فقط أن تعل الط واهلندسة والفي اء والراضيات فقط؟
بل إن مهمتها األوىل أن تعل الطال كيف ينون إنسا ً قبل أن ينون طبيباً أو مهندساً أو عاملـاً يف
الفي اء والراضيات.
فجامعاتنا أما مهمة كبري  ،ه كيف ت قف أبناءها ب قافة احليا ..
كيف تعلمه ح اآلخرين واحرتامه وتنرميه .
تعلمه ان احليا حقوق وواجبات.
التعلمه احلقوق فقط وترتك الواجبات.
فال قافة ه السبيل إىل التكية وارتباط اإلنسان ابخلال وامل لوق.
ولقد بع هللا النبين للبشرية ابلتكية والتعلي معاً.
هو ال ي بع يف األمين رسوال منه يتلوا عليه ءاات ويكيه ويعلمه النتاب واحلنمة
وان كانوا من قبل لف ظالك مبن
صدق هللا العل العظي
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الضمان بين كسب الملكية وعدمه

Guarantee: Obtaining property or not

أ.م.د .علي شاكر عبد القادر البدري

()1

Dr.Ali Shakir Al-Badry

ملخص البحث:
تنتقل امللنية مبوافقة ورضا مالن  ،وال يتصور ان ينون ش صا مالناً دون سب مـن أسـباب كسـ
امللنية ،فتبدك املالك رغما عن قد تبدو للوهلة األوىل فنر مستعصية ال يقرها القانون والفق االسالم ،
ولنن مب يد من التدبر والتعم جند هلا تطبيقات يف الفق االسالم والقانون املدين،فف حب نا يتغري املالك
بــن مــن القــانون ملســوغات عديــد منهــا يســتدع االســتقرار يف احليــا القانونيــة وتــرجيح املصــلحة األوىل
ابلرعاية ،فالضمان ال ي يرتت نتيجة لتغري يف العن حيدث بفعل من الغاص أو املتلف مما جيعـل العـن
متغري عما كانت قبل الغص أو األتال وها ما يؤدي إىل تغري مالك العن.
Abstract
The transferring of property depends on the agreement of its owner. It is
not acceptable to imagine that a person could be as owner unless there is
a reason of gaining of property. Changing the owner lack of his wish may
seem at first glance intractable idea and not acceptable by Islam
Jurisprudence. However, if we studied this case in depth we could find
some application in both Islamic Jurisprudence and civil law
In this research, the owner could be changer according to the provisions
of law for many justifications which call for stability in our legal life and the
like hood of the first interest. The guarantee which result from the changing
the title take place by usurper or destructive which leads to make the title
also changed before the irregularity or Damage which lead to the change
the title.

المقدمة
ان ح امللنية يعد من أه احلقوق العينية وأوسعها نطاقاً ويعد ه ا احل هو االصـل الـ ي تفرعـت عنـ
ال
ما مـن تلقـاء نفسـ  ،ومبعـى أدق ان الشـ
بقية احلقوق العينية االصلية ،فال ينشأ ح امللنية لش
يصـبح مالنـا دون ان ينـون هنـاك سـب مـن أسـباب كسـ امللنيـة،ويرى االجتـا السـائد يف فقـ القـانون
 -2كلية القانون /جامعة اهل البيت-

.-
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العدد11 :

املـدين ان اسـباب كسـ امللنيـة وارد علـ سـبيل احلصـر ،بينمـا يـ ه االجتـا الفقهـ األخـران اسـباب
كس امللنية يف القانون املدين وارد عل سبيل امل اك ،ومن االسباب الي مينن اضافتها الضمان.
وان كانت دراسة الضمان جندها متناثر يف كت الفقـ االسـالم فالبـد مـن مجـ شـتاهتا ومجـ معانيهـا
ملعرفـة معناهـا ونطاقها،وينـاد ان ينـون هـ ا املعـى غـري واضـح املعـام مـن حيـ معنـا وأثـر حـى يف الفقـ
القانوين،وملعرفة دور الضمان والسيما يف الغص واالتال اخرت لبح نـا ،ولعـل هنـاك أتيـة عمليـة حتـدث
مـن الضـمان م ـل لـو غـري الغاصـ العـن املغصـوبة فهـل يتملنهـا ابلضـمان ،فلـوغري الغاصـ اخلشـ
املغصوب لألاثث فهل يتملنها ابلضمان.
ويـ ه الفقـ احلنفـ إىل ان الضـمان ينسـ امللنيـة إذا تـوافرت شـروط معينـة واسـتدلوا بقـوهل حبجـ
يعدوها دامغة ،بل ان فقهاء من م اه أخرى يرون ما يرى امل ه احلنف  ،وقد اجتهت بعض القوانن إىل
ان الضـمان ينسـ امللنيـة ،وذهـ اجتـا يف القـانوين ان قانوننـا املـدين قـد أخـ بقاعـد كسـ امللنيـة
ابلضمان ضمنا وليس صراحة.
وبـن االجتـا الـ ي يقـوك ان الضـمان ينسـ امللنيـة البـد مـن تـوافر عـد شـروط منهـا أن ينـون حمـل
الضمان قابالً ل بوت امللك فيها ابتداءً وان تتغري العن املضـمونة وان ينـون هنـاك مقابـل للضـمان وان ينتفـ
قصد الغش لدى الضمان ،وأيد ه ا االجتا الفقه االسالم اجتا يف الفق القانوين من ان الضمان يعد من
أسباب كس امللنية ويعد من األسباب الناقلة للملنية.
بينما ذه اجتا فقه آخر إىل أن الضـمان ال ينسـ امللنيـة وقـدموا أصـحاب االجتـا السـاب مـن ان
الضمان ال ينس امللنية بتربيرات عديد فال مينن ان ينس املعتدي صفة املالك للعـدوان علـ عـن ال
ميلنها.
لـ ا حب نـا هـ ا املوضـوع مقارنـة ابلفقـ اإلسـالم  ،وحب نـا يف القـوانن وعـن موقفهـا مـن موضـوعنا ولنـن
عد ب لك بقليـل ووجـد شـ رات مـن هنـا وهناك،فقـد جـاءت دراسـتنا إىل بلـور املوضـوع وإ الـة أسـباب
الغموض في  ،فهو حباجة إىل من ينفض الغبار عن  ،ولقد وجـد ان مـن املناسـ معاجلـة هـ ا املوضـوع يف
ثالثة مباح  ،أوهلما مفهو الضمان واثنيهما كس امللنية ابلضمان واملبح ال ال عد كس امللنية
ابلضمان .وإذا ما انتهينا من حب ذلك سنوصل خبامتة سندرج فيها أبر النتائ واملقرتحات وسنت املنه
التحليل واالستقرائ سبيالً إىل غرضنا ه ا وهللا من وراء القصد وب املستعان وعلي التوكل.
المبحث االول:مفهوم الضمان
للضمان عد معان يف اللغة وك لك يف االصطالح الفقه ،ولوجود العالقة الوطيد بـن املعنيـن ،فالبـد
من معرفة مدى املناسبة واملطابقة بن ه املعاين اللغوية واملعى االصطالح وك لك البد من متيي الضمان
ممـا يشـتب بـ مـن أوضـاع ،وعليـ مينـن تقسـي هـ ا املبحـ إىل مطلبـن نعـاج يف املطلـ االوك حتديـد معـى
الضمان وننرس يف املبح ال اين متيي الضمان مما يشتب ب .
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املطلب األول:تحديد معنى الضمان

عنـد البحـ عـن معـى الضـمان اصـطالحا البـد مـن معاجلتـ املعـى لغـة ،لوجـود العالقـة الوطيـد بـن
املعنين،واملتصفح ملعاج اللغة جيد يف طيات معان عد للضمان،والبد من معرفة مدى املناسبة واملطابقة بن
ه املعاين اللغوية واملعى االصطالح ،واي من املعاين اللغوية الي سنأسس عليها املعى االصطالح .
ض ّم َن الش ء الوعـاء وحنـو اي جعلـ فيـ وأودعـ أا  ،وضـمن
لفظ الضمان ل عد معان يف اللغة منهاَ :
ـمن الوعـاء وحنـو الشـ ء:احتـوا وأشـتمل عليـ هـو شـغل الشـ ء بغـري
فال ً الش ء:جعل يضمن  ،ويقاك ّ
تض َ
)(7
واشتمال علي ) ،(1ويقاك ضمن الش ء أضمن ضمنا وضما فا ضامن ومضمون والضامن هو النفيل .
ويقاك ضمن الش ء أييت مبعى احلفظ ومن الضمان يف الن ل فسم الضمان ألن أرابهبا ضمنوا عمارهتا
وحفظهـا)،(6وقـالوا ضـمنت الشـ ء مبعـى غرمتـ ديـن فـالن أي غرامتـ  ،وأييت الضـمان مبعـى االلتـ ا فيقـاك
ضـمنت والت متـ وضـمنت املـاك ألت متـ  ،وضـمنت املـاك ال متـ إا وضـمان املـاك الت امـ ،و أييت الضـمان مبعـى
سادس وهو اجل ،فيقاك ضمن الش ء أي ج بصالحيت وخلو مما يعيب ).(5
اما معى الضمان اصطالحاً لدى فقهاء املسلمن فل عد معان منها النفالة وه ض ذمـة إىل ذمـة يف
مطالبة ش ء فالنفالة تعهد والت ا اي جعل اإلنسـان سـلطنة علـ نفسـ ،ومبعى آخـر ان النفالـة تعهـد ذمـة
ألُخرى(4).وان ه ا املعى االصطالح للضمان جيري جمرى املعى اللغوي للضمان مبعى النفالة ،وه ا املعى
()3
أخ اطالقات كلمة الضمان .
اما املعى ال اين للضمان فهو االلت ا أبداء التعويض وه ا املعى اع مـن املعـى األوك وعـر ابنـ ((…رد
)(8
م ل اهلالك ان كان م ليا أو قيمت ان كان قيميا)) .
 -1مجـاك الـدين ابـن الفضـل حممـد بـن منـر (ابـن منظـور) ،لسـان العـرب ،اجلـ ء السـاب عشـر ،دار الرسـالة ،النويـت، 1973،
ص.385
 -7املعجـ الوسـيط ،قـا إبخراجـ ابـراهي مصـطف وأمحـد الـ ات وحامـد عبـد القـادر وحممـد علـ النجـار ،اجلـ ء االوك ،مطبعـة
مصـر ،1960،ص.547 0حممـد بـن اي بنـر بـن عبـد القـادر الـرا ي ،خمتـار الصـحاح ،الطبعـة األوىل ،دار النتـاب العـري ،بـريوت،
ص..348
 -6حممد بن حممد بن عبد الر اق املرتض ال بيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،اجلـ ء التاسـ  ،ط،2النويـت،دون ذكـر سـنة
الطب ،ص.265
 -5أمحد بن حممد بن عل املقري الفيوم  ،املصباح املنري يف غري الشرح النبري ،املنتبة العلمية،ج ،1ص.364
 -4ينظـر حممـد احلسـن كاشـف الغطـاء،حترير اجمللـة،اجل ء ،2الطبعـة ال انيـة ،املركـ العلمـ للتقريـ بـن املـ اه 1432 ،ه،ص
.294وي ه رأي فقه آخر إىل تعريف ابلقوك(إحالة املديون دائن عل غري ) ينظر حممد حسن النجف  ،جواهر النال  ،من دون ذكر
املطبعة و ال منان الطب ج،،21ص.46
 -3مشس الدين حممـد بـن أمحـد بـن اي سـهل )السرخسـ ( املبسـوط،ج ،19دار املعرفـة بـريوت، 1986.،ص.160كمـاك الـدين بـن
عبد الواحد )ابن اهلما (،البحر الرائ  ،شرح فتح القدير ،اجل ء ، 6دار أحياء الرتاث العري 1316 ،ه،ص .329امحد)الدردير( املالن ،
الشـرح الصـغري ،ج،3املنتبـة النـربى ،ص.320اي احلسـن علـ بـن حممـد بـن حبيـ املـاوردي(الشـافع ( ،احلـاوي النبـري يف فقـ اإلمـا
الشافع  ،ج ،6ط،1دار النت العلمية،1994،ص.430موف الدين أي حممد عبد هللا بن أمحـد بـن حممـد(ابـن قدامـة املقدسـ (،املغـ،،
اجل ء اخلامس ،دار احلدي ، 2004،ص . 71حممد بن حسن بن عل (الطوس )املبسوط يف فق االمامية ،ج ،2املنتبة الرضـوية1387 ،
ه ،دون ذكـر منـان الطبـ ،ص.322ابـن حـ االندلسـ  ،احمللـ  ،ج(،8ص -221ص.)222د .علـ اخلفيـف ،الضـمان يف الفقـ
االسالم  ،القس االوك ،منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهر  ،بال سنة طبـ  ،ص.7ويوجـد تعريـف آخـر للضـمان مبعـى
الغرامة ،مل يد من التفصيل ينظر حممد بن عل الشوكاين ،نيل االوطار ،اجل ء اخلامس ،دار النت العاملية ،بريوت ،ص.210
 -8ين العابدين بن ابراهي بن جني  ،شرح االشبا والنظائر ،اجل ء ال اين ،دار النت العاملية بريوت ،ص 210.ومنه من عرف مب ل
هـ ا التعريـف(أنـ واجـ رد الشـ ء أو بدلـ ابمل ـل أو القيمـة)ينظـر أي حامـد بـن حممـد بـن أمحـد الغـ ا  ،الـوجي  ،ج،1مطبعـة اآلداب
واملؤيد،مصر ،ص.205
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اما املعى ال ال للضمان فهو شغل ال مة ،فقد عرف بعض الفقهاء املسلمن احملدثن أبن ((الضمان:هو
شغل ال مة مبا يوج الوفـاء بـ مـن مـاك أو عمـل واملـراد ب بوتـ فيهـا ان ينـون مطلـواب داؤ شـرعاً عنـد حتقيـ
شرط ادائ  ،سواء أكان مطلوابً ادائ يف احلاك كالدين احلاك ا يف ال من املستقبل املعن ،كالدين املؤجل إىل
وقت معن إذ هو مطلوب اداؤ إذا ما حتق شرط ادائ )).
وه ا التعريف(،)9يعد املعى االع للضمان،فعد الضمان كل مـا يشـغل ال مـة مـن التـ ا سـواء كـان حملـ
ماالً او عمالً أو امتناعاً أو أا كانت االسباب املنشئة ل .
وقـد يتبـادر للـ هن للوهلـة االوىل ان املعـى ال ـاين واملعـى ال الـ للضـمان متطابقـان مـن حيـ املغـ ى
واملفهو  ،ولنن ه ا النظر غري دقي فمعى شغل ال مة خيتلف عن معى التعويض فم الً املدين يعد مشغوك
ال مة ابلدين ولنن ال يعد مل ماً ابلتعويض.
اما جملة االحنا العدلية فقد بينت معى الضمان اذ نصت املـاد ()416مـن جملـة االحنـا العدليـة علـ
أن ((الضمان هو اعطاء م ل الش ء أن كان من امل ليات وقيمت أن كان من القيميات))،وه ا املعى يواف
املعى ال اين يف الفق االسالم (التعويض).
وجنـد كـ لك ان املشـرع العراقـ قـد أدرج معـى (ضـمان العقـد) كمـراد للمسـؤولية العقديـة يف
املواد()168-176من القانون املدين العراق رق  40لسنة  1951املعدك،وك لك ن عل مصطلح الضمان
يف املـاد ()2 /134مـن القـانون املـدين العراقـ علـ ان ((وللعاقـد املنـر أو املغـرور اخليـار ان شـاء ضـمن
العاقـد االخـر وان شـاء ضـمن اجملـرب والغـار .فـأن ضـمن اجملـرب أو الغـار فلهمـا الرجـوع مبـا ضـمنا علـ العاقـد
اآلخـر.وال ضـمان علـ العاقـد املنـر أو املغـرور أن قـبض البـدك منروهـاً أو مغـرورا وهلـك يف يـد بـال تعـد
من ))،ونستدك من ه ا الن ان املشرع يقصد ابلضمان هو اداء التعويض من قبل اجملرب أو الغار أو من قبل
املتعاقد األخر م املنر أو املغرور ،وك لك نستدك مبا نصت علي املاد ()186مـن القـانون املـدين العراقـ إذ
بينت ان((-2إذا أتلف أحد ماك غري أو أنق قيمت مباشر أو تسببا ،ينـون ضـامنا ،إذ اكـان يف أحـداث
ه ا الضرر قد تعمد أو تعدى-1.واذا أجتم املباشر واملتسب ضمن املتعمد أو املتعدي منهما ،فلو ضـمنا
معـاً كـا متنـافلن يف الضـمان))،وبينت جلنـة القـانون املـدين عنـد بيـام هلـ املـاد ان معـى الضـمان هـو
)(21
التعويض.
وقد نصت املاد ()193من القانون املدين العراق عل ان ((يضمن الغاص اذا استهلك املاك املغصوب
او اتلف او ضاع من او اتلف كل او بعض بتعدي او بدون تعدي )).ودار نقاش يف اللجنة التحضريية لوض
القـانون املـدين عـن معـى الضـمان يف هـ املـاد واسـتقروا أن معـى الضـمان هـو التعـويض أي كـل مـا حلقـ
خسار وما فات من كس عند مناقشة ه املاد وه ا املعى يعد أع من معى رد القيمة للقيمـ ورد امل ـل
للم ل )،(22الن التعويض قد يشمل احلرمان من املناف وغريهـا وهـ ا املعـى ال يتضـمن رد القيمـة للقيمـ اورد
امل ل للم ل.
 -9يالحـظ ان هـ ا التعريـف اسـتنبط هـ ا الفقيـ مـن خـالك مالحظتـ هـ التعريفـات يف الفقـ االسـالم ،عل اخلفيـف ،املرجـ
الساب  ،ص.5
 -21ينظر القانون املدين م جمموعة األعماك التحضريية،اجل ء ال اين ،مطبعة ال مان ،بغداد، 2002،ص.7
 -22ينظر ،املرج نفس  ،ص.13
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وجند ان املاد ( )187من القانون املدين العراق نصت عل ان ((-2اذا هد احد عقار غري بـدون حـ
فصاح العقار ابخليار ان شاء ترك انقاض للهاد وضمن قيمت مبنياً م التعويض عن االضرار االخرى وان
شاء حط من قيمت مبنياً قيمة االنقاض واخ هو االنقاض وضـمن القيمـة الباقيـة مـ التعـويض عـن االضـرار
االخرى -1.ولنن إذا بنا اهلاد كما كان اوالً وعوض عن االضرار االخرى ،فإن يربأ من الضمان))(.)21
ونصت املاد ()201من القانون املدين العراق عل أن((احلاك ال ي هو مساو للغص يف إ الة التصر
حنم حن الغص فالودي اذا أننر الوديعة ينون يف حن الغاصـ وبعـد االننـار اذا تلفـت الوديعـة يف
يد بال تعد ينون ضامناً)).
وجند من ه النصوص املتقدمة ان املشـرع العراقـ اراد ان يبـن أن معـى الضـمان هـو املعـى ال ـاين الـ ي
قصد فقهاء املسلمن وهو اداء التعويض سواء كان يف املسؤولية العقدية أو التقصريية ،ولنن م يقصر عل
رد القيمة للقيم اورد امل ل للم ل .
وان القـانون املـدين االردين  67لسـنة  2934قـد نـ صـراحة علـ قاعـد كسـ امللنيـة ابلضـمان يف
املاد ()1085الي نصت عل أن ((املضمو ت متلك ابلضمان ملنا مستنداً إىل وقت سبب وبشرط ان ينون
احملل قابال ل بوت امللك ابتداء)).ويفه مما تقد ان العن املغصوبة املتغري تنتس ملنيتهـا أبثـر رجعـ مـن
وقت حتق سـببها لقـاء مـا يـدف الغاصـ مـن تعـويض وبشـرط ان ال ينـون الغاصـ ممنوعـا مـن متلـك العـن
وان ال تنـون العـن املغصـوبة مـن األمـواك العامـة) ،(27وغايـة القـانون املـدين األردين مـن الـن علـ كسـ
امللنية ابلضـمان هـو محايـة الغـري واسـتقرار التعامـل واسـتنماال لألحنـا املسـتمد مـن الفقـ اإلسـالم )،(26
وجتدر اإلشار ان احلن األصل لغص العـن هـ ردهـا مـا م تتلـف او تتضـرر العـن وان احلنـ االسـت نائ
للغصـ هـو كسـ امللنيـة ابلضـمان بشـرط تغـري العـن)،(25وجتـدر اإلشـار إىل ان الغصـ هـو مـن أك ـر
تطبيقات كس امللنية ابلضمان ولننها ليست التطبي الوحيد ،وقد ذه القضاء األردين إىل ان الضمان
ينـون سـبباً لنسـ امللنيـة إذ جـاء((ان التـ ا شـركة التـأمن مبوجـ عقـد الــتأمن الشـامل أبن تـدف قيمـة
السيار املؤمنة حبالتها الراهنة بتاريخ احلادث فأما مل مة عندئ بدف القيمة املصرح هبا ،ولشـركة التـأمن حـ
مطالبة املؤمن هلا ابلتنا ك عن السـيار هلـا ،وعليـ وحيـ ان قيمـة البـاص املصـرح هبـا يف عقـد التـأمن أقـل مـن
القيمة الفعلية للباص فأن حن املؤمن ل ابلقيمة املصرح هبا مواف للقانون ولشركة التأمن ح املطالبة حبطا
)(24
الباص.

 -21نصت املاد ) (190من القانون املدين العراق عل ان ))-2اذا اتلف احد ماك غري عل ع ان مال ضمن ما اتلف  -1اما
اذا اتلف إبذن مالن فال يضمن((.وقد نصت املاد ) (197من القانون املدين العراق عل ان))املغصوب ان كان عقاراً يلـ الغاصـ رد
اىل صاحب م اجر م ل واذا تلف العقار أو طرأ عل قيمت نق ولو بدون تعد من الغاص ل م الضمان((،وك لك نصت املاد )(262
من القانون املدين العراق عل ما أييت))يعترب الدائن يف استعمال حلقوق مدينـ ئبـاً عـن هـ ا املـدين .وكـل فائـد تنـت مـن اسـتعماك هـ
احلقوق تدخل يف أمواك املدين وتنون ضما جلمي دائني )).
 -27عل هادي العبيدي ،الوجي يف شرح القانون املدين احلقوق العينية،ط،10دار ال قافة،عمان ، 2014،ص.106
 -26د.يوسف حممد عبيدات ،احلقوق العينية واألصلية والتبعية ،ط،1دار املسري ،2011،ص.106
 -25ينظر املاد ) (279من القانون املدين األردين.
 -24قرارها املرق 99 /1045أشار الي د .هادي العبيدي ،املرج الساب  ،ص 105هامش.1
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املطلب الثاني:تمييز الضمان من غريه

سنقس ه ا املطل إىل ثالث فقرات نتناوك يف االوك منها متيي الضمان من املسؤولية العقدية وننـرس
ال اين منها متيي الضمان من التأمن وخنص ال ال منها متيي الضمان من الدين.
ا ال:متييزه مت املسؤ لية الع دية
املسؤولية املدنية تنقس عل املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية،ومينن حتديد معى املسؤولية العقدية
أبما ((اجل اء الـ ي يرتبـ القـانون علـ إخـالك املتعاقـد بتنفيـ الت امـ التعاقـدي) ،)) (23وقـد حيـت علينـا حمـت
أبن املسـؤولية العقديـة مـاه إال مـراد للضـمان ويسـتدك علـ ذلـك أبن املشـرع العراقـ قـد أدرج معـى
(ضمان العقد) كمراد للمسؤولية العقدية يف املواد( )176-168من قانون املدين ،ولنن مب يد من التمعن
جند وجود تشاب واختال بينهما ،فالتشاب بن املسؤولية والضمان أن لقيا املسؤولية العقدية البد من توافر
عقد صحيح ووجود إخالك هب ا العقد يرت علي املسؤولية وك لك يف الضمان ان كان مرتتباً عل املسؤولية
العقدية ،واالختال بينهما أن وجود الضمان ال ينون حصراً يف املسؤولية العقدية فحس بل يف املسؤولية
التقصريية أيضاً ،فقد نصت املاد ( )198من القانون املدين العراقـ علـ ان(( -2غاصـ الغاصـ حنمـ
حن الغاص  ،فإذا غص احد من الغاص املاك املغصوب واتلف او اتلف يف يد فاملغصوب من خمري ان
شاء ضمن الغاص االوك وان شاء ضمن الغاص ال ـاين ،ولـ ان يضـمن مقـداراً منـ االوك واملقـدار اآلخـر
ال اين ،فإذا ضمن الغاص االوك ،كان هل ا ان يرج عل ال ـاين ،واذا ضـمن ال ـاين فلـيس لـ ان يرجـ علـ
االوك-1 .ك لك اذا اتلف احد املاك املغصوب ال ي هو يف يد الغاص فـان املغصـوب منـ ينـون ابخليـار
ان شـاء ضـمن الغاصـ وهـو يرجـ علـ املتلـف وان شـاء ضـمن املتلـف وال ينـون هلـ ا رجـوع علـ
الغاصـ )).ومـا أشـارت اليـ هـ املـاد مـن الضـمان(التعـويض) املرتتـ علـ الغصـ  ،وكمـا ال خيفـ ان
الغص يعد من تطبيقات املسؤولية التقصريية).(28
إن الضـمان وابملعـى الـ ي اشـر إليـ فيمـا سـب (التعـويض) مـا هـو اال اثـر يرتتـ حـن قيـا املسـؤولية
العقدية ،أي أن قيا املسؤولية قد ال يرتت عليـ ضـمان(التعـويض)لعـد مطالبـة املتضـرر بـ رغـ تـوافر أركـان
املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية ،وال يقاك ان توافر املسؤولية يستل التعويض،فاملسؤولية متنن الدائن
من قهر املـدين علـ الوفـاء ان م يقـ األخـري بسـداد خمتـاراً ،فمجـرد متنـن الـدائن مـن احلصـوك علـ دينـ ال
يسـتل احلصـوك علـ التعـويض الحتمـاك عـد مطالبـة الـدائن بـ لك) ،(29امـا الضـمان(التعـويض)فـأن وجـد
فسيلت توافر املسؤولية العقدية ،فتنون العالقة املنطقية بن املسؤولية العقدية والضمان ليست املساوا كما
ن عليها املشرع العراق وامنا العالقة املنطقية بن املسؤولية العقدية و الضمان عمو وخصوص من وج .

 -23د.عبد الر اق أمحد السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،مصادر االلت ا ،دار أحياء الرتاث العري ،ص .779د .حسـن
عل ال نون ،شرح القانون املدين،أصوك االلت ا  ،مطبعة املعار بغداد ، 1970،ص.13
 -28توجد مواد أخرى يف املسؤولية التقصريية قد نصت عل الضمان ،م ال املواد).(197، 193،190
 -29د .حممد سليمان األمحد ،كس امللنية بضمان ضرر املاك ،دار النهضة العربية ،القاهر  ، 2005،ص.33
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اث يا:متييزه مت الرأمني
عـر املشـرع العراقـ التـأمن يف املـاد ()1 / 983مـن قانونـ املـدين ((التـأمن ،عقـد بـ يلتـ املـؤمن أن
يـؤدي إىل املـؤمن لـ أو إىل املسـتفيد مبلغـاً مـن املـاك أو أيـراد مرتبـاً أو أي عـوض مـا آخـر ،يف حالـة وقـوع
احلادث املؤمن ضد  ،وذلك يف مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن ل للمؤمن)).
وبعـد تسـليط الضـوء علـ التـأمن نقـوك ان مثـة تشـاهباً بينـ وبـن الضـمان مـن حيـ ان كالتـا يعـدان
املتضرر)،(11امنا تقدمت االشار الي من تواف من حي التعويض هلو حمل
تعويضاً والتعويض يدف للش
اخلـال بـن التـأمن والضـمان حيـ ان تعـويض التـأمن ينـون للمسـتفيد الـ ي قـد ينـون املتضـرر أو
آخـر ،كـ لك خيتلـف
غـري ،بينمـا الضـمان ينـون للمتضـرر اال اذ احـاك املتضـرر حقـ يف الضـمان لشـ
التأمن من الضمان يف أن تعويض التأمن يشرتط ان يؤدي املؤمن ل مقدماً أقساط دورية وهو ما الوجود ل
يف الضمان.
اثلثا:متييزه مت الديت
إن معى الدين يف الفق اإلسالم خمتلف قليالً عن الفق القـانوين ،فالـدين يف الفقـ اإلسـالم هـو مـاك
فـال ينـون حملـ اال
حنم اثبت يف ال مة أبي سب من أسباب ثبوت ،فالدين ماك موصو غـري مشـ
مبلغاً من النقود أو مجلة من األشياء امل لية،هل ا ينون موضوع ح الدائن غري متعن ب ات  ،وامنا بوصـف ،ل ا
أقتضـ تـدخل املـدين أو وسـاطت ليقـو بتشـ ي موضـوع حـ الـدائن اذ ال مينـن أداؤ اال بتعينيـ وهـ ا
يتطلـ مـن الـدائن ان يقـو مبطالبـة املـدين ،ويسـتل كـل هـ ا أن يتعلـ الـدين ب مـة املـدين لعـد وجـود مـاك
ب ات يتعلـ ب ،فالـدين متعلقـة ب مـة املـدين ومينـن وفـاؤ بـدف أي عـن ماليـة م ليـة مـن جـنس الـدين املتعهـد
)(12
ب.
وقد يتبادر للـ هن أن معـى الـدين مسـاوي ملعـى الضـمان(التعـويض)ولنـن عنـد الـتمعن ابملعنيـن جنـد ان
الدين يف الفق اإلسالم قد ينون عمالً أو امتناعاً عن عمل بينما الضمان ينون دائماً القيا بعمل.
امـا وفـ نظـر القـانون فقـد َعـر املشـرع العراقـ احلـ الش صـ (الدين)يف املـاد ()1 /69مـن قانونـ
املدين علـ أن ((احلـ الش صـ هـو رابطـة مـا بـن ش صـن دائـن ومـدين يطالـ مبقتضـاها الـدائن واملـدين
أبن ينقـل حقـاً عينيـاً أو أن يقـو بعمـل أو أن ميتنـ عـن عمـل)) ،وان الـن املتقـد سـاوى بـن معـى الـدين
ومعى احل الش ص )،(11وبعد تسليط الضوء عل الدين يف الفق اإلسالم نقـوك أن مثـة تشـاهباً بينـ وبـن

 -11ينظر املاد ) (989من القانون املدين العراق .
 -12ومل ي ــد م ــن التفص ــيل ينظ ــر عل ـ حي ــدر ،درر احلن ــا ش ــرح جمل ــة األحن ــا ،ج،1ط،1دار النت ـ
العلمية،بريوت،2010،ص116ومابعدها.الناساين ،بدائ الصنائ ،ج ،6املرج الساب  ،ص.119
 -11والدين شـ ء واحل شـ ء آخر ،ولنن جي ان يبق احل متمي اً عن الدين ومن املؤسف ل ان ه احلقيقة البسـيطة م أيخ
هبا املشـرع العراق ّ اذ نصت املاد ) (3/69من القانون املدين العراق ّ عل ما أييت((يؤدي التعبري)االلت ا (وبلفـظ (الـدين)نفس املعـى الـ ي
أخر يسم املدين أبداء معن
الدائن ينون صاح ح حمتوا أن حي ل مطالبة ش
يؤدي التعبري بلفظ(احل الشـ ص )))فش
أو امتناع معن ويف الطر ال اين هناك مدين علي التـ ا وهـو ملتـ أبن يقـو أبداء معـن أو ميتنـ عـن أداء معـن ونسـت ل ممـا تقـد ان
احل الش ص ال يساوي الدين بل هو نقيض ،و مل يد من التفصيل ينظر د .سعدي امساعيل الرب جن ،مالحظات نقدية يف القانون املدين
دار النت القانونية،مصر، 2010،ص )==.(10-9ويبدو ان العالقة بن احل الش ص والدين من جهـة العالقـة املنطقيـة لـيس تقابـل
النقيضن بل هناك تقابل املتضايفن،فاملتضايفان أمران وجودان يتوقف تعقل أحدتا عل تعقل االخر وال جيتمعان يف موض واحـد مـن
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العدد11 :

الضـمان،فالضـامن تشـتغل ذمتـ ابلدين(التعويض)وكـ لك املـدين،ولنن خيتلفـان يف ان املـدين قـد ال يطالـ
ابلـدين فيتحقـ عنصـر املديونيـة دون املسـؤولية بينمـا يف الضـمان يتحقـ عنصـر املديونيـة وعنصـر املسـؤولية
فيعد كل ضامن مدين وليس كل مدين ضامن الحتماك ان شرط املطالبة قد ال يتحق .
المبحث الثاني:كسب الملكية بالضمان
سنقسـ هـ ا املبحـ إىل ثالثـة مطالـ نبـن يف املطلـ االوك حتديـد معـى كسـ امللنيـة ابلضـمان
وننرس يف املطل ال اين شروط كس امللنية ابلضمان ونعاج يف املطل ال ال موق الضمان من اسباب
كس امللنية.
املطلب االول:تحديد معنى كسب امللكية بالضمان

)(17

غري الغاص العن املغصوبة تغيـرياً كليـاَ
يرى عدد من فقهاء احلنفية أن العن تنس ابلضمان ،فأن ّ
حبي يفقد ذاتيت بشرط تبدك األس فأن الغاص يتملك العن املغصوبة مقابل ما يدفع إىل املغصوب من
من ضمان (التعـويض)) ،(16فمـ الً مـن يغصـ حنـاس ويغـري إىل آنيـة فقـد تغـري أسـ املغصـوب مـن حنـاس إىل
آنية فيتملنها الغاص ابلضمان،ويسوغون سب كس امللنية ابلضمان بعد تسويغات منها أن الضمان
هـو بـدك املغصـوب يقضـ بـ جـربا لـ ،واجلربان يسـتدع فـوات املغصـوب مـن يـد املالـك الن اجلـرب ينـون
للغائ ال للقائ  ،فنان القضاء ابلضمان يقض انعدا ملك املالك يف عن مال لينـون الضـمان جـربا ملـا
هو فائت وك لك أن الغاص يل بـرد قيمـة املغصـوب للمغصـوب منـ تعويضـا عـن ملنـ الـ ي تغـري،ولـو م
ينن الغاص قد متلك املغصوب لل رد العن ورد قيمت عل الرغ من أن االعتداء يقتض برد مب ل ،اذ جاء
يف حمن كتاب فمن اعتدى علين فأعتدوا علي مب ل ما اعتـدى علـين )، (15وان م يتملـك الغاصـ العـن
)(14
لل اجتماع البدك واملبدك يف ملك شـ
واحـد وهـو املغصـوب منـ ،وهـ ا غـري جـائ ،ومـا ذكـر سـلفاً
من شرط تبدك االس لتملك الغاص العـن ابلضـمان ينـون امـا بتغـري أسـ العـن (املعـى)دون تغـري الصـور
م ل تغري قطعة القماش إىل قمي فأسـ املغصـوب خمتلـف يف احلـالتن وان كانـت قطعـة القمـي مـن أصـل
قطعة القماش،فاصل القمي وه قطعة القماش موجود وظاهر معاملها م تندثر أو ختتف ،او ينون التغري
مـن خـالك تغـري أسـ العـن وصـورهتا م ـل غصـ احلنطـة وحتويلهـا بيـد الغاصـ إىل خبـ فمعـام احلنطـة قـد
اختفت وأمسها قد تغري ،ويضيف بعض شـراح فقهـاء املسـلمن احملـدثن شـرط تغـري منـاف العـن)،(13ولنـن ال
جهـة واحـد وجيـو ان يرتفعـا ،فنـل حـ ش صـ يف طـر الـدائن يعـد الت امـاً مـن طـر املـدين،وكل التـ ا يف طـر املـدين يعـد حقـا
ش صيا من طر الدائن.
 -17للتفصـيل ينظـر أبـو احلسـن علـ بـن أي بنـر الرشـداين املرغينـاين ،اهلدايـة شـرح بدايـة املبتـدىء ،ج 4دار النتـ العلميـة،
بريوت،1990،ص 11وما بعدها .السرخس ،ج،11املرج الساب ،ص 67وما بعدها.
 -16ويتفـ فقهـاء املسـلمن ان احلنـ االصـل هـو رد املغصـوب ان كـان قائمـا،أورد هـ ا القـوك د.حممـد سـليمان األمحـد،املرج
الساب  ،ص.80
 -15آية )(94من سور البقر .
 -14الرشداين ،املرج الساب  ،ص13وما بعدها .د ابراهي فاضل الدبو،ضـمان املنـاف دراسـة مقارنـة يف الفقـ االسـالم والقـانون
املدين ،الطبعة ، 2دار عمار للمطاب التعاونية ،عمان، 2001،ص.272
 -13املرج نفس ،ص.273
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منيل إىل أضافة ه ا الشرط حى نقوك بنس ملنية العن للغاصـ ابلضـمان الن تغـري االسـ يسـتل تغـري
)(18
مناف العن.
وقد ذه احلنفية إىل أن كس امللنية ابلضمان ينون يف املنقوك والعقار ،فمن غص حديد وادخلـ
)(19
يف عملية البناء فست تف معام احلديد داخل البناء ،وهنا تغريت العن املنقولة إىل عن عقارية.
وقد أثري خـال حـوك وقـت ثبـوت امللنيـة للغاصـ  ،فـ ه رأي فقهـ إىل ان ملنيـة الغاصـ تنـون
وقـت الغصـ  ،وذهـ رأي اثين إىل أن ملنيـة الغاصـ تنـون وقـت اختيـار الضـمان مـن قبـل املغصـوب
)(71
من .
غري الغاص العن املغصوبة يف صفاهتا دون ذاتيتها ،فأن حن العـن املغصـوبة تبقـ للمغصـوب
اما اذا َ
()72
من دون الغاص وذلك الن العن ما الت ابقة ،فتغري الصفة ليس م ل تغري ال ات  ،وي ه رأي فقه
آخر ان تغري العن عند الغاص إن كان يف صفة معترب فينس الغاص امللنية ابلضمان ،م ل لو كانت
العن املغصوبة سبينة ذهبية فضرهبا الغاص وجعلها دراه فينس الغاص الدراه ابلضمان) ،(71وه ا
الـرأي املتقـد ال مينـن الركـون إليـ الن تغـري االسـ يسـتدك منـ تغـري الـ ات ال الصـفة ،فيعـد التغـري يف امل ـاك
الساب تغرياً يف ال ات ال يف الصفات وهو تغري معى ال صور .
اما اذا تغريت العن املغصوبة عند الغاص بفعل الطبيعة،فأن للمغصوب من ابخليار بـن اسـرتداد العـن
مـن الغاصـ ابحلالـة الـي عليهـا أو يـرتك العـن للغاصـ مقابـل دفـ قيمتهـا ،وهنـا ينـون الغاصـ قـد متلـك
العن ابلضمان).(77
وذهـ فقهـاء املالنيـة إىل انتقـاك ملنيـة املغصـوب للغاصـ يشـرتط فيهـا حصـوك اسـتهالكا للعـن أو
اتالفاً هلا وحن عل األخري ابلتعويض) ،(76وال حيصل عنده تغري العن املغصوبة جربا يف حالـة كـون العـن
املغصـوبة منقـوال فـال تتغـري إىل عقـار كمـا ذهـ إليـ احلنفيـة،الن أسـ العـن املغصـوبة مـا اك منقـوال ،فـاذا
خشبا وأدخل يف بناء ،فعنده ان لوح اخلش م يتغري وما اك امس خشبا).(75
غص ش
ويسـتدلون أصـحاب اجتـا كسـ امللنيـة ابلضـمان أن حـى مـن أننـر مـن فقهـاء املـ اه األخـرى أبن
امللنية تنس ابلضمان،قد أقروا ب لك ضـمناً ،فـريى الشـيخ الطوسـ وهـو مـن أجـل فقهـاء االماميـة انـ ان

 -18فتغري احلنطـة إىل خبـ معنـا تغـري االسـ وتغـري معظـ منافعهـا عنـدما كانـت حنطـة ،فلـ يعـد مينـن رع بـ ر احلنطـة لتغـري إىل
خب وال حاجة ان نقوك ان من شروط الضمان اضافة لتغري االس تغري املناف ألن حتصيل حاصل ،ينظر عل حيدر،اجمللد ال اين ،املرجـ
الساب ،ص.530
 -19ينظر الناساين ،ج ،7املرج الساب  ،ص ص).(149, 148
 -71املرج نفس ،ج ،7ص. 153
 -72د.سـعد حسـن عبـد امللح ،كسـ امللنيـة ابلضـمان،حب منشـور يف جملـة كليـة احلقـوق– جامعـة النهـرين ،اجمللـد، 10
العدد ،19كانون األوك،2007ص.33
 -71الناساين ،املرج الساب ،ج ،7ص.153
 -77د.إبراهي فاضل الدبو ،املرج الساب  ،ص.272
 -76ابن رشد القرطيب ،بداية اجملتهد ،ج ،2دار الفنر،من دون ذكر منان الطبـ  ،ص .239عبـد هللا حممـد احلـ ين ،شـرح اخلرشـ
عل خمتصر خليل ،بريوت،دار الصادر ،من دون ذكر سنة الطب  ،ص.134
 -75للتفصـيل ينظـر سـليمان بـن خلـف(البـاج )املنتقـ شـرح املوطـأ،ج،5دار النتـاب االسـالم  ،دون ذكـر سـنة ومنـان
الطب ،ص.277
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قا ش
ابلقيمة .
ومما تقد يتضح أن الغاص قد متلك العن فعليا لقاء ما دفع مـن قيمة،ويـ كر أحـد فقهـاء االماميـة ان
يف حالة تلف العن عند الغاص فللمالك ان يطال ابلقيمة من الغاص ويعد الغاص كأن ملك العن
التالفة ابملعاوضة القهرية بن ما دفع من القيمة وبن العن التالفة فالغاص أصبح مالنا هل االنقاض فه
ملك الغاص دون املالك).(73
أما يف الفق القانوين فنجد أن القانون املدين االردين قد ن صراحة عل قاعد كس امللنية ابلضمان
يف املاد ()1085الي نصـت علـ أنـ ((املضـمو ت متلـك ابلضـمان ملنـا مسـتنداً إىل وقـت سـبب وبشـرط ان
ينون احملل قابال ل بوت امللك ابتداء))،ويفه مما تقد أن الضامن ميلك املضمون أبثر رجع من وقت حتق
سب الضمان يشرط ان ينون احملل قابالً ل بوت امللك ابتداء.
ومثة رأي انتقد مسلك القـانون املـدين االردين الـ ي جعـل الضـمان سـبباً لنسـ امللنيـة وذلـك العتـداد
القانون املدين االردين بقاعد احليا يف املنقوك سند احلائ يف كس امللنية)،(78ويبدو أن ه ا االنتقـاد غـري
دقيـ  ،فاملشـرع االردين نـ يف قانونـ املـدين يف املـاد ()1189علـ ان(-2ال تسـم دعـوى امللـك علـ مـن
حا منقوالً أو حقـاً عينيـاً علـ منقـوك أو سـند حلاملـ وكانـت حيا تـ تسـتند إىل سـب صـحيح وحسـن نيـة.
-1وتقو احليا ب اهتا قرينة عل امللنية مام ي بـت غـري ذلـك).ومن خـالك مـا تقـد يفهـ أن احليـا ال تعـد
ل اهتا سبباً لنس امللنية ،امنا ه قرينة عل كس امللنية عل خال القانون املدين املصري ال ي جعل
احليا سبباً لنس امللنيـة ،اذ نصـت املـاد ( )2 /934مـن القـانون املـدين املصـري علـ ان((من حا
بسب صحيح منقوال أو حقا عينيا عل منقوك أو سندا لحامل فإن يصبح مالنا ل إذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حسن
النية وقت حيا ت )) .وك لك أن اشرتاط احليا القانونية ورودها عل منقوك وحبسن نية ومستند إىل سب
صـحيح ،وهـ الشـروط م يشـرتطها القـانون املـدين االردين لنسـ امللنيـة ابلضـمان ،ممـا جعـل دور قاعـد
احليا يف املنقوك يف التطبي العمل حمدود وهو من الغري مـن االدعـاء مبلنيـة املـاك احملـو  ،وممـا جعـل نطـاق
تطبي قاعد كس امللنية يف الضمان أوس من نطاق تطبي قاعد احليا .
وجتدر االشار أن مثة رأي ي ه إىل أن القانون املدين العراق قد أخ بقاعد كس امللنية ابلضـمان
ضـمناً ولـيس صـراحة) ،(79فقـد نصـت املـاد ()2 / 194مـن القـانون املـدين العراقـ علـ أن((امـا إذا غـري
الغاصـ املـاك املغصـوب حبيـ يتبـدك أمسـ كـان ضـامناً وبقـ املـاك املغصـوب لـ  ،فمـن غصـ حنطـة غـري
و رعهـا يف أرضـ كـان ضـامناً للحنطـة وبقـ احملصـوك لـ )) ،ويتـن ممـا تقـد أن الغاصـ الـ ي يغـري العـن
املغصوبة تغيرياً يفقدها ذاتيتها ويبدك امسها فيتملنهـا لقـاء مـا يـدف مـن ضـمان ،وابملقابـل يتملـك املغصـوب
)(74

بغص ح ف رع ،فال رع للغاص ،وذلك أبن العن املغصوبة قد تلفت ،فال يل الغاص اال

 -74أبو جعفر حممد بن احلسن الطوس  ،اخلال ،ج،2دار العام االسالم  ،بريوت ،من دون ذكر سنة الطب ،ص.178
 -73ينظـر حممــد ابقــر الصــدر ،احلوالــة حقيقتهــا وبعــض مقوماهتا،جبـ منشــور يف قـراءات فقهيـة معاصـر يف االقتصـاد
اإلسالم ،ج،2ط،1مطبعة الغدير،بريوت،2004،ص 92وما بعد .
 -78د.حممـد وحيـد الــدين سـوار ،شــرح القـانون املــدين االردين،احلقـوق العينيــة االصـلية،ج،2منتبـة دار ال قافـة ،عمـان،
،1994ص 31.
 -79د .حممد سليمان االمحد ،املرج الساب  ،ص.76وينظر يف املقابل املاد ) (976من القانون املدين املصري.
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من الضمان لقاء ختلي عن العن املغصوبة ،وي ه أحد فقهاء القانون املدين العراق إىل القوك مـا جيـري يف
متلك املغصوب من للضمان هو حتوك من ح عي ،إىل ح ش ص بقو القانون).(61
ك لك ان املشرع العراق قد ن يف (املاد  )2 / 296من القـانون املـدين العراقـ علـ أن((اذا تغـري
املغصـوب عنـد الغاصـ فاملغصـوب منـ ابخليـار ان شـاء اسـرتد املغصـوب عينـا مـ التعـويض عـن األضـرار
األخرى وان شاء ترك املغصوب ورج عل الغاص ابلضمان))،ويفه من ه ا الـن أن املغصـوب منـ لـ
اخليار بن أن يعط للغاص قيمة ما أضاف و يسـرتد العـن املغصـوبة مـ التعـويض عـن االضـرار األخـرى أو
أن يرتك املغصوب من العن املغصوبة ويرج عل الغاصـ ابلضـمان ،ويالحـظ علـ هـ املـاد ان كسـ
امللنيـة م ينـن جـرباً علـ املغصـوب منـ كمـا يف املـاد ()2 / 194مـن القـانون املـدين العراقـ بـل برضـا
املغصـوب منـ وجـربا علـ الغاصـ  ،ولعـل احلنمـة ابلفـرق بـن حنـ احلـالتن أن التغـري ابلفقـر ال انيـة مـن
املاد ()194كان بفعل الغاص فيتحمل مسؤولية الغص والتغري ابلعن املغصوبة ،امـا يف الفقـر االوىل مـن
املاد ()194فالتغري ابلعن املغصوبة م حيـدث بفعـل الغاصـ فيتحمـل مسـؤولية الغصـ دون التغـري ،ومبـا أن
الغاصـ يعـد ،حـى يف هـ الصـور متعـدا ،والتعـدي جيعلـ مسـؤوال ولنـن حبنـ خمتلـف عـن حنـ الفقـر
ال انيـة ،وجيـدر ابلـ كر أن املشـرع العراقـ قـد ضـرب صـفحا عـن االشـار إىل كـون التغـري يف الفقـر االوىل مـن
املاد ()194تق بفعل الغاص أو بفعل السب االجنيب ،ومينن القـوك أبن مقصـود املشـرع هـو التغـري بفعـل
السب االجنيب دون فعل الغاص  ،وحجتنا لو كان التغري بفعـل الغاصـ  ،م ينـن للمغصـوب منـ اخليـار،
وجيـدر ابلـ كر أن املشـرع العراقـ قـد ضـرب صـفحا عـن االشـار إىل كـون التغـري يف الفقـر االوىل مـن
املـاد ()194يقـ بفعـل الغـري أو بفعـل القـو القـاهر  ،ومينـن القـوك أبن مقصـود املشـرع هـو التغـري بفعـل القـو
القاهر دون الغري ،وحجتنا لو كـان التغـري بفعـل الغـري للـ اخليـار للمغصـوب منـ ابلرجـوع علـ الغاصـ او
عل من قا ابلتغري ألن بفعل يعد الغري متعدا أيضا ،وجيدر ابل كر أن املشرع العراق قد ضرب صفحا عن
االشار أيضا إىل كون التغري يف الفقر االوىل من املاد ()194تق يف ال ات او االوصا  ،ولعل من يقوك ان
الن مطل واملطل جيري عل اطالق  ،ولنن ه ا القوك ال مينن الركون إلي فلو كان التغري يتعل ابلوصف
لنان حن الفقر االوىل من املاد ()194يقتض دف املغصوب من للغاص ال اد وه ا ما ال وجود لـ يف
)(62
حن ه الفقر .
وقـد نصـت املـاد ()7 /194مـن القـانون املـدين العراقـ علـ أن ((وإذا غـري الغاصـ بعـض أوصـا
املغصـوب بـ اد شـ ء عليـ مـن مالـ  ،فاملغصـوب منـ خمـري أن شـاء أعطـ الغاصـ قيمـة الـ اد وأسـرتد
املغصوب عيناً م التعويضات األخرى وأن شاء ترك املغصوب ورجـ علـ الغاصـ ابلضـمان)) ،ويالحـظ
علـ هـ ا الـن أن التغـري يف الوصـف ولـيس يف الـ ات ،فتغـري العـن) ،(61بـ اد سـواء أكانـت متولـد مـن
االصل ومتصلة ب م ل السمنة ابلنسبة للحيوان أ منفصلة عن م ل ال مر ال يغري املالك جربا امنا للمغصوب
 -61د .ليل عبد هللا احلاج سعيد،النظرية العامة لضمان اليد،ط،1مطبعة اجلمهور ،املوصل ، 2001،ص58وما بعدها.ود سليمان
حممد االمحد ،املرج الساب ،ص.106للتفصيل ينظر د.سعد حسن عبد امللح  ،املرج الساب  ،ص.37
 -62د .حسن عل ال نون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،اجل ء ، 2اخلطأ ،مطبعة الع  ،بغداد، 2001،ص.286
 -61علـ شـاكر عبـد القـادر ،التغـري اجلـربي ملالـك العـن وأثـر يف التصـرفات القانونيـة) دراسـة مقارنـة(،أطروحـة دكتـورا مقدمـة إىل
كلية القانون جامعة كربالء،2013،ص.70
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منـ ابخليـار ابلت لـ عـن ملنهـ مقابـل الضـمان أو اسـرتداد ملنـ مـ املطالبـة ابلتعـويض مـ اعطـاء قيمـة
الـ اد إىل الغاصـ ) .(67ولنـن السـؤاك الـ ي ي ـار يف هـ ا السـياق هـل يتصـور متلـك الغاصـ للعقـار
املغص ـ ــوب ابلض ـ ــمان ،ويتس ـ ــى لن ـ ــا اإلجاب ـ ــة عل ـ ـ ه ـ ـ ا الس ـ ـؤاك املتق ـ ــد ونق ـ ــوك أبن الق ـ ــانون امل ـ ــدين يف
املــاد ()194مــن القــانون املــدين العراقـ بـ َـن أن التغــري ينــون يف املغصــوب وم يقيــد يف املنقــوك أو العقــار،
والــن املطل ـ جيــري عل ـ أطالق ـ اذا م يق ـ دليــل التقييــد نصــا أو داللــة ،ومــن مينــن تصــور كس ـ
الغاص للعقار املغصوب ابلضمان،والتساؤك الساب يقود إىل سؤاك آخر ،هل ينـون كسـ الغاصـ
للملنية ابلضمان نتيجة تغري ال ات أو الوصف ،مثة رأي عند شراح قانوننا املدين ي ه اال أن ال مينن
تصور كس الغاص مللنية للعقار نتيجة تغري ال ات ،فمن يغص أرضـا ويضـيف عليهـا بنـاءً أو غرسـاً
تبق ـ االرض مبس ــم االرض وك ــل م ــا حص ــل ه ــو إض ــافة بن ــاء او غ ــرس عليه ــا مم ــا يع ــد اد متص ــلة يف
االرض)(66وبرهــان أصــحاب هـ ا الــرأي هــو نـ قانوننــا املــدين يف الفقــر االوىل مــن املــاد ( (( )563اد
ش ء من ماك املشرتي عل املبي متن الرد ،كصبغ ال وب أو البناء عل االرض املبيعـة أو ظهـور ال مـر يف
الشجر املبي )).
وهو ما أكدت بعض قرارات القضاء العراق إذ جاء يف قرار حملنمة متيي العراق ((إذا بى املوهـوب لـ
علـ االرض املوهوبــة دارا فلــيس للواهـ الرجــوع ابهلبــة ،الن الــدار تعتــرب اد متصــلة ابألرض ادت مــن
قيمتهــا فــأمتن الرجــوع ابهلبــة حس ـ الفقــر (أ)مــن املــاد ()622مــدين)))،(65فأضــاف البنــاء تعــد اد يف
الوصف وليست يف ال ات.
ومثة رأي ٍ
اثن ي ه اىل ان البناء يف األرض يعد تغريا يف العقار ويؤدي إىل واك أس االرض ومن
تتغري ذاتيتها تبعا ل لك ،ومن مينن كس امللنية ابلضمان نتيجة تغري ال ات)،(64ويبدو رجاحة الرأي
ال اين لألسباب الي مت ذكرها ونضيف عليها أن األرض م تب عل هيأهتا السابقة وامنا تغريت مـن حمـض
أرض خالية (عرصة) إىل أرض مبنية تسم دارا وقد تبدك هنا أس العن املغصوبة من عرصة إىل دار وهو
ما نصت علي املاد ()279من قانون التسجيل العقاري عل ما أييت ((يصحح جـنس العقـار عنـد إجـراء
التغريات املادية في إبحداث االبنيـة واملنشـ ت أو الغـراس أو إضـافة حمـداثت أو مغروسـات جديـد أو أي
تغيــري يف احملــداثت أو املغروســات يــؤدي إىل تغــري جــنس العقــار مــن حيـ اســتغالل أو اســتعمال أو عنــد
واك احملـداثت أو املغروســات مــام يوجــد نـ قــانوين يقضـ بغــري ذلــك)).فــالن املتقــد يبــن صـراحةً ان
 -67د .عباس الصرا  ،شرح عقد البي يف القانون النويي ،ط،1دار البحوث العلمية،النويت ،ص 344وما بعدها.شاكر صر
حيدر ،الوسيط يف شرح احلقوق العينية االصلية،ج ،1مطبعة املعار  ،بغداد،1959،ص.891
 -66حممد عبد الوهاب،تغري الش ء وأثر يف التصرفات والوقـائ القانونية،رسـالة ماجسـتري مقدمـة إىل جامعـة بغـداد كليـة القـانون،
،2006ص 47وما بعدها.
 -65قرارهـا املـرق 2/1981 408 /الصـادر بتـاريخ ، 21/ 4 / 1982املنشـور يف جمموعـة االحنـا العدليـة ،العـدد ال ـاين ،السـنة
ال ال ة عشر، 1982ص44 .وان كان املوضوع ال يتعل ابلغص ولنن يتعل ابن اضافة البناء اد ال نؤثر يف ذاتيتها .واحلقيقة ان ليس
كل اد تؤدي إىل تغري العن فقد تنون هناك اد يف املقدار املتف علي يف العقد م ان العن ابقية علـ حاهلـا م تتغـري ،م ـل مـن يبيـ
قطعة قماش يظن اما عشر امتار يتبن ان فيها اد مرتين وهو ال يعلـ  ،فـالعن م تتغـري امنـا املقـدار املتفـ عليـ يف العقـد قـد= =تغـري،
وك لك قد تنون هناك اد يف العن ولننها التؤثر يف تغري مالك العن ،م ل صبغ ال وب الي يعدون اد متصـلة غـري متولـد فـال تـؤثر
عل تغري مالك العن.
 -64للتفصيل ينظر عار العار  ،جمموعة األحنا لألمواك غري املنقولة ،مطبعة املعار  ،بغداد ، 1948،ص.186
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أحداث االبنية واملنش ت يف االرض مـن شـأن تغـري جـنس العقـار وتغ ّـري امسـ وتغاـري االسـ يـدك علـ تغّـري
العن،امــا وصــف الفقـ والقــانون واجتــا يف القضــاء إىل تســمية البنــاء علـ األرض اد فهــو رأي ال غبــار
علي  ،فالبناء عل االرض املغصوبة اد  ،وك لك أضـافة بعـض املـواد علـ احلنطـة املغصـوبة لتحويلهـا إىل
خب اد ،أو إضافة بعض املواد عل القماش املغضوب لتحويل إىل قمي اد ،ولنن ه ال اد اد
عــن وليســت اد صــفة )،(63التغــري مــن أسـ املغصــوب إىل أسـ أخــر وهومــا اشــرتط لتغــري الـ ات لتملــك
الغاص العن املغصوبة.
وال يقتص ــر كسـ ـ امللني ــة ابلض ــمان علـ ـ حال ــة الغصـ ـ ب ــل يش ــمل أيضـ ـاً االت ــال  ،فقـ ـد نص ــت
املــاد ()2 /283مــن القــانون املــدين العراق ـ عل ـ أن ((إذا هــد أحــد عقــار غــري بــدون ح ـ فصــاح
العقار ابخليار أن شاء ترك أنقاض للهاد وضمن قيمت مبنياً م التعويض عن االضرار األخرى وأن شـاء
حـط مـن قيمتـ مبنيـاً قيمـة االنقــاض وأخـ هـو االنقـاض وضـمن القيمــة الباقيـة مـ التعـويض عـن االضـرار
االخــرى)) ،فــالعن الــي تتلــف يلتـ املتلــف ابلضــمان ويتملــك االنقــاض لقــاء الضــمان الـ ي حيصــل عليـ
ص ــاح العق ــار املنهد ،وق ــد نص ــت امل ــاد ( )188م ــن الق ــانون امل ــدين العراقـ ـ علـ ـ أن((إذا قطـ ـ اح ــد
االشـجار الـي يف روضــة غـري بـدون حـ فصـاحبها خمـري أن شــاء أخـ قيمـة االشــجار قائمـة مـ التعــويض
عــن االضـرار االخــرى وتــرك االشــجار املقطوعــة للقــاط وأن شــاء حــط مــن قيمتهــا قائمــة قيمتهــا مقطوعــة
وأخ املبلغ الباق واالشجار املقطوعة م التعويض عـن االضـرار االخـرى)).فصـاح االشـجار خمـري بـن
تــرك االشــجار املقطوعــة علـ أن أيخـ الضــمان مــن قبــل قــاط االشــجار الـ ي يتملنهــا ابلضــمان أو أن
أيخ ـ صــاح االشــجار أشــجار املقطوعــة ويرج ـ عل ـ قــاط االشــجار ابلضــمان ) ،(68بعــد احلــط مــن
قيمتها قائمة قيمتها املقطوعة.
املطلب الثاني:شروط كسب امللكية بالضمان

اما شـروط كسـ امللنيـة ابلضـمان فهـ أن ينـون حمـل الضـمان قـابالً ل بـوت امللـك فيـ إبتـداء والشـرط
ال ـاين تغـري املـاك املضـمون والشـرط ال الـ وجـود املقابـل(الضـمان) والشـرط الرابـ انتفـاء قصـد الغـش لـدى
الضامن جتا قاعد الضمان ،وسنبن ه ا املطل يف اربعة فروع لنل شرط فرع مستقل.
الفرع اال - :أن يكون حمآل الضمان قابم لثبوت امللك يه إبرداء:-
ويشـرتط الفقـ االسـالم يف العـن لنـ تنـون قابلـة للتملـك أن ينـون الشـرع قـد أابح االنتفـاع هبـا يف
حالة الظرو االعتيادية ،فـان م تنـن العـن مباحـة االنتفـاع فيهـا يف حالـة الظـرو االعتياديـة فـال يعـد مـاال
فمن أكل حل امليتة او حل اخلن ير يف ظر است نائ كـاجلوع الشـديد ال يعـد مـاال وان أابح الشـارع االنتفـاع
هبـا يف حالـة الضـرور وبقـدر ،وان كـان حلـ اخلن يـر واخلمـر يعـدان مـاال عنـد الـ مين وكـ لك يف نظـر مـن
يستبيحها من املسلمن ال ين ال يلت مون أبمور الشريعة ،ورمبـا يبـ ك الن ـري مـن املـاك اب ائهـا فهـ ذات ماليـة

 -63عبد اجلبار محد شرار  ،أحنا الغص يف الفق االسالم  ،مؤسسة األعلم  ،بريوت ،1975،ص .171
 -68د .حسن عل ال نون،ج ،2املرج الساب  ،ص 252.د .سعد حسن ،املرج الساب  ،ص.38
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فعلية ولننها غري شرعية ،فل لك فال تعد ماال يف نظراملشرع االسالم ،الن املالك احلقيق (سبحان وتعاىل)
)(69
اسقط ماليتها ،ومن ال مينن تصور متلنها ابلضمان.
واالعيان الي ال منفعة فيهـاال جيـو متلنهـا م ـل احلشـرات والـ ابب ،فهـ االعيـان ال يصـح متلنهـا ،وال
يرتت عليها ضمان ،وتلح هب االعيان حبة القمح أو قطر املاء).(51
اما وف نظر القانون فتوجد أعيان تعد غري قابلة للتملك فقد نصت املاد ()61من القانون املدين العراق
عل أن((-2كل ش ء ال خيـرج عـن التعامـل بطبيعتـ أو حبنـ القـانون يصـح أن ينـون حمـالً للحقـوق املاليـة.
-1واالشياء الي خترج عن التعامل بطبيعتها ه الي ال يستطي أحد أن يستأثر حبيا هتا ،واالشياء الي خترج
عن التعامل حبن القانون ه الي ال جيي القانون أن تنون حمالً للحقوق املالية)).ويفه مما تقد أن املشرع
العراق قد اشرتط شرطن يف الش ء أوهلمـا إمنانيـة االسـتئ ار حبيا تـ واثنيهمـا ان ال ينـون املشـرع قـد اخـرج
الش ء من دائر التعامل سواء كان بن القانون او بطبيعت  ،فالش ء الـ ي ينـون حمـل للحقـوق املاليـة هـ
الي مينن ان ينتفـ هبـا كـل النـاس دون ان حيـوك انتفـاع بعضـه دون انتفـاع الـبعض االخـر ،فاملـاء اجلـاري يف
االمـار والبحـار واهلـواء املنتشـر يف الفضـاء لـيس هنـاك مـن يسـتطي االسـتئ ار حبيا هتمـا واالنتفـاع هبمـا ،وقـد
ينون التعامل هبا ممننا م ل اهلواء ال ي يسـتعمل النيميـائ يف أغراضـ  ،امـا األشـياء الـي ختـرج عـن التعامـل
حبن القانون فه الي ن القانون عل عد التعامل هبا كامل درات ،فمن يتلف مقـدار مـن امل ـدرات ال
)(52
حين عل املتلف ابلضمان لعد اعتبارها ماالً.
وقد ينون عد قابلية العن للتملك يرج إىل الغرض ال ي خص ل ،كاجلسور والشوارع ،أوان تنون
االعيان مباح ال مالك ل م ل الطيور يف اهلواء والسمك يف املاء ،ولنن أن أحر ت بقصد التملك جيعل منها
حمالً للملنية).(51
الفرع الثاين- :تغري العني املضمو ة
ان كانت العن ابقية م ميسها تغري ،فيل الغاص ارجاع العـن املغصـوبة للمغصـوب منـ  ،فيسـتل تغـري
العـن حـى نقـوك بتـوافر شـروط كسـ امللنيـة ابلضمان،ونقصـد ابلتغـري((انتقـاك العـن مـن مالـك اىل مالـك
أخر)) )،(57وتغري املالك ينون إما بتغري العن أو من دون  ،وتغري املالـك بتغـري العـن إمـا ينـون بتغـري الـ ات
وشـرط تبـدك االسـ كمـا نصـت املـاد ()2 /194املـ كور سـابقاً م ـل تغـري احلنطـة إىل دقيـ فتغـري االسـ
يستدك من تغري ال ات ،وقد درج الفقهاء عل تقييد ه ا النوع من التغري بتبدك اس الش ء) ،(56بـل جنـده
 -69ابـن عابـدين(حممـد أمـن بـن عمـر) ،رد احملتـار علـ الـدر امل تـار ،ج ، 4دار النتـ العامليـة ،بـدون ذكـر سـنة الطبـ  ،ص
.51د.عبد السال داود العبادي ،امللنية يف الشريعة االسالمية ،القس األوك ،،الطبعة األوىل،منتبة األقص  ،عمان ، 1974،ص.205
 -51ابن عابدين ،املرج الساب  ،ص 53وما بعدها.د .مصطف إبراهي ال مل  ،نظرية االلت ا برد غري املستح (دراسة مقارنة)،ط
،2املنتبة القانونية ،بغداد ،من دون ذكر سنة الطب ،ص 271وما بعدها.
 -52د عبـد اجمليـد احلني ،املـوج يف شـرح القـانون املـدين العراقـ ،ج،1مصـادر االلتـ ا يف املقارنـة واملوا نـة بـن الفقـ الغـري والفقـ
اإلسالم  ،الطبعة، 3شركة الطب والنشر األهلية،بغداد،1969،ص.171
 -51د.حممد سليمان االمحد ،املرج الساب ،ص.108
 -57عل شاكر عبد القادر ،املرج الساب ،ص.14
 -56د .سليمان مرقس ،حماضرات يف املسؤولية املدنية يف تقنينات البالد العربية ،القس األوك(األحنا العامـة) ،معهـد الدراسـات
العربية العالية ، 1958،ص 153حي يقوك((أما أن يغري الغاص املغصوب حبي يتبدك امس أي حبي تتغري ذاتيت .))...
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يف أحيـان أخـرى يسـتعملون مصـطلح تبـدك اسـ الشـ ء للداللـة علـ هـ ا التغـري) ،(55وقـد جنـد يف السـند
التارخي ضالتنا ،إذ أ ّن املشرع العراق قد اقتبس ه املاد من جملة األحنا العدلية) ،(54وابلرجـوع إىل هـ
اجمللـة فإننـا جنـد أ ّن شـراحها يسـتل مون حلصـوك هـ ا التغـري تبـدك اسـ الشـ ء وخبالفـ ال يُعـ ّد هـ ا التغـري
)(58
متحققاً)،(53أو ينون التغري يف الصفات ،وان ه احلالة قد ينون ابل اد او ابلنق ،او اخللط
أو ينون تغري املالك دون تغرب العن،ومينن ان نقس ه ا التغري تقسيماً اثنياً فنقوك تغرياً قانونيـاً أو تغـرياً
ماداً،والتغري القانوين كأن يغي الغاص العن املغصوبة ومن يتصر هبا معاوضة ُع ًد تصرف ف اً ويعد
الغاصـ مالنـاً،ولنن ابـو حنيفـة يشـرتط فضـالً عـن تغيـ العـن اختيـار املغصـوب منـ الضـمان ،وهـ ا مـام
يشرتطان حممد الشـيباين وأبـو يوسـف ال قفـ ) ،(59وكـ لك قـد ينـون التصـر القـانوين تربعـاً ،م ـل لـو وهـ
الغاصـ العـن املغصـوبة وتلفـت العـن بعـد الغصـ كليـاً أو ج ئياً،فـان تلفـت العـن كليـا بعـدان وهـ
الغاصـ للعـن املغصـوبة فلـيس للمالـك العـن اال ابلرجـوع ابلضـمان إمـا علـ الغاصـ أو مـن تصـر إليـ
العـن ،امـا التلـف اجل ئـ فللمالـك اخليـار بـن اسـرتداد العـن مـ املطالبـة ابلتعـويض أو ان يـرتك املالـك العـن
التالفة اجل ئية م املطالبة ابلضمان وبتعبري آخر يعد الغاص مالناً).(41
الفرع الثالث - :جود امل ابآل
بيّنـا سـابقاً حـى يعـد الغاصـ مالنـاً البـد مـن وجـود الضـمان ،واسـتدلوا أصـحاب القـوك أن الضـمان
ينسـ امللنيـة بعـد جـوا اجلمـ بـن الضـمان واملضـمون ،فـأن م يوجـد الضـمان ال مينـن القـوك بنسـ
امللنية ابلضمان ،بل نقوك اما بوجود عقد هبة بن الطرفن او بوجود ابراء إذا كان العن املغصوبة أصبحت
ديناُ يف ذمة الضامن).(42
وقد ينربي من يقوك ما ذا لو رفض الضامن االبراء ،ومن خالك الرجوع للنصوص القانونية املدنية مينننـا
ان نتلمس االجابة عن ه ا التسـاؤك فقـد بينـت املـاد ()422مـن القـانون املـدين العراقـ علـ أن ((ال يتوقـف
االبراء عل قبوك املدين ،ولنن إذا رد قبل القبوك أرتد ،وأن مات قبل القبوك فال يؤخ الدين من تركت 2-.
ويصـح إبـراء امليـت مـن دينـ )) ،ويتضـح مـن هـ ا الـن ان قبـوك الضـامن لإلبـراء ال يعـد شـرطاً ،ولنـن أن رد
الضامن االبراء قبل القبوك أرتد).(41

 -55د .حسـن علـ الـ نون ،شـرح القـانون املـدين،العقود املسـما  ،الشـركة الرابطة،بغـداد،1954،ص .58د .حممـد كامـل
مرس ،شـرح القـانون املـدين اجلديـد ،العقـود املسـما  ،ج(،2اهلبـة والعاريّـة والقـرض ،الـدخل الـدائ املرتتـ مـدى احليـا )،ط،2مطبعـة جلنـة
البيان العري،1952،ص.187
غري الغاص املاك املغصوب حبي يتبدك امس ينـون ضـامناً ويبقـ املـاك املغصـوب لـ .
إذا
((
فيها
جاء
الي
 -54وه املاد )(899
ّ
مـ الً لـو كـان املـاك املغصـوب حنطـة وجعلهـا الغاصـ ابلطحـن دقيقـاً يضـمن م ـل احلنطـة وينـون الـدقي لـ كمـا أن مـن غصـ حنطـة
و رعها يف أرض ينون ضامناً وينون احملصوك ل )).
 -53ينظـر علـ حيـدر ،ج ،2املرجـ السـاب  ،ص .488وكـ لك حممـد سـعيد احملاسـ ،،شـرح جملـة األحنـا العدليـة ،اجمللـد
ال اين(،النفالة واحلوالة والرهن واألما ت واهلبة والغص واحلجر واإلكرا والشفعة)،مطبعة الرتق  ،دمش  1346،هـ ، 1927،ص.283
 -58سلمان بن عمر بن حممد )البجريم ( ،حاشية البجريم ،ج ،،2ص 437حي يقوك(ان ال اد ثالثة أقسا  ،الما امـا متميـ
كالولد والغراس او غري متمي ك لط احلنطة أبجود منها او السمن او صفة كالطحن والقصار .)...
 -59السرخس  ،اجل ء ، 11املرج الساب  ،ص.68
 -41د .حممد سليمان األمحد ،املرج الساب ،ص.112
 -42املرج نفس  ،ص.186
 -41د.حسن عل ذنون ،أحنا االلت ا  ،املرج الساب ،ص213.
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الفرع الرابع-:ا رفاء قصد الغش لدى الضامت حنو قاعد الضمان
قد يريد الضامن كس ملنية العن فما علي اال ان يقو وبتعمد بغص العن وتغريها ودف املقابل هلا،
فل لك جعل ه ا الشرط حى ينتف القصد الس ء لدى الضامن إن وجد ،وحري بنا ان نبن معى التعمد و
التعدي ،فالتعمد يقصد ب اراد الفعل والنتيجة املرتتبة علي م العل هبما ،اما التعدي فهو اراد الفعـل دون
نتيجـة ،وعليـ فـاذا غصـ العـن وكـان قاصـداً تغريهـا وأن ينسـ امللنيـة لقـاء دفـ املقابـل هلـا ،يـرد قصـد
الس ء للغاص علي فال ينس امللنية ابلضمان بل علي إعاد العن إىل مالنها،اال ان للمالك ان خيتار
بن اسرتداد العن م املطالبة ابلتعويض عـن االضـرار أو الت لـ عنهـا للغاصـ لقـاء الضـمان ،وبتعبـري آخـر
يعد شرط انتفاء قصد الغش مل ماً للضامن دون املضمون ل ).(47
املطلب الثالث:موقع الضمان من أسباب كسب امللكية

صنف القانون املدين العراق متأثراً ابلقانون املدين املصري أسباب كس امللنية إىل ثالثة أقسا ،القس
االوك يتعلـ بنسـ امللنيـة إبتـداءً ويشـمل هـ ا الصـنف االسـتيالء ،والقسـ ال ـاين يتعلـ بنسـ امللنيـة
بسب الوفا ويشمل ه ا النوع املرياث والوصية ،ويتعل القس ال ال بنس امللنية بـن األحيـاء ويشـمل
ه ا الصنف االلتصاق والشفعة واحليا والعقد.
إن القـوانن الـي أخـ ت ابلضـمان كسـب لنسـ امللنيـة عـدت الضـمان ضـمن صـنف اخللفيـة والـي
تشمل فضـالً عـن الضـمان املـرياث والوصـية) ،(46والشـراح مـن القـانون املـدين العراقـ الـ ين يـرون ان الضـمان
ينسـ امللنيـة يف القـانون املـدين العراقـ بيّنـوا ان الضـمان ال مينـن أن يعـد سـبباً لنسـ امللنيـة إبتـداءً
كاالستيالء،ألن االستيالء هو إحرا لعن مباحة ال مالك هلا بنية متلن  ،ولنن العن يف الضمان اثبت امللك
)(45
معن تنتقل ابلضمان إىل الضامن ،ول لك ال يعد الضمان سبباً لنس امللنية إبتداءً .
لش
يفهـ ممـا سـب أن الضـمان ال ينـدرج ضـمن االسـباب املنشـئة للملنيـة ،بـل يعـد مـن االسـباب الناقلـة
للملنية ،والسؤاك ال ي يطرح نفس هنا هل يعد الضمان ضمن اسباب كس امللنية بسب الوفا أ بـن
االحياء،ليسن هناك وفا حى نستطي القوك ان الضمان يندرج ضمن كس امللنية بسـب الوفا ،كـ لك
ال مينن اجلم بن املرياث والوصـية والضـمان ابخللفيـة ،فهـ ا املصـطلح فضـالَ عـن غرابتـ م يـالق استحسـا
من شراح القانون املدين)،(44فل لك يعد الضمان من االسباب الناقلة بن االحياء وذلك الن ملنية الضامن
ال تنتقـل اال مـن وقـت نشـوء سـب الضـمان يف مقابـل التعـويض الـ ي يدفعـ  ،فلـ لك يعـد الضـمان سـببا
مضافاَ إىل االسباب االخرى لنقل امللنية).(43

 -47د .عبد الر اق السنهوري،املرج الساب ،ج ،2ص.187
 -46وه ا ما أخ بـ القـانون املـدين االردين ،وقـد توسـ القـانون املـدين االردين مبعـى اخللفيـة إذ يقصـد هبـا خالفـة شـ ء عـن شـ ء
لن يتس ه ا املعى للتضمن .للتفصيل ينظر د .حممد وحيد الدين سوار ،املرج الساب  ،ص.528
 -45د .حممد سليمان األمحد ،املرج الساب ،ص.124د .حممد وحيد الدين سوار ،املرج الساب ،ص.80د .سعد حسن ،املرج
الساب  ،ص.76
 -44د.حممد سليمان األمحد ،املرج الساب ،ص.124د .سعد حسن ،املرج الساب  ،ص.45
 -43د .سعد حسن ،املرج الساب  ،ص 47وما بعدها.
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ـة،ورد هـ ا
وممـا جتـدر االشـار إليـ يوجـد تصـنيف فقهـ للعالمـة السـنهوري ألسـباب كسـ امللني َ
التصــنيف امــا إىل التصــر القــانوين أو للواقعــة املادية،فالعقــد والوصــية يــدخالن ضــمن التصــر
القانوين،واالستيالء واملرياث وااللتصاق والشفعة واحليا يدخالن ضمن الواقعة املادية ،والسؤاك ال ي يطرح
نفس يف أي قس مينن أن ندرج الضمان ،و يتسى لنا االجابة عل ه ا السؤاك ابلقوك ان ال دخـل لـإلراد
يف الضمان املرتت عل الغص أو االتال ألن القانون من حيدد األاثر ومبجرد الوقـوع املـادي للفعـل حـى
ولـو م تنصـر اإلراد إىل هـ ا األثـر ،فينـدرج الضـمان ضـمن الواقعـة املادية،والتسـاؤك السـاب يقـود إىل
تساؤك جديـد وهـو ان الضـمان م يـ كر ضـمن أسـباب كسـ امللنيـة،فهل حنتـاج إىل تعـديل الـن القـانوين
إبضـافة الضــمان ضــمن أســباب كسـ امللنيـة ،ا ان اسـباب كسـ امللنيـة م تـرد علـ سـبيل
احلصـر،ولإلجابة عـن ذلـك مثـة رأي يـ ه إىل ان اسـباب كسـ امللنيـة م تـرد علـ سـبيل احلصـر ،فمـن
معن قطعة أرض معينة ،ومن أسباب
اسباب كس امللنية الن القانوين ،م ل صدور قانون ميلك ش
كس امللنية صـدور قـرار القضـائ املنشـ ء ،م ـل متليـك الـدار السـننية للمتعهـد لـ إذا سـنن الـدار أو إذا
أحدث املتعهد ل أبنية أو منش ت بدون معارضة حتريرية من قبل املالك(املتعهد) ،واالراد املنفرد تعـد سـببا
لنسـ امللنيـة علـ الـرغ مـن عـد ذكرهـا ضـمن التصـنيف الفقهـ أو القـانوين ،فالوصـية وهـ مـن صـور
املوعود ابجلائ بعد أن أمت
االراد املنفرد تعد سبباً لنس امللنية وك لك كس امللنية من قبل الش
العمـل املوجـ للوعـد ،وعليـ تعـد أسـباب كسـ امللنيـة املـ كور يف القـانون املـدين وارد علـ سـبيل
امل اك) ،(48فهناك أسـباب منشـئة للملنيـة م ـل االسـتيالء وهنـاك اسـباب قلـة للملنيـة أصـالً دون ان تنـون
اتبعة لغريها وتشمل العقـود الناقلـة للملنيـة م ـل البيـ واهلبـة وغـري ذلـك مـن العقـود الناقلـة للملنيـة ،وكـ لك
احليا والقرار القضائ املنش ء ال ي مبوجب يـت نقـل امللنيـة وغـري ذلـك مـن التصـرفات والوقـائ والنصـوص
والقرارات الداخلة ضمن ه ا النوع،وك لك أسباب قلة للملنية تبعاُ وتشمل كل تصر أو واقعة م توض
لنس امللنية أصالً وامنا وضعت لرتتي آاثر قانونية غري نقل امللنية لنن نقل امللنية يتبـ ذلـك التصـر
أو الواقعـة تبعـاً ،م ـل الضـمان الـ ي وضـ جـ اء مـدين ضـد مـن وجـ عليـ كالغاصـ وم يضـ كسـب
لنس للملنية أصال ،وهناك أسباب قلة للملنية بطري اخلالفة م ل املرياث والوصية).(49
المبحث الثالث:عدم كسب الملكية بالضمان
وي ه ه ا االجتا الفقه إىل أن الضمان ال ينون سببا لنس امللنية فأن ظهرت العن بعـد تغيبهـا
مـن قبـل الغاصـ فـالعن مـا الـت ملـك للمغصـوب منـ ال للغاصـ وكـ لك تغـري العـن ال ينشـأ للغاصـ
وغري فيها حبي تبدك االس واملنفعة إىل سنن م ميلك العـن ،وما الـت
حقا ،فمن غص عيناً م ل احلديد ً
العن ملناً للمغصـوب منـ  ،وللمغصـوب منـ مطالبـة الغاصـ أرش الـنق حـى لـو أضـا الغاصـ شـيئاً
عل العن املغصوبة يف سبيل تغيريها فأن ال يستح أي تعويض مقابل ذلك وبصر النظـر عـن اد قيمـة

 -48د .حممد سليمان األمحد ،املرج الساب ،ص.130
 -49د .سعد حسن ،املرج الساب  ،ص 47وما بعدها.
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العن املغصوبة بسب التغيري الن الغاص عمل يف ملك غري بدون أذن ل ا ال يستح التعويض)،(31وبرروا
ذلـك بعـد تربيـرات منهـا أن املغصـوب ال يصـح متلنـ ابلبيـ ،فال يصـح متلنـ ابلتضـمن وكـ لك أن متلـك
املغصـوب منـ للبـدك وعـد متلـك الغاصـ للمغصـوب لـيس مجعـا للبـدك واملبـدك ،بـدليل أن املغصـوب منـ
ملـك القيمـة للحيلولـة بينـ وبـن مـا ميلـك ال علـ سـبيل العـوض ،وهلـ ا اذا رد املغصـوب إليـ رد القيمـة إىل
الغاصـ وكـ لك القـوك ابن تغـري العـن املغصـوبة يـؤدي لتملنهـا سـيؤدي لتفشـ الظلـ فـان اراد الغاصـ
متلـك العـن فمـا عليـ اال تغيريها،وكـ لك أن حرمـة مـاك املـؤمن تقتضـ عـد متلنـ ابلغصـ )،(32ومـن شـراح
القانون املدين من أيد ه ا االجتا وسبّ ذلك ابحرتا قواعد امللنية الي تقتض عد جعل عدوان الغاص
مربراً للتملك،وك لك لوان الغاص قا ابلتغيري فيا ميلن لبقيت العن لـ  ،فنـ لك احلـاك لـو فعـل الغاصـ
مبلك الغري).(31
يـ ه فقهـاء اجلعفريـة ان مـا قالـت بـ احلنفيـة مـن ان تغـري الـ ات يسـتدك مـن تغـري االسـ ومـن أن
امللنية تنس ابلضمان م يركن ه ا الرأي إىل ركن ركن،فأن تبدك االس ال أثر ل يف تغري ال ات وامنا املدار
علـ انقـالب الـ ات،فمن غصـ حنطـة وطحنهـا فـإن الـدقي وان اختلـف عـن احلنطـة ابالسـ ولنننـا يف
النهاية آ اء حقيقة واحد وأك ر اخلواص فيها متسـاوية فـنحن امـا تغـري يف الصـفات ال الـ وات،وان صـريور
احل املغصـوب إىل قمـح لـيس مـن ابب اهلـالك م ـل مـا قالـت بـ احلنفيـة،فاهلالك يقتضـ واك املـاد ،واملـاد
هنا منت واتسعت ،وليس كما يقوك ب احلنفية من ان املاد عدمت ووجد ال رع من ش ء آخر ،فاملقا ليس
مقا إجياد وإعدا للماد  ،بل تلك املاد أرتقت من ح إىل رع ،اما تغري ال وات فم ال انقالب اخلل مخرا
او انقالب اخلش فحما ،وحى يف ه ين امل الن يبق اخلمر والفح ملناً للمغصوب من ألمما عينـا مالـ
وال يعـد ملنـا للغاصـ فلـو ان الغاصـ غ ّـري فيمـا ميلنـ م خيـرج عـن ملنـ فنـ لك يف ملـك الغـري) ،(37ولـو
جعلنـا الغاصـ مالنـا للعـن املغصـوبة املتغـري فأننـا قـد فتحنـا ابابً لنـل مـن يريـد عينـا ان يتملنهـا رغمـا عـن
ويغريها لن يتملنها ،وأن تغري العن املغصوبة ال يغري املالك).(36
مالنها فما علي اال ان يغص العن ّ
وممــا جتــدر االشــار إلي ـ إىل أن املغصــوب من ـ عنــدما يســتل البــدك مــن الغاص ـ  ،فــال ينــون البــدك
املســتل لقــاء متلــك الغاص ـ العــن وامنــا ينــون لقــاء حيلولــة العــن عــن املغصــوب من ـ  ،وقــد يــرد اشــناك
مقتضا ان املغصوب من ميلك البـدك لقـاء العـن املغصـوبة ولرفـ علـ هـ ا االشـناك نقـوك أبن الغاصـ
 -31الشـريا ي ،املهـ ب،ج ،1مطبعـة البـاي احللـيب 1343،ه ،ص ص) .(372-368تقـ الـدين حممـد بـن أمحـد الفتـوح
احلنبلـ (ابـن النجـار احللـيب) ،منتهـ االرادات يف مجـ املقنـ  ،ج ،1منتبـة دار العروبـة ،القـاهر 1357ه ،ص. 512عبـد اجلبـار شـرار ،
أحنا الغص يف الفق اإلسالم  ،ط،1مؤسسة األعلم  ،بريوت، 1975،ص.159
 -32أورد هـ التربيـرات د .حممـد سـليمان األمحـد ،كسـ امللنيـة بضـمان ضـرر املـاك ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهر ، 2005،ص
ص).(81- 80
 -31د .حممد وحيد الدين سوار ،املرج الساب  ،ص.29د .ابراهي فاضل الدبو،املرج الساب  ،ص.275
 -37للتفصيل ينظر ،الطوس  ،املبسوط ،ج ،3ص.72حممد احلسن كاشف الغطـاء ،ج ،3املرجـ السـاب  ،ص 149ومـا بعـدها.
وكـ لك ذهـ املـ ه ال يـدي إىل مـا تقـد مـن القـوك للتفصـيل ينظـر امحـد بـن حيـى بـن املرتضـ ،البحر ال خـار اجلـام ملـ اه علمـاء
االمصـار ،ج ،4دار النتـاب االسـالم  ،القـاهر ،ص .281بينمـا ذهـ الشـهيد ال ـاين وهـو مـن فقهـاء االماميـة إىل أن اخلمـر والفحـ
خرجت من ملك املغصوب من المما أصبح مبن لة التلف،للتفصيل ينظر ين الدين بن عل (الشـهيد ال ـاين) ،مسـالك االفهـا إىل تنقـيح
شرائ االسال  ،ج ،2مؤسسة املعار ص 163وما بعدها.
 -36اي حممد عل بن أمحد بن سعيد بن ح (ابن ح االندلس ) ،احملل  ،ج،7منتبة اجلمهورية ،مصر ، 1969ص.124
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ميلــك البــدك ملنيــة مؤقتــة مادامــت العــن عنــد الغاصـ فــأن ردت العــن نقــوك أبن املغصــوب منـ البــدك
للغاص ).(35
وذه الشافعية إىل ان الغاص ال ينس ملنية العن ابلضمان وذلك ألن العن تعد قائمة ومينن
للمغصوب من حى بعد اسرتداد العن املتغري املطالبة ابلتعويض (أرش النق )) (34وذه احلنابلة أن من
يغص عصرياً فينقل خالً فعل الغاص رد العن املغصوبة وذلك ألن العن املغصوب ملك املغصـوب
منـ ال الغاصـ وتعــد العــن ابقيــة م تتلــف ،وعلـ الغاصـ دفـ التعــويض لقــاء مــا فعلـ )،(33ولــو افرتضــنا
جــدال أن امللنيــة تنس ـ ابلضــمان لنــان ذلــك يعــد ســببا لنس ـ امللنيــة دائمــا ،فــالعن الــي هتلــك أو
تتلف يلت املهلك أو املتلف ابلضمان اذا كانـت يـد يـد ضـمان ،ولننـ لـن يتملـك العـن لقـاء مـا يدفعـ
مــن ضــمان هلــالك العــن او تلفهــا وكــل مــا عليــة ان يــدف قيمــة العــن ان كانــت مــن القيميــات أو م لـ ان
كانت من امل ليات م التعويض عن االضرار االخرى ان وجدت ،وال يقاك ملن أهلـك العـن مالـك لعـد
وجــود العــن الــي ميلنها،ولفنــاء املاد ،واملقابــل ال ـ ي يدفع ـ الضــامن ال جيعل ـ مالنــا للعــن وال جيعــل ملــن
استل املقابل اال مالنـا للتعـويض ،ولنـن قـد يصـدق علـ مـن اسـتل املقابـل وصـف املالـك اذا متلـك م ـل
العن اهلالنة أو التالفة وما ينس امللنية هو تغري العن بفعل الغاص  ،اما الضمان فينون أثراً لفقدان
املالك ملنية العن او ألمر آخـر أثَـر علـ امللنية،فالضـمان م ينـن سـببا مـن اسـباب كسـ امللنيـة وفـ
القانون املدين العراق وما جعل الغاص مالنا هو تغري العن وما الضمان اال تعويضاً عن امللنية اي أن
الضمان هو مقابل حرمان املالك الساب (املغصوب من )ملنيت عل العن ومنافعها،و ممـا جيعـل الغاصـ
ينس ملنيـة العـن هـ تغـري العـن وذلـك ألن العـن م تبـ علـ حالتهـا السـابقة فيلتـ الغاصـ بـدف
القيمة.
ومثة رأي يف الفق االسالم ي ه إىل ما تقد يف أن التغري يف املغصوب هـو الـ ي ينسـ امللنيـة
ويـ ه اىل ان الغاصـ ميلـك املغصـوب مبجــرد تغـري ألنـ مبجـرد التغـري وتبــدك االسـ ينقطـ حـ ملنيــة
املالــك وال يتوقــف عل ـ اداء الضــمان ل ـ  ،وان العــن املغصــوبة ،بتغريهــا،م تعــد ملــك املغصــوب من ـ  ،واذا
كانت العن غري مملوكة للغاص أو املغصوب من يقتض ان تنون العن بال مالك،وه ا ما م يقل أحد
فله ـ ـ ـ ا يقتض ـ ـ ـ ان يتملـ ـ ــك الغاص ـ ـ ـ العن،امـ ـ ــا الضـ ـ ــمان ففائدت ـ ـ ـ يف حليـ ـ ــة االنتفـ ـ ــاع ابملغصـ ـ ــوب ال
التمليك)، (38ومثة رأي آخر يتبى الرأي الساب و ي ه إىل أن حلية االنتفاع الغاص للعـن تنـون حـى
)(39
قبل الضمان ولنن الغاص يلت ابلضمان بعد االنتفاع .
وق ــدُ ي ــار س ـؤاك يف املنحـ ـ نفسـ ـ ه ـوان الض ــمان ينس ـ امللني ــة بش ــرط تص ــر الغاصـ ـ ابلع ــن
املغص ــوبة فق ــد نص ــت امل ــاد ()200م ــن الق ــانون امل ــدين العراقـ ـ علـ ـ ان ((اذا تص ــر الغاصـ ـ يف امل ــاك
 -35ينظر الفتاوي اهلندية – جلنة برائسة نظا الدين البل ـ  ،دار الفنـر،دون ذكـر سـنة الطبـ ،ص .البـاب ال ـامن ،وعلـ حيـدر،
اجمللد ال اين ،املرج الساب ،،ص.531
 -34ابو اسحاق ابراهي بن عل بن يوسف)للشريا ي الشافع ( ،امله ب،ج ،1دار الفنر،بريوت،دون ذكر سنة الطب  ،ص.377
 -33د .عبد اجلبار شرار  ،املرج الساب  ،ص 160.
 -38د .عبد اجلبار شرار  ،املرج الساب  ،ص. 161
 -39جعفـر سـبحاين ،رسـائل فقهيـة،ج ،1ط،1مطبعـة مؤسسـة الصـادق ،قـ 1429 ،ه.ق ،ص .395الشـريا ي ،املهـ ب ،ج،1
املرج الساب ،ص.324
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املغصوب معاوضة او تربعا وتلف املغصوب كال او بعضا كان للمغصوب من اخليـار يف تضـمن مـن شـاء
فــأن ضــمن الغاصـ صــح تصــرف وان ضــمن مــن تصــر لـ الغاص ـ رجـ ه ـ ا علـ الغاص ـ بضــمان
)(81
االستحقاق وفقا ألحنا القانون)).
رجـ علـ
وجني عل ذلك ان الضمان ال ينسـ امللنيـة بـدليل ان للمغصـوب منـ اخليـار ان شـاء َ
من تصر الي الغاص واسـرتد العـن اذا كانـت ابقيـة ومـن يرجـ املتصـر لـ علـ الغاصـ بضـمان
االس ــتحقاق اذا ك ــان التص ــر بيع ــا او هب ــة) (82أو يرج ـ املغص ــوب من ـ عل ـ الغاص ـ ابلض ــمان فينف ـ
تص ــر الغاصـ ـ ،واملاد املـ ـ كور س ــلفاً تب ــن وبوض ــوح ان الغاصـ ـ ال ينسـ ـ امللني ــة ألم ــا اش ــرتطت
ش ــرطن للض ــمان اوهل ــا تص ــر الغاصـ ـ ابلع ــن املغص ــوبة،واثنيها تل ــف الع ــن بع ــد الغصـ ـ ،فاذا تـ ـوافر
الشــرطان املتقــدمان فللمغصــوب من ـ اخليــار ابلرجــوع ابلضــمان عل ـ الغاص ـ او عل ـ مــن تصــر الي ـ
الغاصـ ابلضــمان م ــل مــا ذكــر ســلفا،وال يقــاك هنــا ان الغاصـ او مــن تصــر اليـ الغاصـ مالنــان
لتلف العن وفنائها.
وقد يُ ار سؤاك يرد يف االجتا نفسـ أن مـن يتلـف بعـض العـن او يهلـك بعـض العـن يتملـك مـا بقـ
من العن مقابل ما دفع  ،ولإلجابة عل ه ا السؤاك نقوك هل بق العن عل حالـ ا تغـري ،ففـ حالـة
اهلالك اجل ئ ت وك معظ أج اء العن او بعض فالعن ال تطل ل اهتا امنا تطلـ ملنافعها،فـان اك بعـض
او معظ ـ منــاف العــن م تعــد العــن عل ـ مــا كانــت علي ـ  ،اي ان العــن م تب ـ عل ـ ص ـورهتا الســابقة بــل
تغــريت،ويف التلــف اجل ئ ـ الــت عــن العــن معظ ـ او بعــض منافع ـ ،ومن م تب ـ العــن عل ـ حاهلــا بــل
دخلهــا التغــري ،ولتقري ـ الفنــر نضــرب امل ــاك االيت فلــو ان دار ســننية قــد هتــدمت ج ئيــا فــان الغاص ـ
يضمن مقابل متلن قيمة االنقاض ،ولنـن هـ االنقـاض م تعـد تسـم عقـارا بـل تسـم منقـوك ،فـالتغري
واضح حى يف التسمية،وجند يف القانون املدين العراق ان من يهد ج ءً من العقار دون وج ح فاخليار
لصاح العقار ،ان شاء ترك االنقاض للهاد مقابل ان يدف اهلـاد قيمـة العقـار مبنيـا مـ التعـويض عـن
االضرار االخرى ،وما يدفع اهلاد م ينـن لقـاء قيمـة مـا متلنـ مـن أنقـاض بـل مـا دفعـ لقـاء قيمـة العقـار
مبنيا م التعويض عن االضرار االخرى ،او خيتار صاح العقار أن يرجـ علـ اهلـاد ابلتعـويض ويسـرتد
االنقاض م انقاص قيمتها من التعويض حى ال ينس صاح العقار املهدو قيمة االنقاض من دون
سب و بعبار اخرى ا ن هاد العقار يف احلالة االوىل قـد كسـ ال امللنيـة نفسـها بـل امللنيـة املتغـري عـن
)(81
احلالة السابقة ،وما جعل مالنا لبقاا العن هو التغري ايضا وليس الضمان .
وقـد يـرد تســاؤك يف املنحـ نفسـ ان العـن الـي تنسـ ابلتغـري هــل تنـون عـن م ليــة أ عـن قيميــة،
ومينن االجابة عن ذلك أبن العـن القيميـة تنسـ ابلتغري،امـا العـن امل ليـة فنـ لك تنسـ ابلتغـري ،وال
 -81ويالحظ ان الن املتقد تضمن عبار ان املغصوب من اذا ضمن الغاصـ (صـح تصـرف )وكـان االصـوب مسـلنا ايـراد عبـار
نف التصر بدال من صح التصر ،وذلك أبن العقد غري الناف موقو عل اجا من لـ حـ االجا ،بينمـا ايـراد عبـار صـح التصـر
توجـد يف العقـد القابـل لألبطـاك وهـ ا مـام أيخـ بـ القـانون املـدين العراقـ  ،للم يـد ينظـر مصـطف ابـراهي ال مل ،نظريـة االلتـ ا بـرد غـري
املستح  ،املرج الساب ،ص 337وما بعدها.
 -82ينظر املادتن)(614-613من القانون املدين العراق .
 -81ينظر ن املاد ()187من القانون املدين العراق .عل شاكر ،املرج الساب ،ص. 72
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مينن التمسك ابلقوك طاملا ان امل ليات ال هتلك فأما ال تتغري ،فم الً لو غصـ أحـده طنـاً مـن احلديـد
وغــري حبي ـ تبــدك امس ـ فيلت ـ الغاص ـ بتعــويض طــن مــن احلديــد آخــر لوجــود امل يــل يف الســوق ،ولنــن
احلديد املغصوب املتغري ما اك عند الغاص وال مينن إرجاع إىل املغصوب من لتغري العن ولتبدك االس
وما عل الغاص أال إرجاع العن امل لية املشاهبة للعن املغصوبة ،فالعن املتغري أصـبحت ملـك الغاصـ
ال ألما عن معينة ابلنـوع بـل ألمـا أصـبحت عـن معينـة ابلـ ات ،فـالعن امل ليـة مبجـرد افرا هـا عـدت عينـا
معينة ابل ات وه ا ما ن علي القانون املدين العراق يف املاد ()2 /248إذ جاء فيها ((إذا ورد االلت ا
بنقــل امللنيــة أو أي حـ عيــ ،علـ شـ ء م يعــن اال بنوعـ فــال ينقــل احلـ اال بتعيــن الشـ ء ابلـ ات))
)(87

.

ويبــدو ان أصــحاب الـرأي الـ ين يقولــون ان امللنيــة تنسـ ابلتغــري أرجــح مــن أصــحاب الـرأي الـ ين
يقولون بنس امللنية ابلضمان ،فف الوديعة لو اختلطت عن من ملك املودع م عن من ملك املودع
من بقو قاهر حبي يتعسر تفري املالن ،يعـد كـل منهمـا شـريناً يف العـن امل تلطـة فـاالختالط أدى إىل
ا مللنية يف العن االخرى ،ومـا االخـتالط إال صـور مـن صـور التغـري ،فقـد بينـا سـلفاً أن التغـري هـو انتقـاك
من حاك إىل حاك أخرى ،وهو ما حدث يف االختالط إذ أصبحت العن من حاك إىل حاك أخرى .
وال مينن ان نعد االختالط هالكا أو تلفا ،وذلك الن اهلالك يقتض واك العن من الوجود مبقومات
الطبيعية ،بينما يف االختالط العن موجـود  ،وكـ لك ال مينـن ان نعـد االخـتالط تلفـا الن التلـف يقتضـ
إخ ـراج العــن مــن املنفعــة املطلوبــة ،بينمــا االخــتالط ال خيــرج العــن مــن منفعتهــا ،فل ـ يب ـ القــوك إال أبن
االختالط صور من صور التغري).(86
فقــد نصــت املــاد ()789مــن جملــة االحنــا العدليــة عل ـ أن((إذا خلــط املــودع الوديعــة أبذن صــاحبها
علـ الوجـ الـ ي ذكــر يف املــاد الســابقة ،أو اختلطــت مـ مــاك آخــر بــدون صــنعة حبيـ ال مينــن تفريـ
أحــد املــالن عــن اآلخــر ،اشــرتكا معــا علـ قــدر حصــتهما)).فــيفه ممــا تقــد أن اخللــط بــن االعيــان أبذن
املودع أو حدوث اخللط نتيجة قو قاهر  ،يصبح املودع واملودع عند العن شـرينن يف امللـك كـل حبسـ
حصــت يف كلــي احلــالتن بشــرط ان ال مينــن التفريـ بــن احلصــتن ،فــال ضــمان أحــدتا علـ اآلخــر لعــد
وجود التعدي مـن أي طـر  ،فلـو أن العـن هلنـت حقيقـة بقـو قـاهر عنـد املـودع عنـد العـن فـال يرجـ
املودع ابلضمان لعد وجود التعدي،وك لك ابخللط بن الوديعة وملك املودع عند ال يرج أحـدتا علـ
اآلخر ابلضمان لعد حدوث التعدي،وه ا ما ذهبت الي احلنفية وعد كل من املودع واملـودع عنـد العـن

 -87الن العن املعينة ابلنوع ال تنتقل في امللنية إال إذا أصبحت عيناً معينة ابل ات وذلك بعد افرا ها ،فقبل االفـرا يصـح اطـالق
أي من اللفظن عل االخر فالعن املعينة ابلنوع مـاه االعـن م ليـة،اما بعـد االفـرا فـال يصـح اطـالق أي مـن اللفظـن علـ االخـر فتعـد
العن امل لية ما بعد االفرا عينا معينة ابل ات لننها ال مينن تسميتها عينا معينة ابلنوع بعد االفرا  .للتفصيل ينظر عباس الصرا  ،املرج
الساب  ،ص.224د .عبد املنع البدراوي ،الوجي يف عقد البي  ،مطبعة النسر ال هيب ،مصر ، 1998،ص 142.
 -86ويوجد رأي لدى احلنفية يرى أبن العن تنون للمودع من وينون الضمان علي  ،ويوجد رأي ألبـو يوسـف ويـرى ان أقـل املـاك
امل لوط يتب أك ر املاك،وان صاح احلصة االكرب هو املالك ويغر صاح قدر االكرب حصة صاح القدر االقل .السرخس  ،ج،11
املرج الساب  ،ص. 110
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شرينان يف امللك جرياً ان تعـ ر تفريـ العـن واختلطـت العينيـن مـن دون صـنعة وال تفـريط مـن أحـد)،(85
وذهبت املالنية إىل الرأي نفس وذلك النعدا السب املوج للضمان).(84
وذهبت احلنابلة اىل ان خلط الوديعة أبذن صاحبها ال يوج الضـمان الن املـودع فـوض املـودع عنـد
فعد املودع من ئبـا عـن املـودع ،وذهـ اجلعفريـة إىل ان اخـتالط الوديعـة قهـراً يصـبح املـودع واملـودع عنـد
شرينان يف امللك وتعد الشركة اجبارية أو اختيارية عل رأي وال ضمان أحدتا االخر ألن الضمان يدور
)(83
مدار التعدي فأن م يوجد تعدي فال ضمان .
وقــد نصــت املــاد ()1 /955مــن القــانون املــدين العراقـ علـ أن((إمــا إذا خلــط الوديـ الوديعــة مبالـ
أبذن صاحبها أو أختلطت بال صنعة حبي يتعسر تفري املـالن ،يصـري الوديـ شـرينا ملالـك الوديعـة.فأن
هلــك املــاك بــال تقصــري ،فــال ضــمان علـ الوديـ الشـريك)).يفهـ ممــا تقــد ان االخــتالط وهــو مــن صــور
التغري هو سب متلك الودي ملالك الوديعة وجعل شريناً ابلعن امل تلطة والعنس ك لك صحيح لتملك
مالك الوديعة مللك املـودع وجعلـ شـرينا ابلعـن امل تلطـة نتيجـة (التغـري) دون ان ينـون هنـاك تعـدي مـن
أحدتا عل األخر ودون ان ينون هناك مقابل(الضمان) يدفع أحدتا لآلخر.
الخاتمة
بعد ان بلغنا خامتة املطا من ه الدراسة يل ان نسجل ابر ما توصلنا إلي ومـا حتصـل لـدينا مـن
نتائ ومقرتحات:
أوال -النتائج

-2للضــمان عــد معــان وقــد رجحنــا يف حب نــا املعــى املقصــود ال ـ ي ن ـ ه إىل أن ـ هــو االلت ـ ا إبداء
التعويض.
 -1يتمي الضمان من أوضاع تتشاب مع م ل املسؤولية العقدية ولننها خيتلفان يف ان الضمان ينون
يف املسؤولية العقدية والتقصريية وك لك ان التعويض أثر يرتت بعد قيا املسؤولية.
-7يــرى اجتــا يف الفق ـ اإلســالم وهــو الفق ـ احلنف ـ وجان ـ مــن الفق ـ املــالن وعــدد مــن فقهــاء
امل ـ اه األخــرى ويؤيــده اجتــا مــن الفق ـ القــانون وعــدد مــن الق ـوانن املدنيــة العربيــة ان الضــمان ســببا
لنس امللنية.
-4ملن يرى ان الضمان سب لنس امللنية ي ه لتوافر عد شـروط أن ينـون حمـل الضـمان قـابالً
ل بوت امللك فيها ابتداءً وان تتغري العن املغصوبة وان يوجـد مقـابال وان ينتفـ قصـد الغـش لـدى الضـامن
حنو قاعد الضمان.
-5ملن يعد الضمان سبباً من أسباب كس امللنية يدرج ضـمن الواقعـة املاديـة ويعـد مـن األسـباب
الناقلة للملنية بن االحياء.
 -85املوسوعة الفقهية ،ج ،43ط ، 2005،1دون ذكر املطبعة ،النويت ،ص.470السرخس  ،ج ،11املرج السـاب
و الفتاوى اهلندية ،ج ،4املرج الساب  ،ص.349
 -84املغ ،،ج ،9املرج الساب  ،ص.259
 -83حممد حسن كاشف الغطاء،ج ،2املرج الساب ،ص.470
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-4يــرى اجتــا يف الفقـ اإلســالم ان الضــمان ال يعــد ســببا لنسـ امللنيــة ورجحنــا هـ ا الـرأي لعــد
تربيرات منها ان الضمان ما هو إالّ أثر لقاء ملنية العن وما جعل الغاصـ مالنـا هـو تغـري العـن ولـيس
التعدي وليس الضمان.
ثانيا – املقرتحات

-2ان بقاء الن ( )2 /194من القانون املدين العراق عل ما هو علي جيعل الن غامضاً يف التغيري
يف ال ات أو الوصف،ولعل من يقوك ان الن مطل جيـري علـ أطالقـ  ،ولنـن هـ ا القـوك ال مينـن الركـون
إليـ فلـو كـان التغـري يتعلـ ابلوصـف لنـان حنـ الفقـر االوىل مـن املـاد ()194يقضـ دفـ املغصـوب منـ
للغاص لل اد وه ا مما الوجود ل يف حن ه الفقر  ،وك لك ان ه الفقـر االوىل مـن هـ املـاد تبـن
ان التغري يق دون فعل الغاص خال الفقر ال انية الي تبن اىل ان التغري من الغاص  ،وك لك ان الفقر
االوىل من ه املاد م تبن ان التغري حيدث بفعل الغري أو بفعل الطبيعة ،ومينن القوك ان التغري حيدث بفعل
الطبيعة دون الغري وذلك لو كان التغري بفعل الغري لل اخليار للمغصوب من ابلرجوع عل الغاص أو عل
من قا ابلتغيري الن بفعلـ يعـد الغـري متعـداً ايضـاً ،ولـ ا يبـدو مـن املستحسـن تبـديل الـن إىل مـا أييت ((إذا
تغري ذات املغصوب بطبيعت عند الغاص فاملغصوب من ابخليار أن شاء أسرتد املغصوب عيناً م التعويض
عن األضرار االخرى وان شاء ترك املغصوب ورج عل الغاص ابلضمان)).
 -1يالحظ عل ن املـاد ()200مـن القـانون املـدين العراقـ تضـمن عبـار ان املغصـوب منـ إذا ضـمن
الغص صح تصرف وكان االصوب مسـلناً ايـراد عبـار نفـ تصـرف بـدال مـن صـح تصـرف  ،وذلـك أبن العقـد
غري الناف موقو عل إجا من ل ح االجا بينما ايراد عبار صح تصرف توجد يف العقد القابل لألبطاك
وهـ ا مـام أيخـ بـ القـانون املـدين العراقـ ولـ ا يبـدو مـن املستحسـن تبـديل الـن إىل مـا أييت((إذا تصـر
الغاصـ يف العـن املغصـوبة معاوضـة أو تربعـا وتلـف املغصـوب كـالً أوبعضـاً كـان للمغصـوب منـ اخليـار يف
تضـمن مـن شـاء فـأن ضـمن الغاصـ نفـ تصـر هـوان ضـمن مـن تصـر إليـ الغاصـ رجـ هـ ا علـ
الغاص بضمان االستحقاق وفقاً ألحنا القانون)).
المراجع
بعد القران النرمي

أوال– كتب اللغة:-

الشرح النبري ،ج 1املنتبة العلمية.

-1أ-محد بن حممد بن عل املقري الفيوم  ،املصباح املنري يف غري
-2مجاك الدين ابن الفضل حممد بن منر (ابن منظور) ،لسان العـرب ،اجلـ ء السـاب عشـر ،دار الرسـالة،
النويت. 1973،
-3حممد بن اي بنر بن عبد القادر الـرا ي ،خمتـار الصـحاح ،الطبعـة األوىل ،دار النتـاب العـري ،بـريوت
دون ذكر سنة الطب .
-4حممـد بـن حممـد بـن عبـد الـر اق املرتضـ ال بيـدي ،اتج العـروس مـن جـواهر القـاموس ،اجلـ ء التاسـ ،
ط،2النويت،دون ذكر سنة الطب .
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العدد11 :

-5املعج الوسيط ،قا إبخراج ابراهي مصطف وأمحـد الـ ات وحامـد عبـد القـادر وحممـد علـ النجـار،
اجل ء االوك ،مطبعة مصر.1960،
ثانياً -كتب الفقه االسالمي-:

-2ابن رشد القرطيب ،بداية اجملتهد ،ج ،1دار الفنر،من دون ذكر منان وسنة الطب
-1أبو اسحاق ابراهي بن عل بن يوسف (للشريا ي الشافع )،امله ب،ج ،2دار الفنر،بريوت،دون
ذكر سنة الطب .
-7أي حامـد بـن حممـد بـن أمحـد الغـ ا  ،الـوجي  ،ج،2مطبعـة اآلداب واملؤيد،مصـر ،دون ذكـر سـنة
الطب .
-6امحد (الدردير املالن ) ،الشرح الصغري ،ج،7املنتبة النربى ،دون ذكر سنة ومنان الطب .
-5امحـد بـن حيـى بـن املرتضـ  ،البحـر ال خـار اجلـام ملـ اه علمـاء االمصـار ،ج ،4دار النتـاب
االسالم  ،القاهر  ،دون ذكر سنة الطب .
-4تق الدين حممد بن أمحد الفتوح احلنبل (ابن النجار احلليب)،منته االرادات يف مج املقن  ،ج،1
منتبة دار العروبة ،القاهر دون ذكر سنة الطب .
-3جعفر سبحاين ،رسائل فقهية،ج ،1ط،1مطبعة مؤسسة الصادق ،ق 1429 ،ه.ق.
 -8ين العابدين بن ابراهي بن جني  ،شرح االشبا والنظائر ،اجل ء ال اين ،دار النت العاملية بريوت ،دون
ذكر سنة الطب .
-9سلمان بن عمر بن حممد(البجريم )،حاشية البجريم عل منه الطالب،ج2.املنتبـة االسـالمية،
دار بنر.
-21سليمان بن خلف(الباج )املنتق شرح املوطأ،ج،5دار النتاب االسالم  ،دون ذكر سنة ومنان
الطب .
-22مشـس الـدين حممـد بـن أي العبـاس أمحـد بـن محـ شـهاب الـدين الرملـ (الشـافع الصـغري) مايـة
احملتاج إىل شرح املنهاج ،ج،5مطبعة مصطف الباي احلليب 1357،ه.
-21مشس الدين حممد بن أمحد بن اي سهل(السرخس ) ،املبسوط ،دار املعرفة بريوت.1986،
-27عبد اجلبار محد شرار  ،أحنا الغص يف الفق االسالم  ،مؤسسة األعلم  ،بريوت.1975،
-44د.عبـد السـال داود العبـادي ،امللنيـة يف الشـريعة االسـالمية ،القسـ األوك ،الطبعـة األوىل،منتبـة
األقص  ،عمان. 1974،
-25عبـد هللا حممـد احلـ ين ،شـرح اخلرشـ علـ خمتصـر خليـل ،بـريوت،دار الصـادر ،مـن دون ذكـر سـنة
الطب .
-24أبـو احلسـن علـ بـن أي بنـر الرشـداين املرغينـاين ،اهلدايـة شـرح بدايـة املبتـدىء ،ج 4دار النتـ
العلمية ،بريوت.1990،
-23اي حممـد علـ بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـ (ابـن حـ االندلسـ ) ،احمللـ  ،ج،8منتبـة اجلمهوريـة،
مصر. 1969 ،
.
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-18د .عل اخلفيف ،الضمان يف الفق االسالم  ،القس االوك ،منشورات معهد البحوث والدراسات
العربية ،القاهر  ،بال سنة طب .
-29اي احلسن عل بـن حممـد بـن حبيـ املـاوردي(الشـافع ) ،احلـاوي النبـري يف فقـ اإلمـا الشـافع ،
ج ،6ط،1دار النت العلمية.1994،
-11الفتاوي اهلندية – جلنة برائسة نظا الدين البل  ،دار الفنر،دون ذكر سنة الطب .
-14أبـو جعفـر حممـد بـن احلسـن الطوسـ  ،اخلـال ،ج،2دار العـام االسـالم  ،بـريوت ،مـن دون ذكـر
سنة الطب .
-11حممد أمـن بـن عمـر(ابـن عابـدين)،رد احملتـار علـ الـدر امل تـار ،ج ، 4دار النتـ العامليـة ،بـدون
ذكر سنة الطب .
-17حممـد احلسـن كاشـف الغطـاء،حترير اجمللـة،اجل ء ،2الطبعـة ال انيـة ،املركـ العلمـ للتقريـ بـن
امل اه 1432 ،ه.
-16حممـد بـن حسـن بـن علـ (الطوسـ ) املبسـوط يف فقـ االماميـة ،ج ،2املنتبـة الرضـوية 1387 ،ه،
دون ذكر منان الطب .
-15حممد حسن النجف  ،ج،21جواهر النال ،من دون ذكر املطبعة وال منان الطب .
-14حممد بن عل الشوكاين ،نيل االوطار ،اجل ء اخلامس ،دار النت العاملية ،بريوت.
-13املوسوعة الفقهية ،ج ،43ط ،،1دون ذكر املطبعة ،النويت.2005،
-18د .مصطف إبراهي ال مل  ،نظرية االلتـ ا بـرد غـري املسـتح (دراسـة مقارنـة)،ط، 2املنتبـة القانونيـة،
بغداد ،من دون ذكر سنة الطب .
-19موف الدين أي حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد(ابـن قدامـة املقدسـ ) ،املغـ ،،اجلـ ء اخلـامس ،دار
احلدي . 2004،
-71كمـاك الـدين بـن عبـد الواحـد (ابـن اهلمـا )،البحـر الرائـ شـرح فـتح القـدير ،اجلـ ء ، 6دار أحيـاء
الرتاث العري 1316 ،ه.
ثالثاً -الكتب القانونية-:

-2د ابراهي فاضل الدبو،ضمان املناف دراسة مقارنة يف الفق االسالم والقانون املدين ،الطبعة ، 2دار
عمار للمطاب التعاونية ،عمان. 2001،
-2د .حسن عل ال نون ،شرح القانون املدين،أصوك االلت ا  ،مطبعة املعار بغداد. 1970،
-3د .حسن عل ال نون ،شرح القانون املدين ،العقود املسما  ،الشركة الرابطة،بغداد. 1954،
 -4د .حسن عل ال نون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،اجل ء ، 2اخلطأ ،مطبعة الع بغداد. 2001،
-5جبـار صـبار ط ،إقامـة املسـؤولية املدنيـة علـ العمـل غـري املشـروع علـ عنصـر الضـرر ،مديريـة مطبعـة
جامعة املوصل. 1984،
- 6د .سعدي امساعيل الرب جن ،مالحظات نقدية يف القانون املدين دار النت القانونية،مصر. 2010،
-7سـليمان مـرقس ،حماضـرات يف املسـؤولية املدنيـة يف تقنينـات الـبالد العربيـة ،القسـ األوك (األحنـا
العامة) ،معهد الدراسات العربية العالية. 1958،
77

العدد11 :

بغداد.1959،

-8شاكر صر حيدر ،الوسيط يف شرح احلقوق العينية االصلية ،ج ،1مطبعة املعار
-9عار العار  ،جمموعة األحنا لألمواك غري املنقولة ،مطبعة املعار  ،بغداد. 1948،
-10د .عبـاس الصـرا  ،شـرح عقـد البيـ يف القـانون النـويي ،ط،1دار البحـوث العلميـة،النويت ،دون
ذكر سنة الطب .
-11د .عبد الر اق أمحد السنهوري ،الوسيط يف شرح القـانون املـدين ،مصـادر االلتـ ا  ،دار أحيـاء الـرتاث
العري ،دون ذكر سنة الطب .
-12د عبـد اجمليـد احلني ،املـوج يف شـرح القـانون املـدين العراقـ ،ج،1مصـادر االلتـ ا يف املقارنـة واملوا نـة
بن الفق الغري والفق اإلسالم  ،الطبعة، 3شركة الطب والنشر األهلية،بغداد.1969،
-13د .عبد املنع البدراوي ،الوجي يف عقد البي  ،مطبعة النسر ال هيب ،مصر. 1998،
عل حيدر ،درر احلنا شرح جملة األحنا ،ج،1ط،1دار النت العلمية ،بريوت.2010،-14د .علـ هـادي العبيـدي ،الـوجي يف شـرح القـانون املـدين احلقـوق العينيـة،ط،10دار ال قافـة،عمان،
.2014
-15د .ليل عبد هللا احلاج سعيد،النظرية العامة لضمان اليد،ط،1مطبعة اجلمهور املوصل. 2001
-16حممد سعيد احملاس ،،شرح جملة األحنـا العدليـة ،اجمللـد ال ـاين(،النفالـة واحلوالـة والـرهن واألمـا ت
واهلبة والغص واحلجر واإلكرا والشفعة)،مطبعة الرتق  ،دمش  1346،هـ. 1927،
-17د .حممد سليمان األمحد ،كس امللنية بضمان ضرر املاك ،دار النهضة العربية ،القاهر . 2005،
-18حممد كامل مرس ،شرح القانون املدين اجلديد ،العقود املسما  ،ج(2اهلبة والعاريّة والقرض ،الدخل
الدائ املرتت مدى احليا )،ط،2مطبعة جلنة البيان العري.1952،
-19د.حممـد وحيـد الـدين سـوار ،شـرح القـانون املـدين االردين،احلقـوق العينيـة االصـلية،ج،2منتبـة دار
ال قافة ،عمان. 1994،
-20د .يوسف حممد عبيدات ،احلقوق العينية واألصلية والتبعية ،ط،1دار املسري .2011،
رابعاً :-الرسائل واالطاريح والبحوث:-

-1د .سـعد حسـن عبـد امللح ،كسـ امللنيـة ابلضـمان،حب منشـور يف جملـة كليـة احلقـوق– جامعـة
النهرين ،اجمللد ، 10العدد ،19كانون األوك .2007
-2علـ شـاكر عبــد القــادر ،التغـري اجلــربي ملالــك العـن وأثــر يف التصــرفات القانونيـة (دراســة
مقارنة)،أطروحة دكتورا مقدمة إىل كلية القانون جامعة كربالء.2013،
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المستخلص
ت خر شبنة اإلنرتنـت مبنـاورات كـر وفـر مـا بـن اجلماعـات املتطرفـة م ـل «داعـش» ووحـدات منافحـة
اإلره ــاب التابع ــة ل ــدوك عربي ــة و غربي ــة ،حي ـ ابت ــت تل ــك اجلماع ــات تعتم ــد عل ـ الدعاي ــة اإللنرتوني ــة
وتســتغل «اهلاشــتاغات» النشــطة مبواق ـ التواصــل االجتمــاع  ،م ــل «يوتيــوب» و«تــويرت» لتنشــر لقطــات
الفيديو هبد استقطاب وجتنيد مقاتلن أجان جدد ،وي كر خمتصون تقنيون معنيون بشؤون اجلماعات
املتطرفة ،أن فري «داعش» للدعاية اإللنرتونية كبري ومنظ وموع عل مجي وسائل التواصل االجتماع
الن ــربى ،م ــل «فيس ــبوك» و«ت ــويرت» و«يوتي ــوب» ،ولن ــل «والي ــة» حس ــاهبا اإللن ــرتوين اخل ــاص ،م ــل
حساب «والية نينوى» ال ي ينشر أخبارها ،ابإلضافة حلسـاابت «داعـش» ،وجيـري االعتمـاد أيضـا علـ
حساابت خاصة أخرى يتابعها عشرات اآلال .
وب ـ لك ،يغت ــن «داع ــش» وغ ــري م ــن مجاع ــات متطرف ــة ذات منهجي ــة حش ــد للتجني ــد فعالي ــة ش ــبنة
اإلنرتنت يف الدعايـة الـي قـد تبـدأ ب ـ«تـويرت» و«يوتيـوب» وغريتـا مـن املواقـ املعروفـة ،ولننهـا قـد متتـد إىل
مواق أقل شهر يف حاك ح املواد من قبل مديري الصفحات.
وعلـ هـ ا األســاس ابت ال مــا إخضــاع ظــاهر ث داعــشث للبحـ والدراســة والتحليــل والتعــر علـ
ابر األسالي الدعائية الي مت انتهاجها من قبل والي أسهمت يف انتشار وتوس رقعة التنظي عل املواق
االلنرتونية
ه ا وقد مت تقسـي البحـ اىل أربعـة فصـوك :األوك،تنـاوك منهجيـة البحـ مـن حيـ عـرض مشـنلة
البح وأتيت واهلد من البح وتقدمي الفروض واملنه ال ي مت إتباع يف البح .
 -2جامعة اهل البيت -

/-كلية االداب /قس الصحافة.
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 وتقـدمي تعريـف ألبـر، يف عرض أه األسالي الدعائية يف العصر احلـدي
أما الفصل ال اين فتل
 أما الفصل ال ال فقد تطرق إىل تنظي الدولة اإلسالمية أو ما يعر بـ ث داعـشث وابـر، تلك األسالي
. مراحل منو وتطور
أما الفصل الراب واألخري فقد تناوك عرض ابر األسـالي الدعائيـة الـي انتهجهـا تنظـي ث داعـشث يف
حربـ ـ اإلعالمي ــة ع ــرب اس ــت دام لوس ــائل التواص ــل االجتم ــاع وال ــي مت مالحظته ــا م ــن خ ــالك البحـ ـ
. والدراسة والتقيي
ويف ماية البح خلصت الباح ة إىل وض االستنتاجات مبا خي ه ا البح واخلروج بتوصيات قد
.. تسه يف وقف امتداد ه ا التنظي عرب وسائل التواصل االجتماع
Abstract
The internet abounds with maneuvers of attack and retreat, between
extremist groups like " ISIS" and counter-terrorism units following Arabic
and western states, where these groups depending on net propaganda
and used the " Hash tags" in the social media like " YouTube" and "
twitter", to publish video scenes to achieve the intention of polarizing and
recruitment of new foreigner fighters.
Technical specialists in extremist groups affairs. That "ISIS" team for net
propaganda are huge and organized, distributed himself on all the major
social networking sites, and every seigniory had her own account Email,
like the account of " Nineveh seigniory" which published her news, with the
additionally accounts of "ISIS", and depended also on other personal
accounts, followed by tens of thousands.
Because of that, " ISIS" and the other extremist groups, had mobilize
methodology for recruitment the effectiveness of internet in propaganda,
which begin with" Twitter" and " YouTube", and other known sites, but she
me exceed to another sites which had lower fame in those sites case that
the managers eliminates some materials.
On this ground, it is necessary to subjugate " ISIS" phenomenon for
research, study, analyze, and identify the highlighted propaganda styles
which used from him, and which participate in dissemination and expanded
of organization on the net.
For that the research divided to four semesters, first one, take the
research methodology from offering the problematic of the research,his
importance, the goal of search, provide hypotheses, and the syllabus
which was taken in the search.
The second semester abstract, was the presentation for the importance
propaganda methods in the modern history, and introducing a definition for
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the highlighted methods, the third semester has touched to " ISIL" or which
is known as " ISIS", and the highlighted faces of his growth and
development.
the forth- final chapter, was taken the presentation of prominent
propaganda methods which used by " ISIS" in his media war from his used
to the social networking sites, and which noticed from the research. Study,
and evaluation, and in the end of search, the researcher developed the
conclusions, related this search, came out with recommendations may
contribute in interception of this organization through the social networking
sites..

المقدمة
إن ظـاهر (داعــش) وانتشــارها علـ شــبنة االنرتنــت وال ســيما شـبنات التواصــل االجتمــاع  ،والــدور
ال ي تلعب األسالي والوسائل الي ينتهجها (تنظي الدولة اإلسالمية) فرض إخضاع التنظي إىل البحـ
والدراسة وال سيما بعد االنعطافات النبري الي أوجدها التنظي عل إسرتاتيجية الدوك يف التسليح وطرق
املواجهة واملواثي واالتفاقيات يف سبيل مواجهة ومنافحة اإلرهاب بشنل منظ ودو .
ولعل ابر ما مينن مالحظت  ،ما حصل يف سورا وما تال يف بعض حمافظـات دولـة العـراق ،والسـيما
حمافظــة املوصــل الــي أحتلهــا التنظــي يف سـ ٍ
ـاعات معــدود بعــد تراج ـ وانســحاب اجلــيش العراق ـ ممــا ولــد
صدمة كبري لألوساط السياسية والعسـنرية يف العـراق والـوالات املتحـد األمرينيـة الـي تولـت إعـاد بنـاء
اجليش العراق بعد عا . 1117
كما إن تلك األحـداث أعطـت انطباعـا عـن هشاشـة املنظومـة اإلعالميـة والعراقيـة والعربيـة يف مواجهـة
وسائل (تنظي الدولة اإلسالمية) والي يب ها عرب شبنات التواصل االجتماع أبسلوب دعائ معاصر.
وســع البحـ للوقــو علـ أبــر تلــك األســالي والــي أثبتــت جناحهــا ســيما وإمــا أســهمت يف منــو
وتوسـ منــاط نفــوذ وأعــداد بشــنل م يشــهد لـ م يــل مـ التنظيمــات اإلرهابيــة األخــرى عــرب اســت دا
الدعاية االلنرتونية.
علي ـ رك ـ البح ـ عل ـ حتديــد تلــك األســالي مــن خــالك متابعــة األفــال الــي تعنــس حركــة التنظــي
وإدارت للمعارك واملناط الي يسـيطر عليهـا ،فضـال عـن اختيـار ألسـلوب مـا والرتكيـ عليـ مـن خـالك ب ـ
النرتونيا ومدى أتثري ذلك األسلوب عل املتلقن ،وكيف أستطاع التنظي عرب است دام لتلك املواق من
كس تعاطف البعض وجتنيد البعض األخر وانضمامه للقتاك ضمن صفوف .
كما حرص البح عل إظهار الوج احلقيق لتنظي (داعش) من خالك كشف األسالي الدعائيـة
الي ينتهجها وأكد عل أبر طرق مواجهة تلك األسالي م التأكيد عل ضرور إجيـاد سياسـة إعالميـة
موحــد والعمــل وف ـ إس ـرتاتيجية إســتباقية وفعالــة لرصــد امل ـواد األرهابي ـة الــي تب ـ مــن خــالك حماربــة تلــك
املواقـ واحلمــالت املضــاد للتنديــد أبفعــاك التنظــي ووحشــيت للقضــاء علـ أيدلوجيتـ املتطرفــة ،مـ األخ ـ
بنظــر اإلعتبــار األســتفاد مــن األخطــاء الســابقة الــي م حيســن السياســيون واإلعالميــون التعامــل معهــا ممــا
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سيسه يف اد وع املتلقن والتعر عل ابـر طـرق مواجهـة تلـك الرسـائل والتعـاون مـ اجلهـات ذات
العالقة للقضاء عل تنظي الدولة اإلسالمية.
ه ا وقد مت تقسي البح اىل أربعة فصوك :األوك ،تناوك منهجيـة البحـ مـن حيـ عـرض مشـنلة
البح وأتيت واهلد من البح وجمتم البح وعينت واملنه ال ي مت إتباع يف البح .
يف عرض أه األسالي الدعائية يف العصر احلـدي  ،وتقـدمي تعريـف ألبـر
أما الفصل ال اين فتل
تلك األسالي  ،أما الفصل ال ال فقد تطرق إىل تنظي الدولة اإلسالمية أو ما يعر بـ ث داعـشث وابـر
مراحل منو وتطور .
أما الفصل الراب واألخـري فقـد تنـاوك عـرض ابـر األسـالي الدعائيـة الـي انتهجهـا تنظـي ثداعـشث يف
حرب ـ اإلعالميــة عــرب اســت دام لشــبنات التواصــل االجتمــاع والــي مت مالحظتهــا مــن خــالك البح ـ
والدراسة والتقيي .
ويف ماية البح خلصت الباح ة إىل وض االستنتاجات مبا خي ه ا البح واخلروج بتوصيات قد
تسه يف وقف امتداد ه ا التنظي عرب وسائل التواصل االجتماع .
الفصل االول:
أوالً :مشكلة البحث:

يعــد اجتي ــاح تنظ ــي الدولــة اإلس ــالمية يف الع ـراق وبــالد الش ــا أو م ــا يســم بتنظ ــي ثداعشثحملافظ ــة
املوصــل وســيطرت علـ منــاط عــد مــن العـراق مــن أبــر املنعطفــات النبــري الــي مــرت وعصــفت ابلعمليــة
السياس ــية،حي ألق ــت ظ ــاهر انتش ــار هـ ـ ا التنظ ــي الض ــوء علـ ـ ض ــعف اجل ــيش العراقـ ـ الـ ـ ي أع ــادت
الــوالات املتحــد بنــاء بعــد اجتيــاح العــا  .1117ويــرى خـرباء إن واشــنطن ابتــت يف موقــف حمــرج ،كمــا
إما أعطت انطباعا عـن هشاشـة اإلعـال العراقـ والعـري يف مواجهـة الرسـائل املـؤثر الـي ب هـا التنظـي مـن
خالك است دام ألبر وسائل الدعاية املعاصر .
يف التسـاؤك التـا  :مـا هـ الوسـائل الدعائيـة الـي اسـت دمها تنظـي
ل ا فأن مشنلة البح تـتل
الدولــة االســالمية أو مــا يعــر ب ـ ثداعــش ث يف بـ رســائل االعالميــة للجمهــور يف العـراق بصــور خاصــة
والعام بشنل عا ؟.
ثانياً:أهمية البحث:

أتيــة كــل حبـ أتيت مــن (أتيــة املشــنالت الــي ي ريهــا واملوضــوعات الــي يتناوهلــا واجملــاالت الــي ميتــد
إليهــا)( ،)1كمــا تــرب أتيــة البحـ يف مــا مينــن ان يقدمـ مــن معلومــات ومعطيــات وفـ مــنه علمـ قــد
يُسه يف حماربة و استئصاك ه ا التنظي من الناحية االعالمية وكشف للرأي العا عن طري حماربت بنفس
اساليب الدعائية الي است دمها يف ب رسائل والي سيت عرضها من خالك ه ا البح .

 -1غا ي حسن عنابة،إعداد البح العلم (اإلسنندرية:مؤسسة شباب اجلامعة ،)2984،ص.6
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ثالثاً:هدف البحث:

يســع البح ـ عــن األســالي الدعائيــة لتنظــي الدولــة االســالمية أو مــا يعــر ب ـ ثداعــشث يف املواق ـ
االلنرتونية اىل الوقو عل التا :
 .2حتديد ابر تلك األسالي الي يت است دامها من قبل أفراد التنظي والسـيما عـرب شـبنات التواصـل
االجتماع للدعاية واحلشد والي أثبتت إما ساتت يف منو وتوس هـ ا التنظـي بطريقـة م تشـهد هلـا
م يل م التنظيمات اإلرهابية الي سبقت .
 .1إعطاء صور للحنومات لإلسرتاتيجية الي ينتهجها التنظي وتقدمي ابر الطرق العلمية الي قد تسه
يف كش ــف ض ــعف التنظ ــي وهشاش ــت  .وبـ ـ لك ق ــد يس ــتغل من ــددو االعتم ــاد النب ــري علـ ـ الدعاي ــة
اإللنرتونيــة حملاربتـ مــن خالهلــا ،والقضــاء علـ وجــود  ،مــن خــالك استئصــال مــن شــبنات التواصــل
االجتماع .
رابعاً :مجتمع البحث وعينته

يتحدد جمتم حب نا ه ا يف حتديد وسائل الدعاية املست دمة يف مواق التواصل االجتماع  ،أما العينة
الي مت اخضاعها للبح فه شبنات التواصل االجتماع (الفيس بوك ،يوتيوب و توتري).
خامساً :منهج البحث:

يقصد مبنه البح (الطري املؤدي إىل النشف عن احلقـائ يف العلـو امل تلفـة بوسـاطة طائفـة مـن
القواعد الي هتيمن عل العقل وحتـ ّدد عملياتـ مـن أجـل الوصـوك عـن طريـ ذلـك إىل نتـائ معلومـة) (،)7
ويع ــد ه ـ ا البح ـ م ــن البح ــوث الوص ــفية ال ــي تع ــى بدراس ــة واق ـ األح ــداث والظ ـواهر واملواق ــف واآلراء
وحتليلها يف سبيل الوصوك إىل أهداف عن طري مج االفـال الـي يب هـا التنظـي و توصـيفها بشـنل علمـ
دقي .
وأس ــلوب حتلي ــل املض ــمون ه ــو (أح ــد األس ــالي املس ــت دمة يف دراس ــة وس ــائل االتص ــاك املنتوب ــة و
املس ــموعة واملرئي ــة) ،)6(.ومع ــى ذل ــك إن الباح ــة ميننه ــا أن تق ــو بتحلي ــل الرس ــائل اإلعالمي ــة الختب ــار
خصائ الرسالة او الن  ،عل شرط إن تقو عملية التحليل بصـفة منتظمـة وعلـ وفـ أسـس منهجيـة
()5
ومعايري موضوعية للوقو عل مضمون املواد اإلعالمية وتناوهلا ابلشرح والتفسري املالئ .
وعلـ وفـ متطلبــات حب نــا اعتمــد أســلوب حتليــل املضــمون النــوع  ،وتطلبــت عمليــة التحليــل بعــض
اخلطوات واإلجراءات لتحديد األسالي الدعائية لتنظي ثداعشث يف شبنات التواصـل االجتمـاع  ،وقـد
تل صت تلك اخلطوات اباليت:

 -7صــاح بــن محــد العســا ،املدخل إىل البحـ يف العلــو الســلوكية(،الراض :شــركة العبينــان للطباعــة والنشــر ،) 2989 ،ص
.249
 -6د .عواطف عبد الرمحن وآخرون،حتليل املضمون يف الدراسات اإلعالمية( ،القاهر ،دار ساحة للطباعة ،) 2987 ،ص.27
 -5د .أمحد بدر،اصوك البح العلم ومناهج ( ،ط(،)8النويت،وكالة املطبوعات،) 2984،ص759

61

األساليب الدعائية لرنظيم داعش يف بكات الرواصآل اإلجرماعي

 .2متابعة وتسجيل عدد كبري من املقاط وا لصور واألفال الواقعية ملعارك التنظي يف سورا والعراق والي
مت ب هــا عــرب شــبنات التواصــل االجتمــاع للفــرت ( 1126/2/2ولغايــة ،)1126/21/71والســيما
موق ث اليوتيوب ث و ث الفيس بوكث.
 .1تبوي املعلومات املتعلقة بعمل ونشـاطات التنظـي فيمـا خيـ االسـالي الدعائيـة الـوارد يف االفـال
والصور.
 .7تصنيف األفنار والقي الوارد يف تلك الصور واألفال عل وف عد حماور وشرحها بشنل علم ،
يف ضــوء مضــمون األفــال مــن خــالك احل ـوارات اللفظيــة واملقــاط الصــورية و ســيت التطــرق إليهــا يف
الفصل الراب واألخري من ه ا البح .
الفصل الثاني :األساليب الدعائية في العصر الحديث
تتعــدد وســائل اإلعــال املمنــن اســت دامها يف الدعايــة ،و مــن املمنــن أن تبــدأ احلملــة بوســاطة دعايــة
بسيطة كاملنشورات أو اإلعال ت وبصفة عامة ستحمل ه الوسـائط أسـالي احلصـوك علـ قـدر أكـرب
مــن املعلومــات س ـواء عــن طري ـ موق ـ عل ـ شــبنة إنرتنــت أو خطــوط تليفــون أو بــر م إذاع ـ  ...إخل.
هت ــد اإلسـ ـرتاتيجية إىل حتوي ــل الف ــرد م ــن مس ــتقبل للمعلوم ــات إىل ابحـ ـ ع ــن املعلوم ــات وم ــن إىل
( )4
صاح رأي عن طري التلقن.
ه ا و تعتمد عدد من تقنيات الدعاية عل نفس أسـالي أحبـاث علـ الـنفس االجتمـاع ففـ ك ـري
مـن األحيـان يـت االعتمــاد علـ املغالطـات املنطقيــة حيـ يقـو القـائ ابلدعايــة ابسـت دا عبـارات مقنعــة
وإن كانت غري سليمة أو واقعية،ه ا ويعتمد اإلعالميون واملعلنون -عل حد سواء -عل التطور امللفت
يف تقني ــات اإلع ــال والتس ــوي  ،حي ـ تس ــتفيد معظ ـ اجلامع ــات امل تص ــة هب ـ ين الف ــرعن م ــن دراس ــات
تقنيــات التــأثري واالتصــاك ،والــي ترتك ـ يف معظمهــا عل ـ النفــوذ إىل العقــل البــاطن والتــأثري الالواع ـ عل ـ
()3
اهتمامات املتلق ورغبات  ،توجيهها وف مصاح الن بة.
وبناء عل ذلك مينن تل ي أك ر األسالي الدعائية شيوعاً يف النقاط التالية:
 .1استغالل االعالم لتسمية األشياء بغري مسمياتها

مبا أن وسائل اإلعال متسك اليو ب ما الرأي العـا وتعمـل علـ توجيهـ وصـياغت علـ النحـو الـ ي
تريــد ،فــإن ذلــك يســتتب ابلبداهــة حتنمهــا يف املفــاهي واملصــطلحات الــي تتــداوهلا وتســع لتــدويلها بــن
الناس ،إذ تتجن غالباً التعرض املباشر للقضـاا الـي ترغـ يف تغيريهـا ،وإمنـا تعمـل علـ إعـاد صـياغتها
( )8
بلغة جديد تتناس م سياساهتا وب ها بن الناس ال ي يتقبلوما ال شعوراً عل املدى الطويل.
وم ــاك عل ـ ذلــك تســمية اجلــيش العراق ـ جبــيش املــالن او اهلــالن  ،واطــالق التســميات عل ـ اف ـراد
اجليش الشعيب ابمليليشات او العصاابت يف بعض وسائل االعال .
 -4أمحد دعدوش ،أسالي الدعاية املعاصر ..الغاية تربر الوسيلة ،جملة البيان ،العدد .178
 -3ص ــربي ك ــرمي ص ــربي،اإلعال اإللن ــرتوين س ــاحة ح ــرب مفتوح ــة للجماع ــات اإلرهابي ــة ،موق ـ ـ قن ــا اإلجت ــا  ،نش ــر بت ــاريخ
 ،1126/3/3أطل علي بتاريخ  ،1126/22/15رابط املوق . http://aletejahtv.org/permalink/21627.html:
 -8امحد دعدوش ،اسالي الدعاية املعاصر  ،مصدر سب ذكر .
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العدد11 :

 .2التكرار ومحدودية وسائل االعالم

هو التنرار املستمر لفنر عاد ما تنون يف صور شعار بسيط أو لفظ ج اب وابلتنرار تتحوك إىل
ما مينن اعتبار ج ء من احلقيقة .ه ا األسلوب جح يف حالة حمدودية وسائل اإلعال ( ،)9اذ ال ينتف
املعلنون عاد مبجرد التنميط والن ب ،بل يعمدون ك رياً إىل التنرار املستمر لشعاراهت ومحالهت اإلعالنية
الـي تالحـ النـاس أينمــا ذهبـوا ،وقــد يلجـأ الــبعض إىل التنـرار يف عــرض إعال هتـ غــري املباشـر ليحصــدوا
نتائ أك ر فعالية من اإلعالن املباشر عندما ينون التصريح م رياً للحساسية أو الرفض.
 .3االعتماد على رجال الدولة والشخصيات الالمعة

وينون ب كر أش اص أو مؤسسات ابر ذات مصداقية عالية لتأييد الفنر  /رأي  /قرار واالستفاد
مــن الش صــيات الالمعــة،وهو أســلوب شــائ وشــديد اخلطــور  ،وال نقصــد ب ـ هنــا االقتصــار علـ ج ـ ب
مشاهري الفن والراضة لإلعالن التجاري ،م ما يف ذلك من تبعات سيئة عل اجليل الناشئ ال ي يت
من هؤالء قـدو يف السـلوك ،ولنـن األمـر قـد يصـل إىل حـد اخلـداع ابالسـتفاد مـن بعـض االنتهـا ين مـن
املفن ـرين والعلم ــاء ال ـ ين ال يتورع ــون ع ــن املم ــاأل وتق ــدمي بع ــض اآلراء يف قوال ـ فنري ــة مص ــطنعة ،م ـ
التأكيد عل إبرا ها حتـت أمسـاء هـؤالء املشـاهري مبـا حيملونـ مـن ألقـاب قـد تصـا خصيصـاً إلضـفاء امل يـد
()21
من التأثري.
وهنا نشري إىل أسلوب انتهـا ي يسـر االعـال يف تطبيقـ  ،عـرب متريـر الن ـري مـن األفنـار والتوجهـات
حتت أمساء عربية وإسالمية ،يراد هلا أن تتبوأ مرك الراد والتوجي  ،ويت تقدميها حتت مسميات من قبيل:
ثالباحـ االسـرتاتيج ث ،ثاخلبــري يف شــؤون كـ اث ،ثاملفنــر اإلســالم املســتنريث ،وتنمــن اخلطــور هنــا يف
ب األفنار املستورد أبلسنة حملية وأمساء مقبولـة ومعروفـة ،بـدالً مـن االسـتعانة أبمسـاء وألقـاب أجنبيـة قـد
ت ري بعض احلساسية.
 .4التخويف

حشــد الـرأي العــا عــن طري ـ إاثر الفـ ع أو الـ عر م ــل كشــف جو يــف بــوك جــوبل مل طــط ثأملانيــا
()22
جي أن تفىث بقياد ثيودور كاوفمان.
 .5االفضلية يف عرض فكرة

است دا عبارات دالة أو وإشارات تضيف قيمة أو تفضيل أخالق ملتب الرأي مما يشو متبع الرأي
اآلخر م ل ثداف الضرائ النادح يف عمل ال يواف عل رأي رافض العملث.
 -9مينـا غبـور ،داعـش تسـت د تننيـك جنني خـان ىف حرهبـا النفسـية ،موقـ دوت مصـر ،نشـر بتـاريخ  ،1126 /8/ 17أطلـ
علي 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 بت 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 ــاريخ  ،1126/22/21راب 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 ــط املوق 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 :

http://www.dotmsr.com/details/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9

 -21صربي كرمي صربي،اإلعال اإللنرتوين ساحة حرب مفتوحة للجماعات اإلرهابية ،مصدر سب ذكر .
 -22مينا غبور،داعش تست د تننيك جنني خان ىف حرهبا النفسية ،مصدر سب ذكر .
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 .6القطيع

هــو إقن ــاع ال ـرأي الع ــا ابالقتنــاع ابل ـرأي ال ـ ي ي ــؤمن ب ـ اجلمي ـ وينقس ـ ه ـ ا األســلوب إىل قس ــمن
رئيسين:
أ  -النصر احملرم
إقنــاع األف ـراد خــارج التنظــي ابالنضــما إىل طري ـ النصــر احملــت واحلفــا عل ـ مــن ه ـ داخــل التنظــي
بتأكيد حتمية النصر.
ب  -اال ضمام إىل احلشد
يعتمد عل الغري البشرية يف االنضما إىل اجلان املنتصـر مـن خـالك التأكيـد أن اجلانـ امل تـار ال
()21
مينن مقاومت ومن األفضل االنضما إلي .
 .7الصواب والخطأ

تقدمي إختارين فقط ال بديل عنهما .إما معنا (الصواب) أو ضد (اخلطأ).
 .8توظيف املشاهري

الدعاية عـن طريـ املشـاهري أو تصـوير جمموعـة مـن األشـ اص اجلـ ابن السـعداء للدعايـة للفنـر الـي
()27
ستجل سعاد مماثلة و يست د ه ا عاد يف الدعاية التجارية.
 .9اعتماد اسلوب الكذب "نظرية غوبلز "

تنـرار ذكــر جمموعــة مــن األحــداث املركبــة للتــدليل علـ صــحة القـرار التــا هلــا .يعتمــد هـ ا األســلوب
عل ـ ذكــر األحــداث بصــور صــادقة م ـ م جهــا بن بــة كبــري أو تعمــي ه ـ الن بــة حبي ـ مينــن خــداع
الرأي العا والتحايل عل كيفية تفسريه هل األحداث.
 .11الرأي املنطقي ورأي الشارع

يعتمــد عل ـ إقنــاع ال ـرأي العــا عل ـ أن ال ـرأي املعــروض هــو رأي رجــل الشــارع وهــو ال ـرأي املنطق ـ ،
()26
ويعتمد ه ا األسلوب عل است دا اللغة الدارجة ووسائل اإلعال املسموعة واملرئية.
 .11التقليل من شأن االخر

يعتمــد ه ـ ا األســلوب عل ـ تشــوي صــاح ال ـرأي امل ــالف جبعل ـ مــن طبقــة أدىن  /غــري ذي قيمــة /
عدمي األخالق والقي عن طري اإلهتامات الباطلة.

 -21توم ـ ـ ـ ــاس ،تيموث ،القاع ـ ـ ـ ــد و ش ـ ـ ـ ــبنة اإلنرتنت،نش ـ ـ ـ ــر بت ـ ـ ـ ــاريخ  ،1117أطل ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/3/25راب ـ ـ ـ ــط
املوق .www.army.mil/usawc/Parameters:
 Crystal Clear app kdict.png -27مقالة مفصلة :الرجنة احلمراء.
 -26توماس ،تيموث ،املصدر الساب نفس .
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العدد11 :

 .12اتخاذ القرارات من قبل رجل السلطة

يعتمد ه ا األسلوب عل تبسيط عملية إختاذ القرار ابست دا صور أو عبارات توج اجلمهور للفعل
املطلوب مباشر وإلغاء أي خيـارت أخـرى متاحـة ومينـن م جـ مـ أسـلوب ثاالعتمـاد علـ السـلطةث عـن
طري توجي الرسالة بواسطة ش صية سلطوية  /مم لة للسلطة وإن كان ه ا غري ضروري.
 .13نشر السعادة لرفع الروح املعنوية

يعتمد ه ا األسلوب عل نشـر حالـة مـن السـعاد واالنتشـاء أو افتعـاك أحـداث تـؤدي إىل رفـ الـروح
املعنوية ومن أم لة ه ا األسلوب :العروض العسنرية ،اخلطاابت احلماسية.
 .14التزوير واخفاء املعلومات

يعتمد ه ا األسلوب عل اختالق أو إخفاء املعلومات من الواثئ الرمسية عن الرأي العا هبد نشر
معلومة خاطئة عن حدث معن أو جمموعة معينة قد ينون ه ا من خالك عد طرق م ل ت وير  /تشـوي
()25
الصور واملستندات والتسجيالت.
 .15تربير االخطاء

يعتمــد ه ـ ا األســلوب عل ـ تربيــر بعــض األحــداث أبن القيــا بعمــل معــن ي يــد مــن االنتمــاء أو يفيــد
اجلموع أو الفنر  .اإلحساس ابالنتماء هنا قد يله الفرد عن احلن عل القضية بشنل موضوع .
 .16التعميمات الرباقة

االعتماد عل تعبريات وألفا براقة دون أن ينون هلا حتليل أو تفسري موضوع .
 .17املزج بني الحقائق واالكاذيب

االعتمـاد علـ نشــر خطـاب خــادع  /مغلـوط ممـ وج بـبعض احلقـائ أو يعتمــد علـ التوريــة وقـد ينــون
اخلطــاب مـ ي بــن احلقيقــة واألكاذيـ أو حيتــوي علـ بعــض احلقيقــة فقــط أو حيتــوي علـ ألفــا حتتمــل
أك ر من وج لتفادي اللو .
 .18االعتماد على التعميمات الغامضة

االعتماد عل نشر تعميمات غامضة /مبهمة من املمنن يؤوهلـا اجلمهـور حسـ مـا يـرى اهلـد هنـا
هو حتريك الرأي العا عن طري رسالة غامضة هبد توجيهه دون است دا أسلوب ف وصريح.
 .19التأكيد على األنكار

يعتمــد األســلوب علـ إقنــاع اجلمهــور ابســتننار /نبـ فنــر ألمــا تلقـ قبــوالً عنــد مجاعــات منروهــة/
منبوذ وأن انتشار ه الفنر بن اجلمهور سيدفع إىل نفس الدونية.
 .21تبسيط املعقد من االفكار

االعتماد عل تعميمات ملنح إجاابت مبسطة ملسائل اجتماعية أو اقتصادية أو عسنرية معقد .
 -25توماس ،تيموث ،مصدر سب ذكر .
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 .21توظيف االقتباسات خارج سياقها

اختيار وتعديل االقتباسات خارج سياقها لتغيري املع ،وعاد تست د يف السياسة لتشوي اخلص .

()24

 .22الحض على كراهية الطرف اآلخر

يعتمد علـ إطـالق أمسـاء حتـض علـ النراهيـة ونبـ الطـر اآلخـرو نشـر أحنـا مسـبقة عـن الطـر
اآلخر ورس صور سلبية عن ويعتمد ه ا عل إاثر االستنتاجات بدون حتليلها.
 .23التربير

يعتمــد علـ اســت دا التعميمــات البســيطة لتعليــل أحــداث أو أفعــاك أو قناعــات معينــة وعــاد مــا يــت
است دا ألفا غامضة أو ج ابة للتربير.
 .24االلتفاف حول املوضوع

عرض بينات أو موضـوعات أو أسـباب جاذبـة ومشـتتة لإلنتبـا و خـارج عـن املوضـوع لقطـ املوضـوع
()23
األصل .
 .25االبتعاد عن ذكر سلبيات الفكرة

يست د ه ا األسلوب عند حماولة اد مصداقية (الرتغي ) فنر والتشدد عند حماولة تشوي فنـر ،
فعل سبيل امل اك إذا أردت ذكر حماسن فنر معينة فتساهل يف ذكر مساوئها (هون من مساوئها) وأك ر
()28
من ذكر احلسنات.
 .26الشعارات ألستثارة املشاعر

الشعار هو مجلة رم ية قد تتضمن تصنيف أو قولبة أو نشر صور منطية وقد ينون هـدفها نشـر فنـر
()29
معينة ولنن يف مجي األحواك تعتمد عل است ار املشاعر.
 .27األحكام املسبقة وقولبة الرأي املخالف

تعتمد عل نشر أحنا مسبقة من خالك تصنيف وقولبة الرأي امل الف يف صور منروهة  /مرفوضة
من اجلمهور قد يت االعتماد يف نشر الصور املطلوبة عل ذكر أمناط سلوكية مناسبة للصـور املـراد نشـرها
حــى وإن كانــت غــري دالــة علـ اإلطــار الســلوك العــا أو كانــت تصــرفات شــاذ غــري ســائد يعتمــد هـ ا
اإلسلوب بشد عل ذكر وقائ أو حقائ إستداللية أو نـوادر ،و لعـل هـ ا األسـلوب مـن أك ـر أسـالي
الدعاية شيوعاً ووضوحاً ،إذ تقد لنا وسائل اإلعال وجهات نظر أصـحاهبا اخلاصـة يف كـل شـ ء ،كـأن
ُحيــرص علـ تقــدمي املســل يف صــور رجــل طويــل اللحيــة غريـ امللــبس ،أو يف صــور امـرأ تتشــح ابلس ـواد
وجتلس يف مقعد السـيار اخللفـ  ،حيـ يعمـل تنـرار هـ الصـور علـ الـربط التلقـائ لنـل مـا تسـتدعي
 -24مينا غبور،داعش تست د تننيك جنني خان ىف حرهبا النفسية ،مصدر سب ذكر .
 -23امحد دعدوش ،اسالي الدعاية املعاصر  ،مصدر سب ذكر .
 -28صربي كرمي صربي ،اإلعال اإللنرتوين ساحة حرب مفتوحة للجماعات اإلرهابية.
 -29امحد دعدوش ،اسالي الدعاية املعاصر  ،مصدر سب ذكر .
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مـن توابـ قــد ال يُصـرح هبـا ،فيغــدو اإلسـال مرتبطـا يف ذهــن الغـري بنـل الصــفات السـلبية الـي تســتطبنها
تلك الصور دون البحـ عمـا مينـن أن خيفيـ املظهـر اخلـارج مـن قـي ومبـاد تُقصـ عمـداً عـن الطـرح
()11
واملناقشة.
 .28االستشهادات

هــو اســت دا االقتباســات اللفظيــة سـواء كــان كــامال أو مقتطع ـاً أو سـواء كــان يف حملـ أو غــري حمل ـ
معــن ويعتمــد ه ـ ا عل ـ مسعــة ومصــداقية
هبــد تعضــدي /نقــد فنــر أو هــد أو حــدث أو ش ـ
املنقوك عن للتدليل عل قو االقتباس وصالحيت للموقف.
 .29االسقاط واثارة الرأي العام

هــو إســقاط صــفات إجيابيــة أو ســلبية علـ فــرد أو جمموعــة أو قيمــة معــن ويهــد إىل اســت ار ال ـرأي
العا جتا اهلد من الدعاية سواء ابلسل أو اإلجياب.
 .31توظيف الفاظ الوعظ

اســت دا ألفــا ذات مضــمون إجيــاي يف منظومــة القــي اخلاصــة ابجلمهــور عنــد الرغبــة يف نشــر صــور
إجيابية عن فنر ما.
 .31األرقام واإلحصائيات ونتائج االستفتاء لتأكيد املصداقية

إن ه ا األسلوب يضف الن ـري مـن املصـداقية علـ اخلـرب املـراد تروجيـ  ،إذ تعمـد وسـائل اإلعـال —
األمرينية منها عل وج اخلصـوص -إىل دعـ الن ـري مـن األخبـار واإلعـال ت ابسـتفتاءات وإحصـائيات
تنس عاد إىل بعض اجلهات املت صصة ذائعـة الصـيت ،وابلـرغ مـن شـيوع القـوك أبن هـ املؤسسـات
البح ية واإلحصائية قد اكتسبت شهرهتا بسب مصداقيتها ون اهتها ،إال أن من غري املمنن أيضاً التأكد
()12
من ذلك أبي وسيلة كانت.
 .32عدم التعرض لألفكار السائدة

يؤكــد البــاح ون يف جمــاك اإلعــالن اليــو علـ ضــرور جتنـ الصــدا مـ املتلقـ  ،إذ فشــلت الن ــري مــن
احملــاوالت الســابقة يف فــرض بعــض التوجهــات واآلراء عل ـ ال ـرأي العــا عنــو  ،ومــن ذلــك م ـ الً ق ـرار حتــرمي
اخلمــر الـ ي صــدر عــا  291يف الــوالات املتحــد جبهــود ثرابطــة مقاومــة احلــا تث ،والــي قامــت حبملــة
إعالنيـة كبـري طبعـت مـن خالهلـا أك ـر مـن  253مليــون نشـر ومليـوين كتـاب ومخسـة ماليـن نسـ ة مــن
النتيبات ومليوين ملص (بوسرت) ومثانية عشر مليو ً من البطاقات ،تدعو مجيعها إىل توعية الناس أبضرار
اخلمور عل مجي األصعد  ،فنانت النتيجة أن نشأت مجعية أخرى مناهضة هل ا القرار.
وم ـ أمــا م تنــن متلــك مــن اإلمنانيــات اإلعالنيــة مــا متلن ـ اجلمعيــة األوىل ،فــإن الغلبــة كانــت هل ـ
ال انية بعـد أن حتـوك جتـار اخلمـور مـن التجـار املشـروعة إىل االحتنـار واالبتـ ا والتحايـل علـ السـلطات،
 -11توماس ،تيموث ،مصدر سب ذكر .
 -12مينا غبور ،داعش تست د تننيك جنني خان ىف حرهبا النفسية ،مصدر سب ذكر .
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ورمبا انتشر تداوك اخلمور بن العامة بصور أكرب من ذي قبل ،ممـا أدى ابلتـا إىل إلغـاء القـرار بعـد ثالثـة
عشر عاماً من صدور  ،وعد التجرؤ عل االصطدا احلاد ابألفنار السائد يف اجملتم .
 .33منح حق الرد لألطراف كافة

إن احلرية الفنريـة أمـر مطلـوب يف كـل اجملتمعـات ،إال أن هـ الـدعوى قـد تبـدو كلمـة حـ أريـد هبـا
ابطل ،إذ إما ك ري ما تؤدي إىل نتيجتن عل قدر من اخلطور :
أوهلما منح أصحاب اآلراء والتوجهات الشـاذ فرصـة الظهـور علـ مسـرح األحـداث وكـأم أصـحاب
تيار حقيق كامل ،ميلك احل يف الوجود والتعايش م اآلخرين ،ويبح عن موطئ قد مـريح وهـاد ،
متاماً كما يقد اإلعال الغري الشاذين جنسيا عل أم جمرد ثم لينث يتمتعون حبـس عـاطف بـريء جتـا
أم اهل يف اجلنس ،ويسعون الكتساب احرتا اآلخرين وتفه رغباهت النفسية واجلسدية.
النتيجــة ال انيــة :ه ـ كس ـ تع ــاطف املتلق ـ عــرب تقــدمي ه ـ التوجهــات الشــاذ يف صــور عاطفي ــة
تـداع األحاسـيس ،بـدال مـن طرحهـا للنقـاش العلمـ والفنـري كـأن جتـري مـداولتها يف منـاظرات علميـة
حقيقيــة تعطـ احل ـ للم ــالفن يف تفنيــدها ابلتســاوي م ـ حـ أصــحاهبا يف الطــرح ،وقــد قــدمت هوليــود
مؤخرا فيلماً سينمائياً يعرض قصة اثنن مـن رعـا البقـر الشـاذين يف صـور إجيابيـة تـدف املشـاهد للتعـاطف
الالشعوري ،وهو األمر ال ي أكدت ردود أفعاك الن ريين ممن شاهدوا الفيل كما ورد يف جملة النيو ويـك،
()11
واعرتفوا بتغيري نظرهت كلياً جتا الش وذ اجلنس !.
 .34التأكديد على تهميش رأي اآلخر

ابلرغ من تساهل وسائل اإلعال م أصحاب اآلراء الشاذ يف عرض وجهات نظرها ،إال أمـا غالبـاً
ما تغفل اآلراء الي ال تتف م مصاحلها بشنل شب ات  ،فتقد وجهات نظرهـا علـ أمـا مـن املسـلمات
الــي يتف ـ عليهــا اجلمي ـ دون نقــاش ،وتتجن ـ حــى الــرد عل ـ ال ـرأي اآلخــر خشــية تســليط الضــوء علي ـ
واملسـاعد علـ انتشــار بلفــت األنظــار إليـ  .ومــن ذلـك تقــدمي الدميقراطيــة الليرباليــة الغربيــة علـ أمــا احلــل
اجملمـ عليـ يف الن ــري مــن وســائل اإلعــال العربيــة وكــأن اجملتمـ العــري -اإلســالم بنافــة أطيافـ قــد قــاك
()17
كلمت يف ذلك!.
 .35االبتعاد عن القضايا املثرية للخالف

إن اإلعال املوج يتجن غالباً التعرض للقضاا امل ري لل ـال  ،بـل يتجاو هـا إىل مـا هـو أبعـد منهـا
ليتعامل م الواق من حي هو ،مما يؤدي ال شـعوراً إىل ترسـيخ هـ ا الواقـ يف وجـدان املتلقـ إىل درجـة
التعايش مع وتقبل دون التساؤك عن صحت وحق أصالً يف الوجود فضـالً عـن االسـتمرار ،واألم لـة علـ
ذلك أك ر من أن حتص  ،ومن أتها إغفاك حقيقة دولة النيان الصهيوين واغتصاهبا لألرض واملقدسات،
والتعامــل معهــا عل ـ أمــا دولــة موجــود عل ـ أرض الواق ـ ومتلــك كافــة مقومــات الوجــود ،دون التعــرض
حلقيقــة قيامهــا املصــطن  ،وقــد أدى هـ ا التعامــل الســيئ لإلعــال العــري مـ القضــية الفلســطينية إىل تقبــل
 -11صربي كرمي صربي،اإلعال اإللنرتوين ساحة حرب مفتوحة للجماعات اإلرهابية.
 -17امحد دعدوش ،اسالي الدعاية املعاصر  ،مصدر سب ذكر .
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ال ـرأي العــا العــري لوجــود دولــة صــهيونية يف قل ـ العــام العــري  -اإلســالم  ،دون أي تبعــات نفســية أو
()16
فنرية عميقة.
 .36النظام الليربالي واثارة الغرائز

يعـد إاثر الغرائـ يف وسـائل اإلعــال هـ مـن أك ــر األسـالي وضـوحاً لــدى املتلقـ  ،إذ يسـتغل املعلــن
واإلعالم الغري مساحة احلرية الي يتيحها النظا الليربا يف العب بغرائ املتلق لتلقين ما يريد.
وق ــد هت ــد الدعاي ــة هن ــا إىل جم ــرد لف ــت االنتب ــا لل ــرتوي لس ــلعة م ــا كاس ــت دا الص ــور اخلليع ــة يف
اإلعــال ت املصــور  ،أو ميتــد األمــر ل ـربط الش ـ ء املعلــن عن ـ بغري ـ مــا كــأن يصــبح إشــباعها متعلق ـاً هب ـ ا
الشـ ء ،ومــن ذلــك ربــط تــدخن الســجائر ابلرجولــة ،واســت دا بعــض العطــور ابجلاذبيــة اجلنســية ،واقتنــاء
أحد اهلواتف النقالة ابملنانة االجتماعية املرموقة.
ولنــن اخلطــور هنــا ليســت مقتصــر علـ الــرتوي الــرخي هلـ الســلعة أو تلــك ،بــل اســتحالك إاثر
غرائ الناس ألهـدا فئـة معينـة يف اجملتمـ  ،وتنمـيط صـور املـرأ الـي م تعـد تعـ ،أك ـر مـن جسـد تتحـدد
قيمتـ مبــدى تقبــل الرجــل .علمـاً أبن الن ــري مــن املنظمــات والفعاليــات احلقوقيــة يف الغــرب تســع ملناهضــة
هـ ا االســتغالك غــري اإلنســاين للمـرأ يف وســائل اإلعــال  ،ومــن ذلــك احتجــاج إحــدى املنظمــات النســائية
األسـبانية مـؤخراً بعـد تلقيهـا  761شـنوى ضـد املعلنـن يف العـا الفائـت ،إال أن ال قافـة الليرباليـة الطاغيـة
الي قامت يف البداية عل االعرتا حبقـوق املـرأ  ،قـد وقعـت يف مـأ ق ال مينـن اخلـروج منـ  ،ويؤكـد ذلـك
()15
مسع بعض املفنرين الغربين احلا إلنقاذ مباد احلرية من براثن االنفالت األخالق .
 .37الشفافية االعالمية لخلق الثقة

إن اتساع رقعة احلرية والليربالية وت ايد االستقالك الفـردي للمـواطن العـادي ،دفـ اإلعالميـن إىل التـ ا
امل يــد مــن املوضــوعية والشــفافية كســباً لإلعــالن التجــاري ال ـ ي يبح ـ عــاد عــن الصــحف ذات القبــوك
الشعيب ،وهن ا ارتبطت الشفافية اإلعالمية مبدى تقبل املتلق وإميان مبوضـوعية وسـائل اإلعـال  ،ممـا ألـ
اإلعالمين ابلبح عن وسائل جديد حتتفظ هل حبـ نشـر قـيمه وأتمـن مصـاحله دون املسـاس بـوالء
املتلق .
وقد كان االهتما منصباً يف األساس عل املظهر العا ال ي يضف شـعوراً ابملوضـوعية والنفـاء  ،إذ
مييــل النــاس عــاد إىل ال قــة ابملـ ي اإلخبــاري أنيـ امللــبس ولبـ احلــدي  ،كمــا تضــف التجهيـ ات املبهــر
()14
لالستديوهات ومواق التصوير ،أو الطباعة الراقية للصحف واجملالت ،شعوراً ابالحرتا .
فإذا أضفنا إىل ه العوامل اجل ابة ما سب احلدي عن من أسالي دعائية كفتح جماك احلوار للرأي
امل ــالف وع ــد التع ــرض للقض ــاا احلساســة ،ف ــإن ذل ــك س ــيعط ص ــور إجيابيــة للمتلق ـ متنع ـ م ــن جم ــرد
التشنيك يف مصداقية كل ما يرد إلي من ه الوسائل اإلعالمية.
 -16توماس ،تيموث ،مصدر سب ذكر .
 -15مينا غبور،داعش تست د تننيك جنني خان ىف حرهبا النفسية ،مصدر سب ذكر .
 -14امحد دعدوش ،اسالي الدعاية املعاصر  ،مصدر سب ذكر .
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أخـرياً ،تــرب خطــور هـ ا التــأثري اإلعالمـ  -الــدعائ ثاملــؤدجث يف توجيـ الـرأي العــا مـ توسـ دائــر
اتصاهلا ابملتلق ال ي ابت يعتمد اعتمـاداً شـب كلـ علـ وسـائل اإلعـال يف اتصـال مـ العـام اخلـارج ،
حــى يف تلق ـ أبســط املعلومــات الــي حيتاجهــا يف حيات ـ اليوميــة ،إذ ابت الن ــري مــن امل قفــن فضــال عــن
غريه يضعون ثقته يف وسـائل اإلعـال الـي سـاعدت ال قافـة الشـعبية علـ التـأثري يف الن بـة امل قفـة بـدال
من العنس ،مما أدى إىل اخنفاض املستوى ال قايف بشنل عا  ،وترسيخ قاعـد ثهـ ا مـا يريـد اجلمهـورث،
كدستور يضطر ملراعات كل من يطمـح إىل االسـتمرار يف ثسـوقث اإلعـال  ،وهـ النتيجـة احلتميـة لطغيـان
سياســة الســوق احلــر والليرباليــة احملتنــر يف أيــدي القلــة ،وخدعــة كبــري يشــرتك اجلميـ يف مســؤولية إحنــا
ســيطرهتا علـ كرامــة اإلنســان لتبقـ اآلمــاك معقــود علـ دور العلمــاء وأصــحاب الضــمري احلـ يف كســر
ه احللقـة املفرغـة ،واإلفـاد الواعيـة مـن تقنيـات وسـائل اإلعـال املـ كور يف خدمـة اإلنسـان واالرتقـاء بـ
بدالً من الدف إىل امل يد من االحنطاط.
الفصل الثالث:الدولة اإلسالمية في العراق والشام
أوالً :تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام " داعش"

تشــنل تنظــي داعــش أو مــا يســم ب ـ(الدولــة اإلســالمية يف العـراق والشــا ) يف نيســان  1127وعــر
نفس ـ يف البــدء عل ـ ان ـ انــدماج بــن مــا يســم ب ـ(دولــة الع ـراق اإلســالمية) التــاب لتنظــي القاعــد ال ـ ي
تشــنل يف تشـرين األوك  1114وجبهــة النصــر يف ســورا إال إن هـ ا االنــدماج الـ ي أعلــن عنـ أبــو بنــر
البغدادي ،رفضت النصر عل الفور( .)13وبعد ه ا اإلعالن بشهرين أمر عي ما يعر بـ (القاعد ) أمين
الظـواهري إبلغــاء االنــدماج ،غــري أن البغــدادي خــالف هـ ا ال ـرأي وأكمــل العمليــة لتصــبح داعــش (الدولــة
اإلســالمية يف الع ـراق والشــا ) واحــد مــن اكــرب اجلماعــات املتطرفــة املســلحة الــي تقــو ابلقتــل والــدمار يف
العراق وسورا(.)18
يتبــى ه ـ ا التنظــي الفنــر الســلف اجلهــادي (التنفــريي) ويهــد املنظمــون إلي ـ إىل إعــاد مــا يســمو
ثاخلالفــة اإلســالمية وتطبيـ الشـريعةث .وأاثر هـ ا التنظــي (اإلرهــاي) جــدال طــويال منـ ظهــور يف ســورا،
حـوك نشــأت  ،ممارســات  ،أهدافـ وإرتباطاتـ  ،األمــر الـ ي جعلـ حمــور حــدي الصـحف واإلعــال  ،ومــا بــن
التحالي ــل والتق ــارير ،ض ــاعت هوي ــة هـ ـ ا التنظ ــي املتط ــر وض ــاعت أهدافـ ـ وارتباطاتـ ـ بس ــب تض ــارب
املعلومات حول (.)19

 -13بريغي ــد سفانس ــون و رمي جنم ـ  ،حق ــائ م ــري ع ــن س ــقوط املوص ــل يف ي ــد ثداع ــشث قب ــل ع ــا ،موق  ،DWنش ــر بت ــاريخ
 ،1125/4/21أطل علي بتاريخ  ،1124/22/17رابط املوق ./http://www.dw.com/ar :
 -18سرو عبد الواحد قادر ،ما ه داعش؟ کيف جاءوا للعراق؟ ما هو مصدر متويله ؟ (دراسـة مقتضـبة عـن تنظـي داعـش)،
نش ـ ـ ــر بت ـ ـ ــاريخ  ،1126 /5/22أطل ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ــاريخ ،1124/22/13راب ـ ـ ــط املوق ـ ـ ـ ـ http://www.nrttv.com/ar/birura- :
.details.aspx?Jimare=2291
 -19هاين فؤاد الفراش ،ابخلرائط ..كيف سقطت املوصل؟ ومن املسؤوك؟،موق قنا احلر  ،نشر بتاريخ  ،1126/22/11أطل
علي بتاريخ  ،1124/22/11رابط املوق .http://www.alhurra.com/a/how-mosul-fell-iraq-isis/261101.html :

69

العدد11 :

فئــة تنظــر إلي ـ كأحــد فــروع القاعــد يف ســورا ،وفئــة أخــرى ت ـرا تنظــي مســتقل يســع إلقامــة دولــة
إسالمية ،وفئة اثل ة ترا صنيعة النظا السوري للفتك ابملعارضة وفصائلها ،وهناك من ي ه إىل إن ه ا
التنظي ما هو إال صناعة أمرينية وإسرائيلية ،وبن ه ا وتلك وذاك ...من ه داعش؟ (.)71
من ينظر إىل ه ا التنظي يرا امسا جديدا وهو حدي النشأ خصوصـا بعـد ظهـور يف سـورا ،إال أن
الواق يؤكد عنس ذلك فان ليس بتنظي جديد ،بل هو األقد بن كل التنظيمات املسلحة البار علـ
الساحة السورية والعراقية خاصة واإلقليمية عموماً .تعود أصوك ه ا التنظي إىل العا  ،1116حن شنل
اإلره ــاي أب ــو مص ــع ال رق ــاوي تنظيم ــا أمس ــا ثمجاع ــة التوحي ــد واجله ــادث وأعل ــن مبايعت ـ لتنظ ــي القاع ــد
اإلرهــاي ب عامــة أســامة بــن الدن يف حينهــا ،ليصــبح مم ــل تنظــي القاعــد يف املنطقــة أو مــا مس ـ ثتنظــي
القاعد يف بالد الرافدينث .بـر التنظـي علـ السـاحة العراقيـة أابن التواجـد األمرينـ يف العـراق ،علـ أنـ
تنظي جهادي ضـد القـوات األمرينيـة ،األمـر الـ ي جعلـ مركـ إسـتقطاب للشـباب العراقـ الـ ي يسـع
ملواجهة اإلحتالك األمرين لبالد  ،وسرعان ما توس نفوذ التنظي  ،ليصبح من أقوى امليليشيات املنتشـر
واملقاتلة عل الساحة العراقية (.)72
ويف ماية عا  1114مت تشنيل تنظي عسنري خيتصر كل تلك التنظيمات وجيم كل التشنيالت
األصولية املنتشر عل األراض العراقية ،إضـافة إىل أنـ يظهـر أهـدافها عـرب أمسـ  ...ثالدولـة اإلسـالمية يف
العراقث ب عامة أي عمر البغدادي .لي ـرج ال رقـاوي علـ املـأل يف شـريط مصـور معلنـا عـن تشـنيل جملـس
شــورى اجملاهــدين ،ب عامــة عبــد هللا رشــيد البغــدادي ،بعــد مقتــل ال رقــاوي يف نفــس الشــهر ،جــرى انت ــاب
(أبــو مح ـ ) املهــاجر عيمــا للتنظــي  ،ويف مايــة الســنة مت تشــنيل دولــة الع ـراق اإلســالمية ب عامــة أي عمــر
البغـدادي ويف يـو االثنـن املوافـ  29ابريـل  1121شـنت القـوات األمرينيــة والعراقيـة عمليـة عســنرية يف
منطقة ال راثر استهدفت من ال كان في أبو عمـر البغـدادي وأبـو محـ املهـاجر وبعـد اشـتباكات عنيفـة بـن
اجلــانبن واســتدعاء الطــائرات مت قصــف املن ـ ك ليقــتال معــا ومت عــرض ج تيهمــا عل ـ وســائل اإلعــال وبعــد
أسبوع واحد اعرت التنظي يف بيان ل عل شبنة اإلنرتنت مبقتلهما وبعد حوا عشر أا انعقد جملس
شورى الدولة لي تار أي بنر البغدادي خليفة ل والناصر لدين هللا سليمان و يرا للحرب (.)71
وبعــد انــدالع األ مــة الســورية ،الــي اختـ ت يف بــدايتها طابعــا قمعيــا ،حيـ جتلــت يف قمـ املظــاهرات
الــي كانــت تقــا ضــد نظــا ال ـرئيس بشــار األســد ،وســرعان مــا أصــبحت مســلحة بــدأ تنــوين الفصــائل
واجلماع ــات لقت ــاك النظ ــا الس ــوري ويف أواخ ــر الع ــا  1122مت تن ــوين جبه ــة النص ــر بقي ــاد أي حمم ــد
اجلوالين حي أصـبح األمـن العـا هلـا واسـتمرت اجلبهـة بقتـاك النظـا حـى وردت تقـارير اسـت باراتية عـن
عالقتهــا الفنريــة والتنظيميـة بفــرع دولــة العـراق اإلســالمية بعــد ذلــك أدرجتهــا الــوالات املتحــد األمرينيــة
عل ـ الئحــة املنظمــات اإلرهابيــة ،وبتــاريخ  9ابريــل ظهــر تســجيل صــويت منســوب إىل أي بنــر البغــدادي
 -71املوص ـ ــل ..ع ـ ــا عل ـ ـ ـ الس ـ ــقوط (انفوغرافي ـ ــك) ،موق ـ ـ ـ قن ـ ــا  ،RTنش ـ ــر بت ـ ــاريخ  ،1125/4/21أطل ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ بت ـ ــاريخ
 ،1124/22/15رابط املوق .https://arabic.rt.com/news/785454 :
 -72هاين فؤاد الفراش ،مصدر سب ذكر .
 -71املوصل ..عا عل السقوط (انفوغرافيك) ،مصدر سب ذكر .
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يعلن في إن جبهة النصر ه امتداد لدولة العراق اإلسالمية وأعلـن فيهـا إلغـاء امسـ جبهـة النصـر ودولـة
العراق اإلسالمية حتت مسم واحد وهو داعش.
بعد ذلك بفرت قصري ظهر تسـجيل صـويت ألي حممـد اجلـوالين يعلـن فيـ عـن عالقتـ مـ دولـة العـراق
اإلســالمية لنن ـ نف ـ ش صــيا أو جملــس شــورى اجلبهــة أن ينون ـوا عل ـ عل ـ هب ـ ا اإلعــالن فــرفض فنــر
االنــدماج وأعلــن مبايعــة تنظــي القاعــد يف أفغانســتان ،و عل ـ الــرغ مــن ذلــك فــإن للدولــة اإلســالمية و
جبهة النصر العديد من العمليات العسنرية املشرتكة(.)77
فبالعود إىل العراق من ذلـك الوقـت مت العمـل جـدا مـن قبـل مؤسسـ احلركـات املتطرفـة لبنـاء هينـل
حمن للعمل حتت رايت  ،ومج قوهت بدك التشتت لينالوا هدفه يف اخلالفة والدولة اإلسالمية(.)76
ثانيا :مناطق التواجد يف العراق وسوريا:

تشــمل ســيطر ق ـوات التنظــي عل ـ مســاحات حمــدود يف احملافظــات العراقيــة وتغط ـ اهلجمــات الــى
تشنها كل االراض العراقيـة ولنـن تعتـرب احملافظـات السـنية السـت او مـا يعـر ابمل لـ السـى هـ مراكـ
تواجد الدولة اإلسالمية يف العراق.
اما يف سورا فتتواجد الدولة اإلسالمية وتسيطر عل مناط يف حمافظات الرقة وحل وريـف الالذقيـة
ودمش ـ وريفهــا وديــر ال ـ ور ومح ـ ومحــا واحلســنة وإدل ـ  ،ويتفــاوت التواجــد والســيطر العســنرية مــن
حمافظة ألخرى فم ال لديها نفوذ قوي يف حمافظة الرقة ويف بعض أج اء حمافظة حل ولديها نفوذ أقـل يف
()75
مح والالذقية.
أما أه األحداث يف  ،1127فه قيا اجليش السوري بتسلي مدينة الرقة ابلنامل جلبهة النصـر يف
 ،1127/7/5ويف وقـ ــت الح ـ ـ يف صـ ــيف سـ ــنة  1127أصـ ــبحت مدينـ ــة الرقـ ــة حتـ ــت سـ ــيطر الدولـ ــة
اإلسالمية يف العراق والشا بشنل كامل ،يف  1127/6/9مت إعالن الدولة اإلسالمية يف العراق والشـا
م كلمة صوتية ب تها قنا اجل يـر .ويف 1127/3/13انسـح اجلـيش السـوري مـن بلـد خـان العسـل يف
ريف حل من أما الدولة اإلسالمية يف العراق والشا ومت قتل العشرات من جنـود اجلـيش السـوري أثنـاء
()74
املعارك ومت أيضاً أسر العشرات من اجلنود ال ين مت اعدامه الحقاً.

 -77سرو عبد الواحد قادر ،مصدر سب ذكر .
 -76املصدر الساب نفس .
 -75ثداعـشث تسـيطر علـ ديـر الـ ور ..ومقتـل  411شـ
يونيو  ،1126رابط املوق :

ث،صـور نشـرت بتـاريخ  22يونيـو  .1126اطلـ عليـ بتـاريخ 12

https://www.google.iq/search?q=5.+%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22+%D8%AA%D8%B3%
D9%8A%D8%B7%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D
9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1..+%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84+600+%D8%B4%
D8%AE%D8%B5&sa=X&rlz=1C1AOHY_enIQ731IQ733&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ah
.UKEwi3zorxu47UAhXDuxQKHXR7DyYQsAQIIw&biw=1366&bih=677

 -74اجل ير ،كلم ـ ــة صـ ـ ــوتية،إعالن الدولـ ـ ــة اإلس ـ ــالمية يف الع ـ ـ ـراق والشـ ـ ــا  ،نشـ ـ ــر بت ـ ــاريخ  ،1127/6/9أطل ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ بتـ ـ ــاريخ
.1126/22/25
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أعلن البغدادي خطة هد األسوار قبل عا ابلضبط وبتاريخ  1121/3/12حي حرر جنود الدولة
اإلســالمية آال املقــاتلن األســرى يف ســجون احلنومــة العراقيــة يف ســجن التــاج ســجن بغــداد املرك ـ ي
بتاريخ  ،1127/3/12حرر جنود الدولة اإلسالمية آال املقـاتلن األسـرى يف سـجون احلنومـة العراقيـة
()73
يف سجن التاج سجن بغداد املرك ي.
قبل ذلك وبتاريخ  1127/8/5مت االستيالء عل مطار منغ العسنري عل يـد الدولـة اإلسـالمية يف
()78
العراق والشا بتدمري املبى الرئيس يف املطار بعملية انتحارية.
قامــت الدولــة اإلســالمية يف الع ـراق والشــا إبســتهدا مقــر األمــن العــا ثاألســايشث يف مدينــة أربيــل
(عاصـ ــمة إقلـ ــي كردسـ ــتان يف مشـ ــاك الع ـ ـراق) بسـ ــيارات مف ـ ــة وانتحـ ــارين يرتـ ــدون أح مـ ــة سـ ــفة يف
.1127/9/19
أما أه األحداث الي جرت يف  1126فه  ،السعودية تصنف داعش كجماعة إرهابية يف  3آذار.
( ،)79أمــا يف العاشــر مــن شــهر ح ي ـران قــا مســلحو تنظــي الدولــة اإلســالمية يف العـراق والشــا يف الع ـراق
يسيطرون عل حمافظة نينوى( ،)61ويف  23ح يران من الشهر ذاتـ سـيطرت داعـش علـ حقـل ثالشـاعرث
للغا الطبيع يف مح  ،)62(.ويف  15من ح يران سيطرت الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـا علـ مقـر
()61
الفرقة  23بعد اشتباكات عنيفة.

 -73ثأبــو بنــر البغــدادي ...ثاجلهــادي اخلفـ ث الـ ي حيــرك ثداعــشث ،موقـ اجلريــد  ،نشــر بتــاريخ  ،1126/3/21اطلـ عليـ
بتاريخ  ،1126/22/13رابط املوق :
.
https://www.aljarida.com.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9

 -78الســعودية :حـ ب هللا واإلخـوان وداعــش مجاعــات إرهابيــة ،موقـ العربيــة نت،نشــر بتــاريخ  ،1126/7/3أطلـ عليـ بتــاريخ
 ،1126/9/4رابط املوق :
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/03/07/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86.%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A.html

 -79السعودية تصنف اإلخوان املسلمن وح ب هللا السعودي وداعش والنصر مجاعات إرهابية ،مصدر سب ذكر .
 -61ثمســلحو داعــش يقتحمــون مقــر حمافظــة نينــوى ابملوصــلث .نشــر بتــاريخ  21يونيــو  .1126اطل ـ علي ـ بتــاريخ  27يونيــو
.1126
 -62ثالدولة اإلسالمية تسيطر عل حقل ثالشاعرث للغا الطبيع يف مح ث ،موق وينبيـدا ،نشـر بتـاريخ  23يوليـو .1126
اطل علي بتاريخ  ،1126/21/22رابط املوق :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9
)%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4

 -61تنظي الدولةث يسيطر عل الفرقة  23يف الرقةث.نشر بتاريخ  15يوليو  .1126اطل علي بتاريخ  14يوليو .1126
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األساليب الدعائية لرنظيم داعش يف بكات الرواصآل اإلجرماعي

أما يف  3آب سيطرت الدولة اإلسـالمية علـ اللـواء  97ابلنامـل بعـد مشـابنات مـ قـوات اجلـيش.
( ،)67وبعــد يــو واحــد يف  8آب ســيطرت الدولــة اإلســالمية عل ـ مطــار الطبقــة العســنري ابلنامــل بعــد
()66
مشابنات م قوات اجليش السوري.
ثالثاً :القوة العسكرية لتنظيم داعش

متتلـك الدولــة اإلسـالمية يف العـراق والشـا العديــد مـن الــدابابت و الصـواريخ و الســيارات املصــفحة و
الســيارات الرابعيــة الــدف و األســلحة املتنوعــة الــي حصــلت عليهــا مــن اجلــيش العراق ـ و اجلــيش الســوري
()65
وغريه .
بــدأت العمليــات العســنرية األوىل ضــد التنظــي يف يــو ال ـ الاثء  17ســبتمرب  ،،1126حــن قامــت
ق ـوات التحــالف بقيــاد الــوالات املتحــد وبــدع مــن الســعودية واإلمــارات والبح ـرين وقطــر واألردن أبوك
هجمات جوية يف سورية والعراق ،واستمر القصف لـألا التاليـة ،وقامـت املقـاتالت السـعودية واإلماراتيـة
()64
بتنفي  %81من القصف.
ويف يــو اجلمعــة  14ســبتمرب  ،1126واف ـ الربملــان الربيطــاين عل ـ توجي ـ ض ـرابت جويــة ضــد تنظــي
()63
ثالدولة اإلسالميةث يف العراق.
الفصل الراباع :األسااليب الدعائياة لتنظايم داعاش فاي شابكات التواصال
اإلجتماعي
أوالً :وسائل التواصل اإلجتماعي:

شبنات التواصل االجتماع هـ (مواقـ النرتونيـة تقـد ملسـت دميها جمموعـة مـن اخلـدمات متعـدد
اخلي ــارات ،كاحملادث ــة الفوري ــة والرس ــائل اخلاص ــة والربي ــد االلن ــرتوين والفي ــديو ،فضـ ـالً ع ــن الت ــدوين اخلطـ ـ
 -67ثالفرقــة  23بيــد ثداعــشث بعــد ختل ـ ق ـوات األســد عــن مواقعهــاث .نشــر بتــاريخ  15يوليــو  .1126اطل ـ علي ـ بتــاريخ 14
يوليو .1126
 -66ثالدولـة االســالميةث تســتو علـ مقــر اللـواء  97الســوري ابلرقـةث .نشــر بتــاريخ  8أغســطس  .1126اطلـ عليـ بتــاريخ 8
أغسطس .1126
 -65ثتنظ ـ ـ ـ ــي الدول ـ ـ ـ ــةث يعل ـ ـ ـ ــن اخلالف ـ ـ ـ ــة ويب ـ ـ ـ ــاي البغ ـ ـ ـ ــداديث .اطلـ ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ــاريخ  19يوني ـ ـ ـ ــو  ،1126راب ـ ـ ـ ــط املوق ـ ـ ـ ـ ـ :
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/6/30/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9

 -64العري اجلديد  -أوابما بعد قصف ثداعشث :الغارات مستمر وأحبطنا هجوما وشيناً
مصراوي،من ه الدوك العربية الي تشارك أمرينا يف قصف داعش جوا؟
لبنان  - 16مشـاركة ك يفـة لطـائرات سـعودية وإماراتيـة وابريـس تن ّفـ ضـرابت جويـة يف العـراق وواشـنطن ترّكـ علـ تـدمري القـوى
االسرتاتيجية لـثداعشث
اجل ير نت -قصف جوي ملواق نفطية تسيطر عليها ثالدولةث بسورا -
 -63ف ـرانس  ،16الربملــان الربيطــاين يواف ـ عل ـ توجي ـ ض ـرابت جويــة ضــد تنظــي ثالدولــة اإلســالميةث يف الع ـراق ،اجلمع ــة 14
سبتمرب 1126
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والص ــويت واملرئ ـ ومش ــاركتها م ـ اآلخ ـرين) ،وهن ــاك م ــن يعرفه ــا عل ـ أم ــا (ه ـ منظوم ــة م ــن الش ــبنات
االلنرتونيــة الــي تســمح للمشــرتك فيهــا أبنشــاء حســاب خــاص بـ يــت ربطـ بنظــا اجتمــاع إلنــرتوين مـ
أعضاء آخرين لديه نفس االهتمامات ،أو مجع م األصدقاء(.)68
أمــا مقولــة دينــارت ثأ أفنــر أ موجــودث اشــعلت االهل ـا لــدى خمرتع ـ التننلوجيــا ليبتنــروا للبش ـرية
الوا ً شى من وسائل االتصاك والتواصـل خملـدين بـ لك الشـطر ال ـاين مـن تلـك املقولـة لتصـبح ثأ اتصـل
إذن أ موجودث وأصبحت ه املقولة النتيجة اجلديد لنوع جديد من اإلنسان م يعد من األساس عند
هو االستقالك الش ص  ،بل تعددية العالقات وتشابنها وإن كانت افرتاضية(.)69
ـريا يف كيفيــة االتصــاك واملشــاركة بــن األش ـ اص واجلماعــات
لقــد أحــدثت الشــبنات االجتماعيــة تغـ ً
وتبادك املعلومات من بعد ،خاصة بعد استقطاب عشرات املالين من املست دمن ،ومننته من مشاركة
األنشطة يف شى اجملاالت(.)51
وتعــر شــبنات التواصــل االجتمــاع عل ـ أمــا :مواقـ النرتونيــة تســمح لألفـراد ابلتعريــف أبنفســه
واملشـاركة يف شـبنات اجتماعيــة يقومـون مـن خالهلــا أبنشـاء عالقـات اجتماعيــة ،وتتنـون هـ الشــبنات
مــن جمموعــة مــن الفــاعلن ال ـ ين يتواصــلون م ـ بعضــه ضــمن عالقــات حمــدد م ــل صــداقات ،اعمــاك
مشــرتكة ،تبــادك معلومــات وغريهــا ،وتــت احملافظــة عل ـ وجــود ه ـ الشــبنات مــن خــالك اســتمرار تفاعــل
األعض ــاء فيمـ ــا بي ــنه ( .)52وعنـ ــد احل ــدي عـ ــن شـ ــبنات التواص ــل االجتمـ ــاع واجملتمع ـ ـ  ،وال ـ ــاين هـ ــو
التننلوج واالنرتنت ومن جهـة نظـر (وا رمـا نوفروسـت) فـأن الشـبنة االجتماعيـة هـ جمموعـة العالقـات
بن النيا ت االجتماعية ومينن ان يقتصر االتصاك بن هؤالء األفراد عل عالقات تعاونية(.)51
أمـا مواقـ الشــبنات االجتماعيــة حسـ وجهــة بويــد واليســون :هـ خــدمات عــرب شــبنات االنرتنــت
تس ــمح لألف ـ ـراد ببن ــاء ش صـ ــية عام ــة أو شـ ــب عام ــة مـ ــن خ ــالك نظـ ــا حم ــدد ،وتوضـ ــيح الئح ــة خطيـ ــة
ابملســت دمن الـ ين يشــاركون االتصــاك ،ابإلضــافة إىل عــرض واختيــار قائمــة االتصــاالت اخلاصــة خ ـرين
خالك نفس النظا (.)57
ثانيًا :نشأة وتطور شبكات التواصل االجتماعي:

بدأت الشبنات االجتماعية ابلظهور يف أواخر التسـعينات ،وكانـت هلـا سـب يف ذلـك حيـ أنشـأت
عــا  2995عل ـ يــد رانــدي كونــدار لل ـربط بــن مــالء الدراســة ،وهنــاك مــن يــرى أمــا ظهــرت يف عــا
 -68عب ــد االم ــري الفيص ــل ،دراس ــات يف اإلع ــال االلن ــرتوين( ،اإلم ــارات العربي ــة املتح ــد  ،دار النت ــاب اجل ــامع ،) 1126 ،
ص.45
 -69حممود الفطافطة ،مستقبل اإلعـال اجلديـد ،مركـ را هللا لدراسـة حقـوق اإلنسـان ((تسـامح)) ،العـدد  ،74السـنة العاشـر ،
 ، 1121اذار ،ص.45
 -51عبد االمري الفيصل ،مصدر ساب  ،ص.43
 -52عبد األمري الفيصل ،مصدر سب ذكر  ،ص.45
 -51مص ــع حس ــا ال ــدين لطف ـ قتل ــوين ،دور مواق ـ التواص ــل االجتم ــاع (الف ــيس ب ــوك) يف عملي ــة التغ ــري السياس (،رس ــالة
ماجستري منشور ) ،فلسطن :جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،1121 ،ص.83
 -57مرمي نرميان نومارا ،است دا مواق الشبنات االجتماعية وأتثري يف العالقات االجتماعية( ،رسالة ماجسـتري غـري منشـور )،
اجل ائر،جامعة احلاج اخلضر ، 1121 ،ص.65
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 ، 2993وكــان موق ـ  SixDegrees.comأوك ه ـ املواق ـ مــن خــالك الفرصــة يوض ـ ملفــات ش صــية
للمست دمن عل املوق  ،ك لك إمنانيـة التعليـ علـ األخبـار املوجـود علـ املوقـ وتبـادك الرسـائل مـ
ابق املشرتكن(.)56
عنــد احلــدي عــن نشــأ وتطــور مواق ـ الشــبنات االجتماعيــة جيــدر اإلشــار إىل مــرحلتن أساســيتن،
املرحلة األوىل للوي  ،web1.0واملرحلة ال انية ه اجليـل ال ـاين لألنرتنـت  ،web2.0غـري ان أك ـر مواقـ
الشبنات االجتماعية اجلماهريية ظهرت خالك املرحلة ال انية.
املرحلــة األوىل :يشــري web1.0إىل شــبنة املعلومــات املوجهــة األوىل الــي وفرهــا عــدد قليــل مــن النــاس
لعــدد كبــري جـ ًـدا مــن املســت دمن ،وتتنــون أساســا مــن صــفحات وي ـ اثبتــة وتتــيح للتفاعــل ،ومــن أبــر
الشــبنات الــي ظهــرت يف هـ املرحلــة هـ شــبنة موقـ ســينس دقريـ  :الـ ي مــنح األفـراد املتفــاعلن يف
إطاره فرصة طرح حملات عن حياهت وإدراج أصدقائه وقد اخف هـ ا املوقـ عـا  ، 1111ومـن املواقـ
األخرى الي ظهرت يف ه املرحلة (موق كاليسمايت ،موق كايورولد)(.)55
املرحلة ال انية :من عا  1111شهد الوي ال ي نعرف بصيغة  Htmlحتوالت ك ري سواء من حي
التننلوجيا أو من حي الوظيفة ،وقد عر ه ا التحـوك ابسـ  ،web2.0حيـ اعتـرب الـبعض أنـ يضـ
ك ــل خ ــدمات الويـ ـ اجلدي ــد  ،إض ــافة اىل خ ــدمات أخ ــرى كاهل ــاتف ،كم ــا اعت ــرب انـ ـ عب ــار ع ــن تط ــور
تننل ــوج يس ــت د الص ــوت والفي ــديو والص ــور يف وق ــت حقيق ـ  ،يف ح ــن اعت ــرب ال ــبعض االخ ــر حرك ــة
خارجية كبري للمواق تست د للتسوي ال ي هتد من خالل الشركات النربى الرتوي ملبيعاهتا(.)54
ثالثًا :مميزات مواقع التواصل االجتماعي:

تتمي ـ مواق ـ التواصــل االجتمــاع ابلعديــد مــن امل ـ اا ،واخلــدمات الــي ســاعدت يف ســرعة انتش ــارها
بصــور هائلــة بــن النــاس ،وتــوفر شــركات كــربى ه ـ اخلــدمات حي ـ تتــيح جلمي ـ املســت دمن مشــاركة
األنشطة واالهتمامات ،وتنوين صداقات ،وجتمعات ذات اهتمامات متشاهبة وتبادك التعليقات والرسائل
الفورية ،كما متنن املسـت د مـن تنـوين جمتمـ افرتاضـ خـاص بـ يسـمح ملـن يشـاء أبن ينـون جـ ء منـ
ومينن تل ي أبر ممي ات مواق وشبنات التواصل االجتماع ابآليت(:)53
 .2التفاعليــة والتشــاركية :تتمي ـ مواق ـ التواصــل االجتمــاع خباصــية التفاعليــة القائمــة عل ـ تبــادك اآلراء
واألفنـار واملعلومــات والتفاعــل مـ اآلخـرين بصــور جمانيــة وغايــة يف السالسـة والســهولة وضــمن هـ
املي مينن لنل فرد أن يتبادك م اآلخرين معلومات الش صية كرغبات وهواات يف الراضة والفن.
 .1احلضـور الـدائ غــري املـادي :تـوفر هـ الشـبنات إمنانيــة التواصـل بـن مســت د وأخـر دون احلاجــة
الن يلتقيـا يف وقــت متـ امن .وذلــك مــن خـالك تــرك رسـالة نصــية أو صــور أو معلومـات مــن جمــاالت
ال ي مبقدور أن يرد علي بنفس الطريقة.
اهتما الش
 -56عبد االمري الفيصل ،مصدر ساب  ،ص.44
 -55مصع حسا الدين قتلوين ،مصدر ساب  ،ص ص.257-251
 -54مصع حسا الدين قتلوين ،املصدر الساب نفس  ،ص.257-251
 -53املصدر الساب نفس  ،ص.89-88
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العدد11 :

 .7الوضــوح اهلــوايت:يف الغال ـ حيــدث ذلــك تلقائيــا الن هــد األش ـ اص أن يتواصــلوا ويتعرف ـوا عل ـ
عـن معلوماتـ الش صـية بصـراحة ودون حتايـل أو كـ ب
اآلخرين ،وه ا يتطل أن يفصح الش
()58
ك ال يتناقض م الغاية من اجلها اشرتك مبوق ما .
وللتعـر علـ أبـر شـبنات التواصـل اإلجتمـاع والــي تقـ ضـمن حـدود هـ الدراسـة سـنعرج علـ
تقدمي تعريف هلا وه كالتا :
 .2الفيس بوك
م ــن املتع ــار عليـ ـ أن الف ــيس ب ــوك ه ــو من ــان الن ــرتوين معل ــن يلتقـ ـ الن ــاس فيـ ـ للتع ــار وإب ــداء
ال ـرأي( ،)59وه ـ ا املوق ـ مت انش ــاء يف فرباي ــر ع ــا  1116بواس ــطة اب ــن التاس ــعة عش ــر م ــن العم ــر م ــارك
متاحا فقط لطالب جامعة هارفارد فتح
وكرب  ،وذلك يف غرفت جبامعة هارفارد ،وكان املوق يف البداية ً
يرغـ
اخريا مت فتح ألي ش
لطلبة اجلامعات ،بعدها لطلبة ال انوية ،ولعدد حمدود من الشركات.
ً
يف فتح حساب خاص ب  ،واالن ميلك املوق حوا  881مليون مست د  ،مبعى اخر فان ش صا واحدا
عل ـ ـ األرض لدي ـ ـ حس ــاب يف موق ـ ـ ف ــيس ب ــوك حب ـ ـوا  35لغ ــة وقض ـ ـ ه ــؤالء
م ــن ب ــن 27ش ـ ـ
()41
شهرا .
املست دمن مجيعا اك ر من 311مليون دقيقة عل املوق
ً
ويســمح ه ـ ا املوق ـ للمســت دمن ابنضــما إىل عــد شــبنات فرعيــة مــن نفــس املوق ـ تص ـ يف فئــة
معينة ،م ل منطقة جغرافيـة معينـة ،مدرسـة معينـة وغريهـا مـن األمـاكن الـي تسـاعدك علـ اكتشـا امل يـد
ـورا
م ــن األشـ ـ اص الـ ـ ين يتواج ــدون يف نف ــس فئ ــة الش ــبنة ،ويش ــري فيس ــبوك إىل دف ــرت ورقـ ـ حيم ــل ص ـ ً
ومعلومات ألفراد يف جامعة معينة أو جمموعة ،ومن هنا جاءت تسمية املوقـ  ،وتعتـرب هـ الطريقـة شـائعة
خصوصــا يف اجلامعــات األجنبيــة ببعضــه  ،حيـ يتصــفح املنتســبون يف هـ اجلامعــة
لتعريــف األشـ اص
ً
ه الدفاتر ملعرفة امل يد عن الطلبة املتواجدين يف نفس النلية ،ويعد الفيس بوك من أك ر الشبنات الي
أثريت حوهلا العديد من التساؤالت والشبهات واحلوارات ،وذلك ألما تعد اكرب موق يت التعامل مع من
جانـ املسـتفيدين بعـد حمـرك البحـ جوجـل وهـو مـا يلفـت النظـر إليـ  ،والن ـري مـن النـاس معهـا والن ــري
ضدها ،وترج شهر ه الشبنة عن غريهـا كومـا فتحـت للمطـورين الـدخوك إىل املوقـ وتطـوير وتفعيلـ
وإضافة تطبيقات خمتلفة ومتنوعة ،وإاتحت بلغات متعدد وك ري منها العربية ،بل هو املوق الوحيد لشبنة
اجتماعية(.)42

 -58مح ـ امساعيــل أبــو شــن  ،تقنيــات مواق ـ التواصــل االجتمــاع  ،شــبنة االلوك ـ  ،نشــر بتــاريخ  ،1127/8/72اطل ـ علي ـ
بتاريخ  ،1124/1/21رابط املوق ./http://www.alukah.net/culture/0/59302 :
 -59كــاظ شــنون املقــدادي ،اإلعــال الــدو واجلديــد وتصــدي الســلطة الرابعــة( ،األردن :دار أســامة النشــر والتو ي ـ ،)1127 ،
ص.111
 -41عل عبد الفتاح كنعان ،اإلعال واجملتم ( ،األردن :دار اليا وردي العلمية ،)1126 ،ص.231
 -42عبد األمري الفيصل ،مصدر ساب  ،ص ص.82-81
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 .1يوتيوب (ابإلجنليزية)YouTube:
موق وي يسمح ملست دمي برف التسجيالت املرئية جما ومشاهدهتا عرب الب احل (بدك التن يـل)
ومشاركتها والتعلي عليها وغري ذلك ،أسس يف  26فرباير سنة  1115ثالثة موظفن سابقن من شركة
ابي ابك ه ـ تشــاد هــري وســتيف تشــن وجــاود كــرمي ،يف مدينــة ســان برونــو ،ســان مــاتيو ،كاليفورنيــا،
ويســت د تقنيــة بــر م أدوي فــالش لعــرض املقــاط املتحركــة .وحمتــوى املوقـ يتنــوع بــن مقــاط األفــال ،
والتلفا  ،واملوسيق  ،والفيديو املنت من قبل اهلـوا  ،وغريهـا .وهـو حاليـاً مـ ود ب ـ  43موظـف .ويف أكتـوبر
 1114أعلنت شركة  Googleالتوصـل التفاقيـة لشـراء املوقـ مقابـل  2645مليـار دوالر أمرينـ  ،أي مـا
()41
يعادك  2672مليار يورو .ويعترب املوق من مواق وي .161
رابعاً :األساليب الدعائية يف مواقع التواصل اإلجتماعي

تعد األسالي الدعائية يف مواق التواصل اإلجتماع من أبر وجو الدعاية احلدي ة لألسباب التالية:
 .2التصفح السري من خالك است دا االنرتنت عرب احلواسي أو اهلواتف ال كية.
 .1اعتمــاد مــا يــت نشــر عــرب املواق ـ االلنرتونيــة مــن أفــال وصــور وب ـ مــن خــالك القن ـوات التلف يونيــة
الفضائية،أو عرب مواق التواصل اإلجتماع ث الفيس بوكث وثتويرتث مما ي يد من عدد مشاهديها.
 .7النلفة االقتصادية إلنشاء موق ألنرتوين مقارنة بوسائل االعال  ،والي حتتاج اىل رؤوس أمـواك كبـري
ألنشائها.
خامساً :األساليب الداعائية لتنظيم داعش:

هتــد اسـرتاتيجية اســت دا األســالي الدعائيــة عــن طريـ موقـ علـ شــبنة إنرتنــت ،احلصــوك علـ
قــدر أكــرب مــن املعلومــات و حتويــل الفــرد مــن مســتقبل للمعلومــات إىل ابحـ عــن املعلومــات ومــن إىل
()47
صاح رأي عن طري التلقن.
إن اإلنرتن ــت وف ــر للجماع ــات اإلرهابي ــة مس ــتوى غ ــري مس ــبوق م ــن الس ــيطر املباش ــر علـ ـ مض ــمون
رسالته  .بل ميتد إىل حد كبري اىل قـدرهتا علـ تشـنيل الطريقـة الـي ينظـر هبـا اجلمهـور املسـتهد هلـ و
التالع أبفنار ليس فقط يف صياغة صـورهت يف ذهـن املتلقـن بـل ايضـاث يف صـياغة صـور أعـدائه  .ان
مواق وي مصممة تصميما جيدا مبجموعها قد تعط هالة من الشرعية و جت ب بشـنل مت ايـد اهتمـا
مــن وســائل اإلعــال امل تلفــة .ل ـ لك فأن ـ مينننــا القــوك أن ظهــور الشــبنة العامليــة(االنرتنــت) عل ـ وج ـ
اخلص ــوص ،ق ــد ادت بش ــنل كب ــري م ــن ف ــرص اإلره ــابين لت ــأمن الدعاي ــة لـ ـرباجمه وافن ــارھ وك ـ ـ لك
الس ــت دا احل ــرب النفس ــية ابلت ـ امن م ـ عملي ــاهت االرهابي ــةمن خ ــالك نش ــر املعلوم ــات املض ــللة ،وتق ــدمي
التهديــدات ،ونشــر الصــور املروعــة ،هـ ا وقــد ســلط العديــد مــن احملللــن وامل تصــن الضــوء علـ تنظــي مــا
يســم (دولــة الع ـراق اإلســالمية يف الع ـراق والشــا ) او (داعــش) اختصــاراً ،كنمــوذج اســتطاع خــالك فــرت
 -41موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وينبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ث املوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ث ،أطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/21/11راب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط املوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8

 -47عمــاد علــو ،االســت دا االرهــاي لألنرتنــت قـراء يف التــأثري االسـرتاتيج ،موق دنيــا الــوطن ،نشــر بتــاريخ ،1127/21/17
أطل علي بتاريخ  ،1126/3/21رابط املوق https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/315392.html :
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وجيـ تسـجيل ماركـة (داعـش) اقليميـاً وعامليـاً وسـط احلركـات اجلهاديـة الن ـري واملنتشـر يف سـورا والعـراق
وأفغانسـتان وغريهـا مـن بلـدان العـام األخـرى ،بفضـل احلـرب اإلعالميـة الـي سـوقت هلـا وألفنارهـا شــديد
التطر  ،واعتمـد علـ ذلـك أبسـالي تقليديـة ،وأسـالي أخـرى اسـتحدثتها وطبقتهـا يف اغلـ اجلبهـات
()46
واملدن الي تقاتل فيها.
ثمواق ـ التواصــل االجتمــاع ث ،الــي اســت دمتها التنظيمــات اجلهاديــة بعــد طــرق وأســالي مــن اجــل
التسوي لنفسها ،وتع ي االنتشار ألفنارها واجنا اهتا ،بطريقة الدعاية الناعمة يف أحيان معينة ،واخلشنة يف
أحيـان ك ري وقــد اسـتطاعت التنظيمــات واجلماعـات املســلحة ابالعتمـاد علـ هـ ا العامــل ،كسـ الن ــري
من املعارك ،والتقد عل مستوى االنتشار وإعـاد التنظـي عنـدما متـر أب مـة مـا علـ املسـتوى الـداخل او
()45
اخلارج .
واســتطاعت ،ايض ـاً ،مــن خالل ـ اســتقطاب الن ــري مــن العقــوك والقلــوب الطاحمــة يف حب هــا عــن العمــل
اجلهادي او البطو  ،بغض النظر عن مدى مشروعية ه ا العمل واالهدا الي تنمن وراء ه ا واعتمد
تنظي الدولة االسالمية عل مجل من االسالي الدعائية إلستقطاب اكرب عدد ممنن للقتاك أبس اجلهاد
ضد من يسميه (العدو األقرب) ،بعد ان كان معروفاً ان التنظيمات االسالمية تسـع اىل حماربـة (العـدو
األكرب) واملت م ل ابلوالات املتحد األمرينية او بعض الدوك األوربية الي تته مبعاداهتا لإلسال .
أصــبحت وســائل اإلعــال  ،ومواق ـ التواصــل االجتمــاع عل ـ االنرتنــت ،ميــدان اجلماعــات املتشــدد
واإلرهابيــة ،إلطــالق التهديــدات عــرب حســاابت جمهولــة ،وقــد رفعــت بعضــها شــعارات يف حــاك قيــا أيــة
عمليات عسنرية ضد تنظي الدولة اإلسالمية يف الشا والعراق املعرو ابس ثداعشث.
وحس ـ تقريــر املرك ـ اإلقليم ـ للدراســات فــإن النشــاط اجله ــادي ،عل ـ املســتوين اإلقليم ـ والــدو ،
ش ــهد تط ــورا يف الي ــات تنفيـ ـ  ،منـ ـ أح ــداث س ــبتمرب  ،1112إذ مت تص ــوير اك ــرب هـ ــجو إرهـ ــاي ض ــد
ال ــوالات املتح ــد األمريني ــة ،وم ـ ـ تط ــور تقني ــات وس ــائل اإلع ــال  ،وظه ـ ــور وانتش ــار وس ــائل التواص ــل
االجتماع  ،انتقل هـ ا النشاط من مرحلة العمل السري والت ف خلف أمسـاء مسـتعار إىل مرحلـة العلـن
()44
من خالك شبنة اإلنرتنت واللجان اإللنرتونية.
وقــاك التقريــر إن التيــارات املســلحة امل تلفــة جلــأت إىل اســت دا اإلنرتنــت كوســيلة أساســية للــرتوي
والدعو ألفنارهـا ،يف ظل التضي ال ي ابت ميارس عليهـا من العديد من األنظمة ،الي تتبى اسرتاتيجية
احلرب عل اإلرهـاب ،وذلك اعتمـاداً علـ سهــولة التطبيقـات التننولوجيـة للشـبنة ،وانتشـار است دامهــا
عاملياً ،وتوفريهــا قاعـد واسـعة مـن املتلقـن ،بعيـداً عـن تعقيـدات احلصـوك علـ تـراخي لقنـوات تلف يونيـة
()43
وصحف ،أو حى الوقوع حتت طائلة العمل من دون ترخي .

 -46ابس ـ حســن ال يــدي،داعش واحلــرب اإلعالميــة يف الع ـراق ،موق ـ صــوت الع ـراق ،نشــر بتــاريخ  ،1126/5/7أطل ـ علي ـ
بتاريخ  ،1126/21/23رابط املوق . www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=158964:
 -45عماد علو ،االست دا االرهاي لألنرتنت قراء يف التأثري االسرتاتيج  ،مصدر سب ذكر .
 -44ابس حسن ال يدي،داعش واحلرب اإلعالمية يف العراق ،مصدر سب ذكر .
 -43عماد علو ،االست دا االرهاي لألنرتنت -قراء يف التأثري االسرتاتيج  ،مصدر سب ذكر .
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ويف ه ـ ـ ا الس ــياق ،ح ــددت دراس ــة نشرهتـ ــا س ــابقا مؤسس ــة ثأحب ــاث ال ــدفاع النروجيي ــةث حت ــت عنـ ـوان
ثجهاديون عل اإلنرتنتث ،ثالث فئات تستهـدفهـ التيارات اجلهـادية مـن خـالك مواقـ اإلنرتنـت اخلاصـة
هبـا :أوهلـا ،مـا يسـم  ،وفقـا للدراسـة ،بـثاجملاهــدين القاعـدينث املؤييـدين واملتعـاطفن مـ الفنـر اجلهــادي،
وغالبيته ـ مــن الشــباب ،وغالب ـاً مــا ينــون اهل ــد ه ــو التواصــل معه ـ  ،واســتمرار احلصــوك عل ـ دعمهـ ـ
ووالئهـ  .واثنيهـا ،الـرأي العـا  ،وينـون اهلــد مـ ه ـ الفئـة التأكيـد علـ نفـوذ التنظيمـات اجلهــادية يف
اجملتم  ،إما بغرض حشد التأييد أو الت ويف من مواجهـتهـا .واثل هـا ،مجهـور اخلصو  ،مـن أجه ـ الدولـة
ومؤسساهتـا ومؤييديهـا ،هبـد إضعا موقفهـا ،والتأثري عل هـيبتهـا ،وإظهـارهـا مبظهـر العـاج يف مقابـل
قوهتـا ،وأكدت الدراسة إم حيرصون عل نشر مقـاط فيـديو تظهـر قتـل اجلنـود وعناصـر القـوات األمنيـة،
مــن خــالك صــفحات خاصــة عل ـ مواق ـ ثفيســبوكث وثتــويرتث وثيوتيــوبث ،ليســه التــداوك الس ـري هل ـ
()48
املقاط يف إرابك املشهـد العا .
كمــا ال تقتصــر بعــض الصــفحات عل ـ التهديــد ونشــر مقــاط الفيــديو ،إذ امتــدت م ـ ال صــفحات
داعــش وحلفــائه إىل شــرح كيفيــة صــن املتفجـرات عل ـ غـرار شــبنة “اجملاهــدين اإلســالمية” الــي تقــد
وســائل بدائيــة لصــن قنبلــة عاليــة االشــتعاك و مــا ال ي يــد عــن  711كيلــو غـرا  ،تلقـ يــدواً دون خطــور
علـ منفـ ها وتضــمن لـ اهلــرب السـري خــالك عشـرين اثنيــة ،وعلـ موقـ آخــر كموقـ ثمــاي ســبايسث،
وموق ثالرباق اإلسالم ث ،ومنتدى اإلخـوان يف طريـ اإلميـان وموقـ تنظـي القاعـد لصـناعة القنبلـة ،وقـد
اد ع ــدد املش ــرتكن يف بع ــض الص ــفحات ملعرف ــة كيفي ــة ص ــناعة القناب ــل اليدوي ــة.ثأب ــو عب ــدهللا الربيط ــاينث
()49
يست د موق " "ask. fmلتقدمي النصائح للربيطانين من أجل االنضما إىل داعش.
كم ــا تناول ــت ص ــحيفة ال ــدايل مي ــل الربيطاني ــة ،اس ــتغالك املتش ــددين املنتم ــن إىل مجاع ــة ثداع ــشث
اجلهاديـ ــة اإلرهابيـ ــة ،ملواق ـ ـ التواصـ ــل االجتمـ ــاع وه ـ ـ حيـ ــاولون جتنيـ ــد الربيطـ ــانين يف قواهت ،وأوضـ ــحت
الصـحيفة أن ثداعـشث تسـت د مواقـ التواصـل االجتمـاع امل تلفـة ،حلـ الشـباب الربيطـاين لالنضــما
إىل اجلماعة ،م لما فعل الربيطانيون اآلخرون ال ين وصلوا إىل الشرق األوسط من فرت  ،وأشارت إىل امـ
نصــحوا الربيطــانين ال ـراغبن يف االنضــما إىل اجلماعــة ،ابلســفر اخلفيــف ،وجل ـ اهلواتــف ال كيــة معه ـ
لتمننه من است دا اإلنرتنـت ،إضـافة إىل تـرك النتـ الدينيـة يف منـا هل  ،حـى ال ي ـريوا شـك العـاملن
يف املط ـ ــار .كم ـ ــا أوض ـ ــح اجله ـ ــاديون الطريق ـ ــة ال ـ ــي مين ـ ــن أن يش ـ ــحن هب ـ ــا املنض ـ ــمون إل ـ ــيه أجه ـ ـ ـ هت
()31
اإللنرتونية.
وقــد اكــدت مصــادر مقربــة مــن التنظــي (ان الرتكيـ علـ العمــل اإلعالمـ يــت علـ اعلـ املســتوات،
حي يشر عي التنظي (أبو بنر البغدادي) بنفس عل إدار العمـل اإلعالمـ  ،كمـا ان أي خطـأ او
 -48ثداعــشث يلتجــئ للمواق ـ االلنرتونيــة إلرهــاب املواطنن،موق ـ قنــا اإلجتــا  ،نشــر بتــاريخ  ،1126/3/4أطل ـ علي ـ بتــاريخ
 ،1126/21/26رابط املوق .http://aletejahtv.org/permalink/21627.html :
 -49م ــات تري ــويرن ،التس ــجيالت الدعائي ــة ''ق ــد تض ــر'' خط ــط تنظ ــي ''الدول ــة اإلس ــالمية'' للتجني ــد يف بريطاني ــا،موق (ي ي
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ):نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ اإلثن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،1126 /9/ 19 ،أطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/22/21راب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/09/140929_is_britons_jihad

 -31مات تريويرن ،التسجيالت الدعائية ،مصدر سب ذكر .
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تقصــري يف ه ـ ا اجلان ـ ال يــت التســاهل في ـ  ،ســيما وان احلــدي جــرى مــؤخراً عــن اقالــة أعضــاء املنت ـ
اإلعالم للتنظي بعد إظهاره وجو بعض الش صيات بصور علنية مما ااثر حفيظة عيمه ال ي يتاب
()32
بصور مباشر طريقة عمله ).
ويب ــدو ان طريق ــة ادارهت ـ للمواق ـ اإلعالمي ــة التابع ــة هل ـ بص ــور مباش ــر (الفرق ــان ،الفج ــر) او املواق ـ
الصــديقة (ا مســل  ،حنــن...اخل) والــي يعتمــد اغلبهــا علـ الشــبنة العننبوتيــة كمواقـ النرتونيــة يســهل
التعامــل معهــا والتواصــل مــن خالهلــا ،لس ـرية العمــل فيهــا وحمدوديــة اإلمنــا ت الــي حتتاجهــا ،ويســر ب ـ
املعلومة فيها ،إضافة اىل قنوات التواصل االجتماع (وابألخ تويرت) واالذاعات والفضـائيات واالقـراص
والنت ـ واملنشــورات ،والــي تــدار مــن قبــل اختصاصــات وكفــاءات خمتلفــة اتبعــة للتنظــي  ،ســيما مــن قبــل
اجلهادين الغـربين القـادمن مـن اوراب ،والـ ين هـ علـ متـاس ابلتطـور التقـ ،واملعلومـة احلدي ـة ،إضـافة اىل
اجلهادين من ال قافات األخرى ،حي جتد السعودي والعراق واالفغاين واملغري وغريه  ،مما أضا تنوع
()31
ملحو يف طريقة النقل والعرض.
هـ ا وقــد اعتمــد التنظــي يف اســاليب الدعائيــة علـ مبــدأ الرتغيـ والرتهيـ بصــور كبــري للوصــوك اىل
مبا يل :
نتائج الي يرجو حتقيقها ،ولعل أبر اسالي الرتغي الي إعتمدها تتل
 .2األستعانة ابخلرباء يف تصوير وب اإلفال الي يت عرضها عرب املواق اإللنرتونيـة الـي يقيمهـا التنظـي
من خمرجن ومصورين ذات حرفية عالية ،لتظهر صور افراد التنظي او املعـارك الـي خيوضـها علـ إمـا
عمليات يديرها عناصر ذات خرب هلا هد وإسرتاتيجية حمدد والتقـو بعمـل عشـوائ مبـا يف ذلـك
عمليــات القتــل اجلمــاع او التهجــري القســري للعوائــل يف املنــاط الــي يــت الســيطر عليهــا مــن قبــل
التنظي .
ويف هـ ـ ا اخلص ــوص ق ــاك مارش ــاك ك ــوري ،امل ــرج األمرينـ ـ احمل ــرت لألف ــال الواثئقي ــة ،إن األف ــال
الدعائية الي ينتجها تنظي ثالدولة اإلسالميةث املعـرو إعالميـا ب ـثداعـشث تتمتـ بتقنيـات عاليـة ،ولننهـا
يف الواقـ ـ هي ــد التنلف ــة ،ومين ــن إنتاجه ــا مب ــا ال ي ي ــد ع ــن أل ــف دوالر ،مض ــيفا أن اهل ــد األساس ـ ـ
()37
للتسجيالت هو ب ال عر يف صفو األمرينين.
وقاك كوري ،إن األسالي الدعائية الي تست دمها داعش وتسـجيالت الفيـديو لعملياهتـا ومـا حتتويـ
مــن مــؤثرات بص ـرية وصــوتية :ث :مــن امله ـ مراقبــة األدوات الــي ميتلنهــا التنظــي ويعمــل مــن خالهلــا ،ه ـ
ينتجون األفال الي تشب ما يظهر أبفال هوليوود م ل احلركة البطيئـة أو تنـرار املشـهد أو عنسـ  ،وكأننـا
أما مشاهد من فيل ثماترينسث.
وسـ ر كــوري مــن املبالغــة يف احلــدي عــن تنلفــة تلــك الفيــديوهات قــائال :ثمينــن القيــا بنــل ه ـ
األعماك بتنلفة ال ت يد عن ألف دوالر .مينن ألي كامريا من نوع  SLRال ي يد سعرها عن ألف دوالر
 -32ثأبو بنر البغدادي ...ثاجلهادي اخلف ث ال ي حيرك ثداعشث،مصدر سب ذكر .
 -31مات تريويرن ،التسجيالت الدعائية ،مصدر سب ذكر .
 -37خمـرج حمــرت ثداعــش يقلّــد هوليــوود أبلــف دوالر فقــط ..هــد أفالمـ بـ الرعـ وجتنيــد الشــباب عــرب ثاألكشــن" ،موقـ
عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126 /9/17أطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/22/27رابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
http://aksalser.com/?page=view_articles&id=7ccc9a58e484e7626f8633530a187faa
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تصــوير كــل ه ـ اللقطــات ومــن ابســت دا التطبيقــات التننولوجيــة احلدي ــة الــي مينــن وضــعها عل ـ
أجه كمبيوتر حممولة يصبح من املمنن إنتاج لقطات كه .ث
وأضــا كــوري :ثه ـ التننولوجيــا وضــعت يف األصــل مــن أجــل تســهيل عمــل امل ــرجن املســتقلن
ال ين حياولون إنتاج أفال هيد التنلفة ،ولنن لألسف فإما تق أيضا بن يدي مجاعات م ل داعش.ث
وعن األسباب الي تدف داعش للقيا بتلك األعماك الدعائية قاك كوري :ثأظن أم حياولون إخافـة
الناس عرب التسجيالت الي تظهر فيها عمليات قط الرؤوس والفظاعات األخرى ،هـ املقـاط الرتوجييـة
هتــد إىل لفــت انتبــا الشــباب أبنـ مينــنه لــدى االنضــما للتنظــي أن ينونـوا جـ ءا مــن فــيل املغــامرات
ال ي يشاهدون أمامه  ،كأم يقولون هل  :أال تعتربون ه ا األمر مشوقا ومدهشـا؟ إذا ملـاذا ال تشـاركون
في ؟ث.
ٍ
 .1اإلســتعانة بش صــيات مشــهور انضــمت اىل التنظــي مــن دوك عربيــة إســالمية أو مــن الــدوك األوربيــة
م ل املصارعن االسرتالين ثحممـد العمـرث وشـقيق ثأمحـد العمـرث ،وصـديقهما ثخالـد شـرو ث ،وهـ
جنو يف راضي املالكمـة واملصـارعة يف أسـرتاليا ،وعلـ الـرغ مـن جنـاحه النبـري ،إال أمـ قـرروا تـرك
كل ذلك خلفه  ،والتوج إىل بالد الشا لالنضما إىل تنظي ث داعش ث،وال ين مت ب صوره يف
()36
مناط من سورا والعراق وه يقومون بقط رؤوس او املشاركة يف معارك التنظي .
كما ويت الرتكي عل عرض ث بطـلث يقـود التنظـي و يعتـرب شـاكر وهيـ أحـد أك ـر دالئـل اسـت دا
الدعايــة لــدى ثداعــشث فالرجــل الـ ي م يالمــس وهـ الشــمس بشـرت البيضــاء ،وم تبع ــر أجـواء الصــحراء
الرملية شعر األملس امله ب طواك الوقت ،ويرتدي ساعة يف يد اليم ،،حتسب مم ال شهريا يقو بدور يف
مسلسل اترخي ذي مي انية إنتاجية ض مة.تتعدد الروات بشـأن منصـ و دور ثشـاكرث يف التنظـي  ،إال
أن اهتما التنظي بـثأبووهي ث واضح مـن خـالك الرتكيـ علـ إظهـار كـل مـر بـ ي خمتلـف ،لننـ مهنـد
ونظيف وأبلوان غري تقليدية خمتلفة عن أقران  .ويبدو أن إظهار وجه للعلن بصور مع ّد بعناية ،كان قرارا
هبد إظهار شنل آخر من التأثري يف الشباب حتديدا ،عرب اخرتاع ثالبطل األسطوري الوسي والغامضث
()35
عل الطريقة اهلوليوودية.
 .7عــرض صــور وأحصــائيات ألعــداد التنظــي الــي وصــلت اىل اآلال بعــد احــداث الع ـراق ممــا اد مــن
شعبية التنظي ( )611عنصر من املانيـا و ( )811عنصـر مـن روسـيا ،ف ـ ثإسـال ينـنث م ينـن أوك
مصري ينض إىل ثداعشث ولنن استطاع أن يسلط الضوء عل مدى انتشار التنظي عل شـبنات
التواص ــل االجتم ــاع  ،فق ــد رص ــد الباح ـ يف قض ــاا اإلره ــاب ،ج ـ إ بريج ــر ،اد ملحوظ ــة يف
نشــاط أنصــار ثداعــشث عل ـ مواق ـ التواصــل االجتمــاع وخباصــة ثتــويرتث ،مبــا يصــل إىل  61ألــف
تغريد  ،وذلـك حبسـ مـا ذكـرت صـحيفة ثسـيدين مـورنين هريالـدث األسـرتالية.وتعقـ بريجـر حنـو 7
مالين تغريد من  3511حسـاب ل ـثشـبنات جهاديـةث علـ ثتـويرتث اسـت دمت  6ثهاشـتاجاتث
 -36ثداعشث يلتجئ للمواق االلنرتونية إلرهاب املواطنن،مصدر سب ذكر .
 -35ثداعـ ــشث يعلـ ــن إقامـ ــة ثاخلالفـ ــة اإلسـ ــالميةث ويبـ ــاي عيم ـ ـ خليفـ ــة للمسـ ــلمنث ،موق ـ ـ  BBCعـ ــري ،نشـ ــر بتـ ــاريخ 71
 ، 1126/4/أطل 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 علي 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 بت 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 ــاريخ  ، 1126/9/11راب 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 ــط املوق 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 :
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140629_iraq_isis_caliphate
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العدد11 :

إىل نتيجــة

جهاديـة معروفــة وهـ #داعــش #جبهــة النصــر #اجلبهــة اإلســالمية ، #daashلــي ل
مفادها أن مثة ارتفاعا كبريا يف النشاط املؤيد لتنظي ثداعشث عل اإلنرتنت(.)34
هـ ا واكــد مســؤولو األمــن يف بريطانيــا أن أك ــر مــن  511بريطــاين غــادروا اململنــة املتحــد للقتــاك يف
ســورا ،لن ــن منس ـ جه ــود منافح ــة اإلرهــاب يف االحت ــاد األوروي ،غي ــل دي كريش ــو  ،ق ــاك إن ع ــدد
األوروبين ال ين انضموا إىل املقاتلن اإلسالمين يف سورا والعراق ارتف ألك ر من ثالثة آال .
ولق العديد من املسلمن الربيطانين حتفه خالك املشاركة يف القتاك من بينه انيل خليل رؤويف من
ديــد بريي يف مانشســرت ،ويســود اعتقــاد أبن رؤويف ،ال ـ ي كــان طالبــا يبلــغ مــن العمــر  11عامــا ،غــادر
بريطانيا يف خريـف عـا  1127مـ أشـ اص آخـرين مـن مانشسـرت .وكتـ تعليقـات علـ موقـ تـويرت يف
أغسطس /آب من أفغانستان حي توجد ج ور عائلت .ويُعتقد أن قتل يف اشتباكات م قوات احلنومة
السورية.
ويف يونيــو /ح ي ـران  ،1126غــادرت الشــقيقتان هــر وســلم حلــ ،من هلمــا يف مانشســرت لالنضــما
ملقــاتل تنظــي ''الدولــة اإلســالمية''،وأعربــت شــرطة مانشســرت عــن اعتقادهــا أبن الفتــاتن موجــوداتن م ـ
مسلح التنظي يف سورا.
من جهة أخرى ،تب ك الشرطة وأجه األمن جهودها للتعـر علـ جهـادي بريطـاين مشـتب بـ ظهـر
يف العديد مـن التسـجيالت املصـور الـي نشـرها تنظـي ''الدولـة اإلسـالمية'' مـن بينهـا إعـدا موظـف إغاثـة
بريطاين يدع ديفيد هاين ،وهدد الرجل أيضا بقتل بريطاين آخر حمتج لدى التنظي يدع آالن هيننغ.
 .6إست دا الوجو النسائية اجلميلة والي اعلن عن إنضمامها اىل التنظي  ،إلستقطاب الشباب من كال
اجلنســن ،م ــل صــور الشــابة (اقص ـ حممــود) مــن اســنتلندا والــي اعلــن ذويهــا عــرب وســائل اإلعــال
انضــمامها اىل تنظــي الدولــة االســالمية ،وعــرض احصــائيات للنســاء املنضــوات للتنظــي وعلـ ســبيل
امل اك ،إنضما ( )251إمـرأ فرنسـية اىل تنظـي داعـش يف حمافظـة الرقـ يف سـورا واللـوايت انضـممن
للتنظــي دون إك ـرا وقــدمن لســورا ألســباب منهــا البح ـ عــن وج وأتســيس عائلــة م ـ احــد أف ـراد
()33
التنظي أو لرعاية االيتا ال ين مت قتل ذويه اثناء االجتياح او خالك املواجهة م التنظي .
ويف ه ا السياق ،والستدرار العطـف مـ مـا تس ّـوق مـن أفنـار ،نشـرت ثداعـشث عـرب وسـائل االعـال
ميج ــدن
ومواق ـ التواصــل االجتمــاع  ،يف  13كــانون ال ــاين /ينــاير ،العــا اجلــاري ،ش ـريط فيــديو لنســاء ّ
التنظي االرهاي ،حي أعلن تشنيل ثجملس عسنري نسويث يف حمافظة صالح الدين.
لنــن الش ـريط ،بــدال مــن خيــد  ،اجنــد ثداعــشث االعالميــة ،انقل ـ اىل س ـ رية مــن س ـ اجة الطــرح،
وضعف اجلان التعبوي ،وفجاجة التعبري ،وغياب البعد االخالق .
ويعرب عل امحد ،يف تعلي ل عل حساب الش ص يف ثفيسبوكث حوك شريط الفيديو ،ابلقـوك ،ان
ّ
ثداعــش اختــارت نســاء ال ميــن اىل امل ـرأ العراقيــة بصــلة ،يف الشــنل ،و ال ـ ي او حــى املنط ـ ث ،مــا يفقــد
 -34امل ابرات األمرينية :عدد مقـاتل تنظـي داعـش يـرتاوح بـن  11و 72ألفـاً .موقـ قنـا احلريـة .اطلـ عليـ بتـاريخ /9/ 17
.1126
 -33ف ـ ـ ـرانس ب ـ ـ ــرس ،16تقري ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ــاريخ  ،1126/21/4أطلـ ـ ـ ـ عليـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ــاريخ  ،1126/21/17راب ـ ـ ــط املوقـ ـ ـ ـ :
/http://www.france24.com/ar/timeline/global
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حتوك
شريط الفيديو وظيفت  ،ليتم ض عن نتائ  ،عل عنس ما كان يسع الي التنظي االرهاي بعدما ّ
من كون وسيلة اقناع ،اىل دليل عل ظالمية الفنر االرهاي وافالس .
ويُظهر الشريط نسـاء عراقيـات مل مـات يرتـدين مالبـس غريبـة ،و حيملـن البنـادق وعلـ النظـا العراقـ
()38
الساب .
و إبلقاء القبض عل مسؤولة نساء ثداعشث ،رجاء األنصاري ،يف حمافظة نينوى ،مشا العراق ،والي
ع ر حبو هتا علـ رسـائل خطيـة مـن (ابـو بنـر البغـدادي) يـدعوها إىل اسـتنفار جهودهـا لتجنيـد النسـاء يف
املوصـ ــل كـ ـ ـ(انتحـ ــارات) ويؤكـ ــد هلـ ــا أن هنـ ــاك ضـ ــعفاً يف جمـ ــامي (داعـ ــش) يف مـ ــا يتعل ـ ـ ابالنتحـ ــارات
واعــدادهنث.تننشــف الن ــري مــن تفاصــيل جتنيــد النســاء يف العمليــات االرهابيــة الســيما يف جمــاك االعــال
والتواصل بن افراد اجلماعات التنفريية ،عرب نقل الرسائل واالسلحة والسل لدميومة خ عملياهتا.
ويف الفلوجــة ،غــري العـراق ،توظّــف مجاعــة ثداعــشث ،النســاء ألغـراض احلــرب النفســية ،عــرب اســتغالك
العاطفة اخلاصة الي يبديها اجملتم العراق لشر املرأ  ،واحلرص عل محايتها ورعايتها.
وارتبطت اشرطة الفيديو الي يب ها داعش ،ضمن فعاليات الدعائيـة واملسـلحة ،بفتـاوى جهـاد الننـاح،
()39
ما ااثر مجلة من من التعليقات الساخر حوك دور النساء املري يف التنظيمات االرهابية.
 .5عرض إنتصـارات التنظـي يف املنـاط الـي مت السـيطر عليهـا يف سـورا والعـراق ،وهـ كانـت هلـا اآلثـر
االكرب يف استقطاب اعداد كبري للتنظي وال سيما بعد انسحاب اجلـيش العراقـ مـن حمافظـة املوصـل
يف  ، 1126/4/9وما تلتها من احداث اظهرت قو التنظي وضعف القوات العسنرية العراقية الي
تركــت مواقعهــا وجتهي اهتــا العســنرية،الفراد التنظــي دون قتــاك رغ ـ قل ـ اعــداد الــي م تنــن تتجــاو
املئات مقارنة أبعداد اجليش الي مت لت إبنسحاب ست فرق عسنرية من املوصل.
ويؤكـد الباحـ مبركـ ثبروكينجـ ث الدوحــة ،تشـارل ليســرت ،لصــحيفة ثجــاردانث الربيطانيــة أن ثداعــش
يدف مبعلومات كما ونوعا بشنل مؤثرث ،مشريا إىل أن ثالتدف املستمر ملواد جودهتا عالية تروج للتنظي ،
تعط صور ملتـابع هـ املواقـ أبن داعـش علـ درجـة عاليـة مـن التنظـي والتسـليح ،ويسـتح االنضـما
()81
إلي ث ،واعترب أن مواجهة ه املواد الدعائية ال تقل أتية عن وقف الصراع عل األرض.
 .4الرتكيـ ـ علـ ـ بـ ـ اف ــال لإلستعراض ــات العس ــنرية للتنظ ــي و للرتس ــانة العس ــنرية للتنظ ــي وال ــي مت
احلصوك عليها من خالك انتصارات يف املعارك والي مت لـت ابملعـدات واالالت العسـنرية والسـيارات،
فضــال عــن املقــاط الــي تظهــر ســيطر التنظــي عل ـ مبــالغ نقديــة كبــري والــي مت احلصــوك عليهــا مــن
خالك السطو عل املصار احلنومية واألهلي يف املناط الي مت السيطر عليها وظهور افراد التنظي
()82
وه يتقامسون تلك املبالغ.
،-38نساء ثداعشث ل ـ ثجتميلث االرهاب ،موق ( ،)IMNنشر بتاريخ  1126/1/6أطل علي بتـاريخ ،1126/21/ 7،رابـط
املوق http://www.akhbaar.org/home/2014/2/162333.html:
« -39تويرت» و«يوتيوب» ..سالحا «داعش» يف جتنيد املتطرفن ،موق صحيفة الشرق األوسـط ،نشـر بتـاريخ ،1126/21/4
أطل علي بتاريخ  ،1126/21/15رابط املوق http://aawsat.com/home/article/195361 :
 -81مينا غبور ،داعش تست د تننيك جنني خان ىف حرهبا النفسية ،مصدر سب ذكر .
 -82ملاذا يلجأ تنظي القاعد اىلثاالستعراضات العسنريةثيف اليمن والعراق وسورا؟ ،موق مراقبـون بـرس ،نشـر بتـاريخ  8يونيـو
 ، 1126أطل علي بتاريخ  ،1126/21/15رابط املوق . http://moragboonpress.net/news3233.html:
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العدد11 :

واملتاب للمقاط الي ينشرها ثداعشث عل اإلنرتنـت سينتشـف بسـهولة تـوافر معـدات كاملـة وعاليـة
اجلــود لــدى التنظــي  ،إضــافة إىل أاد مــاهر ومؤهلــة للتعامــل معهــا ،فلــدى التنظــي منتـ إعالمـ كبــري،
وهــو األمــر الـ ي بــدا جليــا عنــدما ظهــر أمــري التنظــي أبــوبنر البغــدادي للمــر األوىل وهــو يلقـ خطبــة يف
اجلام النبري ابملوصل ،إذ مت تصوير ابست دا أك ر من كامريا ،ومن انتاج فيديو عا اجلود  ،خض
لعملية مونتاج وتقطي دقيقة وماهر قبل نشر عل اإلنرتنت.
 .3ب ـ مق ــاط تظه ــر انس ــانية اف ـراد تنظ ــي الدول ــة االس ــالمية م ــن خ ــالك تو ي ـ املس ــاعدات األنس ــانية
للمنــاط الــي مت الســيطر عليهــا وقيــا افـراد التنظــي بتو يـ بعــض املبــالغ النقديــة للعوائــل ،فضــال عــن
تو ي الوقود كالبن ين والنفط يف حمطات التعبئة أو ايصاهلا اىل البيوت ،ويؤكد عرض م ل ه االفال
ان التنظي ميتلك امواال طائلة يف حماولة لدحض االنباء الي تؤكد سطو افراد التنظي عل املؤسسات
واملصار احلنومية.
وهنــا ،ويف ه ـ النقطــة ابل ـ ات يطــرح س ـؤاك نفس ـ  :مــن ايــن ايت اف ـراد التنظــي بنــل تلــك االم ـواك؟
وكيف يت متويـل عمليـاهت ؟ ومـن ايـن يسـتطيعون احلصـوك علـ التمويـل للتوغـل يف العـراق وسـورا؟ ،لتـأيت
االجابة عل لسان صحيفة ثاتمي ث الربيطانية الـي أكـدت يف تقريـر هلـا ثإن مـاحنن مـن القطـاع اخلـاص يف
اخلل ــي يتواف ــدون ل ــدع ثداع ــشث ،متعه ــدين مبالي ــن ال ــدوالرات لت ــأجي األ م ــةث،ولفتت إىل أ ّن األم ـواك
خ ّفت قليالً حـن انتشـرت أنبـاء عـن أعمـاك وحشـية ،لننهـا تتـدف مـن جديـد .فالتربعـات مبئـات املاليـن
()81
من اخللي  ،جعلت من ثداعشث إحدى أك ر املنظمات اإلرهابية ثراء عل األرض.
وكشفت الصحيفة ،أن ثداعـشث لديـ أصـوك بقيمـة مليـار ومئـي مليـون جنيـ اسـرتلي ،،وينـاد ينـون
منتفياً ذاتياً .وللتنظي بضعة آال املقاتلن فقط يف العراق وسورا ،لنن ثروتـ ختولـ دفـ أجـور للقبائـل
احمللية ولبعض املسؤولن" .
التامي ث اضافت أن املـاحنن يف اخللـي بـدأوا صـ األمـواك لـدع املتمـردين يف سـورا منـ أواخـر ألفـن
وأحــد عشــر ،وأن حنومــاهت غضــت الطــر  ،وحتــدثت عــن وصــوك األم ـواك إىل ثداعــشث عــرب حتــويالت
مصــرفية وأكيــاس مــن النقــود توض ـ يف نقــاط جتمي ـ يف النويــت وقطــر قبــل حتويلهــا إىل تركيــا ،حي ـ يــت
نقلها عرب احلدود العراقية.
 .8الرتكي عل ب افـال تظُهـر احتفـاالت املـواطنن يف بعـض املنـاط الـي وقعـت حتـت سـيطر التنظـي
والتأكيــد علـ مشــاركة افـراد التنظــي فرحــة النــاس بقــدومه  ،لتقــدمي دليــل علـ وجــود حاضــنة هلـ يف
تلــك املنــاط والتأكيــد علـ ان قــدومه ونصــره جــاء مبســاعد األهــا او مــن كــان ينتمـ للتنظــي
بصور سرية وبتلك الصور يت توجي رسالة اىل املدن األخرى ،مفادها ان مـن يرضـ بوجـود التنظـي
او مــن يقــد لـ املســاعد ســينون يف مــأمن مــن القتــل او التهجــري.ان مــا يعـ جنــاح التنظــي يف هـ
النقطة هو التصرحيات الي تعق أي عمليـة إرهابيـة حتـدث ،ال تسـتطي اخلـروج معهـا بفهـ حقيقـ
جملرات االحداث ،ومينن القياس علـ ذلـك يف مسـالة قطـ امليـا عـن مـر الفـرات ملـرتن مـن خـالك
ســد ال ـراثر ،واغ ـراق من ــاط واس ــعة مــن االنب ــار ،فض ـالً عــن اخنف ــاض كب ــري يف مناســي املي ــا ع ــن
 -81امل ابرات األمرينية :عدد مقاتل تنظي داعش يرتاوح بن  11و 72ألفاً ،مصدر سب ذكر .
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حمافظــات الوســط واجلنــوب ،ومــا ولدت ـ مــن توقــف احملطــات النهرابئيــة ،وقلــة مــاء الشــرب وســق
احملاصيل ال راعية.
 .9عرض إنتصارات التنظـي اللوجسـتية،والي مت ـل ثقـالً يف هينليـة الدولـة ،م ـل إسـقاط طـائر والسـيطر
عل ـ حمافظ ــة الرق ـ يف س ــورا والس ــيطر علـ ـ حمافظ ــة املوصل،س ــد املوص ــل ،مص ــف بيج ـ  ،قاع ــد
()87
سباينر يف حمافظة صالح الدين.
وتش ــري املعلوم ــات الص ــحافية إىل أن اجل ــيش العراق ـ ـ ت ــرك كمي ــة كب ــري م ــن العت ــاد يف أرض املعرك ــة
وحن ـ عــن وجــود مبل ــغ نقــدي كبــري يف ف ــرع املصــر العراق ـ املرك ـ ي يف
وعش ـرات اآلليــات العســنرية ُ
املوصــل،ه ا إىل جانـ إخـراج املســلحن أك ــر مــن ألفـ ســجن مــا يـ كر بفضــيحة هتريـ املعتقلــن مــن
سـجنن عـراقين إلرسـاهل للقتـاك يف سـورا يف أغسـطس (آب) مـن العـا املاضـ  .وتبـدو املوصـل وحمافظــة
نينوى هيك عن األنبار وعـن صـالح الـدين الـي توجـ إليهـا مسـلحو ثداعـشث ثليتمـددواث فيهـا علـ مـا
يوح شعاره  ،لقمة أكرب بن ري من معد تنظي أاً ينن حجمـ وعديـد  .وتعـ السـيطر علـ حمطـات
البـ الفضــائية واملبــاين العامــة وفـرار قـوات اجلــيش بعــد معــارك متقطعــة بوجــود تـواطئ ضــم ،علـ تســلي
املدينة إىل ثداعشث ألهدا عد .
ه ا وأوضح شوان ط (عضو جلنة االمن والدفاع النيابية يف الربملان العراق ) ،عندما انتشرت شائعات
تناقلتها وسائل اعال خمتلفة عن إمنانية است دا التنظي ملواد كيمياوية يف هجو حمتمل داخـل الفلوجـة
قائالً ثإن خطور تروي الدعاات حوك تنظي داعش االرهاي ستؤثر بشنل سليب عل اجملتم العراق ث،
وأضا ان ثامنانيات تنظي داعش ليست ابحلج ال ي تنقل بعض وسائل االعال ".
 .21عرض افال وصور لقتلـ التنظـي وإظهـاره علـ إمـ أبطـاك مبتسـمن حـى عنـدما ميوتـون ،وكـدليل
عل ـ صــدق هــؤالء يف حتقي ـ اهــدا التنظ ــي املتم لــة بـ ـ (النصــر او الشــهاد )،عل عنــس الص ــور
البشــعة الــي تظهرهــا بعــض املواق ـ االخــرى او القن ـوات التلف يونيــة الفضــائية .ويف الســياق ذات ـ قــاك
املتحــدث ابسـ و ار الداخليــة العراقيــة العميــد ســعد معــن ثبــدا تنظــي داعــش جيــرت أفالمــا قدميــة تعــود
لألع ـوا  1114و 1113ويعيــد إنتاجهــا بتغيــري قليــل ليــوه اآلخ ـرين ابنتصــار  ،وهــو مــا اعــرت ب ـ
أحد عناصر داعش املعتقلن ال ي قاك إم ابتوا يرك ون عل خماطبة اإلسالمين املتطـرفن والشـباب
املتدينن يف الدوك العربية بتلك األفال بل ويعتربوما أحد أه أسالي التجنيدث.
 .22إن تنظــي القاعــد اعتمــد ومن ـ حلظــة اإلعــالن عــن وجــود عل ـ ثالربوابغانــدا اإلعالميــةث املم وجــة
ابلفتـاوى والــدعاوى الدينيــة هـ العمليــات كــأدا تروجييـة للجهــاد لتجنيــد امل يـد مــن املقــاتلن العــرب
واألجان .

 -87ثالدولة اإلسالمية تسيطر عل حقل ثالشاعرث للغا الطبيع يف مح ث ،موق وينبيـدا ،نشـر بتـاريخ  23يوليـو .1126
اطلـ 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 عليـ 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 بت 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 ــاريخ  ، 1126/21/22راب 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 ــط املوقـ 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 :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8
%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
)%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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العدد11 :

 .21العمــل علـ تضــليل الـرأي العــا احمللـ والعــري والعــامل مــن خــالك افتعــاك جـرائ ونســبها اىل اجلــيش
ووفقا لقائد شـرطة حمافظـة األنبـار اللـواء امساعيـل الـدليم أن تنظـي ثداعـشث أقـد مـؤخرا علـ نشـر
تصــوير لضــحاا انفجــار ســيار مف ــة يف الرمــادي بيــنه نســاء وأطفــاك ادعـ أن مــن قــا هب ـ
اجلرمية هو اجليش العراق ثيف حماولة خلداع الرأي العا وتشوي صور قوات األمن العراقيةث.
 .27صناعة احلروب الوتية ،واالخبار الي هلا وق الصدمة علـ املـواطنن ،سـيما البسـطاء مـنه  ،اختـ ت
التنظيم ــات اإلرهابي ــة ،واآلل ــة اإلعالمي ــة ال ــي ت ــدعمها ،توجه ــات ذات ش ــهر إعالمي ــة ،أك ــر منه ــا
عسنرية او لوجستية ،فحرب امليا  ،وحرب احتالك املدن االنسحاب منها ،والتفجـريات النوعيـة،
واالغتي ــاالت ،وحتري ــر الس ــجون ،والغ ـ وات ،كله ــا ذات دالل ــة إعالمي ــة منن ــت داع ــش م ــن إره ــاب
املـ ـ ـواطنن والض ـ ــغط علـ ـ ـ الدول ـ ــة ،وس ـ ــل إراد املب ـ ــادر اإلعالمي ـ ــة ،واقتص ـ ــارها علـ ـ ـ ال ـ ــدفاع او
التربير،وه ا االمر خطراً للغاية بطبيعت  ،إلعتبـارات سياسـية ونفسـية ،قـد تـنعنس سـلباً علـ القـوات
العســنرية واألمنيــة وصــناع الق ـرار ،وقــبله امل ـواطنن الــداعمن جلهــد الدولــة يف القضــاء عل ـ اجملــامي
املسلحة.
 .26اللجـوء اىل عـرض احملتـوى الصـاد  ،اذ يعتمـد ثداعـشث علـ إسـرتاتيجية معروفـ للحـرب النفسـية مــن
خــالك تصــدير حمتــوى صــاد وحشـ الإنســاين ،مــن أجــل التــأثري يف آراء ومشــاعر وســلوكيات العــدو
بطريقة تسهل الوصوك لألهدا  ،و م ينن فيديو قط رأس الصحف األمرين جـيمس فـو علـ
أيدي عناصر ثداعشث هو األوك ويبدو أن لن ينون األخري ،حيـ يتجـ تنظـي ثالدولـة اإلسـالمية
يف الع ـراق والشــا ث حبس ـ مــا يــرى مراقبــون ،إىل خــوض حــرب نفســية ودعائيــة تعتمــد عل ـ وســائل
التننولوجيا احلدي ة واحملتوى الصاد .و عل سبيل امل اك ث داعش يعـدمون  2511جنـدي عراقـ يف
قاعـد سـباينر ث ،وعــرض افـال االعـدا علـ مواقـ التواصــل االجتمـاع  ،لتقـو بعــدها العديـد مــن
قنوات االعال الفضائية بب صور تلك االعدامات مما اسه بشنل كبـري يف بـ الرعـ يف نفـوس
كل من شاهدها .ويبدو أن هـ اإلسـرتاتيجية مت ّنـن وحـدات ثداعـشث مـن أن تنسـ احلـرب قبـل
حــى أن تصــل إىل ميــدان املعركــة ،فالدعايــة املرعبــة عــرب مقــاط الفيــديو الــي يظهــر فيهــا ثاجملاهــدونث
وه يقتلون ثأعداء اخلالفة اإلسـالميةث ويعلقـون الـرؤوس املقطوعـة يف امليـادين ،تعطـ ثداعـشث ميـ
إض ــافية ،إال أم ــا يف الوق ــت نفسـ ـ تش ــري إىل أن انتص ــارات التنظ ــي ال أتيت م ــن قدرات ـ  ،ولن ــن م ــن
خمــاو النــاس ممــا مينــن أن يتعرض ـوا ل ـ  ،بــل إن اجلنــود أنفســه رمبــا يرتكــون اخلدمــة كمــا حــدث يف
املوصل.
 .25إس ـ ـ ــت دا اس ـ ـ ــالي الرتهي ـ ـ ـ ـ العنيف ـ ـ ــة فالتس ـ ـ ــجيالت املص ـ ـ ــور الدعائي ـ ـ ــة ''العنيف ـ ـ ــة'' ك ـ ـ ـ ـ ثقط ـ ـ ـ ـ
رؤوسثالرهائن ،تعد من ابر الوسائل الي يعتمدها التنظي عرب مواق التواصل االجتماع عل الـرغ
من ان البعض يرى ان ''ه التسجيالت املصور امل ري للغاية والعنيفة للغاية قد تلح ضـررا ابملنـا
العا  ،وميننها أن تسب اإلسالموفوبيا''.
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وأعرب السري بيرت فـاي ،رئـيس شـرطة مانشسـرت ومـدير قسـ منافحـة اإلرهـاب يف احتـاد كبـار ضـباط
الشرطة يف بريطانيا ،عن اعتقاد ثأن رهاب اإلسال (اإلسالموفوبيا) قـد ي يـد ،معتـربا أن ''هـ ا النـوع مـن
املواد (الدعائية) قد حيدث اد كبري يف جرائ النراهية''.
وأوضــح أن ''األنشــطة العنيفــة للغايــة لتنظــي الدولــة اإلســالمية يف الع ـراق والشــا ووحشــيته املطلقــة
وجتاهله املطل ألي مفهو عن حقوق اإلنسان أا كان ي بط الناس عن االنضما إليه ''.
وأضــا أن ''هـ التســجيالت املصــور أظهــرت امل ــاطر الــي يواجههــا النــاس جـراء االخنـراط يف هـ ا
أبي شنل من األشناك''.
واتب ـ ''لنــن ه ـ التســجيالت تنشــر اخلــو والقل ـ يف ه ـ ا اجملتم ـ  .كــل ش ـ ء يوضــح أن ـ منــان
حى التفنري يف ال هاب إىل هناك'' .ويتفـ هـاراس رفيـ
عنيف للغاية وخطري وال جي عل أي ش
عضــو مؤسســة ''كويليــا '' البح يــة يف مانشســرت ،واملعنيــة بقضــاا التطــر  ،مـ التحليــل الـ ي ذهـ إليـ
فــاي.وقــاك رفيـ إن ''تســجيالت اإلعــدا (بقطـ الـرأس) القــت تنديــدا واسـ النطــاق مــن املســلمن علـ
املستوى األوس حوك العام''.
واعتــرب أنـ ''نتيجــة لـ لك ،فــإن تنظــي الدولــة اإلســالمية يف العـراق والشــا غــري مــن أســلوب يف حماولــة
للحصوك عل التعاطف من املسلمن ال ين يرفضون تسجيالت اإلعدا املصور ''.
اال انـ يعــود ليؤكــد'' :واآلن بعـد أن أتسســت (اخلالفــة) ،فـإن الــبعض يشــعر أبنـ يريــد أن ينــون جـ ءا
منهــا .وكــان هنــاك توج ـ مفــاد أن هــؤالء ينج ـ ون األمــر ابلفعــل يف حــن أن آخ ـرين مــن بيــنه القاعــد
واإلخوان املسلمون يتحدثون عنها فقط''.
اإلستنتاجات:
 .2يتب ـ تنظــي الدولــة االســالمية ثداعــشث وغــري مــن اجلماعــات املتطرفــة ذات منهجيــة حشــد للتجنيــد
فعالية شبنة اإلنرتنت يف الدعاية الي قد تبدأ بـثالفيس بوكث وثيوتيوبث وغريتا من املواق املعروفة،
ولننهــا قــد متتــد إىل مواق ـ أقــل شــهر يف حــاك ح ـ امل ـواد مــن قبــل مــديري الصفحات،وشــبنات
التواصــل االجتمــاع منــرب مه ـ لتلــك اجلماعــات املتطرفــة لتجنيــد وحشــد املقــاتلن أجان ـ  ،بــل إمــا
ضرور قصوى ،وذلك لطبيعتها املفتوحة ووصوهلا الواس لشرائح اجلمهور املستهدفة».
 .1إن تنظ ــي الدول ــة االس ــالمية يعتم ــد عل ـ ـ الدعاي ــة اإللنرتوني ــة وتس ــتغل ثاهلاش ــتاغاتث النش ــطة يف
شــبنات التواصــل االجتمــاع  ،م ــل ثيوتيــوبث وثتــويرتث لتنشــر لقطــات الفيــديو ،هبــد اســتقطاب
وجتنيد مقاتلن أجان جدد ،والرتكي عل أك ر املواضي تداوال وأه املشاهري متابعة السـت دامها،
واخ ـرتاق تل ــك الس ــجالت ل ــرتوي دع ــايته ودع ــو لتجني ــد األجان ـ ونش ــر لقط ــات في ــديو ال ــدعو
واإلعدامات .ومن املالحظ أن لدى التنظي دراية واسعة هب ا اجملـاك ولعـل مـا يؤكـد ذلـك اىل جانـ
هـ ـ ا البحـ ـ ،كال الـ ـرئيس االمرينـ ـ ابراك اوابم ــا وذل ــك يف مقابل ــة اجرهت ــا ش ــبنة ''سـ ـ ي اس''
االمرينية يف  18سبتمرب  ،1127إذ قاك ثإن مسؤو الدعاية يف تنظي ثداعشث أصبحوا ثمـاهرين
للغاي ــةث يف التعام ــل م ـ وس ــائل التواص ــل االجتم ــاع  ،واس ــتقطبوا جمن ــدين ج ــددا م ــن أورواب وأمريك ــا
وأسرتاليا وغريهاث.
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العدد11 :

 .7الدعاية اإللنرتونية الي ميارسها ثداعشث كوما تستهد وبشنل مباشر شرائح حمدد من الشباب
املقــي يف ه ـ البل ــدان ،وابلط ــرق وأســالي الدعاي ــة ال ــي يفهم ــون ويتفــاعلون معه ــا بس ــهولة ،ك ــان
واضــحا منـ بــداات انطــالق ثداعــشث خصوصــا لــيس فقــط اخنـراط العديــد مــن الشــباب القــاد مــن
الغرب بوصفه مقاتلن يف صـفو ثداعـشث ،بـل أيضـا وجـود ك ـري مـن املؤيـدين ونشـطاء شـبنات
التواصل االجتماع
الـ ين يعملــون علـ تــروي (داعـش) وأهــدافها ،ممــا جعـل هـ الدعايـة اإللنرتونيــة خطـرا مباشـرا علـ
ه البلدان ،وليس فقط بلدان الشرق األوسط ،م ل سورا والعراق.
 .6هنــاك أك ــر مــن  25ألــف مقاتــل أجنــيب مــن حنــو  82دولــة توجه ـوا للقتــاك يف صــفو اجلماعــات
املتطرفــة يف الع ـراق وســورا ،ومــنه  7آال مقاتــل مــن الغــرب ،وألــف مــنه عل ـ األقــل مــن القــار
األوروبيــة (حنــو  511مــنه مــن اململنــة املتحــد و 151مــن بلجينــا) .وحتــوي صــفوفه حنــو مائــة
م ـ ـواطن أمريك ـ ـ  ،وه ـ ـ ا حبس ـ ـ االحص ـ ــائيات ال ـ ـوارد يف تقري ـ ــر منظم ـ ــة الش ـ ــرطة اجلنائي ـ ــة الدولي ـ ــة
(اإلنرتبوك).
 .5اس ــتطاع تنظ ــي ثداع ــشث توس ــي حض ــور علـ ـ ش ــبنة اإلنرتن ــت ،وم ــن خ ــالك ش ــبنات التواص ــل
االجتمــاع  ،وذلــك مــن خــالك نشــر تــدوينات ولقطــات فيــديو تولــد الـ عر يف قلــوب النــاس .ويتبــن
تباعا ل لك أن اسرتاتيجية «داعش» مبنية علـ ختويـف «أعدائـ » واسـتف ا ه وإحيـاء فطـر العقيـد
يف قلوب املسلمن لتجنيده  .فـ ثاملسألة مسألة عقيد  ،فال ي حيرك هؤالء الشباب رؤية إخوام يف
العقيد يُقتلون ،ول لك يتوافدون للقتاك هناك تعاطفا وتضامنا معه ث.
 .4اهت تنظي ثداعشثابإلعال بقو قبل أن تتضاعف إمنانيات املادية ،وم اد إمنانياتـ  ،يسـتطي
ختصي عناصر للدعاية اإللنرتونية فقط ،وتبن من خـالك هـ ا البحـ أن فريـ ثداعـشث للدعايـة
اإللنرتونيــة كبــري ومــنظ ومــوع عل ـ مجي ـ وســائل التواصــل االجتمــاع النــربى ،م ــل ثفيســبوكث
وثتويرتث وثيوتيوبث ،ولنل ثواليـةث حسـاهبا اإللنـرتوين اخلـاص ،م ـل حسـاب ثواليـة نينـوىث الـ ي
ينشــر أخبارهــا ،ابإلضــافة حلســاابت ثداعــشث وجيــري االعتمــاد أيضــا عل ـ حســاابت خاصــة أخــرى
يتابعها عشرات اآلال .
 .3إن تنظـ ــي ثداعـ ــشث ليسـ ــت اجلماعـ ــة املتطرفـ ــة الوحيـ ــد وال األوىل الـ ــي تسـ ــتغل شـ ــبنات التواصـ ــل
االجتم ـ ــاع  ،اال ام ـ ــا تتمي ـ ـ بن اف ـ ــة اس ـ ــتعماهلا لش ـ ــبنات التواص ـ ــل االجتم ـ ــاع واعتماده ـ ــا علـ ـ ـ
اس ـ ـرتاتيجيات إعالمي ــة متط ــور ج ــدا وخط ــط تروجيي ــة أك ــر تق ــدما م ــن غريه ــا،يف ح ــن أن أغل ـ ـ
اجلماعات املتطرفة يف الساب كانت تست د املنتدات املغلقة لنشر رسائلها اإلعالمية والستقطاب
األعضــاء اجلــدد ،اال إن ثداعــشث تعتمــد أك ــر عل ـ الشــبنات املفتوحــة للجمي ـ  ،م ــل ثفيســبوكث
وثتويرتث وثيوتيوبث ،وابلتا تصل لعدد أكرب من الناس وشرائح متنوعة من اجلمهور.
 .8ترتك ـ االس ـرتاتيجية األساســية ل ــثداعشث عل ـ توظيــف احلش ــود واس ــتقطاهب بشــنل مباش ــر أو غ ــري
مباشر لينونوا قلن و شرين للفيديوهات والتغريدات والرسائل اإلعالمية،وحسبما أشارت صحيفة
ثغــاردانث الربيطانيــة يف حتقيـ نشـرت  ،فــإن متعــن ودراســة آليــات نشــر ألحــدث فيــديو ب تـ ثداعــشث
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يوضح شى الطرق الـي يتبعهـا التنظـي إلنرتونيـا لنشـر مـواد  ،وأتهـا اسـتن ا التغريـدات النشـطة يف
البلدان األجنبية ل اد تو ي املواد املتطرفة عرب ثتويرتث وثيوتيوبث.
 .9ان جنــاح التنظــي يف بـ رســائل بـ مــن علمـ ان االعــال الرمسـ وشــب الرمسـ يف أضــعف حاالتـ
بســب تســارع االحــداث ،كمــا ان ـ يعــاين مــن العش ـوائية والتن ـرار وعــد االســتعداد اإلعالم ـ إلدار
املعركة اعالمياً ،سيما وان اخلربات والوسـائل الفنيـة والـدع اللوجسـي ،يعـاين فقـراً شـديداً ال يتناسـ
وحج ـ التغطيــة اإلعالميــة املفرتضــة لواق ـ احلــاك ،وعــد وجــود أي اســتبيا ت او مراك ـ استقصــائية،
لدراسة رغبـة اجلمهـور ،ومـدى رضـا عـن إدار االعـال الرمسـ ضـد اجلماعـات املتطرفـة .ممـا ادى اىل
اســتغالك هـ التنظيمــات هلـ ا الضــعف ،ليضــاعف نشــر تنفيـ عملياتـ االنتحاريــة ونشــر الرعـ يف
كل منان.
 .21التنظي يست د أسالي غري شـائعة يف قلـ ال غـرات األمنيـة للمواقـ لتحميـل مـواد علـ شـبنات
التواصــل االجتمــاع  ،م ــل خــدمات تتــيح ملســت دميها نشــر مــدو ت مــن حســاابت سـرية .ويعتمــد
التنظي أيضـا علـ فـتح حسـاابت احتياطيـة يف حـاك إغـالق حسـاهب مـن مـديري الصـفحات ،وهبـ ا
استطاع التنظي نشر لقطـات قطـ الـرؤوس حـوك العـام يف غضـون سـاعات قليلـة .ويـُ كر أن التنظـي
يقو بتحميل لقطات عل ثيوتيـوبث.وعل خدمـة ثجسـت بيسـت إتث الـي يـديرها شـاب بولنـدي
( 14عامــا)،ومن ذلــك املوقـ يســتطي النــاس أخـ رابــط الفيــديو ومشــاهدت علـ مواقـ أخــرى غــري
ثيوتيوبثمبنية عل رمو سرية يوفرها التنظي بتدوينات املتناثر عل شى املواق واملنتدات ،ليستطي
النــاس مشــاهد مــا محّلـ التنظــي مــن مقــاط  ،وكـ ا احلــاك ابلنســبة للجهــادي الربيطــاين الـ ي يســم
نفسـ ثأبــو عبــدهللا الربيطـاينث يســت د موقـ ثask.fmث – موقـ إلنــرتوين يسـأك فيـ النــاس أســئلة
لصاح احلساب -لتقدمي النصائح ملن يرغ يف االنضما إىل داعش من الربيطانين.
وه ـ ا املوق ـ مينــن مس ــت دمي م ــن طــرح األس ــئلة امل تلف ــة ،م ـ خي ــار ع ــد النشــف ع ــن ه ــويته ،
ويست دم أك ر من  61مليون فرد يف مجي أحناء العام ،ومعظمه من املراهقن.
واســت دا أي عبــدهللا هلـ ا املوقـ ابلتحديــد ،ألنـ خيتلــف عــن ابقـ املواقـ اإللنرتونيــة األخــرى ،ألنـ
يصع في حتديد مواق مست دمي  ،أو هويته احلقيقية.
التوصيات:
 .2إن اعتماد ثداعشث عل شبنات التواصل االجتماع للدعاية واحلشد قد ينون من صاحل حاليـا،
ولنن أيضا م صحو احلنومـات لتلـك االسـرتاتيجية والظـاهر املقلقـة ،قـد ينشـف ضـعف التنظـي
وهشاشــت ،وب لك قــد يســتغل منــددو االعتمــاد النبــري علـ الدعايــة اإللنرتونيــة حملاربتـ مــن خالهلــا،
والقضـاء علـ وجـود  ،مــن خـالك استئصــال مـن شــبنات التواصـل االجتمــاع  ،عـن طريـ التواصــل
م اصحاب القرار يف احلنومة والقائمن عل ملنية وادار تلك الشبنات االجتماعي .
 .1يتوج إنشاء وحد ملنافحة اإلرهاب معنية بشبنة اإلنرتنت ،لرصد املواد ثاإلرهابيةث واملتطرفة عل
الشبنة .والبد ان تتب الوحد منهجا استباقيا وفعاال يف رصـد املـواد اإلرهابيـة ،يـديرها خـرباء تقنيـون
وحمللون قادرون عل ح فها من الشبنة ،من خالك التنسي م وسيط التواصل االجتماع املعـ.،
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وحــد منافحــة اإلرهــاب الــي ترصــد شــبنة اإلنرتنــت مســؤولة أيضــا عــن إبــال اجلهــات املعنيــة يف
الداخلية واجليش عن أي إساءات إرهابية (م ل تعظي أفعاك إرهابين ،أو تـروي محالهتـ  ،أو حشـد
للقتاك) عل الشبنة ،وذلك من أجل اختاذ إجراءات حملاكمة اجلنا  ،ولنن ال بد مـن وجـود آليـة ال
تقتصر عل شراكة بن األجه املعنية ومـديري ومـراقيب شـبنات التواصـل االجتمـاع  ،بـل جيـ أن
ينـون هنـاك إشـراك للجمهـور وتوظيـف احلشـود ،يف كـل مراحـل منافحـة الـدعاات املتطرفـة ،للحــد
من قدرهتا عل استقطاب أعضاء جدد ،ومن مج األمواك ونشر ال عر بن صفو الناس.
ينبغ ـ البــدء حبمــالت مضــاد ل ــثداعشث عل ـ املواق ـ االلنرتونيــة بصــور عامــة وشــبنات التواصــل
االجتم ــاع خباص ــة،للتنديد أبفع ــاك «داع ــش» ووحش ــيت بقط ـ ال ــرؤوس واإلع ــدامات ،والب ــد لتل ــك
املواق من است دا اسرتاتيجي بعيد املدى للقضاء عل آيديولوجيات التطر موضحة للعام معى
اإلسال احلقيق ال ي مت تشوي صورت مبقاط وفديوهات تنظي الدولة االسالمية الـي مت ب هـا علـ
املواق االلنرتونية.
االبتعـاد عـن التضــارب يف تصـرحيات املسـؤولن ،إلعتبــارات سياسـية ونفسـية ،قــد تـنعنس سـلباً علـ
الق ـوات العســنرية واألمنيــة وصــناع الق ـرار ،وقــبله امل ـواطنن الــداعمن جلهــد الدولــة يف القضــاء عل ـ
اجملـامي املســلحة ،اذ ان التصــرحيات الــي تعقـ أي عمليــة إرهابيــة حتــدث ،ال تســتطي اخلــروج معهــا
بفه حقيق جملرات االحداث فه ا االمر سيسه يف اد االستعداد اإلعالم هلجمـات التنظـي ،
الي غالباً ما تنون مباغت وسـريعة ويف أك ـر مـن منـان ،لنـن ب مـان واحـد ،فـنحن اليـو حنتـاج ،اىل
التعل من اخطائنا ،فبعض األخطاء ان م حنسن التعامل معها والتعل منها ،قد تنون قاتلة.
العمـل علـ تطــوير العمـل االعالمـ وتقــدمي دعـ لوجســي وخـربات إضـافية ،لتغيــري اإلطــار التقليــدي
ال ـ ي طب ـ في ـ  ،كمــا وينبغ ـ االســتعانة خب ـربات ومراك ـ إعالميــة ذات طــاب عــامل  ،والعمــل عل ـ
التنسي م اجملتم اإلعالم الدو  ،وتبادك اخلربات ،واالستضـافة ،واالسـتفاد مـن الفرصـة ال هبيـة
يف احتاد مجي املواقف العاملية لدعمها احلنومة العراقية يف حرهبا م التنظيمات اإلرهابية.
العمل عل خل إعال يستطي ان يؤثر يف الرأي العا بصور ثوطنيةث ،واالبتعاد عن االعال ال ي
يعمــل عل ـ أتجــي املشــاعر الدينيــة او املناطقيــة ،او االنتمــاءات ذات الصــبغة الطائفيــة ،يف احــداث
التــأثري املباشــر والتالعـ بعواطــف النــاس ،فهــو بطبيعتـ أتثــري حمــدود ،كمــا مينــن بســهولة تغيــري دفتـ
ليتحـوك اىل اجلهـة املعاكسـة ،مـن دون ســاب انـ ار ،كمـا وينبغـ االبتعــاد عـن عـرض قضـية التصــدي
لإلرهاب اىل واجهة سياسية إلفراد او كتل بعينها.
التأكيد عل ضرور إنشاء مراك حبوث تعى بدراسة التنظيمات االرهابية والتعر عل اسرتاتيجياهتا
يف العمل السياس والعسنري واالعالم  ،فضال عن انشاء مراك لدراسـة الـرأي العـا والعمـل علـ
وض استبيا ت للتعر عل رأي اجلمهور بتلك التنظيمات واجياد آلية مشرتكة بن القـائمن بتلـك
الدراسات واجلمهور للقضاء عليها بشنل مائ .
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أوالً :الكتب العربية

أمحد بدر،اصوك البح العلم ومناهج ( ،ط(،)8النويت،وكالة املطبوعات.) 2984،
صــاح بــن محــد العســا ،املدخل إىل البح ـ يف العلــو الســلوكية(،الراض :شــركة العبينــان للطباعــة
والنشر.) 2989 ،
عب ــد االم ــري الفيص ــل ،دراس ــات يف اإلع ــال االلن ــرتوين( ،اإلم ــارات العربي ــة املتح ــد  ،دار النت ــاب
اجلامع .) 1126 ،
عل عبد الفتاح كنعان ،اإلعال واجملتم ( ،األردن :دار اليا وردي العلمية.)1126 ،
عواطف عبد الرمحن وآخرون،حتليل املضمون يف الدراسات اإلعالمية( ،القـاهر ،دار سـاحة للطباعـة،
.) 2987
غا ي حسن عنابة،إعداد البح العلم ( ،اإلسنندرية:مؤسسة شباب اجلامعة.)2984،
كاظ شنون املقدادي ،اإلعال الدو واجلديد وتصدي السـلطة الرابعـة( ،األردن :دار أسـامة النشـر
والتو ي .)1127 ،

ثانياً :الرسائل واألطاريح والبحوث:

 .2مـرمي نرميـان نومـارا ،اســت دا مواقـ الشـبنات االجتماعيـة وأتثــري يف العالقـات االجتماعيـة( ،رســالة
ماجستري غري منشور ) ،اجل ائر،جامعة احلاج اخلضر. 1121 ،
 .1مصع حسـا الـدين لطفـ قتلـوين ،دور مواقـ التواصـل االجتمـاع (الفـيس بـوك) يف عمليـة التغـري
السياس ـ (،رســالة ماجســتري منشــور ) ،فلســطن :جامعــة النجــاح الوطنيــة ،كليــة الدراســات العليــا،
.1121
ثالثاً :الدوريات واملجالت والصحف:

 .2أمحد دعدوش ،أسالي الدعاية املعاصر ..الغاية تربر الوسيلة ،جملة البيان ،العدد .178
 .1حممود الفطافطة ،مستقبل اإلعال اجلديد ،مرك را هللا لدراسة حقـوق اإلنسـان ((تسـامح)) ،العـدد
 ،74السنة العاشر  ، 1121 ،اذار.
رابعاً :املواقع اإللكرتونية:

 .2أبـ ــو بنـ ــر البغـ ــدادي ...ثاجلهـ ــادي اخلف ـ ـ ث ال ـ ـ ي حيـ ــرك ثداعـ ــشث ،موق ـ ـ اجلريـ ــد  ،نشـ ــر بت ـ ــاريخ
 ،1126/3/21اطل علي بتاريخ  ،1126/22/13رابط املوق :
https://www.aljarida.com.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%

AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-
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%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9

 .1اجل ير ،كلمــة صــوتية،إعالن الدولــة اإلســالمية يف الع ـراق والشــا  ،نشــر بتــاريخ  ،1127/6/9أطل ـ
علي بتاريخ .1126/22/25
 .7ثالدولة االسالميةث تستو عل مقر اللـواء  97السـوري ابلرقـةث .نشـر بتـاريخ  8أغسـطس .1126
اطل علي بتاريخ  8أغسطس .1126
 .6ثالدولــة اإلســالمية تســيطر عل ـ حقــل ثالشــاعرث للغــا الطبيع ـ يف مح ـ ث ،موق ـ وينبيــدا ،نشــر
بتاريخ  23يوليو  .1126اطل علي بتاريخ  ،1126/21/22رابط املوق :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8

%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%

.)B9%D8%B4
 .5الس ـ ـ ــعودية :ح ـ ـ ـ ب هللا واإلخ ـ ـ ـوان وداع ـ ـ ــش مجاع ـ ـ ــات إرهابي ـ ـ ــة ،موق ـ ـ ـ العربي ـ ـ ــة نت،نش ـ ـ ــر بت ـ ـ ــاريخ
 ،1126/7/3أطل علي بتاريخ  ،1126/9/4رابط املوق :
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-

today/2014/03/07/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-

.%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A.html
 .4ثالفرقــة  23بيــد ثداعــشث بعــد ختل ـ ق ـوات األســد عــن مواقعهــاث .نشــر بتــاريخ  15يوليــو .1126
اطل علي بتاريخ  14يوليو .1126
 .3امل ابرات األمرينية :عدد مقاتل تنظي داعـش يـرتاوح بـن  11و 72ألفـاً .موقـ قنـا احلريـة .اطلـ
علي بتاريخ .1126 /9/ 17
 .8املوصــل ..عــا عل ـ الســقوط (انفوغرافيــك) ،موق ـ قنــا  ،RTنشــر بتــاريخ  ،1125/4/21أطل ـ
علي بتاريخ  ،1124/22/15رابط املوق .https://arabic.rt.com/news/785454 :
 .9ابس ـ ـ حسـ ــن ال يـ ــدي،داعش واحلـ ــرب اإلعالميـ ــة يف الع ـ ـراق ،موق ـ ـ صـ ــوت الع ـ ـراق ،نشـ ــر بتـ ــاريخ
 ،1126/5/7أطل علي بتاريخ  ،1126/21/23رابط املوق :
.www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=158964
 .21بريغيــد سفانســون و رمي جنم ـ  ،حقــائ م ــري عــن ســقوط املوصــل يف يــد ثداعــشث قبــل عــا ،موق
 ،DWنش ـ ـ ـ ــر بت ـ ـ ـ ــاريخ  ،1125/4/21أطلـ ـ ـ ـ ـ عليـ ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ــاريخ  ،1124/22/17راب ـ ـ ـ ــط املوقـ ـ ـ ـ ـ :
./http://www.dw.com/ar
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 .22تنظــي الدولــةثيســيطر علـ الفرقــة  23يف الرقــةث .نشــر بتــاريخ  15يوليــو  .1126اطلـ عليـ بتــاريخ
 14يوليو .1126
 .21ثتنظي الدولةث يعلـن اخلالفـة ويبـاي البغـداديث .اطلـ عليـ بتـاريخ  19يونيـو  ،1126رابـط املوقـ :
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/6/30/%D8%AA%D9%86%D8%B8%

D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

.%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
 .27توماس ،تيموث ،القاعد و شبنة اإلنرتنت،نشر بتاريخ  ،1117أطل علي بتاريخ ،1126/3/25
رابـط املوقـ  www.army.mil/usawc/Parameters Crystal Clear app kdict.png:مقالــة
مفصلة :الرجنة احلمراء.
« .26تويرت» و«يوتيوب» ..سـالحا «داعـش» يف جتنيـد املتطـرفن ،موقـ صـحيفة الشـرق األوسـط ،نشـر
بتاريخ  ،1126/21/4أطل علي بتاريخ  ،1126/21/15رابط املوق :
.http://aawsat.com/home/article/195361
 .25مح ـ ـ امساعي ـ ــل أب ـ ــو ش ـ ــن  ،تقني ـ ــات مواق ـ ـ التواص ـ ــل االجتم ـ ــاع  ،ش ـ ــبنة االلوك ـ ـ  ،نش ـ ــر بت ـ ــاريخ
 ،1127/8/72اطل علي بتاريخ  ،1124/1/21رابط املوق :
./http://www.alukah.net/culture/0/59302
 .24داعــشث تســيطر عل ـ ديــر ال ـ ور ..ومقتــل  411ش ث،صــور نشــرت بتــاريخ  22يونيــو .1126
اطل علي بتاريخ  12يونيو  ،1126رابط املوق :
https://www.google.iq/search?q=5.+%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22+%D

8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%
AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1..+%D9%88
%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84+600+%D8%B4%D8%AE%D8%B5&sa=X&rl
z=1C1AOHY_enIQ731IQ733&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwi3z

.orxu47UAhXDuxQKHXR7DyYQsAQIIw&biw=1366&bih=677
 .23ثداعشث يعلن إقامة ثاخلالفة اإلسالميةث ويباي عيم خليفة للمسلمنث ،موقـ  BBCعـري ،نشـر
بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/4/ 71أطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/9/11راب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
.http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140629_iraq_isis_caliphate
 .28ثداعشث يلتجئ للمواق االلنرتونية إلرهاب املواطنن،موق قنا اإلجتا  ،نشر بتاريخ ،1126/3/4
أطل علي بتاريخ  ،1126/21/26رابط املوق :
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.http://aletejahtv.org/permalink/21627.html
 .29ســرو عبــد الواحــد قــادر ،مــا ه ـ داعــش؟ کي ـف جــاءوا للع ـراق؟ مــا هــو مصــدر متــويله ؟ (دراســة
مقتضبة عن تنظي داعش) ،نشر بتاريخ  ،1126 /5/22أطل علي بتاريخ ،1124/22/13رابط
املوق .http://www.nrttv.com/ar/birura-details.aspx?Jimare=2291 :
 .11ص ــربي ك ــرمي ص ــربي،اإلعال اإللن ــرتوين س ــاحة ح ــرب مفتوح ــة للجماع ــات اإلرهابي ــة ،موقـ ـ قن ــا
اإلجت ـ ـ ـ ــا  ،نش ـ ـ ـ ــر بت ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/3/3أطلـ ـ ـ ـ ـ عليـ ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/22/15راب ـ ـ ـ ــط املوقـ ـ ـ ـ ـ :
.http://aletejahtv.org/permalink/21627.html
 .12عماد علو ،االست دا االرهاي لألنرتنت قراء يف التأثري االسرتاتيج ،موق دنيا الوطن ،نشر بتاريخ
 ،1127/21/17أطل علي بتاريخ  ،1126/3/21رابط املوق :
.https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/315392.html
 .11ف ـرانس  ،16الربملــان الربيطــاين يواف ـ عل ـ توجي ـ ض ـرابت جويــة ضــد تنظــي ثالدولــة اإلســالميةث يف
العراق ،اجلمعة  14سبتمرب .1126
 .17فـ ـرانس ب ــرس ،16تقري ــر بـ ـ بت ــاريخ  ،1126/21/4أطلـ ـ عليـ ـ بت ــاريخ  ،1126/21/17راب ــط
املوق ./http://www.france24.com/ar/timeline/global :
 .16مينــا غبــور ،داعــش تســت د تننيــك جنني خــان ىف حرهبــا النفســية ،موقـ دوت مصــر ،نشــر بتــاريخ
 ،1126 /8/ 17أطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/22/21رابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
http://www.dotmsr.com/details/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-

.%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
 .15هاين فؤاد الفراش ،ابخلـرائط ..كيـف سـقطت املوصـل؟ ومـن املسـؤوك؟،موق قنـا احلـر  ،نشـر بتـاريخ
 ،1126/22/11أطل علي بتاريخ  ،1124/22/11رابط املوق :
.http://www.alhurra.com/a/how-mosul-fell-iraq-isis/261101.html
 .14ملــاذا يلجــأ تنظــي القاعــد اىلثاالستعراضــات العســنريةثيف الــيمن والع ـراق وســورا؟ ،موق ـ مراقبــون
بـ ـ ــرس ،نشـ ـ ــر بتـ ـ ــاريخ  8يونيـ ـ ــو  ، 1126أطل ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ بتـ ـ ــاريخ  ،1126/21/15رابـ ـ ــط املوق ـ ـ ـ :
.http://moragboonpress.net/news3233.html
 .13م ــات تري ــويرن ،التس ــجيالت الدعائي ــة ''ق ــد تض ــر'' خط ــط تنظ ــي ''الدول ــة اإلس ــالمية'' للتجني ــد يف
بريطاني ـ ـ ـ ــا،موق (ي ي سـ ـ ـ ـ ـ ):نش ـ ـ ـ ــر بت ـ ـ ـ ــاريخ اإلثن ـ ـ ـ ــن ،1126 /9/ 19 ،أطلـ ـ ـ ـ ـ عليـ ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ــاريخ
 ،1126/22/21رابط املوق :
.http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/09/140929_is_britons_jihad
36

األساليب الدعائية لرنظيم داعش يف بكات الرواصآل اإلجرماعي

 .18خمرج حمرت ثداعش يقلّد هوليوود أبلف دوالر فقط ..هد أفالم ب الرع وجتنيد الشباب عرب
ثاألكشن ،ثموق عنس السري ،نش بتاريخ  ،1126 /9/17أطل عليـ بتـاريخ ،1126/22/27
رابط املوق :
.http://aksalser.com/?page=view_articles&id=7ccc9a58e484e7626f8633530a187faa
 .19ثمسلحو داعش يقتحمون مقر حمافظة نينوى ابملوصلث .نشر بتاريخ  21يونيو  .1126اطل عليـ
بتاريخ  27يونيو .1126
 .71موق ـ ـ ـ ـ وينبيـ ـ ـ ــدا ث املوسـ ـ ـ ــوعة احلـ ـ ـ ــر ث ،أطل ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ بتـ ـ ـ ــاريخ  ،1126/21/11رابـ ـ ـ ــط املوق ـ ـ ـ ـ :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%

.D8%A8
نساء ثداعشث ل ـ ثجتميلث االرهاب ،موق ( ،)IMNنشر بتاريخ  1126/1/6أطل عليـ بتـاريخ7،
 ،1126/21/رابط املوق .http://www.akhbaar.org/home/2014/2/162333.html :
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المستخلص
الفسـاد اإلداري آفـة جمتمعيـة عرفتهـا اجملتمعـات اإلنسـانية وعانــت منهـا منـ ظهـور اإلنسـان علـ وجـ
البســيطة وحــى يومنــا هـ ا .وملــا كــان الفســاد ظــاهر مستشـرية يف كــل مفاصــل اجملتمـ وهلــا كــل ذلــك األثــر
التــدمريي ،ل ـ أن ينــون يف مواجهتهــا ســلطة هلــا األمــر والقــدر عل ـ منافحتهــا واستئصــاك شــأفتها مــن
اجملتمـ  ،عل ـ ان تتلق ـ م ــل ه ـ الســلطة شــرعيتها وصــالحياهتا مــن الدســتور بوصــف اعل ـ قــانون يــنظ
حيا الدولة.
ومن ه ا كل  ،تتولد احلاجة لتوصيف ماهية الفساد وااثر املدمر  ،ليتسـى فيمـا حتـري دور املؤسسـات
الدستورية يف مواجهت .
وقد توصل البح اىل نتيجة مفادها أن مظاهر الفساد ،تتنوع بتنوع مظاهر النشاط اإلنساين ون عات
املنحرفة وميل الدائ لتغلي مصـلحت اخلاصـة علـ مصـلحة اجملتمـ  .وان مواجهـة هـ ا اخلطـر تـت بتظـافر
جهود مجي السلطات واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية يف اجملتم .
ويف ه ـ ا اجملــاك مينــن التوصــية ببنــاء دولــة القــانون واملؤسســات ،وتع ي ـ مبــدأ تنــافؤ الفــرص وتن ـريس
العدالة واملساوا اما القـانون وحماسـبة املفسـدين النبـار قبـل الصـغار وعـد مـنح حصـانة مل ـل هـؤالء علـ
 -2جامعة كربالء /كلية القانون.
 -1جامعة كربالء /كلية القانون.
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الفساد االداري د ر املؤسسات الدسرورية يف مكا حره

 م ـ ضــرور الرتكي ـ عل ـ معيــار الشــفافية يف األداء م ـ تبســيط وســائل العمــل وترشــي. حســاب اجملتم ـ
 وحتديد مهل أجنا املعامالت اعتماد معايري الن اهة والنفاء والعدالة عند التعين والرتقية واألداء، حلقات
Abstract

Administrative corruption is considered as a sociecial scourge, that
human societies have known and suffered from it since the appearance of
man on earth and even to this day. As the corruption phenomenon
rampant in all the joints of the community and have all this destructive
effect, required to be in the face of authority of her command and the ability
to control and eradicate them from society, that receive such authority
legitimacy and authority of the Constitution as the highest law regulating
the life of the state
It is all of this, generated the need to characterize the nature of
corruption and its devastating effect, in order to investigate the role of the
constitutional institutions in the face.
The researcher has come to the conclusion that the manifestations of
corruption, ranging diversity of aspects of human activity and deviant
tendencies and his penchant for giving priority to the Permanent his own
advantage to the benefit of society.
And thus is not fair in something inflict corruption political system
without the other in spite of the prevalence of the belief that the public
sector is associated with socialist system is often a breeding ground for
deviations administrative and thefts financial, because the individual
motivation is absent and the self-interest of those in charge of economic
activity are not available.
In this area can be recommended building a state of law and
institutions, and promote the principle of equal opportunities and devote
justice and equality before the law and accountability of the corrupt and
young adults by not granting immunity to such as these at the expense of
the community. With the need to focus on the standard of transparency in
performance while simplifying and reducing its working methods and its
rings, and determine the leisurely completion of the transactions to adopt
standards of integrity, efficiency and justice on appointment, promotion and
performance.

المقدمة
الفسـاد اإلداري آفـة جمتمعيـة عرفتهـا اجملتمعـات اإلنسـانية وعانــت منهـا منـ ظهـور اإلنسـان علـ وجـ
 القويـة، املتعلمـة واألميـة،  وهـ اليـو موجـود يف كافـة اجملتمعـات الغنيـة والفقـري.البسيطة وحى يومنـا هـ ا
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العدد11 :

والضعيفة .فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة اإلنسان يف احلصوك عل مناس مادية أو معنوية يعتقد يف
قرار نفس أن لـيس لـ حـ فيهـا ومـ ذلـك يسـع إليهـا .ولـ ا فهـو يلجـأ إىل وسـائل غـري سـوية للوصـوك
هلـا ،منهـا إقصــاء مـن لـ أحقيــة فيهـا ،ومنهـا أيضـاً احلصـوك عليهـا عــن طريـ رشـو مــن بيـد األمـر أو عــن
طري آخر هو احملسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن.
لقد جاهدت الن ري من اجملتمعات احلدي ة للـت ل مـن آفـة الفسـاد اإلداري وعقـاب املتسـب فيهـا،
ألمــا عقبــة كــأداء يف ســبيل التطــور الســلي والصــحيح لتلــك اجملتمعــات .ل ـ ا اعتــرب ارتفــاع مؤشــر الفســاد
اإلداري يف أي جمتم ـ كــدليل عل ـ أتخــر البلــد وتــدين فعاليــة الرقابــة احلنوميــة وضــعف القــانون وغيــاب
التشـريعات الفعالــة فيـ  ،يف الوقــت الـ ي اعتــرب فيـ اخنفــاض مؤشــر الفســاد كــدليل عل ـ تقــد البلــد وقــو
القانون وهيبت وفعالية التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثر في .
وكــان بلــد العـراق مــن بــن الــدوك الــي استشــرى هبــا الفســاد بنــل أنواعـ  ،حــى غــدا آفــة هتــدد بنيــان
الدولة ومستقبلها ،فتجاو يف أتثري خطر اإلرهاب ودمار .
ومــن هنــا تتولــد احلاجــة ألدراك ماهيــة الفســاد اإلداري وبيــان أســباب  ،وصــور  ،فضــال عــن حتديــد أه ـ
آاثر املدمر  ،والتحري بعد ذلك عن الدور املفرتض ملؤسسات الدولة الدستورية يف منافحت .
أتسيسا عل ما تقد  ،جرى تقسي الدراسة عل ثالثة مباح ه :
املبح األوك :التعريف مبفهو الفساد اإلداري.
املبح ال اين :مظاهر الفساد اإلداري وااثر .
املبح ال ال  :دور املؤسسات الدستورية يف منافحة الفساد االداري.
المبحث األول :التعريف بمفهوم الفساد اإلداري
للوقو عل ماهية الفساد االداري ،ينبغ استجالء داللت اللغوية واالصطالحية .وانطالقـا مـن هـ ا
جرى تقسي ه ا املبح عل مطلبن
املطلب األول :معنى الفساد يف اللغة

تُشــري كلمــة ثفســادث يف اللغــة العربيــة إىل (العط ـ  ،الــبطالن ،التلــف ،واالضــطراب ،واخللــل وإحلــاق
صـلُ َح ،فيقــاك فســد الشـ ء أي بطُـ َـل واضــمحل ،وتفاســد القــو أي
الضــرر) وأتيت مــن الفعــل(فَ َســد) ضــد َ
(تدابروا وقطعوا األرحا ).
ٍ
وأييت تعبــري الفســاد عل ـ معــان عــد حبس ـ موقع ـ  .فهــو (اجلــدب أو القحــط) كمــا يف قول ـ تعــاىل
ظهر الفساد يف الرب والبحر مبـا كسـبت أيـدي النـاس ليـ يقه بعـض الـ ي عملـوا لعلهـ يرجعـون ( )7أو
(الطغيان والتجرب) كما يف قول تعاىل لل ين ال يريدون علواً يف األرض وال فساداً ()6أو (عصيان لطاعة
هللا) كمــا يف قول ـ تعــاىل إمن ــا ج ـ اء ال ـ ين حي ــاربون هللا ورس ــول ويســعون يف األرض فس ــاداً إن يقتل ـوا أو
يصــلبوا أو تقطـ أيــديه وأرجلهـ مــن خــال أو ينفـوا مــن األرض ذلــك هلـ خـ ي يف الــدنيا وهلـ عـ اب
( -7سور الرو اآلية)62
( -6سور القص اآلية)87
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عظي ( .)5ونرى يف اآلية النرميـة السـابقة تشـديد القـرآن النـرمي علـ حتـرمي الفسـاد علـ حنـو كلـ  ،وإن
ملرتنبي اخل ي يف احليا الدنيا والع اب الشديد يف اآلخر .وهن ا تُشري كلمة ثفسادث يف اللغة العربية إىل
()4
كل سلوك يتضمن معاين (الضرر واخللل والتلف وتقطي أوصاك اجملتم ).
أم ــا الفس ــاد يف اللغ ــة اإلجنلي ي ــة فيع ــ )corruption( ،التل ــف والت ــدهور األخالقـ ـ  ،وأيضـ ـاً الرش ــو .
وهنـ ا يتضــح أن مفهــو الفســاد يف اللغــة اإلجنلي يــة يشــري إىل الســلوك الفعلـ الـ ي ينطــوي علـ التلــف
()3
والتدهور األخالق .
وأتسيساً عل ما سب  ،مينن القوك إن الداللة اللغوية لنلمة الفساد تع( :،اإلتـال وإحلـاق الضـرر
واألذى ابآلخرين).
املطلب الثاني :معنى الفساد يف االصطالح

تناولت مفهو الفساد العديد من التعريفات املتنوعة ،والي اختلفت من ابحـ إىل آخـر .ورمبـا يرجـ
ه ا التعدد إىل أن الفساد مفهو مرك ومطاط وينطوي عل أك ر من بعد ،عالو عل أن ه ا املفهـو
خيتلف من عصر إىل آخر ،ومن منان إىل آخر .ك لك مينن أن ختتلف النظر إىل السلوك ال ي تنطب
علي خاصية الفساد طبقاً لداللت ؛ فاحملسوبية واحملااب  ،عل سبيل امل اك ،رمبا يُنظر إليها عل حنـو خمتلـف
متاماً يف اجملتمعات الي هبا الت امات قرابية ،فضالً عن صعوبة وض معايري عامة تنطب عل ظاهر الفساد
يف كــل اجملتمعــات؛ ألن املعــايري االجتماعيــة والقانونيــة إذا انطبق ــت يف بعــض اجلوان ـ  ،فإمــا قــد تن ــون
متعارضة متاماً يف جوان أخرى يف عديد من الدوك واألم امل تلفـة )8(.يف هـ ا اإلطـار مينـن حتديـد أهـ
االجتاهات األساسية يف تعريف الفساد عل النحو اآليت:
 .3االجتاه األ  :الفساد هو إساء الوظيفة العامة ،مت أجآل حت يق مكاسب خاصة
يؤكد أنصار ه ا االجتا أن الفساد هو وسيلة الست دا الوظيفة العامة ،من أجل حتقي منفعة ذاتية ـ
سواء يف شنل عائد مادي أو معنوي ـ وذلك من خالك انتهاك القواعد الرمسيـة واإلجـراءات املعمـوك هبـا.
ومن ه التعريفات علـ سـبيل امل ـاك ،تعريـف (كريسـتوفر كالفـان) الـ ي ع ّـر الفسـاد أبنـ ثاسـت دا
السلطة العامة مـن أجـل حتقيـ أهـدا خاصـةث ،وأن حتديـد هـ ا املفهـو ينشـأ مـن خـالك التمييـ بـن مـا
هو عا وما هو خاص.
وأييت يف ه ا اإلطار ،أيضاً ،تعريف(كوبر  )Kuperأبن الفساد اإلداري هو ثسوء است دا الوظيفـة
العامة أو السلطة للحصوك عل مناس ش صية أو منفعة ذاتية ،بطريقة غري شرعيةث.
وقــد ســار عل ـ املن ـواك نفس ـ ك ــري مــن البــاح ن يف ربــط الفســاد اإلداري إبســاء اســت دا الوظيفــة
العامــة؛ فــريى (روبــرت بــروكس )Brooksأن الفســاد اإلداري هــو ثســلوك حييــد عــن املهــا الرمسيــة لوظيفــة
( -5سور املائد اآلية)77
 -4اسر خالد بركات الوائل  ،الفساد اإلداري ..مفهوم ومظاهر وأسباب  :م أشار إىل جتربة العراق يف الفساد ،مرك املستقبل
للدراسات والبحوثhttp://www.annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm ،
http://www.moqatel.com/
 -3الفس ـ ـ ـ ـ ــاد االداري ،دراس ـ ـ ـ ـ ــة منش ـ ـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ـ ـ ـ موقـ ـ ـ ـ ـ ـ املقات ـ ـ ـ ـ ــل االلن ـ ـ ـ ـ ــرتوين،
openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.htm

 -8خبي ـ ـ ـ ــت عب ـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ــادر ،الفس ـ ـ ـ ــاد االداري وس ـ ـ ـ ــبل منافحتـ ـ ـ ـ ـ  ،مق ـ ـ ـ ــاك منش ـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ـ ـ موقـ ـ ـ ـ ـ منه ـ ـ ـ ــل ال قاف ـ ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ـ ــة،

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526
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العدد11 :

عامة هبد احلصوك عل مناف خاصة؛ أو أنـ األداء السـيئ املقصـود ،أو جتاهـل واجـ حمـدد معـرو ،
أو املمارســة غــري املســموح هبــا للســلطة ،وذلــك بــداف احلصــوك علـ مصــلحة ش صــية مباشــر بشــنل أو
خر .وهن ا يتبن أن ه ا االجتا يوضح أن السلوك املنطوي عل الفساد ليس ابلضرور خمالفاً لنصوص
القــانون ،وإمنــا يعــ ،اســتغالك املوظــف العــا ســلطت ونفــوذ لتحقيـ مناسـ خاصــة ،وذلــك مــن خــالك
تعطيل نصوص القانون ،أو من طري اد التعقيدات البريوقراطية يف تنفي اإلجراءات ،أو انتهاك القواعد
الرمسية.
 .1االجتاه الثاين :الفساد هو ا رباك املعايري الرمسية اخلر ج على املصلحة العامة
يرّك ـ ه ـ ا االجت ــا عل ـ أن الســلوك املنط ــوي عل ـ الفســاد ه ــو ذلــك الســلوك ال ـ ي ينتهــك القواع ــد
القانونية الرمسية ،الـي يفرضـها النظـا السياسـ القـائ علـ مواطنيـ  .ويُعـد (جارولـد مامـامي )Manhiem
مــن أه ـ العلمــاء املعــربين عــن ه ـ ا االجتــا القــانوين .عــر (مامــامي) الفســاد أبن ـ ثســلوك منحــر عــن
الواجبات والقواعد الرمسية للدور العا  ،نتيجة للمناس ذات االعتبار اخلاص (سواء ش صية أو عائليـة
أو اجلماعــات اخلصوصــية) ،والــي تتعل ـ ابل ــرو أو املنانــة .أو الســلوك ال ـ ي ينتهــك األحنــا والقواعــد
املانعة ملمارسة أمناط معينة من التأثري والنفوذ ذوي الطاب الش ص اخلاصث.
وكـ لك تعريــف (هينتجتــون) للفســاد اإلداري أبنـ ثســلوك املوظــف العــا الـ ي ينحــر عــن القواعــد
القانونية السائد  ،هبد حتقي منفعة ذاتيةث.
وعلـ الــرغ مــن أتيــة هـ ا النــوع مــن التعريفــات للفســاد ،إال أمــا ال تعــرب ابلضــرور عــن كــل أشــناك
الفســاد عــن اخلــروج عل ـ القــانون؛ إضــافة إىل أن التعريفــات القانونيــة للفســاد غــري كافيــة؛ ألن املمي ـ ات
احملدد غالباً ما حتدد من خالك العر االجتماع والعنس ابلعنس؛ فضالً عن ذلك فإنـ مـن الصـع
وض معايري عامة للسلوك املقبوك ،خاصة يف الدوك األك ر عرضة للتغري السياس واالجتماع .
 .1االجتاه الثالث :الفساد كأ ضاع بنائية هيكلية
ينظـر هـ ا االجتــا إىل الفسـاد بوصــف نتيجـة جمموعـة مــن االخـتالالت النامنــة يف اهلياكـل االجتماعيــة
واالقتصـادية والسياســية للمجتمـ  .وعلـ هـ ا األسـاس فلنـ يـت النشــف عــن أسـباب الفســاد ومظــاهر
داخل اجملتم  ،جي حتديدها داخل البناء االجتماع الشامل .ومن أه التعريفـات الـي مت ـل هـ ا االجتـا
تعريــف (عبــد الباســط عبــد املعطـ ) الـ ي يــرى أن الفســاد ثأســلوب مــن أســالي االســتغالك االجتمــاع
املصــاح حليــا القــو الرمسيــة داخــل التنظيمــات اإلداريــة ،وهــو نتــاج لســياق بنــائ قــائ عل ـ العالقــات
االستغاللية الي تؤثر يف صور ه ا الفساد ومضمو ت وموضوعات وأطراف  ،الـي يُسـتغل فيهـا دومـاً مـن ال
حيو ون القو والسلطة جبوانبها امل تلفة ،خاصة االقتصادية والسياسيةث.
وعلـ هـ ا يُالحــظ وجـود عالقــة جوهريـة بــن الفسـاد البنــائ والفسـاد الســلوك ؛ فوجـود الــنمط األوك
ي يد من احتماالت حدوث النمط ال اين ابلضرور  ،حي إن السع إىل تغيري البناء االجتماع يرتبط –
غالب ـاً -مبجموع ــة م ــن الت ــوترات واالخ ــتالالت ،ال ــي تتض ــمن أل ـوا ً عدي ــد م ــن الفس ــاد الس ــلوك داخ ــل
اجملتم .
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بعــد عــرض االجتاهــات ال الثــة الســابقة يف تعريــف الفســاد بشــنل عــا  ،مينــن حتديــد مفهــو الفســاد
اإلداري بوصــف ثاســتغالك رجــاك اإلدار  ،العــاملن يف كافــة أجهـ الدولــة ومؤسســاهتا ،للســلطات الرمسيــة
()9
امل ولة هل واالحنرا هبا عن املصاح العامة ،حتقيقاً ملصاح ذاتية وش صية بطريقة غري مشروعةث.
المبحث الثاني :مظاهر الفساد اإلداري واثاره
تتنــوع مظــاهر الفســاد بتنــوع اســباب والظــرو والرتكيبــة املرضــية ال اتيــة لنــل جمتمـ  ،ولنــل فــرد ضــمن
اجملتمـ ذاتـ  .ومـ اخــتال مظــاهر الفســاد ،تتبــاين ااثر مــن حيـ الطبيعــة ودرجــة التــاثري الســيما اذا مــا
اقحمنا عنصر ال من يف معادلة وعم التاثري.
وتبعا ملا تقد جرى تقسي ه ا املبح عل مطلبن:
املطل االوك :مظاهر الفساد االداري

املطل ال اين :ااثر الفساد االداري

املطلب االول :مظاهر الفساد االداري

إن مظاهر الفساد اإلداري متعدد ومتداخلة حبي يصع حصـرها ابجتـا واحـد او إخضـاعها ملعيـار
منفــرد .وغالبـاً مــا ينــون انتشــار احــد أمنــاط الفسـاد ســبباً مســاعداً عل ـ انتشــار املظــاهر األخــرى .ومينــن
إمجاهلا اباليت:
الفرع اال :الفساد مت حيث ال صد

 -3الفساد العرضي:

هــو الفســاد ال ـ ي حيــدث عنــد قاعــد اهلــر اإلداري مــن قبــل صــغار املــوظفن ويعــرب غالبــا عــن ســلوك
ش ص أك ر من تعبريا عن نظا عا كحاالت االختالس عل نطاق حمدود او تلقـ الرشـو اخلفيفـة او
سرقة أدوات منتبية وما اىل ذلك.

 -2الفساد المنتظم او النظامي :systematic corruption

وهو ال ي حيدث حن تتحوك إدار املنظمة اىل إدار فاسد مبعى أن يدير العمل برمت شبنة مرتابطة
للفســاد يســتفيد ويعتمــد كــل عنصــر منهــا عل ـ اآلخــر م ــاك ذلــك شــبنة الفســاد الــي تض ـ مــدير الــدائر
()21
ومدراء املشاري واملدير املا والتجاري.
الفرع الثاين :الفساد مت حيث احليم
 .1الفساد الصغير ()Minor Corruption

(فساد الدرجات الوظيفية الدنيا) وهو الفساد ال ي ميارس من فرد واحد دون تنسي م اآلخرين ل ا
نرا ينتشر بن صغار املوظفن عن طري استال رشاوى من اآلخرين.

 -9الفساد االداري ،موق املقاتل ،مصدر ساب .
 -21عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ امح ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ــارس ،ح ـ ـ ـ ـ ــل اال م ـ ـ ـ ـ ــات :الفس ـ ـ ـ ـ ــاد االداري منوذج ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،مرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ املس ـ ـ ـ ـ ــتقبل للدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـات والبح ـ ـ ـ ـ ــوث،

http://mcsr.net/activities/032.html
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العدد11 :

 .2الفساد الكبير ()Gross Corruption

(فســاد الــدرجات الوظيفيــة العليــا مــن املــوظفن) وال ـ ي يقــو ب ـ كبــار املســؤولن واملــوظفن لتحقي ـ
مصاح مادية أو اجتماعية كبري ؛ وهو أه وامشل واخطر لتنليف الدولة مبالغ ض مة
وغالبا ما يرتبط ابملقاوالت أي املشاري النربى ،ألن القائمن عليها ال تدخل عليه إال جبوا مرور،
ه ـ ا اجل ـوا هــو انــك متلــك النفــوذ املــادي والسياس ـ  .....أش ـ اص يــدجمون اهليمنــة السياســية ابلســيطر
()22
االقتصادية فيسيطرون عل األمور ويس روما خلدمة أغراضه اخلاصة.
الفرع الثالث :الفساد مت حيث النطاق

 .3الفساد الد يل-:

وهـ ا النــوع مــن الفســاد أيخـ مــدى واســعاً عامليــا يعــرب حــدود الــدوك وحــى القــارات ضــمن مــا يطل ـ
عليها (ابلعوملة) بفتح احلدود واملعابر بن البالد وحتت مظلة ونظا االقتصاد احلر.
ت ـرتبط املؤسســات االقتصــادية للدولــة داخــل وخــارج البلــد ابلنيــان السياس ـ أو قيادت ـ لتمريــر منــاف
اقتصادية نفعية يصع الفصل بينهمـا هلـ ا ينـون هـ ا الفسـاد أخطبوطيـاً يلـف كيـا ت واقتصـادات علـ
()21
مدى واس ويعترب األخطر نوعاً.
 .1الفساد احمللي-:

وهو ال ي ينتشـر داخـل البلـد الواحـد يف منشـأت االقتصـادية وضـمن املناصـ الصـغري ومـن الـ ين ال
()27
ارتباط هل خارج احلدود (م شركات أو كيا ت كربى أو عاملية).
الفرع الرابع :الفساد مت حيث املمارسة األداء

 -3االحنرا ات الرنظيمية-:

ويقصد هبا تلك امل الفات الي تصدر عن املوظف يف أثناء أتديت ملهمات وظيفت والي تتعل بصـفة
أساسية ابلعمل ،ومن أتها:
 عد احرتا العمل ،ومن صور ذلك( :التأخر يف احلضور صباحا – اخلـروج يف وقـت مبنـر
ع ــن وق ــت ال ــدوا الرمسـ ـ – النظ ــر إىل الـ ـ من املتبقـ ـ م ــن العم ــل ب ــدون النظ ــر إىل مق ــدار
()26
إنتاجيت – قراء اجلرائد واستقباك ال وار – التنقل من منت إىل آخر.).....
 -22ســعاد عبــد الفتــاح حممــد ،الفســاد االداري واملــا  ،حب ـ منشــور ضــمن وقــائ امل ـؤمتر العلم ـ االوك هليئــة الن اهــة يف بغــداد،
للفرت  4-5متو سنة  ،1118ص .169
 -21ب ك اجملتم الـدو جهـودا كبـري ملواجهـة خطـر هـ ا النـوع مـن الفسـاد ،وكانـت اتفاقيـة االمـ املتحـد ملنافحـة الفسـاد الـي
وق عليها  273دولة و دخلت حي النفاذ يف كانون االوك من عـا  1115مـن ابـر هـ اجلهـود ،اذ ال مـت الـدوك املوقعـة علـ تبـ،
تــدابري ملنـ وقمـ الفســاد فيهــا .للتفاصــيل حــوك هـ ا املوضــوع ،ينظــر :ارا اســنويفل ،اتفاقيــة االمـ املتحــد ملنافحــة الفســاد واســرتداد
االصــوك :الطري ـ اىل الرتحيل،حب ـ منشــور يف كتي ـ اقتفــاء اثــر االصــوك املســروقة ،املرك ـ الــدو الســرتداد االصــوك ،اب ك  /سويس ـرا،
 ،1119ص .264
 -27املصدر الساب  ،ص .169
 -26شــددت املــاد ( /6اثنيــا) مــن قــانون انضــباط مــوظف الدولــة والقطــاع العــا العراق ـ رق ـ  26لســنة  2992عل ـ ضــرور
(االلت ا مواعيد العمل الرمسية وعد التغي عن اال ابذن ،وختصي اوقات العمل الداء واجبات الوظيفة.كمـا جـاء يف البنـد السـادس
من القانون ذات جوا قيا املوظف ابي اعباء وظيفية ينلف هبا ولو يف غري مواعيد العمل الرمسية مى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
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امتناع املوظف عن أداء العمل املطلوب من  ،ومـن صـور ذلـك( :رفـض املوظـف أداء العمـل
املنلف ب – عد القيا ابلعمل عل الوج الصحيح – التأخري يف أداء العمل)....
الرتاخ  ،ومن صور ذلك( :النسل – الرغبة يف احلصوك عل أكـرب اجـر مقابـل أقـل جهـد
– تنفي احلد األدىن من العمل.)....
عــد االلتـ ا أبوامــر وتعليمــات الرؤســاء ،ومــن صــور ذلــك( :العدوانيــة حنــو الـرئيس – عــد
()25
إطاعة أوامر الرئيس – البح عن املناف واألع ار لعد تنفي أوامر الرئيس.).....
الس ــليبة ،وم ــن ص ــور ذل ــك( :الالمب ــاال – ع ــد إب ــداء الـ ـرأي – ع ــد املي ــل إىل التجدي ــد
والتطوير واالبتنار – الع و عن املشاركة يف اختاذ القرارات – االنع الية – عد الرغبة يف
التعاون – عد تشجي العمل اجلماع – جتن االتصاك ابألفراد)......
عــد حتمــل املســؤولية ،ومــن صــور ذلــك( :حتويــل األوراق مــن مســتوى إداري إىل آخــر –
التهرب من اإلمضاءات والتوقيعات لعد حتمل املسؤولية.)24().....
()23
عد االمانة والدقة يف اداء واجبات العمل.
عد األخ مببدأ الت ص يف العمل ووض الرجل املناس يف املنان املناس .
()28
إفشاء أسرار العمل.

-1االحنرا ات السلوكية-:

ويقصــد هبــا تلــك امل الفــات اإلداريــة الــي يرتنبهــا املوظــف وتتعلـ مبســلن الش صـ وتصــرف  ،ومــن
أتها:
 عـد احملافظـة علـ كرامـة الوظيفـة ،ومـن صــور ذلـك( :ارتنـاب املوظـف لفعـل خمـل ابحليـاء يف العمــل
كاستعماك امل درات أو التورط يف جرائ أخالقية).
 ســوء اســتعماك الســلطة أو االحن ـرا هبــا ،ويقصــد ب ـ لك االســت دا العمــدي مــن اإلدار لســلطتها
لتحقي هد خـاص أو مغـاير لـ لك الـ ي مـن اجلـ منحـت تلـك السـلطة )29(.ومـن صـور ذلـك:
(كتقدمي اخلدمات الش صية وتسـهيل األمـور وجتـاو اعتبـارات العدالـة املوضـوعية يف مـنح أقـارب أو
معار املسؤولن ما يطل منه ).
 -25ن قانون انضباط موظف الدولة العراق رقـ  26لسـنة  2992علـ قيـا املوظـف ابحـرتا رؤسـاء والتـ ا االدب واللياقـة
يف خماطبته واطاعة اوامره املتعلقة ابداء واجبات )
 -24جاء يف املاد (/6اوال) من قانون انضباط موظف الدولة العراق رق  26لسنة  2996الن علـ ( :وجـوب اداء املوظـف
العمـاك وظيفتـ بنفسـ ابمانــة وشـعور ابملســؤولية) ومـن مقتضــيات ذلــك كمـا جــاء يف تفسـري احملــاك االداري قيـا املوظــف ابداء العمــل
املنوط ب من رؤسائ دون تعقي منـ علـ مـدى مالئمـة هـ ا العمـل المنانياتـ وقدراتـ  .ينظـر للتفاصـيل :د .ع مـان سـلمان غـيالن،
اخالقيات الوظيفة العامة ،ط ،2بغداد ،1122 ،ص .238
 -23اوجبــت املــاد ( )2 /38مــن قــانون نظــا العــاملن ابلقطــاع العــا املصــري رق ـ  68لســنة  2938عل ـ العامــل نراعــا اداء
واجباتـ ـ بدق ــة وامان ــة .نق ــال ع ــن :د .عب ــد احلمي ــد الشـ ـواري ،اتديـ ـ الع ــاملن يف ق ــانون ش ــركات قط ــاع االعم ــاك ،منش ــأ املع ــار ،
االسنندرية ،2995 ،ص .41
 -28هناء مياين،الفساد االداري وعالج من منظور اسالم http://www.saaid.net/book/7/1291.doc ،
 -29د .عبد الع ي عبد املـنع خليفـة،االحنرا ابلسـلطة كسـب اللغـاء القـرار االداري ،منشـأ املعـار  ،االسـنندرية،1119 ،
ص .23
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احمل ـ ـااب ( )Favoritismأي تفضـ ــيل جهـ ــة عل ـ ـ أخـ ــرى بغـ ــري وج ـ ـ ح ـ ـ كمـ ــا يف مـ ــنح املق ـ ــاوالت
والعطاءات أو عقود االستئجار واالست مار.
الوساطة ،فيستعمل بعض املوظفن الوساطة شنال من أشـناك تبـادك املصـاح .والوسـاطة هـ حالـة
استجابة املوظف لرجاء أو توصية يؤدي الغري إىل صـاح احلاجـة للقيـا ابلعمـل أو االمتنـاع عنـ أو
()11
حى اإلخالك.

 -1االحنرا ات املالية اجلنائية-:

ويقصد هبا امل الفات املالية واإلدارية الي تتصل بسري العمل املنوط ابملوظف ،وتتم ل ه امل الفات
فيما يل (:)12
 خمالفة القواعد واألحنا املالية املنصوص عليها داخل املنظمة.
 فــرض املغــار (االبتـ ا )  Black Mailingوتعــ ،قيــا املوظــف بتسـ ري ســلطة وظيفتـ لالنتفــاع مــن
األعماك املوكلة إلي يف فرض اإلاتو عل بعض األشـ اص أو اسـت دا القـو البشـرية احلنوميـة مـن
العمـاك واملــوظفن يف األمـور الش صــية يف غـري األعمــاك الرمسيــة امل صصـة هلـ لغـرض احلصــوك علـ
املاك من األشـ اص مسـتغالً موقعـ الـوظيف بتربيـرات قانونيـة أو إداريـة أو إخفـاء التعليمـات النافـ
()11
عل األش اص املعنين كما حيدث يف دوائر الضريبة أو ت وير الشهاد الدراسية أو ت وير النقود.
 إتال وتبديد األمواك العامة ،ويقصد ب لك إساء است دا واستعماك أمواك وممتلنات اإلدار عن
عمد أو إتاك بقصد ختريبها أو إتالفها أو انتقاصها أو تضيي وتفويت ربح حمق لإلدار من ورائهـا
()17
أو بقصد تعطيلها عن أداء ما خصصت ل من مها .
عل منفعة تنون مالية يف الغالـ لتمريـر أو تنفيـ إعمـاك
 الرشو ( )Bribeوتع ،حصوك الش
()16
خال التشري أو أصوك املهنة.
أو االحتيـاك
 اختالس املاك العا ( )Misappropriationابست دا الصالحيات املمنوحة للشـ
()15
أو استغالك املوق الوظيف للتصر أبمواك الدولة بشنل سري من غري وج ح .
 الت وير.
 العموالت .Commission
 التهرب من الضرائ
 بي املناص العامة نظري مقابل ما .
 -11د .صباح كر شعبان،جرائ استغالك النفوذ،دار احلنمة ن جامعة البصر  ،2987،ص .79
 -12الفسـاد اإلداري ..مفهومـ ومظــاهر وأسـباب  :مـ أشــار إىل جتربـة العـراق يف الفســاد ،دراسـة منشـور علـ موقـ مدونـة فقـ
السياسة االلنرتوين ،بتاريخ http://almalafnews.com/feqhalseasa/index.php?aa=news&id22=151 ،1119/9/7
 -11د.مسـري عبــود وصـباح نــوري عبــاس ،الفسـاد االداري واملــا يف العـراق ،حبـ منشــور ضـمن وقــائ املـؤمتر العلمـ االوك هليئــة
الن اهة يف بغداد ،للفرت  4-5متو سنة  ،1118ص .633
 -17د .السيد امحد حممد مرجان ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،1115،ص .251
 -16د .صباح كر شعبان ،مصدر ساب  ،ص .73
 -15للم يد من التفاصيل حوك ه ا املوضوع مينن الرجوع اىل :د .السيد امحد حممد مرجان،ص ص .266-267
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وال خيف فان اخطـر انـواع الفسـاد هـو ذلـك النـوع املـنظ واملـدار مـن السـلطة وان كانـت مجيـ األنـواع
املتقدمة حتدث ااثرا ضار وانعناسات سلبية عل اجملتم .
وإمجــاال فــان القاسـ املشــرتك بــن هـ التقســيمات هــو (وحــد اهلــد املتم ــل بتحقيـ أقصـ املنــاف
اخلاصة من الوظيفة العامة وبطرق غري مشروعة).
املطلب الثاني :آثار الفساد اإلداري

ملا كان الفسـاد االداري ظـاهر مرضـية تصـي اجملتمعـات أبعراضـها ،فإمـا سـترتك ابلضـرور ااثرا ضـار
عل كل االصـعد (السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة) .وللوقـو علـ طبيعـة هـ االاثر جـرى تقسـي
املطل عل الفروع االتية:
الفرع اال  :اآلاثر السياسية:
إن اس ــتغالك أص ــحاب النف ــوذ ملـ ـواقعه املميـ ـ يف اجملتمـ ـ ويف النظ ــا السياسـ ـ يت ــيح هلـ ـ االس ــتئ ار
ابجلان األكرب من املناف االقتصادية ابإلضافة اىل قدرهت عل مراكمة األصوك بصفة مسـتمر ممـا يـؤدي
اىل توسي الفجو بن ه الن بـة وبقيـة أفـراد اجملتمـ  .وهـ الفئـة املتنفـ ؛ تـنجح مـن خـالك نفوذهـا يف
الدولة ابستصدار قوانن او أنظمة ختل او حتمـ احتنـارا جتـارا او صـناعيا او خـدميا كـ جتـ ،بواسـطت
ريعا رحبيا عل حساب املستهلك .وقد يصـل الفسـاد اىل مسـتوى مـا اصـطلح عليـ يف العلـو االجتماعيـة
والسياســية (اقتنــاص الدولــة) او (أســرها)؛ وقــد يصــل ابلدولــة اىل مســتوى (الدولــة الفاشــلة) او إبقائهــا يف
مستوى (الدولة الرخو ) .ان انتشار الفساد االداري يـؤثر سـلباً يف أمـن واسـتقرار البلـد وهـو يقـوض العمـل
املؤسسايت،والدميقراطية،واسس العدالة.كما يضرب مصداقية الدولة ومؤسساهتا وابلتا سـي ع ع ثقـة افـراد
اجملتم هبا وخيل فجو كبري مابن طريف املعادلة اجملتم والدولة.
وحن يتفشـ الفسـاد وتـ داد الفجـو بـن األقليـة املرتفـة واألغلبيـة الفقـري واملسـحوقة ،فـان ذلـك يـؤدي
اىل ظهــور احتجاجــات واســعة مــن قبــل احملــرومن واملهمشــن ،ق ـد يصــل احلــاك اىل حــد اســتعماك العنــف
()14
ك لية ملواجهة احلرمان والتهميش؛ األمر ال ي يع ،انتشار الفوض وانعدا االستقرار السياس .
الفرع الثاين :اآلاثر االقرصادية-:
 .2هناك اتفاق عا عل ان التنمية والنمو االقتصادي يصيبها الضرر من جراء ممارسات الفسـاد مـن
حي اخنفاض معدك العائد االست ماري؛ اذ ان املبالغ الي يدفعها املست مر كعموالت ورشاوى عل كلفة
املشروع ستجد ما يعوضها من خالك ذلك االخنفاض.
وهن ـ ا ســو يســاه الفســاد يف تــدين كفــاء االســت مار العــا  ،وأضــعا مســتوى اجلــود يف البنيــة
التحية العامة ،وذلك بسب الرشاوى الي حتد مـن املـوارد امل صصـة لالسـت مار وتسـ ء توجيههـا أو ت يـد
()13
من كلفتها.
 -14ســعاد عبــد الفتــاح حممــد ،الفســاد االداري واملــا  :مظــاهر وســبل معاجلتـ  ،حبـ منشــور ضــمن وقــائ املـؤمتر العلمـ االوك
هليئة الن اهة يف بغداد ،للفرت  4-5متو سنة  ،1118ص .151
 -13د.حيى غ ،النجـار ،االاثر االقتصـادية للفسـاد االقتصـادي ،حبـ منشـور ضـمن وقـائ املـؤمتر العلمـ االوك هليئـة الن اهـة يف
بغداد ،للفرت  4-5متو سنة  ،1118ص.255
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العدد11 :

 . 1للفساد أثر مباشر يف حج ونوعية موارد االست مار األجنيب ،فف الوقت ال ي تسع في البلدان
الناميــة إىل اســتقطاب م ـوارد االســت مار األجنــيب ملــا تنطــوي علي ـ ه ـ االســت مارات مــن إمنــا ت نقــل
املهارات والتننلوجيـا ،فقـد أثبتـت الدراسـات أن الفسـاد يضـعف هـ التـدفقات االسـت مارية وقـد يعطلهـا
مما مينن أن يسـه يف تـدين إنتاجيـة الضـرائ وابلتـا تراجـ مؤشـرات التنميـة البشـرية خاصـةً فيمـا يتعلـ
()18
مبؤشرات التعلي والصحة.
 . 7ي ـرتبط الفســاد بــرتدي حالــة تو ي ـ الــدخل وال ــرو  ،مــن خــالك اســتغالك أصــحاب النفــوذ مل ـواقعه
املمي يف اجملتم ويف النظا السياس  ،مما يتـيح هلـ االسـتئ ار ابجلانـ األكـرب مـن املنـاف االقتصـادية الـي
يقدمها النظا ابإل ضافة إىل قدرهت عل مراكمة األصوك بصفة مستمر ممـا يـؤدي إىل توسـي الفجـو بـن
ه الن بة وبقية أفراد اجملتم االمر ال ي سيؤدي ابلنتيجة اىل حصوك متاي طبقـ وفجـو كبـري بـن مـن
()19
ميلنون وبن من ال ميلنون.
 .6اخللـ ــل النبـ ــري ال ـ ـ ي يصـ ــي أخالقيـ ــات العمـ ــل مـ ــن خـ ــالك سـ ــياد حالـ ــة ذهنيـ ــة لـ ــدى االف ـ ـراد
واجلماعات تربر الفساد وجتد ل من ال رائ ما يربر استمرار ؛ األمر ال ي يقود اىل فقدان ال قة لدى الفرد
أبتيــة العمــل الفــردي وقيمت ـ وتراج ـ االهتمــا ابحل ـ العــا طاملــا ان الــدخوك املنتســبة عــن املمارســات
الفاسد تفوق يف قيمتها املادية الدخوك املنتسـبة عـن العمـل الشـريف ،ممـا يتولـد عنـ شـعور بعـد املبـاال
()71
واإلتاك وعد اإلخالص واحلرص عل املصلحة العامة.
الفرع الثالث :األاثر ال ا و ية اإلدارية:
يفقد القانون هيبت يف اجملتم الن املفسـدين ميلنـون تعطيـل القـانون وقتـل القـرارات التنظيميـة ويصـبح
واضح للعيان ان القانون يف سبات عمي وان اجل اءات واللوائح التطب ضد امل الفـات الصـرحية واملـدمر
ألمــن البلــد واجملتم ـ فالبــد للفــرد ان يفقــد ثقت ـ يف هيبــة القــانون يف اجملتم ـ وتصــبح خمالفت ـ ه ـ االصــل
واح ـرتا القــانون هــو االســت ناء .ويعمــل الفســاد عل ـ خل ـ ثقافــة يفلــت فيهــا املفســدون مــن املســألة عــن
تص ــرفاهت .وك ـ لك يعم ــل عل ـ تن ـريس نظ ــا يغف ــل في ـ س ــياد الق ــانون بش ــنل كب ــري فيس ــه يف ارتف ــاع
معدالت اجلرمية نتيجة سهولة اهلروب من العقاب
علـ الصــعيد االداري ،ســيعمل املفســدون علـ إك ــار احللقــات الروتينــة وتعقيــدها وســتؤدي اىل اد
إجراء األعماك لغرض ابت ا املواطن أو يتحملها من خالك اد األسعار ،او أما تصبح مب ابة العائ أما
دخوك املؤسسات اىل السوق .كما يتسب الفسـاد اإلداري إبهـدار جـ ء كبـري مـن مـوارد املؤسسـات الـي
تشــنل روافــد أساســية لتغ يــة مي انيــة الدولــة املتحققــة مــن الضـرائ والنمــارك واملصــادر االيراديــة األخــرى
لتغطية متطلبات الفساد بدالً من إنفاقها عل أنشطة تع ي النمو والتقد  .ويسه الفساد ايضا يف تراج
االحساس مبسـؤولية الوظيفـة العامـة وروح االبـداع واالبتنـار يف األعمـاك لضـعف القـانون يف محايـة حقـوق
 -18املصدر ذات  ،ص .254
 -19د.ه ـ ـ ـ ــادي حس ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ــوي ،الفس ـ ـ ـ ــاد وانعناس ـ ـ ـ ــات االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعي ـ ـ ـ ــة ،جري ـ ـ ـ ــد الص ـ ـ ـ ــباح البغدادي ـ ـ ـ ــة ،املوق ـ ـ ـ ـ :

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782

 -71ساهر عبد الناظ مهدي ،الفساد االداري :اسباب وااثر واه اسـالي معاجلتـ  ،حبـ منشـور ضـمن وقـائ املـؤمتر العلمـ
االوك هليئة الن اهة يف بغداد للفرت  4-5متو سنة  ،1118ص .749
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الفساد االداري د ر املؤسسات الدسرورية يف مكا حره

امللنية الفنرية..من حية أخرى سـيولد الفسـاد اإلداري ثقافـة التقـل يف شـد الـدمار عـن ثقافـة السـالح
اال وه ثقافة ترسيخ الفساد من خالك حرص املسؤولن املفسدين يف املؤسسات عموماً عل عـد تغيـري
القوانن واللوائح والقواعد الي اغتنـوا بسـببها،بل سـيعملون علـ التمسـك هبـا وتعميقهـا وتوليـد امل يـد منهـا
()72
من اجل امل يد من اإلثراء الفاسد.

المبحث الثالث :دور المؤسسات الدستورية في مكافحة الفساد
يتحقـ االتفــاق يف الفقـ الدســتوري علـ تقســي املؤسســات الدســتورية الرئيســة يف أي نظــا سياسـ
عل ثالثة اقسا ه السلطة التشريعية ،والسلطة التنفي ية ،والسلطة القضائية .واذا كانت اتية السلطتن
االوىل من اقرتامما ابلطبقة السياسية ،ومصدر القرار االسرتاتيج يف البالد ،فامما يتقدمان عل السلطة
ال ال ــة ابن دورتــا وقــائ وتعقــيب فضــال عــن دورتــا الالح ـ يف معاقبــة الفاســدين ،يف حــن تقب ـ الســلطة
ال ال ة يف حميط التنفي ألحنا العدالة والقانون حب املفسدين .ومـن هنـا جـرى تقسـي هـ ا املبحـ علـ
مطلبن.
املطلب االول :دور السلطة التشريعية يف مكافحة الفساد

حتتل الوسائل الرقابية منانة خاصة ىف العمل الربملاىن ،نظرا ملا مت ل من تعبري عن فنر الرقابة الشعبية
علـ احلنومــات ،وهـ كـ لك مــن أقــد وظــائف الربملــان اترخييــا ،وأشــهرها سياســيا ،اذ يعتــرب هـ ا االخــري
ســلطة رقابــة سياســية علـ الســلطة التنفي يــة ،ووســيلة حلمايــة مصــلحة الشــع  ،فهــو املسـؤوك عــن متابعــة
وتقيي أعماك احلنومة وحماسبتها ومراقبة تصرفاهتا وأعماهلا وقراراهتا .ويستطي الربملان مـن خالهلـا التحقـ
من مشروعية تصرفات السلطة التنفي ية وأعماهلا ومدى استهدافها الصاح العا  ،ومن االحنرا  ،وااللت ا
ابملي انيــة الــي أقرهــا ،حفاظــا عل ـ األم ـواك العامــة مــن اإلهــدار .ولنــن عمليــة رقابــة الربملــان عل ـ الســلطة
التنفي ي ــة ال ت ــت ب ــدون تـ ـوا ن يف الق ــو السياس ــية بينهم ــا ،ح ــى ال تنقلـ ـ اىل س ــيطر  ،وتص ــبح الس ــلطة
التنفي ية خاضـعة متامـا للربملـان ،وابلتـا ينهـار مبـدأ الفصـل بـن السـلطات ،الـ ى هـو أسـاس احلنومـات
الدميقراطيــة وشــرط االســتقرار السياس ـ  .وهل ـ ا ،فــإن عمليــة الرقابــة تنــون متبادلــة ومتوا نــة بــن الســلطتن
()71
التشريعية والتنفي ية..
ومــن مطالعــة دســاتري الــدوك العربيــة والل ـوائح الداخليــة جملالســها جنــد أن للربملــان دورا كب ـريا ىف مواجهــة
فســاد احلــاك أو رئــيس الدولــة ،علـ األقــل مــن الناحيــة القانونيــة ،بدايــة مــن طريقــة اهتامـ ومايــة بســح
ال قة من أو ع ل  ،وك ا الو راء ،وذلك من خالك تشريعات خاصة مبحاسبة كبار مسؤوىل الدولة.
وابإلضافة اىل ه ا الدور املقرر دستوراً للربملان ىف مواجهة خمتلف أشناك الفساد ،فهناك دور النواب
ىف متابعة تنفي ه التشريعات ،ومنافحة إفسادها ،وكما أييت:

 -72د .التداعيات االجتماعية للفساد االداري واملا عل الدولة واجملتم  :رؤية حتليلية حلالة العراق ،حب منشـور ضـمن وقـائ
املؤمتر العلم االوك هليئة الن اهة يف بغداد للفرت  4-5متو سنة  ،1118ص .641
 -71أ.د.حممد حسن ،أدوات الرقابة الربملانية ىف النظ السياسية
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العدد11 :

الفرع اال  :السؤا
هــو ح ـ ش ص ـ لعضــو الربملــان يوجه ـ اىل احــد اعضــاء الــو ار بقصــد االستيضــاح من ـ عــن قضــية
معينــة .وللســائل فقــط وملــر واحــد ان يعق ـ عل ـ ج ـواب الــو ير ول ـ ايضــا ان يطل ـ الغــاء الس ـؤاك قبــل
االجابة عن وليس العضاء الربملان االخرين التدخل يف املوضوع )77(.هتد األسـئلة كمـا جـاء ىف اللـوائح
الداخليــة لعــدد مــن الدســاتري العربيــة إىل اســتفها عضــو الربملــان عمــا جيهــل أو التحق ـ مــن واقعــة .وه ـ
وسيلة تؤكد ح موج السؤاك ىف االطالع عل مشاري السلطة التنفي ية وتسمح ل ابلتوسـ ىف مناقشـة
ه املشاري .
وتســمح أنظمــة داخليــة لــبعض الربملــا ت العربيــة لصــاح السـؤاك ابلتعليـ علـ جـواب احلنومــة مــر
واحــد  ،إال أن الــبعض منهــا يســمح لـ ابلتــدخل مــر اثنيــة شــفهيا إذا م يقتنـ جبـواب احلنومــة م ــل دولــة
اإلمارات العربية املتحد  ،أو أن يتقد بسؤاك خط إذا اعتـرب أن جـواب احلنومـة علـ سـؤال الشـفوى م
ينن مرضيا .كمـا جتيـ االنظمـة الداخليـة لـبعض الربملـا ت العربيـة للنـواب توجيـ اسـئلة شـفاهية او خطيـة
اىل الو راء ،فاذا كان السـؤاك شـفوا امنـن للـو ير ان جييـ عليـ فـورا ولـ ايضـا ان يطلـ اتجيـل االجابـة
()76
اىل اجللسة التالية او يطل توجي السؤاك منتواب.
ويعترب السؤاك من أك ر وسائل الرقابة الى ميارسها األعضاء ،وذلـك مـن حيتـن ،األوىل هـ الن افـة
العدديــة والتنــوع النبــري ىف موضــوعات األســئلة وابلتــاىل الــو راء ال ـ ين توج ـ إلــيه  ،وال انيــة التنــوع احل ـ
ملقــدم كــل منهمــا ،سـواء بــن حـ ب احلنومــة أو املعارضــة واملســتقلن ،بــل إنـ يالحــظ أن أعضــاء حـ ب
احلنومة أك ر ميال لألسئلة مقارنة بغريها من الوسائل م ل تقص احلقائ واالسـتطالع واملواجهـة ،فضـال
عن غياب االستجوااب ت تقريبا ،عل خال الوضـ متامـا ابلنسـبة ألعضـاء املعارضـة واملسـتقلن ،وهـو مـا
يرم ىف أحد داللت لظاهر االلت ا احل الـى متنـ مـن توجيـ اهتـا لـو ير ىف حنومـة احلـ ب احلـاك  ،وقـد
()75
مينن التغل عل ه ا من خالك التصويت اإللنرتوين ال ى يساعد يف رف احلرج عن األعضاء
وم خيــرج الدســتور العراق ـ الناف ـ من ـ ســنة  1115عــن قاعــد أتكيــد دور الربملــان يف مراقبــة اعمــاك
السلطة التنفي ية وف ما جاء يف الفقر ال انية من املاد ( )42جتسيداً ملبـدأ املشـروعية ،وذلـك مـن خـالك
وســائل عــد كــان مــن ايســرها مــا جــاء يف الفقــر الســابعة مــن املــاد نفســها مــن اجــا احلـ لعضــو جملــس
النواب بتوجي االسئلة يف أي موضوع اىل رئيس جملـس الـو راء والـو راء شـريطة ان يـدخل ذلـك السـؤاك يف
()74
اختصاص  ،وقد حصر الدستور ح التعقي عل االجابة للسائل وحد .
الفرع الثاين :لب اإلحا ة
طل اإلحاطة معنا أن العضو يطلـ إحاطـة احلنومـة علمـاً أبمـر قـد جتهلـ أو يطلـ منهـا إحاطتـ
علمــا أبمــر جيهلـ  .ولـ ا فهـ الوســيلة مب ابــة مبــادر مــن العضــو ذاتـ لنشــف مـواطن اخللــل والفســاد أينمــا
 -77د .صاح جواد الناظ و د .عل غال العاين ،االنظمة السياسية ،العاتك لصناعة النت  ،القاهر  ،2991 ،ص .32
 -76د.حسن ع مان حممد ،النظ السياسية ،دار اجلامعة اجلديد  ،االسنندرية ،1115 ،ص .138
 -75د.عل الصاوي ،،دور اجملالس العربية يف حماربة الفساد ،مؤمتر أتسيس الفرع العري للمنظمة العاملية للربملانين بريوت يف 28
نوفمرب  /تشرين ال اين  ،1116ص ص 71-19
 -74املاد ( )42من دستور مجهورية العراق لسنة .1115
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كــان .وتضــف طلبــات اإلحاطــة قــدراً مــن الفاعليــة عل ـ الوظيفــة الرقابيــة ملواجهــة قضــاا الفســاد ،فه ـ
تعنــس ىف واقـ األمــر جتــاوابً فــوراً مـ نــبض الشــارع ،فقضــاا الفســاد مــن القضــاا الســاخنة الــى تتطلـ
تصدى سري من قبل األعضاء ،ول ا فه األدا حتتل موقعاً متمي اً بن آليات الرقابة الربملانية.
وقد ينون طل اإلحاطة جمرد جس نبض احلنومة للتجاوب م العضو ال ى وض يد عل قضـية
مــن قضــاا الفســاد ،م ــل إهــدار املــاك العــا ىف أحــد املشــروعات لضــعف الرقابــة م ـ ال ،وابلتــاىل يســتطي
العضو من خالك ه الوسيلة إدراك مدى حتمس احلنومة ىف مناقشة هـ ا املوضـوع وبيـان أسـباب ووضـ
احللوك هل التجاو ات.
وعل الرغ من أن طلبات اإلحاطـة مـن الوسـائل الـى ال ينـت عنهـا أثـراً قـواً ،كاالهتـا مـ ال ،إال أمـا
تعد مب ابة الرتمومرت ال ى يقيس ب العضو درجة حتمس احلنومة للتجـاوب مـ املوضـوع حمـل النقـاش ،بـل
أن العضو من خالك ه الوسيلة البسيطة قد يستعملها ب كاء الكتشا حقيقة األمر وذلك من خالك
()73
رد احلنومة ،وما إذا كان املوضوع يقف عند ما أاثر العضو أ يتعدا .
ويف العـراق ظهــر هـ ا الشــنل مــن الرقابــة عــرب اق ـرار اليــة طــرح موضــوع عــا للمناقشــة مــن قبــل مخســة
وعشرين ئباً مقـدماً اىل رئـيس جملـس النـواب الستيضـاح سياسـة واداء جملـس الـو راء او احـدى الـو ارات،
عل ان يرتك لالخريين حتديد موعد احلضور للمناقشة وف ما اقرت الفقر (السابعة  /ب من املاد )42
الفرع لثالث :االسريواب
يعــد االســتجواب اع ـ وامشــل مــن الس ـؤاك وحيمــل بــن ثنــاا اهتامــا ابلتقصــري ،ل ـ ا فــان املناقشــة حــوك
االســتجواب التقتصــر عل ـ املســتجوب وامنــا حي ـ جلمي ـ اعضــاء اجمللــس االش ـرتاك يف املناقشــة بعــد مســاع
جواب الو ير)78( .مي ل االستجواب أدا للمحاسبة يلجأ إليها الربملانيون للحصوك عل تربير حوك سياسة
معينة من عضو يف احلنومة أو ،يف بعض البلدان ،من كافة أعضاء احلنومة .وقد ينت عن هـ العمليـة
نقاش موس حوك السياسة احملدد  ،أو تصويت م أو ضد املسألة املطروحـة .ومـن املمنـن أيضـاً أن يلـ
االستجواب اقرتاحاً بتوجي اللو  ،ذلك ألما تتضمن تقييمـا للعمـل والنشـاط وتقـرر مـدى مـوض املسـؤوك
()79
عن أعماك وظيفت  ،واالستجواب هب ا املعى احملاسىب يؤكد علو سلطة الربملان ىف مواجهة احلنومة.
ويقيــد االســتجواب بشــروط وآليــات ،ففـ بعــض الــدوك م ــل (النويــت مصــر ،ولبنــان ،واألردن) حيـ
ألى عض ــو م ــن أعض ــاء الربمل ــان ،تق ــدمي اس ــتجواب إىل احلنوم ــة .وحت ــدد الدس ــاتري واألنظم ــة الداخلي ــة
للربملا ت العربية مهلة قصري عاد بن اتريخ تقدمي طل االستجواب أو سح ال قة ،وبن اتريخ انعقاد
جلسة مناقشة االستجواب أو ال قة .وتعترب احلنومة مستقيلة م ل اجلمهورية اللبنانيـة ،أو أمـا مضـطر إىل
االستقالة م ل اململنة األردنية اهلامشية إذا انتهت مناقشة االستجواب إىل املوافقة عل اقرتاح سح ال قة
من احلنومة ،وه ا ينطب عل الو ير ال ي تسح ال قة منـ أيضـا .وقـد اشـرتطت بعـض التشـريعات ان

 -73د .عل الصاوي ،مصدر ساب  ،ص ص .72-71
 -78د .صاح جواد الناظ ود .عل غال العاين ،مصدر ساب  ،ص 32
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العدد11 :

ينون االستجواب كتابيا ،وابملقابل ينون جواب احلنومة منتواب ايضا م اك ذلك النظا الداخل جمللس
()61
النواب اللبناين يف املادتن ( )37-31من .
ونظ ـ ـرا ل ت اي ــد ع ــدد االس ــتجواابت وتنوعه ــا أابح ــت بع ــض الل ـ ـوائح الداخلي ــة ض ـ ـ املتش ــاب منه ــا ىف
اسـتجواب واحــد كمـا احلــاك ىف مجهوريــة مصـر العربيــة .وأتكيـدا علـ أتيــة االسـتجواابت ،تقــرر ىف بعــض
البلدان العربية ختصي جلسة استجواب بعد كل  6جلسات عمـل عاديـة كمـا جـاء ،علـ سـبيل امل ـاك،
ىف النظا الداخل جمللس النواب األردىن ،وقد ادخل ه ا التقليد مؤخرا ىف جملس النواب اللبناىن.
وىف الواق ميارس االسـتجواب ىف معظـ الـدوك العربيـة ،كوسـيلة ملناقشـة ورمبـا مراقبـة احلنومـة ىف أمـور
يراها مقد االستجواب مشوبة ابخللـل ،ولننـ ال حيمـل ىف جـوهر مطلـ توقيـ العقـاب ،بقـدر مـا يرمـ
اىل التنبي اىل اختالك ،إن ثبت ومت اإلقرار ب  ،يستوج التصحيح(.)62
وقــد ســار دســتور الع ـراق عل ـ خط ـ الــنظ الربملانيــة حــن ااتح العضــاء الربملــان وبعــد موافقــة مخســة
وعشرين منه ح توجي استجواب اىل رئيس جملس الو راء او الو راء حملاسبته يف الشؤون الي تدخل يف
()61
اختصاصه .
الفرع الرابع :جلان ت صى احل ائق (الرح يق ال ملاىن)
تعترب جلان تقص احلقائ آلية من آليات الرقابـة الـى عـن طريقهـا مينـن الوقـو علـ حقيقـة مـا ي ـار
م ــن موض ــوعات ومش ــاكل مالي ــة وإداري ــة ،أو بي ــان م ـواطن الفس ــاد ىف نش ــاط إح ــدى املص ــاح العام ــة ،أو
وحــدات اإلدار احمللي ــة ،أو أى جه ــا تنفي ـ ى أو إدارى أو أى مش ــروع م ــن املش ــروعات العام ــة ال ــى ق ــد
تنـون عرضـ ألعمــاك فســاد أو اخـرتاق القــانون )67(.وأتخـ هـ اللجــان برملانيــة صــور اللجــان املؤقتــة أو
جلان للقيا بتحقيقات دقيقة حوك مواضي حمدد ذات أتية عامة ،وحتظ بقدر الوصوك إىل املعلومات
أك ــر مــن اللجــان األخــرى ،اذ تتضــمن صــالحياهتا اســتدعاء الشــهود لــإلدالء بشــهاداهت مـ أداء القسـ ،
ومواجهة شاهد م اآلخر ،وطل أو أخ مستندات ،إىل جان األمر ابلقيا ابألحباث ،وتنظي ارات
ميداني ــة وغريه ــا م ــن الص ــالحيات .وال ب ــد م ــن اإلش ــار إىل أن بع ــض ال ــدوك ق ــد تعط ـ ـ ه ـ ـ اللج ــان
الصــالحيات عينهــا الــي حيظ ـ هبــا القاض ـ ال ـ ي يقــو بتحقيقــات قضــائية .وتعتــرب جلــان التحقي ـ مــن
األدوات الرقابية الشائعة يف الربملا ت حوك العام ،وقد تست د للتحقي يف قضاا كربى كالفساد وسوء
()66
است دا السلطة.
وعلـ العضــو الـ ى يلجــأ اىل تفعيــل آليــة جلــان تقصـ احلقــائ  ،أن أيخـ ىف اعتبــار التأكيــد واملنــادا
حبيادية تشنيل اللجنة ،حي أن من النادر أن تراق احلنومة ذاهتا حبيد ون اهة ،وأن يطال دومـاً أبن
 -61د.حسن ع مان ،مصدر ساب  ،ص .139
 -62د .عل الصاوي ،،مصدر ساب  ،ص ص.77 - 72
 -61دستور مجهورية العراق لسنة  ،1115املاد  /42الفقر السابعة  /ج.
 -67د.عاص ـ امحــد عجيلــة ود.حممــد رفعــت عبــد الوهــاب ،الــنظ السياســية ،ط ،5دار النهضــة العربيــة ،القــاهر  ،2991 ،ص
.183
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ينـون تشــنيل اللجنــة ابع ـاً علـ كشــف كافــة جوانـ املوضــوع .كـ لك علـ العضــو أن يفنــد مــدى دقــة
تقرير اللجنة ،وهل رصدت السلبيات فقط أ وضعت خطة لإلصالح وعالج الفساد.
وتشنل جلنـة تقصـ احلقـائ كمـا هـو األمـر يف اك ـر احلـاالت بنـاء علـ اقـرتاح مـن عـدد مـن النـواب،
وبقـرار مــن اجمللـس أو ابقـرتاح مــن أحـد جلانـ  ،أو مببـادر ملنيــة م ــل اململنـة املغربيــة .وتعمـل اللجنــة علـ
بلو غايتها ،أي جتمي احلقائ عرب ارات ميدانية وحتقيقات تشمل األفراد واملؤسسات ومراجعة بيا ت
وواثئـ رمسيــة .ويراعـ يف تشــنيل اللجــان عــاد الت صـ ومت يــل األحـ اب املعارضــة والنـواب املســتقلن.
وتنته جلان تقص احلقائ إىل وض تقرير يناقش اجمللس الختاذ املوقف املناس يف ضوئ .
إن متنن اللجان الربملانية من االضـطالع ابملهمـات املنلفـة هبـا يتطلـ إفسـاح اجملـاك هلـا لنـ تعمـل
حبرية ولن حتصل عل معلومات كافية ،ه ا فضال عن توفري بعض احلاجات املادية .اذ ان للجنة سـلطة
كاملــة يف اســتدعاء املــوظفن والبح ـ يف امللفــات واملســتندات للوصــوك اىل احلقيقــة ،إال ان ـ مبقــدار أتيــة
اللجان ىف معيار العمل الربملاىن ،وكوسيلة من وسائل مراقبة احلنومـة ،فإمـا قـد تصـطد بصـعوابت شـئة
عــن رغبــة أصــحاب الق ـرار ىف الدولــة ىف احلــد مــن نشــاط اللجــان ،وابلتــاىل مــن حيويــة اجمللــس ومــن دور
الرقا  .وبعد انتهاء اعماك اللجان تقو بعرض تقريرها عل الربملان بنامل هيئتـ الختـاذ القـرار الـ ي يـرا
()65
يف ضوء التقرير املعروض واملناقشات.
وق ـد حققــت بعــض الربملــا ت العربيــة خط ـوات مهمــة ،عنــدما قامــت بتشــنيل جلــان حتقي ـ ىف قضــاا
حساسة ودقيقة .فف األردن شنل اجمللس جلنة خاصة ىف صيف  2991للنظر ىف قضـاا فسـاد أهتـ هبـا
و راء سابقون؛ إضافة إىل نشاط جلان تقص احلقائ وأعماهلا ،فإن التقارير الى تتقـد هبـا اللجـان العاديـة
تســاه أيضــا ىف تع يـ دور الربملــا ت الرقــا ىف بعــض الــدوك العربيــة ،وىف قضــاا حساســة أيضــا م ــل دور
املؤسســات األمنيــة وعالقتهــا ابمل ـواطنن .فف ـ صــيف عــا  2997تبــى جملــس األمــة النــويى تقريــر جلنــة
الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان الربملانيــة الـ ى تضــمن انتقــادا ألجهـ أمــن الدولــة بســب جتاو اهتــا ىف بعــض
احلاالت(.)64
وال مينن جمانبة الراي ال ي وجد يف جلان جملس النواب العراق الدائمة األدوات الرئيسة ل يف ممارست
الختصاصــات التشـريعية والرقابيــة والتوجيهيــة وأعمالـ مجيعـاً الــي ميارســها علـ نشــاط خمتلــف أجهـ اهليئــة
التنفي يــة ومؤسســاهتا يف اجملــاالت امل تلفــة ،بداللــة الــدور النبــري ال ـ ي تضــطل ب ـ والســيما يف اجلان ـ
الرقاي املتم ل بـ:
 -2متابعــة تنفي ـ السياســة العامــة للدولــة واخلطــة العامــة للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة املقـ ّـر مــن قبــل
اجمللس.
 -1متابع ــة تنفي ـ ـ م ــا ورد يف املوا ن ــة العام ــة للدول ــة وموا ن ــة الوح ـ ـدات االقتص ــادية وامل ـ ـوا ت املس ــتقلة
وامللحقة ،وبياما املا والرب م االست ماري لنل سنة مالية ومتابعة تقدمي احلساب اخلتام للموا نة
يف موعد احملدد.
 -65د.عاص امحد عجيلة ود.حممد رفعت عبد الوهاب ،مصدر ساب  ،ص 183
 -64د .عل الصاوي ،مصدر ساب  ،ص ص .75-77
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-7
-6
-5
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-3
-8

متابعــة تنفي ـ احلنومــة ملــا ورد يف بر جمهــا العــا املق ـ ّد إىل جملــس الن ـواب وتعقي ـ اجمللــس علي ـ ومــا
الت مت ب إ اء اجمللس.
متابعــة قيــا احلنومــة بنشــر الق ـوانن والتعليمــات يف اجلريــد الرمسيــة ،وإذاعتهــا عــرب وســائل اإلعــال ،
والتأكد من قيا احلنومة بنشر وتعمي الوع القانوين بن املواطنن.
متابعة احلنومة وأجه هتا امل تلفة للتحق مـن االلتـ ا بتنفيـ القـوانن والقـرارات والتأكـد مـن إصـدار
التعليمات وعد تعارضها م نصوص القوانن اخلاصة هبا.
أي وقائ أو تصرفات خمالفة للدستور والقوانن الناف .
تقص احلقائ للوقو عل ّ
متابعة احلنومة لتنفي توجيهات اجمللس وتوصيات بشأن اجملاالت امل تلفة.
دراسة املعلومات والبيا ت والواثئ وحتليلها الي تطلبها اللجان من أجه السـلطة التنفي يـة مبناسـبة
دراســتها ألي مشــروع قــانون أو اتفاقيــة أو أي موضــوع مــن املواضــي الــي تُنلّــف بدراســتها مــن قبــل
اجملل ــس أو هيئ ــة الرائس ــة ،أو يق ـ ـ م ــن ض ــمن اختصاص ــاهتا ،وإن احل ـ ـ امل ـ ـ كور يُس ــتمد م ــن احل ـ ـ
الدستوري للربملان وجلان يف ممارسة الرقابة عل أعماك السلطة التنفي ية.

املطلب الثاني :دور السلطة التنفيذية يف مكافحة الفساد اإلداري

حتولت قضية الفساد يف الدوك النامية من جمرد قضية حتظ ابهتما احلنومات احمللية إىل قضية حتظ
ابهتما الدوائر السياسية واحلنومية واهليئات واملؤسسات الدولية ،وأخ ت ه القضية تشغل حي اً مهماً
يف سل األولوات احلنومية ويف برام األحـ اب السياسـية ،نظـراً ملـا يرتتـ علـ تفشـ هـ الظـاهر مـن
آاثر سلبية ابلغة الضرر ابجملتم كنل.
وقــد وجــدت احلنومــات واملؤسســات واهليئــات االجتماعيــة احملليــة واملنظمــات واملؤسســات الدوليــة أن
ع ــالج هـ ـ الظ ــاهر والقض ــاء عليه ــا أو حماصـ ـرهتا علـ ـ األق ــل ال مين ــن أن حي ــدث ب ــدون إراد سياس ــية
تعتمدها السلطة السياسـية مشـفوعة إبسـرتاتيجية فاعلـة متعـدد اجلوانـ  ،تنطلـ ابتـداء مـن قاعـد الرتكيـ
عل اعتماد مبدأ الشفافية يف العمل واإلدار  ،إىل جان وض األنظمة الرقابية والقوانن والتشريعات الي
حتــارب الفســاد جبميـ أنواعـ  .وبرتكيـ الضــوء علـ مفاصــل هـ اإلسـرتاتيجية احلنوميــة ،تتضــح اجلوانـ
اآلتية:
()46

الفرع اال  :اعرماد مبدأ الشفا ية
الشــفافية مبفهومهــا البســيط عبــار عــن:ث ظــاهر تقاس ـ املعلومــات والتصــر بطريقــة منشــوفة ،وه ـ
تض سلسلة واسعة من املعلومات يف متناوك اجلمي ث )68( .وتعـر هيئـة األمـ املتحـد الشـفافية أبمـا :ث
 -63يعد مفهو الشفافية من املفاهي او املصطلحات الي دخلت اللغة العربية حدي ا جدا ،فلـ ينـن مصـطلح الشـفافية ومـا لـ
من دالالت لغوية حدي ة معروفا او متداوال يف األدبيات العربية حى وقت قريـ  ،إال حـدي ا مـ أتسـيس منظمـة ثالشـفافية الدوليـةث او
مـايعر ب )Transparency International( :عنـد بدايـة تسـعينيات القـرن املاضـ  ،عنـدما أسـس االملـاين ( )Peter Eigenمـ
تسعة آخرين من مخس دوك خمتلفة ه املنظمة الي هتد اىل حماربة الفساد االداري واملا ال ي كـان السـيد اجيـن ملمـا ابلن ـري مـن
تفاصيلها حبن طبيعة عمل يف البنك الدو  .ومن هنا فان الشفافية تـدعو اىل طـرح القضـاا العامـة او الـي هتـ مجاعـة بعينهـا او ختـ
اجملتم بنامل عل الرأي العا للنقاش احلر ،وتبادك الرأي حوهلا وتداوك املعلومات بشأما ،األمر الـ ي يـؤدي اىل إدراك مـا حيـدث يف
اجملاك العا مبوضوعية ،ويساعد ذلك عل حتقي مساءلة افضل.
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حري ــة ت ــدف املعلوم ــات معرف ــة أبوسـ ـ مفاهيمه ــا ،أي ت ــوفري املعلوم ــات والعم ــل بطريق ــة منفتح ــة تس ــمح
ألصــحاب الشــأن ابحلصــوك علـ املعلومــات الضــرورية للحفــا علـ مصــاحله واختــاذ القـرارات املناســبة،
()69
واكتشا األخطاءث .فه ابحملصلة أدا هامة جدا حملاربة الفساد اإلداري.
ومتتلك األنظمة ذات الشفافية إجـراءات واضـحة لنيفيـة صـن القـرار علـ الصـعيد العـا  ،كمـا متتلـك
قن ـوات اتصــاك مفتوحــة بــن أصــحاب املصــلحة واملســؤولن ،فتض ـ سلســلة واســعة العمليــات واملؤسســات
واملعلومــات املرتبطــة هبـ املصــاح يف متنــاوك اجلمهــور ،وتــوفر هلـ معلومــات كافيــة تســاعده علـ فهمهــا
ومراقبته ــا .وت ي ــد س ــهولة الوص ــوك اىل املعلوم ــات درج ــة الش ــفافية .ولنـ ـ تن ــون املؤسس ــات املس ــتجيبة
حلاجــات النــاس وملشــاغل ه منصــفة ،عليهــا أن تنــون شــفافة وأن تعمــل وفقــا لســياد القــانون .فإصــالح
()51
مؤسسات الدولة وجعلها أك ر كفاء ومساءلة وشفافية ركن أساس من أركان احلن الصاح.
ونس ــت ل مم ــا س ــب أن الش ــفافية هـ ـ نق ــيض الغم ــوض أو السـ ـرية يف العم ــل ،وهـ ـ تنط ــوي علـ ـ
جانبن ،يتعل األوك بوضوح اإلجراءات وصحة مصـداقية عـرض املعلومـات والبيـا ت اخلاصـة ابلوحـدات
واملؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة والعامة ووضـوح العالقـات فيمـا بينهـا مـن حيـ )
(الت طــيط – والتمويــل – والتنفي ـ للوصــوك للغــاات واألهــدا املعلنــة مســبقاً ،يف حــن يتعل ـ اجلان ـ
ال ـ ــاين بعالق ـ ـة ذوي العالقـ ــة مـ ــن اخلـ ــدمات الـ ــي يقـ ــدمها اجلان ـ ـ األوك وحقه ـ ـ يف احلصـ ــوك والوصـ ــوك
للمعلومات الصحيحة واحلقيقة يف الوقت املناس ).
الفرع الثاين :الرقابة املساءلة
يقصد ابلرقابة( :عملية متارسها هيئة الرقابة عل تصرفات أجه السلطة التنفي ية ابألمواك العامة من
خــالك التــدقي والفح ـ واملراجعــة واملتابعــة والبحــوث التقومييــة لضــمان صــحة ه ـ التصــرفات وحتســن
كفاءهتا سواء يف جماك است دا القوى البشرية أو املوارد املادية ومطابقة االجنا ات املتحققة م األهـدا
()52
اجملتمعة املرسومة أو املرغوبة ومبا يؤدي إىل صيانة ه األمواك).
ومــن التعريــف أعــال مينــن القــوك إن الرقابــة الختــرج عــن كومــا نشــاط تقييمـ يهــد إىل التأكيــد مــن
مشروعية وسالمة التصرفات املالية ابلدولة ،واست دا األمواك بطري حتقـ الغـاات احملـدد سـلفاً ،وعـد
إســاء اســتعماك ه ـ األم ـواك والتقيــد ابلق ـوانن والــنظ الناف ـ  ،ش ـريطة أن تنــون هيئــة الرقابــة مســتقلة
لتــتمنن مــن تنــوين رأي حمايــد ون ي ـ  .وعل ـ ذلــك يعتــرب مفهــو الرقابــة ذات عموميــة ومشــوك حبي ـ أن
التــدقي أبنواعـ امل تلفــة جـ ء مــن هـ العمليــة ورقابــة األداء كـ لك ،وتســاه مجيعهــا لتعطـ وحــد كليــة
وه ـ الرقابــة الشــاملة لتهــد يف النهايــة إىل حتســن وإصــالح االقتصــاد القــوم مــن خــالك خــط األم ـواك
العامة.

www.almorabbi.com/vb/f-89/9068/ -68
www.startimes.com/f.aspx?t=24371522 -69

 -51مهــدي ايــر جاس ـ  ،الشــفافية ودورهــا يف احلــد مــن الفســاد ،مقــاك منشــور يف صــحيفة امل ـؤمتر ،العــدد  ،1923بتــاريخ 29
1126/1/
 -52مفهو الشفافية و املساءلة و دور األجه العليا للرقابة http://zaiou.weebly.com/
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لقــد تطــورت الرقابــة كنتيجــة حتميــة التســاع دور الدولــة ،ودور القطــاع العــا  .وه ـ ا يعــ ،أن تطــورات
الرقابــة مــن حي ـ األصــل الحقــة عل ـ الــدور ال ـ ي قامــت ب ـ الدولــة إذ أمــا ضــمان صــحة املســار املــا
واالقتصــادي ،واألصــل ك ـ لك أن الدولــة تــدير مواردهــا وأمواهلــا وأعماهلــا وبراجمهــا بغــض النظــر عــن وجــود
رقابــة أو مســاءلة ألمــا وجــدت لتقــدمي خدمــة ســتظهر حمسوســة عل ـ أرض الواق ـ مــن خــالك مشــاريعها
وتصرفاهتا ،وسيحن اجلمهور ما إذا أدت الدولة دورها أ ال ،وهو املعى األوك مبساءلة الدولة عن ذلك،
م مالحظة وجود فوارق نتيجة ظرو متعدد يف مدى فعالية أو عد فاعلية ه املساءلة(.)51
ومعى ذلك أن املساءلة موجود سواء وجـدت الرقابـة أ ال توجـد ،إال أن الـربط بـن املسـاءلة والرقابـة
جاء إلضفاء ال فاعلية عل مضمون املساءلة من خالك الرقابة وحى يصـبح املسـؤولن عرضـة لالسـتجواب
بشأن قيامه ابملسؤوليات امل ولة هل .
ويف هـ ا الســياق تعــد املســاءلة قيمــة عظمـ مــن قــي الدميقراطيــة سـواء كانــت املســاءلة علـ املســتوى
العا للمجتم او عل املستوى الداخل للمؤسسة .وقـد عرفهـا بـر م األمـ املتحـد اإلمنـائ علـ امـا:
ث الطل مـن املسـؤولن تقـدمي التوضـيحات الال مـة ألصـحاب املصـلحة حـوك كيفيـة اسـت دا صـالحياهت
وتعري ــف واجب ــاهت واألخ ـ ابالنتق ــادات ال ــي توج ـ هل ـ وتلبي ــة املتطلب ــات املطلوب ــة م ــنه وقب ــوك (بع ــض)
املسؤولية عن الفشل وعد النفاء أو عن اخلداع والغشث)57( .فه من هـ ا املنطلـ آليـة سياسـية مهمـة
تنتهجه ــا احلنوم ــات الرش ــيد حملاس ــبة املس ــؤولن عل ـ أعم ــاهل وفح ـ وت ــدقي ق ـراراهت وااتح ــة الفرص ــة
أمامه إليضاح ايـة نقـاط غامضـة أو هتـ توجـ إلـيه سـواء كـانوا منت بـن أو معينـن ،وينطبـ األمـر ذاتـ
عل املؤسسات العامة ،فه مل مة أيضا بتقدمي حساب عن طبيعة ممارساهتا للواجبات املنوطة هبا هبـد
رفـ كفــاء وفعاليــة هـ املؤسســات .وهلـ ا الســب تعــد املســاءلة آليــة مهمــة مــن آليــات منافحــة الفســاد
اإلداري ،وهـ يف الوقــت عينـ معيــار ضــابط ألداء املؤسســات وتقــومي هـ ا األداء مــن خــالك احملاســبة الــي
ختضـ هلــا علـ يــد الســلطات التشـريعية أو القضــائية أو اجلهــات امل تصــة ملنافحــة الفســاد كهيئــة الن اهــة
م ال.
الخاتمة
اوال :النتائج

ممــا تقــد يتضــح أن مظــاهر الفســاد بشــنل عــا والفســاد اإلداري بشــنل خــاص تتنــوع بتنــوع مظــاهر
النشاط اإلنساين ون عات املنحرفة وميل الدائ لتغلي مصلحت اخلاصة عل مصلحة اجملتم .
وم ـ تعــدد مظــاهر الفســاد اإلداري ت ـ داد خمــاطر وتتعقــد مع ـ ســبل املواجهــة خاصــة إذا مــا علمنــا أن
التنــوع يف تلــك األمنــاط مــن الفســاد يرافقهــا يف العــاد تــداخل ومتــرس يف أســالي التحايــل عل ـ القــانون
والضوابط الوظيفية ،فضال عن تنام شبنة العالقات املافيوية بن تلك احلفنة الفاسد من املوظفن.
 -51اعداد جها املراجعة املالية ،مفهو املساءلة ودور االجه العليا
للرقابةhttp://www.shaffaflibya.com/index.php،
 -57بر م ادار احلن يف الدوك العربية (الشفافية واملساءلة)،

ftp://pogar.org /LocalUser/pogar/arabic/themes/transparency.html
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والواق ـ لــيس مــن اإلنصــا يف ش ـ إحلــاق الفســاد بنظــا سياس ـ دون غــري عل ـ الــرغ مــن شــيوع
االعتقــاد أن القطــاع العــا املقــرتن ابلنظــا االش ـرتاك ينــون يف اغل ـ االحيــان مرتع ـاً خصــباً لالحنرافــات
اإلداريـ ــة والس ـ ــرقات املالي ـ ــة ،ألن احل ـ ــاف الف ـ ــردي غائ ـ ـ واملص ـ ــلحة الش ص ـ ــية للق ـ ــائمن عل ـ ـ النش ـ ــاط
االقتصادي غري متوفر  .فينون التعويض دائماً هو ذلك النمط من توظيف العا لصاح اخلاص مـن أجـل
أهدا ال عالقة هلا أبن تربح الشركات أو ختسر ما دامت الدولة ه املالك الوحيد القادر عل تعـويض
اخلسائر وتغطية السرقات؛ اذ اتضح ل لمعنين ابلشأن االقتصادي من حي عالقت ابلنظا السياس  ،أن
مســألة الفســاد االداري تتجــاو ك ـريا نوعيــة النظــا السياس ـ القــائ ؛ فحــى يف ظــل االقتصــاد احلــر وم ـ
إعمــاك قـوانن الســوق ،يبقـ شــبح الفســاد مهيمنــا علـ هـ القطاعــات مـ اخــتال نســبت وأتثــري بــن
نظــا واخــر ورمبــا بــن قطــاع وآخــر داخــل الدولــة الواحــد تبعــا للظــرو الســائد  .لـ لك ظهــرت مفــردات
جديد م ل (حوكمـة الشـركات) والـى تعـى م يـداً مـن التـدخل واإلشـرا مـن جانـ املسـاتن ومجعيـاهت
العمومية عل جمالس اإلدار وأجه هتا التنفي ية.
.2
.1
.7
.6
.5
.4
.3
.8
.9

ثانيا :التوصيات

بناء دولـة القـانون واملؤسسـات واالجهـا علـ التوجهـات الش صـية واحل بيـة يف ادار مؤسسـات مـن
خالك تغيري طرق اختاذ القرار و إتباع الطرق الشوروية والدميقراطية يف اختاذ القرار.
تع ي ـ مبــدأ تنــافؤ الفــرص وتن ـريس العدالــة واملســاوا امــا القــانون وحماســبة املفســدين النبــار قبــل
الصغار وعد منح حصانة مل ل هؤالء عل حساب اجملتم .
الرتكي عل معيار الشفافية يف األداء م تبسـيط وسـائل العمـل وترشـي حلقاتـ  ،وحتديـد مهـل أجنـا
املعامالت اعتماد معايري الن اهة والنفاء والعدالة عند التعين والرتقية واألداء
اعتمــاد آليــة االنت ــاابت الدوريــة الختيــار القيــادات اإلداريــة وفـ ضـوابط مــن أتهــا الن اهــة والنفــاء
واخلـ ــرب واإلخـ ــالص ،وحتـ ــت إش ـ ـرا جلـ ــان تشـ ــنل بصـ ــور شـ ــفافة وحمايـ ــد لضـ ــمان ن اهـ ــة نتـ ــائ
االنت اابت.
إتبــاع آليــة دقيقــة جــدا عنــد اختيــار املــوظفن لغــرض التعيــن وإخضــاعه لسلســلة مــن االختبــارات
األخالقيــة للتحق ـ مــن أخالقيــاهت وقــدرهت عل ـ مقاومــة املغــرات امل تلفــة قبــل ت بيــته يف الوظيفــة
العامة.
تشــنيل جلــان خاصــة لوض ـ نظــا متنامــل ألداء املــوظفن تقــو إبج ـراء تفتــيش دوري بــن الــدوائر
والو ارات وأعداد التقارير اخلاصة ب لك.
الرتكيـ علـ حتصــن املوظــف العــا ضــد أمنــاط الفســاد مــن خــالك التوعيــة األخالقيــة والدينيــة ،وحــى
القانوني ــة ،امل صص ــات املالي ــة واملنافئ ــات .تنظ ــي دورات ع ــد و دوري ــة للتنبي ـ م ــن خم ــاطر الفس ــاد
اإلداري والتح ير من مغبة الوقوع ب  ،وبيان موقف الشرع والقانون من .
أجراء تنقالت دورية بن املوظفن (كلما أمنن ذلك) بغية ختفيض حاالت الرشو السائد .
االهتما بوسائل املراقبة السرية وااللنرتونية وحماولة اجنا مشروع احلنومة االلنرتونية
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العدد11 :

 .21إعاد النظر ابلقوانن واملؤسسات واآلليات امل تصة مبعاجلة أمور الفساد بنل أمناط يف الدولـة علـ
حنو جيعلها أك ر فاعلية واستجابة للمتغريات والتطـورات الـي يعتمـدها املفسـدون يف تغطيـة أنشـطته
اإلجرامية ومن ذلك:
 .22تعــديل الدســتور العراقـ النافـ وجعــل اختيــار رئــيس هيئــة الن اهــة ابالنت ــاب ملــد ( )6ســنوات قابلــة
للتجديد مر واحد فقط ،من بن أفضل القضا او امل تصن ابلقانون واملشهود هل ابلن اهة واخلـرب
والنفاء واالستقاللية من قبل هيئة موسعة من القضا واحملامن املتمرسن واملنت بن بدوره من قبل
اعضاء جملس القضاء ونقابة احملامن .عل أن يتاب جملس النواب عمل رئيس هيئة الن اهـة ومسـائلت
حس الضوابط املرعية يف مراقبة الو ير.
 .21فك ارتباط دائر املفتش العا ضمن كل و ار عن الو ار املعنية ،وجعل مرتبطا هبيئة الن اهة .عل ان
يــت اختيــار وفـ ســياقات تتــوخ اعلـ درجــات الن اهــة واالســتقاللية والنفــاء وخيضـ بــدور ملتابعــة
دقيقة ودورية من قبل هيئة الن اهـة نفسـها لضـمان قيامـ ابملسـؤوليات املناطـة علـ عاتقـ علـ اكمـل
وج .
 .27انته ــاج أس ــلوب اخـ ـرتاق الش ــبنات والرتكيـ ـ عل ـ العم ــل أالس ــت باري م ــن خ ــالك اس ــت راع مص ــدر
معلومات موثوق ضمن كل قس يف الدوائر احلنومية سواء أكان جمندا مـن داخـل الـدائر نفسـها او
يت تعيين ويتب ابالرتباط م هيئة الن اهة.
 .26ختصــي منافئــة ماليــة ملــن يســاعد يف تشـ ي حــاالت الفســاد داخــل الــدوائر احلنوميــة سـواء مــن
قبل املوظفن او املراجعن العادين .وهللا و التوفي .
المصادر
اوال :الكتب

 القران النرمي .2بطرس البستاين ،حميط احمليط ،منتبة لبنان ،ط ،7بريوت.2998 ،
 .1د.حسن ع مان حممد ،النظ السياسية ،دار اجلامعة اجلديد  ،االسنندرية1115 ،
 .7د .صاح جواد الناظ ود .عل غال العاين ،االنظمة السياسية ،العاتك لصناعة النت  ،القاهر ،
2991
 .6د .صباح كر شعبان ،جرائ استغالك النفوذ ،دار احلنمة ن جامعة البصر 2987 ،
 .5د .طــارق اجمل ـ وب ،االدار العامــة :العمليــة والوظيف ــة العامــة واالصــالح االداري ،منشــورات احلل ــيب
احلقوقية ،بريوت.1115 ،
 .4د.عاص ـ امحــد عجيلــة ود.حممــد رفعــت عبــد الوهــاب ،الــنظ السياســية ،ط ،5دار النهضــة العربيــة،
القاهر .2991 ،
 .3د .عب ــد احلمي ــد الشـ ـواري ،اتديـ ـ الع ــاملن يف ق ــانون ش ــركات قط ــاع االعم ــاك ،منش ــأ املع ــار ،
االسنندرية.2995 ،
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 .8د .عبد الع ي عبد املنع خليفـة ،االحنـرا ابلسـلطة كسـب اللغـاء القـرار االداري ،منشـأ املعـار ،
االسنندرية.1119 ،
 .9عبد هللا البستان ،الوايف ،منتبة لبنان ،بريوت.2981 ،
 .21د .ع مان سلمان غيالن ،اخالقيات الوظيفة العامة ،ط ،2بغداد.1122 ،
.2

ثانيا :املجالت والدوريات

ساهر عبد الناظ مهدي ،الفساد االداري :اسباب وااثر واه اسالي معاجلت  ،حب منشور ضمن
وقائ املؤمتر العلم االوك هليئة الن اهة يف بغداد للفرت  4-5متو سنة .1118
سعاد عبد الفتاح حممد ،الفساد االداري واملا  ،حب منشور ضمن وقائ املؤمتر العلمـ االوك هليئـة
الن اهة يف بغداد ،للفرت  4-5متو سنة .1118
د.مسري عبود وصباح نوري عباس ،الفساد االداري واملا يف العراق ،حب منشور ضمن وقائ املؤمتر
العلم االوك هليئة الن اهة يف بغداد ،للفرت  4-5متو سنة .1118
ارا اســنويفل ،اتفاقيــة االمـ املتحــد ملنافحــة الفســاد واســرتداد االصــوك :الطريـ اىل الرتحيل،حب ـ
منشــور يف كتي ـ اقتف ــاء اث ــر االص ــوك املس ــروقة ،املرك ـ ال ــدو الس ــرتداد االص ــوك ،اب ك  /سويس ـرا،
.1119
د.حيى غ ،النجار ،االاثر االقتصادية للفساد االقتصـادي ،حبـ منشـور ضـمن وقـائ املـؤمتر العلمـ
االوك هليئة الن اهة يف بغداد ،للفرت  4-5متو سنة .1118

.1
.7
.6
.5

ثالثا :النصوص القانونية

 .2دستور مجهورية العراق لسنة .1115
 .1قانون العاملن ابلقطاع العا املصري رق  68لسنة .2938
 .7قانون انضباط موظف الدولة والقطاع العا العراق رق  26لسنة .2992
رابعا :مصادر الشبكة الدولية للمعلومات

 .2الفساد االداري ،دراسة منشور عل موق املقاتل االلنرتوين،

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.

htm

 .1الفسـاد اإلداري ..مفهومـ ومظــاهر وأسـباب  :مـ أشــار إىل جتربــة العـراق يف الفســاد ،دراســة منشــور
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ موق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مدونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ السياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين ،بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ ،1119/9/7
http://almalafnews.com/feqhalseasa/index.php?aa=news&id22=151

 .7خبيـ ــت عبـ ــد القـ ــادر ،الفسـ ــاد االداري وسـ ــبل منافحت ـ ـ  ،مقـ ــاك منشـ ــور عل ـ ـ موق ـ ـ منهـ ــل ال قافـ ــة
الرتبويةhttp://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526،
 .6علـ ـ امح ــد ف ــارس ،ح ــل اال م ــات :الفس ــاد االداري منوذجـ ـاً ،مركـ ـ املس ــتقبل للدراس ــات والبح ــوث
http://mcsr.net/activities/032.html

 .5مفهو الشفافية واملساءلة ودور األجه العليا للرقابة،
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http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=9

 .4د.ه ــادي حس ــن عل ــوي ،الفس ــاد وانعناس ــات االقتص ــادية واالجتماعي ــة ،جري ــد الص ــباح البغدادي ــة،
املوق :
http://www.alsabaah.com/ paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782 .3
هناء مياين ،الفساد االداري وعالج من منظور اسالم http://www.saaid.net،
/book/7/1291.doc

اسر خالد بركات الوائل  ،الفساد اإلداري ..مفهوم ومظاهر وأسباب  :م أشار إىل جتربة العراق يف
الفساد ،مرك املستقبل للدراسات والبحوث،
http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm
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دور شبكات التواصل االجتماعي الرقمية في تشكيل الرأي العام لطلبة
جامعات محافظة كربالء

The role of the digital social media in forming the public
opinion of the students of Kerbala University
م.د.نصيف جاسم

()4

Dr. Nusaif Jassim

الخالصة
ااتح التطــور التقــ ،يف اســالي االتص ــاك فرصــة كبــري الن ينــون االع ــال متاح ـاً وعنــد متنــاوك الي ــد
ليصبح العام بن يديك .من خالك شبنات التواصل االجتماع الي حققت ثور اعالمية علـ مسـتوى
العام.
واصــبح اســت دا وســائل التواصــل االجتمــاع بنطــاق مجــاهريي واس ـ لنــل الش ـرائح .امل قفــة وغــري
امل قفة ال ي يقرأ او ال يقرأ.
وه ا ادى اىل اسها تلك الشبنات يف اضافة او تغري اجتاهات وعادات وسـلوكيات اىل املتلقـ دون
رقابة ،واصبح هناك حركة دينامينية بن صـفو الشـباب ابملشـاركة الفعالـة مـن خـالك تطبيقـات (الفـيس
بوك ،تويرت.)....
اكدت دراست نا ان الطلبة ه الشرحية االوس يف اجملتم الي اتثرت ابست دا املواق االجتماعيـة حلـد
كب ــري ،حيـ ـ اظه ــرت نت ــائ الدراس ــة ان نس ــبة  %93م ــن طلب ــة اجلامع ــات يف حمافظ ــة كـ ـربالء املقدس ــة
يست دمون شبنة االنرتنيت ،واحتل موق (الفيس بوك) املرتبة االوىل بنسبة  ،%87ويلي موق (الفايرب)
يف املرتبة ال انية نسبة  ،%61و(اليوتيوب) يف املرتبة ال ال ـة نسـبة  ،%15واوضـحت الدراسـة ان الطالـ
الـ ي يســت د شــبنة االنرتنيــت ينــون اك ــر متعــة وتواص ـالً م ـ االخـرين عــرب جهــا احلاســوب الســباب
عديد  ،وان موق (الفيس بوك) اصـبح ينـافس املواقـ االعالميـة االخـرى يف حصـوك الطلبـة علـ االخبـار
 -2جامعة اهل البيت -

/-كلية االداب /قس الصحافة.
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،واملعلومات بشنل مباشر ابلصوت والصور والتفاعل السري واملباشر دون رقي وابداء الراي بنل حرية
 وحا ت املواق االخرى عل شبنة االنرتنيت بنسبة،%21 وجاء موق (واتساب) يف املرتبة الرابعة بنسبة
.%9
 اصبح موق (فيس بوك) عامالً مساعداً يف نشر التعالي،ولل صوصية الدينية حملافظة كربالء املقدسة
..ً وال قافة العامة للمجتم والطلبة خصوصا،والتوجيهات الدينية الي يف شأما نشر الوع الدي
Abstract
The technical development in communication means has afforded a
grand opportunity for enabling the media to be available under hand and to
have become the world between your hands. This could be done through
the social medias that have fulfilled a big informational revolution in the
world. The social medias means have become used hugely by all the
society sectors, the cultured and uncultured. This actually lead to these
medias ' contribution into adding and changing habits, trends and
behaviors to the receivers without censorship and it has become dynamic
movement among the youths as to participate into applications just like
(Facebook and twitter)
Our study has confirmed that the students who are the huge sector in
the society have been effected by the social medias largely, where results
have indicated that about 97% OF the university students in karbala use
Internet, where they remain mainly focus on Facebook that occupied first
rank, with ratio 83%, followed by Viber with ratio 42% then YouTube that
occupied 3rd rank with ratio 25%. The study has explained that the student
using internet enjoys to communicate others via computer for many
reasons ; besides, Facebook competes other informational means as to
get news and information directly (in visual and audio), along with quick
interaction without censorship and to adduce his opinion freely. What's up
site comes in 4th rank with ratio 10% and other webs sites have been with
ratio 9%.
For the religious aspect of Karbala, Facebook site has become as an
assistant factor in publishing instructions and religious directions that
undertake responsibility to publish the culture and religious awareness for
the society and the students.
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المقدمة
أضـ ــحت شـ ــبنات التواصـ ــل االجتمـ ــاع الرقميـ ــة م ـ ــل (الفـ ــيس بـ ــوك ،تـ ــويرت )...،تعـ ــر ابإلعـ ــال
االجتمــاع اجلديــد ،أو اإلعــال اجلديــد ،أو البــديل ،الـ ي يشــهد حركــة دنيامينيــة مــن التطــور واالنتشــار
واملشاركة والتواصل.
حي كان يف بدايت يست د عل نطاق ضي وحمدود ،مـا لبـ أن ا داد مـ الوقـت ليتحـوك مـن
أدا إعالمية نصية منتوبة إىل أدا إعالمية مسعية وبصرية تؤثر يف قرارات املتـأثرين واسـتجاابهت  ،أسـهمت
تلك الشبنات يف تفعيل املشاركة لتحقي رغبة كل فئة مشرتكة يف االهتمامات واألنشطة نفسـها ،أصـبح
هلا أتثري يف التفاعل وتشنيل الرأي العا  ،والضغط عل أصحاب القرار ،واجلماعات الضاغط .
تعــد شــبنات التواصــل االجتمــاع اليــو مــن املؤسســات املهمــة الــي تقــو بــدور مهـ يف تربيــة النشــئ
وإكساهب عادات وسـلوكيات خمتلفـة ،وأدا مـن أدوات التغيـري االجتمـاع  ،فالشـباب مـن خالهلـا يسـتفيد
من األنشـطة والـربام املتاحـة لـ  ،ويتفاعـل مـ غـري مـن النـاس مـن خـالك هـ األنشـطة املتاحـة ،وبـ لك
اعا من ا لسلوك اإلنساين م غري ليفيـد ويسـتفيد مـن غـري  ،وابلتـا يـنعنس علـ تشـنيل رأي
يتبادك أنو ً
عا جتا حادثة أو ظاهر اجتماعية ،هت اجملتم .
تناولنــا يف هـ الدراســة ،خطـوات البحـ العلمـ  ،لنرتقـ بدراســتنا إىل مســتوى علمـ جيــد ،تناولنــا
فيهــا ثالثــة فصــوك الفصــل األوك ،شــرحنا فيـ منهجيــة الدراســة بنــل تفاصــيلها املتبعــة يف أســلوب البحـ
العلم  ،وجاء الفصل ال اين إبطار نظري للدراسة ،رك في عل النقاط املهمة الي رك ت عليها الدراسة،
دون إطال ــة أو إس ــهاب يف اإلط ــار النظ ــري ،وج ــاء الفص ــل ال الـ ـ ليغطـ ـ الفص ــل املي ــداين للدراس ــة مـ ـ
املالح .
الفصل االول :منهجية البحث
أوالً :مشكلة الدراسة.

ال مت ــل شــبنات التواصــل االجتمــاع الرقميــة العامــل األساس ـ للتغيــري يف اجملتم ـ  ،لننهــا أصــبحت
عامالً مهماً يف هتيئة متطلبات التغيري عن طري تنوين الوع والرأي العا  ،فاملضمون ال ي تتوج ب عرب
رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو غريها ،ال يؤدي ابلضرور إىل إدراك احلقيقة فقط ،بل أن يسه يف
تنوين احلقيقة وتشنيل الرأي ا اءها.
ـدرا
يشنل الشباب فئة متمي يف أي جمتم ومنه الطلبـة ،األك ـر فئـة يف اجملتمـ حركـة ونشـاطاً ومص ً
من مصادر التغيري االجتماع  ،كما أن فئة الطلبة متتا ابلعطـاء واإلبـداع وقـاد للمسـتقبل يف أي جمتمـ ،
افدا أساسيًا للطلبة والشباب بوج عا يف
ومبا أن شبنات التواصل االجتماع الرقمية أصبحت تشنل ر ً
تع ي ـ الدميقراطيــة ،أو ع عــة األمــن واالســتقرار نتيجــة قــدرهتا عل ـ التــأثري يف تشــنيل ال ـرأي العــا  ،وه ـ ا
مافتح اجملاك أما الباح ن لدراسة ظاهر شـبنات التواصـل االجتمـاع الرقميـة ومـدى أتثريهـا يف تشـنيل
اآلراء يف اجلامعات بن صفو الطلبة.
ثانيًا :أهمية الدراسة.

تنمن أتية الدراسة يف ضوء االعتبارات التالية:
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العدد11 :

 .2يستمد ه ا املوضوع أتيت من طبيعة فئـة الطلبـة داخـل اجملتمـ ودورهـ احليـوي فيـ  ،ابعتبـاره طاقـة
بشرية مهمة ومؤثر يف كيان اجملتم .
 .1أما وتعى بدراسة شبنات التواصل االجتماع يف تشنيل الرأي العا لدى طلبة النليات مبحافظة
كربالء.
ثالثًا :أهداف الدراسة

يتحدد اهلد الرئيس للدراسة يف التعر عل دور شبنات التواصل االجتماع الرقمية يف تشنيل
الرأي العا لدى طلبة كليات حمافظة كربالء ،وينب من اهلد الرئيس األهدا الفرعية التالية:ـ
 .2رصــد وحتليــل طبيعــة عالقــة الطلبــة بشــبنات التواصــل االجتمــاع الرقميــة مــن خــالك حتديــد (ك افــة
االست دا للشبنة ،نوع املشاركة ،دواف املشاركة ،نوع املضامن الي حتظ ابهتما الطلبة).
 .1النشف عن مدى منافسة شبنات التواصل االجتماع الرقمية لوسائل اإلعال التقليدية ابعتمادها
مصادر األخبار واملعلومات ويف متابعة جمرات األحداث الوطنية والعربية والدولية.
 .7معرفة مدى ثقة الطلبة مبا تنشر شبنات التواصل االجتماع الرقمية.
رابعًا :منهج الدراسة وأداتها:

است د الباح اخلطوات التالية:
 .2اعتمــد الباح ـ املــنه الوصــف عــن طري ـ القيــا مبســح ال ـرأي العــا يف النليــات مبحافظــة ك ـربالء،
هبد الوقو عل اآلراء واالفنار لدى الطلبة.
 .1ســع الباح ـ مــن خــالك املــنه الوصــف  ،إىل مج ـ حقــائ ومعلومــات عــن موضــوع الدراســة ،و
حتليلها للوصوك إىل ت عميمات ،وهـ ا املـنه يصـور الظـرو واالجتاهـات الراهنـة ،وهـو مالئـ لطبيعـة
مشنلة الدراسة ،فضالً عن أن من أك ر املناه املست دمة يف البحوث االعالمية.
 .7است د الباح االستبانةكأدا للحصوك عل املعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة ،واشتملت علـ
حمــاور رئيســية تتنــاوك اجلوانـ املتعلقــة بــدور شــبنات التواصــل االجتمــاع الرقميــة يف تشــنيل الـرأي
العا وه :
أ .طبيعة االست دا .
ب .حرية االست دا .
ت .نسبة االهتما .
ث .املصداقية.
ج .العوامل املؤثر يف تشنيل الرأي العا .
خامسًا :عينة الدراسة

أ -اجملا املكاين:
أعتمد الباح اجلامعات والنليات مبحافظة كربالء جماالً منانيًـا لتنفيـ الدراسـة ،وقـد اختـار ثـالث
دما
جامعات وكليات حنومية وخاصة مسجلة لدى و ار التعلي العـا والبحـ العلمـ العراقيـة ،مسـت ً
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العين ــة العشـ ـوائية البس ــيطة (أس ــلوب القرع ــة) يف اختي ــار عين ــة الدراس ــة ،إلفس ــاح اجمل ــاك لن ــل اجلامع ــات
والنليات النربالئية أن ينون هلا فرصالظهور يف العينة الي تتنون من اجلامعات والنليات اآلتية :جامعة
كربالء ،جامعة أهل البيت ،- -كلية الصفو ومت اختيار جامعة اهل البيت - -أمنوذجاً لدراستنا.

ب -اجملا البشري:
اختار الباح عينة جمتم الدراسة عددها  711طال وطالبة من جامعات وكليات حمافظة كربالء،
مت اختباره ابست دا اسلوب التو ي املتساوي ،أي مت سح عينة مقدارها  211طال وطالبة من كل
جامعــة وكليــة ،وال ــي تتــوع عل ـ حمافظــة ك ـربالء ،وأســتبعد الباح ـ ( )9اســتمارات ألم ــا غــري مس ــتوفية
لشــروط البح ـ  ،وب ـ لك ينــون حج ـ العينــة  192مبحــوث وبنــاءً عل ـ نتــائ االســتبانة مت تقــدير خطــأ
املعاينة بنسبة تساوي  %5وابلتا كانت درجة ال قة ابلعينة تساوي .%91
ج -اجملا الزمين:
اجري ــت الدراس ــة م ــن قب ــل الباح ـ خ ــالك ش ــهر ك ــانون األوك م ــن ع ــا  1126وك ــانون ال ــاين ع ــا
.1125
سادسًا :صدق وثبات األداة

لتحقيـ ـ أك ــرب ق ــدر ممن ــن م ــن الص ــدق ،ع ــرض الباحـ ـ اس ــتبانة الدراس ــةعل ثالث ــة م ــن االس ــات
املت صصن يف جماك اإلعـال وعلـ الـنفس( ،)1لتنـون االسـتبانة( )7أك ـر مشوليـة وواقعيـة ،واختبـار عبـارات
وكلمات
أك ر داللة ،وبعد األخ مبالحظاهت مت إعداد االستبانة بشنلها النهائ  .وحدد ثبات األدا أبسلوب
اعاد االختبار ،حي مت تو ي االستبانة عل عينة عشوائية منون من ( )11طال وطالبة ،وبعد تدقي
االجاابت ،ولتحقي ال بات يف االستبانة.
مت اختيار عينة عشوائية أخرى منونة من ( )11طال وطالبة للمقارنة بن العينتن واإلجابة فنانت
النتـائ إجيابيـ حيـ سـهولة فهـ معـى العبـارات والنلمـات الـوارد يف أسـئلة االسـتبانة وكانـت اإلجـاابت
جيد  ،لننون ب لك قد حققنا صدق وثبات االستبانة ،لتنون بعدها جاه للتو ي عل العينة األكرب.
سابعًا :تحديد املصطلحات والتعريف اإلجرائي

يقصد الباح ابملصطلحات الوارد يف دراست ما يل :ـ

 .3بكة الرواصآل االجرماعي الرقمية:
ه ـ ـ املواق ـ ـ االلنرتوني ــة عل ـ ـ ش ــبنة االنرتنـ ــت وال ــي تـ ــوفر ف ــرص احل ـ ـوار وتب ــادك املعلومـ ــات واآلراء
واالفنار ،ومن األم لة عل ه الشبنات مواق (.)Facebook, whatsApp, viber, You Tube

 -1وأ.د .عبــد اللطيــف العــاين أســتاذ عل ـ الــنفس االجتمــاع جامعــة بغــداد ،و أ.د .كمــاك اخلينــاين قس ـ عل ـ الــنفس جامعــة
بغداد ،وأ. .د .قيس الياسري جامعة أهل البيت(ع) قس الصحافة.،
 -7انظر :صور االستبانة يف امللح

217

العدد11 :

 .1الرأي العام:
الرأي الغال  ،أو االعتقاد السائد ،أو أمجاع اآلراء ،أو االتفاق اجلماع لدى غالبيـة فئـات الشـع ،
جتا أمر ما أو ظاهر أو موضوع أو قضية من القضاا اجلدلية اخلالفية وقد تنون سياسي أو اقتصادي أو
اجتماعي أو ثقافية أو تربوية أو أية قضية أخرى هت اجملتم بشنل عا  .وقد ينون ه ا الرأي ذات طاب
حمل أو عري أو دو .
 .1جامعات حما ظة كربمء:
هـ اجلامعـات والنليــات احلنوميـة واخلاصــة ضـمن احلــدود اإلداريـة حملافظــة كـربالء واملعــرت هبـا رمسيًــا
من قبل و ار التعلي العا والبح العلم .
ثامنًا :الدراسات السابقة:

نستطي القوك إن الدراسات الي تناولت دور شبنات التواصل االجتماع الرقميـة يف تشـنيل الـرأي
العــا مبحافظــة ك ـربالء حتديـ ًـدا كانــت قليلــة ومــا ت ـ اك حمــدود  ،وم ترت ـ ٍ إىل مســتوى الدراســات الــي مينــن
تعميمها واعتمادها عل مستوى القطر ،وذلك لعدت أسباب منها :قلـة املراكـ البح يـة الـي تتنـاوك هـ
الظاهر  ،حداثة شبنات التواصل االجتماع مقارنة ابإلعال القدمي التقليدي.
تاسعًا :صعوبة الدراسة:

.2
.1
.7
.6
.5

واجهت الباح صعوابت عد  ،إلجراء دراست  ،ومينن أمجاك تلك الصعوابت ابآليت:
عد وجود مرك حب مت ص يف الرأي العـا لـيس علـ مسـتوى حمافظـة كـربالء بـل علـ مسـتوى
العراق.
قياسا ابإلعال التقليدي.
حداثة ظاهر شبنات التواصل االجتماع الرقمية ً
م يع ر الباح عل أي حب أو دراسة هتت بتشنيل الرأي العا يف حمافظة كربالء.
ابتعاد املؤسسات االكادميية يف احملافظة عن أسلوب الدراسات امليدانية لدراسة الظواهر الي تظهر يف
اجملتم النربالئ .
تردد بعض الطلبة والطالبات من االطالع عل االستبانة ،لنن عند التوضيح هل أبما ال حتمل أس
أو توقي أو أي مالحظة ش صية ،يبدأ مبلئ حمتوى االستبانة.

الفصاال الثاااني :اإلطااار النظااري :شاابكات التواصاال االجتماااعي والعمليااة
االتصالية لتشكيل الرأي العام.
أدى التطور املتسارع واهلائل يف تننولوجيا االتصاك يف ماية القرن اآلفل ،إىل إنتـاج وسـائل حدي ـة يف
التواص ــل االجتم ــاع  ،عمل ــت علـ ـ تغي ــري أمن ــاط حي ــا األفـ ـراد اليومي ــة ،وعالق ــاهت االجتماعي ــة ،وط ــرق
تفــاعالهت التقليديــة املألوفــة ،حــى متننــت شــبنات التواصــل االجتمــاع مــن أن ترسـ هلــا جمــاالً واسـ ًـعا يف
خريطة اهتما اجلمهـور مـن املسـتوات والت صصـات كافـة ملـا وفرتـ  ،وتـوفر مـن بـرام خمتلفـة يف جمـاالت
املعرفة املتعدد .
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وسارعت شبنات التواصل االجتماع عل ربط التواصل والتقـارب بـن الشـعوب مب تلـف توجهاهتـا
متجاو كل احلدود السياسية واجلغرافية ،والع ل احلضارية الي كانت تعيشها معظ اجملتمعات البشرية ،مما
أثر يف العال قات الدولية السياسية وال قافيـة واالقتصـادية بشـنل ابلـغ ،حـى شـنل الفضـاء االفرتاضـ أهـ
اجنا ات ثور تننلوجيا املعلومات واالتصاالت الي شهدها العام ،وم تنام وا داد األفراد عل شبنات
التواصل االجتماع واستقطاب العديد من الفئات العمرية وخاصة الشباب دومنا اعتبار للفوارق اجلغرافية
والدينية والعرقية والسياسية واالقتصادية ،ليمت ج االتصاك الـ ايت والش صـ واجلمعـ واجلمـاهريي يف بيئـة
واحد أعادت تشنيل احليا االجتماعية واالتصالية لألفراد وساتت يف تشنيل الرأي العا .
املبحث األول:نشأة وتطور شبكات التواصل االجتماعي

شهد القرن التاس عشر معام ثور االتصاالت اجلماهريي والي اكتمل منوها يف القرن العشرين ،وكـان
من أسباب ال ـور الصـناعية يف العـام املتقـد والـي صـاحبها التوسـ يف فـتح أسـواق جديـد  ،كانـت احلاجـة
إىل االتص ــاك غ ــري املباش ــر خ ــارج احل ــدود م ــا ب ــن املنتج ــن وامل ــو عن واملس ــتهلنن ،وواك ـ ذل ــك ظه ــور
االخرتاعــات احلدي ــة م ــل التلغ ـرا عــا  ، 2821وهــو أن م ينــن وســيلة اتصــاك مجاهرييــة ،لنن ـ كــان
عنصـ ًـرا أساســيًا يف تننولوجيــا االتصــاك ،و اكتشــف امل ــرتع االيطــا (مــاركوين) الالســلن وكانــت املــر
األوىل الــي يــت فيهــا انتقــاك الصــوت إىل مســافات بعيــد دون احلاجــة إىل أســالك أدت إىل ظهــور اخلدمــة
اإلذاعيــة الصــوتية ألوك مــر يف كنــدا وأملانيــا عــا  2929يف أمرينــا عــا  ،2911ظهــر أوك ب ـ
تلف يوين أمرين  2962ويف عا  2913ولدت السينما الناطقة ،وب لك دخل العام معادلـة االتصـاك
اجلماهريي.
كان القرن العشرين حب هو قرن املعج ات اإلعالمية اجلماهرييـة ،وكـان أوك ظهـور لعمليـة بنـاء املواقـ
االلنرتونيــة يف ســبعينات القــرن يف الــوالات املتحــد األمرينيــة ،وكانــت يف بدايــة النشــوء والتطــور مقتصـ ًـرا
عل بعض املؤسسات كاجلامعات وو ار الدفاع ،حي كلفت اإلدار األمرينيـة مؤسسـة (رائـد) لألحبـاث
بد راسة وسائل لضمان استمرار االتصاك بن السـلطات األمرينيـة يف حـاك نشـوب حـرب نوويـة ،وانتهـت
الدراســات إىل ضــرور وجــود شــبنة غــري مرك يــة للقـوات األمرينيــة ،ونفـ املشــروع حتــت مســم (أرابنــت)
عا  ، 2949ويعتمد هـ ا املشـروع علـ الـربط بـن جهـات حب يـة اتبعـة لـو ار الـدفاع األمرينيـة .مبـا فيهـا
اجلامعات وبن و ار الدفاع لتبادك املعلومات ،وم بداية عا  2997انتشر االنرتنت ليغط رقعة واسـعة
من العام وانضمت إلي أال الشبنات يف أك ر من  74دولة ومت وض مقاييس رمسية لقواعـد اسـت دا
االنرتنت ،وحتديد رمو للدوك املضيفة للشبنة م ل العراق( ،)IQليبيا ( ...)LYاخل(.)6
ك ــان أوك ظه ــور ملواقـ ـ التواص ــل االجتم ــاع يف ال ــوالات املتح ــد عل ـ ش ــبنة االنرتن ــت يف ش ــنل
جتمعــات هــو موق ـ ( )Theglobe.comعــا  2966تــال موق ـ ( )Geocitiesيف العــا نفس ـ  ،وتالتــا
موق ( )Tripodبعا بعد ذلك ،حي رك ت ه التجمعات عل ربط لقاءات بن األفراد للسماح هل
ابلتفاع ــل م ــن خ ــالك غ ــر الدردش ــة ،وتش ــارك املعلوم ــات واألفن ــار الش ص ــية ح ــوك مواض ــي خمتلف ــة
ابســت دا وســائل ش صــية للنشــر عــرب صــفحاهتا ،وهــو األســاس ال ـ ي قامــت علي ـ املــدو ت ،يف حــن
 -6د .كاظ املقدادي ،تصدع السلطة الراب  ،مطبعة البحر األبيض،1119 ،ص.288
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قامت بعض التجمعات بربط األفراد من خالك بريده االلنرتوين ،وأتها موق ( )classmates.comعا
 ،2995ال ـ ي يهــت ب ـربط االتصــاك ب ــن مــالء الدراســة الس ــابقن وموق ـ (( ))sixDegress.comع ــا
أساسا عل ال قة
 ،2993كما ظهرت عا  ،2999مناذج خمتلفة من شبنات التواصل االجتماع تقو
ً
()5
والصداقة ،حي مشلت التحدي ات منح املست دمن سلطة التحن يف املضمون واالتصاك .
وخالك الفرت ما بـن  1111و 1116بلغـت شـعبية شـبنات التواصـل االجتمـاع الرقميـة عـرب العـام
ذروهتا من خالك ظهور ثالثة مواق اجتماعية تواصلية ،فنان أوهلا موق ( )Friendsterعـا ،1117
ت ــال موق ـ ـ ( )My spaceوموق ـ ـ ( )Beboع ــا  ،1115حي ـ ـ ب ــر موق ـ ـ ( )Face bookعـ ــا
، 1116ليجم ـ األص ــدقاء يف جامع ــة هارف ــارد األمريني ــة ،وأص ــبح بس ــرعة أه ـ ه ـ املواق ـ االجتماعي ــة
الس ــيما بع ــد انفتاحـ ـ علـ ـ األفـ ـراد خ ــارج ال ــوالات املتح ــد  ،ليش ــهد بـ ـ لك قط ــاع االتص ــاالت وتقني ــة
ـريا ،وليتحـ ــوك أعـ ــداد مـ ــن الن ــاس إىل البيئـ ــة االلنرتونيـ ــة للحصـ ــوك عل ـ ـ املعلومـ ــات
املعلوم ــات تطـ ـ ً
ـورا كبـ ـ ً
واالتصــاك ،ولينــون القــرن العش ـرين عصــر املعلومــات واالنفتــاح ،وأصــبح االنرتنــت يقــف عل ـ قمــة اهلــر
ابلنسبة لوسائل االتصاك األخرى ،أن ه ال ور أدت إىل حتويل من حقل للمعلومات يتيح حريـة التعبـري
عن الرأي إىل وسيلة للتفاعل والتواصل واملشاركة(.)4
ه املواق ه عبار عن صفحات وي عل شبنة االنرتنت ،خيص بعضها لإلعـالن عـن السـل
واخلــدمات أو لبي ـ املنتجــات ،والــبعض اآلخــر عبــار عــن صــحيفة النرتونيــة تتــوفر فيهــا لنتــاب إمنانيــة
للنشـر ،وللـ وار كتابــة الـردود علـ املواضــي املنشــور فيهـا ،وفــرص للنقــاش بـن املتصــفحن ،وكـ لك مواقـ
للمحادثــة (الدردشــة) وهنــاك املــدو ت الش صــية الــي جيعلهــا أصــحاهبا كمحفظ ـة خاصــة يــدونون فيهــا
يومياهت ويضعون صوره ويسجلون فيها خواطره واهتماماهت .
ومــن هـ املواقـ حمركــات البحـ وبـواابت ويـ ومراجـ حــر واملــدو ت ومواقـ الصــحف واجملــالت
ومواق الصحف االلنرتونية ومواق القنوات الفضائية ومواق اليوتوب.
املبحث الثاني:خصائص شبكات التواصل االجتماعي

إن التطورات املتسـارعة يف جمـاك تننولوجيـا اإلعـال واالتصـاك والتغيـريات اجل ريـة الـي صـاحبت البنيـة
التحتية هل التننولوجيا تفرض علينا تقسي ه الوسائل إىل نوعن تا(:)3ـ
األوك:وسائل االتصاك النرتونية تقليدية م ل (التلف يون والصحافة واإلذاعة واهلاتف).
ال اين:وسائل اتصاك النرتونية غري تقليديـة وهـ الـي جـاءت بعـد ال ـور املعلوماتيـة الـي شـهدها العـام
ابخرتاع احلاسـوب ،والـ ي كـان سـببًا يف ظهـور االنرتنـت وملحقاتـ  ،ومـن جانـ آخـر كـان لتطـور التقنيـة
الرقميــة ،االنرتنــت وملحقاتـ  ،ومــن جانـ آخــر كــان التطــور التقنيــة الرقميــة والــي أفــر ت بــدورها االتصــاك
التفاعل يف دم التلف يون ابالنرتنت واهلاتف اخللوي.
 -5مرس ـ مشــري ،شــبنات التواصــل االجتمــاع الرقميــة نظــر يف الوظــائف ،جملــة املســتقبل العــري ،العــدد  795الســنة الرابعــة
وال الثون ،1121 ،ص.253- 251
 -4د .فيصل أبو عيشة ،اإلعال االلنرتوين ،االردن ،دار أسامة للنشر والتو ي  ،1121 ،ص.69-68
 -3حسن حممد نصر ،مقدمة يف االتصاك اجلماهريي ،النويت ،مطبعة دار الفالح ،1118 ،ص.245
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حي ـ أن هنــاك عالقــة ترابطيــة بــن االنرتنــت واهلــاتف اخللــوي ،فنالتــا حيــرر املســت د مــن ضــرور
التنقل ،فبواسطة االنرتنـت مينننـا أن جنـوب العـام وحنـن يف غرفنـا الصـغري  ،وكـ لك احلـاك ابلنسـبة للهـاتف
اخللوي(.)8
إن ه ـ التغي ـريات أحــدثها تطــور االتصــاك االلنــرتوين وخصائص ـ  ،الــي متي ـ هبــا والــي أصــبحت أدا
الربط الفنري وال ه ،واملعنوي بن مست دم ه الشبنة واملواق االلنرتونية ،لتحق أهدا متعـدد
عل املستوات الفنرية والعلمية واالجتماعية.
خصائص تكنولوجيا االتصا احلديثة
عل الرغ من أن الوسائل االتصالية الي أفر هتا التننولوجيا االتصالية الراهنة تنـاد تتشـاب يف العديـد
مــن اخلصــائ م ـ الوســائل التقليديــة ،إال أن هنــاك مســات للتننولوجيــا االتصــالية أبشــناهلا امل تلفــة ممــا
تلق بظالهلا وتفرض أتثرياهتا عل االتصاك اإلنساين وبوسائلها احلدي ة م ل (الفيس بوك ،تويرت ،..اخل).
ومن بن تلك اخلصائ ه :ـ
 .1التفاعلية:
وتطل عل درجة املشاركة يف عملية االتصاك وأتثريها علـ أدوار اآلخـرين حيـ ابسـتطاعته تبـادك
اآلراء واألفن ــار ،ويطلـ ـ عل ـ ممارس ــته املمارس ــة املتبادل ــة أو التفاعلي ــة حيـ ـ يس ــتطي املرس ــل اس ــتقباك
وإرس ــاك الرس ــائل يف الوق ــت نفسـ ـ  ،وت ــدخل يف هـ ـ العملي ــة مص ــطلحات جدي ــد م ــل تب ــادك وحتنـ ـ
ومشاركن(.)9
 .2الالجماھيرية:ـ
وتع ،أن الرسالة مينن أن تتوج إىل فرد أو إىل مجاعة معينة وليس إىل مجاهري ض مة ،ويع ،كـ لك
درجة التحن يف نظا االتصاك حبي تصل الرسالة من املصدر إىل املتلق مباشر (.)21
 .3الالتزامنية:ـ
وهـ ـ إمناني ــة إرس ــاك الرس ــالة واس ــتقباهلا يف وق ــت مناسـ ـ للف ــرد املس ــت د  ،وال تتطلـ ـ م ــن ك ــل
املشـاركن أن يســت دموا النظــا يف الوقــت نفسـ  ،م ــل الربيــد االلنــرتوين عنــدما ترســل الرســالة مباشــر مــن
نت الرسالة إىل مستقبلها يف أي وقت دومنا حاجة لتواجد املستقبل للرسالة(.)22
 .4قابلية التحرك أو الحركة:
م ل التلف يون النقاك وتليفون السيار  ،واهلاتف اخللوي ،وفيديو اجلي واحلاس الش ص .
 .5قابلية التحويل:ـ
وه قدر الفرد عل نقل املعلومات من وسط آلخر ،كالتقنيات الي ميننها حتويـل الرسـالة املسـموعة
إىل مطبوعة وابلعنس.
 -8د .نبيل عل  ،د .دية حجا ي ،الفجو الرقمية ،النويت ،سلسلة علو املعرفة ت  ،1122 ،728ص.282
 -9أ.د .حســن عمــاد منــاوي ،حممــود ســليمان ،تننولوجيــا املعلومــات واالتصــاك ،التعلــي املفتــوح ،القــاهر  ،1119ص-711
.712
 -21املصدر نفس .
 -22د .عبد األمري الفيصل ،الصحافة االلنرتونية يف الوطن العري ،االردن،دار الشرق األوسط ،1114 ،ص.15
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.6
وتعــ ،إمنانيــة توصــيل األجه ـ االتصــالية بتنويع ـ كــربى مــن أجه ـ أخــرى بغــض النظــر عــن الشــركة
املصنعة هلا أو البلد ال ي مت في الصن .
 .7الشيوع واالنتشار:ـ
ونقصــد بـ االنتشــار املنهجـ لنظــا وســائل اإلعــال واالتصــاك حــوك العــام ويف داخــل كــل طبقــة مــن
تتحــوك إىل ضــرور م ــل التلف يــون ،وأن مــن
طبقــات اجملتم ـ  ،وكــل وســيلة تظهــر تبــدو عل ـ أمــا تــر
مص ــلحة أص ــحاب الس ــلطة أن جي ــدو طرقًــا لتوس ــي النظ ــا اجلدي ــد لالتص ــاك ليش ــمل م ــن ه ـ أق ــل ش ـراء
ودعمه بصور غري مباشر .
 .8الكونية:ـ
البيئ ــة األساس ــية اجلدي ــد لوس ــائل االتص ــاك أن تتب ـ املس ــارات املعق ــد وال ــي يت ــدف إليه ــا رأس امل ــاك
الينرتونيًا عرب احلدود الدولية يف أي منان يف العام(.)21
ومـن اخلصــائ العامـة املميـ هلـ الوسـائل اجلديــد مــن وسـائل اإلعــال أن املتلقـ لـن ينتفـ بــدور
ـادرا علـ حتديــد حمتــوى الرســالة
املشــاهد الســليب ،بــل ســيتفاعل مـ هـ الوســائل تفــاعالً إجيابيـاً ويصــبح قـ ً
اإلعالميــة ،وتوقيــت تلقيهــا ،كمــا أن تننولوجيــا االتصــاالت احلدي ــة قضــت عل ـ مرك يــة وســائل اإلعــال
واالتصاك ،إذ تعمل األقمار االص طناعية عل ال مرك ية حمطات البـ التلف يـوين ،ويـت أعـداد بيئـة وسـائل
إع ــال املس ــتقبل وف ًق ــا الهتمام ــات اجلم ــاهري ورغب ــاهت  ،ول ــن يـ ـرتبط الن ــاس بوس ــائل اإلع ــال م ــن خ ــالك
معــا مــن خــالك اهتمامــاهت املشــرتكة ومــا حيتاجون ـ مــن
املسـ
دائمــا مــا ســريتبطون ً
ـاتات)27اجلغرافيــة فقــط إذ ً
(
معلومات .
وخصوصا فئة الشـباب الـي
ابإلضافة إىل انتشار شبنات التوصل االجتماع بن الناس دون است ناء
ً
تعت ــرب ه ـ الفئ ــة األه ـ ابجملتم ـ  ،ووج ــود اإلع ــال احل ــر وتع ــدد وجه ــات النظ ــر مم ــا جيع ــل املت ــاب لإلع ــال
االلنرتوين يبح عن وجهات نظر خمتلفـة وخيتـار أقرهبـا إىل ذهنـ ويقـو ابعتمادهـا مباشـر بعـد أن يطلـ
عل ـ مصــادر األخبــار امل تلفــة يف التوجهــات والــرؤى ،وســهولة تلق ـ املعلومــات مــن خمتلــف أحنــاء العــام
ابلصوت والصور والنتابة إىل أحناء العام فه ختتصر ال من واملنان وال تعـر احلـدود اجلغرافيـة ،إمنانيـة
توظيـف املعلومــات القدميــة وب هـا مــر اثنيــة عــرب الشـبنة ،إمنانيــة التواصــل مـ اآلخـرين بســهولة وبســاطة،
وإمناني ـ ــة إيص ـ ــاك الرس ـ ــالة ألي من ـ ــان يف الع ـ ــام دون رقاب ـ ــة ومباش ـ ــر ( .)26ومتيـ ـ ـ ت ش ـ ــبنات التواص ـ ــل
أيضا ،أبن اعالمها إعـال متعـدد الوسـائط فاملعلومـات يـت عرضـها يف شـنل مـ ي مـن الـن
االجتماع ً
ـريا ،هـ املعلومـات هـ معلومــات رقميـة يـت أعــدادها
والصـور والفيـديو ،ممــا جعـل املعلومـة أك ــر قـو وأتث ً
()25
أيضا بتنوع وسائلها وسهولة است دامها .
وخت ينها وتعديلها ونقلها بشنل النرتوين ،كما وتتمي ً
قابلية التوصيل:

 -21أ.د .حسن عماد مناوي ،مصدر ساب  ،ص.712
 -27د .عبد األمري فيصل ،مصدر ساب  ،ص.19
 -26د .فيصل أبو عيشة ،مصدر ساب  ،ص.273-274
 -25مسري شي اين ،االعال اجلديد يف عصر املعلومات ،جملة دمش  ،اجمللد( )14العدد األوك ،1121 ،ص .667
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د ر بكات الرواصآل االجرماعي الرقمية يف تشكيآل الرأي العام لطلبة جامعات حما ظة كربمء

املبحث الثالث :شبكات التواصل االجتماعي الرقمية وتشكيل الرأي العام

يف ظل الدور ال ي لعبت شبنات التواصل االجتماع يف حشد الرأي العا وأتجي اجلماهري خالك
ث ــورات الربي ـ الع ــري ،وابلت ــا إش ــعاك الش ــارع ابالحتجاج ــات واالض ــطراابت والعص ــيان ،أ ادت األتي ــة
بدراسة دور شبنات التواصل االجتماع يف التأثري السياس وتشـنيل الـرأي العـا  .وقـد أثبتـت شـبنات
التواصل االجتماع الرقميـة خـالك السـنوات القليلـة املاضـية علـ أمـا ليسـت مبعـ ك عـن الواقـ  ،كمـا كـان
يعتقــد كومــا عاملــك االفرتاض ـ حتنم ـ أطــر وق ـوانن بعيــد عــن الواق ـ املعــاش ،فعملــت بشــنل فاعــل يف
تشــنيل وتنــوين ال ـرأي العــا وحتريــك الشــارع مــن خــالك عملهــا علـ كســر حــاج اخلــو والرتكيـ عل ـ
أخطاء وإخفاقات النظ السياسية.
مي ــل ال ـرأي العــا غالبيــة آراء أف ـراد أو مجهــور مــا ،ويتــأثر ال ـرأي العــا مبجموعــة مــن العناصــر والعوامــل
واحملددات الي تسـه يف تنوينـ  ،ويؤكـد العديـد مـن البـاح ن أن هـ العوامـل ك ـري ومتشـابنة ،كمـا أمـا
بعضــا دينامينيًــا ،مبعـى أن كــل عنصــر منهــا يــؤثر يف اآلخــر فاإلنســان يف اجملتمـ يتــأثر
تتفاعــل مـ بعضــها ً
ابألسر  ،والدين ،والعادات ،والتقاليد ،والقي  ،واملؤسسات التعليمية ،والنظا السياس السائد يف الدولة،
واألصــدقاء ،واألق ـران ،ورســائل االتصــاك ،واجلماعــات كالنقــاابت واألح ـ اب واهليئــات ،فمــن خــالك ه ـ
القنوات املتشعبة متر التأثريات امل تلفة كل يو  ،لن تتنون اجتاهات الرأي العا ومن الصع فه الرأي
العا يف أمة من األم  ،ما م ندخل يف اعتبار تلك القوى املادية واالجتماعية الي تشنل ش صية األمة
وتسه يف تنوين الفرد ملعتقداتـ وتشـنيل اجتاهاتـ ( .)24فنانـت شـبنات التواصـل االجتمـاع أدا تغيـري
وأتث ــري يف ال ــوع السياسـ ـ وتش ــنيل الـ ـرأي الع ــا لألفـ ـراد ،فق ــد أس ــهمت يف خلـ ـ بيئ ــة أك ــر ثـ ـراء م ــن
املعلومــات بشــنل فــاق بن ــري تلــك الــي تقــدمها وســائل اإلعــال التقليديــة ،بــل عل ـ العنــس فقــد ابتــت
األخري تعتمد يف حتدي أخبارها عل وف ما تقدم شبنات التواصل االجتماع من حمتوى خربي.
فما اجملتم إال عدد من اجلماعات مهما اختلفت مسمياهتا ،فاألسر وه اخللية األوىل للمجتم وما
ه إال مجاعة أولية واملدارس ودور العباد واملؤسسات امل تلفة ،أمنا ه نتاج جلهود اجلماعات واحلركات
االجتماعية الي تسع حنو حتقي التعبري االجتماع حى ترب قضية مهمـة أو كارثـة أو حـرب ذات أتيـة
ابلنســبة هلــا حين ـ اك تبــدأ مرحلــة تشــنيل ال ـرأي للجماعــة( .)23وتتــداخل العديــد مــن العوامــل فيمــا بينهــا
لتنوين أو تشنيل الرأي العا منها عوامل جمتمعة م ل :احلرية والدميقراطية ،أسالي االتصاك املعتمد يف
اجملتم  ،مجاعات الضغط واألح اب ،املوروث الفنري والعقائدي ،إضافة إىل العوامل اخلارجيـة أو الدوليـة
واإلقليمية وعوامل ش صية م ل :مستوى الفرد التعليم وال قايف واالقتصادي وطريقة التنشئة االجتماعية،
وتشــري الدراســات إىل أن هنــاك عــد نظــرات أو منــاه لتنــوين ال ـرأي العــا منهــا،األوك :مــنه العامــل
الواحــد ،ال ـ ي يعتــرب أحــد العوامــل حمــتالً منانــة ابر يف عمليــة تنــوين ال ـرأي ،فــريى الــبعض م ـ الً أتيــة
العامــل االقتصــادي يف تنــوين الـرأي العــا  ،بينمــا ركـ (فرويــد) علـ الــدواف اجلنســية وأهــت آخــرون بــدور
العرق أو الغرائ أو غريها من العوامل .وال اين منه املراحـل احملـدود  ،إذ حيـاوك بعـض البـاح ن بـن حـن
وآخر ،أن يقدموا عملية تشنيل الرأي العا بصفة كلية شاملة ،دون الرتكي عل بعض العوامل احملدود ،
 -24د.عبد النرمي الدبيس ،الرأي العا عوامل تنوين وطرق قياس  ،عمان ،دار املسري  ،1122 ،،ص.213
 -23جيدن انتوين ،مقدمة نقدية يف عل االجتماع ،ترمجة أمحد يد وآخرين ،القاهر  ،1111 ،ص.17
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وبيــان دورهــا جمتمعــة أو منفــرد  ،وهــؤالء البــاح ون أبــر وا عمليــة تنــوين الـرأي العــا ابلنســبة لقضــية معينــة
كــاحلقوق املد نيــة أو التــأمن االجتمــاع  ،متــر خــالك مراحــل متعــدد عــاد  ،وه ـ مينــن أن نطل ـ عليهــا
منه املراحل احملدود  ،ويرى العام (كاليد) أن هناك أرب مراحل يف تنـوين الـرأي العـا  ،وتتم ـل املرحلـة
األوىل يف االســتياء ال ـ ي تشــعر ب ـ اجلماعــة حيــاك أحــدى القضــاا ،وحي ـ يعتقــد أن ابإلمن ـان عــالج
املشنلة النامجة عن طري اجلماعة ،أما يف املرحلة ال انية فيع االستياء ويظهر وع لدى اجلماهري وحاجة
عامـة للعــالج والعمـل ،واملرحلــة ال ال ــة تتميـ ببلــور القضـاا وذلــك بنــاءً علـ املناقشــة وعـرض أوجـ النظــر
ـريا مرحلــة احلن ـ واختــاذ الق ـرار .ومــن شــروط تنــوين ال ـرأي العــا  ،بــرو قضــية
امل تلفــة يف اإلعــال  ،وأخـ ً
أخالقيـة عامـة هتـ اجلمهـور واملناقشـة واحلـوار حـوك القضــية ،وبعـدها يـت تبـ ،وجهـة نظـر األغلبيـة والتعبــري
أتثريا أمـا علـ سـلوك األفـراد واجلماعـات ،وأمـا علـ السياسـة العامـة للدولـة،
عن الرأي العا ال ي ميارس ً
()28
مجيعا أو التواف إىل أكرب احلدود .واملنه ال ال هو العوامل املتعدد  ،ال ي
وصانع القرار لالنسجا ً
يرك عل أن هناك عوامل متعدد تسـاه يف تشـنيل الـرأي العـا ولـيس عامـل واحـد فقـط ،ويعتـرب مـنه
داما يف دراســات عمليــة تنــوين الـرأي العــا ( .)29وهـ ا يفســر لنــا
العوامـل املتعــدد مــن أك ــر املنـاه اســت ً
اإلقباك وانتشار واتساع است دا شبنات التواصل االجتماع الرقمية يف اجملتم رغ حداثة ه الوسيلة
يف الــوطن العــري ،حــى أصــبحت أدا للتعبئــة االجتماعيــة والسياســية يف عــدد مــن بلــدان الــدوك العربيــة،
فأصبحت شبنات التواصل االجتماع الرقمية مـن ضـرورات احليـا اليوميـة ،وهـ مب ابـة حلقـة وصـل بـن
كــل مؤسســات ومقومــات ومنــو ت البنــاء االجتمــاع  ،وعل ـ عاتقهــا تقــو بشــرح وتقــدمي مــا لــدى كــل
دورا ابلغًـا يف تشـنيل الـرأي العـا  ،ويف
مؤسسة اجتماعية لألخرى ،إذ تؤدي وسائل التواصـل االجتمـاع ً
تعبئة اجلماعات وحشدها حوك أفنار واجتاهات معينـة ،مهمـا كانـت هـ اجلمـاهري متباعـد جغرافيًـا ،أو
غري متجانسـة دميوغرافيًـا ،بـل ادت مـن أتيتهـا تلـك الشـبنات يف حتقيـ امل يـد مـن التـأثري علـ اجلمـاهري
مـن خــالك توجيههــا حنـو آراء وأفنــار معينــة .حــى أصـبح (الفــيس بــوك) بطـل ال ــورات يف الربيـ العــري يف
مرحلت األوىل ،يف تونس وليبيا ،ورمبا ينون (التويرت) بطل الربيـ العـري يف مرحلتـ ال انيـة ،واليوتـوب بطـل
الربي اآلسيوي مستقبالً ،وكنتيجة مباشر وطبيعيـة النتشـار اسـت دا شـبنات التواصـل االجتمـاع ظهـر
مصــطلح جديــد ابس ـ ((أعــال امل ـواطن))أو (صــحافة املـواطن) أو (األعــال اجلديــد) ،والـ ي يعــ ،وجــود
أعـال منـافس وقــو (من املـواطن مباشــر ) هلـ ا مينننــا القـوك أن أعـال املـواطن قـد يســرع أي حماولـة لتهديــد
االستقرار أو نشر الفوض والغوغائية يف بلد ما( .)11وب لك أصبح (الفـيس بـوك) مؤسسـة إعالميـة جتمـ
الــن والصــور والفيــديو وبــدون دف ـ أي أم ـواك كبــري للحصــوك عل ـ املعلومــة وال حاجــة ملقــر وال أدوات
ومعــدات كبــري هائلــة وال مــوظفن وأدوات واســعة ،بــل أصــبحت مؤسســة كبــري يف ربي ـ ال ــورات العربيــة،
وتنقل منها املؤسسات النبري وهو منعرج يف أسلوب التعاط اإلعالم (.)12
 -28د .محيد مسيس  ،نظرية الرأي العا مدخل ،بغداد ،دار الشؤون ال قافية ،2991 ،ص.111
 -29أمحد بدر ،الرأي العا طبيعت وتنوين وقياس ،مصر ،دار قباء ،2993 ،ص.95
 -11سفران املقاط  ،اعال املواطن وتداعيات الربي العري ،موق يوني  ،رابط املوضوع:

http://www.uniem.orglindex.php?action=show-pagelD=7098lang=ar.

 -12عصا حممد ال بري ،االعال يف ربي ال ورات العربية ،امللتق الدو للصحفين ،رابط املوضوع:
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ل ـ ا تعت ــرب ش ــبنات التواص ــل االجتم ــاع الرقمي ــة س ــاحة ملمارس ــة ن ــوع جدي ــد م ــن التنش ــئة السياس ــية
وتنــوين ال ـرأي العــا  ،ابعتبارهــا تنشــئة ذاتيــة وتشــنيل رأي غــري موج ـ  ،إذ ال تقــود ه ـ العمليــة جهــة أو
مؤسسة ما سواء رمسية أو غري رمسية ،فعل الرغ من وجود مواق للمؤسسات الرمسية واألح اب السياسية
أبنواعه ــا عل ـ ش ــبنة االنرتن ــت ووج ــود ص ــفحات هل ــا عل ـ الش ــبنات االجتماعي ــة ،إال أن أتثريه ــا يب ــدو
ـدودا الســيما يف ضــوء حقيقــة أن مســت د االنرتنــت ميلــك يف ه ـ احلالــة مطل ـ احلريــة يف التعــويض
حمـ ً
للمحتوى ال ي تعرض ه الصفحات واملواق .
تبعــا للبيئــات االتصــالية الــي تــت مــن
خيتلــف أتثــري وســائل األعــال التقليديــة يف تشــنيل ال ـرأي العــا ً ،
خالهلــا عمليــات التلق ـ  ،إذ ختتلــف ابخــتال وســائل االتصــاك املقــروء واملســموعة واملرئيــة ،فنــل وســيلة
إعالمية عدد من امل اا الي جتعلها ختتلف من حي التـأثري عـن الوسـيلة األخـرى ،تنـرار التعـرض لوسـائل
االتصاك ي يد من قو أتثريهـا يف تشـنيل اجتاهـات الـرأي العـا  ،وقـد متيـ ت شـبنات التواصـل االجتمـاع
الرقميـة بقـو التـأثري ألمـا مجعــت كـل مـ اا االتصـاك التقليديـة (املقــروء واملسـموعة واملرئيـة) يف الرسـالة الــي
تقدمها.
الفصل الثالث :الدراسة الميدانية
بع ــد أن اس ــتنمل الباح ـ اإلج ـراءات النظري ــة وتفري ــغ املعلوم ــات ال ــي احتوهت ــا االس ــتبانة ،اس ــت راج
النتائ الي أظهرت ما يل :

 .1خصائص عينة الدراسة:

تظهر نتائ الدراسة بشأن بعض خصائ العينة ما أييت:
ابلنسبة ملتغـري اجلـنس فقـد بلـغ عـدد الـ كور  213وبنسـبة  %61676مـن جممـوع العينـة النليـة ،وبلـغ
عدد اإل ث  237وبنسبة .%53644
أمــا ابلنســبة ملتغــري العمــر فقــد أظهــرت النتــائ أبن الفئــة العمريــة مــن  11 – 23ســنة احتلــت املرتبــة
ال انية ،إذ بلغ عددها  89وشنلت نسبة  ،%19644وجاءت الفئة العمرية من  15 – 12سنة ابملرتبـة
األوىل إذ بلغ عددها  231وبنسبة  ،%54641بينما احتلت الفئة العمرية  14سنة فـأك ر املرتبـة ال ال ـة،
وبلـ ــغ عـ ــدده  62وبنسـ ــبة  .%27678أمـ ــا ابلنسـ ــبة ملتغـ ــري اسـ ــت دا االنرتنـ ــت فقـ ــد بلـ ــغ عـ ــدد ال ـ ـ ين
يســت دمون االنرتنــت  192بنســبة  %93مــن جممــوع العينــة ،واحتل ـوا املرتبــة األوىل ،بلــغ عــدد ال ـ ين ال
يست دمون االنرتنت  9واحتلوا املرتبة ال انية وبنسبة .)11( %7
اجلدوك رق ( )2اخلصائ األساسية للعينة
إث
اخلصائ األساسية ذكور
اجملموع
الـعـم ــر
النسبة
العدد
النسبة
العدد
213
 -11أنظر اجلدوك رق ( )2اخلصائ

61676
األساسية للعينة.

237

53644

711
http://ifja.net/l415.pfp
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الفئــة العمريــة - 23
11
الفئ ـ ــة العمري ـ ــة -12
39
15
الفئ ـ ـ ـ ــة العمري ـ ـ ـ ــة 14
27
فأك ر
75

اجملموع

213

22644

56

28

89

14676

92

71677

231

6676

18

9677

62

61676

237

53644

711

 .2محور طبيعة االستخدام:ـ

املرتبة
ال ال ة
األوىل
ال انية

أظهــرت نتــائ الدراســة أن  ،%46695مــن طلبــة اجلامعــات يف حمافظــة كـربالء يســت دمون احلاســوب
وسيلة اتصاك بشبنات التواصل االجتماع  ،ونسبة ،%72613منه يست دمون جها املوابيـل ،ونسـبة
 ،%7638يس ــت دمون وس ــائل أخ ــرى وأظه ــرت النت ــائ أن املتوس ــط الي ــوم لس ــاعات اس ــت دا طلب ــة
اجلامعات مبحافظة كربالء لشبنات التواصل االجتماع  ،عل النحو اآليت:
نس ـ ـ ــبة االس ـ ـ ــت دا م ـ ـ ــن  1 – 2س ـ ـ ــاعتن ،%74618ونس ـ ـ ــبة االس ـ ـ ــت دا م ـ ـ ــن  5 -7س ـ ـ ــاعات
،%13626ونس ـ ــبة االس ـ ــت دا أق ـ ــل مـ ـ ــن س ـ ــاعة ،%17632ونس ـ ــبة االسـ ـ ــت دا أك ـ ــر م ـ ــن سـ ـ ــاعتن
.)17(%27613
اجلدوك ( )1حمور طبيعة است دا شبنات التواصل االجتماع
وسائل أخرى
موابيل
حاسوب
اجلها املست د
%7638
%72613
%46695
 5سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعات
 5 -7ساعة
 1-2ساعة
أقل من ساعة
فأك ر
ساعات االست دا
%2763
%13626
%74618
%17632
ويبــن جــدوك رق ـ ( )7نســبة اش ـرتاك طلبــة اجلامعــات يف مواق ـ شــبنات التواصــل االجتمــاع حي ـ
احتـل  face bookاملرتبـة األوىل بنسـبة ،%87651وجـاء  viberابملرتبـة ال انيـة وبنسـبة ،%61642واحتـل
 You Tubeاملرتبــة ال ال ــة  whatsAppواملرتبــة الرابعــة ونسـبة ،%21645واحتلــت املواقـ األخـرى املرتبــة
اخلامسة وبنسبة .%9641
جدوك رق ( )7نسبة االشرتاك يف مواق التواصل االجتماع
النسبة
االش ـ ـ ـ ـرتاك يف ش ـ ـ ـ ــبنات التواص ـ ـ ـ ــل
املرتبة
العدد
%
االجتماع
 -17أنظر اجلدوك رق (.)1
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face book
Viber
You Tube
whatsApp

غري ذلك

87651
61642
15661
21645
9641

167
216
36
72
18

األوىل
ال انية
ال ال ة
الرابعة
اخلامسة

 .3محور املصداقية:

تفيد النتائ حوك مدى موثوقية ما تنشر شبنات التواصل االجتمـاع مـن أخبـار ومعلومـات وصـور
وأفــال  ،أبن نســبة  %64614ي قــون فيمــا تنشــر الشــبنات ،وكــان رأي  %19655حمايـ ًـدا ،بينمــا أشــار
 %16679إىل أم ال ي قون هبا.
وحوك تقيي اجتاهات ما نشرت شـبنات التواصـل االجتمـاع مـن أخبـار ومعلومـات كشـفت الدراسـة
عن أن  %67619يرون أن ما نشرت كان إجيابيًا ،ويرى  %76631أن ما نشرت كان سلبيًا.
أمــا عــن تقيــي اجتاهــات مــا نشـرت شــبنات التواصــل االجتمــاع مــن أخبــار ومعلومــات وأمــا جعلــت
النــاس أك ــر اتصــاالً بعضــه ابلــبعض األخــر فقــد كشــفت النتــائ أن  %79628يــرى أن مــا نش ـرت كــان
إجيابيًــا حق ـ اتصــاك النــاس بعضــه ابلعــض اآلخــر ،ويــرى  %71658أن شــبنات التواصــل االجتمــاع
حمايدا.
سلبية يف التواصل بن الناس ،ونسبة  %71616كان ً
أيضـا ،أن معظـ املبحـوثن اتفقـوا أن شـبنات التواصـل االجتمـاع أصـبحت حاجـة
وأظهرت النتائ ً
يومية ملحة ال مينن للفرد االستغناء عنها بنسبة .%211

 .4محور ايجابيات شبكات التواصل االجتماعي:

أظهرت نتائ الدراسة أن است دا شبنة التواصل االجتمـاع مـن قبـل طـالب اجلامعـات يف حمافظـة
كربالء ،ل عد فوائد واجيابيات ،فقد احتلت فائـد التواصـل مـ األصـدقاء واألقـرابء وتبـادك اآلراء معهـ
املرتبة األوىل ،إذ بلغ عدد تنراراهتا  286وبنسبة ،%47617أما فائد التسلية والرتفي فقد احتلـت املرتبـة
ال انية ،إذ بلغ عدد تنراراهتا  241وبنسبة  ،56698بينما احتلت متابعة األحداث اجلارية واحلصوك عل
املعلومات املرتبة ال ال ة ،إذ بلغ عدد تنراراهتا  275وبنسبة  ،%64679ويبن اجلدوك رقـ ( )6اجيابيـات
وفوائد است دا شبنات التواصل االجتماع .
جدوك رق ()6
النسبة
التنرار
االجيابيات
املرتبة
%47617
286
التواصل م األصدقاء واألقرابء وتبادك اآلراء معه
2
%56698
241
التسلية والرتفي
1
%64679
275
متابعة األحداث اجلارية واحلصوك عل املعلومات
7
%67698
218
اإلطالع عل ما يدور من حولنا
6
%74618
215
نشر ما نرغ بنشر دون أية رقابة
5
%77677
93
التعر عل أش اص جدد بنل حرية
4
227

العدد11 :

3
8

65
9

حرية التعبري عن الرأي بدون رقابة
غري ذلك

تفسري ومناقشة النتائج بني نتائج الدراسة امليدانية ما يلي:ـ

%25664
%7619

أ -أظهرت النتائ أن نسبة  %93من طلبة اجلامعات يف حمافظة كـربالء املقدسـة يسـت دمون
شــبنة االنرتنــت ،وه ـ نســبة عاليــة واحتــل (الفــيس بــوك) املرتبــة األوىل بنســبة  %87يلي ـ
موقـ (الفــايرب) يف املرتبــة ال انيــة بنســبة  ،%61يف املرتبــة ال ال ــة (يوتــوب) بنســبة ،%15
وجاء موق (واتساب) يف املرتبة الرابعة بنسـبة  ،%21وجـاءت املواقـ األخـرى علـ شـبنة
االنرتنت بنسبة .%9
نستنت من أن است دا شبنة االنرتنت أصبح ضرور حياتية يومية للطلبـة ،وخاصـة اسـت دا مواقـ
التواصل االجتماع من قبل طلبة اجلامعات يف حمافظة كربالء املقدسة.
ب -أشــارت نتــائ الدراســة إىل اســت دا جهــا احلاســوب جــاء يف املرتبــة األوىل بنســبة ،%46
بينما جاء است دا جها املوابيل بنسبة  %72يف املرتبة ال انية.
وه ا يفسر لنا أن الطال ال ي يست د شبنة االنرتنت ينون أك ر متعة وتواصالً م اآلخرين عرب
جها احلاسوب ،ألسباب عديد  ،منها حس ما نعتقد ،وجود وقت فرا للطال مما يؤدي إىل التوجـ
الس ــت دا جه ــا احلاس ــوب ،س ــرعة تص ــفح املواق ـ اإللنرتوني ــة واإلط ــالع عليه ــا ،وج ــود ش ــبنة انرتن ــت
(اتص ــاك) قوي ــة يف ش ــبنت أو يف املواقـ ـ االلنرتوني ــة اخلاص ــة ،وهـ ـ ا م ــا يس ــهل علـ ـ الطالـ ـ اس ــت دا
احلاسوب ،بينما جاء است دا جها املوابيل ابملرتبة ال انيـة ،يـرى الباحـ أن سـب ذلـك يعـود إىل عـد
أســباب منهــا :عــد تــوفر االتصــاك بشــبنة االنرتنــت بشــنل جيــد ،قلــة الوقــت امل صـ للتصــفح داخــل
شبنة االنرتنت داخل احلر اجلامع بسـب االلتـ ا مبواعيـد احملاضـرات ،عـد تـوفر اخلصوصـية النافيـة يف
عملية التصفح.
ج -أوض ــحت الدراس ــة ،أن ش ــبنات التواص ــل االجتم ــاع أص ــبحت تش ــنل ابلنس ــبة لطلب ــة
مصدرا من مصـادر احلصـوك علـ األخبـار واملعلومـات
اجلامعات يف حمافظة كربالء املقدسة
ً
تنافس وسائل االتصاك التقليدية والصحافة االلنرتونية وخالك مـد منيـة قصـري  ،نـرى أمـا
أص ــبحت وس ــيلة أع ــال اجتم ــاع جدي ــد تس ــه يف تن ــوين الـ ـرأي الع ــا لطلب ــة احملافظ ــة
وبشنل كبري.
حـ ــى أصـ ــبحت مصـ ــدر ثقـ ــة للمشـ ــرتكن يف مواق ـ ـ التواصـ ــل االجتمـ ــاع  ،ويعـ ــوك عليهـ ــا يف متابعـ ــة
األحداث والقضاا اجلارية ،واإلسها يف الفعاليـات واألنشـطة امل تلفـة الـي تشـهدها احملافظـة ،مـن خـالك
التواصل عرب مواق التواصل االجتماع وحتفي الطلبة ابجتا اختاذ القرارات جتـا األحـداث الوطنيـة واحملليـة
بشنل أوس  ،وتشنيل رأي عا جتا تلك األحداث عرب التواصل بن املشرتكن عن طري موق (الفيس
بوك) وب لك شنل ذلك عامالً ل تحفي الطلبة للتعبري عن آرائه يف التظاهر أو االعتصا أو تع يـ الـروح
الوطنية أو اإلسها يف بناء حمافظته أو تشنيل منتدات خمتلفة أو مجعيات خريية تقد العون واملساعد
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للمحتاجن أو الدفاع عن الوطن ومقدسات الدينية مـن خـالك التطـوع جلبهـات القتـاك ضـد تنظـي داعـش
اإلرهاي.
ـاعدا يف نش ــر
ولل صوصــية الدينيــة حملافظ ــة ك ـربالء املقدســة ،أص ــبح موق ـ (الفــيس ب ــوك) عــامالً مسـ ً
التعالي والتوجيهات الدينية الي يلقيها مساحة الشيخ عبد املهدي النربالئ يف خطبة اجلمعة بنشرها فيما
بــن الطلبــة املشــرتكن يف املوق ـ أعــال  ،وأبــر األحــداث الدينيــة الــي تشــهدها احملافظــة املقدســة ،ابلصــور
والفعاليات ،واحلمالت اخلريية إلعانة النا حن والفقراء ،ومحالت تنظيف شـوارع احملافظـة بعـد كـل مناسـبة
دينية ،وبـ لك أسـه الطلبـة بشـنل مباشـر يف احليـا اليوميـة بنـل صـورها ،مـن خـالك التواصـل عـرب موقـ
الفيس بوك.
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بس هللا الرمحن الرحي

ع ي املستجي :
ع ي يت املستجيبة:
مي ل البح العلم واحداً من اه اجملـاالت الـي تسـاعد األمـ والشـعوب علـ الرقـ والتقـد  ،وعليـ
يرو الباح القيا بدراسة تتعل مبواق التواصل األجتمـاع الشـائعة ودورهـا يف نقـل االخبـار واالحـداث
ومـدى اتيتهـا يف تشــنيل الـرأي العــا لطلبــة اجلامعــات يف كـربالء لـ ا أرجــو ان تنـون اجابتــك معــرب عــن
الصراحة والصدق الي تتس هبا ش صيتك ،علماً ان اجابتك م يطل احد سوى الباحـ ولـن يسـت د
اال ألغراض البح العلم  ،والداع ل كر األس  ،كما بين الباح عل ان ليس هناك اجابة صـحيحة
واخرى خاطئة ،ونرجو عد ترك اي فقر من غري اجابة.
يرج التأشري بعالمة( ) اما الفقرات الي تتطل ذلك.
وشنراً لتعاونن
الباح
د .نصيف جاس
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ان
ذكر
اجلنس
ابلسنوات
شهاد عليا
بنلوريوس
اعدادية
ابتدائية
التحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل
الدراس
هل تستعمل مواق التواصل االجتماع ؟
اذا كانت اجابت بنع استمر ابالجابة
اي موق من املواق االتية هو االك ر استعماال لك؟ ابمنانك اختيار اك ر من موق
Facebook
Twitter
YoyTube
weChat
WhatsApp
Viber
Tango
Skybe

ك من الوقت تقضي يومياً يف استعمالك لألنرتنيت؟
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سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة اىل
ساعتن

اك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ساعتن

هل تستعمل النومبيوتر او جها املوابيل للتواصل عرب شبنات التواصل االجتماع
استعمل جها املوابيل
استعمل النومبيوتر
هل تعتقد ان مواق التواصل األجتماع جعلت الناس اك ر اتصاالً بعضه ابلبعض االخر؟
اىل حد ما
نع
احيا ً
ك من الوقت تقضي يومياً يف التواصل م االخرين عرب شبنات التواصل االجتماع ؟
اك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة اىل
نصف ساعة اىل ساعة
ساعتن
ساعتن
ماهو تقييمك ملواق شبنات التواصل االجتماع كوسيلة اتصاك؟
ضعيفة
متوسطة
جيد
ما مدى ثقتك ابملعلومات الي حتصل عليها عن طري شبنات التواصل االجتماع ؟
اىل حدما
نع
احيا ً
هل تعتقد ان شبنات التواصل االجتماع تعد مصدراً يعتمد علي يف نقل االخبار واالحداث؟
اىل حد ما
احيا
نع
هل تواف الـرأي القائـل ان شـبنات التواصـل االجتمـاع اصـبحت حاجـة يوميـة ملحـة والمينـن
للفرد االستغناء عنها؟
اىل حد ما
نع
احيا ً
هــل تــرى ان شــبنات التواصــل االجتمــاع تعــد مصــدراً تتــيح فرصــة التعبــري حبريــة اتمــة وبــدون
رقابة؟
اىل حدما
نع
احيا ً
هل تواف الرأي القائل ان شبنات التواصل االجتماع اك ر مصداقية بنقل االخبار من وسائل
االعال االخرى؟
اىل حدما
نع
احيا ً
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هل تعتقد ان شبنات التواصل االجتماع تليب ما أييت؟ ميننك اختيار اك ر من حقل.
لالطالع عل مايدور حولنا
معاجلة احداث وقضاا اليعاجلها االعال .
التسلي والرتفي
معرفة اخبار االصدقاء واالقارب
نشر ما نرغ بنشر دون اية رقابة
التعر عل السل والبضائ
املشاركة ابالحداث السياسية بدون رقابة
اكتساب معلومات جديد
التعر عل اش اص جدد بنل حرية
حرية التعبري عن الرأي بدون رقابة
التنوع بتناوك خمتلف املواضي
هل لديك اية اراء اخرى؟ ت كر

228

األحكام العامة للوقف

The general provisions of endowment

م .حسن خالد دبيس
م .شهيد عبد الزهرة

()1

()2

Inst. Hasan Khalid Debis
Inst. Shaheed Abdul-Zahra

الملخص
لقد عر علماء املسلمن الوقف :هو حتبيس االأصل وتسبيل املنفعة.
بينوا ابن للوقف أنواع منها الوقف اخلريي والوقف األهل أو ال ري ،واملقصود ابلوقف ال ري وهو
أو اشـ اص معينــن .ومــن التقســيمات العامــة للوقــف الوقــف اخلــاص والوقــف
الـ ي يوقــف علـ شـ
العا  ،وارادوا ابلوقف العا وهو ما يوقف عل مصلحة عامة كاملسجد والقناطر.
ومـ ـ ـ ــن اوق ـ ـ ـ ــف ش ـ ـ ـ ــيئا يف سـ ـ ـ ــبيل هللا :فينص ـ ـ ـ ــر اىل ك ـ ـ ـ ــل قرب ـ ـ ـ ـة .ومـ ـ ـ ــن الش ـ ـ ـ ـرائط العام ـ ـ ـ ــة للوق ـ ـ ـ ــف
(التنجي ،الدوا ،واالخراج عن النفس) فلو وقف عل نفس م يصح.
Abstract
The wagf moratorium when the muslim scholars is ovis the original and
the types of wagf wagf charitable organizations go.
Divided wagf own stand which awakens the interest of public such as
mosgues archways.
Standing in the way of allah finishes to all near..

 -2جامعة اهل البيت/ - -كلية العلو اإلسالمية.
 -1جامعة كربالء  /كلية العلو اإلسالمية.
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المقدمة
حب نـا هـ ا تنـاوك االحاــا العامـ للوقـف ،وماهلـ ا احلاـ مـن ثـواب عنــد هللا سـبحانة وتعــال  ،وســب
أختيــار هل ـ ا البح ـ هــو الوقــو عل ـ االحاــا العامــة للوقــف وتوضــيح اجلــائ ومــاهو اجل ـائ من ـ وغــري
اجلائ .
ولعــل الدراســات الســابقة م تتنــاوك هـ ا البحـ کدراســة مســتقلة لبيــان االحاــا العامــة للوقــف .وقــد
قسمنا ه ا البح ال ثالثة مباح وکل مبح ل عد مطال :
فاــان املبح ـ االوك هــو البح ـ ف ـ معن ـ الوقــف لغــة واصــطالحا ،وتعريــف الوقــف عنــد امل ـ اه
االســالمية .امــا املبح ـ ال ــان فاــان حتــت عن ـوان ان ـواع الوقف،وللوقــف عــد أقســا البــد مــن التعــر
عليهـا .امــا املبحـ ال الـ فاــان حتـت عنـوان شـرائط الوقــف فهنالـك شـرائط خاصــة للوقــف حتـ يصــح
الوقف من قبيل التنجي والدوا  ...وغريها.
ومــن أهـ املصــادر الت ـ اعتمــدتنا عليهــا ف ـ حب نــا هـ ا (شـرائ االســال ) للمحقـ احللـ  ،و (وســائل
الشيعة) حملمد حسن حر العامل .
وکانت منهجيتنا ف البح هو التعريف بصـور عامـة ،والتعريـف علـ حسـ القـد الـ م ،مـ بيـان
آراء الفقهاء ف املسالة من دون بيان امل الف هلا او املواف  ،وامنا البيان عل حنو االمر الال .
التمهيد:
الوق ــف ه ــو( :اخـ ـراج املال ــك الع ــن ع ــن ملنـ ـ وحبس ــها م ــن اج ــل انتف ــاع الن ــاس هب ــا دون ان تن ــون
للموقــو علي ـ ســلطة نقلهــا عــن ملن ـ ) .وهــو مــا خيتصــر الفقهــاء بق ـوهل ( :الوقــف هــو حتبــيس االصــل
وتسـييل ال مـر )( .)7أي املنفعـ و يرتتـ علـ الوقــف عنـد حصـول نــوع مـن امللنيـة ليســت يف قـو امللنيــة
الي ترتت عن غري من النواقل ،كالبي و اهلبة والوصية وغريها فإن قصر االنتفاع ابلعن في عل املوقو
علي أشبة ابلت ص من ابلتمليك.
لنن رغـ ذلـك فاننـا سـو نعـرب عنـ ابلتمليـك جـرا علـ مـا هـو املـالو مـن عبـار الفقهـاء يف هـ ا
الباب والن بعض ااثر امللنية ترتت عل بعض انواع  .وكما الخيف فان الوقف نوع من اهلبة لتلك العن
ومنافعها وهو من اجل ذالك يندرج يف ابواب ه ا املقصد وملا كانت معظ الوقو مما يقصد هبا التقرب
اىل هللا تع ــاىل فام ــا بـ ـ لك تص ــري قس ــما م ــن الص ــدقات ،ب ــل ان الغال ـ يف االخب ــار التعب ــري ع ــن الوق ــف
ابلصدقة.
 ان قاك:و هو (الصدقة) اجلارية الي ورد احل عليها يف االخبار ،والي شاع منها عن النيب-
(اذا مــات املــؤمن انقط ـ عمل ـ اال مــن ثالثــة ،ولــد صــاح يــدعو ل ـ  ،وعل ـ ينتف ـ ب ـ بعــد موت ـ  ،وصــدقة
()6
جارية)

 -7املبسوط ،الشيخ الطوس  ،ج 7ص .134
 -6وسائل الشيعة ،احلر العامل  ،ج  21ص .191
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املطلب األول :الوقف لغة

الوقف :هو احلبس
يقاك :وقفت الدار وقفا حبستها يف سبيل هللا
ويقاك :وقفت الرجل عن الش ء وقفا منعت عن ومنها :السنون
ويقاك :وقفت الدابة تقف وقفا ووقوفا سننت(.)5
وجيم عل وقو وأوقا والفعل من وقف.
أما أوقف فشاذ ،ومعنا لغة احلبس واملن .
تقوك :وقفت عن السري أي أمتنعت عن .
ويظهر من بعض أهل اللغة أم جيعلون كال من الوقـف واحلـبس مبعـى واحـد ،فـاحلبس عنـده هـو مـا
وقف(.)4
قاك تعاىل :وأن تص ّدقوا خري لن (.)3
اخلري لعلن تُفلحون (.)8
قاك تعاىل :وافعلوا َ
()9
حى تُنفقوا مما ُحتبّون .
الرب ّ
قاك تعاىل :لن تنالوا ّ
()21
.
قاك تعاىل :وما يفعلوا من خري فلن يُنفرو
()22
قاك تعاىلّ :إال أن تفعلوا إىل أوليائن معروفاً .
فإن الوقف يدخل يف عمو ه اآلات النرمية؛ ألن الصدقات مندوب إليها.
وبر وخري واحسان ،فهو مندوب إلي .
والوقف يف حقيقت صدقة ّ
املطلب الثاني :الوقف اصطالحًا عند الفرق اإلسالمية

الوقف يف اصطمح اإلمامية:
عر الشيخ الطوس الوقف أبن ( :حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،ومجع وقو وأوقا ) .
2ـ ّ
:وقفت
 .1وقاك احملق احلل ( :الوقف:عقد،مثرت حتبيس األصل واطـالق املنفعـة ،واللفـظ الصـريح فيـ
ُ
حرم ـ ــت و تص ـ ــدقت ف ـ ــال حيم ـ ــل علـ ـ ـ الوق ـ ــف إال مـ ـ ـ القرين ـ ــة،الحتماهلا مـ ـ ـ اإلنفـ ـ ـراد غ ـ ــري
الغري،أم ـ ــا(ّ)27
الوقف. )..
()21

 -5لسان العرب ،ابن منظور (ت  ،)322ج  9ص  ،759نشر دار صادر ـ بريوت ـ لبنان.
 -4اتج العروس ،ال بيدي (ت  ،)2116ج  4ص  ،295نشر دار الفنر ـ بريوت ـ لبنان.
 -3سور البقر  ،اآلية .181
 -8سور احل  ،اآلية .33
 -9سور آك عمران ،اآلية .91
 -21سور آك عمران ،اآلية .225
 -22سور األح اب ،اآلية .4
 -21املبسوط يف فقـ االماميـة ،الشـيخ الطوسـ (ت  641هــ) ،الطبعـة االولـ  ،مؤسسـة الغـري للمطبوعـات بـريوت –لبنـان،ج7
ص.184
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 .7وعرف مشس الدين العامل ( :ه الصدقة اجلارية والصريح من الوقف ،أما وقفت وحبس وسبلت
وحرمت وتصرفت فيفتقر إىل القرينة كالتأبيد ونف البي واهلبة واالرث)(.)26
وعرفـ الشــهيد ال ــاين( :أي جعل ـ علـ حالــة ال جيــو التصــر في ـ شــرعاً عل ـ وجـ قــل لـ عــن
6ـ ّ
()25
امللك إال ما است ى) .
 .5وعرف احملق عل بن احلسن النرك ( :الوقـف :عقـد يفيـد حتبـيس األصـل واطـالق املنفعة،ولفظـ
:حرم ــت وتص ــدقت وأبّــدت،فأن قُــرن أح ــد هـ ـ
الصـ ـريح ،وقف ـ ُ
ـت وحبس ــت وس ــبّللت علـ ـ ر ّ
أي ،وغري ّ
ـدك علـ املعــى صــار كالصـريح ،وإال م حيمــل علـ الوقــف ويــدين
ال الثة،أبحــدى ال الثــة الســابقة،أو مبــا يـ ّ
()24
بنيت لو ادعا أو ادع ضد وحين علي بظاهر اقرار بقصد ) .
 .4وعرف احملق األردبيل ( :إن شئت حبست اصل وسبلت مثرهتا .ومما ورد يف وصية االما :- -
ان شرط عل ال ي جيعل إلي أن يرتك املـاك علـ اصـول وينفـ ال مـر  ،حيـ أمـر بـ سـبيل هللا ووجوهـ
وذوي الرح من ب ،هاش وب ،املطل والقري والبعيد.
واملراد بـ (حتبيس االصل) املن مـن التصـر فيـ كالتصـر يف االمـالك ابلبيـ واهلبـة والصـدقة وحنوهـا،
حبي ـ ينــون قــال للملــك .و(تســبيل ال مــر ) اابحتهــا للموقــو علي ـ  ،حبي ـ يتصــر فيهــا كتصــرف يف
امالك )(.)23
 .3وعرف الشيخ جعفر كاشف الغطاء( :ومأخ من الوقو مبعى القيا بال حركة يف مقابلة املشـ
الن حيبس املاك عن تصر صاحب  ،أو صاحب عن التصر في )(.)28
 .8وك لك عرف الشيخ يوسف البحراين(:كالتصر يف االمالك ابلبيـ واهلبـ والصـدقة وحنوهـا حبيـ
ينون قـال للملـك وتسـبيل ال مـر اابحتهـا للموقـو عليـ حبيـ يتصـر فيهـا كتصـرف يف امالكـة ومجلـة
من االصحاب عربوا ابطالق املنفع عوض لفظ التسبيل وهو اظهار يف مقابلة التحبيس)(.)29
 .9وعرفـ مــري ا حســن النــوري( :أمــا أن الوقــف فهــو مــا تقــد مــن واضــحات الفقــة ويقتضــية ارتنــا
املتشرعة ال ي ال اتمل في (.)11
وعرف الشيخ ابقر اإليرواين أبن ( :يتضمن حتبيس العن وتسيبل ال مر  ،وقد يعـرب عنـ ابلصـدقة،
ّ .21
()12
وهو مشروع بال اشناك) .
 -27شرائ االسال  .احملق احلل (ت ،)434حتقي وتعلي السيد صادق الشريا ي ،الطبعة ال انية ،مطبعة امري –ق ايران ،ج1
ص.661
 -26الدروس الشرعية يف فق االمامية ،حممد بن من العامل (ت 978ه) ،مؤسسة النشر االسـالم التابعـة جلماعـة املدرسـن
بق املقدسة ،ص.146
 -25الروضــة البهيــة يف شــرح اللمعــة الدمشــقية ،يــن الــدين العــامل (ت 2182ه ــ) ،ص  .262الس ـرائر ،ابــن ادريــس احلل ـ (ت
 598هـ) ،ج 7ص.241
 -24جام املقاصد يف شرح القواعد ،الشيخ عل بن احلسن النرك (ت 961ه) ،نشر مؤسسة اك البيت  - -ط 1سـنة
 2625هـ ،ج 9ص.21
 -23احلدائ الناظر  ،للمحق البحراين (ت )2284مؤسسة النشر االسالم التابعة جلماعة املدرسن-ق -ج 11ص.213
 -28كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة ،للشيخ جعفر كاشف الغطاء ،منت االعال االسالم ط ،2ج ،26ص112
 -29احلدائ الناظر  ،للشيخ يوسف البحراين(ت2284ه) ،ايران ج 11ص.213
 -11مستدرك الوسائل .مري ا حسن النوري(ت  2711هـ) ،مؤسسة اك البيت  - -الحياء الرتاث.
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الوقف عند احلنفية:
الوقف :ابن حبس العن عل حن ملك الواقف والتصدق ابملنفعة عند االما

األحكام العامة للوقف
()11

.

الوقف عند الشا عية:
ه ــو ح ــبس م ــاك مين ــن االنتف ــاع بـ ـ مـ ـ بق ــاء عين ــة بقطـ ـ التص ــر يف منفعت ــة علـ ـ مص ــر مب ــاح
موجود(.)17
وعنــد مالحظــة التعــاريف عنــد امل ـ اه االســالمية ،ال جنــد أختالفــا جــوهرا ف ـ أصــل التعريــف ،وان
أختلفت بعض مصادي الوقف.
فإن األمر الال ف التعريف هو حبس األصل أی العـن املوقوفـة واألسـتفاد مـن منفعتهـا ،فـإن هـ
املنفعة ختتلف من احد ال آخر.
وه ا اليضر يف التعريف وهو غري قادح إلن أختال ف املصادي وليس يف العنوان.
المبحث الثاني :أنواع الوقف وأقسامه وعلى من يصح الوقف
املطلب األول :أنواع الوقف

3ال الوقف اخلريي:
وهــو ال ـ ي يوقــف ابتــداءاً عل ـ جهــة مــن جهــات الــرب ،ولــو ملــد معينــة ويصــبح الوقــف بعــدها عل ـ
أش اص عيّنه الوقف ،كأن يقف الرجل أرض عل مدرسة أو مستشف  ،بعدها عل أوالد (.)16
معــن أو
أي أنـ يف أوك األمـر علـ جهـة خرييـة ـ ولـو ملـد معينـة ـ ينـون بعـدها وقفـاً علـ شـ
أش اص معينن(.)15
1ال الوقف األهلي الذري:
أو أشـ اص معينـن ولـو جعـل آخــر
وهـو الـ ي يوقـف ابتـداء األمــر علـ نفـس الواقـف ،أي شـ
()14
جلهة خريية ،كأن يقف عل نفس عل أوالد من بعده عل جهة خريية .
حيـ يوقــف اإلنســان ابتــداءاً علـ نفسـ أو علـ أوالد وذريتـ أو أشـ اص معينــن مــن ذوي قرابتـ
الرب(.)13
أوغريه حى ولو جعل بعد ذلك وقفاً عل جهات ّ

 -12دروس متهيدية يف الفق االستدال  ،مساحة الشيخ ابقر االيرواين ،مطبعة توحيد ق  ،ط ،2718 1ص112
 -11معج املصطلحات وااللفا  ،حممود عبد الرمحن،ج 7ص.696
 -17مغ ،احملتاج ،حممد بن امحد حممد الشربي ،ت ،933شر دار احياء الرتاث العري ـ بريوت لبنان ،ج 7ص.245
 -16نظ ــا االرث والوص ــاا يف الفقـ ـ االس ــالم  ،د .امح ــد فـ ـراج حس ــن ،ش ــر منش ــورات احلل ــيب احلقوقي ــة ،ب ــريوت ، 1111
ص.112
 -15الفق االسالم وادلت  ،د .وهبة ال حبل  ،الناشر دار الفنر حمل النشر دمش  2628هـ ،م  21ص.712
 -14الفق االسالم وأدلت  ،د .وهبة ال حبل م  ،21ص .711
 -13نظا االرث والوصاا يف الفق االسالم  ،د .امحد فراج حسن ،ص111
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كوقف الدار عل أوالد ليسننوها ووقف البستان عليه ليـأكلوا مثرهتـا وال تصـح املعاوضـة ويف ذلـك
عل املنفعة أو ال مر من قبل املوقو عليه وال من قبل الو كما امما ال ينو ن مضمونن علـ الغـري
ابلق او االستيفاء او االتال (.)18
حي ـ يبتــ ،عل ـ ملنيــة املنفعــة او ال مــر هل ـ كمــا لــو قــاك الــدار وقــف عل ـ اوالدي عل ـ ان تنــون
منفعتهـا هلـ او البســتان وقـف علـ اوالدي علـ أن تنــون مثرهتـا هلـ وحينئـ يرتتـ اثــر ملنهـ هلــا وان م
يقبضوها وجت الكا واخلمس(.)19
املطلب الثاني :أقسام الوقف

3ال الوقف اخلاص
هــو مــا كــان ملن ـاً للموقــو علــيه اي ال ـ ي يســتحقون اســت مار واالنتفــاع ب ـ ومن ـ الوقــف ال ـ ري
ووقف العلماء او الفقراء وقف العقار ملصلحة املسجد واملدرسة وما اليها وه ا النوع من الوقف هو ال ي
وقـ ـ اخل ــال بي ــنه يف ان ـ ـ جي ــو بيعـ ـ مـ ـ االس ــباب املوجب ــة اوال جي ــو اطالقـ ـاً ح ــى ول ــو وج ــد س ــب
معــن او اشـ اص معينــن بشــنل خــاص م ــل الوقــف علـ االوالد
وســب ( .)71ومــا يوقــف علـ شـ
وال رية(.)72
حمــدد واحــد كــان او
حيـ ينــون وقفـاً خاصـاً وامــا علـ انســان كوقــف دار او ســيارت علـ شـ
متعــدداً ك يــد وحــد او مـ ذريتـ وامــا علـ شـ ء كوقــف بســتان هلـ ا املســجد او هلـ ا امليــت او غريتــا ممــا
أو اش ـ اص كــالوقف عل ـ اوالد وذريت ـ او عل ـ يــد
يوقــف عل ـ ش ـ ء معــن( .)71وقف ـاً عل ـ ش ـ
وذريت (.)77
او اشـ اص معينـن وان جتعـل منفعـة الوقـف ملنـاً للموقـو عليـ
وما قصد عود منفعتـ اىل شـ
كمــا إذا قــاك ه ـ ا الــدار وقــف عل ـ اوالد ان تنــون منفعتهــا ملن ـاً هل ـ فمنفعتهــا كســائر امالكه ـ جتــو
املفاوض ــة عليهـ ــا وجي ـ ـ علـ ــيه فيهـ ــا اخلم ــس والكـ ــا بش ـ ـرائطها ويرثهـ ــا وارثه ـ ـ  ،وتض ــمن هل ـ ـ ابمل ـ ــل أو
القيمة(.)76
وأن جتعــل املنفعــة مصــرفاً علــيه ال ملن ـاً هل ـ  ،فــال جي ـ فيهــا اخلمــس والكــا وال يرثهــا وارثه ـ  .نع ـ
النفعة عل املوقو عليه فال جتو املفاوضة عليها كما
يضمنها هل من اتلفها عليه وان صر ش
()75
إذا كانت شجر م جتر بي مثرهتا بل هل أكلها فقط .
 -18منهاج الصاحلن ،السيد حممد سعيد احلني  ،دار الصفو  ،بريوت لبنان ،سنة  ، 2994ط 2ج ،1ص142
 -19املصدر نفس
 -71فق االما جعفر الصادق - -عرض واستدالك ،حممد جواد مغنية ،مؤسسة انصـاران للطباعـة والنشـر ايـران ـ قـ  ،ج5
ص.81
 -72احنا الوالات ،السيد حممد تق املدرس  ،ج 7ص.88-39
 -71فق الشريعة ،السيد حممد حسن فضل هللا ،ج 1ص.758
 -77املعامالت ،السيد حممد الغروي ،ص.151- 152
 -76وسيلة املتقن يف االحنا يف املعامالت ،الشيخ حممد مجيل محود العامل  ،نشر مرك العرت الطاهر للدراسات والبحـوث،
لبنان بريوت ، 1121 ،ص.151-152
 -75املصدر نفس .
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1ال الوقف العام
هو ما يوقف عل مصلحة عامة كاملسجد واملقابر والقناطر واملشاهد واحلسينيات واملدراس واملنتبات
واملراكـ ال قافيـة والرتبويـة ( . )74ومـا اريـد منـ انتفـاع النـاس كـل النـاس ال فئـة خاصـة وال صـنف معـن ومنـ
املــدراس واملس ــاجد واملش ــاهد واخل ــا ت ال ــي كان ــت من ـ م ــان وعي ــون امل ــاء واالش ــجار املظل ــة للم ــار ويف
حنمها املساجد واملقابر واملشاهد الما ال ختت مبسل دون مسل وال فئة من املسلمن دون فئة (.)73
وان هـ االوقــا العامــة ال جيــو بيعهــا وال اســتبداهلا حبــاك حــى لــو خربــت و اوشــنت علـ اهلــالك
والضــياع المــا عنــده او عنــد اك ــره فــك ملــك اي اخ ـراج هلــا عــن ملــك مالنهــا االوك اىل غــري مالــك
فاصبحت بعد الوقف متاما كاملباحات العامة وبديهة ان ال بي اال يف ملك خبال االوقا اخلاصة فاما
حتويل من ملك الواقف اىل ملك املوقو عليه بنحو من االحناء(.)78
ومــا ينــون وقفــا عامــا وذلــك امــا عل ـ عن ـوان انســاين ل ـ اف ـراد عل ـ مــدى مــن كــالوقف عل ـ املرج ـ
االعل او عل العلماء او املسـافرين او الفقـراء او العـاج ين او حنـو ذلـك وامـا علـ عنـوان ال ينطبـ علـ
االعيــان بــل ي ـراد من ـ احــداث فعــل مــن افعــاك اخلــري وهــو مــا يصــطلح علي ـ هنــا اجلهــة م ــل وقــف بســتان
معـن او
لصر منائة يف ع اء االما احلسن  - -او لصـر منائـة يف معاجلـة املـرض او اطعـا شـ
الفقراء عامة او حنو ذلك من املصاح العامة ووجود اخلري(.)79
ومــن حيـ مــام يقصــد عــود منفعتـ اىل معــن كاملســاجد والقنــاطر حيـ منهــا حفــظ عنـوان املســجد
كــالفقراء او العلمــاء كمــا يف وقــف املــدارس والـربط مســألة لــو وقــف منــا للعبــاد والصــال صــار مصــل
ومعبد ال مسجد اال ان يقصد عنوان املسجدية(.)61
املطلب الثالث :على من يصح الوقف

3ال الوقف على أهآل البيت- -
إذا وقف شيئاً عل االما احلسن  - -وج صر او صر منائة فيما هو املتعار من شؤون
  -وذلك كصرفة يف اقامة جمالس ع ائ وذكر مناقب وسريت بنـل وسـيلة مناسـبة مـ بـ ك الطعـا يفذلك اجمللس.
وبدون االحوط وجواب اهداء ثواب ذلك اجمللس والطعـا اليـ  - -وال جيـ ختصـي جملـس علـ
نيــة الواقــف وب ـ ك املوقــو في ـ بــل ينف ـ اعطــاء ش ـ ء من ـ ملــن يق ـرأ الع ـ اء يف اي منــان كاملســجد او
احلسينية او غريتا فان م ينن عر هب ا النحو من الصر وج حينئ التصـدق بـ عنـ ( .)62وصـر
يف اقامة ع ائ م ب ك الطعا في وبدون واالحوط اهداء ثواب ذلك الي .- -

 -74احنا االات ،السيد حممد تق املدرس  ،ج ،7ص.38
 -73فق االما جعفر الصادق - -عرض واستدالك ،حممد جواد مغنية ج 5ص.81
 -78فق االما جعفر الصادق - -عرض واستدالك ،حممد جواد مغنية ج 5ص.81
 -79املصدر الساب
 -61وسيلة املتقن ،الشيخ حممد مجيل العامل  ،ص.151
 -62فق الشريع  ،السيد حممد حسن فضل هللا ،ج ،1ص.787
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وال فــرق بــن اقامــة جملــس للع ـ اء وان يعطـ الـ اكر لع ائ ـ ع يف املســجد او احلــر او الصــحن او غــري
ذلك(.)61
 أو علـ سـائر أهـل بيـت العصـمة - -مبـن فـيه إمـا العصـر-وك ا لو وقـف علـ النـيب-
 ،فإن أيضاً يصر يف بيان مناقبه وذكر مواعظه وتعاليمه بنل وسيلة فعة كإقامة اجملـالس اوأتليــف النتـ او غــري وذلــك ان كــان ذلــك هــو املتعــار مــن وجــو الصــر واال فحيـ ال ينــون عــر
وحيدد نوع الصر جي التصدق ب (.)67
1ال الوقف على الف راء:
إذا وقف عل الفقراء أو عل نوع من انواع ب ،اد او عل انـواع مـنه ال يت صـ بلـد الواقـف وال
جي التو ي عل كل فرد منه بل ينف عل مجاعة منه (.)66
واملســل اذا وقــف عل ـ الفق ـراء انصــر عرفــا اىل اراد فق ـراء املســلمن دون غــريه ولــو وقــف النــافر
كـ لك انصــر اىل فقـراء حنلتـ بــال خــال اجــد فيهمــا بــل الظــاهر قيــا القرينــة علـ اراد خــال قرينــة
االطالق.
وك ا لـو جعـل العنـوان فقـراء بلـد او بلـد خمصـوص نعـ لـو م ينـن يف البلـد اال فقـراء غـري م هبـة وكـان
عاملا ب لك اجت حينئـ الصـر الـيه امـا اذا م ينـن عاملـا فـال يبعـد بطـالن الوقـف خالفـا ملـا يف املسـالك
من ان األوىل الصحة وفي ما ال خيف (.)65
1ال الوقف على املسيد أ املشبد:
ان املســجدية مــن العن ــاوين االعتباريــة العقالئي ــة املمضــا ش ــرعا ،ومــورد االعتب ــار نفــس االرض فق ـوا
املســجدية ابرض املسـجد ال ابالاثر ومقتضـ املســجدية اســتعداد كــل منــان منـ للصــال فيـ ( .)64فوقــف
املســجد وقــف مؤبــد ال ينــون ملنــا الحــد بــل ينــون فــك ملــك نظــري التحريــر مبن لــة عتـ العبــد ومــن هنــا
يقاك :ان املسجدية حترير ال وقـف فـال جيـو بيعـة؛ لعـد امللـك وتلـف ماليتـ شـرعا ابعتبـار رجوعـ اىل هللا
تع اىل فعد جوا بيع بلحا ه احلي ية ال حي ية عد متامية امللك وب لك قاك بعض اهل السنة(.)63
وحي نتعرض هنا حلن الوقو عل املساجد .فقد روى الصدوق :ان سـئل الصـادق  - -عـن
الوقو عل املساجد فقاك (ال جيو فان اجملوس اوقفوا عل بيوت النار) وه ا بظاهر يتعارض م عمو
األ دلة عل صحة الوقف عل املصاح الراجعة اىل كافة الناس او بعضه كاملساجد والقناطر(.)68

 -61منهــاج الصــاحلن املع ــامالت ،الس ـيد اخل ــوئ (ت ،)2627نشــر مدينــة العل ـ ق ـ  ،ج 1ص .174منه ــاج الصــاحلن قس ـ
املعامالت ،حممد ابقر الصدر(ت2629هـ) ،ج 1ص.156
 -67فق الشريع  ،السيد حممد حسن فضل هللا ،ج ،1ص.787
 -66احنا الشيع يف املعامالت ،املري احلائري االحقاق  ،ج6ص.515
 -65شرائ االسال احملق احلل (ت434هـ) ،ج 1ص.157
 -64جواهر النال  ،الشيخ اجلواهري ت2144هـ ،ج 6ص.152
 -63مغ ،احملتاج ،حممد ابن امحد الشربي ،،ت933هـ ،شر االحياء والرتاث العري بريوت لبنان ،م 7ص.245
 -68كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة ،الشيخ جعفر كاشف الغطاء ،ج 6ص.144
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وصــر منائ ـ يف مصــاحل مــن تعمــري وفــرش وس ـراج وكــنس وحنــو ذلــك مــن مصــاحل ويف ج ـوا اعطــاء
شـ ء مــن النمــاء المــا اجلماعــة اشــناك اال ان تنــون هنــاك قرينــة علـ اراد مــا يشــمل ذلــك فيعطـ منـ
حينئ (.)69
ومينــن اطــالق املســجد او املصــل علـ املنــان الـ ي يت ـ يف الــدار االدلــة م ــل :خــرب حريـ عــن اي
عبدهللا  - -قاك (اخت مسجدا يف بيتك)(.)51
4ال الوقف يف سبيآل هللا:
والوقــف يف ســبيل هللا ينصــر اىل كــل قربــة وك ـ ا ســبيل اخلــري وســبيل ال ـواب  .ومــا يتقــرب اىل هللا
كاجلهــاد واحل ـ والعمــر وبنــاء القنــاطر وعمــار املســاجد وك ـ ا لــو قــاك يف ســبيل هللا وســبيل اخلــري وســبيل
ال واب( .)51فسبيل هللا هو الغ و واجلهـاد يف سـبيل هللا فيصـر ثلـ الوقـف اىل مـن يصـر الـيه السـه
من الكـا وهـ الغـ ا الـ ين ال حـ هلـ يف الـديوان وان كـانوا اغنيـاء وسـائر الوقـف يصـر اىل كـل مـا فيـ
أجر وم وبة وخري الن اللفظ عل يف ذلك(.)57
وحيتمــل أن جي ـ الوقــف ثالثــة اج ـ اء فج ـ ء يصــر اىل الغ ـ ا وج ـ ء يصــر اىل اقــرب النــاس الي ـ مــن
 قـاك (صـدقتك علـ ذي القرابـة صـدقة وصـلة)الفقراء الم اك ر اجلهات ثوااب فان النـيب حممـد -
وال ال ـ يصــر اىل مــن اخ ـ الكــا حلاجت ـ وه ـ مخســة اضــعا الفق ـراء واملســاكن والرقــاب والغــارمون
ملصلحته وابن السبيل(.)56
()52

5ال الوقف على األ الد:
اذا وقف عل اوالد اشرتك أوالد البنن والبنات ابلسوية إال أن يفضل ولـو قـاك علـ مـن انتسـ إ
م يدخل اوالد البنات ( .)55لقول تعاىل :يوصين هللا يف اوالدك ( .)54حي ال تدخل احلفد علـ
راي ال مـ قرينــة االراد م ــل يقــوك واالعلـ يفضــل علـ االســفل او قــاك االعلـ فــاالعل او قــاك وقفــت
عل اوالد فالن وليس ل ولد الصل كما لو قاك وقفـت علـ اوالد هاشـ ولـو قـاك وقفـت علـ اوالدي
واوالد اوالدي اخت ابلبطنن االولين عل راي ولو عل اوالد اوالدي اشرتك اوالد البنن واوالد البنات
ابلسوي (.)53

 -69منهاج الصاحلن ،السيد اخلوئ (ت2627هـ)،نشر مدينة العل ط ،18ص.166-167
 -51وس ـ ــائل الش ـ ــيعة ،حمم ـ ــد حس ـ ــن ح ـ ــر الع ـ ــامل (ت2216ه)،نش ـ ــر دار احي ـ ــاء الـ ـ ـرتاث الع ـ ــري ب ـ ــريوت لبن ـ ــان2617ط5
ج5ص.712
 -52الروض البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،الشهيد ال اين (ت2182هـ) ،ص.267
 -51السرائر،ابن ادريس احلل (ت598هـ) ،ج7ص.245
 -57املغ ،،ابن قدامة املقدس  ،نشر دار النتاب العري ،بريوت لبنان م 4ص.127
 -56اجملموع،للنووي(-)434دار الفنر للطباعة والنشر،ج25ص.773
 -55املبسوط ،الشيخ الطوس  ،ج 7ص،134اللمعة الدمشقي ،الشهيد االوك،ق -منشورات دار الفنر،ص.89
 -54سور النساء ،اآلية .21
 -53ايضاح الفوائد يف شرح اشناالت القواعد ،حممد بن احلسن بن املطهر احلل  ،ص.646
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وحيـ يقــتض التســوي بـن النــل وكـ ا لـو اد مــا تناســلوا او بطنـا بعــد بطــن ولـو قــاك علـ اوالدي
اوالد اوالدي اوالده ما تناسلوا او عل اوالدي االوك فاالوك فهو للرتتي وال يدخل اوالد البنات يف
الوقف عل ال ري أو النس أو العق واوالد االوالد اال ان يقوك عل من ينتس ا منه (.)58
المبحث الثالث :شرائط الوقف
املطلب األول :التنجيز

ال بد أن ننب هنا عل ان املراد ابلتنجي يف اصطالح الفقهاء هو عد تعلي الوقف كغري من العقود
وااليقاعات عل شرط غري متحق فعال ومشنوك التحق يف املستقبل.
ون فقهاء االمامية بشنل عا عل ان لو عل الوقف عل امر حـا معلـو احلصـوك كمـا لـو قـاك
يـد وقفــت داري ان كنـت يــدا او ان كانــت و كـان هــو يــدا حقيقـ و كانــت الــدار ملنـ فعــال صــح
الوقف(.)59
(اما لو عل عل شرط او صفة بطل)(.)41
(وجوب التنجي و عد جوا التعلي يف الوقف فان قاك :ان مت فه ا وقف م يصر وقفا بعد املوت
امـا ان قــاك اذا مــت فــاجعلوا هـ ا وقفــا ينــون وصـية ابلوقــف و علـ الوصـ ان ينفـ وينشــئ الوقــف فــان
امتن اجرب احلاك فان م مينن اجبار الوص تو احلاك عن )(.)42
وقاك السيد عل الطباطبائ  :ويشرتط في التنجي فلو علق عل شرط متوق او صفة مرتقبة او جعل
ل اخليار يف فس مى اراد من دون حاجة بطل بـال خـال فيـ ويف الصـح لـو كـان املعلـ عليـ واقفـا
والواقــف عــام بوقوعـ كقولـ وقفــت ان كــان اليــو اجلمعــة وكـ ا يف غــري مــن العقــود وبعــد اخلــال صــرح
مجاعة ولعلـ كـا يف احلجيـة مضـافا اىل االصـل واختصـاص النصـوص مطلـ حبنـ التبـادر بغـري مفـروض
املسالة م ان يف املسالك االمجاع علي (.)41
أما صاح اجلواهر فقد قاك :اعتبار لتنجي يف كل سب شرع اال ما خرج وان يبطل لو عل شيئا
بصفة متوقعة احلصوك فيما ايت بل او متيقن بال خال وال اشناك(.)47
أي يعتــرب يف صــحة الوقــف التنجيـ حيـ جيعــل العــن يف معــرض االنتفــاع الفعلـ  ،فيحصــل لــو علقـ
عل أمر مستقبل معلو احلصوك كأن يقوك داري ه وقف إذا هل هالك من الشهر الفالين ،وك ا علق
عل أمر حا حمتمل احلصوك كأن يقوك :داري وقف إن كان ه ا اجلنن ذكراً .نع  ،إذا كان ذلك االمر

 -58منهاج الطالبن وعمد املغنن ،ابو كرا النوري ،الناشر دار املعرف  ،بريوت م  ،2ص.516
 -59الوقف واحنامة ،للشيخ حممد جعفر مشس الدين ،دار اهلادي للطباعة والنشر ،الطب  1115ط2ص.214
 -41شرح الروضة البهية ،املري ا أمحد الدشي ،نشر جمم ال خائر االسالمية ـ ق ـ اتريخ  1118ط.2
 -42فق االما حعفر الصادق  ،- -حممد جواد مغني ج5ص.59
 -41راض املسائل ،السيد عل الطباطبائ (ت2172ه) ،مؤسسة النشر االسالم ـ ق  ،ص.117
 -47جواهر النال يف شرح شرائ االسال  ،الشيخ حممد حسن النجف  ،شر دار النت االسالم  ،اتريخ النشـر 2743هــ،
ج 18ص.56
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احلــا ممــا تتوقــف عليـ صــحة الوقــف فــإن الظــاهر الصــحة ،كأنـ يقــوك :داري وقــف إن كانــت ملنـاً ،
وحنو ذلك(.)46
وعل األحوط فلو علق عل شرط متوق احلصوك كمج ء يد أو ش ء غري حاصـل يقيـ ،احلصـوك
فيما بعد بطل .نع ال أبس ابلتعلي عل ش ء حاصل سواء عل حبصول أ ال(.)45
الرنييز عند احلنفية:
قاك ال جيو تعليق  ،كقول  :إذا جاء يد فقد وقفت كـ ا علـ كـ ا؛ النـ عقـد يقتضـ نقـل امللـك يف
احلاك م ين عل التغلي والراية فال يصح تعليق عل شرط كالبي واهلبة(.)44
الرنييز عند الشا عية احلنابلة:
أبن ينون منج اً يف احلاك غري معل بشرط وال مضا ا وقت يف املستقبل الن عقد الت ا يقتض
نقل امللك يف احلاك فل يصح تعليق عل شرط كالبي واهلب (.)43
الرنييز عند املالكية:
ان املالنية ال يشرتطون التنجي فيجو م التعلي كان يقوك هو حبس عل ك ا بعد شهر او سن او
يقوك :ان ملنت دار فالن فه وقف(.)48
املطلب الثاني :الدوام

مبعى عد توقيت مبد فلو قاك(وقفت ه ا البستان عل الفقراء)اىل سنة بطـل وقفـاً ويف صـحت حبسـاً
او بطالن ك لك وجهان أوجهها ال اين اال اذا عل ان قصد كون حبساً(.)49
فلــو قرنـ مبــد او جعلـ علـ مــن ينقــرض غالبــا م ينــن وقفــا واالقــوى صــحت حبســا يبطــل ابنقضــائها
وانقراض ـ فريج ـ اىل الواق ــف او وارث ـ ح ــن انق ـراض املوق ــو علي ـ ك ــالوالء وحيتم ــل اىل وراث ـ عن ــد موت ـ
ويسرتســل في ـ اىل ان يصــاد االنق ـراض ومس ـ ه ـ ا منقط ـ االخــر ولــو انقط ـ اول ـ او وســط او طرفــا
فاالقوى بطالن ما بعد القط فيبطل االوك واالخري ويصح االخر(.)31
حي ـ ادع ـ االمجــاع عل ـ اعتبــار ه ـ ا الشــرط ومتســنوا ايضــا بوجــو اخــر :منهــا الــرواات ال ـوارد يف
كيفية وقف االئمة  - -ومن تعبريه  - -يف تلك الرواات عن اوقافه ابلصدقة الي ال تباع وال
توه وال تورث وال شك ان نف ه االمور ال الثة معا مال مة للـدوا بـل نفـ خصـوص االرث ينفـ

 -46املبسوط يف فق االمامبة الشيخ الطوس ت641هـ ج7ص.133
 -45التعليق االستداللية عل حترير الوسيل  ،الشيخ عل املشني ،ـ الناشر دار احلدي للطباع والنشر ،م  6ص.655
 -44مغ ،امل تار ،احلصفن  ،شر دار الفنر للطباع والنشر والتو ي بريوت لبنان ،ج6ص.265
 -43الدر امل تار ،احلصفن  ،شر دار الفنر ،بريوت ـ لبنان ،ج 6ص.265
 -48ال خري  ،ج4ص ،114الفق االسالم وأدلت ،ج21ص.33
 -49الفق االسالم تعليقات عل العرو الوثق مه ب االحنا  ،لسماحة السيد حممد تق احلسي ،املدرس  ،ج7ص.676
 -31الروض البهي يف شرح اللمع الدمشقي  ،الشيخ ين الدين العامل الشهيد ال اين ت2182هـ ،ج1ص.262
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اثبات شرطية الدوا لتحقي حقيقـة الوقـف( .)32يف روايـة عـن امـري املـؤمنن -
توه حى يرثها هللا ال ي يرث السماوات واالرض)(.)31
اما اذا عل الوقف مبا ال ينقرض غالبا صح الوقف ايضا م ل ان يقف عل اوالد او اوالد االوالد مـا
تعاقبوا(.)37
(ل ا ينون الوقف هو الدوا بال خال اجد في مبعى عد توقيت مبد )(.)36
(وال جيو ان ينون مؤقتا فان جعل مؤقتا لن يصح)(.)35
(وال جيو االنتقاك اىل املالك االصل او قط السلسلة بش ء منها ولو وقف عل بعـض فـال انقطـاع
وجيو جعل متا السلسلة مبغضن وليس من القط ان يقف يد سنة من بعدها عل عمرو(( .)34ولو
عت الدوا عل شرط او صفة م ينن مؤكدا ما بطل)(.)33
(والوقف الدوا مبعى عد توقيت مبد فلو قاك (وقفت ه البستان عل الفقراء اىل سـنة ،بطـل وقفـا
ويف صحت حبسا او بطالن ك لك وجهان او وجههما ال اين اال اذا عل ان قصد كون حبساً)(.)38
( -الصـدقة ال تبـاع وال

املطلب الثالث :إخراج عن نفسه

أي أن لو وقف عل نفس م يصح ولو وقف عل نفس وعل غري ؛ فـان كـان بنحـو التشـريك بطـل
ابلنسبة اىل نفس دون غري (.)39
وان كان ابلعنس فنقط اآلخر وان كان عل غري عل نفس غري فنقط الوسط(.)81
ولو وقف عل نفس بطل وان عقبـ مبـا يصـح الوقـف عليـ ألنـ حينئـ منقطـ األوك ،وكـ ا لـو شـرط
لنفس اخليار يف نقض مى شاء أو يف مد معينة(.)82
ولو وقف عل قبيلة هو منه ابتداء أوصار منه شارك أو شرط عود إلي عند احلاجة(.)81
حــى لــو عقبهــا ابلفق ـراء فهــو منقط ـ االبتــداء ولــو وقــف عل ـ نفس ـ والفق ـراء احتمــل صــحة النصــف
وثالثة االرابع والبطالن راساً لو شرط قضاء ديون من او ادار نفقت بطل( .)87حى ولـو شـرط عـود اليـ
عند حاجت  ،واملروي اتباع شرط فيحتمل تفسري ها قبلة ورث عن (.)86
 -32القواعد الفقهية ،حممد حسن البجنوردي ،ص.158
 -31القواعد الفقهية ،املصدر الساب  ،ص.158
 -37حترير االحنا العالمة احلل ت434هـ ،ج 7ص.192
 -36معج فقة اجلواهر ،حممد حسن بن عبد الرحي  ،ج4ص.784
 -35املبسوط يف فق االمامية ،الشيخ الطوس (ت641هـ) ج 7ص.134
 -34كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،الشيخ جعفر كاشف الغطاء ج6ص.169
 -33کشف الغطاء ،املصدر الساب .
مه ب االحنا  ،السيد عبد االعل املوسوي السب واري ،ص.162
ّ -38
 -39حترير الوسيلة ،السيد اخلمي( ،ت 2989هـ) ،ج1ص.46
 -81التعليقة االستداللية عل حترير الوسيلة ،اية هللا عل املشاي ،،م  1ص.653
 -82الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،الشيخ ين الدين العامل (ت2182ه) ،ج1ص262
 -81اجلواهر الف رية يف شرح الروضة البهية ،وجداين ف ر ،شر مساء قل  ،ج 4ص.19
 -87الدروس الشرعية يف فق االمامية ،حممد بن من العامل (ت  978هـ) ص149
 -86املصدر الساب .
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وهو مبعى ان ال ينون هو املوقو علي وال داخالً في او شريناً مع فبناء عل ه ا ال يصح الوقف
عل نفس (.)85
وقد ادع االمجاع عل اعتبار ه ا الشرط اتر وعد امنان الوقف عل النفس االخرى؛ الن حقيقة
الوقف هو امـا متليـك املنـاف للموقـو عليـ وحـد وامـا مـ العـن وال مينـن ان ميلـك االنسـان نفسـ النـ
حتصيل احلاك هو احلاك (.)84
حيـ ينـون املعــى املعتـرب يف املوقــو عليـ اوالً والقــبض معتـرب يف املوقــو عليـ  ،وهــو يسـقط اعتبــار
ذلك يف بقية الطبقات.
ولــو وقــف عل ـ الفق ـراء او عل ـ الفقهــاء فالبــد مــن نص ـ قــي لقــبض الوقــف ولــو كــان الوقــف عل ـ
مصلحة كف ايقاع الوقف عل اشرتاط القبوك وكان القبض إىل الناطر يف تلك املصلح (.)83
وك ـ ا يف غــري ولــو ادخلهــا م ـ غــري خرجــت فيــدخل م ـ االنصــا فــاذا ا الــت خرجــت واذا رجعــت
دخل ولو شرط عود الي يف وقت او عند احلاج او وفاء ديون او االنتفاع ب مد او اعطاء نفقة وجي
او مملوك ـ بطــل ويقــوى عــد اليــأس يف العمــودين ولــو شــرط اكــل اهلــة ولــو شــرط اجــار عبــار جتــو عــن
االحياء وكان حيا ك ار وحنوتا قوي البطالن(.)88
فلــو وقــف علـ نفسـ م يصــح ولــو وقــف علـ نفسـ وغــري فــان كــان حنــو التشـريك بطــل ابلنســبة اىل
نفس ـ دون غ ــري وان ك ــان ينح ــو الرتتي ـ ف ــان وق ــف عل ـ نفس ـ عل ـ غ ــري فمنقط ـ االوك وان ك ــان
ابلعنس فمنقط االخر وان عل غري نفس غري فمنقط الوسط (.)89
وان ال ينــون هــو املوقــو عليـ وال داخــال فيـ او شـرينا معـ فبنــاء علـ هـ ا ال يصــح الوقــف علـ
نفس وقد ادى االمجاع عل اعتبار ه ا الشرط اتر وعد امنـان( .)91والوقـف علـ الـنفس االخـرى الن
حقيقة الوقف هو اما متليـك االنسـان نفسـ الن حتصـيل احلاصـل هـو مـاك اجيـ عـن هـ ا الـدليل املنفعـة
بــل حقيقت ـ حتبــيس االصــل عــن التقلبــات االعتباريــة الــوارد عل ـ املــاك كبيع ـ وهبت ـ وتلف ـ والصــلح علي ـ
وغريتـا ـ وتسـبيل مثرتـ وايضـا لــيس التسـبيل ايضـا متليـك ال مـر واملنفعـة بـل اابحتهـا طلـ ملرضــا هللا ويف
سبيل فال مان عقال من جعل نفس موقوفا علي او شرينا مع (.)92
الخالصة:
لقد عر علماء املسلمن الوقف :هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة.
بينوا ابن للوقف أنواع منها الوقف اخلريي والوقف األهل أو ال ري ،واملقصود ابلوقف ال ري وهو
أو أشـ اص معينــن .ومــن التقســيمات العامــة للوقــف الوقــف اخلــاص والوقــف
الـ ي يوقــف علـ شـ
العا ،وارادوا ابلوقف العا وهو مايوقف عل مصلحة عامة کاملسجد والقناطر.
 -85القواعد الفقهية ،حممد حسن البجنوردي(ت2729ه ـ) ،ج 6ص.158
 -84ااملصدر الساب .
 -83شرائ االسال يف مسائل احلالك واحلرا  ،جن الدين جعفر بن احلسن احملق احلل  ،ج 1ص.159
 -88كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،الشيخ جعفر كاشف الغطاء ج 6ص.152
 -89حترير الوسيلة ،السيد اخلمي( ،ت 2989هـ) ،ج 1ص.46
 -91القواعد الفقهية ،حممد حسن البجنوردي (ت ،)2729ج 6ص.158
 -92القواعد الفقهية ،املصدر الساب .
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ومن اوقف شيئا يف سبيل هللا :فينصر ال کل قربـة.ومن الشـرائط العامـة الوقـف (التنجيـ  ،والـدوا ،
واالخراج عن النفس) فلو وقف عل نفس م يصح.
المصادر
القرآن النرمي
 -2احنــا الــوالات ،الســيد حممــد تقـ املدرسـ ،الطبعة االوىل،الناشــر مركـ العصــر لل قافــة والنشــر،
دار احملجة للنشر والتو ي بريوت – لبنان،سنة الطب 2672هـ . 1121 -
 -1احنـا الشــيعة يف املعــامالت ،املــري ا احلــائري االحقـاق  ،الطبعــة اخلامســة لبنــان – بــريوت ،اتريــخ
النشر  2621هـ . 2991 -
 -7ايضاح الفوائد يف شرح اشناالت القواعد ،حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر احللـ (املتـوىف
،)481 -332الطبعة االوىل ،املطبعة امساعليان ايران – ق ،اتريخ النشر 2738هـ.
 -6التعليقة االستداللية عل حترير الوسيلة ،الشيخ عل املشني ،،الطبعة االوىل الناشر دار احلدي
للطباعة و النشرايران  -ق  ،سنة الطب 2618هـ.
 -5اتج الع ــروس ،حمم ــد ب ــن حمم ــد ال بي ــدي ،الطبع ــة ال اني ــة ،دار الفن ــر ب ــريوت لبن ــان ،س ــنة الطبـ ـ
2626هـ . 2996
 -4حتري ــر االحن ــا  ،العالم ــة احللـ ـ (الوف ــا  )314حتقي ـ الش ــيخ اب ـراهي البهادري،اش ـرا الش ــيخ
جعفر السبحاين ،الطبعة االوىل ،املطبعة اعتماد ايران – ق ،مؤسسة االما الصادق  - -ايـران  -قـ ،
سنة الطب 2611هـ.
 -3حتريـ ــر الوسـ ــيلة ،السـ ــيد اخلمي،،الطبعـ ــة االوىل ،مطبعـ ــة االداب النجـ ــف االشـ ــر  ،سـ ــنة الطب ـ ـ
. 2998
 -8احلدائ الناضر  ،الشيخ يوسف البحراين ،حقق وعل عليـ حممـد تقـ االيـرواين ،الطبعـة ال انيـة،
دار االضواء بريوت – لبنان ،سنة الطب . 2985
 -9جـواهر النــال  ،الشــيخ اجلـواهري ،الطبعــة االوىل ،نشــر دار النتــاب العــري بــريوت لبنــان ،اتريــخ
النشر  2625هـ.
 -21جواهر النال يف شرح شـرائ االسـال  ،الشـيخ حممـد حسـن بـن ابقـر بـن عبـد الـرحي النجفـ ،
الطبعة ال ال ة ،شر دار النت االسالمية طهران  -ايران ،اتريخ النشر 2743هـ.
 -22جواهر الف رية يف شرح الروضة البهية ،د وجداين ف ر ،الطبعة االوىل ،شر مساء قل ايران –
ق  ،اتريخ النشر .1121
 -21جام املقاصد يف شرح القواعد ،الشيخ عل بن احلسن النرك  ،الطبعة ال انيـة ،نشـر مؤسسـة
اك بيت  - -لبنان – بريوت ،سنة الطب  2625هـ.
 -27الدروس الشرعية يف فق االمامية ،حممد بن من العامل  ،الطبعة ال انية ،مؤسسة النشر التابعة
جلماعة املدرسن بق املقدسة -ايران ،سنة الطب 2623هـ.
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 -26الروضــة البهيــة يف شــرح اللمعــة الدمشــقية ،الشــهيد ال ــاين يــن العــامل  ،الطبعــة االوىل ،الناشــر
منشورات االعلم للمطبوعات بريوت لبنان ،سنة الطب . 2996
 -25دروس متهيدية يف الفقة االستدال  ،مساحة الشيخ ابقر االيرواين ،الطبعة ال انية ،مطبعـة توحيـد
ق  -ايران ،سنة الطب 2613هـ.
 -24الدر امل تار ،حممـد بـن علـ احلصـنف  ،احملقـ عبـد املـنع خليـل ابـراهي  ،الطبعـة االوىل ،نشـر
دار النت العلمية للطباعة و النشر بريوت لبنان ،سنة النشر 2617هـ. 1111 -
 -23راض املس ــائل يف بي ــان االحن ــا ابل ــدالئل ،الس ــيد علـ ـ ب ــن حمم ــد علـ ـ الطباطب ــائ  ،ش ــر
مؤسسة النشر االسالم  ،حمل النشر ق – ايران ،اتريخ النشر  2759هـ.
28ـ السرائر ،حممد بن ادريس احلل  ،الطبعة االوىل ،الناشر دليل ما ايران – قـ  ،سـنة الطبـ 2784
هـ.
 -29شـرائ االســال  ،احملقـ احللـ (املتــوىف 434هــ) حتقيـ وتعليـ صــادق الشـريا ي ،الطبعــة ال انيــة
مطبعة امري – ايران ق ،سنة الطب 2619هـ.
 -11شـ ـرح الروضـ ـ البهي ــة ،احل ــاج امليـ ـ ا أمح ــد الدش ــي النجف ،الطبع ــة االوىل ،نش ــر جممـ ـ الـ ـ خائر
االسالميةـ ق ايران املطبعة النوثر ،سنة الطب  2619هـ . 1118
 -12الع ــرو ال ــوثق  ،السـ ــيد حمم ــد كـ ــاظ الطباط ــائ الي دي،الطبع ــة ال انية،الناشـ ــر مات ـ ـ السـ ــيد
السيستاين ،ايران – ق  ،سنة الطب 2615هـ.
 -11القواعد الفقهي  ،السيد حممد حسـن البجنـوردي (الوفـا  ،)2795الطبعـة االولـ  ،الناشـر نشـر
اهلادي ايران – ق املطبعة اهلادي،سنة الطب 2629هـ.
 -17فقة اإلما جعفر الصادق  - -عرض واستدالك ،حممد جواد مغنية ،الطبعة ال انية ،مؤسسة
انصارات للطباعة و النشر ايران ق ،سنة الطب 2612هـ.
 -16فقة الشريعة ،السيد حممد حسن فضل هللا ،الطبعة التاسـعة ،النشـر دار املـالك للطباعـة والنشـر
بريوت – لبنان ،سنة الطب . 1119
 -15كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،الشيخ جعفر كاشف الغطاء،الطبعة االول  ،الناشر
دف ــرت تبليغ ــات اس ــالم احل ــو العلمي ــة اي ـ ـران – ق ـ ـ  ،مطبع ــة منت ـ ـ االس ــال االس ــالم  ،س ــنة الطب ـ ـ
2611هـ.
 -14لسان العرب ،حممد بن مار ابن منظور(الوفا 322هـ) ،الطبعة ال ال ة،نشر دار صادر بريوت
لبنان،سنة الطب 2626هـ.
 -13املبس ــوط يف فقـ ـ االمامي ــة ،اي جعف ــر حمم ــد ب ــن احلس ــن الطوسـ ـ (الوف ــا 641هـ ــ) ،الطبع ــة
االول ،مؤسسة الغري للمطبوعات بريوت لبنان ،سنة الطب 2991هـ.
 -18مغــ ،احملتــاج ،حممــد بــن امحــد الش ـربي( ،الوفــا 933ه ــ)،الطبعة االول ـ  ،الناشــر احيــاء الــرتاث
العري بريوت  -لبنان ،سنة الطب 2625هـ. 2996 -
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العدد11 :

 -19مس ــتدرك الوس ــائل ،امل ــري ا حس ــن الن ــوري ،الطبع ــة االول ،حتقيـ ـ مؤسس ــة آك البي ــت- -
الحيــاء ال ـرتاث ،الناشــر مؤسســة آك البيــت  - -الحيــاء ال ـرتاث بــريوت لبنان،ســنة الطب ـ 2618ه ـ-
. 2983
 -71جمم ـ الفائــد والربهــان ،احملق ـ االردبيل ،الطبعــة االول ،الناشــر منشــورات مجاعــة املدرســن يف
احلو العلمية ايران – ق ،سنة الطب 2617هـ.
 -72منهاج الصاحلن ،السيد حممد سعيد احلني الطباطبائ ،الطبعـة االولـ  ،دار الصـفو بـريوت –
لبنان ،سنة الطب . 2994
 -71منهاج الصاحلن املعامالت ،السيد اخلوئ (الوفا 2627هـ) ،الطبعة  ،18نشر مدينة العل ق
ايران املطبعة مهر – ق  ،سنة الطب ذي احلجة  2621هـ.
 -77منه ــاج الص ــاحلن قسـ ـ املع ــامالت ،الس ــيد حمم ــد ابق ــر الص ــدر ،الطبع ــة االول ـ  ،الناش ــر مرکـ ـ
االحباث والدراسات الت صصية للشهيد الصدر ،سنة الطب 2615هـ.
 -76منهــاج الطــالبن وعمــد املتقــن يف املعــامالت ،ابــو كــرا حمي ـ الــدين حيــى بــن شــر النــوري
(الوفا 434هـ) ،الطبعة االول  ،دار املعرفة حمل النشر بريوت – لبنان ،سنة الطب 2615هـ. 1115 -
 -75مه ب األحنا  ،السيد عبد األعل املوسوي السـب واري،الطبعة االول ،املطبعـة مؤسسـة النشـر
االسالم التابعة جلماعة املدرسن ق – ايران ،سنة الطب 2617هـ.
 -74الوقف واحنام  ،للشيخ حممد جعفـر مشـس الدين،الطبعـة االولـ  ،دار اهلـادي للطباعـة والنشـر
ايران  -ق  ،سنة الطب  2614هـ . 1115
 -73وســائل الشــيعة ،حممــد حســن احلــر العــامل (الوفــا 2216ه ــ) ،الطبعــة اخلامســة ،الناشــر :دار
إحياء الرتاث العري ،بريوت ـ لبنان ،سنة الطب 2617هـ . 2987 -
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المصادر اإلسالمية المفقودة ،المذكورة في كتاب "البدء و التاريخ" لا:
مطهر بن طاهر المقدسي ( 533ها)

The lost Islamic sources mentioned in the book
"Inception and History" by Muttaher bn Taher ALMaqdisi

م.د .خضر بورعبادي
أ.د .هادي عالم زاده

()1

Dr. Khudder P. Ebbadi
Prof. Hadi A. Zadeh

()2

المستخلص
يعـ ـد کت ــاب «الب ــدء و الت ــاريخ» لـ ــ :املطه ــر ب ــن ط ــاهر املقدسـ ـ ( 755هـ ــ)اَحد املص ــادر التارخييـ ـة و
الاالميـة اهلامــة مــن القــرن الرابـ اهلجــري ،و ّاوك مــن اقتــبس منـ ال عــاليب ( 621هــ) يف «غــرر السـري» و
اجلو جــاين ( 441ه ــ) يف «الطبقــات» ،و اَوك مــن قــا بتحقيق ـ و نشــر هــو املستش ـرق الفرنس ـ کلمــان
هوار ( ،) 2913ال ي طبع يف ستة جملدات يف األعوا  . 2912-2899و قد اعتمـد املقدسـ علـ
م ـوارد عدي ـد کانــت حبو ت ـ  ،او شــاهدها يف رحالت ـ الواســعة يف العــام اإلســالم  .بعــد اعــداد حب ـ عــن
کتاب البدء و التاريخ استطعنا اکتشا اک ر من مخسن مصدراً ذکرها املقدس يف کتاب و لانها اليـو
مـن مفقــودات الـرتاث اإلسـالم املصــنفة يف القـرنن ال ـاين و ال الـ اهلجـرين .يصـرح املقدسـ عــن ثالثـة
کت ـ ابس ـ «املبتــدأ» لـ ـ وه ـ بــن منب ـ  ،و اســحاق بــن بشــر ،و عبــد املــنع بــن ادري ـس ،و ه ـ الي ـو
مفقود  ،او ينقل عن کتاب «سري العج » لـ ابن املقف و ه اليو غري موجود  .حت ان بعض املصادر
التـ ذکرهـا املقدسـ  ،التـ تعتـرب حلـد االن مـن املفقـودات م تـ کرها املصـادر االخـری ،و ان کتـاب البـدء
 -2طالـ دکتــورا مت ــرج مــن جامعــة آ اد اإلســالمية ،قسـ العلـو و التحقيقــات ،کليــة التــاريخ و حضــار الشــعوب اإلســالمية،
طهران.
 -1استاذ يف جامعة آ اد اإلسالمية ،قس العلو و التحقيقات ،کلية التاريخ و حضار الشعوب اإلسالمية ،طهران.
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العدد11 :

هو املصدر الوحيد ال ي ذکرها و اعتمد عليها ،مما يعط هل ا الاتاب و مصادر اتيـة تسـتح املراجعـة
م ــل کتــاب « اخبــار اببـك» ل ـ واقــد بــن عمــرو التميمـ  ،و کتــاب « اإلحاطــة و الفرقــان » ل ـ احلسـن بــن
منصور احلالج ،و کتاب ف عل الاال لـ الناش ء االکرب.
و قد مت يف ه البح استقصاء و عرض اثنن و عشرين کتاابً مفقودايف علـ التـاريخ و الاـال مـن
اصل مخسن کتااب مت التوصل اليها يف دراستنا املوسعة ،و قد عرضناها ف جمموعتن.:
المجموعة األولى الكتب التاريخية المفقودة
 .1كتاب املبتدأ لـ «وهب بن منبه»

()7

وه بن منب (111هـ) من اَوائـل االخبـارين و روا األخبـار اإلسـرائيلية و اتريـخ الـيمن  .مـن کتبـ
التارخيية :املغا ي ،و کتاب التيجان او امللوك املتوجة ،و کتاب املبتدأ ،ال ي حنن بصدد  .و ه ا الاتاب
من اوائل الات عن اتريخ األنبياء و خل االنسان و آد  ،حي کان مصدراً ملورخن مسلمن م ل ابن
اسـحاق (151هــ) و ابـن قتيبـة (672هــ) و الطـربي (013هــ) و املسـعودي(015هــ) ،واملولـف املقدسـ
يف کتاب البدء .يری عبد الع ي الدوري ان وه م يان دقيقاً يف نقل  ،و اَن هو ال ي ادخل األخبار و
القص و االساطري اإلسرائيلية عند ذکر اتريخ ماقبل اإلسال  ،و انتقد الس اوي (236هـ)(.)6
نقـل املقدسـ عــن وهـ سـب و عشـرين روايــة يف موضــوع بدايــة اخللـ و قصـ األنبيــاء حتــت عبــار
«حا وه »( « ،)5ع »(« ،)4روی»( )3و «قاك»( ،)8و جاءت عبار «و يف کتاب وه »( )9و لان
م يـ کر اسـ الاتــاب ،و اغلـ الظــن ان ياــون مــا نقــل عنـ مــن اخبــار حــوك خلـ العــام هــو مــن کتــاب
املبتدأ ،و ه ا الاتاب يعترب اليو من الات املفقود حاليـاً ،و ان نقـوالت املقدسـ الا ـري تعتـرب مصـدرا
هل ا الاتاب.

 .2كتاب سري العجم لـ ابن املقفع

()21

ي کر املقدس کتاابً ابس «س َري العج » يف ثالثة موارد من نقوالت و لان م يـ کر اسـ املؤلـف.
ذکرت املصادر األدبية اَن لـ ابن املقف (111هـ) األدي املشهور کتاابً مفقوداً ابس «سري ملوك العج »
او «خدای مـ » ،و يـری بروکلمـان ان سـري ملـوك العجـ هـو ترمجـة کتـاب «خدای مـ » الـ ي نقـل عنـ
املسعودی ( 012هـ) يف «مروج ال ه »( ،)22و حيتمل ان ياون هو نفـس الاتـاب الـ ي نقـل عنـ ابـن
 -7سجادي ،اتريخنگاری ،ص .56
 -6الدوری ،نشأ عل التاريخ ،ص .16-17
 -5املقدس  ،البدء .69 ،79 ،74/1 ،يفرق املقدس ف وثـوق الـراوي او الروايـة عنـدما يعـرب عـن مصـطلحات «حاـ » و «
ع » و « قاك » و « روی ».
 . -4ن69 ،99 ،16/1 ،؛ .16 ،11/7
 . -3ن.256 ،211/1 ،
 . -8ن.24 ،7/7 ،
 . -9ن.115 ،258/2 ،
 . -21ن.266/6 ،226/7 ،97/7 ،
 -22بروکلمان.94/7 ،
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املصادر اإلسممية املف ود  ،املذكور يف كراب "البدء الراريخ" لال :مطبر بت اهر امل دسي ( 155هال)

قتيبةالــدينوري ( 672هــ) يف عيــون األخبــار)21(.فبعــد الفتوحــات و اســتقرار دولــة العــرب يف ايـران قــا ابــن
املقف ـ (املقتــوك عــا  116ه ــ) برتمجــة کتــاب عــن اتريــخ ملــوك اي ـران مــن اللغــة الفهلويــة ال ـ العربيــة امس ـ
«خدای م » ،و ان ه الرتمجة فقدت ضمن ما فقد من الرتاث ،و قد اشتهر ه ا الاتاب بن املؤلفن
العرب ابمساء خمتلفة منها «خدای م » او « سري امللوك » ،و قد جاءت نقوالت من يف اتريخ الطربی،
()27
و ک لك يف البدء و التاريخ لـ املقدس من کتاب سري امللوك.

 .3كتاب املغازي لـ ابن اسحاق

يعتــرب حممــد بــن اســحاق بــن يســار ( 151هــ) الـ ي درس علـ ابــن شــهاب ال هــري ( 161هــ) احــد
اَشهر روا السري و املغا ی( ،)26و حس بروکلمان ان موس بن عقبة ( 111هـ) هو اوك مـن کتـ يف
اتريــخ الغـ وات و لاــن ابــن اســحاق غلبـ يف الشــهر )25(.و کتــااببن اســحاق موســو ب ـ «کتــاب املغــا ي»
والاتــا ب االصــل کــان يشــتمل علـ ثالثــة اقســا ه ـ املبتــدأ و املبعـ و املغــا ی ،و مــا رويــت عنـ عــرب
الباائ ( 180هـ) و يونس بن باري ( 121هـ) و ابـن هشـا ( 618هــ) ،اقتصـرت علـ اخبـار الرسـوك
()24
 و اخ ت موقعها يف مصادر السري النبوية.ان الاتــاب الاامــل لســري ابــن اســحاق خصوصــا ال ـ ي يشــتمل عل ـ اخبــار املبتــدأ و اخبــار مــا قبــل
االسال غري موجود االن ،و ان کتاب السري النبوية ل ـ ابـن هشـا  ،الـ ي هـو يف احلقيقـة القسـ اخلـاص ب ـ
السري النبوية لـ ابن اسحاق ،تعترب نس ة غري کاملة قـا ابـن هشـا بتهـ يبها و حـ بعـض موضـوعاهتا
م ل اخبار ما قبل االسال  ،حس ما يصـرح هـو فـ املقدمـة )23(.و يف الفـرت األخـري مت طباعـة النسـ ة
الفارسية من رواية يونس بـن باـري يف السـري و هـ ايضـا خاصـة ابلسـري )28(.و نظـراً ألتيـة ابـن اسـحاق،
ف ـ ــان املقدس ـ ـ ـ نق ـ ــل عن ـ ـ ـ يف س ـ ــبعن موض ـ ــعاً م ـ ــن اخب ـ ــار ب ـ ــدء اخلل ـ ـ ـ )29(،و قص ـ ـ ـ األنبيـ ـ ــاء( ،)11و
( ،)17و مياــن ان تاــون اخبــار ف ـاألنســاب()12اضــافة ال ـ اتريــخ الصــحابة( )11و ســري النــيب -
موضوعات البدء و اخلل مصـدرا للتطبيـ بـن مـروات املقدسـ و مـا نقلـ االخـرون ملعرفـة الـن األولـ
لاتاب ابن اسحاق.

 -21ابن قتيب  ،عيون األخبار ،ص 252؛ شفيع .217-211/2 ،
 . -27ن.266/6 ،226/7 ،97/7 ،
 -26هوروفتس.35 ،
 -25بروکلمان.21/7 ،
 -24انظــر ابــن اســحاق ،الســري النبويــة ،کتــاب املبــدأ و املبعـ و املغــا ي ،حتقيـ حممــد محيــد هللا ،املغــرب ،معهـد الدراســات و
االحباث  ،2934و هناك طبعة اخری حتقي سهيل کار.
 -23ابن هشا  ،السري ص .8
 -28القاض ابرقو  ،سريت رسوك هللا (الرتمجة الفارسية لـ سري ابن اسحاق) ،طهران :اخلوار م  2744 ،ش. 2983 ،
 -29املقدس  ،البدء231 ،249 ،269/2 ،؛ .22 ،5 ،1/1
. -11ن86 ،82 ،81/1 ،؛ .11 ،23/7
 . -12ن.213 ،214 ،215/6 ،
 . -11ن.39 ،37 ،32/5 ،
 . -17ن.271 ،272 ،227/6 ،
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العدد11 :

 .4كتاب املبتدأ لـ اسحاق بن بشر البخاري

ابو ح يفة اسحاق بن بشر الب اري ( 632هـ) إخباري و راوي اتريخ و قص انبياء ،تلمي اإلما
جعفر الصادق  118( - -هـ) و ابن اسحاق ( 151هـ) ،و قد اشتهرأبن «صاح کتاب املبتـدأ».
اغل فقهاء اهل السنة جرحوا رواات و اعتربو من الضعفاء کـ الدارقط 085( ،هـ) ،وابن حجر (856
هـ) يف کتاب «لسان امليـ ان» ،امـا اقـوت احلمـوی ( 262هــ) يف «معجـ االدابء» فقـد ضـعف و قـاك انـ
ينقل األخبار الت ال اصل هلا )16(.و لان فقهاء الشيعة اإلمامية کـ النجاش ( 153هـ) و املفيد (110
()15
هـ) فإم وثقوا رواات التارخيية.
و يعتــرب کتاب ـ «املبتــدأ» يف اتريــخ خل ـ العــام و اإلنســان و قص ـ األنبيــاء مصــدراً مهمــا لـ ـ الطــربي
( 672هـ) و مؤلفنا املقدس ( 055هـ) .و الظاهر ان اَصل هـ ا الاتـاب مفقـود ،و م ياتشـف منـ إال
بعض االوراق )14(.و قد ذکر املقدس ه ا املؤلف يف کتاب البدء بانيت «ابو ح يفة » و نقـل عنـ اربـ
عشــر روايــة اترخييــة يف خلـ العــام( )13و قصـ األنبيــاء( )18قــائالً «و يف کتــاب ابوح يفــة» مــن دون ان
يـ کر اسـ الاتــاب لشــهرت  ،ممــا مياــن ان ياــون مصــدرا جلمـ منقوالتـ املتنــاثر فـ املصــادر االخــری ،و
الوصوك ال ما کان حيوي ه ا الاتاب .ن کر هنا روايتن لـ املقدس االول  :و يف كتاب ا ح يفة عـن
ـحاك عــن ابــن عبّــاس  - -أ ّن هللا ملــا أراد أن خيلـ املــاء خلـ مــن النــور اقوتــة خضـراء و
حبــري عــن الضـ ّ
وصف يف طوهلا و عرضها و مسنها ما هللا ب علي قاك فلحظها اجلبّار حلظة فصارت ماء يرتقرق ال ي بت
يف ضحضـاح و ال غـري ضحضـاح يرتعـد مـن خمافـة هللا خلـ الـريح فوضـ املـاء علـ مـن الـريح خلـ
العرش فوضع عل من املاء ف لك قول تعاىل َو كا َن َع ْر ُش ُ َعلَ الْماء ( ،)19()3 :22و الرواية ال انية :و
()71
نيب اجملوس.
يف كتاب أ ح يفة أ ّن ادراسن كان ّ

 .5كتاب تاريخ اليمن لـ هشام بن محمد الكلبي

ي کر املقدس اس کتـاب «اتريـخ الـيمن» يف موضـعن ،األوك عنـد ذکـر قـو مثـود فقـاك« :و أصـي
يف كتاب أتريخ ملـوك الـيمن أ ّن اب بعـ هـودا إىل عـاد و صـاحلا إىل مثـود يف مـن جـ شـاذ امللـك أبرض
()72
للضــحاك عل ـ
اببــل و اب أعل ـ »  ،و ال ــاين عنــدما يقــوك« :و ق ـرأت يف أتريــخ الــيمن أنّـ كــان عــامال ّ
مصر » )71(.و حيتمل ان ياون ه ا الاتاب من کت ابن هشا املفقود ( ،)77ألن ابن الندمي ( 083هـ)
ذک ــر يف الفهرس ــت ع ــن کت ــاب «مل ــوك ال ــيمن م ــن التبابع ــة» أبم ــا م ــن آاثر اب ــن هش ــا الال ــيب (632
 -16احلموي ،معج االدابء ،ج.441/1
 -15اپکتچ  ،مقالة ابوح يفة ،دائر املعار اإلسالمية الاربی ،ج /5ص.714
 -14قر بلوط ،معج  ،ج.419 /2
 -13املقدس  ،البدء 236 ،268/2؛ .223 ،1/1
. -18ن.74 ،21 ،4/7 ،
. -19ن.268/2 ،
. -71ن.4/7 ،
. -72ن.62/7 ،
. -71ن.82/7 ،
 -77شفيع .222/2 ،
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هـ))76(.أو رمبا من کت اجلرت  ،فقد جاء يف املصادر التارخية کتاب موسو بـ «اخبـار ملـوك الـيمن» او
«کتاب امللوك و اَخبار املاضن»( )75منسوب ال عبيد بن شرية اجلرت ( 27هـ) و هو الـ ي نقـل عنـ
املسـعودي يف مـروج الـ ه ( )74و الـدينوری يف االخبـار الطـواك ،و لاـن م يـرد ذکـر الـراوي شـرية اجلرتـ
يف کتاب البدء لـ املقدس  ،ل لك رجحنا انتساب ال الاليب.
 .6التاريخ الكبري لـ محمد بن عمر الواقدي

حممـد بــن عمـر بــن واقــد األسـلم املشــهور ب ـ الواقــدي ( 637هــ) ،حمـ ّدث و قاضـ و مـور مــن اهــل
املدينــة ،ارتــبط ابخلليفــة هــارون الرشــيد ( 120ه ــ) و الــو ير حيي ـ الربما ـ ( 123ه ــ) عنــدما هــاجر مــن
املدينــة ال ـ بغــداد و عــن قاضــياً )73(.نقــل املقدس ـ عــن الواقــدي يف اک ــر مــن مخســن موضــعاً بعبــارات
«روی»( )78أو «ذک ـ ــر»( )79او« ق ـ ــاك»( )61يف اخب ـ ــار خل ـ ـ الع ـ ــام( )62و قص ـ ـ األنبي ـ ــاء( )61و الس ـ ــري
النبويــة( )67و اتريــخ الصــحابة و اخللفــاء( )66و لان ـ م ي ـ کر اس ـ کتــاب خــاص .م ـ ال عنــد ذكــر صــفات
قاك أال أح ّدثن عن ملك من مالئنة اب أذنالنيب -
املالئنة قاك روى ابن إسحاق الو ّ
اقدي أ ّن ّ
رّ يف احلدي عن  ،قالوا بل ا رسوك اب ،قاك إ ّن ب ملنا قد نف بقدم األرض السـفل  ّ ،خـرج
حممد بيد لو س ّ رت الطري فيما بن
حى أ ّن هامت لتحت العرش ،و الّ ي
من هواء ما بن ذلكّ ،
نفس ّ
()65
عنق اىل شحمة أذن حلففت في سبعمائة عا قبل أن يقطع » .
ذکــر ابــن النــدمي يف الفهرســت آاثرا عديــد لـ ـ الواقــدي ،منهــا کتاب ـ «التــاريخ الابــري» او «التــاريخ و
املغــا ی و املبع ـ »( )64و األشــهر منهــا هــو کتاب ـ «املغــا ي»( )63ال ـ ي هــو ج ـ ء مــن التــاريخ الابــري ،و
الظاهر ان قس االخبار ما قبل االسال مفقود  ،من هنا أييت اتية دراسـة منقـوالت املقدسـ مـن القسـ
املفقود لتاريخ الواقدي .و حس املستشرق هوروفتس م يب من الواقدي اال ه ا الاتاب و ال ي اعتمد
()68
في الواقدي عل سري ابن اسحاق.

 -76ابن الندمي.219 ،
 -75طب ـ کت ــاب ابسـ ـ «اخب ــار عبي ــد ب ــن شـ ـرية اجلرت ـ يف اَخب ــار ال ــيمن و اش ــعارها ،حي ــدرآابد2763 ،ق؛ و انظ ــر م ــر وق
املعايطة ،مقاك :عبيد بن شرية اجلرت و منهج األخباری ،کرك ،جامعة مؤت  ،جملة التاريخ العرب  ،العدد .29
 -74املسعودی ،مروج ال ه  ،ج.41 /1
 -73هوروفتس.212 ،
 -78املقدس  ،البدء 156/1؛ .265/6
. -79ن.273/6 ،
. -61ن279/6 ،؛ .244
. -62ن.231/2 ،
. -61ن256/1 ،؛ .47 ،54/7
. -67ن.278 ،273 ،275/6 ،
. -66ن.241 ،43/5 ،
. -65ن.231/2 ،
 -64ابن الندمي.222 ،
 -63طب ـ کتــاب املغــا ی لـ ـ الواقــدي عــا  2944بتحقي ـ مارســدن جــون  ،و اعــادت طبعــة اوفســت ،بــريوت :دار االعلم ـ ،
. 2989
 -68هوروفتس .212-229
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 .7كتاب املبتدأ لـ عبد املنعم بن ادريس

()69

ذکر املقدس رواية واحد عن ابن ادريس حوك فناء العام و م ي کر اس الاتاب .فقد قاك:
حممد .يف ما روا أهل األخبار ،روى عبد املـنع بـن إدريـس عـن
ذكر ما بق من العام و ك م ّد ّأمة ّ
األمـة عمــر بـى إسـرائيل ،ثالمثائــة سـنة ،قــاك
 قـاك :إّمنـا عمــر هــيب -
ّ
ابـن عبّـاس  ،- -أ ّن النـ ّ
اهلمة م يل ابن عبّاس ،و
اوي :قبل أن يصيبه الفن و البالا.و عبد املنع غري ثقة ،و م ما في من ّ
الر ّ
يشـب إن كانــت الروايـة عــن ابـن عبّــاس أن ينـون ذكــر ثالمثائـة ســنة اد لـيس مــن نفـس الروايــة ،إلحاطـة
()51
العل أب ّن عمر بى إسرائيل اد عل ثالمثائة أبضعافها.
و الظاهر ان عبد املنع بن ادريس بن سنان ( 668هـ) حفيد الروائ املشهور وه بـن منبـ (111
هـ) ،ينقل رواات عن ابي ادريس بن سنان عن وه بن منب  .ابن حبّان ( 051ق) يتهم جبعل احلدي
عل ـ لس ــان ال ق ــات ،و ال يص ــح عن ــد اإلحتج ــاج برواات ـ ( ،)52ام ــا ال ـ هيب ( 718ه ــ) فيق ــوك عن ـ ان ـ
قصاص و ال يوث ألن امحد بن حنبل ( 611هـ) قاك عن « :کان عبد املنع يا ب عل وه »)51(.و
يـ کر ابــن النــدمي ان ل ـ عبــد املــنع «کتــاب املبتــدأ» )57(.و حس ـ اســتطالعنا فــان کتاب ـ مفقــود اآلن ،و
لان املقد س کان قد رآ و نقل عن  ،و الظاهر لعد الوثوق ب م ينقل عن إال ه الرواية الواحد الي
رواها عن « ابن عباس » من دون اسناد ،يقوك عن « و عبد املنع غري ثقة و م ما في من اهلمة ،م
()56
يل ابن عباس [ 28هـ] ».

 .8تاريخ ابن خرداذبه لـ عبيد اهلل ابن خرداذبه

()55

()54

ورد اس ـ ه ـ ا املصــدر بعــد عبــارات ه ـ «اتريــخ خــور اذ» و «اتريــخ خــر اذ» و «اتريــخ ابــن
خرداذ»( )53و االس األخري مت تصحيح بواسطة املستشرق کلمان هـوار علـ الشـال التـا «اتريـخ ابـن
خرداذ [ب ]»( .)58يـری شـفيع  ،حمقـ و مـرتج کتـاب البـدء الـ الفارسـية اَن هـ ا املصـدر کتـاب اترخيـ
امسـ «اتريــخ خــور اذ» لااتـ ايـراين ابسـ «خــور اذ»( ،)59و لاــن شــفيع م يـ کر اي دليــل علـ دعـوا
هـ ا ،و يضــيف ان مــا قــا بـ هـوار مــن تبــديل عبــار «اتريــخ ابــن خــرداذ» الـ «اتريــخ ابــن خــرداذ [بـ ]»
()41
اليستند ال دليل.

 -69املقدس  ،البدء.255/1 ،
 . -51ن.255/1 ،
 -52ابن حبان ،اجملروحن ،267/1 ،ابب العن.
 -51ال هيب ،مي ان اإلعتداك.448/1 ،
 -57ابن الندمي.214 ،
 -56املقدس  ،البدء .255/1
 . -55ن.52/4 ،
. -54ن.89/4 ،
. -53ن.252/1 ،
. -58ن.252/1 ،
 -59شفيع .213/2 ،
. -41ن.213/2 ،
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ان ادعاء شفيع بوجود کتاب ابس «اتريخ خور اذ» م ي کر يف املصادر العربية ،خصوصاً الفهرست
ل ـ ابــن النــدمي ،و ان شــفيع م ي ـ کر اي اشــار او مصــدر هل ـ ا الاتــاب و مؤلف ـ  ،و ل ـ لك فــان تصــحيح
هـ ـ ـوار اق ـ ــرب الـ ـ ـ الص ـ ــحة،ألن املص ـ ــادر تـ ـ ـ کر بوج ـ ــود «کت ـ ــاب الاب ـ ــري يف الت ـ ــاريخ» او «اتري ـ ــخ اب ـ ــن
خرداذب »( ،)42و هو من املصادر املفقود لـ املور ابو القاس عبيد اب بن عبداب بن خردادب (خرداذب )
(حدود  033هـ) .م العل أبن ابن الندمي م ي کر ه ا الاتاب يف الفهرست( ،)41وفواد سـنین م يـ کر
يف حتقيقاتـ ( ،)47و لاــن املســعودي يف مــروج الـ ه ( )46ذکــر ،و حــاج خليفـ اشــار الـ الاتــاب(،)45
وحت ان ال عالب ( 161هـ) نقل عن بعض األخبـار ،و اکـد ذلـك وتنـرب حمقـ کتـاب «غـرر السـري» ل ـ
ال عالب يف مقدمت  )44(.و يعترب کتاب اتريخ ابـن خرداذبـ مـن الاتـ املفقـود التـ حتتـاج الـ استقصـاء
للاشف عن حمتوا .
()43
و م يب من آاثر ابن خرداذب االکتـابن تـا «املسـالك و املمالـك» و « خمتـار يف کتـاب اللهـو و
املاله » )48(.و املؤلف کـان جموسـياً اسـل  ،واصـبح مـن نـدماء اخلليفـة املعتمـد العباسـ ( 672هــ) ،و
کان عارفاً ابملوسيق واصبح صاح الربيد و اخلرب يف منطقة جباك ايـران و فيهـا کتـ کتابـ املسـالك و
املمالك.
 .9تاريخ خورزاد (خرزاد) لـ مؤلف مجهول

قلنـا يف الفقــر الســابقة ،ان املقدسـ ذکــر مصــدرا جديـدا يف ماــانن،ورد اسـ هـ ا الاتــاب مــر علـ
ـوري
شال «اتريخ خور اد»حي ذکر«:و رأيت يف كتاب أتريخ خور اذ أ ّن شرينا قاك :ر
)49أيت سفيان ال ّ
كل يو  ،و كان من أعوان الشرط» (.و ف موض آخر
متأبّطا حيرس ج ع يد ،و ر ق ثالثة دراه يف ّ
«اتريــخ خــر اد» ،ويقــوك«:و يف أتريــخ خـ ّـر اذ انـ [ اي ابــو العبــاس] بلــغ مــن السـ ّـن ثــالث و ثالثــن ســنة
()31
».

 -42انظر بروکلمان.176/7 ،
 -41ابن الندمي.245 ،
 -47سنین ،ج.2
 -46املسعودی ،مروج ال ه .11/2 ،
 -45حــاج خليفــة  ،138/2ذکــر حــاج خليفـ يف کشــف الظنــون أبن «اتريــخ ابــن خرداذب ـ » هــو «املســالك و املمال ـك» و
يبدو ان خلط بن الاتابن ،وفقا ملا روا املسعودی يف مقدمة مروج ال ه ان الاتابن خمتلفن ،املسعودی ،مروج ال ه .11/2 ،
 -44ال عالب  ،غرر السري  ،92حتقي وتنرب  ،طبعة .2947
 -43مت طبع ضمن جمموعة املاتبة اجلغرافية العربية :ابن خرداذب  ،املسالك و املمالك،حتقي دي غوية ،ليدن . 2889
 -48رض ــا ،مق ــاك اب ــن خرداذب ـ ـ  ،دائ ــر املع ــار األس ــالمية الا ــربی ،ج ،7ص .621املوج ــود م ــن ه ـ ـ ا الات ــاب االن قطع ــة
صغري ،تق خمطوطتهايف ( )19ورقة،هينل ماوصلنامن كتاب ابن خرداذب (اللهو واملاله )
طب ألوك مر يف بريوت سنة 2949بعناية األب أغناطيوسعبد ،مدير جملةاملشرق .معتمد اًنس ة املرحو حبي ال ات،صاح
(اخل انةالشرقية).وكتاب (اللهو واملاله ) كتاب مشهور،مسا الصفدي هب ااالس ،وهومن مصادر أي الفرج يف األغاين،نقـل منـ ()73
مر ،روى معظمهاعن عل بن عبدالع ي النات عن ابن خرداذب .
 -49املقدس  ،البدء.52/4،
. -31ن.89/4 ،
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يری شفيع ان هناك کاتباً ايرانياً موسـوماً ب ـ «خـور اد»()32هـو مؤلـف کتـاب «اتريـخ خـور اذ»(،)31و
هو غري خورداذب  ،ولان م ي کر مصـادر دعـوا اال يف فصـل مصـادر املقدسـ  ،و يـ کر يف مقدمـة ترمجـة
البـدء و التـاريخ ابلفارسـية :انـ [اتريــخ خـور اذ ] کتـاب جـام و کبـري يشــتمل علـ اتريـخ العـام مـن بدايــة
اخلل حت القرن الراب  ،و يف الاتاب اخبـار عـن العباسـين و عـن سـفيان ال ـوری( .)37و حسـ حب نـا م
يــرد اسـ هـ ا الاتــاب يف املصــادر االســالمية االخــری و قــد انفــرد بـ شــفيع  ،رمبــا معتمــدا علـ مــا ذکــر
املقدس  ،و ب لك ياون ه ا الاتاب من املصادر املفقود .

 .11اخبار بابك لـ واقد بن عمرو التميمي

()36

ذکـر املقدسـ يف کتابـ «البـدء» عــن عقائـد الفرقـة اخلرميــة يف بــالد فـارس ،ذکــر اخبــاراً مفصــلة
عـن حرکــة اببـك اخلرمـ (املقتــوك  660هــ) علـ يــد العباســين( ،)35و لاـن م يـ کر مصــدر وال الااتـ
اخلرمـ ّ  ،ذكـروا أنـّ كـان لغـري رشـد  ،و أ ّن ّأمـ
الـ ي نقـل عنـ و امنـا قـاك « ذکـروا»ونصـ ّ « :
قصـة اببـك ّ
كانت امرأ عوراء فقري من قرى آذربيجان،فشغف هبا رجـل مـن نـبط السـواد يقـاك لـ عبـد اب ،فحملـت
من  ،و قتل الرجل و اببك محل ،فوضعت ّأمـ و جعلـت تنتسـ عليـ  ،اىل أن بلـغ مبلـغ السـع و صـار
غالما ح ورا ،و اسـتأجر أهـل قريتـ علـ سـرحه بطعـا بطنـ و كسـو ظهـر  ،ف عمـوا أنـّ أتتـ ذات يـو
ـعر ،يقطــر مــن رأس ك ـ ّل شــعر قطــر د ،
بطعام ـ و هــو قائــل يف ظـ ّـل حــائط( ،ف ـ34ر)أت شــعر بدن ـ قــد اقشـ ّ
فقالت :إ ّن الب ،ه ا شأ عظيما» .و قد ذکر ابن النـدمي ( 083هــ) املعاصـر ل ـ املقدسـ ( 055هــ)
خرباً مفصالً عـن حرکـة اببـك اخلرمـ  ،و نـ ابـن النـدمي ک ـري الشـب بـن املقدسـ  ،و لاـن اضـا ابـن
الندمي اس املصدر و املؤلـف قـائال « :قـاك واقـد بـن عمـرو التميمـ  ،و عمـل (اخبـار اببـك) ،و كـان ابـو
رجال من اهل املدائن ،دهـا  ،نـ ع إىل ثغـر اذربيجـان ،فسـنن قريـة تـدع بـالك اابذ وكـان حيمـل دهنـ يف
وعــاء علـ ظهــر ويطــو يف قــرى الرســتاق ،فهــوى امـرأ عــوراء وهـ ا اببــك ،وكــان يفجــر هبــا برهــة مــن
دهر  ،إذ خرج من القرية نسو يسقن املاء من عن يف الغيضة ،فسمعن صوات نبطيا يرتمن ب  ،فقصدن إلي
فهجمــن عليهمــا ،فهــرب عبــد اب ،واخ ـ ن بشــعر ا اببــك ،وجــئن هبــا إىل القريــة وفضــحنها فيهــا )33(.و
لدی تطبيـ النصـن ،نـ املقدسـ و نـ ابـن النـدمي ،مياـن مالحظـة ان هنـاك تشـاهباً کبـرياً بينهمـا ،ممـا
يــوح ان مصــدر اخلــربين واحــد ،ومنـ مياــن اســتنتاج ان مصــدر املقدسـ هــو کتــاب مفقــود موســو ب ـ «
 -32يطل اس خر اد عل عد ملوك ف ايران ماقبل االسـال  ،و لاـن م يـ کر يف املصـادر اسـ مؤلـف او کتـاب هبـ ا العبـار ،
انظـر مقـاك خـر اد ،يف لغت مـ ده ـدا ،ج .3و هنـاك قائـد عسـاری فارسـ اشـرتك يف معرکـة جلـوالء يف الفتوحـات اإلاسـالمية هبـ ا
االس ذکر املقدس (البدء .)238/5
 -31شفيع .213/2 ،
. -37ن.213/2 ،
 -36املقدس  ،البدء.71/6 ،
 -35لـ ـ امل يــد عــن ابب ـك اخلرم ـ انظــر :راب خــوي  ،عبــاس ،مقــاك ابب ـك خــر دين ،موســوعة دانشــنام جهــان اســال  ،ج،2
طهران :بنيـاد دائـر املعـار اإلسـالمية 2735 ،ش؛ علـ هبراميـان ،مقـاك اببـك خـر دين ،موسـوعة دائـر املعـار اإلسـالمية الاـربی،
طهران :نشر دائر املعار  ،ج ،22ص.17
 . -34ن.228-226/4 ،
 -33ابن الندمي.614 ،
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اخبار اببـك» ل ـ واقـد بـن عمـرو التميمـ  ،وفقـا ل ـ ابـن النـدمي املعاصـر ل ـ املقدسـ  ،و هـو مـور جمهـوك مـن
القرن الراب  ،م اع ر عل ترمجة حيات .
اما اجملموعة ال انية من الات املفقود امل کور ف البدء و التاريخ فه :
المجموعة الثانية :المصادر الكالمية
 .1كتاب املقاالت لـ زُرقان

املتال املعت ابو يعل حممـد بـن شـداد املشـهور ب ـ رقـان ( 672هــ) تلميـ ابـن سـيار النظّـا (601
ق) و ابــو اهل ـ يل العــال ( 662ه ــ) ل ـ کتــاب ذکــر ابــن النــدمي يســم «املقــاالت»)38(.نقــل عن ـ ابــو
احلســن االشــعری ( 003هــ) يف کتابـ «مقــاالت األســالمين» يف مـوارد عديــد (ّ ،)39امــا مؤلفنــا املقدسـ
فان ـ ـ ـ نقـ ـ ــل ک ـ ـ ـرياً عـ ـ ــن رقـ ـ ــان خصوص ـ ـ ـاً آراء فالسـ ـ ــفة م ـ ـ ــل ارسـ ـ ــطو( ،)81و هـ ـ ــرمس( ،)82و اصـ ـ ــحاب
االضطراب( ،)81و اصحاب اجلوهر و اصحاب اجل ة( ،)87و اخبار بلع بن ابعور()86و عبارت  « :حن
رقــان يف كتــاب املقــاالت )85(.»..و يعتــرب املقــاالت مــن املصــادر األوليــة و املهمــة ملعرفــة عقائ ـد الفــرق و
امللل و النحل ف القرون االول  ،و لان من الات املفقود  ،و عرب نقوالت املقدس ميان معرفة بعض
موضوعات ه ا الاتاب.

 .2رسالة يف مذاهب الصابئني لـ :السرخسي

يقوك املقدس «:و ّاما احلرانية ،ع امحد ابن الطي يف (رسالة) ل ي کر فيهـا مـ اهبه  ،و أ ّن القـو
جممعون عل أ ّن للعام علّة م ي ك ،و يقولون املدبّرات سب  ،و اثنا عشـر ،و يقولـون يف اهليـوىل و العـد و
الص ــور و ال م ــان و املن ــان و احلرك ــة و الق ـ ّـو بق ــوك أرس ــطاطاليس يف كت ــاب مس ـ الاي ــان» ،)84(.ولا ــن
()83
املقدس م ين عل االس الاامل هل الرسالة.
و عنــد مراجعــة الفهرســت لـ ـ ابــن النــدمي يقــوك «:يف وصــف م ـ اه احلرانيــة النلــدانين املعــروفن بـ ـ
الصابئة و م اه ال نوية النلدانين ،حنايـة مـن خـط امحـد بـن الطيـ يف امـره حناهـا عـن الننـدى،
اجتمــاع القــو عل ـ ان ك العــام علــة م ي ـ ك واحــد ال يتن ــر )88(.نــرى هنــا مــا يشــاب الــن ال ـ ی نقل ـ
املقدسـ ايضــا،و لاــن اک ــر تفصــيالً ممـّـا يــدك علـ احتمــاك ان هـ الرســالة کانــت مصــدراً للاــاتبن.

 -38ابن الندمي.115 ،
 -39األشعري ،ابو احلسن ،مقاالت األسالمن و اختال املسلمن ،حممد حمي الدين ،بريوت :املاتبة العصرية.2991 ،
 -81املقدس  ،البدء.261/2 ،
 . -82ن.262/2،
 . -81ن.262/2،
 . -87ن.262/2،
 . -86ن265/2،؛ 35 ،52 ،51/7؛ .88/7
 . -85ن.261/2،
 . -84ن.267/2 ،
 . -83ن.267/2 ،
 -88ابن الندمي.787 ،

267

العدد11 :

ي ـ ـ کر اب ـ ــن الن ـ ــدمي يف س ـ ــرد کت ـ ـ امح ـ ــد ب ـ ــن الطي ـ ـ السرخس ـ ـ ق ـ ــائالً :و رس ـ ــالت يف وص ـ ــف م ـ ـ ه
()89
الصابئن.
و الظاهر ان ه الرسالة من الات املفقود اليو و ال نری هلا وجوداً .يضيف ابن النـدمي أن اخبـار
امحــد بــن الطبيـ حــوك احلـرانين نقلهــا عــن اســتاذ الانــدي ( 652هــ) و تشــمل الفلســفة و األحاــا و
الش ــعائر )91(.و ي ـ ـ کر دان ــش ا ــلو ان اسـ ـ الرس ــالة الاام ــل ه ــو «وص ــف م ـ ـ اه الص ــابئن و ال نوي ــة
الالدانيــة و مقــاالت ال نويــة و احلرانبــة» )92(.و مؤلــف ه ـ الرســالة املفقــود هــو ابــو العبــاس امحــد بــن
الطبي ـ السرخس ـ ( 612ه ــ) ،احلاــي و املــرتج مــن اليو نيــة ال ـ العربيــة ،و هــو تلمي ـ ابــن اســحاق
()91
الاندي ( 652هـ) ،و م األسف فان مجي کت السرخس و رسائل تعترب من املفقودات.

 .3كتاب يف كتاب يف علم الكالم لـ الناشىء األكرب

ي کر املقدس ثالثة مقاط شعرية ذات مضامن کالمية و فلسفية من املتال و الشاعر الشيع عبد
اب الناش ـ ء األک ــرب( 620( )97هـ ــ) ،ي ـ کر حتل ــيال ع ــن اراء اص ــحاب اجل ــوهر و يق ــوك « و ق ــد مجـ ـ
الناش ء م اه هؤالء بلفظة واحد فقاك ه ارب طبقات»(،)96
يقوك املقدس يف حب اخلال  «:و إىل ه ا املعى ذه الناش يف قول :
كانـ ـ ـ ـ ـ ــت دالئل ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ــن خلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ في ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مـ ـ ـ ــا يقتض ـ ـ ـ ـ النشـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن آاثر شـ ـ ـ ــي
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلس يعدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يبدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ل ـ ـ ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ش ـ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ـ ــن خليقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان مقتض ـ ـ ــيا م ـ ـ ــن نش ـ ـ ــو ص ـ ـ ــانع
لننّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل عـ ـ ـ ـ ـ ــن أوهـ ـ ـ ـ ـ ــا واصـ ـ ـ ـ ـ ــف

ولان م ي کر اس مصدر الشعر و کتاب الناش ء ،والظاهر ان ه ا الاتاب ضمن الرتاث االسالم
املفقـود ل ـ الناشـ ء حيـ ينسـ اليـ بعـض الاتـ املفقـود )95(.ويعتــرب الناشـ ء مــن الشـعراء املهمــن فـ
القرن ال ال اهلجري ،و کان ال جان ادب من اهل املنط و الفلسفة و الاال  ،يقـوك عنـ ابـن النـدمي
()94
( 083هـ) وکان متالما شاعرا مرتسال حسن االدب ،ول قصيد سلك فيها طريقة الفلسفة».

 .4فضائح املعتزلة لـ ابن الراوندي

()93

نقل املقدس موضوعاً عن کتاب موسو بـ «کتاب فضـائح املعت لـة» ل ـ أمحـد بـن حييـ املشـهور ب ـ
الروندى يف كتاب فضائح املعت لة أ ّن
ابن الراوندي( ،)98او ابن الريوندي (حدود  033هـ)(،)99و ع ابن
ّ
 . -89ن.711،
 . -91ن.787،
 -92حممدتق دانشالو  ،کتابشناس فرق و ادان ،انظر ن الاتاب عل موق .www.tahoordanesh.com
 -91ابنحجر ،لسان املي ان.776/7 ،
 -97املقدس  ،البدء.262/5 ،213/5 ،96/2 ،
 . -96ن.261/2 ،
 -95انظر ايضا :الناش ء االکرب،مسـائل اإلمامـة و مقتطفـات مـن الاتـاب األوسـط يف املقـاالت ،حتقيـ املستشـرق يوسـف فـان
اس ،بريوت :دارالنشر،فرانتس شتاينر.1271 ،
 -94ابن الندمي.123 ،
 -93املقدس  ،البدء.267/5 ،
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العتىب[الصـحيح:ال قف ] مـنه [املعت لــة] حي ّـل اخلض ضـة ،و ان عفار[الصــحيح :ابـن غفـار] مــنه
جعفـر ّ
()211
و ه ا الاتاب ال ی کان مصدرا لـ املقدس  ،يعترب اليو من
حيل شح اخلن ير و تف ي الصبيان».
ّ
الرتاث املفقود(.)212
و ابلرغ من ان ابن الراوندي کان من املغضوب عليه من طر اهل احلدي و السنة و ک لك من
طــر املعت لــة و لاــن کــان اهــل احلــدي يوظفــون نصوصـ لنقــد املعت لــة ،فمـ ال نــری ردود البغــدادي ضــد
املعت لة يف کتاب الفرق بن الفرق ،حن يستند و يرج ال اراء ابن الراونـدي ،و کـ لك فـان الشهرسـتان
يف کتابـ امللـل و النحـل يسـتند الـ ابـن الراونـدي و لاـن بشـال اقـل مـن البغـدادي ،امـا اخليـاط يف کتابـ
()211
االنتصار فاعتماد علي واضحا و مصرحا ب .
لقد مر ابن الراوندي يف مسري فارية مضطربة ،کان معت لياً ،طرد منه  ،فقا ي مه و يفضحه ،
و کتـاب فضــيحة املعت لــة مــن نتــائ تلـك املرحلــة (حــدود  610هــ) .فبعــد اَن کتـ « کتــاب التــاج » يف
 ،و « کتـاب ال مـرد » يف نقـد األسـال  ،وخل العام ،و « کتاب الفرند» يف نقد النيب حممـد -
رد القــرآن ،ممـّـا ســب تافــري و اهتامـ ابإلحل ـاد ،کتـ کتاب ـ «فضــيحة املعت لــة» او
کتــاب «الــدامغ » يف
ّ)217
«فضائح املعت لة» (.و يبدو مـن النصـوص املنقولـة عنـ واملوجـود يف کتـ الـردود عليـ  ،انـ کتـاب يف
رد کتــاب «فضــيلة املعت لــة» ل ـ اجلــاحظ ( 656هــ) ،و قــد تقمـ ابــن
نقــد مدرســة املعت لــة ،و ابلـ ات يف ّ
الراون ــدی يف کتابـ ـ هـ ـ ا موقـ ـ الناق ــد الش ــيع  ،مـ ـ اَنـ ـ ل ــيس ش ــيعياً ،ض ــد ش ص ــية اجل ــاحظ ابعتب ــار
()216
ع مانياً.
و اصل ه ا الاتاب من الـرتات املفقـود الـ اآلن ،و لاـن وردت نصـوص ک ـري منـ فـ کتـ الـردود
علي ميان من خالهلا معرفة ن الاتاب .املصـدر األوك ،کتـاب اإلنتصـار علـ ابـن الراونـدي امللحـد ،ل ـ
عبد الرحي بن ع مان اخلياط املعت ( 011هـ)( ،)215و املصدر ال ان ما مجع الباح العراق املعاصـر
عبــد األمــري األعسـ مــن النصــوص املب وثــة هلـ ا الاتــاب يف املصــادر امل تلفــة علـ خمتلــف القــرون و الـ ی
()214
يعترب جهداً علميا جيداً.

 -98حوك ابن الراوندي ،حيات و سنة وفات انظر :راب خوئ  ،مقالة ابن الراوندي ،دائر املعار  ،ج ،7ص .579-572
 -99املقدس  ،البدء.217 ،21/7 ،
 -211املقدس  ،البدء.267/5 ،
 -212األعس ـ  ،عبــداألمري ،اتريــخ ابــن الريونــدی امللحــد ،نصــوص و واثئ ـ مــن املصــادر العربيــة خــالك الــف عــا  ،بــريوت :دار
األفاق. 2935 ،
 -211اخلياط ،کتاب االنتصار ،حتقي نيربج ،بريوت :الدار العربية. 2997 ،
 -217حس اخلياط يف اإلنتصار ،اما حاج خليفة يف کشف الظنون فإن ذکر اس الاتاب «فضائح املعت لة».
 -216راب خ ــوي  ،عب ــاس ،مق ــاك اببـ ـ خ ــر دين ،موس ــوعة دانش ــنام جه ــان اس ــال  ،ج ،2طهـ ـران :بني ــاد دائ ــر املع ــار
اإلسالمية 2735 ،ش.
 -215اخلياط ،کتاب االنتصار ،حتقي نيربج ،بريوت :الدار العربية. 2997 ،
 -214األعس ـ  ،عبــداألمري ،اتريــخ ابــن الريونــدی امللحــد ،نصــوص و واثئ ـ مــن املصــادر العربيــة خــالك الــف عــا  ،بــريوت :دار
األفاق. 2935 ،
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العدد11 :

 .5اإلحاطة و الفرقان لـ :الحالج

()213

قبــل ان يعـ ّـر املقدسـ الفرفــة احلالجيــة  ،يـ کر اسـ احلــالج يف ماــانن مــن کتابـ البــدء ،األوك
عنــد تعريــف م ـ ه احللوليــة فإن ـ ينقــل شــعراً علـ لســان احلــالج(،)218و يقــوك :أنشــدىن ابــن عبــد اب ل ـ
يدك عل ه ا القوك
احلالج ما ّ
احلسن بن منصور املعرو بـ ّ
خيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ء بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ء
و عظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّن و فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()219
فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اري إذا إ ّ.

ا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
و ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرا ابطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جتلّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
إ ّن اعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اري إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك جه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ا مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريي

و املوض ال اين عنـدما يعـدد فـرق التشـي ينقـل نصـاً عـن افاـار احلـالج الشـيعية و عـن فاـر املهدويـة
فـ کتــاب أمســا ب ـ «اإلحاطــة و الفرقــان» و ينســب ل ـ احلــالج )221(.و الغريـ اَنـ  ،عنــد تفســري اآليــة «ان
عــد الشــهود عنــد اب إثنــا عشــر شــهراً» ،ينقــل نص ـاً حــوك األئمــة اإلثنــا عشــر ،و ه ـ ا الــن م يــرد يف
()222
النصوص التارخيية إال عند املقدس .
و احلالج هو احلسن بن منصور ( 032هـ) الصويف املشهور و ال ي ما اك يعترب ش صـية غامضـة،
بســب نصوصـ املرمــو و ســري حياتـ  ،و قــد انقسـ املســلمون حــوك ش صــيت ال نائيــة ،فهــو مــن جانـ
ي ّدع اإللوهيـة و احللوليـة و مـن جانـ آخـر اَصـبح شـهرياً يف طريـ احلـ االهلـ  )221(.لقـد تـرك احلـالج
کتيبـاً م ــل «الطواســن و الشــطحيات » و بعــض األشــعار ،و لاــن کتــاب «اإلحاطــة و الفرقــان» هـ ا و
ال ي جاء ذکر فقط يف کتاب البدء لـ املقدس  ،م يصلنا نص بعد ،و يعترب من الاتـ املفقـود  .م يـرد
ذکراً هل ا الاتاب يف الفهرست لـ ابن الندمي( )227و ال يف کتاب بروکلمان( )226الـ ي ذکـر کتـ احلـالج،
و لان املصدر الوحيد ال ي اشار ال ه ا الاتاب هو ماسينيون و الظاهر ان اعتمد عل ن املقدس
()225
ايضا ألن م ي کر مصدرا لاالم .
 .6اوائل األدلة لـ :الكعبي البلخي

()224

و األدلة املطروحة فيها منقول من
يصرح املقدس اَن موضوعات الفصل اخلاص بـ حدوث العام
ّ
کتـاب «اوائـل األدلّـة» ل ـ اي القاسـ الاعـيب و يقـوك« :و هـ [اي ان العـام حـادث] مسـألة جاريـة منـ
قــدمي ال مــان ،و لقــد رأيــت اهــل النظــر يقحمــون آمرهــا ،و يرفعــون مــن شــأما ،و وجــدهتا يف عــد کت ـ
 -213املقدس  ،البدء.219/5 ،
 . -218ن.92/1،
 . -219ن.92/1،
 . -221ن ،214/5،شفيع .212 ،97/2
 . -222ن.214/5،
 -221انظر حوك احلالج ،مال اد  ،مقاك احلالج ،دائر املعار االسالمية الاربی ،ج  ،27ص .852-872
 -227بروکلمان ،ج.49-44/6
 -226نقالً عن :آمن بلعل  ،احلرکة التواصلية يف اخلطاب الصويف ،دمش  :احتاد الاتاب العرب ،ص . 1112 ،176
Massighon, L, La passion de Husayn ibn Mansur Hallaj, Paris, 1975. -225
 -224املقدس  ،البدء.275-225/2 ،
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املصادر اإلسممية املف ود  ،املذكور يف كراب "البدء الراريخ" لال :مطبر بت اهر امل دسي ( 155هال)

أبلفــا خمتلفــة ،فلـ اجــدها أکمــل و أمتّ مــن قــوك اي القاسـ الاعــيب يف کتــاب اوائــل األدلــة فأثبتهــا علـ
()223
وجهها».
و يعتــرب ه ـ ا الا تــاب مــن املفقــودات املهمــة يف عل ـ الاــال األســالم  ،و يــری شــفيع اننــا نســتطي
معرفة موضوعات ه ا الاتاب املفقـود و حتليـل نصـ مـن خـالك النصـوص الا ـري الـي نقلهـا املقدسـ يف
کتاب البدء( ، )228ألما جاءت يف اک ر من عشرين صفحة ،و خيتلف اسلوب الـن بـن قلـ املقدسـ و
الاعيب.
و املؤلــف هــو ابــو القاسـ عبــد اب بــن امحــد الاعــيب البل ـ ( 012هــ) مــن مشــاهري متالمـ بغــداد
املعت لة ،درس عل اي احلسن اخلياط ( 011هـ) و عاصر أاب يد امحد بن سـهل البل ـ ( 066هــ) ،و
حسـ روايــة ابــن النــدمي ،فــإن أاب القاسـ البل ـ الاعب ـ دافـ عــن ميلـ اي يــد البل ـ عنــدما اهتمــو
ابإلحلاد و قاك« :و ابو يد ه ا رجل مظلو  ،و هو موحد ،ا اعر ب من غريي ،فإ نشأ معاً و امنا
أت من املنط  ،و قد قرأ املنط [ اي م ل ] و ما اَحلد حبمـد اب»)229(.و کـان ابـو القاسـ البل ـ مـن
رد الفـرق و امللـل ،ومنهـا
اصحاب القل و الرأي و ترك آاثراً يف الاـال و التفسـري و احلـدي()211و املنطـ و ّ
ه الرسالة املفقود املوسومة بـ « اَوائل األدلة يف اصوك الدين» .اما املاتريدي ( 000هـ) فإن کت
نقضـاً عليـ و مســا « رد اوائــل االدلّــة للاعــيب»( )212و ابــن فــورك ( 132هــ) قــا بنقــل الاتــاب امــالءاً و
ش ــرح يف کتاب ـ «الش ــرح عل ـ اَوائ ــل األدل ــة» )211(.و ينق ــل اب ــن عس ــاکر ان االش ــعري( 061ه ــ) کت ـ
«نقـ ــض أتويـ ــل األدلـ ــة» و حيتمـ ــل ان ياـ ــون االس ـ ـ غلب ـ ـ التصـ ــحيف و الصـ ــحيح هـ ــو « نقـ ــض اَوائـ ــل
()217
األدلة».

 .7مخاريق األنبياء لـ :بن زكريا الرازي

()216

کتـ املقدسـ فصـالً کــامالً عــن النبــو و الــدفاع عنهــا يف کتابـ البــدء  ،و يف مايــة الفصــل ذکــر
اس ـ کتــاب و ح ـ ر القــاریء مــن مطالعت ـ قــائال«:و اعل ـ اَن لـ ـ حممــد بــن کــرا کتــاابً ع ـ اَن ـ (خمــاري
()215
ـرخ ل ـ ي دي ــن و ال م ــرو اإلص ــغاء إلي ـ  ،فإن ـ [اي ه ـ ا
األنبي ــاء)
اليس ــتجي ذک ــر مافي ـ  ،و ال ي ـ ّ
الاتـاب] املفســد للقلـ  ،املـ ه ابلــدين ،اهلـاد للمــرؤ  ،املــورث البغضـة لألنبيــاء  - -وألتبــاعه  ،و

 . -223ن.275/2 ،
 -228شفيع .44/2 ،
 -229ابن الندمي.257 ،
 -211حاج خليفة ،111/2 ،طبقة .2962
 -212بروکلمان.67/6 ،
 -211حاج خليفة.111/2 ،
 -217للم يد انظر :راب خوئ  ،ابوالقاس البل  ،دائر املعار اإلسالمية الاربی ،طهران :ج ،4ص .254-252
 -216املقدس  ،البدء.221/7 ،
 -215يقوك شفيع يف مقدمت  :امل اري  :مج خمراق او خمرقة بـ معنـ الاـ ب و األدعـاء الاـاذب و ال يعـر اصـل الالمـة،
وکانت تسم بعض العاب االطفاك املصنوعة من خرق القماش (خمراق) ،و قد اشتقت منها الفا خمرق و مت رق و مم رق ب معنـ
التمويـ و اخلـداع (شـفعي  )221/2 ،و جـاء يف لســان العـرب :الت ـرق لغـة يف الت لّـ يف الاـ ب ،و خـرق الاـ ب و خترقـة و خرقـ
اي اختلق .قاك الفراء :معن خرقوا ،افتعلوا ذل ک ابً و ک ابً .و قاك ابواهلي  :االخرتاق و اإلختالق و اإلخرتاص و األفـرتاء واحـد و
يقاك :خل الالمة و اختلقها و خرقهـا و اخرتقهـا اذا ابتـدعها کـ اب (لسـان العـرب ،مـاد خـرق) ،و يف رأي کاتـ البحـ حيتمـل ان
تاون قد حنتت من عبار «خوارق العادات» املنسوب ال معاج األنبياء ،اي النسبة ال األمور اخلارقة للعاد وغريالطبيعية.

263

العدد11 :

الحنمل عل عقولنا ما ليس يف وسعها ،ألما عند ُمبدعة متناهيـة»)214(.و يعتـرب «خمـاري األنبيـاء»
حنن ّ
لــ :حممــد بــن کــرا الـرا ی ( 063هــ) مــن الاتـ املفقــود اليــو  ،و لانهــا کانــت بيــد مؤلفنــا املقدسـ يف
القرن الراب و قد قرأها و ح ّ ر القاری منها.
و قــد اشــار ابواحلــامت ال ـرا ي ( 066ه ــ) يف «اَعــال النبــو » ال ـ ه ـ ا الاتــاب و نقــل نصوص ـاً من ـ يف
مناظرات الاالمية )213(.و يبدو من ن املناظرات ان کرا الرا ي کان يـؤمن أبصـل التوحيـد و اخلـال يف
()218
کتاب  ،اَال اَن يفند دعوی األنبياء و معاج ه و يسرد اَدلّة عقلية لنفيها.

 .8كتاب شرائع اليهود لـ :سعيد أو سعديا الفيومي

()219

ذکــر املقدس ـ يف مــورد واحــد «ق ـرأت يف کتــاب موســو بـ ـ (ش ـرائ اليهــود)»  ،و نقــل فيهــا عــن
عقيد اليهود يف خل العام ،و لان م ي کر لغة هـ ا الاتـاب هـل هـو ابلعربيـة ا العربيـة ا لغـة اخـری و
من هو مؤلف الاتاب ،و لان يف فصل فرق اليهود يقوك« :و اَما الفيومية فصاحبه أبو [يعقوب(])271
سعيد الفيوم  ،يفسرون التورا عل احلرو املقطعة کما يفعل الباطنية يف االسال »)272(.ذکر ابن الندمي
يف فصل کت اليهود اس «کتاب الشرائ » لان م يـ کر اسـ مؤلفـ )271(.و يـری شـفيع مـرتج البـدء،
امس سعيد أو سـعدا الفيـوم و هـو مـن علمـاء اليهـود ،و مـن معاصـري
ان کتاب شرائ اليهود لش
املقدس  )277(.و قد ورد اس «شـرائ اليهـود» يف کتـاب « الفصـل يف امللـل و األهـواء و النحـل » ل ـ إبـن
ح االندلسـ ( 152هــ) ،و لاـن م يوضـح اي شـ عـن الاتـاب و املؤلـف .و اذا کـان هـ ا االحتمـاك
صحيحاً فإن املؤلف هو ابو يعقوب سعيد بن يوسف الفيوم املشـهور ب ـ سـعدا الفيـوم جـاؤون (003
هـ) و هـو عـام يهـودی مصـري ،مفسـر و مـرتج العهـد القـدمي( )276سـان العـراق و کـان متـأثراً ابملعت لـة و
من کتب «کتاب األما ت و األعتقادات»()275و « کتاب جام الصلوات و التسابيح » و ال ي حيوی
علـ احاــا و شـراي اليهــود ،و لـ ايضـاً «تفاســري الســيدور»،و م يـ کر يف کتـ الفيــوم اسـ « شـرائ

 -214املقدس  ،البدء.221/7 ،
 -213ابوبار الرا ی ،اعال النبو  ،الرد علـ امللحـد اي باـر الـرا ي ،حتقيـ جـورج طرابيشـ  ،بـريوت :دار السـاق  1117 ،؛
و ايضاً انظر :ابوبار الرا ي ،رسائل فلسفية و قطعاً من کتب املفقود  ،حتقي جلنة احيـاء الـرتاث ،بـريوت :داراآلفـاق ، 2981 ،فصـل
املنــاظرات بــن ال ـرا ين ص  ،724-192و انظــر :عبــدالرمحان البــدوي ،مــن اتريــخ اإلحلــاد ،القــاهر  :ماتب ـة النهضــة ، 2965 ،ص
.113-298
 -218انظ ــر اب ــو ح ــامت ال ـرا ي ،اع ــال النب ــو  ،ال ــرد عل ـ امللح ــد اب ــو با ــر ال ـرا ي حتقي ـ ج ــورج طرابيش ـ  ،ب ــريوت دار الس ــاق
رد کتاب آخر لـ ابن کرا الرا ي هو «العل االهل ».
 1117؛ و قد قا ابوالقاس الاعيب ( 729هـ) و الفاراي ( 779هـ) يف ّ
 -219املقدس  ،البدء.265/2 ،
 -271اس يعقوب من اضافة الباح  ،الن هو االس الصحيح.
 -272املقدس  ،البدء.76/6 ،
 -271ابن الندمي.15 ،
 -277شفيع .214/2 ،
 -276قا الفيوم برتمجة العهد العتي ال العربية ابس  :تفسري السيدور ،او تفاسري السيدور.
 -275ســعدا الفيــوم  ،س ــعيد بــن يوســف ،األم ــا ت و االعتقــادات ،حتقي ـ النــداور ،طبعــة  ،2882الي ــان ســرکيس ،معج ـ
املطبوعات العربية و املعربة ،ق  :ماتبة املرعش النجف  ،ج ،2ص .971
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اليهود» و الندري ال اي کتاب يشرياملقدس منها ،و قد قمنـا بتطبيـ نـ مـن «البـدء»( )274مـ نـ
من«کتاب األما ت» لـ الفيوم ( )273فاان بن النصن املتطابقن تشاب و اقرتاب.
 .9النقض على الباطنية لـ :ابن رزام

ذکر املقدس اس ابن ر ا  ،و هو ابو عبد اب حممد بن عل الطائ الاويف ( 015هـ) ،يف ماانن،
()278
الرد عل فرقة الباطنية حي قاك « :و ما بلغ احد منه ما بلغ
األوك يف مبح اخلل
 ،و ال اين يف ّ
()279
ولـ املقدس موقف متشدد ضد الباطنية
ابن ر ا  ،فإن أظهر عورهت و مأل جلوده مساء و عيبا».
يف کتاب البدء ،و کانت الفرقة اإلمساعيلية مصداقها يف تلك املرحلة.
()261
رد اإلمساعيليــة  ،و يبــدو اَن ه ـ ا الاتــاب مفقــود،
ي ـ کر ايضــا ابــن النــدمي اَن ل ـ ابــن ر ا کتــااب يف ّ
ـرد علــيه .و ابــن النــدمي
وکــان مصــدراً مهمـاً للمــورخن حــوك بدايــة نشــأ فرقــة األمساعيليــة أو الـ ين کتبـوا الـ ّ
استفاد من ه ا الاتاب و لان محّل صحة املعلومات في علـ عهـد ابـن ر ا وقـاك «:قـاك أبـو عبـد هللا
بن ر ا يف كتاب الـ ى رد فيـ علـ االمساعيليـة و كشـف مـ اهبه  ،مـا قـد اوردتـ بلفـظ ا عبـد هللا ،وا
أبـرأ مــن العهــد يف الصــدق عنـ أو النـ ب فيـ » )262(.و ذکــر هـ ا الاتــاب املســعودي( 015( )261هــ)
ايضا .و الظاهر اَن اصل الاتاب مفقود ،و اخريا نشر خرب عن اکتشا نس ة من يف سورا و م ي بت
()266
صحة اخلرب بعد )267(.و ک لك تسجيل رسالة جامعية يف ه ا املوضوع.
 .11كتاب الخرمية ،لـ مؤلف مجهول

()265

املقدس يف معرض تعريفـ و نقـد ملـ ه اخلرميـة  ،الـ ين يؤمنـون ب ـ «ثنويـة النـور و الظـال » يف
العام ،ذکره يف مواض عديد من البدء( ،)264حت ان ار مدم غرب ايران و التق بعلمائه ( ،)263و
اخلرمية» و ينقـل عنـ
مصادر بعضها شفاهية من لقائ هب  ،و لان
يصرح عن مصدر موسو بـ «کتاب ّ
ّ )268
و يقوك « :و قرأت يف کتاب اخلرمية » (.و م يت الع ور عل ه ا الاتاب و عن مؤلف يف الفهارس
االسالمية ،و الظاهر اَن من الات املفقود يف الرتاث اإلسالم .

 -274املقدس  ،البدء.65/2 ،
 -273الفيوم  ،األما ت.12 ،
 -278املقدس  ،البدء.273/2 ،
 -279ن.276/5 ، .
 -261ابن الندمي.178 ،
 -262ن.178 ، .
 -261املسعودی ،التنبي و االشرا  ،ج .767 ،2
 -267نقل ذلك الباح فرهاد دفرتی املت ص يف اتريـخ األمساعيليـة ،جملـة کلـك ،طهـران ،العـدد  2737 ،51-69مشسـ ،
 ، 2996ص .115-292
 -266اب ــن ر ا الا ــويف الط ــائ  ،ال ــرد عل ـ اإلمساعيلي ــة القرامط ــة و ش ــرح م ـ اهبه  ،حتقي ـ ف ـوا ب ــن عب ــد هللا ال بيت ـ  ،اجلامع ــة
اإلسالمية ابملدنية املنور .
 -265فرقة اخلرمية من الفرق املشهور الي کان هلا حضور يف القرون اإلسالمية االول  ،و جاء ذکرها يف کت امللل و النحل.
 -264املقدس  ،البدء232/2 ،؛ 12/1؛ 211/7؛ .72/6
 -263ن232/2 ، .؛ 12/1؛ .211/7
 -268ن.11/1 ، .
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 .11شرائع الحرانية ،لـ مؤلف مجهول

()269

ي کر املقدس عن مصدر من مصادر احلرانية مرتن ،األول قولـ  « :قـرأت يف شـرائ احلرانيـة» ،
و « ق ـرأت يف ش ـرائ احل ـرانين»( ،)251و ال نعل ـ هــل ه ـ ا اس ـ کتــاب خــاص ا امــا عبــار عامــة عــن
مصــادر دينيــة ملـ ه احلرانيــة ،التـ کانــت موجــود يف القــرن الرابـ يف العـراق ،و يظهــر مــن تاـرار قـرأت
عند املقدس ان کتاب خاص هب  .فـابن النـدمي يـ کر يف الفهرسـت احلرانيـة و الصـابئة الالـدان ،و يشـرح
عقائده  ،و لان م ي کر هل کتاابً هب ا االس  ،و م ي کر مصدر و لان قاك ان املسلمن يعتربوم مـن
()252
أهل الاتاب.

 .12تفسري االسكندر األفروديسي على ارسطوطاليس

جــاء يف البــدء «و فسـ ّـر اإلســاندر فقــاك»( ،)251و الظــاهر ان مقصــود املقدسـ مــن کلمــة « فســر »
هــو «کتــاب تفســري اإلســاندر األفروديسـ عل ـ ارســطوالليس»( ،)257و هــو کتــاب مشــهور مــن الات ـ
املعرب عن اليو نية .و يعتقد الباح اخلراساين اَن اغل الفالسفة
املفقود من تراث املسلمن الفلسف ّ
املســلمن ق ــد أتث ــروا راء و الف ــا األفروديس ـ الفلســفية يف مب ــاح ه ع ــن ان ـواع العق ــل ،وان االس ــاندر
األفروديس ـ ـ مفسـ ــر و ش ــارح ارسـ ــطو ،ولاـ ــن اغل ـ ـ کتب ـ ـ مفق ــود و منهـ ــا ه ـ ـ ا الات ــاب ال ـ ـ ی ذکـ ــر
()256
املقدس .
()255
و ايضاً فإن املقدس نقل موضوعاً عن حبر و خلي فارس من رسـالة ارسـطوطاليس  ،و هـ مـن
اوائل املصادر االسالمية الي تصرح بعبار « حبر فارس» ،و يری شفيع ان املقصود من ه الرسالة ه
()254
«تفسري اإلساندر عل ارسطوطاليس» ايضاً.
 .13كتاب مايرضاه الفالسفة يف اآلراء الطبيعية ،املنسوب لـ :فلوطرخس

الظاهر ف کتاب البدء ،ال ي حيتوی عل فصل کامل عن آراء الفالسفة اليو ن ،ان املقدس اعتمد
املعربــة ،و ان اک ــر نقوالتـ هـ عــن کتــاب «مــا يرضــا الفالســفة مــن اآلراء الطبيعيــة»
علـ کتـ اليــو ن ّ
املنسوب ال الفيلسو اليو ين فلوطرخس ( .)Plutarchيقوك املقدس  «:قرأت يف کتاب منسوب الـ
رجل من القدماء يقاك ل (افلوطرخس) ذکر في اختال مقاالت الفالسفة ،و ومسا بـ (کتاب مايرضا
الفالســفة مــن اآلراء الطبيعيــة)»( ،)253ينقــل املقدس ـ مقــاط عديــد بعــد ان يقــوك «حا ـ »( )258و

 -269ن.284/2 ، .
 -251ن.293/2 ، .
 -252ن.791-787 ، .
 -251ن.16/2 ، .
 -257ن العبار (و فسر لإلساندر) (املقدس ،البدء ،)16/2 ،لان يقوك شفيع حمق کتاب البدء :يبدو ان املقصـود هـو
شراح کتـ ارسـطو ،و لاـن هـوار [حمقـ کتـاب البـدء و شـر
اإلساندر االفروديس  ،فيلسو القرن ال اين .ال ال امليالدي ،و من ّ
ف فرنسا] کت خطأ عبار «فسر لإلساندر» بدال من « و فسر اإلساندر» يف طبعة ابريس (شفيع .)262/2 ،
 -256اخلراسان  ،مقالة االساندر األفروديس  ،دائر املعار االسالمية الاربی ،ج ،8ص .759-758
 -255املقدس  ،البدء.55/6 ،
 -254شفيع .214/2 ،
 . -253ن.274-275/2 ،
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«قاك»(،)259و « روى عن [عن ارسطوطاليس] أفلوطرخس أنّ قاك :جوهر ال مـان هـو حركـة السـماء هـ ا
» )241(.و ه ا الاتاب من الات املفقود من النراث االسالم و قد ذکر ابـن النـدمي اسـ هـ ا الاتـاب
يف الفهرســت )242(.و قــد قــا الباحـ املصــري عبــدالرمحان البــدوي بنشــر بعــض اوراقـ ضــمن کتــاب اخــر
()247( )241
للفيلسو . .
و هنــاك نسـ ة مــن بعــض اوراقهــا يف املاتبــة الظاهريــة بدمشـ  ،ترجـ الـ ســنة ( 557هــ) ،و هنــاك
()246
معلومات اخری عن الاتاب نقلها شفيع يف مقدمت عل ترمجة البدء.
النتيجة
نستنت مما ذکر ،ان کتاب «البدء و التاريخ» لـ املقدس يعترب مصـدرا اترخييـا مهمـا وصـلنا مـن القـرن
الراب اهلجري ،و ه ا املصدر حيتوي عل مصادر اترخيية و اسالمية کانت حبو املؤلف فـ تلـك املرحلـة
و لانها االن تعد من مفقودات الرتاث االسـالم  ،حتـ ان بعـض املصـادر التـ ذکرهـا املقدسـ و التـ
تعتــرب حلــد االن مــن املفقــودات م تـ کرها املصــادر االخــری ،م ــل کتــاب «اخبــار اببـك» ل ـ واقــد بــن عمــرو
التميم  ،و کتاب « اإلحاطة و الفرقان » ل ـ احلسـن بـن منصـور احلـالج ،و کتـاب يف فـ علـ الاـال ل ـ
الناش ـ ء االکــرب ،و ان کتــاب الب ــدء هــو املصــدر الوحي ــد ال ـ ي ذکرهــا و اعتمــد عليه ــا ،ممــا يعط ـ هل ـ ا
الاتــاب و مصــادر اتيــة تســتح املراجعــة .ان هـ املعلومــات مياــن ان تفــتح مــدخال لدراســة اقتباســات
املقدس ـ ـ م ــن الات ـ ـ الض ــائعة و املفق ــود  )245(.ذل ـ ـك ان هن ــاك جه ــودا م ــن بع ــض الب ــاح ن يف مج ـ ـ
اقتباسات کتاب معن او راو خاص من اجل احياء مصدر مفقود من کت الرتاث االسالم .
المصادر
 ابن حبان البسـي ،ابوحـامت ،اجملـروحن مـن احملـدثن ،حتقيـ محـدي السـلف  ،الـراض :دار الصـميع ،. 6333
 ابن قتيبة الدينوري ،املعار  ،حتقي ثروت عاان  ،القاهر  :داراملعار . 1223 ، -258يبــدو ان احملق ـ الفرنس ـ ه ـوار اخطــأ عنــدما کت ـ « ُحا ـ » بصــيغة اجمله ـوك بــدالً عــن « َحا ـ » فعــل ماض ـ يف ه ـ ا
الفصل ،لعد انتباه أبن نقوالت املقدس جاءت عل لسان فلوطرخس و کتاب .
 -259املقدس  ،البدء.262 ،218 ،64 ،18 ،14 ،28/1 ،273/2 ،62/2 ،
 . -241ن.62/2 ،
 -242ابن الندمي.726 ،
 -241يف اآلراء الطبيعية الت ترض هبا الفالسفة ،املنسوب ال فلوطرخس ،قد نشر ضمن کتاب «ارسطوطاليس ،يف الـنفس»
ترمجة قسطا بنلوقا ،حتقي عبد الرمحان البدوي ،القاهر  :ماتبة النهضة املعرية ،2956 ،ص .289-288
 -247و قد مت نشر فصوك،ماتوبة ف القرن السادس ،عل موقـ الاـرتوين ،وقـا کاتـ هـ ا البحـ بتطبيـ نقـوالت املقدسـ
مـ ـ ـ ـ هـ ـ ـ ـ ا ال ـ ـ ــن  ،فاان ـ ـ ــت متطابق ـ ـ ــة متامـ ـ ـ ـاً ،مم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــدك علـ ـ ـ ـ ص ـ ـ ــحة االوراق املاتش ـ ـ ــفة و الع ـ ـ ــور عليها.منش ـ ـ ــور علـ ـ ـ ـ موقـ ـ ـ ـ
()http://repos1.alpheios.net
 -246شفيع .44/2 ،
 -245قا الباح (خضر العبادي) املشارك يف اعداد ه ا البح  ،بدراسة موسعة من متطلبات رسـالة دکتـورا حتـت عنـوان «
کتابة التاريخ و الرؤية التارخيية لـ املقدس ف کتاب البدء و التاريخ» و الت حا ت عل درجة ممتا  ،من جامعة آ اد اإلسـالمية ،قسـ
العلو و التحقيقات ،کلية التاريخ و حضار الشعوب اإلسالمية ،طهران ،عا  ، 1127ابشرا االستاذ الدکتور هادی عـام اد  .و
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المستخلص
مت ل التنمية الصناعية أساس تطـور االقتصـاد ،ولـ لك تسـع مجيـ الـدوك لتطـوير قطاعاهتـا الصـناعية،
معتمد يف ذلك أحدث اآلليات املوجود  ،والي من ضمنها العناقيـد الصـناعية ،ويف العـراق يعـاين القطـاع
الصــناع مــن االتــاك والت لــف ،اذ م تتطــور نســبة مســاتة هـ ا القطــاع ك ـرياً يف النــات احمللـ االمجــا ،
وحى بعد تغيري النظا وحتول من اقتصاد ذو ن عة مشولية اىل اقتصاد السوق احلر ،فأن ه ا القطاع وعلـ
الرغ من االسرتاتيجيات امل تلفـة الـي اُعـدت للنهـوض بـ  ،فـأن احلـاك م يتغـري ك ـرياً ،وذلـك الفتقارهـا يف
اعتماد أحدث الطرق واالسالي يف تطوير ه ا القطاع ،م ل اسرتاتيجية العناقيد الصـناعية ،الـي تعـد مـن
اآلليــات املهمــة يف تطــوير القطــاع الصــناع وتنيمت ـ ابلشــنل ال ـ ي جيعل ـ مــؤهالً لالرتقــاء ب ـ يف االنتــاج
واملنافسة..
Abstract
Industrial development is the core of the development of the economy,
and therefore all countries seeking to develop their industrial sectors,
relying on the latest existing mechanisms, which include the industrial
 -2كلية العلو االسالمية /جامعة أهل البيت (عليه السال
 -1جامعة كربالء -كلية االدار واالقتصاد.
 -7جامعة كربالء -كلية االدار واالقتصاد.

).
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clusters, and in Iraq, the industrial sector is suffering from neglect and
underdevelopment, as the percentage contribution of this sector has not
developed much in the gross domestic product, even after the regime
change and transformation of the economy with a tendency totalitarian to a
free market economy, the sector and despite the various strategies that
have been prepared for the advancement of him, the situation has not
changed much, so as to lack in the latest methods and techniques in the
development of this sector, such as industrial clusters strategy to adopt,
one of the important mechanisms in the development of the industrial
sector and development a way that makes him eligible for production and
competition.

تمهيد
مت ــل العناقيــد الصــناعية احــدث االليــات الــي تســع اىل تطــوير منظومــة عمــل القطــاع الصــناع  ،ويف
العـ ـراق ف ــأن القط ــاع الص ــناع بض ــمن الص ــناعات الص ــغري واملتوس ــطة م ــا اك يع ــاين االحنس ــار واالت ــاك
وألس ــباب عدي ــد  ،وس ــنحاوك يف هـ ـ ا البحـ ـ اختب ــار مل ــدى التش ــابك والـ ـرتابط الص ــناع جملموع ــة م ــن
الصناعات الصغري واملتوسطة ملعرفة أي الصناعات األك ر ارتباطاً كمحاولـة لبنـاء عناقيـد صـناعية اعتمـاداً
عل ه الرتابطات فيما بن تلك الصناعات.
مشكلة البحث
لقــد أدى ختلــف القطــاع الصــناع يف الع ـراق اىل ضــعف مســاتت يف تنــوين النــات احملل ـ االمجــا ،
فضالً عن إخفاق يف اداء املها املناط ب من معاجلة مشنلة البطالة واشـباع الطلـ احمللـ  ،وقـد طرحـت
عد اسرتاتيجيات للمعاجلة ،من بينها آلية العناقيد الصناعية.
فرضية البحث
تنطل فرضية البح من ان اعتماد اسرتاتيجية العناقيـد الصـناعية مينـن مـن خالهلـا تنميـة الصـناعات
الصـغري واملتوســطة ورفـ قـدراهتا التنافســية وطاقاهتــا االنتاجيـة ،فضـالً عــن تعظـي دور القطــاع الصــناع يف
التنمية االقتصادية.
هدف البحث
يرم البح اىل حتقي االيت:
 -2التعر عل مفهو العناقيد الصناعية وأتيتها وخصائصها .
 -1بيان فرص تطبي العناقيد الصناعية يف العراق .
هيكلية البحث
لغرض التحق من صحة الفرضية من عدمها ،جرى تقسي البح اىل فقرتن ،تناولت االوىل مفهو
وخصائ واتية العناقيد الصناعية ،بينما جاء ال اين ليناقش سياسة العناقيد الصناعية الي مينن اتباعها،
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واجلان ـ التطبيق ـ للبح ـ واملتم ــل مبعرف ــة أي الص ــناعات املؤهل ــة ألن تش ــنل عنق ـود ص ــناع  ،وانته ـ
البح مبجموعة من االستنتاجات والتوصيات.
أوالً :االطار املفاهيمي للعناقيد الصناعية

ب ـ ك اجلغرافيــون واالقتصــاديون جهــوداً مضــنية يف ســبيل شــرح آليــة تو ي ـ األنشــطة االقتصــادية عل ـ
مســتوى جغرافيــة الــدوك واألقــالي  ،مــن أجــل وضـ نظريــة تتضــمن العناصــر األساســية لفهـ عمليــة الـرتاك
االقتصــادي كمفهــو عــا  ،وســنحاوك يف هـ ا املبحـ بيــان نشــأ هـ العمليــة مــن خــالك فنــر العناقيــد
الصناعية ومفهومها .
مفبوم العناقيد الصناعية )(The Concept of Industrial Clusters
العناقيــد الصــناعية ليســت ظــاهر اقتصــادية جديــد  ،ولنــن البدايــة الفعليــة هلــا كانــت يف مايــة القــرن
التاس عشر ،عندما أخ ت العوملة وحترير التجار تنتشر يف العديد من الدوك النامية ،ويف الوقت احلاضر
كــل الــدوك املتقدمــة والناميــة اخت ـ ت مــن العناقيــد احــدى اآلليــات للتنميــة االقتصــادية واالقليميــة ،وه ـ
ختتلف من دولة ألخرى ومن منطقة ملنطقة أخرى ،وعلي وكنتيجة هلـ ا االخـتال فـأن هنـاك مثـة جمموعـة
مــن املفــاهي والتعــاريف للعناقيــد الصــناعية مــن خــالك امتــداد ج ـ ورها يف أدبيــات اقتصــادات االعمــاك،
والدراسات والبحوث واالبتنار واقتصادات التنمية( .)6ومن مجلة التعاريف هـ تعريـف اليونيـدو اذ تـرى
ان العناقيــد الصــناعية ه ـ ((ترك ـ قطــاع جغ ـرايف ملؤسســات تنــت وتبي ـ جمموعــة واســعة مــن املنتجــات
املرتبطة او املنملة لبعض))( . )5كما تعر ايضا عل كوما ((جتمعات جغرافية قد تنون حملية او اقليمية
او عامليــة جملموعــة مــن املؤسســات املتقاربــة جغرافيــا والــي تـرتبط ببعضــها األخــر بعالقــات تنامليــة ومصـاح
مشرتكة يف جماك معن مبا مي ل منظومة من االنشطة من أجل تقوية وتشجي التنافسية))(.)4
ويــرى فيهــا بــورتر علـ أمــا ((جتمعــات جغرافيــة للمنشـ ت واملؤسســات املرتابطــة يف جمــاك معــن ،ومت ــل
العناقيـد جمموعـات مـن الصــناعات والنيـا ت االخـرى اهلامــة للمنافسـة وتشـمل علـ سـبيل امل ـاك مــوردي
املــدخالت املت صصــة م ــل املنــو ت،اآلالت واخلــدمات ،ومقــدم البــى التحتيــة املت صصــة ،كمــا متتــد
العناقيد ايضا من املص اىل القنوات والعمالء وافقيا ملصنع املنتجات التنميلية واملؤسسات ذات الصلة
من خالك املهارات والتقنيات املشرتكة ،واخريا تشمل العناقيد املؤسسات احلنومية وابق املؤسسات م ل
اجلامعــات والوكــاالت ومنش ـ ت التــدري والتطــوير الــي تقــد املعلومــات واخل ـربات والتــدري املت ص ـ
والبحــوث والــدع التقــ. )3())،وهب ـ ا فــأن العناصــر الرئيســية الــي يســت دمها بــورتر يف تعريف ـ ه ـ (الرتكي ـ
اجلغـرايف ،الـربط بــن الشــركات واملؤسســات ،وجــود كــل مــن املنافســة والتعــاون والت صـ ) .وماي ــار علـ
Guru raj: Entrepreneurship & Industrial Clusters, Global Journal of Multidisciplinary Studies, -6
Volume 4, Issue 03, 2015, p.52.
The UNIDO Programmers: Development of Clusters & Networks of SMEs, Vienna, 2001, p.9.-5

 -4خبابة صهي  :دور املناط الصناعية يف حتقي التنمية املستدامة يف املنطقة االورو مغاربية ،دراسـة مقارنـة بـن فرنسـا واجل ائـر،
رسالة ماجستري ،كلية العلو االقتصادية والعلو التجارية وعلو التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف ،2اجل ائر ،ص.1121 ،77
Michael E. Porter: Clusters & the New Economics of Competition, Harvard Business Review, -3
1998, p.81.
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ذلـك هـو ان حـدود العنقـود غالبــا ال يـت اخـ ها يف االعتبـار عنـد حتديــد هـ ا املصـطلح اي عبـار (الرتكيـ
اجلغـرايف) والـ ي يســت دم بــورتر بشــنل واسـ ان ينطلـ مــن مدينــة او دولــة اىل ابقـ الــدوك اجملــاور  ،يف
حن يرى بعض اال قتصادين ضـرور اسـتبعاد املوقـ اجلغـرايف كعنصـر مـن التعريـف ،بينمـا يـرى أخـرون أبنـ
ضروري ألن يدع امنانية احلصوك عل املوارد بشـنل اسـرع ومي ـل فرصـة ملراقبـة اداء املؤسسـات ويشـنل
ميـ تنافســية ختــد العنقــود مــن خــالك املوقـ املشــرتك( .)8وألجــل حتديــد مفهــو العناقيــد الصــناعية بشــنل
أك ر وضوحا ،يتحت علينا توضـيح مفهـو كـل مـن الصـناعة ومفهـو قطـاع الصـناعة والـ ي يتم ـل يف امـا
((جمموعة من املؤسسات تنت منتجـات مماثلـة او تقـو بتقـدمي خـدمات مماثلـة))( .)9امـا القطـاع الصـناع
فه ـ ــو ((جتم ـ ـ ملؤسس ـ ــات خمتلف ـ ــة ال ـ ــي تتقاس ـ ـ بع ـ ــض اخلص ـ ــائ املش ـ ــرتكة كاملنتج ـ ــات وامل ـ ــدخالت او
العاملن))(.)21
امــا العناقيــد الصــناعية فه ـ ((جمموع ــة مــن الصــناعات الــي هتــد لتحقي ـ م ـ اا معينــة مــن خ ــالك
اخلصائ املشرتكة))( .)22وعلي فأن العناقيد الصناعية ختتلف عـن الصـناعة والقطـاع الصـناع يف املفهـو
يف كــون العناقيــد الصــناعية مت ــل سلســلة القيمــة الناملــة مــن الصــناعة احملــدد ابتــداءاً مــن املــوردين وانتهــاءاً
ابملنتجات النهائية مبا يف ذلك دع اخلدمات والبنية التحتية املت صصـة ،وبـ لك فالعناقيـد الصـناعية مت ـل
تركي ـ اً جغرافي ـاً مرتابط ـاً مــن خ ــالك تــدف الســل واخل ــدمات ممــا جيعله ــا اقــوى مــن ربطه ــا ببقيــة قطاع ــات
االقتصاد  ،كما اما تشمل العمالة املن فضة والعالية القيمة عل حد سـواء(.)21ويظهـر ممـا تقـد أعـال أن
التعــاريف الســابقة تشــرتك بعــد خصــائ تتم ــل يف احلــدود اجلغرافيــة واملي ـ التنافســية م ـ ضــرور وجــود
ش ــبنة م ــن ال ـرتابط م ــابن املؤسس ــات والش ــركات ،اي وج ــود حال ــة م ــن التع ــاون املش ــرتك ب ــن مؤسس ــات
العنقود .ان اي منو وتطور العنقود الصناع مقيد ابحلدود اجلغرافية اذ ان بورتر عندما قا بتطبي مبادىء
العنقود عل العناقيد احمللية والعاملية ،سرعان ماالحظ أتثري االقلي واملدينة (احمللية) عل تطور العناقيد ،اذ
ان املـ ــدى اجلغ ـ ـرايف للعنقـ ــود يـ ــؤثر عل ـ ـ القـ ــدر يف مشـ ــاركة املعلومـ ــات ،امل ـ ـوارد واملعرفـ ــة ،كمـ ــا أن الـ ــنظ
االجتماعية وال قافية قد تؤثر أيضا يف حـدود وحجـ العنقـود ،وهـ ا القيـد يتم ـل يف املسـافة والوقـت الـ ي
سيب ل االفراد من اجل التوظيف ،ومن ربط ه الفعاليات عرب شـبنات العنقـود ،كمـا أن أبعـاد العنقـود
مقيد ابملراك السنانية واحلاجات اخلاصة ابلعنقود(. )27
اذن يظهــر أن مفهــو العناقيــد الصــناعية مــا اك اطــار غــري كامــل وان صــياغت غــري واضــحة ابلشــنل
املطلوب وذلك بسب بعـض القيـود الـي مت ذكرهـا سـابقا كالقيـد اجلغـرايف ،اذ مثـة الن ـري مـن االقتصـادين
يعرتضــون كمــا اشــر عل ـ املفهــو اجلغــرايف ومــا شــاب  .وممــا تقــد يــرى الباح ـ أبن ـ مينــن وض ـ تعريــف
Brown & Others: Towards a New Conceptualization of Clusters, Please consult authors, -8
Sydney, Australia,2007,p.3
Rachel V. Smith: Industry Cluster Analysis: Inspiring a Common Strategy for Development, -9
Central Pennsylvania Workforce Development Corporation Lewisburg, PA, 2009, p.2.
Manuel Portugal Ferreira & others: Impact of Cluster on the Innovation Output & the -21
Appropriation of Rents from Innovation, Journal of Technology Management & Innovation, volume
7, Issue 4, 2012,p.72
Rachel V. Smith: Op, cit, p2. -22
Association Of Government: What are Industrial Clusters, San Diego, 2011, p2 -21
Rachel V. Smith: Op, cit,pp2-3. -27

253

العدد11 :

للعناقيد نتفـادى بـ مـا مت توضـيح سـلفا وينـون أك ـر مشـوال ووضـوحا اذ مينـن تعريـف العناقيـد الصـناعية
عل ـ ـ أم ــا ((جتم ـ ـ او تنت ــل ص ــناع حمل ـ ـ او اقليم ـ ـ او ع ــامل يه ــد اىل خل ـ ـ حال ــة م ــن التنام ــل
االقتصادي مابن مؤسسات ومنش ت العنقود وعل كافة
املستوات بداً من مدخالت العملية اإلنتاجية وانتهاءاً ابملنتجات النهائية وماتشمل عمليات إنتاجها
من حلقات فرعية داخل مؤسسات العنقود من أجـل دعـ وتطـوير القـدر االنتاجيـة والتنافسـية ملؤسسـات
ومنتجات العنقود الصناع )) ،وهبـ ا نـرى يف هـ ا التعريـف مشولـ وتفاديـ ملشـنلة املفهـو اجلغـرايف وذلـك
ألنـ يف ظــل التطــورات احلاصــلة يف جمــاك انتقــاك رؤوس االمـواك والتننولوجيــا ماعــادت مشــنلة املفهــو او
البُعــد اجلغـرايف تشــنل عائقـاً كبـرياً امــا تنــوين وتطــوير وامتــداد العناقيــد الصــناعية كمــا هــو احلــاك عليـ يف
ك ري من الصناعات ومنها م الً صناعة الطائرات ،اذ ميـر انتـاج الطـائر الواحـد بعـد دوك حـى تصـل اىل
شنلها ووضعها النهائ .
ثانيا :خصائص وأهمية العناقيد الصناعية

تتمي العناقيد الصناعية جبملة من اخلصائ
اقتصادية سنحاوك ابرا ها يف ه الفقر .

الي متي ها عن غريها من اخليارات ،كما ان للعناقيد اتية

 -3خصائص العناقيد الصناعية:
هناك مجلة من اخلصائ تتس هبا العناقيد الصناعية وه :
(أ) قدرهتا عل إجياد موردين حملين ملدخالت اإلنتاج وبتناليف اقل نسبيا مـن اسـتريادها ،ممـا يـنعنس
اجيـااب علـ القـدر التنافسـية للصـناعة علـ مسـتوى األسـواق احملليـة والعامليـة ،وكلمـا كـان اجتـا الصـناعات
املدعمـة واملرتبطـة حنـو إنتـاج بعـض األجـ اء احملـدد واملت صصـة مـن مـدخالت اإلنتـاج ،كلمـا كـان هلـا دور
اكرب يف مساعد الصناعة الرئيسية عل التطور واملنافسة عامليا ،فنجد م ال ،أبن هناك الن ري من الصناعات
الي تدع صناعة األح ية االيطالية وترتبط هبا مباشر مما ساعد عل خل عنقود صناع قادر عل املنافسة
والتمي عامليا ،م مالحظة اتية دور الطل يف دف الصناعة لتتشنل عل هيئة عناقيد.
(ب) الـرتابط احلاصـل يف العناقيـد الصــناعية مينـن تقسـيم اىل ترابطـات رأســية أفقيـة ،وهـ عبـار عــن
عالقات تت مابن مؤسسات تنون يف نفس املرحلة االنتاجية  .والرتابطـات األخـرى هـ ترابطـات رأسـية
(أمامي ــة وخلفي ــة) ،وتتم ــل يف كوم ــا عالق ــات ت ــت ب ــن مؤسس ــات تن ــون يف مراح ــل خمتلف ــة م ــن العملي ــة
االنتاجية(.)26
(ج) يتحــدد تركي ـ العنقــود الصــناع وترابطات ـ س ـواء كانــت أفقيــة او رأســية مــن خــالك طبيعــة املوق ـ
اجلغرايف والرتكي اجلغرايف ملؤسسات العنقود الصناع .

 -26ايــري بلقاس ـ  :العناقيــد الصــناعية كإس ـرتاتيجية لتطــوير املؤسســات الصــغري واملتوســطة يف اجل ائــر ،جملــة العلــو االقتصــادية
وعلو التسيري ،ع ،1113 ،3ص.236 -237
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(د) وجود قنوات نشطة وفعالة للمعامالت واالتصاالت بن مؤسسات العناقيد الصناعية يف ظل بنية
تشاركي وختصصية متينة سواء ألسواق العمل او اخلدمات تقو عل التشارك يف الفرص وامل اطر الي قد
تواج العنقود الصناع (. )25
 -1أمهية العناقيد الصناعية:
تظهر أتية العناقيد الصناعية من خالك ماتقدم من فوائد وم اا مهم مينن توضيحها ابأليت :
أ -العناقيد تدعم حتفز أقلمة األقرصادات ا مايسمى (أقرصادايت املوقع):
اذ ان الرتكي الصناع يـؤدي اىل حتقيـ وفـورات كبـري يف تنـاليف الشـركات املوجـود داخـل العنقـود،
ويشـار اىل هـ الوفـورات يف التنــاليف علـ امـا (اقتصـادات املوقـ ) ،وتتم ـل مصـادر هـ الوفــورات يف
وجود أكرب قدر ممنن من موردي املدخالت املت صصة وخدمات االعماك وجمموعات من املدربن حبن
التعـاون املشـرتك بـن مؤسسـات العنقــود ،مـ وفـر مـن العمالـة املت صصــة ،أضـافة اىل أمنانيـة نقـل ونشــر
املعلومات بن األسواق املالية واملؤسسات العنقودية .
ب -العناقيد تساهم يف إعاد الرنظيم الصناعي:
ان األنتقــاك مــن املؤسســات النبــري العاملــة يف جمــاك االنتــاج الشــامل اىل املؤسســات الصــغري يســاعد
عل الت ص االنتاج  ،التحوك يف اهلينل الصناع يعمل عل اد املنافسة العاملية ونشوء تننولوجيا
انتاجيــة جديــد وم ــاك علـ ذلــك التصــني بواســطة احلاســوب ،فالعناقيــد مت ــل مواق ـ ج ابــة للمؤسســات
الص ــغري املت صص ــة القائم ــة علـ ـ التص ــني ابحلاس ــوب ،الت صـ ـ يف املنتج ــات واعتم ــاد تننولوجي ــات
االنتاج اجلديد
هـ اك ــر وضــوحا وممننــة التحقيـ مقارنــة ببــاق العناقيــد الصــناعية ،كمــا أن التقــارب بــن املؤسســات
املت صصة وبن موردي املدخالت واسواق املنتجات يع تدف السل من خالك نظا االنتاج .
ج -العناقيد تشيع الرواصآل بني املؤسسات:
ويقصــد ابلتواصــل التعــاون بــن املؤسســات لالســتفاد مــن أوج ـ التنامــل ،أســتغالك اس ـواق جديــد ،
دم ـ االنشــطة ،او جتمي ـ امل ـوارد او املعرفــة ،واملؤسســات املرتابطــة شــبنياً ه ـ أك ــر حظ ـاً مــن تلــك غــري
املرتبطة شبنياً يف االستفاد من االخنراط يف التعاون وتبادك املعلومات يف جماك التسوي وتطوير املنتجات
ورف ـ املســتوى التننولــوج ملؤسســات العنقــود ،أضــافة اىل ان املؤسســات الشــبنية واملرتابطــة تنــون ذات
قدرات تنافسية ورحبية عالية .
د -العناقيد ت لآل مت هدر املوارد العامة:
ان هــد التنميــة الصــناعية هــو ان يســمح للمنــاط او االقــالي ابســت دا م ـوارد التنميــة االقتصــادية
احملدود بشنل أك ر كفاء  ،وان آلية العناقيد تتيح للمناط او االقالي الرتكي عل املوارد واالحتفـا هبـا
()24

Timothy F. Slaper: Clustering Occupations, Indiana Business Review, 2014, p.8 -25
 -24أنظـر- David L. Barkley, Mark S. Henry: Advantages & Disadvantages of Targeting Industry :
Clusters, Clemson University, Clemson, South Carolina, 2001, pp.6-7.
- Mohammad Hosein Tavassoli: Exploring The Critical Success Factors of Industrial Clustering,
Linkopings University, Department of management & Engineering, 2009, pp.17-19.
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والتوس  ،وتطوير برام االعماك الصغري بدال من دعـ تقـدمي املسـاعد للعديـد مـن أنـواع العمـل امل تلفـة
وابلتــا هــدر يف اجلهــود وضــياع املـوارد بســب عــد الت صـ  ،وبســب الــروابط بــن مؤسســات العنقــود
وبـرام دعـ املؤسســات اخلاصــة فــأن ااثرهــا ســتنون مضــاعفة علـ االقتصــاد ،إذ أن أمجــا فــرص العمــل
والــدخل ألعضــاء العنقــود مــن املــرجح أن يتج ـاو فــرص العمــل والــدخل لتلــك املؤسســات بــدون عنقــود
واملشاهبة هلا من حي احلج .
ه -العناقيد تزيد مت إ راجية املؤسسات الصناعية:
يرى بورتر ان العناقيد مينن ان ت يد مـن انتاجيـة املؤسسـات العاملـة مـن خـالك ،السـماح للمؤسسـات
املوجــود يف العناقيــد ان تعمــل بشــنل اك ــر انتاجيــة يف حتديــد مصــادر املــدخالت كــاملوظفن واملــوردين،
فاملؤسسات املتقاربة جغرافياً يتيح هلا تطوير جمموعة العمل املت صصة الـي هـ مـن ذوي املهـارات العاليـة
لتلبيـة احتياجــات حمــدد للصــناعة ،ابالضـافة لـ لك ،فأنـ مينــن للمؤسسـات يف العناقيــد مــن الوصــوك اىل
املوردين واملشرتين والعمالء يف فرتات منية اقصر ،ومن خالك ه ا التوطن الصناع والقرب اجلغرايف مينن
للمؤسسات االستفاد من وفورات احلجـ وبطـرق خمتلفـة م ـل تطـوير اسـت دا تقنيـات مشـرتكة والوصـوك
اىل معلومات مشرتكة.
ابالض ــافة اىل التنس ــي ب ــن املؤسس ــات ذات الص ــلة واملنمل ــة لبعض ــها ال ــبعض ،ف ــأن تنـ ـاليف ك ــري
ســتوفرها هـ املؤسســات ،والــي منهــا ختفــيض تنــاليف التنســي  ،كمــا ان التنتــل داخــل العناقيــد ســيحف
املؤسســات املنونــة للعنق ــود لتحســن ادائهــا بس ــب امــا س ــتنون خاضــعة للمراقبــة والض ــغط عل ـ ابق ـ
املؤسسات والرغبة يف ان ينون العنقود جحاً من أجل ضمان استمراريت .
 العناقيد تزيد مت تري االبركار:العناقيد تشج عل انواع خمتلفة من االبتنار يف املنتجات واخلدمات وابق عمليات االبتنار ،وه ا
يـت مـن خـالك حتسـن التعـاون بـن قطـاع االعمـاك والبحـوث /القطـاع اجلـامع مـن اجـل تسـوي البحـوث
االكادمييــة ،ومــن خــالك حتســن التعــاون والتواصــل بــن املؤسســات ،وذلــك عــن طري ـ مســتوى املنتجــات
واالداء بشنل مستمر .
ز -العناقيد تساعد يف اجياد مؤسسات جديد :
اذ ان االعماك اجلديد تتج بشنل اكرب حنو العناقيد ،الن املؤسسات تعتمد عل التفاعل الوثي م
املوردين واملشرتين ،بسب ان تنلفة الفشل ه اقل عاد ضمن العنقود حيـ توجـد العديـد مـن الفـرص
البديلــة ،ومبــا ان الصــناعات اجلديــد دائم ـاً تعــاين مــن نق ـ اخل ـربات والقــدرات فأمــا ســتجد ضــالتها يف
التجم ضمن عناقيد صناعية ،من أجل تقليل امل اطر وضمان توفر املعلومات الال مة ألنشطتها.
ح -العناقيد تساعد يف بناء الث ة بني املؤسسات:
تساعد العنا قيد يف بناء ال قة بن مؤسسات العناقيد والي تعد من االمور االساسية يف آلية عمل ه
املؤسسات وجناحها ،ومينن حتقي ذلك من خالك وض لغة مشرتكة يف مابينها ومواجهـة التحـدات مـن
خالك التحالفات وانشاء الشبنات االجتماعية والتعاون املشرتك.
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ثالثاً :اإلسرتاتيجية املقرتحة إلنشاء العناقيد الصناعية يف العراق

ان التــدهور احلاصــل يف القطــاع الصــناع وقطــاع املشــروعات الصــغري واملتوســطة ،يــدفعنا اىل اعتمــاد
اسالي واسرتاتيجيات من شأما االرتقاء هب ا الواق وعرب العناقيد الصناعية.
 -3السياسة اخلاصة ابلعناقيد الصناعية
قبل البدء ابجلان العمل يتحت علينا وض تصور عن طبيعـة السياسـة املعتمـد ألي عنقـود صـناع
يف البلــد ،والــي مت ــل االطــار العــا الس ـرتاتيجية العناقيــد ،مــن اج ــل حتقي ـ وضــمان جن ــاح جتربــة العناقي ــد
الصناعية ،ألبد من ان تنون هناك سياسة تعمل عل جنـاح آليـة العناقيـد الصـناعية يف البلـد ،منطلقـة مـن
رؤا حقيقية واهدا مرسومة بشنل واضح ،وكما يف الشنل األيت:
()23
شنل ( )2السياسة اخلاصة ابلعناقيد الصناعية
السياسة العنقودية

املؤسسات الداعمة

القطاع ـ ــات املرتبط ـ ــة
او ذات الصلة

القطاعات التجارية

 املوردين التننولوجيا التعلياملتشاهبة
والوسطاء
 التدري العمالة املشرتكة موردين السل البحالرأمسالية
 االسرتاتيجياتوالتطوير
املتشاهبة
 خدمات التطويراملنتجن
التنظيم
 االستشارين عقود البحيظهــر مــن الشــنل املـ كور آنفـاً آليــة سياســة العناقيــد املمنــن اتباعهــا لضــمان جنــاح جتربــة العناقيــد ،اذ
جي يف البداية وض تصور حوك طبيعة القطاعات الي يق عل عاتقها حتقي ذلك ،وحتديد املؤسسات
الداعمة للعنقود الصناع وماتتضمن من انشطة ،وكمـا هـو وارد يف الشـنل ضـرور ان ينـون هنـاك ثالثـة
مرتن ـ ات للسياســة تتم ــل يف القطاعــات التجاريــة والــي تتم ــل مب ـوردي الســل واخلــدمات وايض ـاً مــوردي
 -23املصدر:

- down.cenet.org.cn

242

العدد11 :

السل الرأمسالية ابالضافة اىل مايقدم املنتجن من خدمات (قطاع السـل واخلـدمات) ،كمـا تشـمل ايضـاً
اخلــدمات االستشــارية واخلـربات الفنيــة ابالضــافة اىل مجيـ عقــود البحـ والتطــوير املربمــة والــي مت تنفيـ ها
ه قيد التنفي والعمـل ،ومينـن عـد هـ ا القطـاع أبنـ املـاد اخلـا او األوليـة لسياسـة العناقيـد ،ويف املقابـل
يوج ــد القطاع ــات املرتبط ــة او ذات الص ــلة وال ــي تش ــرتك يف السياس ــات والتننولوجي ــا ويف امله ــارات والي ــد
العاملــة ،ومــن أتيت املؤسســات الداعمــة لنــل ه ـ ا والــي تتم ــل يف اجلامعــات واملعاهــد ومراك ـ البح ـ
وا لتطوير وامل تربات امليدانية وأتهيل املتدربن وتطوير املهارات والقدرات البشرية .مبعى ان سياسة العناقيد
حتوي مجي ه اجملاالت والقطاعات وان تض يف ذهنها تصوراً يف كيفية ربط كل ه القطاعات ضمن
دائر عمل واحد حى يتسى هل السياسة حتقي االهدا املطلوبة .
 -1اجلا ب الرطبي ي

أ -توصيف النموذج الرايضي:

سيت يف ه الفقر اسـت دا منـوذج جـدوك املسـت د – املنـت ) ،(Input-Output Modelالـ ي
يهت بدراسة مـدى التشـابك احلاصـل بـن القطاعـات االقتصـادية للبلـد ،وان هـ ا التشـابك لـيس ابلظـاهر
اجلديـد فقــد صـورها االقتصــادي (كينــاي) يف العـا ( ،)2318وقــد مت تطـوير هـ الصــور فيمـا بعــد مــن
خالك الدراسات التطبيقية املتعلقة ابلرتابط بن الظواهر واملتغريات االقتصادية واالستفاد منها(.)28
امــا انتشــار ه ـ اجلــداوك فريج ـ اىل االقتصــادي (ليونتيــف) عنــدما نشــر حب ـاً عــن هينــل االقتصــاد
األمرين للمد ( ،)2979 – 2929وألتية ه ا املوضـوع فقـد مت أتسـيس مجعيـة دوليـة للمـدخالت –
امل رجات يف النمسا عـا ( ،)2988تضـ يف عضـويتها ( )25مؤسسـة دوليـة ومئـات االعضـاء بصـفاهت
الش صــية ،وتعق ــد اجلمعي ــة م ـؤمتراً س ــنواً يف أح ــد البل ــدان املتقدم ــة او النامي ــة ،يتن ــاوك اخ ــر املس ــتجدات
واملساتات النظرية والتطبيقية يف اسالي ه اجلداوك(.)29
ب -رضيات النموذج:

()11

ان حتليل منوذج املست د املنت  ،يستند اىل عد افرتاضات مبسطة ه :
 -2ع ـ ـ ــد وج ـ ـ ــود منتج ـ ـ ــات مش ـ ـ ــرتكة ،اي ان ك ـ ـ ــل ص ـ ـ ــناعة تن ـ ـ ــت فق ـ ـ ــط س ـ ـ ــلعة واح ـ ـ ــد متجانس ـ ـ ــة
).(Homogenous Commodity
 -1ك ــل ص ــناعة تس ــت د مع ــدالً اثبتـ ـاً للمن ــت (تش ــتمل علـ ـ ع ــد س ــل تن ــت بنسـ ـ اثبت ــة) ألنت ــاج
منتجاهتا.

 -28جمي ــد عل ـ ـ حس ــن ،عف ــا عب ــد اجلب ــار س ــعيد :االقتص ــاد الراض ـ ـ  ،دار وائ ــل للنش ــر ،عم ــان ،االردن ،ط،1111 ،2
ص.273
Miller, R. and Blair, P: Input-Output Analysis - Foundations and Extensions, Prentice-Hall, -29
Inc., New Jersey, 1985, p.75

 -11جميد عل حسن ،عفا عبد اجلبار سعيد :مصدر ساب  ،ص.279
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 -7ثبــات نس ـ عناصــر االنتــاج ،وه ـ ا يــن عل ـ ان كــل عمليــة انتاجيــة تســت د مســتل مات انتــاج
بنس اثبتة ،وت داد ه النس مبعدك اقل مـن نسـ اد االنتـاج ،اذ يتضـمن هـ ا االفـرتاض أبن
عوامل االنتاج منملة لبعضها البعض ،حبي المينن احالك احده حمل االخر ولو يف جماك ضي .
 -6يفرتض بناء النموذج معرفة الطل النهائ وثبات مستوى االسعار.
 -5اد الطاقــة االنتاجيــة يف احــدى القطاعــات بنس ـ معينــة تــؤدي ابلنتيجــة اىل اد مشــرتات مــن
القطاعات األخرى بنفس النسبة.
ج -بناء النموذج:

ان الفنر االساسية يف بناء ه النماذج تعتمد عل حالة التـوا ن بـن عـرض السـل والطلـ عليهـا،
ويتنــون الطل ـ النل ـ مــن الطل ـ الوســيط عل ـ منتجــات قطــاع معــن ائــداً الطل ـ النهــائ  ،كمــا وان
الطل الوسيط ينقس بدور اىل طل القطاع نفس وطل القطاعات االخرى( .)12ويشري الشنل األيت
اىل شنل منوذج املست د  -املنت  ،وال ي يسم ايضاً مبصفوفة التحويالت.
()11
شنل ( )1منوذج املست د  -املنت )(Input- Output Model
امل رجات
الطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ الطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الطل الوسيط
 Outputاملدخالت
Intermediate Demand
الطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
النهائ
النل
Input
X1 X2……Xn
الوسيط
Final
Total

Demand Output
Xi

Di

∑

X1
X2

D1
D2

Id1
Id2

X11 X12...X1n
X21 X22...X2n

X1
X2

Xn

Dn

Idn

Xn1 Xn2..Xnn

Xn
االستهالك الوسيط

∑

∑

∑ U1 U2….Un
∑

∑

∑

V1 V2….. Vn

Uj

القيمة املضافة

Surplus Value

∑

 -12عد ن كرمي جن الدين :االقتصاد الراض  ،دار وائل ،عمان ،االردن ،ط ،1119 ،7ص.222
 -11املصدر :عد ن كرمي جن الدين :االقتصاد الراض  ،دار وائل ،عمان ،االردن ،ط ،1119 ،7ص.222
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∑

∑

امجا االنتاج

X1 X2……..Xn

X1

واجلدوك اعال يبن ان امل رجات او النات النل يساوي املدخالت او الطل النل وال ي ينقس
اىل قسمن تا الطل الوسيط ال ي مي ل طل القطاعات االقتصادية ابالضافة اىل الطل النهـائ  ،امـا
املدخالت يف العملية االنتاجيـة فتتم ـل مبسـاتة كـل مـن القطاعـات االقتصـادية امل تلفـة يف تنـوين النـات
النل ـ ابالضــافة اىل قيم ــة قــو العمــل الداخل ــة يف العمليــات اإلنتاجي ــة والــي تنــدم م ـ القيمــة املض ــافة
الغراض التبسيط(.)17
ويالحظ ايضاً من اجلدوك مايل :
 -2ان  X11مت ــل مايقدم ـ القطــاع  X1لنفس ـ ومت ــل  X12مايقدم ـ القطــاع  X1اىل القط ــاع X2
وهن ا ،اي الصف األفق للقطاع  X1مي ل مايقدم ه ا القطاع لبقية القطاعات والعنس عمـوداً مي ـل
ماحيتاجـ القطــاع  X1مــن بقيــة القطاعــات ،اذ  X21مت ــل ماحيتاجـ القطــاع  X1مــن القطــاع  X2إلنتــاج
 X1وهن ا لبقية القطاعات.
 -1الطل الوسيط = االستهالك الوسيط أي إن:
∑

∑

 -7القيمة املضافة = الطل النهائ أي إن:
∑

∑

 -6العرض النل = االستهالك الوسيط  +القيمة املضافة أي إن:
∑

∑

∑

ما جتدر االشار الي ان هناك است دامات عديد ومهمة جلداوك املست د  -املنت غري معرفة درجـة
وقو الرتابط القطاع والعالقات االقتصادية بن القطاعات ،اذ يست د يف جماالت اخرى كالتنبؤ وحتليل

 -17عد ن كرمي جن الدين :مصدر ساب  ،ص.221
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وختطيط اهلينل االقتصادي فيما يتعل بتقدير االنتـاج النلـ الـال الشـباع طلـ مـائ معـن ويف تقـومي
املشروعات وتقدير االسعار وغريها(.)16
ويف العراق فـأن أوك جـدوك مسـت د منـت مت اعـداد كـان للسـنوات ( ،)2941 – 2941مـن قبـل
الدكتور (ط الننعان) ،بعدها قا اجلها املرك ي لالحصاء ابعـداد سلسـلة جـداوك اوهلـا كـان (،)2948
بدأت سلسلة جمموعة ( ،)2988 -2984 -2938 -2934واصدر اجلها املرك ي لالحصـاء بعـد
توقف طويل جلداوك املست د املنت  ،جدوالً يف العا ( ،)1121كانت ابر نتائج  ،هو ان قيمة اإلنتاج
احمللـ حسـ األنشــطة االقتصــادية للطلـ الوســيط بســعر املشــرتي بلغــت ( )29955462مليــار دينــار،
وقد بلغت القيمة املضافة حس األنشطة االقتصادية للطل الوسيط بسعر املنت ( )27772768مليار
دينار ،وبلغ النـات احمللـ اإلمجـا بسـعر املنـت ( )25892368مليـار دينـار والـي تسـاوي القيمـة املضـافة
للطلـ الوسـيط مضـافاً إليـ القيمـة املضـافة لإلنفــاق العـائل واحلنـوم  ،كمـا بلـغ جممـوع الطلـ الوســيط
( )4416167مليـار دينــار يف حــن بلــغ الطلـ النهــائ ( )23329662مليــار دينــار والـ ي يشــمل كـالً
من (اإلنفاق العائل  ،اإلنفاق احلنوم  ،الصادرات ،إمجا تنوين رأس ال ابت ،التغري يف اخل ين) .بلغت
نســبة الطل ـ الوســيط إىل الطل ـ النل ـ ( )%1361يف حــن بلغــت نســبة الطل ـ النهــائ إىل الطل ـ
النل ( )%3168وابلرجوع إىل مصفوفة املعامالت الفنية للجدوك جند أن اجلدوك يظهـر حالـة التشـابك
العشوائ بن األنشطة االقتصادية وهو احد أنواع التشابك امل تلفة لنون هنـاك خـالا ك ـري يف اجلـدوك
خاليـة مــن القـي  ،وعنــد احتسـاب درجــة التشــابك يف مصـفوفة املعــامالت الفنيـة جنــدها بلغــت ()%5466
وه قريبة مـن درجـة التشـابك يف مصـفوفات املعـامالت الفنيـة للجـداوك السـابقة ،يف حـن اظهـر اجلـدوك
لسنة ( ،)1121ان هناك ثالثة أنشطة هلا ترابطات خلفيـة قويـة مـ كـل األنشـطة االقتصـادية وهـ ا يعـ،
أمــا تبيـ إنتاجهــا إىل كــل األنشــطة األخــرى وهـ األنشــطة هـ (تصــفية الــنفط ،النهـرابء والغــا وامليــا ،
النقــل والت ـ ين واالتصــاك) ،أمــا عــن الرتابطــات األماميــة لألنشــطة االقتصــادية فاجلــدوك بــن أن نشــاط
صناعة منتجات طحـن احلبـوب والنشـا ونشـاط صـناعة منتجـات املعـادن الالفل يـة احـتال املرتبـة األوىل مـن
حي ارتباطهما أبكرب عدد من األنشطة االقتصادية أي أما تشرتي مستل ماهتا من تلك األنشطة يليهمـا
نشاط صناعة املنتجات النيمياوية ابملرتبـة ال انيـة أمـا املرتبـة ال ال ـة فنانـت مـن نصـي صـناعة املشـروابت
والتبغ والسناير(.)15
ومن بيا ت جدوك املست د – املنت للعا ( ،)1121سنجد االرتباطات االمامية واخللفية املباشر
وغري املباشر وابست دا منوذج املست د – املنت ولعينة من الصناعات للعا ( ،)1121من اجل معرفة
أي الصناعات مؤهلة ألن تشنل عنقوداً صـناعياً ،ومشلـت العينـة جتميـ عـدد مـن الصـناعات املتشـاهبة يف
صناعة واحد ليشمل ثالث صناعات خمتلفة صغري ومتوسطة وه كاأليت:
 -2صناعة املواد الغ ائية واملشروابت.
 -16ابســل امحــد خلــف :اســت دا منــوذج املســت د  -املنــت يف بنــاء اخلطــة االقتصــادية ابســت دا احلاســوب ،جملــة امل طــط
والتنمية ،ع ،1113 ،24ص.31
 -15اجله ـ ـ ـ ـ ـ ــا املرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي لالحص ـ ـ ـ ـ ـ ــاء :إحتفالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة إط ـ ـ ـ ـ ـ ــالق ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدوك املس ـ ـ ـ ـ ـ ــت د  ،1121عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االلن ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين:
http://www.cosit.gov.iq/ar/national-accounts-news
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 -1صــناعة املنســوجات ،خياطــة املالبــس ،هتيئــة وصــبغ الف ـراء ،دبــغ وهتيئــة اجللــود ،صــناعة حقائ ـ
األمتعة وحقائ اليد والسروج واألح ية.
 -7صناعة املواد واملنتجات النيمياويـة ،صـناعة منتجـات املطـاط واللـدائن ،صـناعة منتجـات املعـادن
الالفل يــة األخــرى ،صــناعة الفلـ ات القاعديــة ،صــناعة منتجــات املعــادن املركبــة ابســت ناء املنــائن واملعــدات
وص ـ ــناعة اآلالت واملع ـ ــدات غ ـ ــري املص ـ ــنفة مبح ـ ــل أخ ـ ــر ،وس ـ ــيت التع ـ ــويض ع ـ ــن الص ـ ــناعات ابملع ـ ــامالت
) (X1,X2,X3وعل ـ الت ـوا للتبســيط .ومــن خــالك بيــا ت قيمــة اإلنتــاج وبيــا ت مســتل مات اإلنتــاج
اخلاص ابلصناعات ال الث للعا ( ،)1121فأن شنل منوذج املست د – املنت سينون كاأليت:
ج ــدوك ( )2من ــوذج املس ــت د – املن ــت لعين ــة م ــن الص ــناعات الص ــغري واملتوس ــطة يف العـ ـراق للع ــا
(1121)14
الطل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالب الطلالالب النبالالائي جمم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوع
الطلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالب
Fd
الكلي Xi
الوسيط Id

X3

X2

X1

1761337

122884.

1986625

3

.89

039

.3

15276992

82822378.8

69947541.

78218.1

4143578

2843353

0

89

111

9904

5.402

7.51

20437433

502065994.

1024344 154167736

3517486

1655840

70.21

87.27

10240336

3870847.2 1020162811

58

63

5

8.5

Out
put

Inpu
t

611

 -14املصدر:
 اجملموعة االحصائية للعا .1121 -اجلها املرك ي لالحصاء :جدوك املست د – املنت يف العراق للعا .1121
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∑

3933073

1960042

االستتتتت

39.65

50.08

الك

1017559

-

8280294

القيمتتتتتتة

195.9

2405374

07.92

المضتتتتا

الوستتي
Uj
∑

19.6
∑ 2043743
363

فة Vj

1527699

1024033

العتتتتتتتتتر

20

658

ض
الكلتتتتتتي
Xj

وم ــن أج ــل حس ــاب املع ــامالت الفني ــة ومعرف ــة االرتباط ــات األمامي ــة واخللفي ــة املباش ــر وغ ــري املباش ــر ،
نســت رج مصــفوفة املعــامالت الفنيــة ) (Aمــن اجلــدوك ( ،)29ومــن خــالك قســمة إنتــاج كــل صــناعة عل ـ
الطل ـ ـ ـ النل ـ ـ ـ وكم ـ ـ ــاك ل ـ ـ ـ لك a11=X11/X1 ،أي  ،1986625.3/1024033658لنحص ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ
مصفوفة املعامالت الفنية ) (Aوكاأليت:
[ =A

]

وبعد است راج مصفوفة املعامالت الفنية ) ،(Aحنس االرتباطات ،وكاأليت:
أوال :االرتباطات المباشرة ) :(Direct Linksوتنقسم الى:

 -2االرتباطات اخللفية املباشر ) :(Direct Back Linksوالي يقصد هبا مقدار ماحيتاجـ القطـاع او
الصناعة  X1من ابق القطاعات او الصناعات االخرى ،وتست رج وفقاً للصيغة األتية:
∑ = DBL

حي أن:
aij = Xij/Xj
= 0.00194+0.1812+0.08102 = 0.26908
=0.00012+0.27123+0.17211= 0.44346
0.00172+000512+0.50121= 0.503442

وعلي ينون ترتي الصناعات من حي االرتباطات اخللفية املباشر كاأليت:
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∑ = 1- DBL1
∑ =2- DBL2
∑=3- DBL3
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ج ــدوك ( ) 1االرتباط ــات اخللفي ــة املباش ــر لعين ــة م ــن الص ــناعات الص ــغري واملتوس ــطة يف الع ـراق للع ــا
()1121
Rank

DBL

Industries

3

0.26908

X1

2

0.44346

X2

1

0.503442

X3

 -1االرتباطات األمامية املباشر ) :(Direct Forward Linksويقصد هبا مقدار مايقدم القطاع او
الصناعة  X1اىل ابق القطاعات او الصناعات االخرى ،وتست رج وفقاً للصيغة اآلتية:
∑ = DFL

حي ان:

bij = Xij/Xi

ومن خالك مصفوفة املعامالت الفنية ) ،(Aحنصل عل االرتباطات األمامية املباشر  ،وكاأليت:

∑ = 1- DFL1
∑ = 2- DFL2
∑ = 3- DFL3

وعلي ينون ترتي الصناعات وفقاً لالرتباطات األمامية املباشر  ،كاأليت:
جــدوك ( ) 7االرتباطــات األماميــة املباشــر لعينــة مــن الصــناعات الصــغري واملتوســطة يف الع ـراق للعــا
()1121
DFL

Rank

Industries

3

X1

2

X2

1

X3

مم ــا تق ــد أع ــال  ،يب ــدو واض ــحاً ان ص ــناعة املـ ـواد واملنتج ــات النيمياوي ــة ،ص ــناعة منتج ــات املط ــاط
واللدائن ،صناعة منتجات املعـادن الالفل يـة األخـرى ،صـناعة الفلـ ات القاعديـة ،صـناعة منتجـات املعـادن
املركبة ابست ناء املنائن واملعدات وصناعة اآلالت واملعدات غري املصنفة مبحل أخـر واملعـرب عنهـا ب ـ )،(X3
حصلت عل اكرب ارتباط خلف وأمام مباشر.
ثانياً :االرتباطات غير المباشرة ) :(Indirect Linksوتنقسم الى:

 -2االرتباطات اخللفية غري املباشر ) :(Indirect Back Linksوتست رج وفقاً للصيغة اآلتية:

∑ = IDBL

حي ان:
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cij = (I-A)-1
|

[

]

|= adj (I-A)/

=

]

A

[ =)(I-A

[ ]-

[=

]

[ = )αij(I-A

]

]

[=)adj = αij(I-A

]

(I-A)-1

[

=

-1

|

|

= )(I-A
[ =cij=(I-A)-1

]
ومن خالك مصفوفة  ،cijنست رج االرتباطات اخللفية غري املباشر وكاأليت:

∑ =1- IDBL1
∑ =2- IDBL2
∑=3- IDBL3

وعلي ينون ترتي الصناعات وفقاً لالرتباطات اخللفية غري املباشر كاأليت:
جدوك ( ) 6االرتباطات اخللفية غـري املباشـر لعينـة مـن الصـناعات الصـغري واملتوسـطة يف العـراق للعـا
()1121
249

العدد11 :

Rank

Industries

IDBL

3

X1

2

X2

1

X3

 -1االرتباطات األمامية غري املباشر ) :(Indirect Forward Linksوتست رج وفقاً للصيغة اآلتية:
∑ =IDFL

حي ان:

-1

)oij = (I-A

|
ومن خالك مصفوفة  ،(I-A)-1نست رج االرتباطات األمامية غري املباشر وكاأليت:

|= adj (I-A)/

∑ =1- IDFL1
∑=2- IDFL2
∑=3- IDFL3

وهب ا ينون ترتي الصناعات وفقاً لالرتباطات األمامية غري املباشر كاأليت:
جدوك ( ) 5االرتباطات األمامية غري املباشر لعينة من الصناعات الصـغري واملتوسـطة يف العـراق للعـا
()1121
IDFL

Rank

Industries

3

X1

2

X2

1

X3

مما سب يظهر لنا وبعد معرفة االرتباطات اخللفية واألمامية غري املباشر لنل صناعة ،يظهر لنا صناعة
املواد واملنتجات النيمياوية ،صناعة منتجات املطاط واللدائن ،صناعة منتجات املعادن الالفل ية األخرى،
صــناعة الفل ـ ات القاعديــة ،صــناعة منتجــات املعــادن املركبــة ابســت ناء املنــائن واملعــدات وصــناعة اآلالت
واملعدات غري املصنفة مبحل أخر واملعرب عنها بـ ) ،(X3حصلت ايضاً عل اكرب ارتباط خلف وأمام غري
مباشر.
وعلي نقرتح تشنيل عناقيد صناعية للصناعات امل كور  ،كما نرى إمنانية إقامة عناقيد صناعية هلـ
الصــناعات يف كــل مــن حمافظــات بغــداد ،النجــف ،املوصــل ،البصــر وك ـربالء ،كومــا متلــك أك ــر عــدد مــن
املشروعات الصناعية يف ه ا اجملاك وكما هو مبن يف اجلدوك األيت:
231

إمكا ية تطبيق اسرتاتييية العناقيد الصناعية يف العراق

جـ ــدوك( ) 4املشـ ــروعات الصـ ــناعية النيمياوي ـ ــة واملعدنيـ ــة يف جمموعـ ــة م ـ ــن احملافظـ ــات العراقيـ ــة للع ـ ــا
()13
()1124
املشال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر عات الصال ال ال ال ال ال ال ال ال الالناعية املشر عات الصناعية املعد ية
الكيميا ية
احملا ظة
2379
2626
بغداد
114
227
املوصآل
655
216
النيف
788
96
البصر

كربالء

451
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االستنتاجات والتوصيات
أوالً  -االستنتاجات:

لقد مت ض لنا من البح االستنتاجات التالية:
 -2تعــد العناقيــد الصــناعية مــن املفــاهي احلدي ــة يف التنيمــة الصــناعية ويف نظــرات التــوطن الصــناع ،
والي أخ ت ابعادها ومفهومها من خالك كتاابت (ماينل بورتر) يف املي التنافسية ،والي بن من خالهلا
أبما جمموعـة صـناعات متقاربـة جغرافيـاً تعمـل مـ بعضـها الـبعض علـ اسـاس التعـاون املشـرتك فيمـا بينهـا
وبــن جمموعــة مــن املؤسســات الداعمــة العامــة واخلاصــة وتقــو علـ اســاس الت صـ واالبتنــار مــن اجــل
تطوير قدرات منتجاهتا التنافسية .
 -1عل الرغ من توضيح (بورتر) ملاهية العناقيد ومن جاء بعد  ،اال ان دائماً ما اليت التميي بينهـا
وبــن مــايعر اجملمعــات او املنــاط الصــناعية ،وه ـ ا يعــود اىل عــد التعم ـ يف ه ـ ا املفــاهي والرجــوع اىل
ج ورها ونشأهتا
 -7توصــل البحـ اىل منــوذج مســت د – منــت لعينــة مــن الصــناعات الصــغري واملتوســطة يف العـراق
للعــا ( ،) 1121مــن خــالك جتمي ـ عــدد مــن الصــناعات املتشــاهبة وتنظيمهــا يف ثــالث صــناعات ،ه ـ
صناعة املواد الغ ائيـة واملشـروابت وصـناعة املنسـوجات وصـناعة خياطـة املالبـس ،هتيئـة وصـبغ الفـراء ،دبـغ
وهتيئ ــة اجلل ــود ،ص ــناعة حقائ ـ األمتع ــة وحقائ ـ الي ــد والس ــروج واألح ي ــة ،ابالض ــافة اىل ص ــناعة امل ـواد
واملنتجــات النيمياويــة ،صــناعة منتجــات املطــاط واللــدائن ،صــناعة منتجــات املعــادن الالفل يــة األخــرى،
صــناعة الفل ـ ات القاعديــة ،صــناعة منتجــات املعــادن املركبــة ابســت ناء املنــائن واملعــدات وصــناعة اآلالت
واملعدات غري املصنفة مبحل أخر.
 -6مت حســاب قــي االرتباطــات اخللفيــة واالماميــة املباشــر وغــري املباشــر  ،للتوصــل اىل أي الصــناعات
اك ــر ارتباط ـاً ببــاق الصــناعات ،وحصــلت صــناعة امل ـواد واملنتجــات النيمياوي ـة ،صــناعة منتجــات املطــاط
واللدائن ،صناعة منتجات املعـادن الالفل يـة األخـرى ،صـناعة الفلـ ات القاعديـة ،صـناعة منتجـات املعـادن
 -13املصدر:

املديرية العامة للتنمية الصناعية يف العراقhttp://www.gdid.gov.iq/index.php?name=map
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املركبة ابست ناء املنائن واملعدات وصناعة اآلالت واملعدات غري املصنفة مبحل أخر ،عل اكرب االرتباطات
مقارنة بباق الصناعات .
ثانياً – التوصيات:

يوص الباح ابأليت:
 -2ضرور ان ينون هناك اهتما من قبـل االقتصـادين مبفـاهي واسـرتاتيجيات التـوطن الصـناع وان
تدخل ضمن مفردات التنمية االقتصـادية ومناهجهـا ،مـ التأكيـد علـ أتيـة التنميـة الصـناعية الـي اغلـ
اجلهــود األخــري س ـواء علـ مســتوى البحــوث او الدراســات يف مســتوى املاجســتري والــدكتورا ابتــت بعيــد
عنها.
 -1مــن أجــل ضــمان جنــاح جتربــة العناقيــد الصــناعية يف الع ـراق ،ل ـ ا نقــرتح ان ـ جي ـ عقــد امل يــد مــن
الندوات واملؤمترات واالطالع عل جتارب الدوك واساليبها املتبعة يف ه ا اجلان .
 -7ان فنر العناقيد الصناعية تعمل ضمن اطار فنر االقتصاد املعريف او الرقم  ،وابلتـا هـ جـ ء
من منظومة االقتصاد املعريف ألن اساس جناح العناقيد الصناعية واستمراريتها قائ عل فنر االبتنار وه ا
األخري المينن ل النجاح وال ان يولد اال يف ظرو بيئية تُعى ابملعرفة والتننولوجيا .
 -6مــن الضــروري أن تفنــر و ار الصــناعة واملعــادن أبن ينــون هلــا أرشــيف مــن الدراســات البح يــة او
منتبة خاصة او ان تقو بتشنيل قس حب خاص يعمـل علـ اعـداد األحبـاث النظريـة واقامـة الدراسـات
البح ية ،اذ التوجد يف الو ار اي دراسات او احباث او ترمجة ألحباث حوك مفاهي واسرتاتيجيات التوطن
الصناع  ،علماً ان حى اجمللة اخلاصة ابلو ار قد توقفت ،هيك عن صعوبة احلصوك عل أي بيا ت او
معلومات اال بعد موافقة اجلهات العليا يف الو ار  ،اذ تفتقر الو ار اىل م ل هن ا دراسات او احباث نظرية
هب ا اجلان .
 -5كمــا نقــرتح تشــنيل جملــس او هيئــة خ ـرباء ومستشــارين صــناعين مســتقلة يف البلــد وهلــا فــروع يف
مجي احملافظات ،م ضرور ان حتتوي عل اقسا خاصة ابالحباث واالبتنارات والبحوث وتطوير االنتاج
والقدر التنافسية للمنتجات والتشابك والرتابط الصناع والقطاع  ،وان ينون هلا متويـل مسـتقل ومفتـوح
أتخـ علـ عاتقهــا ايضــا االشـرا واملتابعــة والتقيــي لنافــة املشــروعات الصــناعية حــى فيمــا يتعلـ ابلبــت
واملوافقة عل ه املشروعات وعل نوعية االست مارت الصناعية املطلوبة.
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الملخص
اصــطبغت احليــا الباريســية يف رواات ســهيل ادريــس ابألخ ـ يف احل ـ الالتيــ ،حيــا اجملــون والفــرح
واملقــاه الباريســية العريقــة والنســاء العــارات الــي تشــنل منعطف ـاً خط ـرياً يف حيــا العــرب املهــاجرين اىل
ابريــس للدراســة.وكان األوىل ابلروائ ـ اللبنــاين العري ـ أن ينتقــد تلــك احليــا املاجنــة الــي ال تــتالء وحيــا
االنسان العري احملافظ.
كما وأتثرت رواات سهيل ادريس مبنا ابريس املمطر والنئي يف فصل اخلريف وال ي ميلئ قلوب
اش اص ك بة وتبع فيه الغربة فريتقبون يو عودهت اىل بالده وحيسدون من يعود اىل بالد بالد
الشمس والربي واخلريف الدافئ .ومياننا أن نقوك أن وصف مجاك ابريس ونساء ابريس و بيئتها عل
أساس رؤية البطل اإلدريس وصف يغل علي نوع من عقد النق أما الغرب والسيما ابريس.

 -2ايران  /جامعة اخلوار م  /كلية االداب والعلو االنسانية
 -1ايران  /جامعة اخلوار م  /كلية االداب والعلو االنسانية.
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Abstract
The purpose of this paper is to examine the image of the city in a
novel triple Suhail Idris, contemporary Lebanese author who wrote
novels and stories of his term because he has a special place
among contemporary scholars and fiction. Tale of a romantic life and
the Al Hay Allatini that traces the events during the Suhail Idris Al
Hay Allatini in Paris tells and has significant impact on the lives of
this lebonanese literary scholar and the novel of Al Hay Allatini which
represents the return of Arab intellectual life of Paris in the heart of
the political, social, Lebanon. This paper examines the effects of
images of Paris in the famous story Suhail Idris, the Al Hay Allatini
explains. Also we study the world Al Hay Allatini hero to Paris as the
city of light and beauty and one of the manifestations of Western
Civilization in contemporory Arabic literature and we study thematic
and semiotic story trying to study the evolutionary the criticism of the
approach.

المقدمة
االدي احل ــدي يف دراسة(ص ــور املن ــان
اجته ــت تل ــك الدراس ــة للتأم ــل يف ج ئيّــة م ــن ج ئيّــات النق ــد ّ
الروائ ّ يف ثالثيّة سهيل إدريس ،صور ابريس يف رواية احل الالتي ،إمنوذجا).
تعـ ّد الروايــة العربيــة املعاصــر حبـراکبريا يشــتمل علـ العناصــر العديــد مــن األمــاکن اجلديــد وصــورها و
ش صياهتا و وجهات نظر خمتلفة من األبطـاك العديـد تتبلـور يف األمانـة القصصـية ،فاـل هـ العناصـر
تسـتح أن تاـون موضـوعاً خاصـا ومتفـردا ب اتـ للدراسـة بسـب أتيتـ بـن عناصـر الروايـة ،ولقـد حصـل
املاان الروائ عل أتية خاصة عند النقاد والباح ن وک رت البحوث يف موضوعات وصور وکيفية تقدمي
إل القار وإلقاء األفاار املتعدد الش صية إلي  .اخت ت دراستنا سبيل للتحقي وهو:التحليل املضموين
ويف کل البح کان الرتکي عل صور ابريس يف رواية احل الالتي.،
الرواية يتمحور يف االيت:
ولعل أه أسباب إختيار املنان الباريس ّ لتلك ّ
ّ
 . 2يبدو أن أه خصائ املاان الروائ يف رواية احل الالتي ،ه أن ابريـس ماـان روائـ واسـ و
مفتــوح وفيهــا ش صــيات و أمــاکن کبــري و صــغري تشــتمل علـ املســارح واملطــاع والســينما واجلامعــات و
مراکـ العلـ واألسـواق والشـوارع و هـ ا املاـان لـيس ماــان خيـا بــل ماـان واقعـ وصــف سـهيل إدريــس
واقعيــا کمــا ياــون ،ومبــا أن ه ـ الروايــة ،روايــة رومانتيايــة يظهــر املاــان الباريس ـ فيه ـا مع ـربا عــن نفســية
الش صيات الشرقية والغربية فيها.
 . 1يبــدو أن ابريــس انفــردت بــبعض األوصــا مــن أم ــاك احلضــار وتعــدد احلضــارات والعل ـ واملعرفــة
واألبنيــة املرتفعــة الاــربی والســماء الداکنــة والطقــس احلـ ين واملطــاع والســاحات اجلميلــة والنســاء العــارات
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الغربيــة واملتــاحف ال قافي ـة ومملــوء ابملســارح الغربيــة وقصــور امللــوك املدهشــة .وه ـ تبــدو حت ـ يف العن ـوان
ـدك کمجــا ج ـ ء عل ـ الاــل عل ـ ماــان إقامــة الطلبــة
الراوئ ـ لســهيل إدريــس ثاحل ـ الالتيــ،ث ال ـ ي يـ ّ
األجان يف ابريس ال ين يعجبون خالك صفحات الرواية مبظاهر ابريس اجلميلة واخلالعيـة والعلميـة م ـل
جامعة السوربون.
 . 7يبدو أن البطل اإلدريس شـديد التـأثر ببيئـة ابريـس وصـور احليـا الغربيـة فيهـا لـ لك يصـور البطـل
ابريــس کمدينــة التحريــر مــن القيــود الشــرقية ومدينــة اجلمــاك والعلـ و التقــد  .ومياننــا أن نقــوك أن وصــف
مجاك و تقد ونساء ابريس و بيئتها عل أساس رؤية البطل اإلدريس وصف يغل علي نـوع مـن عقـد
النق أما الغرب والسيما ابريس.
للتأمــل يف ه ـ ا املوضــوع عل ـ وف ـ دراســة وصــفية حتليليّــة تضـ ّـمنت
يتجســد مسـ ّـو علم ـ ّ ّ
مــن هنــا ّ
االجابة عل االسئلة االتية:
 .2ماه أه خصائ املاان الروائ (قصد ابريس) يف رواية احل الالتي ،لسهيل إدريس؟
 .1م ا ه أه أوصا انفردت هبا ابريس وأماکنها احلضارية يف رواية احل الالتي ،لسهيل إدريس؟
 .7کيف يصور البطل اإلدريس جتليات املاان الروائ (ابريس) يف رواية احل الالتي،؟
کل ه األسئلة تشغلنا لا نسـع هـ ا البحـ لإلجابـة عنهـا لنقـد إسـهاما يف الدراسـات األدبيـة
املعاصر .
وأس ــلمنا حتقيـ ـ ه ــد الدراس ــة إلـ ـ اتب ــاع ع ــد من ــاه ملناس ــبت لن ــوع البحـ ـ واس ــتعنا ابالس ــتقراء
واالستنتاج لطبيعة املاد العلمية منها الت اوج بن منه التحليل املضموين ومنه التحليل البنيوي التاوي،
ال ي يهت بدراسة أثر البيئـة علـ الـن و دراسـة رؤيـة الش صـية الروائيـة إلـ العـام وهـو الااتـ نفسـ .
کما است دمنا املنه السيمائ يف حتليل عنـوان الروايـة کأحـد رمـو الـن الروائـ اإلدريسـ وعـن طريقـ
اســتطعنا تفايــك رم ـ العن ـوان الروائ ـ للح ـ الالتيــ ،ول ـ لك مب ـ ج ه ـ املنــاه النقديــة نقــرتب يف ه ـ ا
البح املنه التاامل .
وقد حدد عينات البح يف هـ املقالـة علـ عينـة واحـد وهـ روايـة احلـ الالتيـ ،لسـهيل إدريـس
الاات ـ اللبنــاين .إن األســباب الــي دفعتــ ،الختيــار ه ـ ا املوضــوع تتــوع عل ـ نــوعن :ذاتيــة وموضــوعية.
فالـ ايت منهــا هــو حبنــا الشــديد للدراســة والبحـ يف الــرواات املعاصــر العربيــة وعناصــرها وصــور األمـاکن
والش صيات واأل منة فيها ،والدواف املوضوعية ه  :االشـتياق لقـراء الـرواات العربيـة املعاصـر ابعتبارهـا
نوع أدي جديد وممتا واحملاولة عل فه خصائصها وعناصرها الروائية ومضامينها.
وجيــدر بنــا أن نصــرح أمــا قليلــة تلــك األقــال الت ـ تناولــت صــور ابريــس يف الروايــة العربيــة املعاصــر و
تناولــت الاات ـ ابلدراس ــة ،والتحليــل النق ــدي اجلدي ــد يف املقــاالت والات ـ  ،إال أن ه ـ الدراس ــات يف
معظمه ــا م ــوج  ،إم ــا أن أص ــحاهبا ک ــانوا يرک ـّون عل ـ دراس ــة س ــريت الش ص ــية ،وعالقات ـ االجتماعي ــة،
ومسري حيات األدبية ،وإما أم يرک ون علـ بعـض اجلوانـ النقديـة االجتماعيـة .مـنه د.عبـدهللا حسـي،
مشرتکا م د.حامد صدق ال ي تناوك يف مقالت :ث مشـالة االغـرتاب الروائـ يف املاـان الضـد؛ قـراء يف
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رواي ــة احل ـ الالتي ــ ،أمنوذج ــاث( ،)7اجلوان ـ االغرتابي ــة اإلجتماعي ــة ال ــي ح ــدثت للبط ــل اإلدريس ـ خ ــالك
حضور يف ابريس يف رواية احل الالتي ،ومـنه  :خليـل الشـيخ:ث ابريـس يف األدب العـري احلـدي دراسـة
نقدية يف اشنالية العالقة بن املرك
واألط ـرا ثيف القس ـ األک ــرب م ــن حب ـ إل ـ ابري ــس وأثره ــا عل ـ األدب الع ــري احل ــدي عل ـ مجي ـ
املستوات ،السياسية منها واالجتماعية وال قافية واحلضارية .وحامد النّ ّساج ال ي تناوك يف إحدی فصوك
دراست ثابنوراما الرواية العربية احلدي ةث أبعاد الفار الوجودي يف رواات سهيل إدريـس وإبـراهي السـعافن
ال ي تناوك يف فصل من دراست ثتطـور الروايـة العربيـة يف بـالد الشـا ثرواات سـهيل إدريـس بصـفتها منـط
من الرواات الفردية ،املغرقة يف ال اتيـة واملع ولـة عـن الظـرو االجتماعيـة واملعطيـات التارخييـة .ولعـل هـ
العناوين استعنت بقراء هتا ودراستها مبا شجعت ،للمحاولة واالستمرار يف حب اجلديد .ل لك بعد متابعتنا
لالهتما النقدي والفاري بفار ابريس يف الرواات العربية اللبنانية املعاصر م نع ـر علـ موضـوع يتنـاوك
صور ابريس يف رواية احل الالتي ،موضوعيا وفارا ومضمونيا.
االوك سـهيل إدريـس حياتـ
وقد إقتضت ضـرور البحـ تقسـيم علـ ثالثـة مباحـ تضـمن املبحـ
ّ
وجتســد املبح ـ
ـ ،ونقــد العن ـوان والغــال
ّ
وأدب ـ ّ ،امــا املبح ـ االخــر فتضـ ّـمن مل ّ ـ روايــة احل ـ ّ الالتيـ ّ
الالتي،
ّ
ال ال خالك صور ابريس يف رواية احل ّ
ولعل يف ذاك البح في ما ينف الباح ن.
ّ
المبحث األول:أسمه ووالدته:
ولــد ســهيل إدريــس يف بــريوت (حـ اخلنــدق الغميـ ) ســنة  2917مــن أب اتجــر يرتــدي الـ ي الــدي،
کمــا يقــوك نفسـ  :ولــدت يف بــريوت يــو الســاب والعشـرين مــن تشـرين ال ــاين عــا  ،2917ولاــن تـ کر
ـت مــن مواليــد  )6(.».2917يقــوك« :اس ـ أي :ش ـريف إدريــس ،کــان أي،
هــويّي احلاليــة تقــوك إين کنـ ُ
عم جتار ثماك
عل ما يروي األقرابء ،من أغنياء التجار يف منطقة املرفأ ابلعاصمة ،حي کان يدير م ّ
ـدي،
قبّانث ولان کان يتجاو الار واألرحيية إل اإلسرا والتب ير ...وکان أي يرتدي ثياابً ّ
جتم بـن ال ّ
واملــدينّ :فه ـ تتــألف مــن بنطــاك کالبناطيــل املدنيّــة ،وإن کــان أوس ـ  ،وســرت کجب ـ املشــايخ ،وإن کــان
()5
أقصر».
دراسته وثقافنه:

سهيل إدريس هو أديـ يف الدرجـة األولـ  ،روائـ  ،وکاتـ قصـة ،و قـد أدي .وهـو واحـد مـن الـ ين
ترمجـوا عـن الفرنســية رواات ومسـرحيات وســري ذاتيـة وکتـ نقـد لابــار الاتـاب ،ويف مقــدمته جـان بــوك
سارتر .لان ال ين يعرفون سهيل إدريس معرفة کاملة وشاملة ينظـرون إليـ أک ـر مـن روائـ وکاتـ قصـة.
إذ«هــو توقــف عــن الاتابــة يف هـ ا اجلــنس األدي منـ مــن طويــل ،وتفــرع للعمــل ال قــايف نشــاطا متعــددا،
 -7ينظر :جملة دراسات يف اللغة العربية و آداهبا ،فصلية حمامة ،العدد  ،6شتاء  ،1122/2789مسنان ،ايران ،ص 58-75
 -6ذکرات األدب واحل  ،سهيل إدريس اجل ء األوك ،ص .5
 -5املرج نفس  :ص  23و .8
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ومنابر متعدد  ،وموقعا يف هيئات ثقافية متعدد  .ول لك فإن أهل ال قافة ينظرون إليـ – قبـل صـفت الـي
اجملالت األدبية العربيـة (جملـة
حيبها کمبدع رواية وقصة وکمرتج ألعماك کبري – کمنشئ لواحد من أه ّ
اآلداب) ،وکمؤســس لــدار نشــر هـ واحــد مــن أهـ دور النشــر العربيــة (دار اآلداب) ،وکصــاح معجـ
(املنهل الفرنس – العري) هو من أه القواميس»(.)4
نتاج االدي والفنري:
وقد کت الدکتور سهيل إدريس عديد البحوث واملقـاالت يف األدب والسياسـة والفاـر کمـا کتـ يف
القصة واملسرحية وترج الا ري من الات واملقاالت .يف الرواية( :أ) الرواات والقص :
()3
 «سراب» نشرت «مسلسلة سنة  2968يف صحيفة بريوت املساء».ثالثيت الروائية و ه من أشهر رواات :
 «احل ّ الالتي »،صدرت سنة  2957عن دار العل للمالين« - .اخلنـدق الغميـ » صـدرت سـنة 2958عن دار العل للمالين« - .أصابعنا الي حترتق» صدرت سنة  2941عن دار اآلداب.
يف القصة :يقوك سـهيل إدريـس« :لقـد بـدأت کتابـة القصـة وأ م أجتـاو اخلامسـة عشـر  ،ونشـرت
اجملالت والصحف بعض األقاصي يف األربعينات»)8(.ول ست جمموعات قصصية ه :
ّ
«أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق»(«،)2963ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريان وثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج»( «،)2968کلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء» («،)2969الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
املر»(«،)2954رمحاك ا دمش » («،)2945العراء»(.)2937
ّ
وقـد طبعـت هـ اجملموعـات القصصـية يف کتــابن «أقاصـي أولـ » و«أقاصـي اثنيـة»ســنة 2933
وحيتوان عل  68أقصوصة(.ب) دراسات ومسرحيات :القصة يف لبنان ،2957 ،هر من د  ،القاهر ،
دار الااتـ ـ الع ــري ،2949 ،مس ــرحية يف ثالث ــة فص ــوك يف األدب«:حماضـ ـرات ع ــن القص ــة يف لبن ــان»
(«،)2953مواقــف وقضــاا أدبيــة» ( .)2933مقــاالت«:يف معــرتك القوميــة واحلريــة» ( )2933ويف هـ ا
الاتــاب يشــري ســهيل إدريــس إلـ «مواقفـ مــن احلـوادث املصــرييّة الــي واجههــا العــام العــري ولبنــان خــالك
العقــود احلامســة بــن بدايــة اخلمســينات حت ـ الرب ـ األوك مــن الســبعينات ،والــي نشــرها يف جملت ـ اآلداب.
()9
ومجعها الحقا يف کتاب يف معرتك القومية واحلرية إل مقدار محاست آن اك».
ج) ترمجات وقواميس :أقبل الدکتور سهيل إدريـس بطاقـات اآلخـرين ،ومـن التـأثر هبـا واالقتبـاس عنهـا
اليقل غن ً  ،وأتية عن إبـداع الـ ين
واستيالء قدر
ات کامنة يف ذواتنا تتيح لنا خل إبداع ش ص ّ جديد ّ
()21
نتأثر هب » .وترمجات ه  :سارتر والوجودية أللربيس ،2957 ،الطاعون ألبري کامو ،بريوت ،املنشورات
ّ
العربي ــة ،2959 ،مـ ـ ّکرات برجـ ـوا ي ص ــغري ب ــن ري ــن وأربع ــة ج ــدران ،2932 ،الـ ـ ل يش ــتعل ل ــرجييس
دوبريةَ ،2938 ،من أکن يف اعتقادك؟ لروجي غارودي ،2938 ،کامو والتمرد ،لروجي دولوابي.

 -4ذکری سهيل إدريس ،کرمي مرو ،ص .225
 -3حماضرات عن القص يف لبنان ،سهيل ادريس ،ص98
 -8أقاصي أول  ،سهيل إدريس ،ص .2
 -9ادبنا والرتمج  ،ضمن جملة االداب ،سهيل ادريس ،ص2
 -21ابن اخلندق الغمي ذه ليبح عن نفس الضائع  ،رفيف رضا صيداوي ،ص6
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ومــن نتاجـ االدي والفنــري ماتركـ املنهــل (قـاموس فرنسـ -عــري) ابالشـرتاك مـ الــدکتور جبّــور عبــد
النــور يف ثالثــة أج ـ اء وقــد صــورت طبعت ـ األول ـ ســنة  .2931يعتــرب املنهــل معجم ـاً شــامالً يض ـ ّ آال
الحيصـ مـن املصـادر (ابللغتـن الفرنسـية
الالمات الي أمعن املؤلّف يف تدقيقها مسـتنداً بـ لك إلـ عـدد ُ
والعربية) الي قـا بدراسـتها عـن ک ـ  .واحلـ أن ت بيـت املعنـ الـدقي واختيـار املـراد لـيس ابألمـر اهل ّـن
يف العم ــل املعجمـ ـ وق ــد حتـ ـ ّدث ع ــن ظ ــرو أتليفـ ـ ق ــائالً« :ويف ع ــا  2943ب ــدأت بت ــأليف ق ــاموس
ـري مـ ميل ـ جبّــور عبــد النــور بعــد کارثــة  2943الــي رعــت يف نفسـ مأســا
«املنهــل» الفرنسـ ّ  -العـ ّ
()22
اس ».
کبريً حسبت أنّ ،أضعف ح ّدهتا ابالنصرا إل عمل معجم ّ يستغرق ،بال حو ّ
المبحث الثاني:الحي الالتيني الدالالت االساسية:
ي الالتينيّ:
أ -سيميائيّة العنوان يف رواية الح ّ

متتّعت عناوين الاتـ إبهتمـا البـاح ن يف األحبـاث الـي تعـ ،ابملـواد واملاـو ت .فعلـ سـبيل امل ـاك
وظــائف العن ـوان عنــد ج ـريار جينــت (.)21التعــر عل ـ العمــل األدي وحتديــد مضــمون إب ـرا  .فــبعض
عناوين الات والتأليفات هتدينا إل مضامينها وبعضها عل وجهات النظر املوجود فيهـا وبعضـها تـدلنا
علـ ـ ما ــان الرواي ــة وأتيتـ ـ للات ــاب واس ــت دا الش ص ــيات واألح ــداث عليـ ـ ويف عنـ ـوان رواي ــة ثاحلـ ـ
الالتي،ث لسهيل إدريس کلمتان تدالن عل ماان الرواية و أحداثها فيها ،أو رمبا احل الالتي ،مب ابة جما
اجل ء ابلال يع ،أن ن أصغر يدك عل مضمون و ماان أکرب للرواية وهو ابريس.
يدك عل ح الطلبة األجان ال ين يسافرون إل ابريس الستمرار
إن احل الالتي ،يف الواق عنوان ّ
الدراســة يف املراحــل العليــا اجلامعيــة ويشــتمل ه ـ ا احل ـ عل ـ جامعــة الســوربون ببــاريس ،وه ـ قريبــة مــن
األماکن احلضارية والتمت والعلو يف ابريس إذا کان عنوان الاتاب کما يعتقد الباح ون والنقاد املعاصرون
عــاد مــا «ياــون أوك مالمســة تصــافح عــن املتلقـ وتســاه يف حتديــد توقعاتـ و رؤيتـ »( ،)27فــإن عنـوان
کتــاب ســهيل إدريس(احل ـ الالتيــ )،لريشــد النتمــاء حمتــوی أثــر الروائ ـ األدي وال قــايف واحلضــاري إل ـ
الغــرب وخاصــة ابريــس ويف الواق ـ ه ـ ا العن ـوان کبنيــة ســطحية حتيلنــا عل ـ أبنيــة عميقــة ،إبعتبــار الــن
األصغر يدك بطريقة عل مضمون ثالن األکربث.
ب  -سيمائية الغالف يف رواية الحي الالتيني:

بعــد أن قـرأ ســيميائة العنـوان ،ســو نقـرأ يف هـ الفقــر غــال الروايــة قـراء ســيميائية ومــن اجلــدير
ابل کر أن الغال يعد عتبة اثنية للن بعد عتبة العنوان ،وعن طريق يعرب الناقد السـيميائ عـن أعمـاق
الـن  ،ويــدخل الــن املـوا ي ،والـن املـوا ي عنــد جـريار جينـت هــو«مــا يصــن ابلـن مــن نفسـ کتــااب،
ويقرتح ذات هب الصفة عل قرائ  ،وعموما عل اجلمهور ،أي ما حييط ابلاات من سياج أو وعتبات
 -22البطل يف ثالثية سهيل ادريس :سهيل الشمل  ،ص.277
Genette, Gerard, palimpsests, p72. -21
 -27الرواية واملنان ،اسن نصري ،ص ،93نقال عن جنيـ النـيالين و بلقاسـ دفـ  :التحليـل السـيميائ للبـى السـردية يف روايـة
محامة السال 85 :
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بصـرية و لغويــة»)26(.يطلـ جـريار جينــت علـ الغــال
اس الن احمليط والـن الفـوق  .ويشـمل الـن احملـيط
أو الف ـ ــوق ک ـ ــل م ـ ــايتعل ابلش ـ ــال اخل ـ ــارج للات ـ ــاب
کالصور املصاحبة للغال ()25أو األلـوان الـي يتشـال
منهــا الغــال .إن الطبعــة الــي نعتمــد عليهــا يف دراســتنا
ه ـ ـ الطبعـ ــة الرابعـ ــة عشـ ــرث1114ث الصـ ــادر عـ ــن دار
اآلداب البريوتيــة الــي أسســها ســهيل إدريــس نفس ـ م ـ
ن ار قباين .والصور اخلارجية لغال رواية احل الالتيـ،
ه صور ابريس وبنااهتـا ومسائهـا الداکنـة وعـد ظهـور
الشمس ولوما ال هيب يف السماء ولوحة رجـل يبـدو هـو
نفــس البطــل الروائ ـ الشــرق جلــس عل ـ طاولــة عليهــا
أک ـواب القهــو والصــحيفة الباريســية و يف جانبهــا إم ـرأ
ابريســية شــقراء مجيلــة جالســة عل ـ الطاولة.ه ـ اللوحــة تشــري إل ـ احل ـ واجلمــاك واملغــامرات بــن البطــل
اإلدريس وجانن صديقتها الباريسية والفضاء الباريس يف بناات وإمرأ ابريسية کاشفة الرأس ولون شـعر
اإلم ـرأ الباريســية أشــقر وحيمــل اللــون األشــقر ســيميائيا داللــة القــو والربي ـ والفــرح والفــو وأيضــا دالالت
الضي والوحد والفرا کما توجد قصة حيا جانن صـديقة البطـل الروائـ الباريسـية الـي تبقـ وحيـد يف
ماية الرواية بعد ترکها من جان البطل و ترك ابريس للرجوع إل بريوت .أما لتحليل سيميائية است دا
اللــون األمحــر عل ـ الغــال علينــا أن نقــوك أن ه ـ ا الــون« يرم ـ يف الــدا ت الغربيــة للمــاء أو لل مــر أو
للحبيـ أو للحـ أو للعاطفــة والنشـاط اجلنسـ أو لاــل أنـواع الشــهو »( .)24لـ لك نســتنت أن االمحــر
لون اإلغراء واحل بن ش صيات الرواية وخاصة البطل وجانن ،اإلمرأ الباريسية ويرم إلاثر اهليجا ت
واملشاعر واحل واحلرار والشوق بن الش صيات الروائية خالك الن الروائ .
تبــدأ روايــة ثاحلـ الالتيــ،ث ابلالمــات التاليــة املرتعــة ابلــدالالت« :ال مــا أنــت ابحلــام ،وقــد آن األوان
لك أن تصدق عينيك .أو ما تشعر ابهت ا الباخر  ،وه تش ه األمواج ،مبتعد لك عن الشاط ء،
متجهــة صــوب تلــك املدينــة الــي مــا فتئــت متــر يف خيالــك ،خيــاال غامضــا کأنّـ املســتحيل؟ ال ،لــيس هــو
()23
ابحلام».
يغادر بطل الرواية بريوت مدينة الابت واحلرمان کما يری ،ويقصد ابريـس لتتح ّـرر مـن عقـد احلرمـان
واخل ــو م ــن امل ـرأ  ،وهن ــاك يااب ــد ن ـ عتن متناقض ــتن :النا ــوص إل ـ املاض ـ والتش ــب بص ــور األموم ــة
التقليديــة ،االنفتــاح علـ احلاضــر واملســتقبل واإلقبــاك علـ األنوثــة بوصــفها ســبيال للــت ل مــن التبعيــة
واجلمود .وأما بطل احل الالتي ،الغفل ،فشاب لبناين يف بداية العقد ال اين من العمر ،يغادر بـريوت عـا
Gerrare, genete, seuil, p6. -26
 -25التحليل السيميائ للبى السردية يف رواية محامة السال  :جني النيالين85 :
 -24اللغة و اللون ،أمحد خمتار عمر.246 :
 -23احل الالتي ،،سهيل إدريس.5 :
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 2969ليـدرس يف الســوربون ...أو هـو ،ابألحــری ،اليعـر متامـاً ســب مغادرتـ  .ولانـ حـن يصــل إلـ
الالتي ،يتمان من معرفة السب  :إنّ املرأ  .غري أن حب عنها الحيالف النجاح خالك الشهور القليلة
احل
ّ
األول ـ  ،تعامل ــت الش ص ــية احملوري ــة (البط ــل) م ـ بط ــالت خمتلف ــة يف ابري ــس ،ه ـ ّـن فت ــا الس ــينما ،وفت ــا
الرصــيف ،وليليــان ،ومارغريــت تعــامال فاشــال تــن عــن جتربــة وعالقــة قصــة ،ويعــيش الع لــة داخــل نفس ـ
ويواري الفشل ال ري ال ي أصاب من املرأ بينما ينجح معها کل من صبح وعد ن.
ّ أنّ يبتعد عن صديق ويقرتب مـن «فـؤاد» ،وهـو شـاب سـوري تعـر عليـ البطـل يف مطعـ «لـوي
لوغران» وقد إل ابريس سنة  ،2936وتّ األوك هو املرأ فصارت يف ما بعد أحد توم .
وجد البطل يف «فؤاد» بعضا من قلق والحظ عند هدوء أو عمقا يف التفاري ،وشعورا أبه القضاا
القومية .وفؤاد يف احل الالتي « ،أک ر من جمرد صدي  .إن املناضل ،بل رم النضاك وروح  .امل اك الـ ي
علـ ـ م لـ ـ جيـ ـ أن ينح ــت ک ــل ش ــاب ع ــري )28(».ويط ــرح فـ ـؤاد يف قولـ ـ فا ــر اس ــتعمار خمي ــف ،ه ــو
االســتعمار االقتصــادي الصــهيوين واليهــودي ،ومــدی ســيطرت عل ـ الفاــر العــري بقول ـ « :ولاننــا ســنظل
مقصـرين يف هـ ا السـبيل ،ولـو بـ لنا ماليـن الفرناــات ،مـادا اليهـود هـ الـ ين يسـتولون ،بـرؤوس أمـواهل
عل أه املراف الفرنسية» )29(.فما اك البطـل ينـد علـ تـرك بـالد ويقضـ أامـ مـ أصـدقائ  :صـبح ،
عــد ن وفـؤاد وهــو يبحـ عــن املـرأ  ،إلـ أن يلتقـ جــانن .وهاـ ا أصــاب مـ جــانن غــري املعــاين اللّـ
وارتقــت التجربــة اجلســدية إلـ جتربــة متتـ ج فيهــا الــروح مـ اجلســد وفيهــا املـرأ جبــانن الواقـ  .مضــت مخســة
تعر البطل إل جانن ،عر فيها التوا ن
الفردي واکتسبت حيات معن ً جديداً« ،بل حتّ
ّ
أشهر عل ّ
ابلصــغار والتفاهــة ،وعالقت ـ
صــداقات ّاخت ـ ت طابع ـاً خمتلف ـاً فصــار يلق ـ اصـ
ـدقاء )11متجـ ّـرداً مــن کــل شــعور ّ
(
تعر إل جانن».
بفؤاد صارت أک ر متانةً من ّ
يف الواق لقد وجد البطل يف جانن «احلبيبة املنشـود » الـي «أحبّهـا وهـو اليـ اك يف شـرق يص ّـورها يف
حلم ويعاشرها يف خيالـ ويناجيهـا يف وحدتـ  .أحبّهـا – جـانن ..قبـل أن يلتقـ هبـا أبعـوا طـواك».12
ألمـ وشـرق ووطنـ لقضــاء
تنقطـ عالقتـ السـعيد ولاــن قصـة هبــا حيـ يعــود إلـ بـريوت بســب حبّـ ّ
عطلة فصل الصيف ويف بـريوت ،يف أحضـان عائلتـ القويـة األواصـر ،يتلقـ رسـالة مـن جـانن تعلمـ فيهـا
حبملها ،فيصد  ،لان ي عن لضغط والدت ؛ «أن ه ا األ – املاض – الشرق ،تطبـ علـ عقـل البطـل
وضمري  ،وجتعل يات إل جانن الرسالة اخليانة الي أشعرت فيما بعد ،ابل ك واجلبانة وشارکت ث هد ث
األ يف مت يل املاض »( )11وه «احلل ال ي تقدم التقاليد أو اجملتم [الشرق ] أو األ األعلـ ليصـر
البطـ ــل عـ ــن خروج ـ ـ علي ـ ـ  .ه ـ ـ الرشـ ــو الـ ــي يقـ ــدمها ،لاـ ــن ينـ ــدم مـ ــن جديـ ــد يف جمتمع ـ ـ  ،وينس ـ ـ
فرديت » )17(.وحتت ضغوطات أم وأخت  ،اضطر البطل أن ينار أن ياون اجلنن من أما حبيبت املنشود
 -28شرق وغرب رجولة وأنوثة ،جورج طرابيش .216 :
 . -29ن216 :
 -11البطل يف ثالثية سهيل ادريس :سهيل الشمل 37 :
 -12نرجس يف احل الالتي ،،ضمن جملة االداب :يوسف الشاروين58 :
 -11سهيل ادريس يف قصص ومواقف  :جورج ا وط93 :
 -17احل الالتي ،،عرض وحتليل ،جملة االداب :يوسف الشاروين58 :
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ويتمرد عل إذعان  ،ويعود إل ابريس سريعاً ليقرتح علـ
«جانن» ،غري أنّ اليلب أن يند عل ک ب ّ ،
فيقرر أن يارس حيات
جانن ال واج .ولانها م تعد حي کانت ،وليس مثة من يساعد يف الع ور عليهاّ .
لدراسات يف األدب ،ولرف الوع السياس لدی مالئ الطالب العرب .وقبيل عودت النهائية إل بريوت
يع ر عل جانن ،وقد غدت ثإمرأ ضـائعةث وهـ قـد أجـرت عمليـة جراحيـة إلسـقاط اجلنـن ،وعانـت يف
وتغريت صحتها وأصبحت بعد ذلك فقري معدمة ليس هلا مـن يعيلهـا وال عمـل
ذلك املرار واألم الشديد ّ
يســاعدها علـ مواجهــة أعبــاء احليــا مادامــت م تســتط احلصــوك علـ شــهاد يف معهــد الصــحافة ال ـ ي
کانت تدرس في  .فيطل البطل ال واج منها بعـد أن عاتبـ ضـمري احلـ  ،ولانهـا تـرفض طلبـ  ،قائلـة لـ :
« ال ا حبييب لسنا عل صعيد واحد .لقـد وجـدت أنـت نفسـك بينمـا أضـفت نفسـ  .فايـف تريـدين أن
أسـتطي السـري إلـ جانبـك ،قـدماً واحـد  ،يف الطريـ الشـاق الـ ي ستسـلك؟ إنّـ ،الأنتمـ إلـ جــيلا ،
جيلك وجيل فؤاد وربي وأمحد وصـبح وعـد ن»)16(.ألن جـانن تعـر أ ّن البطـل اليسـتطي أن ينسـلخ
عــن شــرق وج ـ ور ومــا نشــأ علي ـ مــن أعـرا وتقاليــد ،وقــد اســتوعبت جــانن ه ـ ا االخــتال احلضــاري
جيــدا .لـ لك تطلـ مــن البطــل الرجــوع إلـ مجيـ أجيالـ الســابقة وإلـ شــرق وماضــي وجمتمعـ وتقاليــد
لا ـ يتنــاوك قضــاا اإلنســان العــري يف إحيــاء القضــاا والعناصــر القوميــة لــدی الشــبّان العــرب الضــائعن،
ال ـ ين يفتش ــون ع ــن ذواهت ـ أبنفس ــه عل ـ مقاع ــد اجلامع ــات ،يف املق ــاه واملتن ه ــات العام ــة وب ــن ذراع
النســاء « :عــد أنــت ا حبيــيب العــري إل ـ شــرقك البعيــد ال ـ ي ينتظــرك ،وحيتــاج إل ـ شــبابك ونضــالك...
جانن» )15(.فإذا افرتضنا أن املؤلف م يتدخل قسراً يف وض ه النهايـة املفتعلـة املشـؤومة ،فـال شـك يف
أن «ج ـ ــانن يف قبوهل ـ ــا الش ـ ــقاء والع ـ ـ ـ اب تع ـ ــاين الدوني ـ ــة ورّمب ـ ــا املا وش ـ ــية ال ـ ــي ت ـ ـ ـ ين هل ـ ــا ه ـ ـ ـ ا الوض ـ ـ ـ
املأســاوي» )14(.ويــری إب ـراهي ســعافن أنّـ «مــن الصــع تفســري انفصــاك بطــل الروايــة عــن جــانن وه ـ
املتحمسة للقضية العربية ،الغارقة يف سحر الشرق وعوامل األثريية .ويضيف أن املؤلف جعل جانن ترفض
مسو معقوك» )13(.عل أي حاك يف األخري نری أن البطـل يعـود إلـ بـريوت حـامالً شـهاد
البطل دون ّ
الدکتورا يف األدب العري ...والت اما راس ا بقضية القومية العربية.
المبحث الثالث:تمثالت الصورة الباريسية في الرواية:
حن نقرأ وندرس رواية احل الالتي ،لسـهيل إدريـس ،جنـد أنـّ يف روايتـ احلـ الالتيـ ،يشـري إلـ سـفر
بطل ـ الروائ ـ إل ـ ابريــس للحصــوك عل ـ درجــة الــدکتورا يف األدب .ل ـ لك کــان يف رؤيــة ســهيل إدريــس
الروائية فرنسا والسـيما ابريـس هـ يف املرکـ األوك مـن األتيـة ،ألمـا مرکـ احلريـة؛ ومنبـ العلـو والفنـون و
رم التق ّد ومدينت الفاضلة وماان حتقي ذات .
ّأمــا ابريــس فالحتتـ ّـل ماانــة مهمــة يف األدب العــري فحس ـ  ،فله ـ املدينــة أتيّــة کــربی عل ـ صــعيد
األدب األوروي « .فبـاريس مـن العواصـ القليلـة يف العـام الـي ظلّـت موضـوعاً()18وموتيفـاً()19علـ الصـعيد
 -16احل الالتي ،،سهيل إدريس.141:
 . -15ن141 :
 -14صور الغرب يف األدب العري املعاصر ،جان نعو طنوس.111 :
 -13تطور الرواية العربية احلدي ة يف بالد شا  ،2943-2831إبراهي سعافن 656:،و .669
Stoff -18
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األدي ،ملــا مت ّل ـ مــن قــي مجاليــة وحضــارية .فقــد تعامــل األدب معهــا ،بغــض النظــر عــن تقييمهــا ســلباً أو
إجيـ ــاابً ،عل ـ ـ أمـ ــا مدينـ ــة عامليـ ــة )71(.قـ ــادر عل ـ ـ اسـ ــتيعاب شـ ــت احلضـ ــارات .لتصـ ــبح مصـ ــدر إشـ ــعاع
()72
حضاري».
وإما قبل أي ش ء آخـر بنيـة حت ّـوك وتغ ّـري،
متحرکة أو قلقة ّ
وتتب ّدی بنية ن ّ رواية احل الالتي ،،بنية ّ
ه واحد من أه السمات املميّ هل ا العمل الروائ .وصنّف تلك ال ّدراسة عل وف التا :
أ -رؤية البطل الروائي إىل العالم:

أمــا يف موضــوع رؤيــة البطــل اإلدريسـ إلـ العــام مماــن أن نقــارن روايــة ثعصــفور مــن الشــرقث لتوفي ـ
احلاــي واختالفهــا م ـ روايــة ثاحل ـ الالتيــ،ث يف قضــية رؤيــة بطلهمــا إل ـ العــام (ابريــس) فمــن املماــن أن
نشري إل قوك الناقد السوري الشهري ،جورج طرابيش  ،حيـ يقـوك« :صـحيح أن کـال مـن حمسـن [بطـل
عصــفور مــن الشــرق لتوفي ـ احلاــي ] وبطــل ثاحل ـ الالتيــ،ث قــد إل ـ ابريــس طلب ـاً -مــن حي ـ املبــدأ-
للدراســة اجلامعيــة والعليــا ،بيــد أن ه ـ کعلّــة ظاهريــة لــيس ّإال .فبطــل ثعصــفور مــن الشــرقث م أيت إل ـ
ثعاصــمة النــورث ّإال ليغــرق اد الروح ـ مــن متاحفهــا ومعارضــها وماتباهتــا ،وعل ـ األخ ـ مــن قاعاهتــا
املوســيقية .وابملقابــل ،فــإن بطــل ثاحل ـ الالتيــ،ث م يقصــد ابريــس بصــفتها عاصــمة النــور ،وإّمنــا بصــفتها
عاصمة املرأ »71يقوك البطل خماطباً نفس « :تبحـ عنهـا ..عـن املـرأ  ..تلـك هـ احلقيقـة الـي تنسـاها..
بل تتجاهلها .لقد أتيت إل ابريس من أجلها»( )77يقوك خماطباً نفس يف ماان آخر« :أسبوع طويل
مت إل ابريس ،م تَـ ْل َ فيها ّإال اإلخفاق إ اء املرأ  .أية مرأ  ...ال ،الحتـاوك أن حتـت ّ أو
ينقض ُ ،من ُ قد َ
تناــر .أجــل شــرقك ذلــك ،م يُغــرك ابهلــرب منـ ســوی خيــاك املـرأ الغربيــة ،ســوی اختفــاء املـرأ الشــرقية يف
حيات ــكّ ،إال أن تُط ـ ّـل يف بس ــمة الت ي ــد احلرم ــان ّإال حرم ــا  )76(،»...ن ــری أن البط ــل الش ــرق ّ الع ــري
اليستطي أن ي وق األبعاد اجلمالية لباريس ،قبل أن يصل إليها ويراهاّ ،إال عرب ربطها مب يالهتا يف بـريوت
أو بلد عري آخر .فحن وصلت سـيارت إلـ ثاحلـ الالتيـ،ث يف ابريـس يقـوك خماطبـاً نفسـ « :أحنـن حقـاً
يف احل ّ ؟ حن کان يُ کر أمام اسـ ثاحلـ الالتيـ،ث کانـت تنفـر إلـ خميّلتـ صـور حـ مـن أحيـاء بـريوت
القدميــة ،تقــو فيـ بيــوت متواضــعة ،أغلـ الظــن أمــا مــن اخلشـ  )75(»...ومــادا رؤيــة ســهيل إدريــس يف
ه الرواية إل ابريس (العام الغري) تعتمد عل مجاك ابريس ومستمد من طبيعتها املوضوعية الي تنشأ
من ال اکر األدبية للمؤلف.
ويف األخــري نـ کر قــوك ســهيل إدريــس يف رؤيتـ للعــام إلـ اإلنســان والبطــل الشــرق يف الغــرب وأعمالـ
الي يرتا هبا إذ يقوك:
Motif.-19
. Wettstadt:-71

العري احلدي  :خليل الشيخ ص .23
 -72ابريس يف األدب ّ
 -71شرق وغرب ،رجولة وأنوثة :جورج طرابيش .31-37 :
 -77احل الالتي :،سهيل ادريس17 :
 -76املرج نفس  :ص .15
 -75املرج نفس 9 :
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« وبعــد ،فــإن إنســان روايتنــا احلدي ــة ،وبطلهــا يف آن واحــد ،هــو کــائن يبح ـ عــن ذات ـ احلقيقيــة عــرب
جتــارب ک ــري  ،يبــدو فيهــا اتئهــا قلق ـاً غــري مســتقر ،يســافر طــويال يف املاض ـ [کمــا نــری البطــل يف احل ـ
الالتيــ ]،ويشــطح إل ـ املســتقبل ،ويبلــو ک ـرياً مــن النســاء ،وأي وخيــون ويتع ــر ،وحي ـ احل ـ العــاطف ،
[إمــا يف الغــرب وابريــس وجتربــة فتيــات ابريــس ومجــاهلنّ ،إمــا يف
واحل ـ الشــهواين وخيي ـ فيهمــا کليهمــاّ ،
()74
مر أخری»...
الشرق وبريوت وجتربة فتيات الشرق ].ولانّ يبدأ من جديد ،وحياوك ّ
ب-باريس لدى الشخصية الرئيسة للرواية ( تفوّق باريس على الشرق):

يتحدث سهيل إدريس عن الفرت الي قضاها يف ابريس کفرت ال قافة والعلو األدبية العظيمة وه الي
شالت أَساس فار وأدب فيما بعد يف الوطن العري «:إن ،ذهبت إل ابريـس مبنحـة مـن و ار الرتبيـة...
ولان ،يف تلك الفرت التحقت ابلسوربون وعشـت ذلـك اجلـو العلمـ العظـي يف ماتبـة السـوربون الاـربی
وعقــدت صــاليت األدبيــة وال قافيــة م ـ الشــباب العــرب ال ـ ين کــانوا يف تلــك الفــرت يف العاصــمة الفرنســية،
سري دفة الفار واألدب يف الوطن العري کل  )73(»...تتب ّدی
وال ين ش ّالوا فيما بعد نوا جليل ثقايف مه ّ
بنيــة الــن ّ يف ذلــك املســع الـ ي تــنغمس في ـ الش صــية الرئيســية (الطالـ البــريويت املســافر إلـ ابريــس
ـاد الـ ي تقيمـ بـن مـاض
للدراسة ونيل شهاد الدکتورا ) لتحقي والد جديد انطالقـاً مـن التعـارض احل ّ
يتجسد يف حيا قدمية جامد وخانقـة جتعلهـا شـيئاً اتفهـاً ال قيمـة لـ  ،وبـن
ترفض  ،وحس راي النات
ّ
مســتقبل هتفــو إليـ آملــة أن يفــتح هلــا أفقـاً جديــداً خيلصــها مــن الغفلــة والعدميــة ويعطـ لايامــا وجــوداً ذا
معن ـ أمــا يف ه ـ الروايــة فالبطــل وعــد ن وصــبح ال ـ ين غــادروا لبنــان متجهــن إل ـ فرنســا مــن أجــل
اس ــتاماك الدراس ــات العلي ــا وحتضـ ــري ال ــدکتورا  ،وک ــل ه ـ ـ ا عل ـ ـ نفق ــة و ار املع ــار اللبناني ــة .بيـ ــد أن
ـتقر هبــا املقــا بعــد وصـوهلا إلـ ابريــس يف احلـ الالتيــ،
الش صــية الديناميــة هـ ش صــية البطــل الــي اسـ ّ
لتاون قريبة من جامعة السوربون.
ک ــان البط ــل (س ــهيل إدري ــس) منـ ـ بداي ــة وص ــول إلـ ـ ابري ــس حي ــاوك مقارن ــة مجالي ــات هـ ـ املدين ــة
تفوق ابريس .فالبطل يعرت أبن ه ا ال ي يرا يف ابريس کان ما رآ يف
جبماليات الرتاث الشرق  ،ليؤّکد ّ
األح ــال  .فتم ّــل ابري ــس لـ ـ  ،املدين ــة الفاض ــلة أببنيته ــا املرتفع ــة الف م ــة ،ونظافته ــا ،ومجاهل ــا ،وانتظامه ــا،
فيحاوك أن ينظّ خميّلت اخلاطئة من ابريس ،من جديـد ،وأن يطبـ الصـور الواقعيـة هلـ املدينـة علـ ذهنـ
ومبــا أن «الـ هاب إلـ ابريــس کــان غايــة عنــد الا ــريين مــن مف ّاــري وأدابء مرحلــة مــا قبــل احلــرب العامليــة
األول »)78(،فإننا نری أن الوصوك إل ه املدينة تب ّدلت إل حلـ لـألدابء واملفاـرين العـرب م ـل سـهيل
عمـا قليـل،
إدريس (بطل الرواية) وأصبح نقطـة حتـوك مهمـة يف حيـاهت األدبيـة ،والفاريـة ،واالجتماعيـةّ « :
ـك يعيشـها
سياون يف احل الالتي .،سيتح ّق احلل املستحيل .بعـد روح قصـري ،سـتبدأ احليـا الـي مـا انف ّ
يف اخليــاك ،منـ أن هتيّــأت لـ أســباب الســفر إلـ ابريــس ...حــن کــان يُـ کر أمامـ اسـ ثاحلـ الالتيــ،ث
الظن أما من
کانت تنفر إل خميلت صور ح من أحياء بريوت القدمية ،يقو في بيوت متواضعة ،أغل
ّ
 -74مواقف وقضاا ادبية :سهيل ادريس ،دار االداب ،بريوت ،ط226 :) 1111(1
 -73قط من حوار يف جملة املقاصد :سهيل ادريس83-82 :
 -78املرج نفس 218 :
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اخلش ـ  ،مــادا ســاکنوها طـ ّـالابً فق ـراء قــدموا إل ـ العاصــمة الفرنســيّة مــن خمتلــف أحنــاء الــدنيا طلب ـاً للعل ـ
متر مب يّلت ه الصور الي اخرتعها خيال .
واملعرفة .أما اآلن ،فليس هو شعور االطمئنان ال ي يغمر إذ ّ
ش ـوارع فســيحة لــيس يف بــالد  ،وال يف الشــرق کلّـ  ،م لهــا مجــاالً ،ونظافــة وانتظام ـاً ،وأبنيــة ف مــة مرتفعــة
کأحداث األبنية الاربی الي بدأت من حن تنتص يف الشوارع الرئيسيّة من عاصمة وطن .
ّأمـا مــن جهــة أخـری مــن املماــن أن نقـوك أ ّن حلظــة رکــوب السـفينة مــن أجــل الـ هاب إلـ ابريــس يف
رواية احل الالتي ،،کانت تع ،بداية حتقي احلل ال ي کان غاية عند الا ريين من مف ّاري وأدابء العرب
جســدت ابريـس يف نظــر اولئــك املف ّاـرين املنــار الــي تضـ ء للعــام.
يف مرحلــة احلــرب العامليــة األولـ وفقــد ّ
وه ما نرا ماثال يف العبارات األول من أقواك بطـل احلـ الالتيـ ،،حيـ يقـوك« :ال ،مـا أنـت ابحلـام،
وقد آن لـك أن تصـ ّدق عينيـكَ ،أومـا تشـعر ابهتـ ا البـاخر  ،وهـ تشـ ّق هـ األمـواج ،مبتعـد ً بـك عـن
متر يف خيالك ،خياال غامضاً کأنـ مسـتحيل؟»()79أمـا
الشاطئ ،متجهة صوب تلك املدينة الي ما فتئت ّ
سهيل إدريس کانت يف ه القضية (رکوب السفينة من أجل ال هاب إل ابريس) مشرتکة ومتشاهبة م
طريقــة تعـ ّـر ووصــوك ط ـ حســن ببــاريس« :فل ـ ياــد ط ـ حســن يصــعد إل ـ الســفينة حت ـ خل ـ اجلبّــة
والقفطان وارتدی ال ياب األوروبيّة ،فاان تغيري ال ي هب السـرعة إعـال ً عـن اسـتعداد لقبـوك مـا سـيُقد
()61
علي من حتوالت فيما بعد».
 .3ابريس مدينة اإلعياب اجلما الرمرع:
ّأما جي أن ن کر أن البطل اإلدريس ينبهر ويعج ببعض معام احلضار الباريسية وميدحها ويستل
منها ،ويار بعضها اآلخر ،فا رياً ما نری أنـ يرسـ مالمـح ابريـس علـ ضـوء عـام حضـاري جـ ّ اب ومـا
فيها من مجاليات واألماکن خيلو منها الشرق وه ا البطـل بسـب أنـ يواجـ التنـاقض بينـ والعـام اخلـارج
(ابريــس) ،حيــاوك أن خيفـ کــل أســباب التنــاقض وبســب اصــطدا ذاتـ هبـ ا العــام اخلــارج  ،يرغـ إل ـ
االغرتاب والع لة ،وسوء الظن ابآلخرين .فمن املي ات احلضارية الباريسية الي يعج هبا البطل اإلدريسـ
م ــن املما ــن أن نش ــري إل ـ ـ األم ــاکن اآلتي ــة :مقه ـ ـ ثديب ــونث عن ــد ملتقـ ـ ثرودي يا ــوكث و ثبولفارس ــان
ميشاكث ،حي حي ّ ويشيد البطل هبـ املقهـ يف الروايـة ويقـوك« :ثديبـونث هـ ا الـ ي مسـ عنـ الا ـري
مــن رفــاق هل ـ ما ـوا يف ابريــس ردح ـاً مــن ال ـ من :ملتق ـ املتحـ ّـررين أبعــد حــدود مــن فتيــان احل ـ الالتيــ،
()62
وفتيات »...
نری البطل أن أخ العج من السـاعات الـ الث الـي يراهـا يف احلـ الالتيـ ،ومـن مظـاهر مجـاك
()61
ابريس ،ه  :ساعة «ا لدائر اخلامسـة جتـا ثالبـانتيونث ،وسـاعة السـوربون ،وسـاعة کنيسـة ثنـوتردا ث»،
تدق دقّات أقوی وأشد وحن تنتهـ و «تالشـت األصـداء ،أخـ [البطـل] العجـ مـن
وه الساعات ّ
 -79احل الالتي :،سهيل ادريس5 :
 -61يف الصيف :ط حسن (79 :)2982
 -62احل الالتي :،سهيل ادريس27 :
 -61املرج نفس 17 :
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أنـ م يتنبـ قبــل اآلن إلـ هـ الســاعات الـ الث .أفاانــت معطّلــة أ أ ّن نفسـ کانــت :قبــل هـ الليلـة،
()67
ماتظة ابألصوات؟»
وک رياً ما يعجب ال هاب إل سينما ثالبانتيونث يف احل الالتي ،،فحن غادر فندق  ،بعد أسبوع کامل
مــن قدومـ إلـ ابريــس ،ليشــاهد فيلمــا ســينمائياً -وکــان أوك خــروج ثقــايف لـ « -م تاــن الرغبــة امللحــة يف
()65
ولينس «اخليبـة الـي متـأل نفسـ الفارغـة
رؤية الفيل ه الي تدفع »)66(،وإّمنا ليلتمس «الع اء والتفريح»
َ
ابملرار »( )64ويف الواق يهـرب مـن أفاـار الـي يلسـعن جسـد ومـن جراحاتـ الـي توجـد يف دنيـا الشـرقية،
و ر الــي تلته ـ يف جســد ويريــد أن يــری نســاء ابريســية عــارات ،ويتمت ـ ويتل ـ ّ د هبــن .وتوکيــداً عل ـ
«رجحان کفة ابريس -املرأ رجحا ً مطلقاً عل کفة ابريس -ال قافـة ،الأبس أن نتوقّـف مليـا عنـد بعـض
ما حدث يف داخل دار سينما .فقد کان الفيل املعروض ليلتئ فيلماً ثقافياً رفيعاً ،وقـد أاثرت قـراء أمسـاء
مم لي ـ يف نف ــس بطلن ــا اإلعج ــاب والعج ـ  :ج ــان ب ــوك س ــارتر ،أندري ـ جي ــد ،بيااس ــو ،ج ــان روس ــتان،
لوکوربو يي  ،وغريه من األعال من ثأدابء فرنسا وعلمائها وفنانيهاث .ويف البداية ،أخ بطلنا ابلفيل بال
مــا يف الالمــة مــن معن ـ  ،وأمض ـ دقــائ مســحور م ـ ســارتر وروســتان وغريتــا ...حت ـ انقطعــت دائــر
االهتمــا والســحر ال قــايف لــدی بطلنــا ابلفــيل  ،وإّمنــا باــل البســاطة ألن املقعــد الفــار إلـ يســار قــد امــتأل
حلظتئ حبض ور امرأ  .فقد شغلت فتا املقعد اليساري ثفار ووجود ث ،وأنسا حضورها کل شـ ء آخـر،
()63
مبا في الفيل ومم لو الفيل ».
 -1ابريس مدينة املسارح الغربية احلضارية:
ومن العوامل األخری الي جعلت ابريس مهمة عل الصعيد ال قـايف للبطـل ،وجـود املتـاحف واملسـارح
الا ـري فيهـا وقـد ظـل مؤمنـاً أبن املســارح کانـت تـوفّر لـ مـن متعتـ الفاريـة ،وهنـا يشـعر أبن حـ ابريــس
يتغلغــل يف دم ـ  ،وإضــافة إل ـ ه ـ ا کانــت حبيبتهــا الفرنســية جــانن ،فتــا ذات ثقافــة فنيــة ،وحت ـ ّ الشــرق
خاص ــة ق ــد أاثر حنينه ــا يوم ـ ـاً إل ـ ـ ار الش ــرق ورؤي ــة اجلم ــل والن ي ــل
وقال ــت ل ـ ـ «
أن) م ــا کتب ـ ـ فل ــوبر ّ
(68
والصحراء ».فاملتاحف واملسارح والفتا الباريسية امل قفة م ل جانن ميأل صدر من ح ابريـس ،وإن
کل السعاد الي تبح
کان يف غياب حبيبت املنشود  :حبيبت الفرنسية حت املسارح م ل  ،حيسن البطل ّ
عنها يف ابريس ويف غياب حبيبت املنشود :
«وقد اقرتحت علي جانن يوماً أن ي ور بعد ظهر يو األحد متحف ثرودانث الدائ  .وهناك اکتشف
أما فتا ذات ثقافة فنيّة ،و ّأما تت ّوق األثر ت ّوقاً مرهفاً ...وظل مؤمناً أبن املسرح کان يوفّر ل من املتعـة
الفارية حظاً التبلغ يف نفس سائر الفنون ،وهو الي کر يوماً يف أن يؤثر عل سوا  ،أو يف أن يظ ّن علي

 . -67ن16 :
. -66ن15 :
. -65ن14 :
 . -64ن13 :
 -63شرق وغرب ،رجول وانوث  :جورج طرابيش 35 :
 . -68ن96 :
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مبالـ  ،علـ قلّــة مالـ  .واحلـ أنـ بــدأ يشــعر أبن حـ ّ ابريــس يتغلغــل يف دمـ وهــو قــاب علـ إحــدی هـ
()69
الاراس غري املرحية غالباً ،متج األنظار إل خشبة املسرح»...
ميدح ويقارن البطل يف رواية احل الالتي ،،املسارح الباريسية الي حيـ رؤيتهـا ک ـريا مـ بـالد الشـرقية
الي احملرومة منها وه نعمة عظيمة ينع هبا الغرب وتشري إلـ أن ابريـس هـ منبـ الفنـون ورمـ للجمـاك
واحلضار اجلديد .
خيصصا ليو األحد
فنقرأ يف الرواية لتوکيد عل حدي ناّ « :
تبن هلما (البطل وصبح ) أن بوسعهما أن ّ
مــن کــل أســبوع نفقــة اســت نائية يصــرفان بعضــها يف مشــاهد مســرحية مــن ه ـ املســرحيات الا ــري الــي
تعرضها املسارح الباريسية ،والي أشـعرهتما أبن بالدتـا ،بـل الشـرق کلّـ  ،حمـرو مـن نعمـة عظيمـة يـنع هبـا
()51
الناس يف الغرب وينشدوما وحيرصون عليها ،حت لقد غدت حاجة حيويّة من حاجات معيشته ».
 -1صور الغربة الکآبة يف املکان الر ائي الباريسي:
يودع صديق سام وحياوك م ّد ذراعيـ لاـ يعانقـ يشـعر ابلغربـة والوحشـة
أما البطل اإلدريس حن ّ
واالضــطراب يف ابريــس ويتمن ـ لــو کــان ماــان ســام يف الطــائر ويعــود إل ـ وطن ـ  ،ألن ـ ط ـواك األســابي
ال الثة األول يف ابريس م تظهر يف ذهنـ ّإال صـور جـدران کئيبـة سـوداء وطقـس ابريـس اخلريفـ ومساءهـا
الغائمة املمطر  ،ل لك م يُعج بطقس ابريس اخلريف  ،ألن املدينة يف ه ا الطقـس تبـدو ح ينـة ووحشـة
وکلّم ـ ــا ينظ ـ ــر إل ـ ـ ج ـ ــدران ابري ـ ــس« ،يستش ـ ــعر الوحش ـ ــة م ـ ــن ه ـ ـ اجل ـ ــدران املس ـ ـ ّـود ال ـ ــي تط ـ ـ ّـل علـ ـ ـ
()52
يودع سام خلف ف الطائر  ،يشعر ابألحاسـيس الغامضـة احل ينـة متـأل صـدر يف
الشوارع ».وحن ّ
جوهــا الغــري ،فيقــوك خماطبـاً نفسـ « :وأنـت ..هـ أســابي ثالثــة ..ولــيس يف
الفـرار ،أو يف االبتعــاد عــن ّ
ذهن ــك ّإال ص ــور ج ــدران کئيب ــة س ــوداء ،ومس ــاء غائم ــة ممط ــر  ،ول ــيس يف ص ــدرك ّإال رغب ــة يف الفـ ـرار ،يف
()51
االبتعاد .إنّك تااد اآلن حتسد  ،سام ه ا ال ي يعود ،وتتمنّ لو أنّك کنت أنت يف الطائر »..
وحينمــا تضــي ب ـ ابريــس ،يف غيــاب جــانن ،حبيبت ـ الفرنســية ،وملــا ميــض عل ـ غيبتهــا يومــان ،وه ـ
غــادرت ابريــس إلـ مقاطعــة ثاهلــوت ســافويث لقضــاء أســبوع املــيالد لـ ّـدی خالــة هلــا هنــاك ،فيقــرتح البطــل
عل ـ صــديقي صــبح وعــد ن أن يقوم ـوا برحلــة إل ـ قصــور ثالل ـوارث األثرية.وحس ـ راي النات ـ فه ـ
األن ويــة احلاملــة لبــاريس وطقســها اجلميــل واملــدهش ،تاشــف عــن مشــاعر لـ م تاــن موجــود قبــل التعـ ّـر
جبــانن وط ـواك إقامت ـ يف األســابي ال الثــة األول ـ ببــاريس .هل ـ ا بــدأ يعج ـ بــبعض عــادات أهــل ابريــس
وابتهاجــاهت غايــة االبتهــاج ويت ـ ّوق طبيعــة التيســري والتبســيط والــرت عنــده  ،ألم ـ يتجنبــون اإلطنــاب
ـح ٍو ممتعـة ،وکـان ذلـك غريبـاً يف تلـك الفـرت مـن
صْ
أبا َ
والتعقيد فيقوك البطل« :وکان الطقس مجيال يَعـد ّ
الع ــا  ،ولا ــنه رأوا الباريس ــيّن مبتهج ــن غاي ــة االبته ــاج بـ ـ لك اجل ــو ،خ ــارجن إلـ ـ الغ ــاابت واحلق ــوك،
()57
مستقلّن القطارات إل الضواح واألقالي ».
 -69احل الالتي :،سهيل ادريس221 :
 . -51ن47:
 . -52ن22 :
. -51ن68 :
. -57ن215 :
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ولــيس کــل أمــاکن ابريــس يعجبهــا البطــل ،وإن کــان يعجبهــا صــديقيهما صــبح وعــد ن ،يف ارهت ـ
قص ـرين أو ثالثــة مــن قصــور ثالل ـوارث يف ابريــس ،م تاــن هتت ـّ وتعج ـ أبي شــعور أمــا تلــك القصــور،
ـس
وتشبها ابلص ور الي صامتة والتع  .فيقوك خماطباً نفس ويصف حالت من رؤية قصور ابريس« :أح ّ
هو أبن نفس م تان لتهتّ أبي شعور أما تلك القصور ،فاأّمنا ه ص ر من ص ورها التع  .ولانّ
()56
يعرب عن ذلك ،خو إفساد اجلو عل رفيقي  ،وقد سحرهتما بعض ه القصور».
م يشأ أن ّ
 -4ابريس مدينة الرحرر اخلمص مت احلرمان:
مياننا القوك إ ّن بطـل« احلـ الالتيـ »،حيـاوك يف سـفر إلـ ابريـس التحـرر منعقـد الـ ن القدميـة ،و
عل ـ ـ ه ـ ـ ا تـ ــؤدي املدينـ ــة اجلميلـ ــة دور امل لصـ ــة واملسـ ــاعد يف حـ ــن أن بـ ــريوت تبـ ــدو ماـ ــان احلرمـ ــان
والابـ ــت )55(.ل ـ ـ لك يقـ ــوك البطـ ــل يف الروايـ ــة « :تبح ـ ـ عنهـ ــا ...عـ ــن امل ـ ـرأ تلـ ــك ه ـ ـ احلقيقـ ــة الـ ــي
()54
تنساها..بل تتجاهلها ..لقد أتيت إل ابريس من أجلها».
 -5ابريس مدينة العلوم اجلامعات الرصينة:
ولقد تبلـورت جمموعـة مـن العوامـل جعلـت ابريـس مهمـة علـ الصـعيد العلمـ وال قـايف واألدي للبطـل
اإلدريس ـ  .ولــو بع ــض ه ـ العوام ــل ،کانــت النت ــاج الفاريــة ،والنقديــة ال ــي تولّــد م ــن حماض ـرات جامع ــة
السوربون الي ک ريا ما يستم إليها البطل وحتمل انبهاراً وإعجاابً هبا« :وشغل ساعات مابعد الظهر کلها
ابلعمل..فاســتم إلـ حماضــر يف (الســوربون) عــن مجاليــة الفـ ّـن ،و ار قريبـاً لـ
 )53شــاعراً يــنظ ابلفرنســية فــنَغ َ
جوها الشعري الغامض أمجل ما فيها (».ويف ماان أخری نرا يقصد
ابإلصغاء إل بعض قصائد کان ّ
يف التوج واالستماع إلـ حماضـر أخـری يف جامعـة السـوربون« :وهـبط إلـ ابحـة الفنـدق ابکـراً يف صـباح
()58
اليو التا  ،وکان علي أن يتوج إل السوربون لسماع حماضر عن الشعر الفرنس احلدي ».
 -3ابريس مدينة الساحات املطاعم اجلميلة
ومــن اجلمالي ــات أالخ ــری هل ـ املدين ــة ال ــي يعج ـ هبــا البط ــل ط ـواك إقامت ـ يف ابري ــس ،ه ـ س ــاحة
جاد ثالشـان لي ث
وجاد ثالشان لي ث فت ل ساحة األوبرا وواجهات امل ا ن فيها واالجتيا من ّ
ثاألوبراث ّ
يف نفس ل غريبة وج لة«:فغادر غرفتها عند الغروب إل ساحة ثاألوبـراث ويف نيّتـ أن يشـاهد واجهـات
امل ــا ن امل دانــة ملناســبة املــيالد ،باــل رائ ـ فتّــان مــن املعروضــات .وقــد ظـ ّـل ســاعة ينتقــل أمــا احلوانيــت
ـاد ثالش ــان لي ث ،وک ــان ق ــد اجت ــا م ـ ّـر م ــن أد ه ــا إل ـ أقص ــاها،
املض ــاء  ،حتّ ـ أس ــلمت ق ـ
ـدما59إ)ل ـ ج ـ ّ
(
فاستشعر ل لك ل ّ غريبة».
ها ـ ا ت ـرتبط ابريــس يف وجــدان البطــل (ســهيل إدريس)أبمــاکن يف ابري ـس أســهمت يف صــياغة رؤيت ـ
الفارية للعام الغري وتشـايل منظـار السـياولوج لألشـياء ،وهـ األمانـة هـ  :الوحـد الـي توجـد بـن
. -56ن215 :
 -55صور الغرب يف االدب العري املعاصر117 :
 -54احل الالتي :،سهيل ادريس14 :
. -53ن76 :
. -58ن84 :
. :-59ن214 :
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شــبّان العــرب والشــبان الباريســين واحلـ الالتيــ ،وجامعــة الســوربون .والوحــد الــي کانــت يف أحــد مطــاع
الطــالب ت ــدع  ،مطع ـ ثل ــوي ل ــوغرانث والتق ــاء البط ــل بطائف ــة م ــن مواطنيه ــا الس ــورين واللبن ــانين ،وم ــن
العـراقين واملصـرين والتونســين .والبطــل وصــديق فـؤاد کــا ميضــيان إلـ ثالاــابوالدث ليحتســيا فنجــا ً مــن
القهــو  .وهنــاك کــا يلتقيــان طائفــة مــن مواطنيهــا الســورين واللبنــانين»()41وقــد کــان البطــل اإلدريس ـ يف
ينفــر مــن لق ــاء هــؤالء امل ـواطنن ،ويتجنّــبه  ،ويعتقــد أ ّن «م ــن اخلــري أن يعــيش يف غ ــري أج ـوائه  ،ف ــإن يف
()42
أحادي ه ه راً ک رياً ،ويف وقته ساعات ک ري مهدور ».
وحن حتدث م فؤاد عن بعض املظاهر املؤذية الي يظهر هبا مواطنوتا يف بعض املقاه واجملتمعات،
وجد خطأ يف رؤيت إلـ مواطنيـ املنتشـرين علـ الطـاوالت يف ثالاـابوالدث وغريهـا مـن املقـاه يف ابريـس
وحن وضح البطل إحساس يف التجنّ عنه  ،حاوك فـؤاد تصـحيح رؤيتـ اخلاطئـة إلـ مواطنيـ وأعمـاهل
هواهت وذواهت يف ابريس:
يف البح عن ّ
«فأجاب فؤاد هبدوء ،وهو ينظر يف عيني :
 ال ا ع ي ي .فأ أحس أنّك عل خطأ .إم اليوحون ابلنفور ،وأنت لن تنفـر مـنه إذا أدرکـتأمـ شــبّان قلقــون ،يبح ــون عــن أنفســه  .إنّنــا مجيعـاً ،حنــن الشــبّان العــرب ،ضــائعون يفتّشــون عــن ذواهتـ
()41
أبنفسه  .والبد أن نرتا ک رياً من احلماقات قبل أن جند أنفسنا»...
 -6ابريس صور الن ص االسرعمء عند زائريبا
تتارر م فروق بسيطة بن رؤية ائـر وآخـر،
يف الواق «إن صور ابريس لدی ائريها امل تلفن تااد ّ
وه ا يرج إل أن أک ر أولئك ال ائرين کانوا حيملون يف نفوسه ثعقد الـنق ث جتـا احلضـار األوروبيـة،
وثعقد استعالءث جتا من ورائه من مجاهري م تنل حظاً من ثقافة قدمية أو حدي ـة )47(».فعقـد الـنق
والشعور ب م يفارق البطل اإلدريس يف معظ فصوك رواية ثاحل الالتيـ،ث کأنـ رجـل منعـ ك يف ابريـس،
الخيــرج مــن انع ال ـ  ،ونقص ـ وقلق ـ الشــرق وخوف ـ واضــطراب ّإآل إذا اجتم ـ البطــل بفتــا غربيــة مــا أصــاهبا
االحنرا .
()46
فمن مشاعر نقص يف الرواية ،هو«شعر أبن يتضاءك ،حت يصبح حشر  ،ذاببـة ،قـ ر  ».ومنهـا
ما يستشعر ويقوك خماطبا نفس يف عقد نق وخو وحرمان الرجاك والنساء يف الشرق:
ـنهن التقاليـد أرواحـاً مـ عور بشـبح الرجـل ّ ،نشـأت يف نفـس الرجـل
«فتيات بلـدك اللـوايت جعلـت م ّ
عقــد أبن ـ خييــف امل ـرأ  ،فل ـ ياــن لدي ـ ب ـ ّد مــن أن يت ـواری .أصــبح بــدور خيــا امل ـرأ  .وانش ـ ّقت اهلــو
بينهم ـ ــا ،وعمق ـ ــت وعمق ـ ــت وکان ـ ــت متتل ـ ــئ ک ـ ــل ي ـ ــو برک ـ ــاٍ جدي ـ ــد م ـ ــن أحاس ـ ــيس الاب ـ ــت واحلرم ـ ــان
()45
واخلو ».
. :-41ن81:
. :-42ن81:
. -41ن82:
 -47ابريس يف االدب العري احلدي  :خليل الشيخ8 :
 -46احل الالتي241 :،
. -45ن69 :
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متح ابلفاـر ،وإّمنـا ابلفعـل .ومـن هنـا
ولان ال التعا ياف  ،وال األ دراء والنق .فصفعة ال ك ال ّ
کــان التصــمي علـ االنتقــا  ،وعلـ طريقتـ  ،أي طريقــة الرجــل الـ ي يســتهلك املـرأ کموضــوع جنسـ
يلفظها ،أو ابألحری يلفظ البقية الباقية منها أما يف روايي اخلندق الغمي وأصابعنا الي حترتق النری ذکراً
لبــاريس وأورواب إال أقـواك حمــدود قليلــة .منهــا مــا جــاء يف أصــابعنا الــي حتــرتق وســام  ،بطــل هـ الروايــة،
مدرســة يف مدرســة صــغري يف مشــاك ســورا،
يســع أن يـرتبط برفيقــة شــاکر ،وهـ فتــا ســورية مجيلــة تعمــل ّ
عالقة احل الفانية السريعة .فه  ،مـن فـرط حبّهـا لبطـل ثعلـ ضـفا السـنث أوثاحلـ الالتيـ،ث کانـت
ترغ أن تعيش مع جتربة عل منواك جتارب م فتيات ابريس من أم اك سو ان وليليان ومرغريت ،وکانت
تريــد رفيقــة شــاکر تعــر هــل ه ـ حتســن صــن احل ـ  ،أو ابألحــری صــن اجل ـنس «م ــل ســو ان وليليــان
ومارغريــت» )44( ،وهـ ا مــا أرادت معرفتـ مــن ســام ولانـ م جيبهــا ألنـ شــعر ابالميــار والتالشـ وکانــت
جتربتـ مـ رفيقــة شــاکر وفتيــات ابريــس ،جتربــة ابرد ُ ،مـ ّـر هـ أيضــا طالبــة لـ م لهــا والتبحـ عــن جتربــة
احل احلقيق  .فيقوك سام خماطباً نفس أن فتيات ابريس يشبهن بشياطن يف خياهلا ورفيقة شاکر ه
جترهبن البطل يف ابريس:
فتا شرقية من أم ّ
اهلن تلتح بقائمة النساء الاليت قد ّ
أشباح يف عينيهـا .خيـاالت يف ضـمريها .شـياطن يف جسـدها ...سـو ان
«سو ان وليليان ومرغريتٍ ..
ابريس ،ليليان ابريس ،مارغريت ابريس ،وأنت أيضا؟ تعيشن يف ابريس ،متوتن يف ابريس ،سو ان وليليان
ومارغريت ...ورفيقة [شاکر متوتن يف ابريس ويف جسد البطل]» )43(.من هنا خنلـ اىل القـوك ان تلـك
الرواية اسهمت يف صياغة الرؤية الفنرية للعام الغري عل وف تشنيل مناظر السينولوجية لألشياء
الخاتمة:
توصل البح للنتائ االتية:
ّ
أوال :أن ابريس تعد ماا رفيعا للحضار الغربية ،ول لك حتولت رؤية صورهتا إل جنة جت ب البطـل
الراوئ اإلدريس يف احل الالتي ،،أو کأما قط استعماری جت ب الش صيات الروائية يف ه الرواية،
وه تبدو يف قراء الن وحتليالت کما أشر إليها يف صل املقالة.
اثنيا :ترتبط صور ابريس يف وجدان (سهيل إدريس) أبماکن معينة أسهمت يف صياغة رؤيتـ الفاريـة
للعــام الغــري وتشــايل منظــار الســياولوج لألشــياء ،وهـ األمانــة هـ  :الوحــد الــي توجــد بــن شــبّان
العرب والشبان الباريسين واحل الالتي ،وجامعة السوربون .والوحد الي کانت يف أحـد مطـاع الطـالب
تــد ع  ،مطع ـ ثل ــوي ل ــوغرانث والتق ــاء البط ــل بطائفــة م ــن مواطنيه ــا الس ــورين واللبن ــانين ،وم ــن الع ـراقين
واملصرين والتونسين.
اثل ــا :لقــد تنونــت جمموعــة مــن العوامــل انفــردت مظــاهر وصــور ابريــس مهمــة عل ـ الصــعيد العلم ـ
وال قايف واألدي للبطل اإلدريس يف رواية احل الالتينية وبعض أدابء العرب املعاصرين ال ين سافروا إليهـا
و بعض ه العوامل ،کانت النتاج الفارية ،والنقدية الي تولّد مـن حماضـرات جامعـة السـوربون الـي ک ـريا
ما يستم إليها البطل وحتمل انبهاراً وإعجـاابً هبـا والسـينما واملسـرحيات والباريسـية والنسـاء العـارات فيهـا
 -44اصابعنا الي حترتق ،سهيل ادريس58 :
. -43ن59-58 :
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ـاد ثالشــان لي ث فت لـ ســاحة األوبـرا
يف الفضــاء الغربـ واملقــاه والســاحات الباريســية م ــل ثاألوبـراث وجـ ّ
ـاد ثالشـان لي ث يف نفـس البطـل و الش صـيات الروائيـة الالتينيـة
وواجهات امل ـا ن فيهـا واالجتيـا مـن ج ّ
ل غريبة.
رابعا :تنونت نوع من مشاعر الغربة و الوحشة عند البطل الروائ يف رواية احل الالتي ،بسب رؤيـة
الطقس الباريس الائي واملمطـر وصـور بنـاات ابريـس الداکنـة والسـماء الغائمـة فيهـا کمـا يشـعر البطـل
ابلغربة والوحشة واالضطراب يف ابريس ويتمن لو کان ماان صديق سام يف الطائر ويعـود إلـ وطنـ ،
ألن ـ ط ـواك األســابي ال الثــة األول ـ يف ابريــس م تظهــر يف ذهن ـ ّإال صــور جــدران کئيب ـة ســوداء وطقــس
ابريس اخلريف ومساؤها الغائمة املمطر  ،ل لك م يُعج بطقس ابريس اخلريف  ،ألن املدينة يف هـ ا اجلـو
تبـدو ح ينـة وموحشــة وکلّمـا ينظـر إلـ جـدران ابريـس« ،يستشــعر الوحشـة مـن هـ اجلـدران املس ّـود الــي
تطل عل الشوارع».
ّ
المصادر و المراجع
أوالً .الكتب واملقاالت العربية:

 ، .2أدبنا والرتمجة ،ضمن جملة اآلداب ،العدد .7بريوت ،إدريس ،سهيل.2954 ،
 ، .1أصابعنا الي حترتق ،ط ،8بريوت ،داراآلداب ،إدريس ،سهيل .2998
 ، .7أقاصي أول  ،ط  ،1بريوت ،دار اآلداب ،إدريس ،سهيل نيسان .2982
، .6احل الالتي ،،ط ،26بريوت ،داراآلداب ،إدريس ،سهيل .1114
 ، .5مواقف وقضاا أدبية ،ط ،1بريوت ،داراآلداب ،إدريس ،سهيل .1111
 ، .4ذکرات األدب واحل  ،اجل ء األوك ،ط ،2بريوت ،دار اآلداب ،إدريس ،سهيل .1111
 ، .3قط من حوار يف جملـة املقاصـد،جملة املقاصد،السـنة،6العـدد  61بـريوت ،إدريـس ،سـهيل (تشـرين
األوك .)2985
 ، .8حماضرات عن القصة يف لبنان ،بال طب  ،بريوت ،معهد الدراسات العربية العامليـة ،إدريـس ،سـهيل
.2956
 .9يف قصص ومواقف  ،ط ،2بريوت ،دار اآلداب ،أ وط ،جورج:سهيل إدريس .2989
 : .21صــور الغــرب يف األدب العــري املعاصــر ،الطبعــة األول ـ  ،بــريوت ،داراملنهــل اللبنــاين 1119،جــان
نعو طنوس.
 ، .22يف الصيف ،ط،2بريوت،دارالنتاب اللبناين ،حسن ،ط .2982،
: .21ابريس يف األدب العـري احلـدي  ،ط ،2بـريوت ،املؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر ،خليـل الشـيخ
.2998
 : .27نرجس يف احل الالتي ،،ضمن جملة اآلداب ،بريوت ،العدد  ،1سرور ،جني .2955 ،
 : .26تطــور الروايــة العربيــة احلدي ــة يف بــالد شــا ،2943-2831ط ،1بــريوت ،دار املناهــل ،ســعافن،
إبراهي .2983 ،
 : .25احل الالتي ،عرض وحتليل ،جملة اآلداب ،جملد  ،1العدد  ،6بريوت ،الشاروين ،يوسف .2956
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 ، .24البطل يف ثالثية سهيل إدريس،ط ،2بريوت ،دار اآلداب ،الشمل  ،سهيل.2998 ،
 ، .23ابن اخلندق الغمي ذه ليبح عن نفس الضائعة ،بريوت،جريد النهار ،صيداوي ،رفيف رضا
.1118/1/11
 ، .28شرق وغرب ،رجولة وأنوثة ،ط ،6بريوت ،دارالطليعة للنشر ،طرابيش  ،جرج .2993
 : .29صــور الغــرب يف األدب العــري املعاصــر ،ط ،2ب ــريوت ،دار املنهــل اللبنــاين ،طنــوس ،جــان نع ــو
.1119
 ، .11اللغة واللون ،ط ،1القاهر  ،عام الات للنشر والتو ي  ،عمر،أمحد خمتار .2993
 ، .12أدب الرحالت ،ط ،2الاويت ،اجمللس األعل لل قافة والفنون واآلداب ،فهي  ،حممد حسن يونيو
.2989
 ، .11ودف  ،بلقاس  ،التحليـل السـيميائ للبنـ السـردية يف روايـة (محامـة السـال ) ،دمشـ  ،جملـة املوقـف
األدي ،الايالين ،جني العدد  ،785آار .1117
 ، .17ذکری سهيل إدريس ،جملة اآلداب ،بريوت ،العدد  ،21مرو  ،کرمي السنة .1118
 ، .16الروايــة واملاــان،ط ،2بغــداد ،سلســلة املوســوعة الصــغري  ،رق ـ  ،53منشــورات و ار أعــال عراقيــة،
نصري ،اسن 2981
ثانياً .الكتب الالتينية:

Genette, Gerard, palimpsests, Sorbonne University Press, Paris,
. Genete, gerarre, seuil, edseuil, coll, poetiqe, paris, 1987.14

297

15.
1982.

مفهوم االستطاعة في مدرسة أهل البيت

Human capacity in the school of Ahl al-Bayt

م.د .محمد عيدان محمد

()4

Dr. Mohammed Idan Mohammed

الخالصة
االســتطاعة ه ـ القــدر عل ـ الفعــل وقــت الفعــل م ـ الفعــل أي امــا مقدمــة للفعــل مبعــى ع ميــة عل ـ
احـداث الفعـل وهـو التوفيـ االهلـ فالبـد أن تتقـد االسـتطاعة علـ الفعـل ،إذ أن العبـد ال ينـون منلفـاً
للفع ــل ّإال ابالس ــتطاعة ال ــي جعله ــا هللا في ـ  .فقض ــية االس ــتطاعة م ــن االم ــور ال ــي خت ـ أفع ــاك االنس ــان
واستطاعت أي قدرت عل الفعل وهـو متعلـ بعدلـ تعـاىل وهـ ا مـا سـنبح يف ضـوء مدرسـة أهـل البيـت،
وقد جاء البح مقسماً عل أربعة مباح عل النحو االيت:
املبح االوك :االستطاعة:لغة واصطالحا:
املبح ال اين:االستطاعة عند ائمة اهل البيت:
املبح ال ال  :االستطاعة عند الفرق االسالمية:
املبح الراب  :االستطاعة يف كت التفسري:
Abstract
Ability is the ability to act as a verb with the verb to be submitted to the
determination of an act in the sense of causing a divine act of conciliation
must be possible to apply the act, since the slave is not expensive to do,
but make it possible to that of God in it. The issue of possible things that
pertain to the actions of man and he could no ability to act and is related to
his justice and this is what the Almighty Senbgesh in light of the school
household, came Search divided on four topics as follows:
 -2املديرية العامة لرتبية حمافظة ذي قار.
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First topic: possible: the language and idiomatically
The second topic: possible when Ahlulbait
The third topic: possible when the Islamic Teams
Section IV: Ability wrote in explanation.

المقدمة
هللا ع ـ وجــل عــدك كــرمي ،خل ـ اخلل ـ لعبادت ـ وأمــره بطاعت ـ ومــاه عــن معصــيت وعمه ـ هبدايت ـ ،
ب ــدأه ابل ــنع وتفض ــل عل ــيه ابإلحس ــان ،م ينل ــف أح ــدا دون طاق ــة ،وم أيم ــر إال مب ــا جع ــل لـ ـ عليـ ـ
االستطاعة ،فقضية االستطاعة من االمور الي خت أفعاك االنسان واستطاعت أي قدرت عل الفعـل وهـو
متعل بعدل تعـاىل ،وتنمـن أتيـة البحـ يف ابـرا اجلهـد الفنـري والعقائـدي الـ ي يتمتـ بـ أهـل البيـت
واتباعه يف مسألة االستطاعة ،وهـ ا مـا سـنبح يف ضـوء مدرسـة أهـل البيـت ،وقـد جـاء البحـ مقسـماً
عل أربعة مباح عل النحو االيت:
املبح االوك :االستطاعة:لغة واصطالحا
املبح ال اين:االستطاعة عند ائمة اهل البيت:
املبح ال ال  :االستطاعة عند الفرق االسالمية:
املبح الراب  :االستطاعة يف كت التفسري:
المبحث االول :االستطاعة:لغة واصطالحا
ُعّرفــت االســتطاعة لغــة أبمــا :ه ـ الطاقــة ،كمــا ذكــر ذلــك ابــن منظــور ،إال أن االســتطاعة لإلنســان
خاصــة ،واالطاقــة عامــة،تقوك :اجلمــل مطيـ حلملـ  ،وال تقــل مســتطي  ،فهـ ا الفــرق بينهمــا ( ،)1وأراد هبــا
()7
الطرحي يف جممع بـ(اإلطاقة والقدر )
()6
وقاك الراغ االصفهاين:ه اس للمعاين الي هبا يتمنن اإلنسان مما يريد من أحداث الفعل
أما اصطالحاً :فاالستطاعة :ه متنن املنلف من الفعـل ورفـ املوانـ وتقويـة دواعيـ الـي علـ وجـ
ال يبق لـ حمـ ور يف أن يفعلـ ( ،)5ويف ذلـك يقـوك اإلمـا الصـادق (:- -ينـون العبـد مسـتطيعاً بعـد
ارب ـ ـ خص ــاك :ان ين ــون خمل ـ ـ الس ــرب ،ص ــحيح اجلس ـ ـ  ،س ــلي اجل ـ ـوارح ،ل ـ ـ س ــب وارد م ــن هللا ع ـ ـ و
جل).)4(.
اإلستطاعة ه قدر اإلنسان عل الفعل م صحة الفعل من ومن غريها ،فإن غري قادر عل ٰ اإلتيان
ب م مساواهتما يف مجي الصفات(.)3
وعرفها اجلرجاين (ت 824 :هـ) :ه القدر التامة الي جي عندها صدور الفعل(.)8
ّ
 -1لسان العرب :ابن منظور .161 /8
 -7جمم البحرين:الطرحي .32 /7
 -6مفردات غري القرآن:الراغ االصفهاين.721:
 -5رسائل املرتض  :الشريف املرتض .146 /1
 -4حبار األنوار:اجمللس 8 /5
 -3االقتصاد :الطوس .217 :
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وهب ا يتبن أن اإلستطاعة ه  :القدر عل الفعل،الي جي توافرها قبل إحداث الفعل وهو ما ذه
النرا گ بقول « :إن القدر عل الفعل توجد قبل وإن الفعـل يوجـد بعـدها»( ،)9وهـو مـا عليـ متنلمـو
اإلمامية(.)21ووافقه بعض ال يدية( .)22واملعت لة(.)21
أمــا األشــعري فيقــوك :إن اإلنســان يســتطي ابســتطاعة ه ـ غــري  ،وذلــك ينــون اتر مســتطيعاً واتر
عاج اً ،وينون مستطيعاً مبعى هو غري (.)27
المبحث الثاني:االستطاعة عند ائمة اهل البيت:
االسـتطاعة مـن املباحـ املهمـة يف الفنـر االســالم والسـيما يف فنـر اهــل البيـت  - -وســنتناوك
يف ه ا املبح أه ما قاك ب أهل البيت - -وعل النحو االيت:
 -2حــن سـئُل أبـو عبــد هللا  :- -هــل للعبــاد مــن االســتطاعة شـ ء ؟ فقــاك ((:- -اذا فعل ـوا
الفعل كانوا مستطيعن ابالستطاعة الي جعلهـا هللا فـيه )) فقلـت :ومـا هـ ؟ قـاك(( :- -اآللـة ،م ـل
ال اين اذا ىن كان مستطيعاً لل حن ىن ،ولو أنَ ترك ال وم ي ن كان مستطيعاً لرتك اذا ترك)) ،قاك
 ((:-لــيس ل ـ مــن االســتطاعة قبــل الفعــل قليــل وال ك ــري ،ولنــن م ـ الفعــل والــرتك كــان مســتطيعاً))()26
قلت :فعل ما يع ب ؟ قاك((:- -ابحلجة البالغة واآللة الي رَكبها فيه )).
وبناءا عل ذلك أن فعل العبد ال يت إال من خالك ما أودع هللا في من القو والقدر عل القيـا بـ
وه اآللة ،أي أن لنل فعل يقو ب اإلنسان سواء كان قوالً أو عمالً ال ينون إال بواسطة.
 -1أمــا مــا ذهـ اليـ اإلمــا الرضــا  - -يف معــى االســتطاعة يتبــن عــرب حدي ـ حــن ُسـئل عنهــا
قـاك(( :يســتطي العبــد أبربـ خصــاك :أن ينــون ُخملـ الســرب ،صــحيح اجلسـ  ،ســلي اجلـوارح ،لـ ســب
فسـر هـ ا .قـاك ((:- -أن ينـون العبـد خملـ السـرب،
وإراد من هللا)) قاك :قلتُ :جعلت فـداكَ ،
صحيح اجلس  ،سلي اجلوارح ،يريد ي ين فـال جيـد امـرأ جيـدها ،فأمـا أن يعصـ نفسـ فيمتنـ كمـا امتنـ
()25
يوسف  ، - -أو خيل بين وبن إرادت في ين فيسم انيا وم يط هللا إبكرا وم يعص بغلب ).
يتبن لدى الباح أن معى االستطاعة عند اإلما الرضا  - -عرب الرواية هـ آلـة مقرونـة ابلفعـل
فالعبــد يوصــف ابالســتطاعة وقــت فعــل الفعــل إن فعــل ذلــك الفعــل ،فــان م يفعــل يف ملنـ م يســتط أن
يفعل فعال م يفعل  ،أي أن الفعل مقدر يف ملك هللا قبل فعل  ،وهو متوقف عل إراد العبد ((م يط هللا
إبكرا وم يعص بغلب )) وقوك اإلما الرضا - -ال ي سب ذكر دليل عل ذلك.
 -8التعريفات :اجلرجاين.24 :
 -9كن الفوائد :النراجن .214 / 2
 -21ينظـ ـ ــر :أوائـ ـ ــل املقاالت:املفيـ ـ ــد ،227 :مجـ ـ ــل العل ـ ـ ـ والعمـ ـ ــل :الش ـ ـ ـريف املرتض ـ ـ ـ  ،77 :االقتصـ ـ ــاد :الطوس ـ ـ ـ ،217 :
اإلهليات:السبحاين 727 / 2
 -22ينظر :مقاالت اإلسالمين:األشعري.31 :
 -21ينظر :شرح األصوك اخلمسة :القاض عبد اجلبار ،747 :م اه اإلسالمين:بدوي عبد الرمحن.641 :
 -27اللم :األشعرية ،58 :ينظر :املواقف:االجي .252 :
 -26النايف:النلي 241 /2 ،كتاب التوحيد ،ابب االستطاعة،ح .7
 -25األصوك من النايف النلي 241 / 2 ،كتاب التوحيد،ابب االستطاعة،ح.2
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ُ -7سئل اإلما أبو عبد هللا احلسن  - -عن االستطاعة من احد أصحاب فقـاك لـ (( :أتسـتطي
أن تعمــل مــا م ينــن؟)) قــاك :ال .قــاك(( :- -فتســتطي أن تنتهـ عمــا قــد ينــون؟)) قــاك :ال .قــاك:
فقاك ل أبو عبد هللا (( :- -فمى أنت مستطي ؟))قاك :ال ادري.قاك :فقاك ل أبو عبـد هللا- -
فوض إليه  ،فه مستطيعون للفعل وقت الفعل م
((إن هللا خل خلقا فجعل في آلة االستطاعة ،م يُ َ
الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل ،فان م يفعلو يف ملن م ينونوا مستطيعن أن يفعلوا فعال م يفعلو ؛ألن هللا
()24
اع من أن يضاد يف ملن احداً)).
 -6يقوك اإلما عل اهلادي ((:- -ولسنا ندين جبرب وال تفـويض لننـا نقـوك مبن لـة بـن املنـ لتن،
وهــو االمتحــان واالختبــار ابالســتطاعة الــي ملننــا هللا ،وتعبــد هبــا ،عل ـ مــا شــهد ب ـ النتــاب ودان ب ـ
االئمة األبرار من آك الرسوك .فأما شواهد القرآن عل االختبار والبلوى ابالستطاعة الي جتم القوك بن
ك ْ
الق ـ
َخبَـ َـارُ
ين َونـَْبـلُـ َـو أ ْ
ين م ـْن ُن ْ َوالصــابر َ
)23ولن فن ــري  ،ومــن ذلــك قول ـ َ :ولَنَـْبـلُـ َـون ُن ْ َحـ(ـى)28نـَ ْعلَ ـ َ الْ ُم َجاهــد َ
(
ـاس أَ ْن يـُْتـَرُكـوا أَ ْن يـَ ُقولُـوا َآمنـا
،وقاكَ :سنَ ْس(تَ ْد29ر) ُج ُه ْ م ْن َحْي ُ ال يـَ ْعلَ ُمو َن، وقـاك:ام .أ َ
َحسـ َ الن ُ
َوُه ْ ال يـُ ْفتَـنُو َن. 
()11
وقاك يف الفن الي معناها االختبارَ :ولَ َق ْد فَـتَـنا ُسلَْي َما َن وقاك يف موس :
()11
()12
ـك
قَ َ
َضـل ُه ْ السـامري وقـاك موسـ :إ ْن هـ َ إال فْتـنَـتُ َ
اك فَإ قَ ْد فَـتَـنـا قَـ ْوَم َ
ـك م ْـن بـَ ْعـد َك َوأ َ
أي اختبارك ،فه اآلات يقاس بعضها ببعض ،ويشهد بعضها لبعض .وأما آات البلوى مبعى االختبار
()17
صـ َـرفَ ُن ْ َعـْنـ ُه ْ ليَـْبـتَلــيَ ُن ْ  )16( وقول ـ  :إ بـَلَـ ْـو َ ُه ْ َك َمــا
آات ُكـ ْ  وقولـ ُ :
فقولـ  :ليَـْبـلُـ َـوُك ْ يف َمــا َ
َ
()14
()15
َح َس ُـن َع َمـالً  وكـل مـا
ت َو ْ
اب ْ
اجلَنة  وقول  :ال ي َخلَ َ الْ َم ْو َ
بـَلَ ْو َ أ ْ
احلَيَـا َ ليَـْبـلُ َـوُك ْ أَي ُنـ ْ أ ْ
َص َح َ
يف القرآن من بلوى ه اآلات الي شرح أوهلا فه اختبار،وأم اهلا يف القرآن ك ري  ،فه إثبات االختبار
والبلــوى :إن هللا جــل وعـ م خيلـ اخللـ عب ـاً وال أتلهـ ســدى وال أظهــر حنمتـ لعبــا ،وبـ لك اخــرب يف
قول  :أَفَ َحسْبـتُ ْ أَمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْ َعبَ اً  )13( فاالختبار من هللا ابالستطاعة الي ملنها عبد وهو القوك بن
اجلرب والتفويض ،وهب ا نط القرآن وجرت األخبار عن األئمة من آك الرسوك) (.)18
يتبــن لنــا ان معــى االســتطاعة الــي ميلنهــا الفــرد ،والــي ه ـ احملــور ال ـرئيس يف االختبــار اإلهل ـ للعبــاد
واألساس ال ي تُبى علي نظرية(األمر بن اآلمرين).
 -24املصدر نفس ،242 /2ح.1
 -23حممد.72 :
 -28األعرا .281:
 -29العننبوت.1-2:
 -11ص.76 :
 -12ط .85 :
 -11األعرا .255:
 -17املائد .68
 -16آك عمران.251:
 -15القل .23 :
 -14امللك.1 :
 -13املؤمنون.225 :
 -18حتف العقوك:ابن شعبة احلراين.635- 637 :
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-5حن ُسئل اإلما الناظ (العام)- -من قبَل رجل :أليس أ مستطي ملا ُكلَفت؟ ،فقاك اإلما
 ((:-م ــا االس ــتطاعة عن ــدك؟)) ق ــاك :الق ــو عل ـ العم ــل ،فق ــاك (( :- -ق ــد أعطي ــت الق ــو إنأعطيت املعونة)) قاك الرجل :فما املعونة ؟ قاك ((:- -التوفي )) قاك ل الرجل :فلـ َ إعطـاء التوفيـ ؟
قاك(( :- -فلو كنت موفقاً كنت عامالً ،وقد ينـون النـافر أقـوى منـك وال يُعطـ التوفيـ فـال ينـون
عــامالً)) قــاك (( :- -إخــربين عنــك ،مــن خلـ فيــك القــو ؟)) قــاك الرجــل :هللا تبــارك وتعــاىل ،قــاك
العام(( :هل تستطي بتلك القو دف الضرر عن نفسك واخ النف إليها بغري العون من هللا تبارك وتعاىل
؟)) قاك :ال ،قاك (( :- -فل َ تنتحل ما ال تقدر علي ؟)) ،قاك(( :- -أين أنت عن قوك العبد
()71( )19
الصاحَ :وَما تَـ ْوفيق إال ابب ))
وعل ه ا أن االستطاعة املمنوحة للعبد ال ينون هلـا أي دور وفاعليـة إال اذا تنللـت ابلتوفيـ اإلهلـ
؛الن (التوفي عناية الرمحن)()72؛ وهل ا فقد ربط االئمة - -االسـتطاعة ابلتوفيـ اإلهل ،فـاألمر واضـح
يف أن اإلما يقصد أن ال ي ينـون يف إراد اإلنسـان ابالسـتطاعة الـي مـن خالهلـا يـدير أمـور ويـوائ بـن
األسباب الي تعود علي ابلنف إمنا ه بتوفي وعون من هللا ع وجل.
المبحث الثالث :االستطاعة عند الفرق االسالمية:
وبعض
اتف املتنلمون عل معى االستطاعة وهو القدر وه ا ما علي الشيخ املفيد والطوس
()75
ال يدية خبال االشعرية( )76ال ين قالوا مبقارنة االستطاعة ابلفعل.
ف يف االستطاعة الي يف اإلنسان ،هـل هـ متقدمـة علـ الفعـل أو مـ الفعـل ومقارنـة لـ ؟
وقد إختُل َ
()74
فاالماميـ ــة يش ـ ــرتطون القـ ــدر عل ـ ـ الفعـ ــل –م ـ ــن حي ـ ـ التوقي ـ ــت -قبـ ــل أح ـ ــداث املق ـ ــدور  ،أي أن
()73
االستطاعة والقدر يف اإلنسان متقدمتان عل الفعل ،ووافقه عل ه ا املعت لة وال يدية
وروى النرا گ حدي اً عن شي املفيد أثبت في إمنان تقد القدر عل الفعل ،والرد عل م اع
اجملــرب بقول ـ « :إن متنلمــن أحــدتا عــد  ،واآلخــر جــربي كــا ك ـرياً مــا يتنلمــان يف ه ـ املســألة وإن
اجلربي أتـ منـ ك العـد  ،فـدق البـاب عليـ  ،فقـاك العـد  :مـن ذا؟ قـاك اجلـربي :أ فـالن .فقـاك العـد :
أدخل ،قاك ل اجلربي :إفتح الباب حى أدخل .قاك العد  :أدخل حى أفتح فـأننر هـ ا عليـ وقـاك لـ  :ال
يصح دخو حى يتقد الفتح ،فوافق عل قول يف القدر والفعل ،وأعلم بـ لك وجـوب تقـدمها عليـ فانتقـل
ُ
()71

أُني ُ

 -19هــود 88 :وهــو قــوك النــيب شــعي -

()77

ـت َوإلَْي ـ
 :إ ْن أُريـ ُـد إال اإل ْت َوَمــا تَـ ْـوفيق إال ابب َعلَْي ـ تَـ َوكلْـ ُ
اســتَطَ ْع ُ
ـالح َمــا ْ
صـ َ

 -71حبار األنوار:اجمللس .61 /5
 -72عيون احلن واملواعظ:كايف الدين اللي .62 :
 -71أوائل املقاالت:املفيد ،،ص.127
 -77االقتصاد :الطوس  ،ص.216
 -76مقاالت اإلسالمين:االشعري .26/ 2
 -75اللم :األشعري.55:
 -74ينظر :أوائل املقاالت:املفيد ،227 :االقتصاد:الطوس .217 :
 -73مقاالت اإلسالمين:األشعري .261 /2
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اجلــربي ع ــن م هب ـ وص ــار إىل احل ـ »( .)78أم ـا االش ــاعر فق ــالوا مبقارن ــة االس ــتطاعة للفع ــل (.)79وه ـ عل ـ
()61
أقواك:
-2إن هللا تعاىل خل فعل العبد وليس للعبـد يف ذلـك فعـل وال صـن وإمنـا يضـا إليـ أنـ فعلـ كمـا
يضا إلي لون وحيات .
 -1إن هللا تعــاىل خل ـ فعــل العبــد وأن العبــد فعل ـ ابســتطاعة حــدثت ل ـ يف حــاك الفعــل ال جيــو أن
تتقد الفعل.
فعل ـ عل ـ ه ـ ا االســاس يــرى االشــاعر إن االســتطاعة م ـ الفعــل وأن العبــد ينتس ـ فعل ـ أي إن
()62
اإلنسان يستطي ابستطاعة غري
ورد قوك االشاعر أما لو كانت م الفعل كـان النـافر غـري قـادر علـ اإلميـان ملنـان اإلميـان موجـودا
من عل ه ا امل ه  ،ولـو م ينـن قـادرا علـ اإلميـان ملـا حسـن أن يـؤمر بـ  ،ويعاقـ علـ تركـ  ،كمـا ال
يعاق العاج عن اإلميان برتك وال يؤمر ب وال فرق بن العاج والنافر علـ مـ اهبه ألممـا مجيعـا غـري
قــادرين علـ اإلميــان وال متمننــن منـ  .شــرط توجـ األمــر ابالســتطاعة لـ  ،فلــوال أمــا متقدمــة للفعــل وأنـ
ينون مستطيعا للح وإن م يفعل لوج أن ينون األمر ابحل إمنـا توجـ إىل مـن فعلـ ووجـد منـ وهـ ا
حماك(.)61
فاالستطاعة يف اإلنسان عل فعل من األفعاك تقارن اتر  ،وتتقد علي أخـرى ،خالفـا لألشـاعر فقـد
()67
قالوا ابلتقارن مطلقا
()66
ونقل عن بدوي عبد الرمحن قول  :استحالة تقد اإلستطاعة عل الفعل .
وقد رد عل م اع اجملرب الي ترى :أن القدر عل الفعل توجد ه والفعل معاً وال يتأخر الفعل عنها
ابألدلة اآلتية:
 -2إن القدر متقدمة يف الوجود عل الفعل حلاجة الفعل إليها وخيرج هبا من العد إىل الوجود .فمى
وجدت والفعل موجود فال حاجة لوجودها.
 -1القدر لو كانت م الفعل لنان النافر غري قادر عل اإلميان ،ألنـ لـو قـدر عليـ لنـان موجـوداً
من عل ه ا امل ه  ،وينون مؤمناً يف حالة كفر  ،وه ا فاسد.
 -7مـن كــان يف يــد شـ ء فألقــا  ،إن اســتطاع اإللقـاء ال ختلــو مــن حــالتن :أمــا أن أتتيـ والشـ ء يف
يد  ،أو أتتيـ وهـو خـارج عـن يـد  ،فـإن كانـت أتتيـ والشـ ء يف يـد فقـد صـح تقـد القـدر علـ اإللقـاء
وهو املطلوب.
()65
وإن كانت أتتي والش ء خارج عن يد  ،ملق عنها فقد أتت يف حاك الغى عنها .
 -78كن الفوائد :النراجن .222 / 2
 -79اللم :األشعري.55 :
 -61رسائل الشريف املرتض  :الشريف املرتض 281/1
 -62ينظر :مقاالت اإلسالمين :األشعري ،37-31،وينظر :املواقف ،االجي .322/7
 -61رسائل الشريف املرتض  :الشريف املرتض 264/2
 -67ينظر :أضواء عل عقائد الشيعة اإلمامية :الشيخ السبحاين.782،
 -66م اه اإلسالمين.647 :
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وعل ـ ه ـ ا رد عل ـ اجملــرب أن القــدر الــي أعطاهــا هللا  ال تصــلح ّإال لش ـ ء واحــد أمــا اإلميــان أو
النفــر والــدليل علـ ذلــك« :إن القــدر الــي أعطاهــا هللا تعــاىل للعبــد هـ قــدر علـ اإلميــان والنفــر وأنـ
يفعل هبما أيهما شاء ابختيار  ،وال يصـح أن يفعلهـا معـاً يف حالـة واحـد لتضـادتا .فحصـل مـن هـ ا أن
ال ي أمر هللا ابإلميان وما عن النفر قادر عل أمر ب وما عن  ،وصح أن سبحان ال ينلّف العبد ّإال
()64
مبا يستطيع »
فيتبــن لنــا أن القــدر الــي أعطاهــا هللا تعــاىل لإلنســان قــدر واحــد  ،قــدر علـ اإلميــان والنفــر .نـ كر
دليلن ذكرتا النرا گ عل ما تقد :
االوك :إن النفــر مــأمور ابإلميــان ،فلــو كانــت قــدر اإلميــان لســت معـ  ،كــان قــد كلــف مــا ال يطيق ـ .
وه ا الجيو .
وال اين :إذا كانت القدر مع فال جيو أن تنون غري قدر النفر احلاصلة ل ملـا يف ذلـك مـن إجتمـاع
الضــدين .فعلـ أمــا قــدر واحــد تصــلح للضــدين ،علـ أن يفعــل هبــا مــا يتعلـ بـ اختيــار املنلّــف منهــا،
حي ـ أعطــا هللا ســبحان وتعــاىل قــدر تصــلح للنفــر وتصــلح للطاعــة ،م ــل الســيف ال ـ ي يعطي ـ الســيد
لعبد ليقتل ب أعدائ  ،وهو يصلح أن يقتل ب أوليائ (.)63
ومما تقد يظهر أن القدر عل الفعل ه اإلستطاعة توسعاً وجمـا اً.)68( .يقـاك للمـريض الـ ي جيهـد
الصو  :إنّـك ال تسـتطي الصـيا  ،وهـو يف احلقيقـة يسـتطيع  ،ولنـن مبشـقة تـدخل عليـ  ،وثقـل ينالـ فهـ ا
يدك ملن ال يفعل شيئاً ل قلـ علـ قلبـ ونفـور طبعـ منـ أنـّك ال تسـتطيع  .وإن كـان يف احلقيقـة مسـتطيعاً
ل.
المبحث الرابع :االستطاعة في كتب التفسير
أشار املفسرون اىل عقيد االستطاعة يف ك ري من اآلات الي تعرضت هلا:
فقــد ذكــر صــاح مقتنيــات الــدرر:أن االســتطاعة الــي ه ـ شــرط لوجــوب الفعــل فه ـ هب ـ ا املعــى ال
الفعل؛ألمـا علـة وجـود الفعـل فـال ينـون إال
االستطاعة الي ه شـرط حصـوك الفعـل فهـ ال تنـون إال مـ
ّ
()69
مع وال تتح ّق إال بتح ّق الفعل فاالستطاعة األوىل شرط الوجوب وال انية شـرط حصـوك الفعـل كمـا يف
قول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ()51الن هللا تعـاىل أوجـ احلـ علـ املســتطي
ومن ال يستطي  ،فال جي علي وذلك ال ينون إال قبل فعل احل  ،ك لك الصو والصال ( )52فنأن اراد

 -65كن الفوائد :النراجن .221 / 2
 -64كن الفوائد :النرجن .214 / 2
 -63املصدر نفس .221 – 219 / 2
 -68املصدر نفس .223 / 2
 -69ينظر :تفسري مقتنيات الدرر :عل احلائري .162/ 1
 -51آك عمران.93 /
 -52التبيان يف تفسري القرآن :الشيخ الطوس  ،578/1ينظر :تفسري مقتنيات الدرر :عل احلائري .161/ 1

111

مفبوم االسرطاعة يف مدرسة أهآل البيت

ان يقوك أن هنالك استطاعتان مر مقدمة عل الفعل وم الفعـل توجـ وقـوع الفعـل فـاذا حتققـت حتقـ
معها الفعل ،الن الوجوب قبل الفعل قادر ،واذا كان غري قادر ال جي علية الفعل.
ويف تفســري قولـ تعــاىل فيمــا حنــا عــن العــام الـ ي يتبعـ موسـ  ،حيـ قــاك لـ موسـ  :ﭽ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(.)51
واملـراد مــن اآليــة إنــك ال تصــرب وال خيــف عليــك ،وإنـ ي قــل علـ طبيعتــك فعـ ّـرب عــن نفـ الصــرب بنفـ
االستطاعة( ،)57وإال فهو قادر مسـتطي فيـدك علـ ذلـك قـوك موسـ يف جوابـ لـ  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(.)56
وم يقــل :إن شــاء هللا مســتطيعاً ،فــدك جوابـ علـ أن اإلســتطاعة امل ـ كور يف االبتــداء هـ عبــار عــن
الفعل نفس جما اً وعل ه ا املعى ( )55قول تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
()54
ﭼ
فه الست قاهل استماع آات هللا تعاىل وكراهته أتملها وتدبرها اجـرو جمـرى مـن ال يسـتطي السـم ،
كما يقاك ملن عهد من العناد ،واست قاك استماع احلجـ والبيّنـات ،مـا يسـتطي اسـتماع احلـ  ،ومـا يطيـ
أن ي كر ل (.)53
كقوك األعش :
هال ال ال الالآل تطيال ال ال الالق داعال ال ال الالا أيّبال ال ال الالا الرجال ال ال الالآل

ّدع هريال ال ال ال ال ال الالر إ ّن الركال ال ال ال ال ال الالب مرحتال ال ال ال ال ال الالآل

()58

وقد علمنا أ ّن األعش كان يقدر عل الوداع ،وإّمنا نف الطاقة عن نفس من حي النراهة.
وذكـر مغنيـة يف تفسـري وقـاك :هـ ا تعليـل ملضــاعفة العـ اب ،وان اب امنـا يضـاعف هلـ ؛ ألمـ كــانوا يف
احليــا الــدنيا ال يطيقــون مســاع احل ـ  ،مـ ام ـ قــادرون عل ـ مســاع احل ـ وال النظــر إلي ـ إلغـراقه يف النفــر
()59
والعناد.
وعلل الطباطبائ ذلك بقول  :إم م ينفروا وم يعصوا لظهور إرادهت عل إراد هللا وال الن هل أولياء
مــن دون هللا يســتظهرون هب ـ عل ـ هللا بــل الم ـ مــا كــانوا يســتطيعون ان يســمعوا مــا أيتــيه مــن االن ـ ار
والتبشري من حيت أو ي كر هلـ مـن البعـ وال جـر مـن قبلـ ومـا كـانوا يبصـرون آاتـ حـى يؤمنـوا هبـا كمـا
وص ـ ـ ـ ـ ــفه  )41(.يف قولـ ـ ـ ـ ـ ـ  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
()42
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

 -51النهف.43-44/
 -57ينظر :املي ان :الطباطبائ .761/27
 -56النهف.49 /
 -55ينظر :كن الفوائد :النراجن .228 / 2
 -54هود.11 /
 -53ينظر :كن الفوائد :النراجن .228 / 2
 -58ينظر :مقتنيات الدرر :عل احلائري 715/5
 -59ينظر :الناشف :حممد جواد مغنية .112/6
 -41ينظر :املي ان :الطباطبائ .292/ 21
 -42األعرا .239 /
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واشــار الشـريا ي اىل امـ مــا كــانوا يســتطيعون الســم ،أي اســتماع احلـ  ،فهـ ا التعبــري يشــري إىل احلالــة
الواقعيـة الــي هـ فيهـا ،وهـ أن اســتماع احلـ كــان علــيه صـعبا وثقــيال إىل درجــة يتصـور فيهــا أمـ فقــدوا
العاش ال
حاسة السم  ،فال قدر هل عل السم ،وه ا التعبري ينسج متاما م قولنا م ال :إن الش
يســتطي أن يســم كالمــا عــن عيــوب معشــوق  ،وبــديه أن عــد اســتطاعة دركه ـ احلقــائ كانــت نتيجــة
جلاجته الشديد وعدائه للح واحلقيقة ،وهـ ا ال يسـل عـنه املسـؤولية؛ ألمـ هـ السـب يف ذلـك،
وه ـ ال ـ ي مهــدوا ل ـ  ،وكــان إبمنــام أن يبعــدوا عــنه ه ـ احلالــة ،ألن القــدر عل ـ الس ـب قــدر عل ـ
()41
املسب .
الخاتمة
بعد الوصوك إىل آخر املطا يف ه ا البح املتواض  ،أرجو من هللا أن أكون قد ُوفقت فيهـا إلبـرا
أهـ النقــاط الــي خت ـ مفهــو االســتطاعة يف مدرســة اهــل البيــت ،أخل ـ اه ـ النتــائ الــي توصــل اليهــا
البح وه عل النحو اآليت:
 .2ان االستطاعة ه القدر علـ الفعـل وقـت الفعـل مـ الفعـل وهـو مـا تضـمن قـوك االمـا احلسـن -
أي امــا مقدمــة للفعــل مبعــى ع ميــة علـ احــداث الفعــل وهــو التوفيـ االهلـ هـ ا مــن جهــة ،يفحن أن االشاعر يرون أن االستطاعة والفعل شـ ء واحـد فـان اسـتطاع فعـل ،وفسـاد قـوك مـن قـاك:
إ ّن االستطاعة م الفعل أل ّن اب أوج احل ّ عل املستطي وم يوج عل غري املستطي وذلك ال
()47
مينن إال قبـل فعـل احلـ ّ  .فالبـد أن تتقـد االسـتطاعة علـ الفعـل ،إذ أن العبـد ال ينـون منلفـاً
للفعل ّإال ابالستطاعة الي جعلها هللا في .
 .1إن املفسرين قالو ان االستطاعة الوارد يف الن القـرآين هـ عـد قـدر النـافرين علـ اسـتماع احلـ
الن القدر موجود عند النـافر قبـل اسـتماع احلـ ولننـة رفـض اسـتماع احلـ بغَيـة وعنـاد مـن جهـة
اخرى ،فبوجود االستطاعة والقدر عل الفعل يتحق التنليف ووج االستدالك يف ذلك قوك اإلما
الصادق(( :- -ال ينون العبد فـاعالً وال متحركـاً ّإال واالسـتطاعة معـ مـن هللا عـّ وج ّـل ،وإّمنـا وقـ
وجل بعد االستطاعة ،فال ينون منلفاً للفعل ّإال مستطيعاً))(.)46
التنليف من هللا عّ ّ
المصادر والمراجع
القران النرمي
األصوك يف النايف ،:أبـو جعفـر حممـد بـن يعقـوب بـن إمساعيـل لنليـ( ،ت 718 :هــ) ،تـح:
-2
حممد جعفر مشس الدين ،دار التعار للمطبوعات/بريوت ،ط2629 ،1هـ.
األصوك والفروع من النايف ،أبـو جعفر،حممـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق النليـ(،،ت-718 :
-1
719هـ)،:تح :عل اكرب الغفاري ،دار النت االسالمية،طهران ،ط2788 ،7هـ.
 -41ينظر :االم ل :الشيخ صر منار الشريا ي .513/4
 -47ينظر :مقتنيات الدرر :عل احلائري .161/1
 -46لتوحيد :الصدوق ،ابب بيان يف االستطاعة ،763 :ح.1
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أض ـواء عل ـ عقائــد الشــيعة اإلماميــة :الشــيخ الســبحاين ،مؤسســة اإلمــا الصــادق -
-7
ق ،الطبعة :األوىل2612 ،هـ.
االقتصــاد فيمــا يتعل ـ ابالعتقــاد :أبــو جعفر،حممــد بــن احلســن الطوس ـ (،ت641 :ه ــ) ،دار
-6
األضواء ،بريوت،ط2614 ،1هـ. 2984-
اإلهلي ــات علـ ـ ه ــدى النت ــاب والس ــنّة والعق ــل ،جعف ــر الس ــبحاين،املرك العلمـ ـ للدراس ــات
-5
اإلسالمية/ق ،ط2611 ،2هـ.
األم ــل يف تفســري كتــاب هللا املن ـ ك :صــر منــار الش ـريا ي ،مؤسســة األعلم ـ للمطبوعــات،
-4
بريوت لبنان،د.ط2618 ،هـ . 1113-
أوائل املقاالت :أبـو عبـد هللا ،حممـد بـن النعمـان العنـربي املفيـد (ت627 :هــ) ،تـح :إبـراهي
-3
األنصاري ،دار املفيد للطباعة والنشر ،ط2626 ،1هـ . 2997-
حب ـ ــار األن ـ ـوار اجلامع ـ ــة ل ـ ــدرر األئم ـ ــة االطه ـ ــار ،حمم ـ ــد ابق ـ ــر ب ـ ــن حمم ـ ــد تق ـ ـ اجمللس ـ ـ (،ت:
-8
2222هـ)،:مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط2617 ،1هـ . 2987-
التبيان يف تفسري القرآن :أبـو جعفـر حممـد بـن احلسـن الطوسـ ( ،ت641:هــ) ،حتقيـ  :أمحـد
-9
حبي قصري العامل ،منت اإلعال اإلسالم  ،ق  ،الطبعة:األوىل2619 ،هـ.
حتف العقوك عن آك الرسوك ،:أبو حممد حسن بن عل احلسن بن شعبة احلراين (ت782 :
-21
هـ)،تح :عل أكرب الغفاري.
التعريفــات :عل ـ بــن حممــد بــن عل ـ ال ـ ين الش ـريف اجلرجــاين (ت824 :ه ــ) :،دار النت ـ
-22
العلمية بريوت –لبنان ،الطبعة :األوىل 2617هـ . 2987-
التفسـ ــري الناش ـ ــف :حمم ـ ــد ج ـ ـواد مغني ـ ــة (ت2611 :ه ـ ــ)،دار العل ـ ـ للمالي ـ ــن ،ب ـ ــريوت –
-21
لبنان،الطبعة :ال ال ة. 2982 ،
تفســري املي ـ ان :الســيد حممــد حســن الطباطبــائ (،ت2611:ه ــ) ،مؤسســة النشــر اإلســالم
-27
التابعة جلماعة املدرسن بق املشرفة.
التوحيد :حممد بن عل بن اببوي القم الشيخ الصدوق (ت 782 :هـ) ،تح :السـيد هاشـ
-26
احلسي ،الطهراين :مؤسسة النشر اإلسالم التابعة جلماعة املدرسن بق املشرفة.
مجــل العل ـ والعمــل ،:أبــو القاس ـ عل ـ بــن احلســن الش ـريف املرتض ـ (ت 674 :ه ــ) ،تــح:
-25
رشيد الصفار ،مطبعة النعمان /النجف األشر  ،ط2783 ،2هـ.
رسائل الشريف املرتض  :الشريف املرتض (ت674 :هـ)تح :السيد أمحـد احلسـي / ،إعـداد:
-24
السيد مهدي الرجائ  ،دار القرآن النرمي – ق 2616،ه.
رســائل املرتضـ  ،ابــو القاسـ  ،علـ بــن احلســن ،الشـريف املرتضـ (ت674:هــ) ،تــح :امحــد
-23
احلسن ،دار القرآن النرمي ،ق 2615 ،هـ.
شرح األصوك اخلمسة:القاض عبد اجلبار بن أمحد االسرتابدي املعت (ت 625 :هـ) ،تح:
-28
أمحد بن احلسن بن ب ،هاش  ،دار إحياء الرتاث العري /بريوت ،ط 2611 ،2هـ.
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عيـون احلنـ واملـواعظ كـايف الـدين ،أبـو احلسـن ،علـ بــن حممـد الواسـط اللي ـ ( ،مـن أعــال
-29
ق4هـ) ،:تح :حسن احلسي ،البريجندي،دار احلدي  ،ق 2734 ،هـ.
كنـ ـ ـ الفوائد،:حمم ـ ــد ب ـ ــن علـ ـ ـ ب ـ ــن ع م ـ ــان النراجنـ ـ ـ (ت669 :ه ـ ـ ــ) ،الناش ـ ــر :منتب ـ ــة
-11
املصطفوي ،ق  ،مطبعة غدير ،ط2711 ،1هـ.
لس ـ ــان الع ـ ــرب :أب ـ ــو الفض ـ ــل،مجاك ال ـ ــدين ،حمم ـ ــد ب ـ ــن من ـ ــر األفريقـ ـ ـ اب ـ ــن منظ ـ ــور(،ت:
-12
322هـ)،:الناشر :مؤسسة أدب احلو  ،ق  2615 ،هـ.
اللّم يف الرد عل أهل ال يغ والبدع :أبو احلسن عل بن إمساعيل األشعري (ت 716 :هــ)،
-11
دار النت العلمية /بريوت ،ط 2611 ،2هـ.
جمم ـ البح ـرين :ف ــر الــدين الطرحي ـ (ت2185 :ه) تح:أمحــد احلســ ،،ال قافــة اإلســالمية،
-17
إيران ،الطبعة :ال انية2618 ،هـ.
م اه اإلسالمين ،عبد الرمحن بدوي ،دار العل للمالين  /بريوت،ط 2614 ،1هـ.
-16
مفــردات غري ـ الق ـران ،:أبــو القاس ،احلســن بــن حممــد الراغ ـ االصــفهاين(،ت511:ه ــ)،
-15
مؤسسة النشر االسالم  ،ق  ،ط6،2616هـ.
مقاالت اإلسالمين واختال املصلن ،:أبو احلسن علـ بـن إمساعيـل األشـعري (ت716 :
-14
هـ) ،مطبعة دار النشر فران شتاي  ،ط  2611 ،7هـ.
مقتنيــات الــدرر :عل ـ احلــائري الطه ـراين (ت2757 :ه ــ)،تح:الشيخ حممــد اآلخونــدي ،دار
-13
النت اإلسالمية ،ايران.
 -18املواقــف يف عل ـ النــال  ،عضــد الــدين عبــد الــرمحن بــن أمحــد االجي ـ (ت 354 :ه ــ) ،منتبــة
املتنيب  /القاهر (د ،ت).

116

وسائل تطور النصوص القانونية

Means of developing the legal texts
()4

Dr. Jamal A. K. AL-Haj Yassin
Inst. Ali Sh. H. AL-Shimmery

م .د .جمال عبد كاظم الحاج ياسين
()2
م .علي شمران حميدد الشدمري
الملخص
لقــد عرفــت اجملتمعــات االنســانية عــرب اترخيهــا الطويــل الن ــري مــن الش ـرائ والق ـوانن ،حي ـ اســتطاع
الـبعض منهـا مواكبـ ركـ تقـد احلضـار واحليــا االجتماعيـة واإلنسـانية املتغـري  ،فيتطـور بتطورهـا ويقودهــا
اىل التطــور ،ومــن أســباب تطــور هـ القـوانن والشـرائ هــو انتقاهلــا اىل مراحــل التقنــن وختيلهــا عــن بعــض
التقاليــد العرفيــة جعــل هلــا مــن االتيــة القانونيــة يف حيــا اجملتمعــات ،وضــرور اجيــاد بعــض الوســائل الــي مــن
يصل الن القانوين اىل مراحل متطور ليستعن ب القاض يف حل املنا عات الي يستعن حلها
شأما أن َ
من غري تفسري أو تعديل أو حتوير يف الن القانوين.
Abstract
Throughout the long history of mankind, human societies have known
many laws an laws. Some of them have been able to follow the progress of
civilization, social life,
and humanism. The evolution of these laws and their development
leads to the evolution of these laws and laws. In the life of societies, and
the need to find some means that would bring the legal text to advanced
stages to be used by the judge in the resolution of disputes that seek to
solve them without interpretation, modification or modification in the legal
text.

 -2جامعة أهل البيت –
 -1جامعة أهل البيت –

/كلية القانون./-كلية القانون.
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المقدمة
أوالً :تحديد موضوع البحث:

لقد كان االنسـان منـ القـد وحلـد يومنـا هـ ا يبحـ جاهـداً عـن العـدك ،حيـ يعتـرب جـوهر شـرائع
وسياج أمن واستقرار يف معيشت داخل اجملتم ويبقـ هـ ا األمـل مـن أهـ الغـاات والوسـائل الـي يبحـ
ويفــتش عنهــا مــادا هــو حيـاً ،ال شــك ان فنــر القــانون قــد أتثــرت ابلعوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية ومبــا
اتيح هلا من وسائل التطور خالك العصور املتعاقبة ،وعلي ال يوجد هناك معيار دقي لبيان وتوضيح ماهية
وانواع ه الوسائل النفيلة بتطور النصوص القانونية عل مر العصور.
ومــن اجلــدير ابلـ كر ان القــانون يف تنظيمـ لســلوك االفـراد وعالقــاهت يف اجملتمـ امنــا يفعــل ذلــك ببيــان
حقـوقه وواجبـاهت فالقـانون واحلـ والواجـ اذا مـا أحسـن تطبيقهـا علـ الوجـ السـلي سـو تسـاه يف
احلفا عل أمن اجملتم واستقرار املعامالت واحلفا عل النظـا العـا  ،والـي جـاءت مجيعهـا مـن خـالك
حسن تطبي النصوص القانونية واجياد وسائل تطـور وتفسـر وتعـدك هـ النصـوص لتنـون أدا فاعلـة بيـد
القاض عند حل للن اع املعروض أمام ُ.
ثانياً :أهمية البحث وسبب اختياره:

تنمن أتية البح يف موضوع وسائل تطور النصوص القانونية يف أن من املوضوعات املهمة والفعالة
وذات الصــلة حبيــا اجملتمعــات ،وان ـ يتنــاوك مفص ـالً مهم ـاً مــن مفاصــل احليــا القانونيــة املتشــعبة س ـواء يف
نطاقها االجتماع أو االقتصادي أو السياس  ،ويعترب من املوضوعات الي تشغل ابك الن ري من النتاب
والباح ن واملؤرخن ألن هدفه االمس هو حتقي العدك والعدالة واالنصا واجياد احللوك املناسبة لتنون
عو ً للقاض ملواجهة قسو النصوص القانونية وضي استيعاهبا للحاجات املتطور .
وينمــن الســب يف اختيــار هل ـ ا املوضــوع هــو ك ــر احلــاالت الــي حتتــاج مــن القاض ـ أو املتصــدر يف
تطبي ـ النصــوص القانونيــة اىل اجيــاد وســيلة اثنويــة غــري تطبي ـ الــن القــانوين حرفي ـاً وتطويع ـ مــن خــالك
افـرتاض قــانوين معــن أو اجيــاد حيلــة قانونيــة معينــة وتطبيقهــا عل ـ الن ـ اع املعــروض امامـ ُ مبــا خيــد الطــرفن
املتنا عن دون املساس جبوهر الن القانوين حبي حيق العدالة واملساوا بن الطرفن املت اصمن.
ثالثاً :إشكالية البحث:

يعاج احلاالت الي تعرض عل القاض والي يصع أحيا ً تطبي الن القانوين حرفياً عل املنا عـة
ولن ـر احلـاالت والـدعاوى املعروضـة علـ احملـاك ممـا حـ املشـرعون علـ اعطـاء سـلطة تقديريـة للقاضـ
حبــل الن اعــات املعروضــة علي ـ مــن خــالك اجيــاد حيــل أو افرتاضــات قانونيــة وابلتــا حــى ال ينــون منن ـراً
للعدالة أو االستعانة ببعض الوسائل التشريعية والتطبيقات القضائية حلل املنا عات.
رابعاً :منهجية وخطة البحث:

مت البح يف ه ا املوضوع مبنهجية استقرائية مقارنةً م ترجيح ما هو مرجح ونقد ما عدا ذلـك .مـن
خالك بيان آراء الفق والتشري والقضاء يف ذلك .وألجل توضيح ه ا املوضوع سو نقسـم علـ ثالثـ
مباح كان املبحـ األوك بعنـوان االفـرتاض القـانوين ودور يف تطـور النصـوص القانونيـة ،واملبحـ ال ـاين
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بعنـوان الوســائل التشـريعية ودورهــا يف تطــور النصــوص القانونيــة ،أمــا االجتهــادات القضــائية فنانــت عنـوا ً
للمبح ال ال وسننه ه ا املوضوع خبامتة تتضمن عدداً من النتائ واملقرتحات ،وعل النحو اآليت:
المبحث األول :االفتراض القانوني ودوره في تطور النصوص القانونية
يف ك ــري مــن األحيــان يلجــأ املشــرع اىل اجيــاد الوســائل املشــروعة يف إطــار الق ـوانن اإلجرائيــة امل تلفــة
لغــرض حتقي ـ اكــرب قــدر ممنــن مــن فعاليــة اإلج ـراءات القضــائية يف اطــار اخلصــومة املدني ـة وهــو مــا يســم
بفنــر االف ـرتاض القــانوين نتيجــة الصــعوابت الــي يواجههــا القاض ـ يف تطبي ـ الــن القــانوين حرفي ـاً عل ـ
املنا عة ،أو الصعوابت الواقعية الي تتعل بتطبي احنا ه القواعد عل املنا عات ملواجهة أي تصر
أو سلوك سليب ينحر ابخلصومة واجراءاهتا عن الغاية املنشود هلا.
ولبيان ه ا املبح بشنل أك ر دقة وافاد ً للمعى سو نقسم عل ثالثة مطال نتناوك يف األوك
تعريــف االفـرتاض القــانوين ويف املطلـ ال ــاين متييـ االفـرتاض القــانوين عمــا يشــتب بـ واملطلـ ال الـ كــان
بعنوان دور االفرتاض القانوين يف تطور النصوص القانونية ،وعل النحو اآليت.
املطلب األول :تعريف االفرتاض القانوني

بشنل عا هناك افرتاضات قامت الشريعة االسالمية عل الغائها كالتب ،والظهار ،وهنـاك افرتاضـات
()7
مت اعتبارها واألخ هبا كالش صية املعنوية ،وهناك افرتاضات اختلقها البعض احتياالً كاحليلـة الشـرعية.
فالتشريعات املدنية م تعر االفرتاض القانوين وحسـناً فعلـت ألن لـيس مـن مهمـة املشـرع اعطـاء تعريفـات
وامنــا مــن مهمــة وعمــل الفقـ وعليـ فقــد مت تعريــف االفـرتاض القــانوين مــن الفقـ علـ إنـ ُ ((وســيلة عقليــة
ال مــة لتطــور القــانون ،يقــو علـ أســاس افـرتاض أمــر خمــالف للواقـ يرتتـ عليـ تغيــري حنـ القــانون دون
تغيري نصوص ))( )6أو االستناد اىل واقعة كاذبة ابعتبارها واقعـة حقيقيـة حـى ينطبـ القـانون علـ حالـة ال
ينطبـ عليهـا مــن قبـل ،حبيـ يرتتـ عليهـا إخفــاء أمـر واقعـ  ،أي افـرتاض ان حنـ قاعــد قانونيـة معينــة
ينطب عل حالة معروضة أما القاض  ،عل الرغ ان ه القاعد القانونية يف حقيقتها ال تشـمل حـالً
للمنا عـة املعروضـة امـا القضـاء لـوال هـ ا االفـرتاض مـن قبـل املشـرع والـي مسـح بـ للقاضـ اسـت دا هـ
القاعد دون تغيري يف البناء اللفظ هلا(.)5
ومن اجلدير ابل كر أن االفرتاض القانوين هو وسيلة من وسائل الصـياغة التشـريعية والـي يـؤدي ابلتـا
اىل تطور النصوص القانونيـة وتطويعهـا وجعلهـا تنطبـ علـ حـاالت ال تنطبـ عليهـا مـن قبـل ال شـك أن
ه الوسيلة متجسد يف ك ري من املسائل الوارد يف القانون املدين وغري من فروع القـانون اخلـاص ،والـي
ال اك هناك خالفات فقهية حوك اعتبار بعض املسائل هـل هـ مـن تطبيقـات االفرتاضـات القانونيـة أ ال
م ل فنر األثر الرجع للفسخ ،وقاعد اجلهل ابلقانون ال يعترب ع راً ،وفنر العقار ابلت صي واملنقوك
حبس املاك وغريها؟
 -7د :توفي حسن فرج ،دروس يف القانون الروماين ،مطبعة كريدي  ،بريوت ،2945 ،ص .214
 -6د :أبو يد عبد الباق مصطف  ،االفـرتاض ودور يف تطـور القـانون ،مطبعـة دار التـأليف االسـنندرية ،2981 ،ص  .3و د:
عباس العبودي ،اتريخ القانون ،مطبعة دار النت للطباعة والنشر ،جامعة املوصل ،2989 ،ص .59
 -5د :عل بدوي ،أحباث يف التاريخ العا للقانون ،اتريخ الشرائ  ،مطبعة نوري ،مصر ،2974 ،ص .56
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وك ـ ـ لك ع ـ ــر الفقي ـ ـ االمل ـ ــاين أه ـ ـرن ( )IHeringاالف ـ ـرتاض الق ـ ــانوين ((أبن ـ ـ ك ـ ـ ب ف ـ ــ ،اقتض ـ ــت
الضرور ))( )4وعرف ُ أيضاً االستاذ ( )Maineأبن افرتاض خيف أو يسع اىل إخفـاء حقيقـة ان اي قاعـد
قانونية معينة قد عدلت وغري حنمها دون ان ميس نصها(.)3
فمــن كــل مــا تقــد يظهــر لنــا ان االف ـرتاض القــانوين عبــار عــن وض ـ مــن صــن املشــرع وصــياغت وهــو
خمــالف للحقيقــة اهلــد من ـ هــو ترتي ـ آاثر قانونيــة معينــة يتع ـ ر الوصــوك اليهــا اال مــن خالل ـ  ،ويتبــن
ك لك واضحاً ان االفرتاض قائ عل أساس فنـر النـ ب ألنـ ُ ينطـوي علـ خمالفـة للحقيقـة ،ولنـن يف
احيا ً اخرى يقو عل أساس فنر اجملا أي است دا اللفظ يف غري ما وض ل يف اصطالح الت اط
لوجود العالقة بن املعنين احلقيق واجملا ي ،وه ا واضحاً يف القانون املدين العراق رق  61لسنة 2952
املعــدك يف املــاد ( )1 / 255والــي تــن عل ـ إن ـ ُ ((االصــل يف النــال احلقيقــة أمــا اذا تع ـ رت احلقيقــة
فيصار اىل اجملا )).
وأخرياً مينننا أن نعط تعريفـاً متواضـعاُ لالفـرتاض القـانوين وعلـ النحـو اآليت ((االفـرتاض القـانوين هـو
خل حالة قانونيـة مسـتنبطة مـن الـن القـانوين وجعلهـا تنطبـ علـ واقعـة ماديـة معروضـة أمـا القضـاء م
ينطب عليها الن القانوين من قبل لتحقي العدالة بن األطرا )).
إذن يتبن لنا ان االفرتاض هو أحد وسائل تطور النصوص القانونية من خالك اجياد حلوك عل واقعة
معينة م حتل االَ ابالفرتاض القانوين وهب ا ينون توسـي وتطويـ لنطـاق الـن مبـا ينسـج واحلالـة املعروضـة
أما القضاء.
ويف النهاية هناك تساؤك يطرح خبصوص ه ا املوضوع وهو ((ماه طبيعة احلقيقة الي يقو االفرتاض
القانوين عل خمالفتها)) ؟ ابلتأكيد ان هناك ثالث آراء يف الفق بصدد ه ا املوضوع وه
ال ـرأي األوك  /يــرى ان االف ـرتاض القــانوين يقــو عل ـ خمالفــة احلقيقــة الطبيعيــة وه ـ تتم ــل يف جمموعــة
احلقائ سابقة يف وجودها عل احلقائ القانونية.
()8
الرأي ال اين  /يرى ان االفرتاض القانوين يقو عل خمالفة احلقيقة القانونية وليست الطبيعية.
الـرأي الـراجح  /وهــو مــا نؤيــد ُ يف ان االفـرتاض يقــو دائمـاً علـ خمالفــة احلقيقــة الطبيعيــة ،ومــى مــا مت
ذلك يؤدي ابلنهايـة اىل خمالفـة احلقيقـة القانونيـة ولنـن خمالفـة احلقيقـة القانونيـة ال يـؤدي ابلنتيجـة النهائيـة
()9
اىل خمالفة احلقيقة الطبيعية.
املطلب الثاني :تمييز االفرتاض القانوني عما يشتبه به

ك ـري هـ االفنــار القانونيــة الــي تقــرتب وتتشــاب اىل نـوع مــا مـ االفـرتاض القــانوين ونـ كر منهــا علـ
ســبيل امل ــاك ال احلصــر ،متيي ـ االف ـرتاض القــانوين عــن التغريــر م ـ الغــن ،والصــورية ،والق ـرائن ،والغــش حنــو
القانون وغريها .فنبن ه االفنار تباعاً وعل النحو اآليت- :
 -4د :عبد السال الرتماني ،،اتريخ النظ والشرائ  ،جامعة النويت ،املطبعة العصرية ،النويت ،2935 ،ص .781
 -3د :حسن عل ال نون ،فلسفة القانون ،مطبعة العاين ،ط  ،2بغداد ،2935 ،ص .35
 -8د :أبو يد عبد الباق مصطف  ،مصدر ساب  ،ص .9
 -9د :منصور مصطف منصور ،نظرية احللوك العي ،وتطبيقاهتا يف القانون املدين املصري ،مطبعة جامعة القاهر مصر،2954 ،
ص .94
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أ ال  /متييز اال رتاض ال ا وين عت الرغرير مع الغنب- :
من املعلو أن جوهر التغرير ينمن يف است دا طرق احتيالية تدف أحد املتعاقدين وهو املتعاقد املغرر
ب اىل التعاقد ،وتتنون ه الطرق االحتيالية مـن أعمـاك ماديـة تـؤثر علـ اراد املتعاقـد اآلخـر فتصـور لـ ُ
االمر عل غري حقيقت  ،ومن تدفع ُ اىل التعاقد ،ال شك ان التغرير وحد ُ ليس سبباً من أسباب توقف
العقد وك لك الغن حى لو كان فاحشاً ال ينف لتوقف العقد وعد نفاذ اال يف حـاالت خاصـة ،وهـو
ما أشارت الي املاد ( )2 / 216من القانون املدين العراق رق  61لسنة  2952املعد ك بقوهلـا ((جمـرد
الغن ال مين من نفاذ العقد ما دا الغن م يصحب تغرير)).
فإذا اجتم التغرير م الغن كان مانعاً من نفاذ العقد واعترب عيباً من عيوب االراد يفسد الرضا كما
يفسد الغلط واالكرا ( .)21فمن خالك عرض فنر التغرير يتبن اما تتف م فنر االفرتاض القانوين الن
كل منهما يـؤدي اىل خمالفـة احلقيقـة ومـ ذلـك يبقـ الفـرق قائمـاً بينهمـا مـن حيـ املصـدر واألثـر .فمـن
حيـ املصــدر ،فــاالفرتاض القــانوين مصــدر املشــرع أمــا التغريــر ينــون مصــدر املتعاقــد اآلخــر ،ومـن حيـ
االثــر االف ـرتاض القــانوين يف حالــة حتقق ـ ال يــؤدي اىل تعطيــل حن ـ القاعــد القانونيــة ،يف حــن ان العقــد
املعيـ بعي ـ التغريــر ينــون موقوف ـاً عل ـ اجــا املتعاقــد ال ـ ي وق ـ هب ـ ا العي ـ إن شــاء أجــا وإن شــاء
أبطل خالك ثالثة أشهر مـن اتريـخ اكتشـا العيـ وهـ ا مـا أشـارت اليـ ( )274 ،275مـن القـانون
املدين العراق ساب ال كر.
اث يا  /متييز اال رتاض ال ا وين عت الصورية- :
ابتــداءً يقصــد ابلصــورية هــو اصــطناع مظهــر كــاذب عنــد اجـراء تصــر قــانوين ،ويلجــأ اليهــا املتعاقــدان
عنــدما يريــدان اخفــاء حقيقــة مــا تعاقــد علي ـ  ،والصــورية ال تقتصــر عل ـ العقــود وحــدها وامنــا ميتــد نطاقهــا
()22
ليشمل التصرفات القانونية الصادر من جان واحد.
اذن مــن هنــا يتبــن ان الصــورية تتفـ مـ االفـرتاض القــانوين يف اممــا خيالفــان احلقيقــة ولنــن مـ ذلــك
هناك اختالفاً بينهما ينمن يف النقاط التالية- :
 -2من حي الغرض :من االفرتاض القانوين عندما يلجأ الي املشرع هو أما تفسري أو تطوير أو تربير
القــانون وتوســي نطــاق تطبيقـ وهبـ ا ينــون وســيلة لتطــور النصــوص القانونيــة الــي يســتعن هبــا القاضـ يف
حــل املنا عــة املعروضــة أمام ـ لغــرض احقــاق احل ـ  ،يف حــن الغــرض مــن الصــورية هــو خديعــة الغــري ،أي
ابصطناع مظهر كاذب خيف تصرفاً حقيقياً آخر لتحقي غاية معينة.
 -1مــن حي ـ املصــدر :فــاالفرتاض القــانوين وال ـ ي يعتــرب مــن طــرق الصــياغة املعنويــة املســت دمة يف
صــياغة النصــوص ينــون مصــدر املشــرع دائمـاً مبعــى إن املشــرع يعط ـ املســاحة الواســعة والضــوء األخضــر
للقاض أبن يطور ويوس ويفسر الن القانوين عل ضوء ما موجود حتت يدي من منا عة معروضة علي
ألجــل حلهــا واعطــاء كــل ذي ح ـ حق ـ فه ـ ا يعتــرب مــن نــوع توســي الصــالحيات املنوطــة للقضــاء وهب ـ ا
 -21د :عبــد اجمليــد احلنــي  ،وعبــد البــاق البنــري ،وحممــد طـ البشــري ،القــانون املــدين ،مصــادر االلتـ ا  ،الــدار اجلامعيــة للطباعــة
والنشر والرتمجة ،ج  ،2981 ،2ص .84
 -22عبـد اجمليــد احلنــي وآخــرون ،القــانون املــدين ،أحنـا االلتـ ا  ،الــدار اجلامعيــة للطباعــة والنشــر والرتمجــة ،ج  ،2981 ،1ص
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ينون وسيلة اجيابية يف تطور النصوص القانونية ،ه ا فيما خي
()21
ليس املشرع وامنا مصدرها هو اتفاق املتعاقدين.

االفرتاض القانوين أما الصورية فمصـدرها

اثلثا  /متييز اال رتاض ال ا وين عت ال رينة- :
ان القرينــة ه ـ مــا يســتنبط ُ املشــرع أو القاض ـ مــن أمــر معلــو عل ـ أمــر جمهــوك ،أو مبعــى آخــر هــو
افرتاض قيا أمر معن ال مينن العل ب علماً يقينياً إستناداً اىل تـوافر أمـر آخـر مينـن العلـ بـ علمـاً يقينيـاً
()27
عل اساس غلبة االرتباط بينهما وجوداً وعدماً.
والقرينة تعترب من قبيل الصياغة التشريعية شأما يف ذلك شأن االفـرتاض القـانوين أي تـؤدي اىل خمالفـة
احلقيقة الطبيعية وابلتا فهما من اه وسائل تطور النصوص القانونية وحتويرها وتفسريها مبا يؤمن إبعطاء
احلل املناس للقضية املعروضة أما قاض املوضوع.
ابلشنل التا - :
ولنن ابلرغ من ه ا التشاب اال ان هناك فروقاً بينهما تتل
 - 2من حي جماك األعماك :فاالفرتاض القانوين ينون دائماً متعلقاً ابلقانون أي ابلقواعد القانونيـة
حصراً ،أما القرائن فتتعل ابلقانون وابلواق عل حد سواء.
 - 1مــن حيـ الصــياغة التشـريعية :يعتــرب االفـرتاض القــانوين مــن طــرق الصــياغة التشـريعية يلجــأ اليهــا
املشرع عندما يعو السند املنطق  ،يف حن ان القرائن تدخل يف جماك االثبات بنوعي اجلنائ واملدين.
رابعا  /متييز اال رتاض ال ا وين عت الغش حنو ال ا ون- :
يعــ ،مصــطلح الغــش حنــو القــانون أبن ـ ((التــدابري االراديــة لوســائل مشــروعة يف ذاهتــا للوصــوك هبــا اىل
أغ ـراض ختــالف أوامــر القــانون ونواهي ـ ) )26(.أو هــو عبــار عــن طريقــة يلجــأ اليهــا االف ـراد الســتبعاد تطبي ـ
القانون عليه يف الوقت ال ي ينون هو واج التطبي أو العنس تطبي القانون يف الوقت ال ي ينون
هو غري واج التطبي عليه  ،اذن كالتا خيالفان احلقيقة ويؤدان اىل اجياد حل للمنا عة املعروضـة أمـا
القاض الي ال ينطب عليها حن الن مـن خـالك توسـي وحتـوير يف الـن القـانوين وهبـ ا سـو تنـون
ه العملية أحدى وسائل تطور النصوص القانونية.
ولنن رغ ه ا التشاب بينهما اال أن هناك فروقاً بينهما وه عل النحو اآليت- :
 -2مـن حيـ النطـاق ،الغـش حنــو القـانون يقـ مـن األفـراد امل ــاطبن حبنـ القاعـد القانونيـة ،بينمــا
االفرتاض القانوين يشنل عنصر العلة أو الباع يف القاعد القانونية.

 -21د :اسـر ابسـ ذنـون ،االفـرتاض القـانوين يف قـانون املرافعــات املدنيـة ،رسـالة ماجســتري ،جامعـة صـالح الــدين ،1118 ،ص

.28
 -27د :حممــود عبــد الــرحي الــدي  ،احلي ــل يف القــانون املــدين ،دراســة مقارنــة ابلفق ـ االســالم  ،دار اجلامعــة اجلديــد للنش ــر،
االسنندرية ،بال سنة طب  ،ص  ،46و د :حممد حسن منصور ،املدخل اىل القـانون ،النتـاب األوك ،القاعـد القانونيـة ،دار النهضـة
العربية ،بريوت ،2995 ،ص .268
 -26د :ع الدين عبد هللا ،القانون الدو اخلاص ،تنا ع القوانن ،ج  ،1ط  ،2931 ،3ص .653
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 -1مــن حي ـ املصــدر ،فــاالفرتاض القــانوين يتعل ـ بصــياغة القاعــد القانونيــة وب ـ لك ينــون مصــدر
املشرع وحد  ،أما الغش حنو القانون فال يتصل مبضمون القاعد القانونيـة وامنـا يتعلـ ابلوسـائل أو الطـرق
()25
الي يتبعها األفراد مل الفة حن القاعد .
املطلب الثالث :دور االفرتاض القانوني يف تطور النصوص القانونية

ابلتأكيد ان لالفرتاض القانوين دور الفعاك وامله يف جمـاك تطـور النصـوص القانونيـة مـن خـالك إنشـاء
قواعــد قانونيــة جديــد أو توســي نطــاق القواعــد القانونيــة املوجــود ذات الصــلة مبوضــوع املنا عــة املعروضــة
إمــا القاضـ أو يف تربيــر القواعــد القانونيــة الــي يســتعن هبــا القاضـ يف حلـ للمنا عــة ،وهـ ا كلـ يــؤدي
ابلتا اىل تطور النصوص القانونية لن تنطب عل حالة م تنطب عليها من قبل.
فــدور االف ـرتاض القــانوين يف انشــاء قواعــد قانونيــة جديــد ابلتأكيــد ان هنــاك قواعــد قانونيــة موضــوعية
تقــو يف مضــموما علـ خمالفــة الواقـ  ،حيـ تنطــوي علـ االفـرتاض مــن حيــة الشــنل واملوضــوع ،م ــاك
علـ ذلــك القاعــد املقــرر يف بعــض القـوانن والــي تقــرر تصــحيح نسـ االبـن غــري الشــرع كمــا يف حالــة
واج والدي واجاً الحقاً عل والدت  ،فه القاعد ختالف يف مضموما الواق  ،من حي امـا جتعـل ابـن
غري شرع ابنـاً شـرعياً ((فـاالفرتاض هنـا داخـل يف مضـمون أو فحـوى القاعـد القانونيـة ،فهـو مي ـل عنصـر
العلة ،أو الباع فيها ،حبي أدى ذلك األمر اىل انشـاء حالـة قانونيـة واقعيـة سـاعدت القاضـ اىل اجيـاد
(.)24
حالً مناسباً وهب ا ينون قد طور ووس من نطاق الن القانوين))
أما دور االفـرتاض القـانوين يف توسـي نطـاق تطبيـ القواعـد القانونيـة ،فقـد لعـ دوراً مهمـاً يف توسـي
نطاق تطبي النصوص والقواعد القانونية القائمة وابلتا يعترب وسيلة مهمة وفعالة يف تطور ه النصوص
وم اك عل ذلك االفرتاض ال ي يؤدي اىل اعتبار املنقوك عقـاراً ابلت صـي فهـو ال ينشـئ قواعـد قانونيـة
جديــد  ،وامنــا يــؤدي اىل توســي نطــاق القواعــد القانونيــة اخلاصــة ابلعقــارات وجعلهــا تشــمل لــيس فقــط
()23
االشياء ال ابتة والي ال مينن نقلها دون تلف بل تشمل ك لك املنقوالت املرصود خلدمة ه ا العقار.
وم اك آخر عل االفرتاض القانوين هو توري اجلنن وهو ما يصطلح علي ابلش صـية القانونيـة ،ألن
()28
الش صية الطبيعية تبدأ بتما والد االنسان حياً وتنته مبوت .
فـاالفرتاض هنـا ينـون قائمـاً علـ فنـر اجملــا نظـراً لوجـود عالقــة مـا بـن املفــرتض والواقـ  ،فهـو هنــا ال
يلع دوراً يف انشاء قواعد قانونية جديد  ،وامنا يؤدي اىل اجياد حلوك قانونية جديد مـن خـالك القواعـد
القانونية القائمة فاالفرتاض هنا يعد جمرد وسيلة من وسائل الصياغة القانونية وهو يف ه احلال يؤدي اىل
تعــديل يف فــرض القاعــد القانونيــة .حبي ـ يتس ـ ه ـ ا الفــرض لوقــائ جديــد  ،أو خمتلفــة م ـ الوقــائ الــي
()29
وض ه ا الفرض هلا أساساً ،مما يؤدي اىل التقليل من عدد القواعد القانونية.
 -25د :هدي ينن ،حماضرات يف اتريخ القانون ،مطبعة كريدية ،بريوت ،2946 ،ص .47
 -24د :حممود عبد الرحي الدي  ،مصدر ساب  ،ص .166
 -23د :عبد احلميد فود  ،جوهر القانون بن امل الية والواقعية ،دار الفنر اجلامع  ،االسنندرية ،1115 ،ص .182
 -28انظر ن املاد ( )2/76من القانون املدين العراق رق  61لسنة  2952املعدك ،ون املاد ( )2/19من القانون املدين
املصري رق ( )272لسنة  2968املعدك ،واشار اىل ذلك املوضوع أيضاً القانون املدين الفرنس الصادر عا  2816واملعدك ابملرسو
 764لسنة .1114
 -29د :مسري عبد السيد تناغو ،النظرية العامة للقانون ،منشأ املعار  ،االسنندرية ،2999 ،ص613
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وأخرياً دور االفرتاض القانوين يف تربير القواعد القانونية القائمة ،فف ه احلالة االخري ال يدخل ه ا
االفرتاض يف مضمون القاعد القانونية املوضوعية من حي املوضوع وال يؤدي اىل توسـي نطـاق تطبيقهـا
وامنا يقتصر دور فقط عل شـرح وتربيـر القاعـد  ،وغالبـاً مـا ينـون االفـرتاض يف هـ احلالـة هـو مـن صـن
الفقهاء ،وم اك عل ذلك دية اجلنن اذ يفرتض وجود حياً النتقـاك الديـة اليـ اىل ورثتـ فهـو مـن ابب
()11
افرتاض وجود املسب قبل سبب .
وهناك مفاهي اخرى لالفرتاض ومنها احليلة القانونية والي ه افرتاض أمر خمالف للواق  ،يرتت علي
()12
تغيري حن القانون دون تغيري نصوص .
وتعــد احليلــة وســيلة شــائعة يف الش ـرائ القدميــة ،اســتعان هبــا احلنــا والقضــا ملواجهــة قســو النصــوص
وضي نطاق استيعاهبا للحاجات املتطور  ،وم ذلك فـإن التشـري احلـدي م خيـل مـن بعـض معـام احليلـة
غــري ان أ ثرهــا ينــاد ينحصــر يف تربيــر بعــض الــنظ القانونيــة س ـواء يف نطــاق القــانون اخلــاص أو يف نطــاق
()11
القانون العا .
ومـن كـل مــا تقـد يتضــح لنـا إن االفـرتاض القــانوين هـو وســيلة هامـة ودقيقـة لتطــور النصـوص القانونيــة
سواء يف انشائها أو توسي نطاقها ،أو يف تربيرها وتفسريها مبا يتالء واحلالة املعروضـة أمـا القاضـ والـي
ال حتل اال ابالفرتاض القانوين.
المبحث الثاني :الوسائل التشريعية ودورها في تطور النصوص القانونية
إن املشرع عند اصـدار اىل نصـوص قانونيـة يسـمح بوضـ واسـت دا وسـائل تشـريعية لنـ يوسـ مـن
نطــاق صــالحية ســلطة القاض ـ التقديريــة يف اســت دام للنصــوص س ـواء ابلتفســري أو ابلتعــديل ،أو أبي
وسيلة اخرى اهلد منها هو تفعيل دور النصوص القانونية وتوسي نطاق تطبيقها عل حاالت ال تنطب
عليها من قبل لوال است دا ه السلطة التقديرية من قبل القضاء ،والفائد ابلدرجة األسـاس هـو لفـض
املنا عـات واجيــاد نــوع مـن العدالــة واملســاوا بــن اخلصـو والســتقرار املعــامالت وحفاظـاً علـ النظــا العــا ،
وتوسي نطاق حل املنا عات املعروضة أما القاض الي ال حتل اال بتفسري ن قانوين أو بتعديل أو أبي
وسيلة قانونية أخرى.
وألجل بيان ه ا املبح بشـنل دقيـ سـو نقسـم علـ ثالثـة مطالـ  .نتنـاوك يف األوك ،التفسـري
ودور يف تطــور النصــوص القانونيــة ،وخنصـ املطلـ ال ــاين اىل تعــديل التشـري  ،أمــا التطبيقــات واالم لــة
التشريعية لالفرتاض القانوين فقد كانت عنوا ً للمطل ال ال  :وه عل النحو اآليت- :

 -11د :حممود عبد الرحي الدي  ،مصدر ساب  ،ص .164

Sir Henry Maine: Ancient Law , London , 1920 , p. 26 -12

 -11د :عبــاس العبــودي ،اتريــخ القــانون ،املنتبــة القانونيــة ،بغــداد ،ط  ،1113 ،1ص  ،59و د :صــويف حســن أبــو طال ـ ،
اتريخ النظ القانونية واالجتماعية ،القاهر  ،2938 ،ص .299
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املطلب األول :التفسري ودوره يف تطور النصوص القانونية

سائآل تطور النصوص ال ا و ية

ابتداءً يع ،التفسري لغةً هو البيان والتوضـيح لنشـف املـراد مـن الـن  ،أمـا معنـا اصـطالحاً فقـد كـان
هنــاك خــال يف حتديــد مفهوم ـ  ،ف ـ ه الفق ـ يف ه ـ ا الشــأن اىل اجتــاهن أحــدتا يضــي يف مفهوم ـ ،
وال اين يوس مـن مفهومـ  ،والتفسـري ينـون يف حالـة غمـوض الـن أو الـنق يف احلنـ أو التعـارض بـن
احنا النصوص.
فالتفســري الضــي يعــ ،إ الــة غمــوض الــن وتوضــيح مبهمـ للقضــاء فهـ ا التفســري ال شــأن لـ بــنق
أحنا الن أو يتعارض م أج اء القانون ،أما التفسري الواس يع ،توضيح ما غمض من الفاظ وتقومي
عيوب واستنماك ما نق من احنام والتوفي بـن أج ائـ املتعارضـة وتنييفـ علـ حنـو جيـاري متطلبـات
اجملتم  ،والتفسري هب ا املعى يال تطبي القانون ،ويقتض تفه معنا إلجياد احلل املناس للحن  ،فاذا
شـاب الـن غموضـاً أو نقصـاً أو عيبـاً مــاداً أو تعارضـاً بــن النصـوص وجـ علـ القاضـ أن يعمــد اىل
التفسـري كـ يتوصــل اىل احلنـ املـراد تطبيقـ حلــل النـ اع الشــك ان هـ العمليــة هـ وســيلة اجيابيــة لتطــور
النصوص القانونية وابلتا سيجد القاض حالً للمنا عة املعروضة أمام ُ والـي م جيـد هلـا حـالً مناسـباً قبـل
()17
تفسري للنصوص القانونية.
ومــن اجلــدير ابل ـ كر ان التفســري هــو التعــر مــن الفــا أو فح ـوا عل ـ حقيقــة احلن ـ ال ـ ي تتضــمن
القاعد القانونية ،وهو يتناوك القواعد التشريعية املنتوبة ،ويقس هـ ا التفسـري حبسـ اجلهـة الـي تقـو بـ
اىل ثالثــة أن ـواع تــا التفســري التش ـريع والقضــائ والفقه ـ  ،وان التش ـري حبــد ذات ـ يف الوقــت احلاضــر هــو
()16
وسيلة مهمة من وسائل تطوير القوانن ،ال بل هو أه ه الوسائل.
فالتفســري التش ـريع هــو ال ـ ي يتــوال املشــرع ،فقــد ي ــور خــال حــوك حقيقــة احلن ـ ال ـ ي يتضــمن
تشري معن أو تقض احملاك مبا خيـالف املعـى الـ ي قصـد الشـارع مـن هـ ا احلنـ  ،هنـا يتـدخل الشـارع
لبيان وتفسري املعى املقصود من التشري  ،وه ا التفسري يعترب ج ءً متمماً للتشري املراد تفسري ألن يعطـ
املساحة والنطاق الواس للقضاء لن ينطب ن قـانوين علـ واقعـة معينـ م ينطبـ عليهـا مـن قبـل وهبـ ا
ننــون أمــا حالــة متطــور لــن قــانوين ختتلــف ماهيت ـ وطبيعت ـ ومنــط حل ـ للمنا عــة عمــا كــان علي ـ قبــل
()15
التفسري وعلي ينون التفسري هو وسيلة لتطور النصوص القانونية القائمة.
أمــا التفســري القضــائ وهــو ال ـ ي يقــو ب ـ القضــاء حبن ـ طبيعــة وظيفت ـ ألن ـ هــو ال ـ ي يتــوىل تطبي ـ
القــانون عل ـ القضــاا املنظــور مــن قبل ـ  ،وهــو ال ـ ي يواجـ عملي ـاً غمــوض التش ـري ونقصـ وعيوب ـ  ،وهــو
ال ي يعمل عل استنباط االحنا للوقائ الي ال حيصل عل حن هلا يف النصوص حي يتمي ابلطاب
العمل ألن ُ يتأثر ابلظرو احمليطة ويسع اىل جعل أحنا القانون تتماش م حاجيات اجملتم وتطـور
()14
أوضاع  ،وعلي فالقضاء يف قيام مبهمة التفسري يلع دوراً هاماً يف تطور القانون.
 -17د :عبد الباق البنـري ،و د :هـري البشـري ،املـدخل لدراسـة القـانون ،القـاهر  ،ط  ،1122 ،،7ص  ،223و د :مصـطف
العوج  ،القاعد القانونية يف القانون املدين ،بريوت ،ط  ،2991 ،2ص.55
 -16د :آد وهي النداوي ،د :هاش احلافظ ،اتريخ القانون ،العاتك القاهر  ،ط  ،1113 ،1ص .81
 -15د :عبد املنع فرج الصد  ،اصوك القانون ،دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر ،بـريوت ث بـال سـنة طبـ ث ص  ،136و د:
راض القيس  ،عل اصوك القانون ،بيت احلنمة  /بغداد ،ط  ،1111 ،2ص .727
 -14د :عبد الباق البنري ،و د :هري البشري ،مصدر ساب  ،ص .212
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ومــن اجلــدير ابلـ كر ان التفســري القضــائ ال يلـ احملــاك اال يف احلــاالت الــي نـ عليهــا القــانون ،أو
الدستور ،ومن قبيل ذلك ما ن علي قانون املرافعات العراق  )13(.والي قض بوجوب اتباع قرار حمنمة
التمييـ يف حــاالت ثــالث منهــا صــدور قـرار الــنقض مــن قبــل اهليئــة العامــة حملنمــة التمييـ  ،وابلنظــر اىل ان
القضاء يتمت ابالستقالك يف احنام وهو ما ن علي دستور مجهورية العراق لعا  ،1115والتفسري قد
يقو ب الفقهاء يف شرحه للقانون حي يتمي ابلطاب النظري.
من ه ا كل ُ يتبن ان للتفسري أبنواع امل تلفة دوراً أساسياً يف تطور القانون ألن ينري الطري للقاضـ
إبجياد حلوك مناسبة حلل املنا عة املعروضة امام واعطائ مساحة اكرب يف سلطت التقديرية.
املطلب الثاني :تعديل التشريع

ابتــداءً إن للتشــري معنيــن ،أوهلمــا عــا ويقصــد ب ـ وض ـ القواعــد القانونيــة واســتنباطها مــن مصــادرها
امل تلفــة كالــدين والعــر والقضــاء ومبــاد العدالــة ،واثنيهمــا يقصــد ب ـ التعبــري عــن إراد الســلطة العامــة
امل تصــة يف الدولــة إبصــدار قاعــد قانونيــة وال ـ ا النــاس ابحرتامهــا وه ـ ا املعــى األخــري هــو املقصــود هنــا
()18
ابعتبار التشري هو وسيلة لتطور النصوص القانونية.
وان اسباب ه ا التطور يف النصوص القانونية يعود اىل حالة اجلمـود وعـد مواكبـة التطـور احلاصـل يف
اجملتمعات القدمية مما جعل من املشرعن والنتاب والفقهاء اىل اجياد وسائل لتطـور هـ النصـوص لتنـون
متالئمة م متطلبات العصر احلدي حلل كافة املنا عات املطروحة أما القضاء والي يستعصـ حلهـا إال
هب ـ النصــوص املعدلــة ،والــي تنــون أفضــل وســيلة بيــد القاض ـ لن ـ ال ينــون منن ـراً للعدالــة ،واهلــد
()19
واضح هنا هو إلحقاق احل بن املت اصمن.
ومن اجلدير ابل كر ان دور التشري كان حمدوداً يف تطوير القواعد القانونية يف اجملتمعات القدمية ،ألن
نشأ القواعد القانونية كانت لصيقة ابلعنصر الدي ،،وه ا ما منحها نوعاً من القدسية يف النفـوس حيـ
()71
كان من الصع تعديلها أو الغائها بشنل صريح.
ولنــن عل ـ العنــس ممــا ذكــر فقــد ا داد دور التش ـري أتيــة يف العصــور احلدي ــة حي ـ أصــبح املصــدر
األساس للقواعد القانونية وتطويرها ،يف حن تراج دور احليلة القانونية سابقة ال كر لتحتل مرتبة اثنويـة
يف هـ ا اجملـاك ،لـ لك ينـاد ينـون التشـري مـن خـالك تعديلـ الوسـيلة الوحيـد لتطـوير القـوانن يف العصــر
احل ــدي  ،بس ــب س ــهولة اس ــتعمال ومواكبتـ ـ للتط ــورات واتص ــاف ابلدق ــة والوض ــوح وال ب ــات والس ــرعة يف
()72
االنشاء والتعديل.

 -13انظر اك ر تفصيالً ن املاد ( )125من قانون املرافعات املدنية العراق رق  87 /لسنة  2949املعدك.
 -18د :عب ــد الب ــاق البن ــري ،امل ــدخل لدراس ــة الق ــانون والش ـ ـريعة االس ــالمية ،بغ ــداد ،،2931 ،ص  ،145د :عم ــر مم ــدوح
مصـطف  ،اصــوك اتريـخ القــانون ،2947 ،ص  ،211و د :آد وهيـ النــداوي ،و د :هاشـ احلــافظ ،اتريـخ القــانون ،مصـدر ســاب ،
ص .81
 -19االستاذ عل بدوي ،أحباث التاريخ العا للقانون ،اتريخ الشرائ  ،ج  ،2بال سنة طب  ،ص .51
 -71د :هدي ينن ،اتريخ القانون ،ط  ،2944 ،2ص .119
 -72د عبد الباق البنري ،مصدر ساب  ،ص .162
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وكـ لك فاحليلــة القانونيـة ال تســتمد قوهتــا مـن ســلطة عليــا أو هيئـة تشـريعية بــل مـن الضــرورات العمليــة
الي أملتها طبيعة التطور يف حيا ومعامالت االفراد م علمه أبن ليس هلا سند من النصوص القانونيـة،
اما التشري فيستمد قوت من كون يصدر عن سلطة عليا تشريعية أو سلطة حاكمة هلا فرض القوانن.
فاحليلــة تقــو علـ تعــديل القــانون بصــور غــري مباشــر أمــا التشـري فيعــدك القــانون بصــور مباشــر  ،فيعمــد
املشرع صراحةً اىل تعديل قواعد القانون بدون االلتجاء اىل ه الطريقة امللتوية ،وخاصةً فقد الت النظر
اىل النصوص القانونيـة أبمـا مقدسـة وغـري قابلـة للتعـديل ،فالقاعـد القانونيـة هـ مـن صـن العقـل البشـري
()71
فال مان من تعديلها كلما ظهر قصورها أو عد الفائد منها.
املطلب الثالث :التطبيقات واالمثلة التشريعية لالفرتاض القانوني

إن لالفـرتاض القــانوين تطبيقــات وام لــة تشـريعية ك ــري اهلــد منهــا هــو توســي دائــر تطبيـ النصــوص
القانونية عل حاالت ال تنطب عليها قبل وجود م ل ه ا االفـرتاض ،ومنهـا علـ سـبيل امل ـاك ،مـا نصـت
عليـ املــاد ( )2 / 2736مــن القــانون املــدين العراقـ ســاب الـ كر )77(.والــي تعطـ امتيــا اً ملــؤجر العقــار
علـ املنقــوالت الــي يضـعها املســتأجر يف العــن املــؤجر  ،وابلتأكيـد فــان هـ ا التصـر خيــالف احلقيقــة الــي
تقض جبعل امتيا مؤجر العقار عل ه املنقوالت اململوكة للمستأجر ،وابلتا يؤدي االفرتاض القانوين
هنا دوراً مهماً يف تربير ه امل الفة ،وذلـك علـ أسـاس (فنـر الـرهن الضـم )،كمـا لـو كـان هنـاك عقـد
رهن متف علي ضمناً بن املؤجر واملستأجر يضمن حقوق االوك يف مواجهة ال اين.
وم ــن االم ل ــة التشـ ـريعية ال ــي ي ــدخل فيه ــا االفـ ـرتاض الق ــانوين يف تن ــوين القاع ــد القانوني ــة ه ــو حال ــة
()74
التجنس )76(.وك لك حالة الض  )75(.واحللوك العي ،والوفاء م احللوك.
وهنــاك تطبيقــات اخــرى لالف ـرتاض القــانوين وم اهلــا فنــر الش صــية املعنويــة أو الش صــية االفرتاضــية
( ) Theorie de La personnalite fictiveوالـي تسـم ابلنظريـة الرومانيـة النتشـارها بـن شـراح القـانون
الرومــاين ،ومــن ابــر انصــار ه ـ النظريــة هــو الفقيـ ســافي )Savigng( ،وتــرى هـ النظريــة ان الش ـ
()73
املعنوي ما هو اال افرتاض قانوين ،والقانون هب احلالة مينحها احلقوق وحتمل االلت امات.
وخبصوص الش صية املعنويـة فقـد حـددهتا املـاد ( )63مـن القـانون املـدين العراقـ ونظمـت أحنامهـا
املــادتن ( )69 ،68مــن القــانون ذاتـ  ،وكـ لك فنــر االثــر الرجعـ هـ مــن التطبيقــات املهمــة لالفـرتاض
القانوين ،فقد تضمن القانون املدين العراق العديد من التطبيقات التشريعية لفنر االثر الرجع والي يبدو
فيها بشنل واضح تربير وتوسي نطاق الن ري من القواعد القانونية وه ا ابلتا يـؤدي اىل اتسـاع مسـاحة
 -71د :حممود عبد اجمليد مغري ،الوجي يف اتريخ القوانن ،بريوت ،2939 ،ص.163
 -77نصت املاد ( )2 / 2736عل إن ُ ((اجر املبـاين واالراضـ ال راعيـة لـ الث سـنوات ،او ملـد االجيـار ان قلـت عـن ذلـك،
وكل ح آخر للمؤجر مبقتض عقد االجيار ،هلا مجيعاً ح امتيا عل ما ينون موجوداً يف العـن املـؤجر مملوكـاً للمسـتأجر مـن منقـوك
قابل للحج ومن حمصوك راع )).
 -76انظر عل سبيل امل اك ن املاد ( )8من قانون اجلنسية العراقية رق  67لسنة  2947املعدك ،ون املاد  2 /من قانون
منح اجلنسية العراقية للعرب رق  5 /لسنة  2935املعدك.
 -75انظر عل سبيل امل اك نصوص املواد ( )64 - 61اخلاصة حبالة الض من قانون رعاية األحـداث رقـ ( )34لسـنة 2987
املعدك.
 -74انظر عل سبيل امل اك نصوص املواد ( )782 - 739من القانون املدين العراق املعدك.
 -73د :رمضان أبو السعود ،النظرية العامة للح  ،دار اجلامعة اجلديد  ،االسنندرية ،1115 ،ص .176
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العدد11 :

ح ــل املنا ع ــات املعروض ــة علـ ـ القض ــاء وابلتأكي ــد ه ـ ا م أيت اال م ــن خ ــالك تط ــور النص ــوص القانوني ــة
وانطباقها عل حاالت م تنطب عليها لوال وجود م ل ه االفرتاضات ،وهناك نصوص قانونية جتسـد مـا
ذكــر وهــو ن ـ املــاد ( )1 / 278ون ـ املــاد ( )233واملــاد ( )191واملــاد ( )261 - 279مــن
القانون املدين العراق كل ه النصوص تعرب عن افرتاضات قانونية.
ومن كل ما تقد يتضح ان فنر االثر الرجع تعد من اك ـر االفنـار القانونيـة انتشـاراً ،اذ يقـو األثـر
الرجع ـ عل ـ فنــر االف ـرتاض القــانوين ،وذلــك عــن طري ـ اعتبــار ان تصــرفاً مــن التصــرفات أو واقعــة مــن
الوقائ قد وقعت يف وقت ساب عل الوقت احلقيق ال ي حدثت أو وقعت في .
المبحث الثالث :االجتهادات القضائية ودورها في تطور النصوص القانونية
كمــا ذكــر ســابقاً ان مــن أه ـ وســائل تطــور النصــوص القانونيــة هــو عل ـ ســبيل امل ــاك االفرتاضــات
القانونية والوسائل التشريعية واالجتهادات القضائية فالسؤاك ال ي مينن أن ي ار هـو ،هـل مينـن ان نعتـرب
اجتهاد احملاك مصدراً للقاعد القانونية من حي نشؤها أو تطورها؟ وهـل هنـاك سـلطة تقديريـة للقاضـ
يف اجياد حل للمنا عة املعروضة أمام ؟ وهل هناك قيود عل حرية القاض  ،ماه التطبيقات القضائية
هب ا اخلصوص؟
وألجــل بيــان ه ـ ا املبح ـ بشــنل دقي ـ واالجابــة عل ـ كــل التســاؤالت املطروحــة ســو نقس ـ ه ـ ا
املبح عل ثالثة مطال  ،نتناوك يف املطل األوك ،سلطة القاض التقديرية ،ويف املطلـ ال ـاين نـتنل
عـن القيـود علـ حريـة القاضـ  ،أمـا أسـاس وطبيعـة القناعـة القضـائية فقـد كانـت عنـوا ً للمطلـ ال الـ ،
وه عل النحو اآليت- :
املطلب األول :سلطة القاضي التقديرية

ابتداءً ان القاعد القانونية ه جمموعة مباد عامة تنظ وترع موضوعاً معيناً متصالً حبيا االنسان
القانونية وه ابلتا تتصف ابملوضوعية والعمومية من حي اما تض املبدأ القانوين بصور جمرد فيصبح
منطلقاً حلل املسائل القانونية الي تق ضمن نطاق  ،وهب ا ختتلف القاعد القانونية عن احللوك الي تعطيها
احملــاك للمســائل القانونيــة املطروحــة أمامهــا ،ألن هـ احللــوك تبقـ خاصــة ابلنـ اع الـ ي تنهيـ وال تتعــدا
لغــري مــن الن اعــات ،ألن احملــاك غــري خمولــة بوضـ أحنامهــا يف صــيغة األنظمــة ،فتبقـ فقراهتــا واحنامهــا
()78
ذات مفعوك نسيب ومل فقط ضمن اطار املنا عة الي أعطتها ه القرارات احلل القانوين املناس .
ومن اجلدير ابل كر ان القاض ال يقف منتو األيدي أما التطورات اهلائلة يف احليـا االجتماعيـة،
ألن مــا يدون ـ ُ التــاريخ ال ينت ـ ل ـ البقــاء فســرعان مــا ميتــد الي ـ الفنــاء مــن خــالك اختــاذ القاض ـ ســلطت
التقديريــة يف حتــوير وتعــديل الــن القــانوين مبــا يــتالء واحللــوك املناســبة للقضــية املعروضــة أمام ـ ُ ،فيســتنبط
حنمـ ـاً م ــن احلق ــائ وامل ــل العلي ــا ،أي م ــن املص ــدر امل ــادي أو املوض ــوع للق ــانون ،فاملص ــادر املادي ــة أو

 -78د :مصطف العوج  ،مصدر ساب  ،ص .35
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املوضوعية إذن ه الي تقد جوهر القاعـد القانونيـة ،واملصـادر الرمسيـة هـ الـي تسـبغ علـ هـ ا اجلـوهر
()79
صيغة الوضعية أو الشرعية مبا تعط ل شنالً مل ماً للناس.
ماهية السلطة التقديرية املمنوحة للقاض من خالك ما يتوصل الي يف
وبعض الفق ي كر ان تتل
تنوين عقيدت من الوقائ واالدلة وكافة األوراق ال بوتية بعد ان ي ن حقيقتها وقيمتهـا يف سـري الـدعوى أو
يف االثبات بشرط صحة كافة اإلجـراءات الـي طرحـت عليـ  ،وسـلطة القاضـ يف النهايـة هـ جمـرد نشـاط
يرم اىل التوصل إلجياد حدث معن وهو تطبي القانون سواء يف تعديل ن قـانوين أو حتـوير مبـا يـتالء
مـ القضــية املعروضـة أمامـ ُ ،وهبـ ا ينــون قـد طــوع ووسـ مــن نطـاق القاعــد القانونيـة ،ألن هـ الســلطة
ه نشاط ذهـ ،عقـالين ،واملشـرع هنـا ال يتـدخل فيمـا يتعلـ بنيفيـة ممارسـة القاضـ لنشـاط العقلـ اي
بنيفيـة ترمجــة الســلطة التقديريــة اىل واقـ منــت  ،وال يرسـ لـ كيــف يفنـر وكيــف يشــنل معادالتـ ال هنيــة
()61
ليحصل عل احلل املناس للمنا عة املعروضة أمام .
فالقاضـ ال خيلـ مبــدئياً القاعــد القانونيــة ألن ذلــك يعــود للمشــرع بينمــا مهمتـ هـ تفســري وتطبيـ
القاعد القانونية املوجود ابست دا سلطت التقديريـة يف حالـة عـد وضـوحها ،فنيـف مينـن للقاضـ إذاً
ان يوجد احلل عند غياب الن أو عند وجود نق أو غموض في سوى من خالك اجياد قاعد قانونيـة
()62
معينة تصلح كأساس للحل القانوين.
ومن النتاب من قاك ان سلطة القاض التقديريـة م توجـد اال لتحقيـ أمسـ وأنبـل األهـدا املتوخـا
مــن اجي ـ اد ح ــل للن ـ اع املعــروض أم ــا القاض ـ إبنشــائ أو توس ــيع أو حتــوير لــن ق ــانوين معــن وابلت ــا
()61
سيحق نوعاً من العدالة واملساوا بن االطرا املتنا عة.
وخبصوص سلطة القاض التقديرية واجياد حالً للمنا عة املعروضة أمام فقد أشارت اىل ه ا املوضوع
()67
الن ري من القوانن العربية واالجنبية.
إذن يتضح من كل ما تقد ابن سلطة القاضـ واجتهـاد احملـاك يعمـالن علـ بلـور القواعـد القانونيـة
القائمة أبن تعط البعد القانوين ويظهر بوضوح معناها ومضموما مما يقود اىل اظهار قواعد متممة لتلك
القواعد األساسية ويساه يف ارتقاء ه القواعد القانونية التشريعية من خالك الدور امله للقاض وال ي
فرض علي مبوج القانون إبجياد القاعد القانونية املناسبة حلل املسائل املعروضـة عليـ أمـا اسـت راجاً مـن
النصوص القائمة أو ابست دا سلطت التقديرية يف حالة غموض أو نق التشري .
 -79د :عبد احلميد فود  ،مصدر ساب  ،ص .24
 -61د :عب ــد احلميـ ــد الش ـ ـواري ،رسـ ــالة القض ــاء دراسـ ــة يف نفس ــية القاض ـ ـ  ،وتفس ــري  ،وسـ ــلطت التقديري ــة ،منشـ ــأ املعـ ــار ،
االسنندرية ،بال سنة طب  ،ص .119
.Lecsot – Les tribunaux en face de La Carence du Legislateur – 2007. p – 86 -62
 -61د :عبــد العل ـ حفــيظ ،صــالحيات قاض ـ تطبي ـ العقــوابت يف القــانون املغــري ،ط  ،1115 ،2ص  ،218و د :فاضــل
يــدان حممــد ،ســلطة القاض ـ اجلنــائ يف تقــدير االدلــة ،دار ال قافــة للنشــر والتو ي ـ  ،ط  ،2االصــدار ال ــاين ،1114 ،ص  ،67و د:
موريس خنلة ،النامل يف شرح القانون املدين ،دراسة مقارنة ،منشورات احلليب احلقوقية ،ج  ،2بـريوت ،1113 ،ص  ،51و د :لطيفـة
املهدايت ،حدود سلطة القاض التقديرية يف تفريد اجل اء ،الرابط ،ط  ،1113 ،2ص .69
 -67انظــر ن ـ املــاد ( )127مــن قــانون اصــوك احملاكمــات اجل ائيــة العراق ـ رق ـ  217لســنة  2932املعــدك و ( )711مــن
قانون االجراءات املصري رق  251لسنة  ،2951ونـ املـاد ( )251مـن قـانون االجـراءات اجل ائـري رقـ  44لسـنة  ،2944ونـ
املاد ( )613من قانون االجراءات الفرنس رق  644لسـنة  2987ونـ املـاد  124مـن قـانون االجـراءات االملـاين االحتـادي لسـنة
 2935وغريها.
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املطلب الثاني :القيود على حرية القاضي

مبا أن السلطة التقديرية للقاض يف اجياد احلل املناس ه نشاط عقل يرم اىل النشف عن مدى
تطاب املقدمات النامنة يف عناصر النـ اع ،مـ املقـدمات النموذجيـة املنصـوص عليهـا يف القـانون ،فـال بـد
اذن من وجود قيود معينة عل سلطة أو حريـة القاضـ حـى ال ينـون متعسـفاً يف اسـتعماك هـ السـلطة
جتــا اآلخ ـرين ومــن ه ـ القيــود هــو ان تتولــد قناعــة القاض ـ يف اجيــاد حــل معــن للمنا عــة املعروضــة أمــا
القضاء مـن أدلـة تطـرح عليـ ابجللسـة اثنـاء نظـر الـدعوى ،مبعـى أن يسـتند يف فهمـ وحتليلـ واجيـاد للحـل
املناس اىل وقائ واوراق ثبوتية وادلـة مقنعـة وبـراهن مـؤثر وابلتـا ينـون مـن السـهل علـ القاضـ حـل
املنا عة واحقاق احل  ،،وجي أيضـاً أن تنـون كافـة األدلـة املطروحـة أمـا القاضـ مسـتمد مـن إجـراءات
صحيحة غري مـ ور ويتجسـد ذلـك مـن خـالك الـدور الرقـاي الـ ي جيـ ان تقـو بـ املؤسسـات القضـائية
عل عمل القاض  ،وك لك جي ان ينون اقتناع القاض مبنياً عل أدلة مستساغة عقالً مبعى أن تنون
مما يدركها العقل واملنط والفنر السلي حى ال تنون عرضة للنقض أو البطالن ومن القيـود االخـرى هـو
ان ينون اقتناع القاض مبنياً عل اليقن وعل قرائن واستدالالت متعدد  ،حى ينون للحلوك القضائية
()66
قو التنفي .
ومن االمور املهمة االخـرى والـي ابإلمنـان ان نعتربهـا قيـوداً علـ حريـة القاضـ هـو ان علـ احملنمـة
الي اعتمدت حالً قانونياً معيناً ابالستناد لقاعد قانونية اسـتنبطها مـن جممـل القـانون الوضـع أن تت لـ
عن م ل ه ا احلل يف قضية اخرى مماثلـة اذا تنونـت لـديها القناعـة النافيـة ،ابن احلـل السـاب غـري جـدير
ابمل ــابر والبق ــاء علي ـ ـ ألس ــباب مس ــتجد  ،أو لتط ــور حاص ــل يف املف ــاهي أو ألن أوض ــاعاً اجتماعي ــة أو
اقتص ــادية اس ــتجدت فقض ــت جت ــاوابً م ـ الش ــعور الع ــا ابلع ــدك واالنص ــا ابلرج ــوع ع ــن اجته ــاد س ــاب
()65
واعتماد حلوك جديد وان كانت مناقضة لتلك الي اعتمدها االجتهاد الساب .
املطلب الثالث :أساس وطبيعة القناعة القضائية

اختل ــف الفق ـ بص ــدد االس ــاس ال ـ ي تق ــو علي ـ قناع ــة القاض ـ  ،وفيم ــا اذا كان ــت تق ــو عل ـ جم ــرد
انطباعــات عــابر صــادر عــن االحســاس والشــعور ال ـ ايت ،ا امــا جمــرد حــدس فطــري ،أو امــا تقــو عل ـ
ضمري القاض فالفقي الفرنس (جارو) ي كر أبن ترك اصدار االحنا لقناعـة القاضـ تتـأثر ابنطباعـاهت
الش صية العابر سواء أكانت عاطفية أ ش صية حبت  ،حي ال جيد نفسـ حباجـة اىل التحليـل والـرتوي
()64
والدقة مبعناها العمي وامنا جمرد انطباعات سطحية.
وي ـ ه الــبعض اآلخــر اىل ان القناعــة القضــائية أساســها هــو اجتــا نفس ـ يرم ـ اىل التوصــل إلجيــاد
()63
حدث معن ه ا احلدث هو تطبي القانون.
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 -66د عبد احلميد الشواري ،مصدر ساب  ،ص .127
 -65د :مصطف العوج  ،مصدر ساب  ،ص .34
Grraud traitetheorique et pratique dinstrution crmminlle et de procedure penale. 1951 – p. -64

 -63د :نبيل امساعيل عمر ،سـلطة القاضـ التقديريـة يف املـواد املدنيـة والتجاريـة ،منشـأ املعـار  ،االسـنندرية ،ط ،2986 ،2
ص.212
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وآخرون أقاموا أساسها علـ ضـمري القاضـ ووجدانـ وعرفـوا الضـمري أبنـ ضـوء داخلـ يـنعنس علـ
كل وقائ احليا وما القاض اال مستودع للقانون والقواعد االخالقية والي مبقتضاها تت التفرقة بن العدك
()68
والظل  ،والصدق والن ب.
وبرأينا املتواضـ ان االسـاس الـ ي تقـو عليـ القناعـة القضـائية ينمـن يف قواعـد عقليـة خلقيـة منطقيـة
تســتمد عناصــرها وال اميتهــا مــن التنــوين الش صـ والعلمـ للقاضـ وهـ تعتمــد يف بعــض مربراهتــا علـ
جان املعقولية واملنطقية يف تقديرها لألدلة.
أما طبيعة القناعة القضائية فالبعض اعتربها جمرد رأي قضـائ يبديـ القاضـ يف قيمـة الـدليل املعـروض
()69
أمام ُ ومدى انطباق عل الواقعة حمل الن اع من عدم .
والــبعض اآلخــر اعتربهــا جمــرد اعتقــاد يقــو يف ذهــن القاضـ عنــد تقــدير لألدلــة ليحصــل علـ التـوا ن
()51
املنطق يف اجياد احلل القانوين املطلوب للمنا عة القضائية.
()52
ورأي أخري قاك اما تشنل منطقة وسـط بـن االعتقـاد واليقـن والـرأي األخـري أقـرب اىل الصـواب
عل اعتبار ان شك القاض من خالك قناعت حبل معن يفسر عل إنـ يقـن مـن القاضـ يضـعف قيمـة
الـدليل وابلتــا عليـ ان يبــ ،اعتقــاد علـ هـ ا اليقــن واجيــاد حـالً مناســباً للقضــية املعروضــة أمامـ وهبـ ا
ينون قد ساه يف تطوير الن القانوين وجعل ُ ينطب عل حالـة م ينطبـ عليهـا وهـ ا مـا يسـم ابلتـا
االجتهــادات القضــائية والــي تســاه اىل حــد مــا يف تطــور النصــوص القانونيــة وتطويعهــا واســت دامها يف
احللوك القانونية للمنا عات القضائية.
الخاتمة
بعــد أن تناولنــا موضــوع وســائل تطــور النص ـوص القانونيــة س ـواء أكانــت افرتاضــات قانونيــة أ وســائل
تشريعية ا اجتهادات قضائية فقد توصلنا يف مايـة هـ ا البحـ علـ ع ٍ
ـدد مـن النتـائ واملقرتحـات ،وهـ
عل النحو اآليت:
أوالً  /النتائج- :

 -2تبن ان االفرتاض القانوين هـو رخصـة مـن قبـل املشـرع منحهـا للقضـاء إلجيـاد حلـوك مناسـبة علـ
القضاا املعروضة أمـا القاضـ ال حتـل اال بتحـوير الـن القـانوين مبـا خيـد املصـلحة العامـة واخلاصـة علـ
السواء.
 -1تبن ان جوهر االفرتاض القانوين هو خمالفة احلقيقة الطبيعية والي تنته ابلتا اىل خمالفة احلقيقة
القانونية حنماً والعنس غري صحيح.
Faustin Helie – preactigue criminelle des courset teiburnux – scasseures paris – 1995 – p. 343 -68
 -69د :وجــدي راغـ فهمـ  ،النظريــة العامــة القضــائ  ،رســالة دكتــورا  ،مطبعــة أطلــس ،منشــأ املعــار االســنندرية،2936 ،
ص .543
 -51د :حممد مصطف القلل  ،أسـباب احلنـ اجلنـائ  ،جملـة القـانون واالقتصـاد ،العـدد اخلـامس ،السـنة اخلامسـة ،2975 ،ص
.752
 -52د :ك ابو عامر ،االثبات يف املواد اجلنائية ،بال سنة طب  ،ص .242
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 -7تبن أيضاً ان كل من االفرتاض القانوين والوسائل التشريعية واالجتهادات القضـائية يعمـالن علـ
تطور النصوص القانونية من خالك اجياد احللوك املناسبة للقضاا املعروضة اما القاض وه الوسائل قد
ذكرت عل سبيل امل اك وليست عل سبيل احلصر.
 -6يف كل األحواك جي ان ال يقف القاض منتو االيدي عند طـرح نـ اع معـن أمامـ فهـو جـ ء
مــن واجب ـ الشــرع والقــانوين أن يبح ـ ويبــدع مــن خــالك انشــاء أو توســي أو تربيــر النصــوص القانونيــة
النطباقها عل وقائ م تنطب عليها من قبل.
 -5تبــن ان ال ـراجح يف طبيع ــة القناعــة القض ــائية يقــو عل ـ مب ــدأ االعتقــاد واليق ـن بضــعف احلل ــوك
املوجود واملستند عل النصوص القائمـة ألمـا ال تفـ ابلغـرض واعتمـاد القاضـ علـ حلـوك مبتنـر مـن
خالك است دا سلطت التقديرية وقناعت إبجياد احللوك املناسبة للمنا عات املعروضة علي .
ثانياً  /املقرتحات

 -2نقــرتح بتوســي صــالحيات القاضـ لنـ يــتمنن مــن اجيــاد احللــوك املناســبة للمنا عــات املعروضــة
علي والي ال ينطب عليها حن الن القانوين القـائ وذلـك إبنشـاء أو توسـي أو تربيـر أو بتحـوير الـن
القانوين مبا ينسج وطبيعة الن اع.
 -1ض ــرور مواكب ــة التشـ ـريعات للتط ــورات احلاص ــلة يف اجملتمع ــات سـ ـواء علـ ـ الص ــعيد السياسـ ـ أو
االجتمــاع أو االقتصــادي أو غــري ذلــك لن ـ ينــون جــوهر الــن القــانوين احلــدي متالئم ـاً م ـ تطــور
الواقعة القانونية إجياابً أ سلباً.
 -7ض ــرور اعط ــاء ك ــل اجله ــات التنفي ي ــة ذات الص ــالحية املمنوح ــة للقض ــاء ابلتص ــر يف الوق ــائ
القانونية لتحقي اكرب عدالة ممننة والستقرار املعامالت واحلفا عل النظا العا وإلحقاق احل والعدالة
واملساوا بن االطرا املتنا عة.
 -6ضرور تفعيل الدور الرقاي عل عمل املؤسسات القضائية ومن أي تدخالت خارجية من شأما
اضعا دور وعمل القضاء ون اهت  ،وتوفري محاية أكرب وضمانة أكيد لنل املؤسسات القضائية لتحقيـ
اكرب قدر ممنن يف حل الن اعات ابست دا احلنمة واملنط القانوين.
المراجع
أوالً  /الكتب القانونية

 -2د :آد وهي النداوي ،د :هاش احلافظ ،اتريخ القانون ،العاتك القاهر  ،ط .1113 ،1
 -1د :أب ـ ــو ي ـ ــد عب ـ ــد الب ـ ــاق مص ـ ــطف  ،االف ـ ـرتاض ودور يف تط ـ ــور الق ـ ــانون ،مطبع ـ ــة دار الت ـ ــأليف
االسنندرية.2981 ،
 –7د :توفي حسن فرج ،دروس يف القانون الروماين ،مطبعة كريدي  ،بريوت.2945 ،
 -6د :حسن عل ال نون ،فلسفة القانون ،مطبعة العاين ،ط  ،2بغداد.2935 ،
 –5د :راض القيس  ،عل اصوك القانون ،بيت احلنمة بغداد ،ط .1111 ،2
 -4د :رمضان أبو السعود ،النظرية العامة للح  ،دار اجلامعة اجلديد  ،االسنندرية1115 ،
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 -3د :هدي ينن ،حماضرات يف اتريخ القانون ،مطبعة كريدية ،بريوت.2946 ،
 –8د :هدي ينن ،اتريخ القانون ،ط .2944 ،2
 -9د :ك ابو عامر ،االثبات يف املواد اجلنائية ،بال سنة طب .
 -21د :مسري عبد السيد تناغو ،النظرية العامة للقانون ،منشأ املعار  ،االسنندرية.2999 ،
 –22د :صويف حسن أبو طال  ،اتريخ النظ القانونية واالجتماعية ،القاهر .2938 ،
 -21د :عل بدوي ،أحباث يف التاريخ العا للقانون ،اتريخ الشرائ  ،مطبعة نوري ،مصر.2974 ،
 -27د :عبـ ــاس العبـ ــودي ،اتريـ ــخ القـ ــانون ،مطبعـ ــة دار النت ـ ـ للطباعـ ــة والنشـ ــر جامعـ ــة املوصـ ــل،
.2989
 –26د :عباس العبودي ،اتريخ القانون ،املنتبة القانونية ،بغداد ،ط .1113 ،1
 -25د :عبد اجمليد احلني  ،وعبد الباق البنري ،وحممد ط البشري ،القانون املدين ،مصادر االلت ا ،
الدار اجلامعية للطباعة والنشر والرتمجة ،ج .2981 ،2
 –24د :عبد اجمليد احلني  ،وآخرون ،القـانون املـدين ،أحنـا االلتـ ا الـدار اجلامعيـة للطباعـة والنشـر
والرتمجة ،ج .2981 ،1
 –23د :عبــد احلميــد فــود  ،جــوهر القــانون بــن امل اليــة والواقعيــة ،دار الفنــر اجلــامع  ،االســنندرية،
.1115
 -28د :عبد احلميد الشواري ،رسالة القضاء دراسة يف نفسية القاض  ،وتفسري  ،وسلطت التقديرية،
منشأ املعار  ،االسنندرية ،بال سنة طب .
 –29د :عبد الباق البنري ،ود :هري البشري ،املدخل لدراسة القانون ،القاهر  ،ط .1122 ،7
 -11د :عبد الباق البنري ،املدخل لدراسة القانون والشريعة االسالمية ،بغداد2931 ،
 -12د :عبد السال الرتماني ،،اتريخ النظ والشرائ  ،مطبعة جامعة النويت.2935،
 -11د :ع الدين عبد هللا ،القانون الدو اخلاص ،تنا ع القوانن ،ج  ،1ط .2931 ،3
 -17د :عبــد املــنع فــرج الصــد  ،اصــوك القــانون ،دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر ،بــريوت ث بــال
سنة طب ث.
 –16د :عمر ممدوح مصطف  ،اصوك اتريخ القانون.2947 ،
 -15د :عبد العل حفيظ ،صالحيات قاض تطبي العقوابت يف القانون املغري ،ط .1115 ،2
 -14د :فاضل يدان حممد ،سلطة القاض اجلنا ئ يف تقدير االدلة ،دار ال قافة للنشـر والتو يـ  ،ط
 ،2االصدار ال اين.1114 ،
 -13د :لطيفة املهدايت ،حدود سلطة القاض التقديرية يف تفريد اجل اء ،الرابط ،ط .1113 ،2
 –18د :حممـد حســن منصـور ،املــدخل اىل القـانون ،النتــاب األوك ،القاعـد القانونيــة ،دار النهضــة
العربية ،بريوت.2995 ،
 –19د :حممــد مصــطف القلل ـ  ،أســباب احلن ـ اجلنــائ  ،جملــة القــانون واالقتصــاد ،العــدد اخلــامس،
السنة اخلامسة.2975 ،
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 –71د :حممــود عبــد الــرحي الــدي  ،احليــل يف القــانون املــدين ،دراســة مقارنــة ابلفقـ االســالم  ،دار
اجلامعة اجلديد للنشر ،االسنندرية ،بال سنة طب .
 –72د :حممود عبد اجمليد مغري ،الوجي يف اتريخ القوانن ،بريوت.2939 ،
 –71د :منصور مصطف منصور ،نظرية احللوك العي ،وتطبيقاهتـا يف القـانون املـدين املصـري ،مطبعـة
جامعة القاهر  ،مصر.2954 ،
 -77د :مصطف العوج  ،القاعد القانونية يف القانون املدين ،بريوت ،ط .2991 ،2
 –76د :موريس خنلة ،النامل يف شرح القانون املدين ،دراسـة مقارنـة ،منشـورات احللـيب احلقوقيـة ،ج
 ،2بريوت.1113 ،
 -75د :نبيــل امساعيــل عمــر ،ســلطة القاض ـ التقديريــة يف امل ـواد املدنيــة والتجاريــة ،منشــأ املعــار ،
االسنندرية ،ط .2986 ،2
 -74د :وج ــدي راغـ ـ فهمـ ـ  ،النظري ــة العام ــة القض ــائ  ،رس ــالة دكت ــورا  ،مطبع ــة أطل ــس ،منش ــأ
املعار االسنندرية.2936 ،
 -73د :اســر ابسـ ذنــون ،االف ـرتاض القــانوين يف قــانون املرافعــات املدنيــة ،رســالة ماجســتري ،جامعــة
صالح الدين.1118 ،
ثانياً  /املصادر األجنبية- :

1- Sir Henry Maine: Ancient Law , London , 1920.
2- Lecsot – Les – tribunaux , en face de La Carence du Legislateur ,
2007.
3- Grraud traitetheorique – et pratique dinstrution crmminlle – et – de
procedure penale – 1951.
– 4- Faustin Helie – preactigue Criminelle des – Courset teiburnux
Sclasseures paris 1995.

ثالثاً  /القوانني والدساتري.

 -2القانون املدين العراق رق  61لسنة  2952املعدك.
 -1القانون املدين املصري رق  272لسنة  2968املعدك.
 -7القانون املدين الفرنس الصادر عا  2816واملعدك ابملرسو  764لسنة .1114
 -6قانون اجلنسية العراقية رق  67لسنة  2947املعدك.
 -5قانون منح اجلنسية العراقية للعرب رق  5لسنة  2935املعدك.
 -4قانون رعاية األحداث رق  34لسنة  2987املعدك.
 -3قانون اصوك احملاكمات اجل ائية العراق رق  217لسنة  2932املعدك.
 -8قانون االجراءات املصري رق  251لسنة .2951
 -9قانون االجراءات اجل ائري رق  44لسنة .2944
 -21قانون االجراءات الفرنس رق  644لسنة .2987
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 -22قانون االجراءات االملاين االحتادي لسنة .2935
 -21قانون املرافعات املدنية العراق رق  87لسنة  2949املعدك.
 -27دستور مجهورية العراق لعا .1115 /
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مستخلص البحث
االنس ــان خليف ــة هللا س ــبحان وتع ــاىل عل ـ االرض ،اس ــتعمر فيه ــا ومنن ـ م ــن اقام ــة احلض ــارات ﭧ
ﭨﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ،21 :
وانع علي النع املادية واملعنوية.
ﭧ ﭨﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼلقم ـ ـ ـ ــان،11 :وام ـ ـ ـ ــد
بقو وماك وبنن
ﭧ ﭨﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼ غافر، 81 :ووفر ل اسباب التقد والرق  ،و س ر هللا سبحان لإلنسان كل شـ ء ،فـانتف
مــن ذلــك ،وشــيد احلضــارات ،وتقــد العلـ  ،بعـ ســبحان مــن يســلك بـ املعتقــد والطريـ الصــحيح؛
ليقو احنراف السلوك  ،واالعتقادي ،فبع سبحان االنبياء مرشدين ،ومعلمن ،ومن رين
ﭧ ﭨﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼص ،45 :لنـ ـ ــنه تناس ـ ـ ـوا نع ـ ـ ـ هللا
عليه  ،وم ينفعه ما وصلوا الي من حضار وتقد  ،فدمره هللا ،وم يب منه اال االاثر شاخصة
ﭧ ﭨﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل– 52 :
 51لينونوا عرب لغريه .
 -2النلية الرتبوية املفتوح  /كربالء.
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Summary of the research

Human Khalifa Almighty God on earth, Astamrh which enabled him to
establish civilizations custom: 10, and blessed him moral and material
]blessings Luqman: 20, and-running power and money and Benin Hawash
[Hawash ,forgiving: 82, and provided him with the reasons for progress
and prosperity, and God mocked the man everything, Vantf them and built
civilizations, and the progress of science, and then sent the Almighty of
exhibits by the belief and the right way; for the deviation behavioral and
belief, he sent Almighty prophets mentors and teachers and admonishing
p: 65, but they have forgotten God's blessings on them, and did not benefit
them as they reached him of civilization and progress, Vdmarham God,
leaving them only relics Hawash ants: 51-52 to be an example to others.

مقدمة
امتا القران النرمي عن سائر النت السماوية بنونـ كتـاابً معطـاء شـامالً لنـل نـواح احليـا  ،فنلمـا
توغــل الباح ـ يف اســت راج اس ـرار  ،وقطــف مثــار  ،م يصــل اىل مايــة ق ـرار  ،والق ـران النــرمي منهــل ع ـ ب،
ينه ــل منـ ـ ك ــل الب ــاح ن ،ويف ك ــل جم ــاالت احلي ــا ،االجتماعي ــة ،واالقتص ــادية ،والسياس ــية ،و الفقهي ــة،
والعلميــة ،واالدبيــة ،والتارخيي ة...فجمالـ يف تنــوع علومـ  ،وال يســتطي احــد ان خيصصـ او حيصــر يف علـ
مع ــن ،ف ــال ميننن ــا ان نق ــوك ان ـ ـ كت ــاب ادب وبالغ ــة ،او نق ــوك ان ـ ـ كت ــاب فق ـ ـ  ،او كت ــاب اقتص ــاد او
اجتماع.....فن مـن ُكتـ الفـت يف القـران النـرمي ،فهـل اسـتوعبت تلـك املؤلفـات الـي مـألت املنتبـات،
وكيف يستوع احملدود كال االل الالحمدود ،وهلـ ا كـان القـران ال قـل االوك الـ ي خلفـ النـيب -
بعد  ،فلو نف العل ال ي في ملا بق ه ا ال قل مال مـا لل قـل ال ـاين العـرت حـى يـردا علـ النـيب احلـوض،
كمــا اخــرب املصــطف  .لقــد توغــل القـران النــرمي يف غمــار االم ـ الســابقة واخــرب عــن قص ـ االنبيــاء ومــا
جرى بينه اقوامه  ،واغل من الف يف تلك القص الي وردت في بن الفائد من ذكر تلك القص
وما ينفـ اجملتمـ االسـالم منهـا ،ومـ االسـف اغفـل العديـد مـن اولئـك املـؤلفن اجلوانـللنيب -
احلضارية الي كانت تعيشها تلك االم فاغل من كت والف نظر اىل تلك االم العاصية ألنبيائها عل
ام ا س منحرفون ،جهلة اعداء لألنبياء ،والقران وبصريح العبار بن لنا ان لتلك االم حضار عظيمة،
كانت نعمة من هللا َم َن هبا عليه  ،فقد اعطاه سبحان القو واملاك فبنوا القصور و رعوا االرض وعمروها
وا دهــرت لــديه الصــناعة والتجــار  ،وظهــرت املمالــك القويــة الــي كــان يســودها النظــا واالمــن واالمــان
وتعــيش الرخــاء والرفاهيــة ،فــال مينننــا اغفــاك تلــك اجلوان ـ احلضــارية بــدعوى ام ـ كــانوا ملحــدين ،فــا
سبحان ثبت تلك احلقائ احلضارية يف القران ،وعـدها نعمـ انعـ هبـا علـيه لينـون هالكهـ عقوبـة علـ
بطــره وجتــربه وكفـرام لنعمــة هللا ســبحان  ،وينونــوا عــرب لغــريه  ،ولنـ ال نــب س النــاس حقهـ عل ـ
الرغ من احنرافه العقائدي ،وتن يبه االنبياء ،فقـد سـلطت الضـوء يف هـ ا البحـ املتواضـ علـ تلـك
اجلوان ـ احلضــارية لتلــك االم ـ مــا اســتطعت مقتنصــا االدلــة واالشــارات مــن اآلات املباركــة ،خمتص ـرا يف
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شرحها لضي البح  ،معتمدا عل جمموعة مهمة من كت التفسري ؛لنون البح قرآنياً ،معتمدا املنه
التحليلـ لــآلات املباركــة ،وقــد قســمت البحـ علـ مبح ــن ،االوك خصصــت يف اجلوانـ االداريــة الــي
امنا ت هبا تلك االم  ،وال اين خصصت يف اجلوان االقتصادية الي تدك عل ان االم الي ذكرها القـرآن
هلا تطوراً اقتصـاداً ملفتـاً للنظـر ،فقـد َمـن هللا علـيه بنعمـ الظـاهر والباطنـة ،كـ تنـون تلـك الـنع حجـة
عليه .
المبحث االول/الجوانب االدارية
مــن املظــاهر احلضــارية التقــد يف اجملــاك االداري لشــؤون احليــا وعل ـ خمتلــف الصــعد ،وس ـواء أكانــت
تلك اجلوان االدارية يف دولة ا قبيلة ،ونلمس تلك اجلوانـ االداريـة يف التشـاور وادار الدولـة مـن اعلـ
منص اىل اد ومن اه اجلوان االدارية:
االستشارة

اش ــار الق ـران الن ــرمي اىل التش ــاور يف ال ـراي ،وميننن ــا ان نالح ــظ ان التش ــاور اخ ـ ش ــنالً نظامي ـاً يف
الــدوك ،مت ّـ ل بطبقــة املستشــارين ال ـ ين حييطــون ابمللــوك لتقــدمي ال ـراي ،وبطبقــة االش ـرا واالغنيــاء وكبــار
العشري يف بعض االقوا الي م تصـل اىل شـنل الدولـة ،وهـ ا واضـح عنـد العـرب يف اجلاهليـة فـدار النّـدو
جتسيد للشورى ،وقد است د القران النرمي كلمة املال لتشري اىل ه الطبقة
ﭧ ﭨﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ األعرا 41 :
اك الْ َمأل م ْن قَـ ْوم أي :الرؤساء األغنياء املتبوعون ال ين قد جرت العاد ابستنباره عل احل ،
قَ َ
()1
وعد انقياده للرسل . ،ويف ه ا الصدد يتحدث القرآن النـرمي عـن جلـوس فرعـون للتشـاور يف معاجلـة
املوق ــف ،إذ نق ـ ـرأ يف ّأوك آي ــة م ــن ه ـ ـ ا املقط ـ ـ  :وق ــاك فرع ــون ا أيّه ــا امل ــأل م ــا علم ــت لن ـ ـ م ــن إل ـ ـ
غريي .غافر 74:فأ إهلن يف األرضّ ..أما إل السماء فال دليل عل وجود  ،ولنن ،سأحتق يف األمر
وال أترك االحتياط  )7( .ومينننا ان نستنت من ه ا ان فرعون رغ طغيان م ينن ليتجاو ه الطبقة من
املستشــارين ويف هـ ا داللـ علـ دهائـ فهــو يــوه النــل ان القـرار كــان إبمجــاع الطبقــة السياســية ،ويف ايــة
اخرى
ﭧ ﭨﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼاألعرا 219 :
اىل يف ُس َور الش َـعَراء أَنـ ُ قَالَـ ُ ف ْر َع ْـو ُن لقومـ وحنـ هاهنـا أَن
قَـ ْولُ ُ :إن َه َ ا لَساحر َعلي َح َنا ُ ابُ تَـ َع َ
اجلَ ْمـ ُ بـَْيـنَـ ُه َمـا؟ َو َج َوابـُ ُ م ْـن َو ْج َه ْـنْ :األَو ُكَ :ال ميَْتَنـ ُ أَنـ ُ قَـ ْد قَالَـ ُ ُه َـو َوقَـالُوُ ُهـ ْ ،
ـف ْ
قَـ ْوَ ف ْر َع ْو َن قَالُوُ فَ َنْي َ
فَ َح َنـ ابُ تعــاىل قولـ وقـوهل هاهنــا وال ــاين :لعــل فرعـون قالـ ابتــداءً فتلقنـ الْ َمـ َـألُ مْنـ ُ فَـ َقــالُوُ لغَـ ْـري  ،أ َْو
ـوك إذَا َرأ َْوا َرأ ًْا ذَ َكـ ُـروُ ل ْل َ اصــة َوُه ـ ْ يَ ْ ُكُرونَـ ُ للعامــة
قَــالُوُ َعْن ـ ُ ل َســائر النــاس َعلَـ طَري ـ التـْبليــغ فَــإن الْ ُملُـ َ

 -1تيسري النرمي الرمحن يف تفسري كال املنان :عبد الرمحن بن صر بن عبـد هللا السـعدي حتقيـ  :عبـد الـرمحن بـن معـال اللوحيـ :
مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 2611هـ .191: 1111-
 -7االم ل يف تفسري كتاب هللا املن ك صر منار الشريا ي مؤسسة االعلم الطبعة االوىل.247/ 7 : 113 ،
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فن ا هاهنا)6( ،ومن هنا نستطي القوك ان طبقة املستشارين كانت تردد اراء احلاكمن الن بقـائه منـوط
ببقاء احلاك  ،عل ان ه ا المين من وجود بعض الصاحلن منه ،وه ا يظهر يف اآلية املباركة
ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ـاك الْ َمـ َـألُ مـ ْـن قَـ ْوم ـ ) [األع ـرا :
ـاىل يف قصــة نـُ ٍ
ـوح(:قـ َ
ﯺﭼ األع ـرا َ ،44 :والْ َفـ ْـر ُق يف قول ـ تَـ َعـ َ
ٍ
 ]41ويف قصة ه ٍ
ود :ق َ
ُ
ين َك َف ُـروا م ْـن قَـ ْومـ أَنـ ُ َكـا َن يف أَ ْش َـرا قَـ ْـو ُهـود َم ْـن َآم َـن بـ مـْنـ(ُهْ)5
ـاك الْ َم َـألُ الـ َ
َ
مرثـَـد بــن ســع ٍ
ـوح ُمـ ْـؤمن.
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صــف َوَمْ يَ ُنـ ْـن يف أَ ْشـ َـرا قَـ ْـو نـُ ٍ
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ُ
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ومينننا القوك أ ّن املال كانت هل صفة رمسية يف الـدوك ،كمصـر ومملنـة سـبأ الـي أكـدت أ ّمـا ال تت ـ أي
قرار اال مبوافقة ه اهليئة من املستشارين ،ويدك ه ا ايضا عل املستوى االداري العا يف قياد الدولة
ﭧ ﭨﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ النم ـ ــل،71 :
تَـع ،ما ُكْنت ألَبت أَمرا إال وأَنْـت حاضرون قالُوا َحنن أُولُوا قُـوٍ وأُولُوا أبْ ٍس شد ٍ
يد يـَ ْعنُو َن لَنَـا قُــو َوقُـ ْد َر
َ َ َ
ْ َ ُ ُ ًْ َ ُْ
ُْ
ك فَإ َعلَْيـ مـن القـادرين ،مـ هـ ا ْاأل َْم ُـر إلَْيـك
َعلَ ْ
اجل َالد َوالْقتَاك ومقاومة ْاألَبْطَاك فَإ ْن أ ََرْدت منا ذَل َ
ك
ضوا إلَْيـ َها يف َذل َ
اعة َوفَـو ُ
اعةَ َوأ ْ
وها مبَا عْن َد ُه ْ م َن (4اال) ْستطَ َ
ين فَـبَ َ لُوا َهلَا الس ْم َ َوالط َ
َخبَـُر َ
فَانْظُري ماذا َأتْ ُمر َ
َسد م ْن َرأْيه ْ  ،كما وصف القران ه الطبقة
ْاأل َْمَر لتَـَرى في َما ُه َو ْاأل َْر َش ُد َهلَا َوَهلُْ  ،فَ َنا َن َرأْيـُ َها أ ََمت َوأ َ
ابلتنرب
ﭧ ﭨﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ األعرا  ،35:أَن
اسـتَ ْنبَـُروا مـ ْـن
ـوب م ْـن َهْيـبَـته ْ َ ،وَم ْع َـى ْاآليَـة قَ َ
ين ْ
ين متَْتَل ُـئ الْ ُقلُ ُ
ـاك الْ َم َـألُ َوُهـ ُ الـ َ
الْ َم َـألَ عبَ َـار َعـن الْ َق ْـو الـ َ
ـك ألَن اال ْســتنْبَ َار إمنـَـا يـَتَـ َولـ ُـد مـ ْـن َك ْ ـ َـر املــاك
استُ ْ
ين َآمنُـوا بـ ؛ َوذَلـ َ
ضــع ُفوا ،يُريـ ُـد الْ َم َســاك َ
قَـ ْومـ للـ ين ْ
ن الـ َ
.واذا تتبعنا آات القران جند أ ّن الطبقة الي كانت تشري رائها للمجتم آن اك فاسد الراي وام لة ذلـك
()3
ك ري
ﭧ ﭨﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ األعرا  ،88 :وقاك تعاىل
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ املؤمنون:
  ،15ﭧ ﭨﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ املؤمن ـ ـ ـ ـ ـ ــون76-77 :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼاملؤمن ــون–64 :
.68
 -6مفــاتيح الغيـ أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن ف ــر الــدين الـرا ي :دار إحيــاء الـرتاث العــري – بــريوت،
الطبعة :ال ال ة .771/26: 2611 -
 -5املصدر نفس .711/26:
 -4البداية والنهاية :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن ك ري القرش دار الفنر،د .ط 2613 :هـ .11/1: 2984 -
 -3تفسري الرا ي235/3:
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توزيع املناصب :النظام امللكي

عر التاريخ ملوك لُّق بعضه ابلفراعنة ،وبعضه ابلتبابعة وغريه  ،ومن ابر ه  :النمرود
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ـك َاببـ َـل:
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﭼالبقــر َ ،158 :ه ـ َ ا ال ـ ي َحــاج إبْـ َـراهي َ يف َربّـ َوُهـ َـو َملـ ُ
ود بْ ُن فَالخ بْن َعابر بْن َشالخ بْن أَْرفَ ْ َش َ بْن َسا
منُُْروذُ بْ ُن َكْنـ َعا َن بْن ُكوش بْن َسا بْن نُ ٍ
وحَ .ويـُ َق ُ
اك :منُُْر ُ
ـك الــدنْـيَا َم َشــارقَـ َها َوَمغَاربـَ َهــا أ َْربـَ َعـةُ :م ْؤمنَــان َوَكــافَران
بْــن نـُ ٍ
ـوح َو ْاألَو ُك قَـ ْـو ُك ُجمَاهـ ٍـد َو َغـ ْـري  .قَـ َ
ـاك ُجمَاهــدَ :وَملَـ َ
()8
ود بْـ ُـن َكْنـ َعــا َن َوُخبْتَـنَصــر  .كمــا اشــار الق ـران
فَالْ ُم ْؤمنَــانُ :س ـلَْي َما ُن بْـ ُـن َد ُاوَد َوذُو الْ َقـ ْـرنـَ ْنَ .والْ َنــافَرانُ :منـْ ُـر ُ
النرمي اىل ملوك بـ ،اسـرائيل ،وقـد عـد موسـ هـ السـلطة نعمـة تفضـل هللا هبـا علـيه ابن جعلهـ مـنه
ملوكا
ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
َخ َالفه ـ ْ ُملُــوك َوعُظَ َم ــاءُ،
َس ـ َـالفه ْ َوأ ْ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ املائ ــد  ،11 :اي َك ــا َن يف أ ْ
(،)9وبدا القران ي كر ملوكه فأبتدأ ب كر طالوت .
ﭧ ﭨﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﭼ البقر ،163 :واملعى :كيف يتملك علينا واحلاك أن ال يستح التملك لوجود من هو أح
ابمللك ،وأن فقري وال ب ّد للملك من ماك يعتضد ب  .وإمنا قالوا ذلـك أل ّن النب ّـو كانـت يف سـبط الوي بـن
يعقوب وامللك يف سبط يهوذا وم ينن طالوت من أحد السبطن ،وألن كان رجال سقاء أو دابغا فقرياً..
ف كر مصلحتن أنف مما ذكـروا مـن النسـ واملـاك وتـا العلـ املبسـوط واجلسـامة )21(.ذكـر القـران ان هللا
قد مج هل النبو وامللك يف داود وسليمان
ﭧ ﭨﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ـك يف مش ـ ـ ـ ــارق األرض املق ّدس ـ ـ ـ ــة
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﭼ البق ـ ـ ـ ــر  ،152:آات ُ ابُ الْ ُم ْل ـ ـ ـ ـ َ
()22
ْمـةَ والنب ّـو  .وورث سـليمان ملــك
ومغارهبـا ،ومـا اجتمعـت بنـو إسـرائيل علـ ملـك قـط قبــل داود َو ْ
احلن َ
داود ،وطل ان ينون سلطان عظيماً ،فنان سلطان عل اجلن واالنس واحليوا ت
ﭧ ﭨﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ص،75 :
وذكر القران ملنة عظيمة اقرتن امسها ابس سليمان ،بلقيس الي ا دهرت حضار سبأ يف وقتها

 -8تفسري القرآن العظي  :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن ك ري القرش البصري ،حتقي  :سام بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر
والتو ي الطبعة :ال انية 2611هـ 484/2: 2999 -
 -9مفاتيح الغي 772/22:
 -21النشا عن حقائ غوامض التن يل ،أبو القاسـ حممـود بـن عمـرو  ،ال خمشـري جـار هللا ،دار النتـاب العـري – بـريوت-
لبنان الطبعة :ال ال ة  2613 -هـ191/2:
 -22املصدرنفس 194/2:
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ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ النم ــل، 17:وك ــان
من قو النظا امللن ما حتدثت ب اآلية
ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ س ـ ـ ـ ـ ــبأ 26 :ﭽ ﯩ ﯪ
{وقَـ ْوُ تُـب ٍ } وتب كان رجالً من ملوك العرب من محري،
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ قَ ،26 :
َوُكــل َواحـ ٍـد م ـْنـ ُه ْ يُ َســم  :ثتـُبـ ًعــاث ويســم تبع ـاً لن ــر مــن تبع ـ  ،قــاك وه ـ  :إن تبع ـاً أســل وكفــر قوم ـ ،
فل لك ذكر قوم  ،وم ي كر تب  .قاك قتاد وهو ال ي حري احلري وفتح مسرقند حـى أخرهبـا ،وكـان ينتـ
إذا كت  :بس هللا ال ي تَسم وملك براً وحبراً)21(.اما عن قوهت فقاك تعاىل
ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ الدخان.73 :
الفراعنة(ملوك مصر)

ذكر القران النرمي الفرعون ال ي عاصر موس  ،ذكر سبحان الفرعون ال ي اصبح يوسف ع ي يف
حنمـ  ،وتطـرق سـبحان اىل التقـد العلمـ واحلضــاري يف تلـك احلقبـة ال منيـة ضـمن اآلات النرميـة ،مــن
راعة وتقد يف البناء،
ﭧ ﭨﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﭼ ال خ ــر  ،52 :ف ْر َع ـ ْـو َن :لق ـ لن ــل َم ـ ْـن ك ــان حين ـ مص ــر ،م ــل ك ْس ــرى يف
الفرس ،وقيصر يف الرو  ،اما معناها البيت النبري ،وكانت ل هيب وتصر وثروات ،ويف اآلية داللة علـ
صَر( ،)27ومدينة فرعون الي كان ين هلا ،كان هلا
الرق احلضاري ،فقد َ
س ُم ْل ُ
كم ْ
قاك فرعونَ :ا قَـ ْو أَلَْي َ
سبعون اباب ،وجعل حيطاما ابحلديد ،والصفر مبنية ،وأجرى ف َيها األمار ،ونص سرير يف وسط األمار،
فنان املاء جيري حتت سـرير مبقـدار يستحسـن وال يضـر ،)26(.واسـت د القـران كلمـة (ملـك) للتعبـري عـن
حاك مصر
ﭧ ﭨﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ يوس ــف 67 :ﭧ ﭨﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ يوس ــف:
 ،51وقــاك تعــاىلﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ يوســف ،56 :ومــن امللــوك العظــا ال ـ ين
اشار اليه القران ذو القرنن ال ي متنن من السيطر عل اراض شاسعة ،م لما بينت اآلات
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ النه ـ ـ ـ ــف 84:ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﭼ
 -21ينظر:الننت والعيون765/5:وتفسري معام التن يل يف تفسري القرآن 113/3:
 -27تفسري أنوار التن يل وأسرار التأويل :صر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريا ي البيضاوي احملق  :حممد عبـد
الرمحن املرعشل  :دار إحياء الرتاث العري – بريوت الطبعة :األوىل  2628 -هـ97/5:
 -26املنــتظ يف اتريــخ األمـ وامللــوك ،مجــاك الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بـن علـ بــن حممــد اجلــو ي ،احملقـ  :حممــد عبــد القــادر
عطا ،دار النت العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل 2621 ،هـ 275/2: 2991 -
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النهف ،91،97:وظهر يف مصر منص  ،الع ي
ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﭼ
يوسف ،71 :والع ي  :امللك بلسان العرب ،والع ي ال ي كان عل خ ائن مصر وكان امس قطفري أو
اظفري وكان امللك يومئ ران بن الوليد العمليق  ،وقـد امـن بيوسـف ومـات يف حياتـ  )25(،إن الـ ي َكـا َن
ص َـرَ ،وُه َـو ابْ ُـن َس ْـب َ َع ْش َـرَ َسـنَةً يـَ ْوَمئـ ٍَ ،وإنـ ُ أَقَـا َ يف َمْنـ ك الْ َع يـ
وس َ
ف َوإ ْخ َوت َوالْ َمسري بـ إ َىل م ْ
م ْن أ َْمر يُ ُ
()24
صَر .والظاهر مـن القـران
ال ي ا ْشتَـَرا ُ ثَ َ
الث َع ْشَرَ َسنَةًَ ،وإن ُ لَما َمت ْ
استَـ ْوَ َرُ ف ْر َع ْو ُن م ْ
ت لَ ُ ثَالثُو َن َسنَةً ْ
النرمي ان منص الع ي كان املنص ال اين يف ادار الدولة ،ل ا عرب يوسف بقول (امللك)
ﭧ ﭨﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼيوس ـ ـ ــف،212 :أراد ُم ْل ـ ـ ــك األرض
()23
وهو األشهر .وإمنا قاك من امللك ألن كان عل مصر من قبل فرعون.
السجون

القــرآن عنــدما نتتبع ـ فإننــا جنــد قــد أخــرب عــن الســجن فقــد أخــرب ســبحان وتعــاىل عــن ســجن بعــض
األنبيـاء وهتديـد الـبعض اآلخـر ابلسـجن فقـد سـجن يوسـف- -وذلـك يف قولـ تعـاىل ُ :بَ َـدا َهلـُ ْ م ْـن
بـَ ْعد َما رأَوا ْاآلات لَيَس ُجنُـن ُ َحى ح ٍ
ن (يوسف )75 :وكان يض السجن مـ يوسـف غـري ﭽﯕ
ْ
َُ
ﯖ ﯗ ﯘﯙﭼ يوسف،74 :
كما ذكر سبحان وتعاىل هتديد موس ابلسجن يف قول تعاىل:
ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ الشعراء19 :
وه ا يدك عل سـوء حالـة السـجن يف ذلـك العهـد .أَن سـجن َكـا َن أَشـد مـن الْ َقْتـل ،فَإنـ ُ َكـا َن حيـبس
الرجل َوحد يف َموض َال يسم َشْيئا َوَال يبصر َشْيئا ،ويهوى يف األ َْرض)28(،كما سجن ب سليمان علي
السال اجلن وذلك يف قول تعاىل:
ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ ص،78 :
()29
فنان علي الصال والسال جيعل ه الصفاد ملن مترد وعص وأساء يف صنع .
صراع املمالك

اثبــت الق ـران النــرمي علــو شــأن اليهــود و اد ام ـواهل وطغيــام يف االرض ،ونســيام نع ـ هللا علــيه ،
وارتبط ه ا العلو والطغيان بتوعد هللا هل فنلما طغوا سلط هللا عليه من ينتق منه ،وخيرب داره
 -25النشا  641/1:وتفسـري الصـايف 27:و اتريـخ الرسـل وامللـوك ،حممـد بـن جريـر بـن ي يـد بـن ك ـري أبـو جعفـر الطـربي :دار
الرتاث – بريوت الطبعة :ال انية  2783 -هـ773/2:
 -24اتريخ الرسل وامللوك774/2:
 -23الننت والعيون أبو احلسن عل بن حممد بن حممد بن حبي املاوردي احملق  :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحي  :دار
دار النت العلمية  -بريوت  /لبنان،ب،ط 85/7:
 -28تفســري الق ـران العظــي  78/6وتفســري الســمعاين تفســري القــرآن ا :أبــو املظفــر ،منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار ابــن أمحــد
احملق  :اسر بن إبراهي  :دار الوطن ،الراض – السعودية الطبعة :األوىل2628 ،هـ.67/6: 2993 -
 -29تفسري القران العظي .78/6
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ﭧ ﭨﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ
اإلسراء، 3 – 6 :
ـك أَو ُك
اس ــتَ َحلوا الْ َم َح ــارَ َوقَـتَـلُـ ـوا ْاألَنْبيَ ــاءَ َو َسـ ـ َف ُنوا ال ـ ـ ّد َماءََ ،وذَل ـ َ
يل تَـ َعظ ُمـ ـوا َوتَ َنبـ ـ ُـروا َو ْ
إن بَــ ،إ ْس ـ َـرائ َ
ن أَلْ ًفا مم ْن يـَ ْقَرأُ التـ ْوَرا ََ ،و َذ َه َ ابلْبَقية إ َىل أ َْرض اببل
الْ َف َس َاديْن،فَ َسل َ
ط ابُ َعلَْيه ْ ُخبْتَـنَصَر فَـ َقتَ َل مْنـ ُه ْ أ َْربَع َ
ٍ
يل
فَـبَـ ُقـوا ُهنَـ َ
ض ابُ َمل ًنــا َ
ـاك يف الـ ّك إ َىل أَ ْن قَــي َ
آخـ َـر َغـَا أ َْهـ َـل َاببـ َـلَ ،واتـ َفـ َ أَ ْن تَـَو َج اب ْمـ َـرأَ مـ ْـنٍ بـَـ ،إ ْسـ َـرائ َ
ك الْ َم ْرأَُ م ْن ذَل َ
ت ت ْل َ
يل إ َىل بـَْيت الْ َم ْقدس فَـ َف َع َلَ ،وبـَ ْع َد ُمـد قَ َام ْ
فَطَلَبَ ْ
ـت فـيه ُ
ك الْ َملك أَ ْن يـَُرد بَ ،إ ْسَرائ َ
َح َســن َمــا َكــانُوا ،فَـ ُهـ َـو قَـ ْولُـ َُ ُ :رَد ْد لَ ُنـ ُ الْ َنــرَ َعلَـ ْـيه ْ  ،وقيــل :إن الْ ُمـ َـر َاد مـ ْـن قَـ ْولـ :
ْاألَنْبيَــاءُ َوَر َج ُعـوا إ َىل أ ْ
ـاىل َســل َ
(بـَ َع ْنـا َعلَـ ْـي ُن ْ عبــاداً لَنــا )أَن ابَ تَـ َعـ َ
ط َعلَـ ْـيه ْ َجــالُ َ
وت َحــى أ َْهلَ َن ُهـ ْ َوأ ََاب َد ُهـ ْ َوقَـ ْولُـ َُ ُ :رَد ْد لَ ُنـ ُ
ت فَـ َ َاك ُهـ َـو َعـ ْـوُد
الْ َنــرَ ُهـ َـو أَن ـ ُ تَـ َعـ َ
صـ َـر َد ُاوَد َحــى قَـتَـ َـل َجــالُو َ
ب َجــالُ َ
ـاىل قَــوى طَــالُ َ
وت َونَ َ
وت َحــى َحـ َـار َ
الْ َنر  )11(.وذكر القران صراع الفرس والرو
ﭧ ﭨﭽﮭ ﮮﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ الرو ،6 – 1 :
يع ،قهرت الرو يف أ َْد َىن ْاأل َْرض مما يل فارس يع ،أرض األردن وفلسـطن َوُهـ ْ يعـ ،أهـل الـرو م ْـن
()12
أهل فارس.
بـَ ْعد َغلَبه ْ َسيَـ ْغلبُو َن َ
القضاء

تتحــدث اآلات املباركــة عــن دور القضــاء يف حــل املشــاكل الــي كانــت تواج ـ النــاس آن ـ اك ،وبينــت
اآلات ان للقضاء دور مه يف اجملتم ل ا كان النيب امللك يباشر القضاء بنفس
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ األنبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء 39 - 38 :ﭽ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ ص11 – 12 :
وتا بن يدي جالسان ،فف ع مـنه ألمـ ن لُـوا عليـ مـن فـوق علـ خـال العـاد
يشعر إال ُ
اي ان م ْ
س حولـ يف غـري يـو احلُنومـة والقضـاء قـاك ابـن عبـاس رضـ هللا عنهمـا أن داود  - -جـ أ مانـَ
واحلََر ُ
()11
أربعةَ أج ٍاء ،يوماً للعباد  ،ويوماً للقضاء ،ويوماً لالشتغاك خباصة نفس  ،ويوماً للوعظ والت كري.
 -11مفاتيح الغي .199/11:
 -12حبر العلو السمرقندي أبو اللي نصر بـن حممـد بـن أمحـد بـن إبـراهي السـمرقندي،حتقي  :د.حممـود مطرجـ  ،دار الفنـر –
بريوت،ب.ط.7/7:
 -11إرشاد العقل السلي إىل م اا النتاب النرمي :أبـو السـعود العمـادي حممـد بـن حممـد بـن مصـطف  ،دار إحيـاء الـرتاث العـري
– بريوت.111/3:
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العدد11 :

الجيش

ومــن مظــاهر ا دهــار االم ـ وحضــاراهتا ســياد االمــن فيهــا ،فنانــت تلــك االم ـ تنفـ االم ـواك ألعــداد
اجليوش ،وكانت تلك اجليوش تقف ايضا يف وج االنبياء
ﭧ ﭨﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ الربوج،28- 23 :
اب - -بتصورها الساذج أب ّما سـتقف أمـا قـدر
اي تلك النتائ اجلرار الي وقفت بوج أنبياء ّ
اب عـّ وجـ ّـل .وتشــري إىل منــوذجن واضــحن ،أحــدتا مــن غــابر ال مــان ،واآلخــر يف مــن قريـ مــن صــدر
ّ
دعــو االســال (فرعــون ومثــود) .فأحــدتا ملــك الشــرق والغــرب ،واآلخــر وصــلت مدنيتـ ألن حيفــر اجلبــاك
لبناء البيوت والقصور الف مة ،وهلما من اجلربوت ما م يستط أحد من الوقو بوجهه  ،وإّمنا اختري قو
«فرعون» و«مثـود» دون بقيـة األقـوا السـالفة كنمـوذجن للعصـا والضـالن ،ابعتبارتـا كـا ميتلنـان قـدر
وقـ ّـو مميـ علـ بقيــة األقـوا  ،وأهــل م ّنــة علـ معرفــة بتارخيهمــا إمجــاالً)17(.ويف ايــة اخــرى وصــف ســبحان
جيش فرعون
ﭽﭼ ﭽ ﭾﭼ الفجر،21:
واملـراد بفرعــون هنــا :هــو وقومـ  ،واملـراد ابألواتد :اجلنــود والعســاكر الـ ين يشــدون ملنـ ويقوونـ  ،كمــا
تشد اخليا وتقـوى ابألواتد .وقيـل وصـف فرعـون بـ لك لن ـر جنـود وخيـامه  ،الـي يضـربون أواتدهـا يف
منا هل ( )16ويظهر مدى اهتما امللوك ابجليش جبل كل ما من شأن قو اجليش كاست دا الفيلة لتقويـة
اجليش وادخاك الرع يف قلوب اخلصو
ﭧ ﭨﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ الفيل،2:
فاحس
ارسل أبرهة الوفود والدعا إىل قبائل العرب يف أرض احلجا  ،يدعوم إىل ح ّ كنيسة اليمن،
ّ
العرب ابخلطر الرتباطه الوثي مب ّنة والنعبة ونظرهت إىل النعبة عل ّأما من آاثر إبراهي اخلليل.- -
جه ابره جيشاً عظيماً كان بعض أفراد ميتط الفيل ،واجت حنو م ّنة )15(.اما سليمان فنـان جيشـ
،و ّ
اغرب من ذلك
ﭧ ﭨﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ النمل23 :
ونقل لنا القران النرمي احداث اترخيية تتعل ابالختبارات االهلية جلـيش احلـ  ،فنيـف سـيواج اجلـيش
مشنلة العطش الي اعرتتـ  ،يسـتمر القـرآن بسـرد االحـداث التارخييـة هلـ ا اجلـيش فنـان االختبـار ال ـاين
للبقية الصابر مواجهة جيش جرار ،وم يب ل القران علينا ب كر مواقف ال لة املؤمنـة واالخـرى الـي اصـاهبا
الرع
ﭧ ﭨﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
 -17االم ل.711/25:
 -16تفسري اآللوس .216 / 71 :
 -15االم ل .756/25:
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ البقر 151-169
ووث القران النرمي حقيقة اترخيية ه غرق جيوش النفر الي وقفت بوج االنبياء
ﭽﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ الدخان.16 :
المبحث الثاني الجوانب االقتصادية
سع االنسان دائما للحصوك عل االكتفـاء الـ ايت يف معيشـت  ،واسـتغل كـل مـا وفـر لـ سـبحان مـن
مائدتـ العظيمــة (االرض) ،فســع يف النسـ والص ـراع م ـ الطبيعــة لتـ ليلها لصــاحل  ،وجنــح االنســان يف
استغالك كل ش ء امنن ليحى ،ان اه اجلوان االقتصادية ه :
الصناعة

مــن اه ـ االمــور الــي ســاتت يف التطــور احلضــاري معرفــة احلديــد فهــو عمــاد الصــناعات الــي عرفهــا
االنسان
ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ سبأ22 - 21 :
أن إالنة احلديد لداود ،إمنا كانت جارية عل سنن احليا  ،وأن هللا سبحان قـد علّمـ األسـلوب الـ ي
حيمر ،ويقبل الطرق وذلك ما م ينن معروفـا
يلن ب احلديد ،وهو عرض عل النار ،والنفخ يف النار حى ّ
للنــاس يف ذلــك ال ـ من ..وهل ـ ا كــان داود أوك مــن صــن مــن احلديــد دروعــا ،كم ـا يقــوك ســبحان وتعــاىل:
صـْنـ َعةَ لَبُـ ٍ
ـوس لَ ُنـ ْ لتُ ْحصــنَ ُن ْ مـ ْـن َأبْسـ ُن ْ (األنبيــاء .. )81:وهبـ ا ينــون داود  ،- -أوك
َو َعل ْمنــا ُ َ
م ــن ط ــرق احلدي ــد ،متوس ــال إىل ذل ــك مب ــا علم ـ هللا ،م ــن ع ــرض احلدي ــد عل ـ الن ــار ،ح ــى يل ــن ،ويقب ــل
الطرق )14(..وتتبن اتية احلديد وما قدمة من فضل للبشرية من اآلية
ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭼ احلديد{ ،15 :في َأبْس َشديد} فيـ وجهـان :أحـدتا :ألن بسـالح وآلتـ تنـون احلـرب
{وَمنَاف ُ للنــاس} حيتمــل وجهــن:
الــي ه ـ أبس شــديد .ال ــاين :ألن فيـ مــن خشــية القتــل خوفـاً شــديداًَ ،
أحدتا :ما تدفع عنه دروع احلديد من األذى وتوصله إىل احلرب والنصر ،ال اين :ما ينف عنه مـن
املنرو ابخلو عن  .وقيل البأس السالح ،واملنفعة اآللة )13(.ويف اآلية دعو للتصـني العسـنري(في ابس
شديد)ودعو للتصني املدين(مناف للناس ،)..طب داود املبدأ االوك(ان اعمـل سـابغات) طبـ سـليمان
املبدأ ال اين(يعملون ل ما يشاء)18(،)...اما سليمان ف كر سبحان ان س ر ل النحاس
ﭧ ﭨﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ سبأ،21 :اي :س ر ل عن النحاس ،وسـهلنا لـ األسـباب
يف اســت راج مــا يســت رج منهــا مــن األواين وغريهــا )19(.وكمــا مــن هللا عل ـ داود ابالنــة احلديــد مــن عل ـ
 -14املصدرالساب .114-115/21:
 -13الننت والعيون .687/5
 -18املوسوعة العلمية القرآنية :الدكتور لبي بيضون ،مؤسسة االعلم  ،بريوت –لبنان ط ،االوىل 22:6
 -19تيسري النرمي الرمحن يف تفسري كال املنان.434 :
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ســليمان إبذابــة النحــاس وتس ـ ري اجلــن عملــة بــن يدي ـ يعملــون لـ شــى املصــنوعات مــن قصــور شــاخمات
وصور من حناس وجفان كبري كاألحواض وقدور ال تتحرك لعظمها( ،)71وه ا واضح يف املقط ال اين من
اآلية:
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﭼ ســبأ،27 :والتيــة احلديــد والنحــاس فقــد خلطهمــا ذو الق ـرنن إلنشــاء الســد ال ـ ي بنــا ،
وه ا يدلل عل ان هلما دورا ابر ا يف احلضارات القدمية
ﭧ ﭨﭽ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙﭼ النه ــف .94 :ه ـ ـ ا البن ــاء يش ــب م ــا يفعل ـ ـ اآلن املهندس ــون يف املعم ــار ابحلدي ــد
وســد مــا بينـ مــن فجـوات ابلنحــاس املـ اب لينــون أك ــر صــالبة ،فــال
واخلرســانة؛ لننـ اســت د احلديــدَ ،
ـس عمـاً فـال يتسـلقون  ،ويعلُـون عليـ سـاوى بـن الصـدفن .أي:
يتمنن األعداء مـن َخ ْرقـ  ،ولينـون أمل َ
اك انف وا ،أي :يف احلديد ال ي أشعل في  ،حى إذا التهـ
ساوى احلائطن األمام واخللف ابجلبلن :قَ َ
ـبك احلديــد امللتهـ مـ النحــاس املـ َ اب ،فأصــبح
احلديــد دى ابلنحــاس املـ َ ابَ :علَْيـ قطْـراً وهنـ ا انسـ َ
لــدينا حــائط صـ ْل عـ ٍ
ـاك أملــس )72(.يف اآليــة داللــة علـ ان صــناعة التعــدين كانــت معروفــة ،ويــدك ايضــا
َ
()71
عل مدى الرواج الفنري واحلضاري يف االم السابقة.
صناعة السفن

مــن مقومــات احلضــار التبــادك التجــاري بــن الــدوك ،فنــان البــد مــن وجــود وســيلة نقــل اخــرى غــري
القوافل التجارية الي كانت تست د االبل ،وقد عد سبحان ه الوسيلة نعمة من وعالمة عل قدرت
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
اجلـَ َـوار يف الْبَ ْحــر مــن الســفن الشـراعية ،الــي مــن
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ الشــورى ،77 – 71 :و ْ
ـاألعال } وهـ اجلبــاك النبــار ،الــي سـ ر هلــا البحــر العجــاج ،وحفظهــا مــن التطــا األمـواج،
عظمهــا { َكـ ْ
وجعلهــا حتملنـ وحتمــل أمتعــتن الن ــري إىل البلــدان واألقطــار البعيــد  ،وسـ ر هلــا مــن األســباب مــا كــان
معونــة عل ـ ذلــك  ،ويف اآليــة دالل ـ عل ـ رق ـ الصــناعة ،وبــن ســبحان ان تصــمي الســفن كــان يعتمــد يف
يح} الي جعلها هللا سـببا ملشـيها)77(،كمـا بـن سـبحان ان السـفن
الر َ
حركتها عل الراح{إ ْن يَ َشأْ يُ ْسنن ّ
كانت املأمن يف الطوفان
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ احلاقة، 22 :اما صناعة السفن فقد اوج ها القران ب
{علَ ـ َذات أَلْـ َـو ٍاح َوُد ُس ـ ٍر}
وحــا َ
{و َمحَْلنَــا ُ} يـَ ْعــ :،نُ ً
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ القمــرَ ،25 :
ٍ
{وُد ُس ـ ٍر} أَي :الْ َم َس ــام ُري ال ــي تُ َش ــد هبَــا
َي َس ــفينَة َذات أَلْ ـ َـو ٍاح ،أ ََر َاد ابْألَلْ ـ َـواح َخ َش ـ َ الس ــفينَة الْ َعر َ
أْ
يض ــة َ
ك ألَنـ َهـا
اح  ،يـُ َق ُ
ـت بـ َ ل َ
صـ ْد ُر السـفينَة ُمسّيَ ْ
اكَ :د َس ْـر ُ
ت السـفينَةَ إذَا َش َـد ْدتـُ َها ابلْ َم َسـامري ،وقيـل الد ُس ُـر َ
ْاألَلْ َو ُ
 -71ينظر :تفسري املراغ أمحد بن مصطف املراغ  ،شركة منتبـة ومطبعـة مصـطف البـاي احللـيب وأوالد مبصـر الطبعـة :األوىل،
 2745هـ .45/11: 2964 -
 -72تفسري الشعراوي  -اخلواطر :حممد متو الشعراوي  :مطاب أخبار اليو ط .8997/26 : 2993:
 -71املوسوعة العلمية515/ 1 :
 -77تفسري السعدي359/2:
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َي تَـ ْدفَ ُ ،)76( .ان اوك فلــك صــممت وصــنعت هـ ســفينة نــوح ،فقــد نـ ك االمــر
تدســر املــاء جبؤجؤهــا ،أ ْ
()75
إبجنا ها من السماء بتصمي فأرى جربئيل نوح صور السفينة وابعادها .واشار القران اىل معرفة النجو
واالس ـ ـ ــتفاد منهـ ـ ـ ــا يف معرف ـ ـ ــة االجتاهـ ـ ـ ــات يف البحـ ـ ـ ــر ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ األنع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،93 :ﭽﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ النحل.24 :
البناء العمراني

من اه املظاهر احلضارية لألم الساب ما شيدو مـن مـدن وقـرى عـامر توكـد علـ روعـة فـن العمـار
لــدى تلــك الشــعوب ،حــى ان بعــض مــا بنــو يضــاه البنــاات العاليــة يف يومنــا ه ـ ا ،اضــافة اىل ال خرفــة
وت ين تلك القصور ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ الدخان،14 – 15 :
{مــن جنــات} أي بســاتن ه ـ يف غايــة مــا ينــون مــن طي ـ األرض وك ــر األشــجار وكــاء ال مــار
والنبات وحسـنها الـ ي يسـر املهمـو ويسـرت اهلمـو  ،ودك علـ كـر األرض بقولـ { :وعيـون و روع} ،أي
مما هو دون األشجار،وملا كان ذلك ال ينمل إال مبنا ك ومناظر يف اجلنان وغريهـا فقـاك{ :ومقـا كـرمي }
أي جملــس ش ـريف هــو أهــل ألن يقــي اإلنســان في ـ  ،ألن النهايــة فيمــا يرضــي كانــت القصــور واملســاكن
العامر  ،حي أ ّن من أه مستل مات حيا اإلنسان هو املسنن املناسـ  )74(،ويوكـد القـران علـ حقيقـة
جيـ علـ النـل مالحظتهــا ،هـ تلـك االاثر الــي خلفتهـا تلـك االمـ  ،فهـ مـن جانـ تـدك علـ تلــك
احلضار  ،وتلك النع الي انع هللا هبا عليه ليعمروا االرض الي استعمره فيها ،ومـن جهـة اثنيـة هـ ان
تلك االاثر ابقاها هللا لتنون لنا عرب
ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ غافر12 :
َشـد قُــوً َوآاثراً يف
ين م ْن قَـْبله ْ كانُوا أَ ْك َـَر مْنـ ُه ْ َوأ َ
أَفَـلَ ْ يَس ُريوا يف ْاأل َْرض فَـيَـْنظُُروا َكْي َ
ف كا َن عاقبَةُ ال َ
ْاأل َْرض أي من احلصون والقصور واملباين والعدد والعدد فَما أَ ْغى َعْنـ ُه ْ ما كانُوا يَنْسبُو َن أي ممـا ال يـدف
ـماوي .كمــا جــاء ه ـ ا املعــى يف اآليــة)73(.ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ب ـ الع ـ اب األرض ـ ّ وال السـ ّ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ
الرو 9:
نستنت من تنرار أتكيد القران عل ان االمـ عمـروا االرض علـ مـدى بلـو فـن العمـران ،فمـا علينـا
اال البحـ ـ ـ والتنقيـ ـ ـ ع ـ ــن تل ـ ــك االاثر لنأخـ ـ ـ الع ـ ــرب ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ غافر، 81 :
 -76معام التن يل يف تفسري القرآن :أبو حممد احلسن بـن مسـعود بـن حممـد بـن الفـراء البغـوي حتقيـ  :عبـد الـر اق املهـدي :دار
إحياء الرتاث العري –بريوت الطبعة  :األوىل  2611 ،هـ.618/3:
 -75املوسوعة العلمية القرآنية517/7:
 -74نظ الدرر يف تناس اآلات والسور :إبراهي بن عمر بن حسن الرابط :دار النتاب اإلسالم  ،القاهر 13/28:
 -73حماسن التأويل :حممد مجاك الدين بن حممد سعيد بن قاس احلالق حتقي  :حممد ابسل عيون السود دار النتـ العلميـة –
بريوت الطبعة :األوىل  2628 -هـ.712/8:
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ان اه ما ب ،يف التا ريخ ه النعبة املشرفة ،فقد امر سبحان ابراهي ببنائها
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭼ البقر 213 :
ومن اه من عر ابلبناء والفن املعماري الراق فراعنة مصر
ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼغــافر 74 :امل ـراد ابلصــرح يف قول ـ -
تعاىل -البنـاء العـا املنشـو للنـاس ،الـ ى يـرى النـاظر مـن فوقـ مـا يريـد أن يـرا  ،واألسـباب ،املـراد هبـا
هنا :أبواب السماء وطرقها ،الي يصل منها إىل ما بداخلها .أي  :وقاك فرعون لـو ير هامـان  :ا هامـان
ابن ىل بناء ظاهرا عاليا منشوفا ال خيف عل الناظر وإن كـان بعيـدا عنـ  ،لعلـ عـن طريـ الصـعود علـ
ه ا البناء الشاه أبلغ األبواب اخلاصة ابلسموات ،فأدخل منها فأنظر إىل إل موس )78(.ومبا ان فرعون
اعتاد عل طرح كـل االمـور علـ مالئـ ،طـرح علـيه هـ ا املوضـوع مصـادرا لـرايه  ،اصـدر االمـر لـو ير
كما اخربت اآلية
ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ القص ،78 :
فأصــدر االوامــر ببنــاء بــرج أو قصــر مرتف ـ ج ـ ّداً ليصــعد علي ـ وليســت رب عــن إل ـ موس ـ  ،وهنــا يبــدر
تساؤك :م َمْ ي كر فرعون اس اآلجر؟ ،واكتف ابلقوك( :فأوقد ا هامـان علـ الطـن)؟ قـاك بعضـه :
هـ ا دليــل علـ أن اآلجــر م ينــن متــداوال حــى ذلــك احلــن ،وإّمنــا ابتنــر الفراعنــة مــن بعــد .كمــا وعــر
االجــر يف بــالد مــا بــن النه ـرين وقــد بنيــت ب ـ اب ـراج اببــل( .)79وعل ـ كــل حــاك ،فطبق ـاً ملــا ورد يف بعــض
التواريخ ،فإ ّن هامـان أمـر أبرض واسـعة ليبـى عليهـا الصـرح أو الـربج ،وهيّـأ مخسـن ألـف رجـل مـن العمـاك
واملهندســن هل ـ ا العمــل املضــ ،،وآال العمــاك لتهيئــة الوســائل الال مــة هل ـ ا البنــاء ،وفــتح أب ـواب اخل ـ ائن
وصر أمواال طائلة يف ه ا السبيل ،واشغل عماال ك ريين)61(.اما البناء يف عهد النيب سليمان فلـ يشـهد
ل م يل خصوصا من اوك عملية البناء
الغواص ــن يف
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ ص، 73 :أي وذللن ــا ألم ــر البن ــائن م ــن الش ــياطن و ّ
البحــار مــنه  ،يس ـ ره فيمــا يريــد مــن األعمــاك ،فــإذا أراد بنــاء العمــائر والقصــور أو احلصــون والقنــاطر
أجن وها ل يف ال من القصري ،وإذا أح است راج اللؤلؤ واملرجان من البحـار جلعلهمـا حليـة ملـن يف قصـور
لبّوا طلب سراعا )62(.اما قصر سليمان ومدى الرباعة يف بناء
ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ت َعـن
ﰖﰗﭼ النمل، 66 :أي القصر ،أو صحن الدار فَـلَما َرأَتْ ُ َحسبَـْت ُ ُجلةً ماء عظيماً َوَك َش َف ْ
َساقَـْيـ َها روي أن سليمان أمر قبل قدومها فبى ل عل طريقها قصـر مـن جـاج أبـيض ،وأجـرى مـن حتتـ
املاء ،وألق في السمك وغـري  ،ووضـ سـرير يف صـدر فجلـس عليـ  ،وعنـف عليـ الطـري واجلـن واإلنـس
 -78التفس ــري الوس ــيط ،حمم ــد س ــيد طنط ــاوي :دار مض ــة مص ــر للطباع ــة والنش ــر والتو يـ ـ  ،الفجال ــة  -القاهر الطبع ــة :األوىل
.731/6:
 -79املوسوعة العلمية،246/7:وينظر:االم ل33/21:
 -61االم ل247/7:
 -62تفسري املراغ 211/ 17:
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{مــن قَـوار َير} مــن ال جــاج )61(،وبلــغ فــن العمــار
{قَـ َ
صـ ْـرح ممـَـرد} مملــس مســتو ومنـ األمــرد ّ
ـاك} هلــا {إنـ ُ َ
اوج حى ان انتقل اىل است دا اجلباك كمساكن هل
ٍ
اجلُ ْم ُهـ ــور
ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ الش ــعراء ،269:وفـ ــرهن صـ ــيغَةُ ُمبَالَغَ ــة يف قـ ـ َـراءَ ْ
ب ُدون أَل ٍ
ن بنَ ْحـت الْبُـيُـوت م َـن
ف بـَ ْع َد الْ َفاءُ ،م ْشـتَ م َـن الْ َفَر َاهـة َوهـ َ ْ
ن َحـ ق َ
َي َعـارف َ
احلـَ َ ُق َوالْ َنيَ َ
اسـةُ ،أ ْ
ـري ابلن ْحــت َكأَنـ َه ــا َمْبنيــة()67امــا مــن حي ـ االتق ــان والســالمة ،فوص ـف ســبحان تل ــك
ْ
اجلبَــاك حبَْي ـ ُ تَصـ ُ
املساكن
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ احلجــر، 81 :اي آمنــن أن تســقط علــيه  ،او :آمنــن
من اخلراب( )66اما القصور فقد كانت منتشر يف السهوك ،وه ك ري  ،ل ا وردت بصيغة اجلم يف قول
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
صوراً ،أي تبوؤون القصـور مـن
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭼ األعرا  ،36 :تَـت ُ و َن م ْن ُس ُهوهلا قُ ُ
ســهولة األرض ،فــان القصــور إمنـَـا تُـْب ـ َـى مـ َـن الطّــن َواللــن َو ْاآل ُجـ ّـرَ ،وَه ـ ْاألَ ْشــيَاءُ إمنـَـا تُـت َ ـ ُ مـ ْـن ُسـ ُـهولَة
وك يف الص ـ ْـيف ،واجلب ــاك يف الش ــتاء ،وهـ ـ ا ي ــدك َعلَـ ـ أَنـ ُهـ ـ ْ َك ــانُوا
ْاأل َْرضَ ،وقي ـ َـلَ :ك ــانُوا يَ ْسـ ـ ُننُو َن الس ـ ُـه َ
ن()65اما اماكن العباد فقد كانت عامر  ،فقد كان لنل اصحاب دين بناء خاص ب
ن ُمتَـَرفّه َ
ُمتَـنَـ ّعم َ
ﭽ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹﭼ احلـ ـ ـ ـ ،61 :وك ـ ـ ــان من ـ ـ ــان العب ـ ـ ــاد يس ـ ـ ــم احملـ ـ ـ ـرابﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ آك عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران78 :
79،
ت َشــابةً بَـ َـى ََكــرا َ - -هلـَـا غُ ْرفَـةً يف
صـ َـار ْ
اب الْ َم ْوض ـ َ الْ َعــا َ الشــر َ
يف ،يُـ ْـرَوى أَن مــرمي لَ (مــاَ )64
الْم ْح ـر َ
ٍ
ص َع ُد إلَْي إال ب ُسل  ،وقد است د البعض بيوت الشعر
الْ َم ْسجدَ ،و َج َع َل َاببـَ َها يف َو َسط َال يُ ْ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ النحل81 :
وقيل يف العماد ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
الشــعر الــي ترف ـ ابألعمــد
ﭺﭼ الفجــر ،9 – 3 :وقول ـ  :ذات الْعمــاد ألم ـ كــانوا يســننون بيــوت ّ
األوك ،تش ــري إىل ضـ ـ امة
الش ــداد« .عم ــاد» :مبع ــى العم ــود ومجعـ ـ « ُع ُم ــد» وهـ ـ علـ ـ ض ــوء التّفس ــري ّ
أجساده كأعمد البناء ،وعل ضوء التّفسري ال ّاين تشري إىل عظمة أبنيته  ،وعلو قصوره  ،وما فيها من
أعمــد كبــري  .وقول ـ  :جــابُوا مبعــى قطع ـوا .مــن اجلـواب مبعــى القطـ واخلــرق ،والص ـ ر احلجــار العظيمــة،
وال ـواد :اس ـ لــألرض املن فضــة بــن منــانن م ـرتفعن ،وكــان هــؤالء القــو يقطعــون الص ـ ور مــن اجلبــاك،
 -61مـدارك التن يــل وحقـائ التأويــل :أبــو الربكـات عبــد هللا بــن أمحـد بــن حممــود حـافظ الــدين النســف حققـ  :يوســف علـ  :دار
النل الطي  ،بريوت ،الطبعة :األوىل 2629 ،هـ 419/ 1 2998 -
 -67حتريــر املعــى الســديد وتنــوير العقــل اجلديــد مــن تفســري النتــاب اجمليــد :حممــد الطــاهر بــن حممــد بــن حممــد الطــاهر بــن عاشــور
التونس  :الدار التونسية للنشر – تونس . 234/29: 2986
 -66الننت والعيون249/7:
 -65مفاتيح الغي ـ.714/26
 -64املصدرنفس 113/8 :

173

العدد11 :

ليت وا منها بيوهت بواديه  ،أي :ابملنان ال ي كـانوا يسـننون  ،)63(.ومـا يـدك علـ رقـ البنـاء يف االمـ
الســابقة وصــف ســبحان رق ـ تلــك االمــة (م خيل ـ م لها)فنــانوا يقطعــون الص ـ ور العظيمــة للبنــاء (.)68
وبلغت بعض املباين ارتفاعا شاهقا فقد فسر قول تعاىلﭽﭼ ﭽ ﭾﭼ
()69
( ْاأل َْواتد )وهـ عل ـ األرجــح األهرامــات ،الــي تشــب األواتد ال ابتــة يف األرض املتينــة البنيــان  .وقــد
وبخ سبحان تلك االم الي من عليها بنعمة البناء والقو واالبناء
ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰂ ﰃﭼ
الشعراء ،277 – 218 :ري ٍ  :منان مرتف  ،علَماً للمار  ،كانوا يصعدون ،ويس رون مبن مير هب  .وقيل:
كــانوا يســافرون وال يهتــدون إال ابلنجــو  ،فبنـوا علـ الطريـ أعالمـاً ليهتــدوا هبــا عب ـاًَ ،وتَـت ـ ُ و َن َمصــان َ ،
م خ املاء ،أو قصوراً مشيد  ،أو حصو ً ،وهو مج مصن  ،واملصن  :كـل مـا صـن وأتقـن يف بنيانـ  ،ويف
اآلية دالل عل ك رت البناء واالتقان يف اختيار اماكن البناء ،ونتيجة لن ر البنـاء مـن بيـوت وقصـور فقـد
ظه ــرت املـ ــدن العـ ــامر  ،وكانـ ــت مـ ــن اس ــس قيـ ــا الـ ــدوك ،وألتيـ ــة املـ ــدن وم ــا جـ ــرى فيهـ ــا مـ ــن احـ ــداث
ذُكرت(املدينة) يف القران النرمي مبواض عد
ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮﭼ األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا  ، 217 :ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ يوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ، 71 :ﭽﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﭼ احلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،43 :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ النه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف،81 :
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ النم ــل ، 68 :ﭽﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ القصـ ـ  ،25 :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ القصـ ـ :
 ،28ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ القص :
 ،11ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس11 :واذا
أتملنا القران جند ان تلك املدن منتظة ابلناس ل ا عرب هللا عنه ابأللو
ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﭼ البقر .167 :
ما قيل يف مدن عاد وثمود

اروع م ــاك علـ انتقــا هللا بعــد رقـ القبيلتــن وتقــدمهما مــا وصــف ســبحان أم تــر كيــف فعــل ربـّـك
الص ر ابلواد الفجر،9- 5 :
بعاد  .إر ذات العماد  .الّي م خيل م لها يف البلـ ـ ـ ــد  .ومثود الّ ين جابواْ ّ
اب هود ،- -وي كر املؤرخون أ ّن اس «عاد» يطل عل قبيلتـن ..قبيلـة كانـت يف
فعاد :ه قو نيب ّ
ال من الغابر البعيد ،ويسميها القرآن النرمي بـ «عاد االُوىل» ،كما يف اآلية ( )51من سور النج
 -63تفسري ابن ك ري 62 / 3 :
 -68االم ل711/25:
 -69تفسري يف ظالك القرآن 532 / 71:
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وأنّـ أهلــك عــاداً األوىل ( ،وحيتمــل ّأمــا كانــت قبــل التــاريخ) ،وحيــددون اتريــخ القبيلــة ال ّانيــة حبــدود
( ) 311سنة قبل امليالد ،وكانت تعيش يف أرض األحقا أو اليمن .وكان أهل عـاد أقـواء البنيـة ،طـواك
القامة ،ل ا كـانوا يعتـربون مـن املقـاتلن األشـداء ،هـ ا ابإلضـافة إىل مـا كـانوا يتمتعـون بـ مـن تقـ ّد مـدين،
وكانت مدم عامر وقصوره عالية وأراضيه يعمها اخلضار وقيل :إ ّن «عاد» هو اس ج ّد تلك القبيلة،
املفســرون يف عــال
وكانــت تســم القبيلــة ب ـ (عــاد ) .ويضــيف القــرآن قــائالً( :ار ذات العمــاد) .اختلــف ّ
أ قبيلة أ مدينة؟ ونقل عن بعضه  ،قول  :إ ّن عاد هو ابن عوص بن
يطل اس «إر » .هل هو ش
إر بن سا بن نوح ،ومسّيت القبيلة ابس اجلـ ّد وهـو (إر ) .ويعتقـد آخـرون :إ ّن (إر ) هـ «عـاد االُوىل»،
و«عاد» ه القبيلة ال ّانية ،يقاك أيضاً :إ ّن «إر » هو اس مدينته  ،وما يناسـ اآليـة التاليـة ،أن ينـون
األوك ،تشـري إىل
(إر ) هو اس مدينته «عماد» :مبعـى العمـود ومجعـ « ُع ُمـد» وهـ علـ ضـوء التّفسـري ّ
ض امة أجسادمه كأعمد البناء ،وعل ضوء التّفسري ال ّاين تشري إىل عظمة أبنيته وعلـو قصـوره ومـا
فيها من أعمـد كبـري  ،وعلـ القـولن فهـ  :إشـار إىل قـدر وق ّـو قـو عـاد ،ولن ّـن التّفسـري ال ّـاين (أعمـد
قصوره العظيمة) أنس  ،ول ا تقوك اآلية التالية :الـي م خيلـ م لهـا يف الـبالد  .واآليـة تب ّـن أ ّن املـراد ب ـ
املفسرين من اختيار ه ا
«إر » املدينة وليس ش
أو قبيلة ،ولعل ه اآلية ه الي دعت بعض كبار ّ
()51
قصــة اكتشــا مدينــة «إر » العظيمــة يف صــحاري شــب اجل يــر
املفس ـرين ّ
التّفســري  ،وقــد ذكــر بعــض ّ
القصـة أقـرب لل يـاك منهـا
العربية وصحاري عـدن ،وحتـدثوا بتفصـيل عـن رونقهـا وبنائهـا العجيـ  ،ولن ّـن ّ
للواق ـ  ،وعل ـ أيـّـة حــاك ،فقــو «عــاد» كــانوا مــن أقــوى القبائــل يف حينهــا ،ومــدم مــن أرق ـ املــدن مــن
الناحيــة املدنيــة ،وكمــا أشــار إليهــا القــرآن النــرمي :الــي م خيلـ م لهــا يف الــبالد  .ومثـّـة قصـ ك ــري عــن
«جنّة شداد بن عاد» يف كت التاريخ ،حى ّأما أصبحت مضرابً لألم اك ملا شاع عنها بن النّـاس وعلـ
مـ ّـر العصــور ،إالّ أ ّن مــا ورد بــن متــون كتـ التــاريخ ال خيــرج عــن إطــار األســاطري الــي ال واقـ هلــا .وتـ كر
اآليــة التاليــة مجـ آخــر مــن الطغــا الســابقن :ومثــود الـ ين جــابوا الصـ ر ابلـواد  ،وصــنعوا منهــا البيــوت
والقصور« ،مثود» :مـن أقـد األقـوا  ،ونبـيّه صـاح ،- -وكـانوا يعيشـون يف (وادي القـرى) بـن املدينـة
والشــا  ،وكــانوا يعيشــون حيــا مرفهــة ،ومــدم عــامر  ،و قيــل« :مثــود» اس ـ ج ـ ّد القبيلــة ،وقــد مسيــت ب ـ ،
«جــابوا» :مــن (اجلوبة)ـ ـ وه ـ األرض املقطوعــة ّ ،اســتعملت يف قط ـ كـ ّـل أرض  ،وامل ـراد :قط ـ أج ـ اء
اجلبـاك وبنـاء البيـوت القويـة ،كمـا أشـارت إىل ذلـك اآليـة ( )81مـن سـور احلجـر ـ حـوك مثـود أنفسـه ـ :
وكــانوا ينحتــون مــن اجلبــاك بيــواتً آمنــن  ،واآليــة ( )269مــن ســور الشــعراء ،والــي جــاء فيهــا...( :بيــواتً
ـك
فارهن) ،وقيل :قو مثود ّأوك من قط األحجار من اجلباك ،وصن البيوت احملنمة يف قلبها ،ممّـا ال ش ّ
في ـ أ ّن مثــود قــو قــد وصــلوا إىل أعل ـ درجــات التمــدن يف مــام  ،ولنـ ّـن مــا ي ـ كر عــنه يف بعــض كت ـ
التّفسري ،يبدو وكأنّ مبالغ في أو اسطور  ،كأن يقولواّ :إم بنوا ألفاً وسبعمائة مدينة من احلجر)52(.وتبن
الصور املنتشفة ض امة بناء مسـاكن مثـود ،وحنـت اجلبـاك كبيـوت ،وفيمـا أييت منـاذج خلارطـة والهـ املـدن
()51
يف اجل ير العربية ومساكن مثود
 -51ينظر االم ل711/25:وروح البيان9193:والننت والعيون615/5:
النشا ،363/6:واالم ل711/25:
 -52تفسري ّ
 -51موسوعة وينيبيدا احلر https://ar.wikipedia.orq/wik/
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التجارة

التجــار مــن اه ـ مظــاهر احلضــارات البش ـرية فمنهــا نعــر ان الشــعوب كــان هلــا فــائض جتــاري وعقــل
اقتصــادي وهــوس يف املغــامر ومعرفــة البلــدان والتواصــل معهـ جتــارا وفنــرا ،وكانــت وســائط النقــل تعتمــد
عل احليوا ت
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭼ النحل ،3 :وكانوا مولعن ابلسفر ،والتجار
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ سبأ ،28 :أي طلبوا أن جيعـل هللا املسـافات بـن قـراه طويلـة،
ك ال يستطي الفقراء السفر جنباً إىل جنـ مـ األغنيـاء ،ومقصـوده هـو أن تنـون بـن القـرى فواصـل
ومتوسطو احلاك اإلقدا عل السفر بال اد أو مـاء أو مرّكـ ،
حى ال يستطي الفقراء
صحراوية شاسعةّ ،
ّ
وب ا ينون السفر أحد مفاخر األغنياء وعالمة عل القدر وال رو  ،ووجوب أن يظهر ه ا االمتيا وي بت
لدى اجلمي )57(.واشار القران اىل احد اه املراك التجارية
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ قريش ،1–2 :إيال قر ٍ
يش الرحل َة
اىل اليمن يف الشتاء ،واىل الشـا يف الصـيف ،وبنـل أم ٍ
ـان واطمئنـان َمس َـح بـ فض ُـل هللا علـيه تنرميـاً لبَبتـ
ََ
ّ
 -57االم ل619/27:
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احل ـرا  ،وك ــوم جريانَـ  .وهن ـ ا ،فــإن الس ــورَ النرميــة جتم ـ أه ـ م ــا يطلب ـ()56اإلنس ــان وهــو األم ــن والش ــبَ
واالستقرار والي مينننا القوك اما ه اه العوامل املساعد عل التجار .
وجود العملة

من مظاهر التقد االقتصادي وجود العملة النقدية ،وه اما اثبت وجود القران
ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﭼالنهــف، 29والــورق :الفضــة ،مضــروبة كانــت أو غــري مضــروبة ،ويبــدو ان اوك ظهــور للعملــة
كان يف القرن الساب قبل امليالد(.)55كما ان القران اخرب عن تندس االمواك الطائلة عند البعض
ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﭼ القص ـ  ،34 :وأن ـ نس ـ مــا آات هللا مــن الننــو إىل نفس ـ بعلم ـ وحيلت ـ  ،وآتين ـ م ـ َـن
الْ ُننُـو فيـ قـوالن :أحـدتا :أنـ أصـاب كنـ اً مـن كنـو يوسـف  ،- -ال ـاين :أنـ كـان يعمـل النيميــاء،
والعصـبة اجلماعـة الـ ين يتعصـ بعضـه لـبعض()54واخــرب القـران ان بعـض مصـادر مجـ االمـواك الطائلــة
كانت غري مشروعة
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﭼ النساء،242 :
وعرب سبحان عن ك ر تلك االمواك ابالكتنا
ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ التوبة ،76 :األحبار والرهبان ،أي :العلماء والعبـاد الـ ين
أيكلــون أمـواك النــاس ابلباطــل ،أي :بغــري حـ  ،ويصــدون عــن ســبيل هللا ،فــإم إذا كانــت هلـ رواتـ مــن
أمواك الناس ،أو ب ك الناس هل من أمواهل فإن ألجل علمه وعبادهت  ،وألجل هداه وهدايته  ،وهؤالء
()53
أيخ وما ،ويصدون الناس عن سبيل هللا.
الزراعة

ال راعة احد اهـ العناصـر الرئيسـة يف رقـ االمـ وا دهـار اقتصـادها ،وال دهـار ال راعـة وصـف سـبحان
البساتن ابما جنان
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ النهف ،71 :جنتن ،أي:
بســتانن حســنن ،مــن أعنــاب ،يف هــاتن اجلنتــن مــن كــل ال م ـرات ،وخصوصــا أشــر األشــجار ،العن ـ
والن ــل ،فالعن ـ يف وســطها ،والن ــل قــد حــف ب ـ لك ،ودار بـ  ،فحصــل فيـ مــن حســن املنظــر وهبائ ـ ،
وبــرو الشــجر والن ــل للشــمس والــراح ،الــي تنمــل هبــا ال مــار ،وتنض ـ  ،وم ـ ذلــك جعــل بــن تلــك
 -56ينظر :تيسري التفسري :إبراهي القطان 651 /7:
 -55املوسوعة العلمية القرآنية649/1:والنشا 321/1 :
 -54املاوردي الننت والعيون154-155/6:وينظر النشا 761/6:
 -53تيسري النرمي الرمحن يف تفسري كال املنان775:
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األشجار رعا ،فلـ يبـ عليهمـا إال أن يقـاك :كيـف مثـار هـاتن اجلنتـن؟ وهـل هلمـا مـاء ينفيهمـا؟ فـأخرب
تعاىل أن كال من اجلنتن آتت أكلها ،أي :مثرها و رعها ضعفن ،أي :متضـاعفا {و} أمـا {م تَظْلـ ْ (مْنـُ)58
َشْيـئًا} أي :م تنق من أكلها أدىن شـ ء ،ومـ ذلـك ،فاألمـار يف جوانبهمـا سـارحة ،ك ـري غ يـر .
نستدك من اآلية عل الرباعة يف راعة االشجار ،ووض كل نوع من الشجر موضع  ،وكانت تلك اجلنان
كما عرب عنها سبحان وفري االنتاج
ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ القل ـ  ،23 :ويف خت ـ ين احملصــوك عل ـ
يوسف اهل مصر كيفية الت ين
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ يوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف:
63
()59
سَ ،وليَ ُنو َن أَبْـ َق  .اما مملنـة سـبأ فنانـت ال راعـة احـد اهـ مقومـات رقيهـا،
 ،يف ُسْنـبُل لئَال يـَتَ َسو ُ
وا دهار احلضار فيها ،ولنفره اب ،اذه عنه سبحان ه النعمة
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ سبأ،24 – 25 :كانت أرضه أرضاً خصيبة ،وكانت
املرأ خترج عل رأسها منتالً فـال ترجـ حـى متـأل منتلهـا مـن أنـواع الفاكهـة مـن غـري أن متـد يـدها ،وكـان
املاء أيتيه من مسري عشر أا حى حيـبس بـن جبلـن ،وكـانوا قـد ردمـوا ردمـاً بـن جبلـن فحبسـوا املـاء،
وكــان أيتــيه مــن الســيوك فيســقون بســاتينه وأش ــجاره  .ويقــاك :كــان هل ـ وادي .وكــان لل ـوادي ث ــالث
درفات .فإذا ك ر املاء فتحوا الدرفة العليا ،وإذا انتق فتحـوا الدرفـة الوسـط  ،وإذا ق ّـل املـاء فتحـوا الدرفـة
السـفل  .فأخصـبوا ،وك ــرت أمـواهل  ،واختـ وا مـن اجلنــان مـا شـاءوا)41(.امــا الرعـ فقــد كـان مــن اهـ املـوارد
االقتصادية ،حى ان االنبياء كانوا يرعون الغن
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ القص .16 – 17 :
االنهار واالبار

املاء سب ال دهار احلضارات فنل االم كانت تسنن قرب االمار ،وه ا احد اسباب تبطر فرعون
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ـار أمــار النيــل ،ومــر امللــك ،ومــر طولــون ،ومــر دميــاط ،ومــر
ﮄ ﮅﭼ ال خــر َ ، 52:وهـ ْاأل َْمـ ُ
()42
تنـيسَْ ،جتـري مـ ْـن َْحتـي حتــت قصـري أو أمـري ،أو بــن يـدي يف جنــاين، ،مـا يف االمـاكن الــي تقـل فيهــا
 -58تفسري السعدي 634 :وينظر تفسري الصايف. 767:
 -59تفسري القرطيب 117/9:وتفسري الصايف15:
 -41حبر العلو  :أبو اللي نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهي السمرقندي 85 -86/7:والننت والعيون666/6:
 -42املنتظ يف اتريخ األم وامللوك275/2:
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االمــار ،فقــد توصــل العقــل البشــري اىل حفــر االرض إلخـراج املــاء مــن بطنهــا ،وورد ذكــر االابر يف القــرآن
عند ذكر قصة يوسف
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭼ يوسف ،25 :واقرتن ذكر بعض االابر بقص احدى االمـ الـي سـننت منتفعـة مـن مـاء
ه ا البئر،ولننها كفرت اب فع هب سبحان وجعل منان البئر داالً عليه
ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢﭼ احل ـ  ،65 :املع ــى :ك ـ قري ــة أهلنن ــا؟ وك ـ بئ ــر عطلن ــا ع ــن س ــقاهتا؟ وقص ــر مش ــيد
أخلينا عن ساكني ؟ فرتك ذلك لداللة معطلة علي  ،وروي أ ّن ه بئر ن ك عليها صاح  - -م أربعة
آال نفر ممن آمن بـ  ،وجنـاه هللا مـن العـ اب ،وهـ حبضـر مـوت ،وإمنـا مسيـت بـ لك أل ّن صـاحلا حـن
حضرها مات ،ومثة بلد عند البئر امسها «حاضوراء» بناها قو صاح ،و ّأمروا علـيه جلهـس بـن جـالس،
وأقــاموا هبــا مــا كفــروا وعبــدوا صــنما ،وأرســل هللا إلــيه حنظلــة بــن صــفوان نبيــا فقتلــو  ،فــأهلنه هللا
()41
وخرب قصوره .
وعطل بئره ّ
المبحث الثالث  :الجوانب الثقافية والعلمية
ارتفاع املستوى املعاش ينعنس علـ سـلوك النـاس ال قـايف واالجتمـاع  ،فالرفـا ابب ال دهـار العلـو
وشيوع العادات والتقاليد االجتماعية،يف ه ا املبح نتناوك بعض اجلوان العلمية وال قافية واالجتماعية:
علم النجوم

املتأمل آلات القران جيدها تدك داللة واضح عل االستفاد من النجو
ﭽﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ النحل ،24 :العالمات ه معام الطرق وكل ما يسـتدك بـ
املار من جبـل وسـهل وغـري ذلـك ،وابلـنج هـ يهتـدون ابلليـل يف الـرباري والبحـار ،وعـن أمـري املـؤمنن -
 ابلنج ه يهتدون هو اجلدي ألن جنـ ال يـ وك وعليـ بنـاء القبلـة قاك  :قاك رسوك هللا -()47
وب يهتدي أهل الرب والبحر ،واخرب سبحان عن ابراهي
ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘﭼ الصافات،91 - 88 :
ـورا فيـ ،
فَـنَظََر إ َىل َْجن ٍ طَال ٍ فَـ َق َ
اك :إن َه َ ا يَطْلُ ُ َم َ َس َقم َ .وَكا َن ع ْل ُ الن ُجو ُم ْسـتَـ ْع َم ًال عْن َـد ُه ْ َمْنظُ ً
ـك أَنـ ُهـ ْ َكــانُوا أ َْهـ َل ر َعايـَ ٍـة َوف َال َحـ ٍـة،
ـك ْ
اجل َهــةَ ،وأ ََر ُاهـ ْ مـ ْـن ُم ْعتَـ َقــده ْ ُعـ ْ ًرا لنَـ ْفسـ َ ،و َذلـ َ
فَـأ َْوَتَ ُه ْ ُهـ َـو مـ ْـن ت ْلـ َ
ـاج فيه َمــا إ َىل نَظَـ ٍر يف الن ُجــو  ،وقــد مــارس التنجــي حضــارات عديــد منهــا اليــو ن،
َوَه َ
ـااتن الْ َمع َ
يشــتَان ُْحيتَـ ُ
واهلند ،ورمسوا للنواك خرائط استدلوا من خالهلـا علـ حـوادث مسـتقبلية ،وقيـل أن النمـرود بـى الصـرح
إرصاداً من للنوك وطلبا ملعرفة سري النجو ومطالعها(.)46
السحر

من الفنون الي كانت رائجة السحر ،حى اصبح فنا يعل ،ويست د ألغراض عد

 -41النشا 247/7:
 -47تفسري الصايف :الفيض الناشاين،271:والننت والعيون املاوردي.287 /7:
 -46املوسـوعة القرانيـة 787 /7:والقـرطيب 91/21وينظرالبـدء والتـاريخ :املطهـر بــن طـاهر املقدسـ  ،منتبـة ال قافـة الدينيـة ،بــور
سعيد.54/7:
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الشي ـ ـ ــطن كفــرواْ يعلّمــون
ـنن ّ
واتّبعـواْ مــا تتلـواْ ّ
الشيـ ـ ـ ــطن علـ ملــك سليم ـ ـ ــن ومــا كفــر سليمـ ـ ـ ــن ولـ ـ ـ ـ ّ
ٍ
النّاس السحر وم أن ك عل امللنن ببابل هـ ــروت ومـ ــروت وما يعلّمان من أحد ح ّـى يقـوآل إّمنـا حنـن فتنـة
فال تنفر البقر ،211 :وقد اتقن السحر ذلك الفن فوصف سبحان ذاك
ﭽﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ
األعرا  ،224 :وحسبنا أن يقرر القرآن أنـ سـحر عظـي  ،لنـدرك أي سـحر كـان ،وحسـبنا أن نعلـ أمـ
س ـ ــحروا «أع ـ ــن الن ـ ــاس» وأاثروا الرهب ـ ــة يف قل ـ ــوهب « :واس ـ ــرتهبوه » لنتص ـ ــور أي س ـ ــحر ك ـ ــان ،ولف ـ ــظ
«اسرته » ذات لفظ مصور ،فه استجاشوا إحساس الرهبة يف الناس وقسروه عليـ قسـراً ،حسـبنا أن
()45
نعل من الن القرآين اآلخر يف سور ط  ،أن موس  - -قد أوجس يف نفس خيفة،
ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ط .43 :
الرياضة

ان طريقة معيشة بعض الناس تتطل منه املران خصوصا اذا كانت تلك املعيشـة حمفوفـة ابألخطـار،
وكان ركوب اخليل ابر الراضات السائد  ،وقد ذكر القران التساب بن اوالد يعقوب
قالوا ي ـ ـ~ـأابآن إ ّ ذهبنا نستب وتركنا يوسف عند متـ ــعنا فأكلـ الـ ّ ئ ومـ أنـت مبـؤم ٍن لّنـا ولـو كنّـا
صـ ـ ـ ـ ــدقن يوسف23 :
اخلَْيل َوَكانُوا ُجيَّربُو َن ب لك أنفسه ويدربوما عل العـدو وألنـ
اق مْنـ ُه ْ َكا َن م ْ َل اال ْستبَاق يف ْ
،اال ْستبَ ُ
()44
س الشا َ.
َك ْاآللَة َهلُْ يف ُحمَ َاربَة الْ َع ُد ّو َوُم َدافَـ َعة ال ّ ئْ إذَا ْ
اختَـلَ َ
االحتفاالت

االحتفاالت مـن املظـاهر ال قافيـة احلضـارية لألمـ السـابقة ،فقـد كـان النـاس حيرصـون علـ التجمـ يف
اا حمدود لغرض التمت حبلوك يو العيد لديه  ،وقـد يعـرض فيـ املبـارات كمـا حـدث يف تبـاري موسـ
م السحر إلظهار احل
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ ط ـ  ،59 :ومل ــا ك ــان جمتم ـ س ــروره الـ ـ ي
اعتادو حاواً هل األغراض السحرية ،ما ً ومنا ً وغريتا ،اختار  - -ل لك ،وفي يضـمن حضـور
اكرب عدد ممنن)43(،وقيل ان يو ال ينة في احتماالت أَحدها :أَن يـو ع ٍ
ـاك
يد َهلُْ يـَتَـَيـنُو َن في َ .و َاثن َيها :قَ َ
َ ُ َ ُ َْ ُ
يد بن جبـ ٍري يـو س ٍ
وق َهلُْ َ ،وإمنَا قَ َ
ُم َقاتل يـَ ْوُ النـْيـُرو َ .و َاثل ُـ َها :قَ َ
اك ُْحي َشَر فَإنـ ُه ْ َْجيتَم ُعو َن ذَل َ
ك الْيَـ ْوَ
اكَ)48سع ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ
أبَنْـ ُفســه ْ مـ ْـن َغـ ْـري َحاشـ ٍر َهلـُ ْ  (،كمــا طلـ احلواريــون املائــد مــن هللا ،وكــان مــن اســباهبا ان تنــون عيــدا
جيتم في انصار عيس
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ املائد  ،226 :أَنْ ْك َعلَْينا مائ َد ً م َن السماء متعل أبن ك تَ ُنو ُن
 -45يف ظالك القرآن :سيد قط إبراهي حسن الشاري :دار الشروق  -بريوت -القاهر الطبعة :السابعة عشر  2621 -هـ:
هـ. 269/7 :
 -44مفاتيح الغي 619/28 :
 -43نظ الدرر711/21:
 -48مفاتيح الغي 46/77
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لَنـا عيــداً صــفة ملائــد واسـ تنــون ضــمري املائــد وخربهـا عيــدا ولنــا حــاك منـ  ،أي ينــون يــو ن وهلــا عيــدا،
فعظم وامنا أسند ذلك اىل املائد ؛ الن شر اليو مستفاد من شرفها ،وقيل العيد السرور العائد ول لك
مس يو العيد عيدا ،ألَولنا َوآخر  :بدك من لنا إبعاد العامل ،أي عيدا ملتقـدمينا ومتأخرينـا ،روى -امـا
ن لت يو األحد؛ ول لك اخت النصارى عيداً( ،)49واخرب سبحان عن ابراهي  ،كيف ان دع لالحتفاك
م قوم  ،فاستغل ابراهي يو العيد ليحق هدف  ،فادع ان سقي بعدما :
فنظر نظرً يف النّجو الصافات ،88 :وقد شاع تسفي ابراهي اهلته  ،حى بلغ ملنه فأرسل إلي
أن غدا عيد فاحضر معنا ل ار اآلهلة ؛ألن ه التشريفات الي تعارفها الناس يف األعياد واألا الرمسية
قدميــة اقتبســها األواخــر عــن األوائــل؛ وهل ـ ا الســب ملــا طل ـ فرعــون مــن موس ـ تعيــن يــو للمبــارا م ـ
()31
السحر عن هل يو العيد.
الزينة

صناعة احلل وت ين القصور دليل واضح عل الرت  ،وعلو وحضـار تلـك االمـ  ،حـى ان اجلـن كـانوا
يغوصون يف البحر لتوفري ذلك
الغواص ــن يف
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ ص ،73 :أي وذللن ــا ألم ــر البن ــائن م ــن الش ــياطن و ّ
البحــار مــنه  ،يس ـ ره فيمــا يريــد مــن األعمــاك ،فــإذا أراد بنــاء العمــائر والقصــور أو احلصــون والقنــاطر
أجن وها ل يف ال من القصري ،وإذا أح است راج اللؤلؤ واملرجان من البحـار جلعلهمـا حليـة ملـن يف قصـور
لبّوا طلب سراعا ف يغوصون يف البحر ،ويست رجون اللؤلؤ ،وقـاك مقاتـل :وهـو أوك مـن اسـت رج اللؤلـؤ مـن
البحر(.)32اما يف احلضار املصرية فينفينا ان نستم لقول سبحان عل لسان ب ،اسرائيل ،فقد محلوا من
ال ه ما ينف لصن عجل من  ،كما مينننا ان نستدك من اآلية املباركـة علـ الدقـة والرباعـة يف صـياغة
العجل من ال ه وه ا ليس ابلعمل اهلن
ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
،88 -83
والدليل ال اين عل وفر االمواك وال ينة لدى فرعون وقوم قوك موس يف اآلية
ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ
يونس ،88 :اما مدى توفر املعادن ال مينة كال ه والفضة ،فقد اشارت اآلات اىل مدى تعلـ الـبعض
هبا اىل درجة اكتنا ها
ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
 -49روح البيان647/1:
مال حويش السيد حممود آك غا ي العاين :مطبعة الرتق – دمشـ الطبعـة :األوىل 2781 ،ه ـ
 -31بيان املعاين :عبد القادر بن ّ
 .657/7: 2945 -32حبر العلو .249/7:
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ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ التوبــة،76:وبلــغ التطــور احلضــاري مــدا  ،فقــد اســت دموا
طرقا الست راج ال ينة من البحر

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ النحـ ــل،26 :ومـ ــن مظـ ــاهر ال ينـ ــة

لتلــك االمـ  ،التبــاه مبـا يلبســون وميلنونـ مــن االنعــا  ،فهـ خملوقــات مجيلــة ،خصوصــا اخليــوك اذ كــانوا
يسعون بنل جهده للحصوك عل اجودها كما هو احلاك اليو يف اقتناء اف ر السيارات
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ النحل،8 :
أي من مظاهر قدر هللا الشاملة ،وإنعام عل عباد أن سبحان خل هل األنعا وه اإلبل ،والبقر،
والغن  ،وكان للناس فيهـا مجـاك يف النظـر و ينـة حـن سـروحها إىل املراعـ  ،ووقـت رواحهـا ورجوعهـا عشـاء
منها ،وه أبصوافها وأوابرها وجلودها واسطة الد ء أي الس ونة ،وفيها مناف ك ري أخرى ابألكل من
ألباما وحلومها ،وبعون اإلنسان بركوهبا ونقل األمحاك عل بعضها ،فه حتمـل أثقـاك النـاس ،أي أمتعـته
من منان إىل آخر ،حي توجهوا حبس اختال أغراضه  ،ويعج ون عن نقلهـا ومحلهـا إىل بلـد آخـر،
ال يبلغون إال بش األنفس ،أي مبشقة شديد وعناء كبري ،إن ربن ال ي س ّ ر لن ه األنعا وذلّلها
لن ـ ك ــري الرأفــة والرمحــة بعبــاد  ،حي ـ جعــل ه ـ األنعــا لن ـ مصــدر خــري كبــري ور ق وفــري ،وأدا نف ـ
وجل ـ مص ــلحة ،وم ــن مظ ــاهر ق ــدر هللا أيض ــا أن ـ خل ـ اخلي ــل والبغ ــاك واحلم ــري للرك ــوب عليه ــا والت ـ يّن
()31
واملفاخر هبا.
الخاتمة
خلـ هللا ســبحان وتعــاىل االنســان واســنن االرض ملعرفت ـ وعبادت ـ واعمــار االرض ومنــن ل ـ املعيشــة
فيها
ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ األعرا 21 :
،وعرض لنا القران احواك الناس عرب عمر االرض الطويل وبن لنا احواك معيشته وما دار بينه وبن
الســفراء الـرابنين الـ ين ارســله هلــدايته  ،وبــن لنــا ان اغلـ االقـوا اننــرت علـ االنبيــاء هـ الســفار ،
ألســباب ماديــة ،فغـرهت مظــاهر الــرت واحلضــار  ،فلــو امـ امنـوا اب ورســل ملــا انـ ك هللا علــيه الع ـ اب،
فعنــد نـ وك العـ اب االهلـ م يغــن عــنه مــا مجعـوا مــن امـواك وبنــن ،ومــن خــالك املســري القصــري مـ هـ ا
البح مينننا ان نستنت ما أييت:
-2العل والعباد الغاية االساسية من خل هللا لإلنسان ،فالعل اذا اقرتن ابلعباد كـان الطريـ سـالنا
اىل هللا ،وه ـ ا مــا ملســنا مــن الق ـران النــرمي فعل ـ بلع ـ بــن ابعــوراء م ينفع ـ فقــد احنــر وضــل ،وكــل امــة
حصلت عل العل وم تقرن اب كان وابال عليها.
 -1م يغمط القران النرمي التقد احلضاري لألم السابقة ،ف كر ذلك يف معرض كالم عن القصـ
االم واالنبياء ،فنان ذكر تلك اجلوان احلضارية من ابب ان هللا سبحان انع عليه وهيأ هل االسباب
لرق احليا الي اراد هللا ان تقرتن برق االفنار هل ليصلوا اىل التوحيد.
 -31ينظر :التفسري الوسيط.1/26:
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-7احلضار بقدر ماه نعمة بقدر ماه يف حقيقتها انـ ار لنـل امـة مـن االم (سـابقا وحاضـرا) مـن
ان يــنحط فيهــا الفنــر ومعرفــة الغايــة الــي مــن اجلهــا خل ـ  ،فاحنطــاط الفنــر والطغيــان واالبتعــاد عــن هللا
سـبحان معنـا دخـوك تلـك االمـة يف سـ ط هللا وابلتـا نـ وك العـ اب علـ تلـك االمـة فنـ مـن حضــار
ولــت ومنــت وا دهــرت طغــت فهرمــت فــان ك ســبحان عليهــا الع ـ اب وم يب ـ منهــا اال ااثرهــا شاخصــة
لتنون عرب .
 -6مقارنة احلقائ التارخيية الي جاء هبا القران م ما مت اكتشا من خالك البح والتنقي يف ااثر
اال م  ،تؤكد لنا مصداقية القران يف دقة نقل االخبار ،ل ا فالقرآن من اه الواثئ التارخيية ،فاألجدر بنل
ابح يف جمـاك التـاريخ ان يطلـ علـ مـا جـاء يف القـرآن مـن اخبـار كـ ال ينـون هنالـك تعارضـاً بـن مـا
ينتب وبن ما جاء ابلقران الن ذلك التناقض معنا فشل الباح .
-5فتح القران الباب للباح ن الولوج يف البح ابجلوان التارخيية لألم السابقة ،فالبح يف احواك
تلك االم ال خيلو من فائد واال فان سبحان م يضرب تلك القص لنبي ولالمة االسالمية.
-4القران النرمي كتاب مساوي مقدس ،ووفرت االخبار التارخيية ال تع ،ان كتاب اتريخ اعتيادي ،بل
ان ما ورد من امور اترخيية كان ملغ ى وحنمة اهلية ،واعجا اترخي .
-3البح التارخي القرآين املستند عل احلقائ التارخيية واملتناولة أبسلوب حب علم تفند الرواات
املن وبة الي قيلت يف االنبياء واممه .
-8العديــد مــن اجلوان ـ احلضــارية مت مبســاعد االنبيــاء ،فعــر صــن الســفينة بفضــل نــوح ،وعرفــت
صناعة الدروع بفضل داود ،وعر الناس خ ن القمح ابلسنابل جلودت اخل ن بفضل يوسف.
المصادر والمراجع
القران النرمي
 .2إرشاد العقل السلي إىل م اا النتاب النرمي :أبو السعود العمادي حممـد بـن حممـد بـن مصـطف دار
إحياء الرتاث العري – بريوت ،ب.ط .
 .1االم ــل يف تفس ــري كت ــاب هللا املن ـ ك ،ص ــر من ــار الش ـريا ي ،االعلم ـ  ،ب ــريوت-لبن ــان ،ط،االوىل،
. 1113
 .7حبــر العلــو  :أبــو اللي ـ نصــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إب ـراهي الســمرقندي  :أبــو اللي ـ نصــر،حتقي :
د.حممود مطرج  ،دار الفنر – بريوت،ب.ط.
 .6البدء والتاريخ :املطهر بن طاهر املقدس  ،منتبة ال قافة الدينية ،بور سعيد ،ب .ط.
 .5البداية والنهاية :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن ك ري القرش دار الفنر ط 2613 :هـ . 2984 -
 .4بيــان املعــاين :عبــد القــادر بــن مـ ّـال حــويش الســيد حممــود :مطبعــة الرتق ـ – دمش ـ الطبعــة :األوىل،
 2781هـ . 2945 -
 .3اتريــخ الرســل وامللــوك ،حممــد بــن جريــر بــن ي يــد بــن ك ــري أبــو جعفــر الطــربي :دار ال ـرتاث – بــريوت
الطبعة :ال انية  2783 -هـ .
 .8حترير املعى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري النتاب اجمليد :حممـد الطـاهر بـن حممـد بـن حممـد
الطاهر بن عاشور التونس  :الدار التونسية للنشر – تونس سنة النشر.2986 :
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 .9تفسري الشعراوي  -اخلواطر :حممد متو الشعراوي  :مطاب أخبار اليو ط . 2993:
 .21تفســري القــرآن العظــي  :أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن ك ــري القرش ـ البصــري الدمشــق احملق ـ :
سام بن حممد سالمة دار طيبة للنشر والتو ي الطبعة :ال انية 2611هـ . 2999 -
 .22تفسري املراغ أمحـد بـن مصـطف املراغـ  ،شـركة منتبـة ومطبعـة مصـطف البـا احللـيب وأوالد مبصـر
الطبعة :األوىل 2745 ،هـ . 2964 -
 .21التفس ــري الوس ــيط ،حمم ــد س ــيد طنط ــاوي :دار مض ــة مص ــر للطباع ــة والنش ــر والتو يـ ـ  ،الفجال ــة -
القاهر الطبعة :األوىل. 2993
 .27تيسـري النــرمي الــرمحن يف تفسـري كــال املنــان عبــد الـرمحن بــن صــر بــن عبـد هللا الســعدي احملقـ  :عبــد
الرمحن بن معال ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 2611هـ . 1111-
 .26روح البيان :إمساعيل حق بن مصطف اخللويت ،املوىل أبو الفداء  :دار الفنر – بريوت ،ب،ط.
 .25السـمعاين تفســري القـرآن ا :أبــو املظفـر ،منصــور بـن حممــد بـن عبــد اجلبـار ابــن أمحـد احملقـ  :اسـر بــن
إبراهي  :دار الوطن ،الراض – السعودية الطبعة :األوىل2628 ،هـ. 2993 -
 .24يف ظــالك القــرآن :ســيد قط ـ إب ـراهي حســن الشــاري :دار الشــروق  -بــريوت -القــاهر ،ا لطبعــة:
السابعة عشر  2621 -هـ .
 .23النشــا ع ــن حق ــائ غ ـوامض التن يــل ،أب ــو القاس ـ حمم ــود بــن عم ــرو  ،ال خمش ــري ج ــار هللا ،دار
النتاب العري – بريوت-لبنان الطبعة :ال ال ة  2613 -هـ .
 .28حماسن التأويل :حممد مجاك الدين بن حممد سعيد بن قاس احلالق احملق  :حممد ابسل عيـون السـود
دار النت العلمية – بريوت الطبعة :األوىل  2628 -هـ.
 .29مدارك التن يل وحقائ التأويل :أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسف حقق :
يوسف عل  :دار النل الطي  ،بريوت ،الطبعة :األوىل 2629 ،هـ . 2998 -
 .11معام التن يل يف تفسري القرآن :أبو حممد احلسن بن مسعود بن حممد بن الفراء البغـوي احملقـ  :عبـد
الر اق املهدي :دار إحياء الرتاث العري –بريوت الطبعة  :األوىل  2611 ،هـ.
 .12مفــاتيح الغي ـ أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن ف ــر الــدين ال ـرا ي :دار إحيــاء
الرتاث العري – بريوت ،الطبعة :ال ال ة  2611 -هـ.
 .11املنتظ يف اتريخ األم وامللوك ،مجاك الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عل بن حممـد اجلـو ي ،احملقـ :
حممد عبد القادر عطا ،دار النت العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل 2621 ،هـ . 2991 -
 .17نظـ الــدرر يف تناسـ اآلات والسـور :إبـراهي بــن عمـر بــن حســن الـرابط :دار النتــاب اإلســالم ،
القاهر .
 .16الننــت والعيــون :أبــو احلســن علـ بــن حممــد بــن حممــد بــن حبي ـ املــاوردي احملق ـ  :الســيد ابــن عبــد
املقصود بن عبد الرحي  :دار النت العلمية  -بريوت  /لبنان .ب .ط.
املوسوعة احلر وينيبيدا .
.
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Peak of Eloquence in the Poetry of Al- Sharif Alradi
)died (406

م.د .هاشم جعفر الحيدري

()1

Dr. Hashim Jafar AL-Haidary

ملخص البحث
كان لنال االما عل  - -األثر النبري يف رفـد اللغـة العربيـة وأداهبـا مـن احلنمـة واملوعظـة ،حـن
صـا خطبـ و حنمـ مبفـردات رائعـة ال يعلوهـا قـوك سـوى القـرآن النـرمي واالحاديـ النبويـة الشـريفة .وم
حيــدث أن مجعــت اال بعــد أك ــر مــن أربعــة قــرون ،حــن جــاء الش ـريف الرض ـ ليؤلــف منهــا كتــاب م ـ
البالغة .وم ي نتف ،حي أخ يصو معانيها وقس من مفرداهتا يف قصائد شعرية مجيل .
Abstract
Imam Ali's speech had the great impact on providing Arabic language
and literature with wisdoms and orations, when he worded his speeches
using wonderful words which nothing can match except for the glorious
Qur'an and the prophetic traditions. His speeches were not compiled until
four centuries elapsed when EL-Sharif AL-Radhi authored 'peak of
Eloquence'.
 -2جامعة اهل البيت -

/-كلية االداب.
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He also began to write beautiful poems out of its words and meaning.

المقدمة
كــان لنــال اإلمــا علـ بــن أي طالـ  - -وخطبـ األثــر النبــري يف رفــد ال قافــة العربيــة مبفــردات
غ يـر ومواضــي ك ــري عملــت يف مســاعد ك ــري مـن ذوي النباهــة يف تنميــة مـواهبه  .فقــد حصــر يف كالمـ
الشـريف كــل صــنو البالغــة وفنــون الفصــاحة ،فلـ يــرتك غرضــا مــن أغـراض النــال إال وقــد تناولـ وأبــدع
فيـ  ،علـ رغـ مـن بعـد عهــد بـ وانقطــاع أجيالنـا عـن الســماع مبفرداتـ و احتوائهـا علـ غرائـ األلفــا
وج الة الرتكي مما جيعل ال ي بعيـد عـن االختصـاص إىل التعـ ر يف الفهـ والوصـوك إىل مضـامن اجلمـل.
لبعد العهد ب واختال االجياك عن مداولت  .ل ا نصح امل تصون اللجوء إىل قراء ما قالـ  - -مـن
اجــل تن ميــة املواه ـ والقــدر اللغويــة وفه ـ ثقافــة العــرب األص ــيلة .وج ـ علينــا الرج ــوع إىل كتــاب م ـ
البالغة ،والغوص في  .لقد اتس ه ا النال ابحلالو الواضحة من بداات اىل أواخـر مفرداتـ  ،حـى اعتـرب
ومن عهد بعيد من نفائس اللغة .لقد انفرد األما عل  - -أبسـلوب اخلـاص واسرتسـال العجيـ إىل
.أن بلغ أقص درجات الشر والرفعة بعد كال هللا وكال رسول -
إن غ ار مادت ورفعة أسلوب ومجع لعظي املعـاين ،كـان سـببا حلفـظ اللغـة العربيـة وخلودهـا فقـد سـاه
بعد القرآن واحلدي النبوي الشريف من صوما من الضياع أو املـوت كبقيـة اللغـات الـي عفـا عنهـا الـدهر
دثرت أو ماتت.
ومــن هنــا عــد كتــاب مـ البالغــة مصــدرا مهمــا لنــل الشــعراء واألدابء يف كــل العصــور ،ملــا ميتلنـ مــن
خ ين لغوي وثراء معنوي .اضافة إىل مـا بلغـ مـن أوفـ عـا مـن احلنمـة واملوعظـة .فـراح الشـعراء يغرفـون
مــن ه ـ ا الــي ال ـ ي لــيس ل ـ مايــة مســتعينن مبعين ـ ال ـ ي ال ينض ـ  .فنلمــا مل ـوا مــن مفردات ـ ارتقــت
إشـعاره وأصــبحوا مـن الشــعراء واخلطبـاء الـ ين هلـ منانــة مرموقـة يف االوســاط االجتماعيـة واألدبيــة .ألن
مفردات مقتبسة من مفردات القرآن النرمي.
و ما قا ب الشريف الرض من مج كال سيد البلغاء  ،- -هو اثراء املنتبة مما كان ينقصها من
ه ا الفيض ال مـن .و أن هنـاك قامسـا مشـرتكا بـن مـا جـاءت مـن خطـ واقـواك وحنـ  ،وبـن مـا محلـت
اشــعار الــي نظمهــا الش ـريف الرض ـ  .فمــا كــان إال ان نبــدأ يف حماولــة اظهــار ه ـ املعــاين لنــل طــالب
اآلدب ،والســيما حمــيب اهــل البيــت  ..- -امــال مــن ان يوصــل بــن بالغــة اجلــد ونباهــة حفيــد  ،فقــد
سلطنا الضوء عل نتاجهما العظي  ،حماولة يف ان نساه يف رفـد املرفـ األدي مـن حاجـاهت إىل م ـل هـ ا
النـوع مـن األدب .أن هـ ا البحـ يعـد البدايـة يف الطريـ الطويـل ،لـ ا ومـل أن يتطـور حـى يصـل إىل مــا
يستح من إبداع ورق وقل اعملوا فسريى هللا عملن ورسول واملؤمنون .
ينقس ه ا البح إىل ثالثـة مباحـ  .فاملبحـ األوك يشـمل أسـباب تعلـ الشـريف الرضـ بنتـاب
م ـ البالغــة والســع إىل مجع ـ  .واملبح ـ ال ــاين ،نســب وامس ـ وحيات ـ وكنيت ـ  .وأمــا املبح ـ ال ال ـ اخ ـ
منوذجا من اخلط الشـريفة لألمـا علـ  - -والـي قـا الشـريف الرضـ ابقتبـاس مـا حتتويـ مـن معـى،
ونظمهــا ابيــاات شــعرية خــرت هبــا قصــائد  .وك ـ لك التطــرق إىل اإلمــا عل ـ  - -واقوال ـ الــي مجعــت
ورتبت بنتاب مس بنه البالغة.
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ان التشاب بن الش صيتن كبري جدا ،فنالتا كانت هلما من لة رفيعة مـن حيـ النسـ واالنتسـاب
 ،هيــك عــن علميتهمــا الــي مي هتمــا عــن اقراممــا كــال حسـ الـ من الـ ي عاش ـ .اىل الرســوك -
هيك عن الظل واملظلومية الي حفت حبياهتما ،فنان الصرب واحلنمة عالجا هلا .ه ا ال يعـ ،ان هنـاك
تش ــاب ب ــن الش ـريف الرض ـ واإلم ــا عل ـ  - -م ــن حي ـ املن ل ــة والنس ـ والعل ـ  .وإمن ــا ه ـ حماول ــة
للشريف الرض السري عل منهاج اإلما  - -وتقليد قدر املستطاع.
ان الشواهد املقتبس معانيها اتر ومن مفرداهتا اتر اخرى ،مما قال اإلما  ،- -وصياغتها بقصائد
واشــعار يف دي ـوان الش ـريف الرض ـ  ،ك ــري  .ل ـ ا كــان مــن االفضــل أن اختــار منــاذج قليلــة ك ـ ال اطيــل يف
البح  ،ولن اترك لألخرين أن ينملوا املشوار وهللا من وراء القصد.
المبحث االول:
أسباب تعلق الشريف الرضي بكتاب نهج البالغة:

استدك الشريف الرض ( 614هـ) عل ه التحفة األدبية ال مينة وعر كيف ينهل منها ما حيتاجـ
العلماء واألدابء ،وهو أبدع أبناء مان واشعر الطالبن( )1واغ ره علما .عاملا ولغوا ل مي ت اخلاصة تفرق
عن معظ الشعراء إن م ينن كل الشعراء .حـن بـدأ يف قـوك الشـعر وأجـاد و أبـدع .فقـد تفتحـت مواهبـ
الشعرية وهو يف سن العاشر من العمر ( )7أبمجل ما مينن أن ينظ شاعر يف غرض ما من األغراض حى
وصف أبعظ شعراء مان ( ، )6وعند تصفح ديوان حيار الناقد والسيما ال ي ميلك موهبـة شـعرية .ونتيجـة
للظرو الي مر هبا عل مراحل حيات خلقت منـ صـاح نفسـية قلقـة ومتـوتر واثئـر وهـ نتيجـة احملـن
والننبات الي أملت ب وبعائلت ( ،)5فنان شعر أصيال صادقا يف كل املقاييس االجتماعية والسياسية وحى
يف جماك الغ ك ال ي اتصف ابلع رية والعفة واحلشمة .وذلك حبن التجربة الي عاشها.
ومن الواضح أن هناك أك ر من سب جعل الشريف الرض مييل كل امليل وحبماس إىل التعل بنـال
اإلم ــا  - -وجيعلـ ـ يف قم ــة اهتماماتـ ـ  .منه ــا اهت ــداؤ بن ــال ج ــد اإلم ــا علـ ـ - -ح ــن ش ــد ُ
احلم ــاس النب ــري جلمـ ـ أقوالـ ـ وخطبـ ـ  ،مل ــا فيه ــا األث ــر يف رفـ ـ روحـ ـ املعنوي ــة ،يؤك ــد م ــن خالهل ــا منانتـ ـ
االجتماعيــة وانتمــاء األســري ممــا خل ـ يف نفس ـ القــو وال بــات وكــال األمــا يف ه ـ ا اجملــاك ك ــري فعنــدما
ينصح ابن حممد بن احلنفية ملا أعطا الراية يو اجلمـل(ت وك اجلبـاك وال تـ ك .عـض علـ جـ ك ،اعـر هللا
مججمتك ،تد يف األرض قـدمك )4()...أن م ـل هـ العبـارات تنتشـل مـن استسـل قلبـ إىل اليـأس وترفـ
مــن معنواتـ  .ومــن هنــا بــدأت يف نفسـ ال ــور بعــد أن شــعر إبحساس ـ اخلــاص والــداخل ابلع لــة فنيــف
ابلشريف الرض  ،وهو األعل نسبا واألك ر موهبة(.)3

 -1ينظر اتريخ اآلدب العري (عصر الدوك واإلمارات  )5شوق ضيف ـ دار املعار القاهر  1113ص731
 -7ينظر املصدر نفس
 -6ينظر عبقرية الشريف الرض -ك مبارك-ص3
 -5من صور البطولة واحلماسة يف شعر الشريف الرض -حممد مجيل شلش-ص21
 -4كتاب م البالغة ـ شرح الشيخ حممد عبد ـ ج2ص74
 -3املصدر نفس 1ص22
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ومن حية أخـرى ،وجـود يف كـال األمـا  - -مـن املفـردات والعبـارات قـد انقطعـت عـن جيلـ ملـا
فيهــا مــن غريـ األلفــا  ،وج الــة الرتكيـ والتعبــري( .)8وهبـ ا راح يؤكــد خلصــوم وحمبيـ مــن خــالك مواهبـ
مدعوما بطموح ال ي ال حدود ل أبن أهال للرتب عل عرش ال قافة واألدب يف ال من الصع ال ي ال
حين في احلاك العري ،حي سل احلن من العباسين حن امللوك البويهين وهـ األغـراب عـن اللغـة
العربية.
اسمه نسبه وكنيته:

هـو أمحــد حسـن الطــاهر ذو املناقـ أبـو احلســن حممــد بـن أي أمحــد احلسـن بــن موسـ بـن حممــد بــن
موسـ بــن إبـراهي بــن موسـ بــن جعفــر الصــادق بــن حممــد البــاقر بــن علـ بــن احلســن يــن العابــدين بــن
احلســن بــن علـ بــن أي طالـ .- -و أبــو إمــار احلـ ســنة 756هــ .وقــبض عليـ مــن قبــل عضــد
الدولة سـنة  749ه ـ ومحـل إىل قلعـة فـارس ،وذلـك خوفـا مـن تعـاظ شـأن ( .)9ويف مصـدر أخـر ذكـر اسـ
الش ـريف الرض ـ وهــو أمحــد أو حممــد بــن الطــاهر ذي املنقبــن اي امحــد احلســن بــن موس ـ بــن حممــد بــن
موس بن إبـراهي بـن موسـ بـن جعفـر بـن حممـد بـن علـ بـن احلسـن بـن علـ بـن أي طالـ ،- -
وكنيت أبو احلسن الرض (.)21
أما نسب من أم  ،فهو أبن فاطمة بنت احلسن بن أمحد بن احلسن الناصر (صاح الديل ) بن عل
بن احلسن بن عل بن عمر بن عل بن أي طال - -
()22
امللق ابلناصر األص أو األطرش شيخ الطالبن توىف سنة  . 716أي ان ينتس إىل اإلما عل
  -من جهة أبي وأم فقد ح ل القوك أن يطل علي شريف النس ومن أشر من ه ا النسـعند العرب ؟( .)21و توفيت ولدت سنة 785هـ وح ن عليها ك ريا .ومما قال يف راثئها:
أق ال ال ال ال الالو لال ال الالو ذهال ال الالب امل ال ال الالا بال ال الالدائي
()31
لال الالو كال الالان ابلص ال ال اجلميال الالآل عزائال الالي

أبال ال ال ال ال الالكيك ل ال ال الالو ال ال الالع الغلي ال ال الالآل بك ال ال الالائي
أع ال ال ال ال الالوذ ابلصال ال ال ال ال ال اجلمي ال ال ال ال الالآل تع ال ال ال ال الالزاي

وأخو املرتض أبو القاس عل بن احلسن (755ت )674كان إماما يف علو الشريعة(.)26
أما كنيت كان يدع الشريف الرض أبو احلسن و الشريف الرض ذو احلسنين و ذواحلسبن والعلوي
()24
و الشريف األجل( .)25وكان يفضل الرض حن يقوك
عا ال ال الالق الع ال ال الالز ال ي ال ال الالؤتى م ال ال الالت املل ال ال الالآل

مال ال ال الالا أمال ال ال الالآل مال ال ال الالدي أ ال ال ال ال ال الالت سال ال ال الالامعه

 -8عبقرية الشريف الرض ص23
 -9ديوان الشريف الرض ـ ج/1ص422و471
 -21ديوان الشريف الرض ج/2ص5
 -22الشريف الرض وجهود النحوية ص.25
 -21كتاب م البالغة ص .8اجلام يف اتريخ االدب العري القدمي حنا فاخوري
 -27ديوان الشريف الرض براثء ام ص /28ج2
 -26الشريف الرض وجهود النحوية ص25
 -25راج ـ ـ دي ـ ـوان الش ـ ـريف الرض ـ ـ ج/2ص 4والش ـ ـريف الرض ـ ـ وجه ــود النحوي ــة
2613هـ2984/ص21
 -24املصدر نفس ـ ص22
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اثر هنج البمغة يف عر الشريف الرضي (ت 403هال)

أين الرضال ال ال الالي جال ال ال الالدي خال ال ال الالا الرسال ال ال الالآل

مال ال ال الالا عال ال ال الالذر مثلال ال ال الالي يف ال ال ال الالص قولال ال ال الاله
والدته ونشأته و فاته:

ولد يف بغداد سنة 759هـ من أصل عري هامش كـرمي،ويف عـا 748ه ـ وفـارق ااب هـو م يبلـغ السـنة
التاسعة ،وترك يف نفس أثرا كبريا وخي احل ن واألس عل البيت كلـ وخاصـة علـ ولـد الصـغري ممـا كـان
أن فجر يف قل ه ا الطفل الصغري موهبت الشعرية وهو يف العاشـر مـن العمـر ( )23م يقتصـر غيـاب رب
األسر عل األثر النفس فحس بل عل احلالـة االقتصـادية،حي حجـ عـنه العطـاء الشـهري الـ ي
كــان األب ينال ـ نتيجــة عمل ـ  .كمــا صــودرت مجي ـ أم ـواهل وممتلنــاهت  .ممــا اضــطرت والدت ـ النرميــة ببي ـ
()28
حليها وأمالكها والعيش ابلنفا لنوم م يقبلوا أي هبة أو مساعد مقرونة ابلعطف.
يف م ــل هـ ا الظــر العصــي مبــا محلـ مــن فاقــة كانــت جتــرح عـ نفسـ وكربائـ ورفعــة منانــة عائلتـ
االجتماعيــة ،فل ـ جيــد مــن ســبيل ســوى التحل ـ ابلصــرب و الت ـ رع إىل هللا داعيــا يف أطــالق س ـراح  .وقــد
اســتجاب هللا دعــاء وذلــك يف عــا 735ه ــ 984 /أي بعــد ســب ســنوات فعــادت الفرحــة والبهجــة إىل
البيت النرمي والسيما إىل الشريف الرض عندها شنر هللا عل نعمائ و مدح احلاك عل ما أسدى هل
مــن فضــل يف عــود رب األســر إىل أهلـ وذوي ـ  )29(.وأوك قصــيد قاهلــا يف هـ املناســبة شــنر هبــا الــو ير
()11
املطهر بن عبد هللا و ير عضد الدولة ومدح فيها أيضا أاب حن قاك
أق ال ال الالو ل ال ال الالدهر ت ال ال ال ال ال الالاه إذ ص ال ال الاليد ليثال ال ال ال الاله
أثلال الالم هال الالذا النصال الالآل ابلضال الالرب ضال الالارب

كال الالذلك يصال الالاد الليال الالث الليال الالث راقال الالد
زعال ال الالزع هال ال الالذا الطال ال الالود ابلال ال الالو ء عائال ال الالد

ينال الالا الف ال الالق مال الالت ده ال الالره قال الالدر ال ال ال الالفسه

أتيت علال ال ال الالى قال ال ال الالدر الرجالال ال الالا املكايال ال ال الالد

إىل أن يقوك:

ويف قصيد اخرى يقوك

()12

مع ال ال ال ال ال ال ال الالود بال ال ال ال ال ال ال الالذ ائب األع ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوام
تطغال ال ال ال الالى بشال ال ال ال الالكرك ألسال ال ال ال الالت االقال ال ال ال الالوام

اسال ال ال ال ال الاللم امال ال ال ال ال الالري املال ال ال ال ال الالؤمنني لغبطال ال ال ال ال الالة
متال ال ال ال ال ال ال ال الالآل اايم الب ال ال ال ال ال ال ال ال الالاء ال تال ال ال ال ال ال ال ال الالز

لقد نشأ يف بيت عل ومعرفة وتقوى ورث من كل صنو األدب والفق  .حي تتلم عل يـد كبـار
علمــاء عصــر فأشــر عل ـ حفظ ـ للقــرآن الشــيخ املفيــد (ت627ه ــ) والنحــو أخ ـ عل ـ يــد أي ســعيد
احلس ـ ــن ب ـ ــن عب ـ ــد هللا امل ـ ــر ابين النح ـ ــوي(ت784هـ ـ ــ) وك ـ ـ ـ لك علـ ـ ـ ي ـ ــد أي الف ـ ــتح ع م ـ ــان ب ـ ــن ج ـ ــ،
(ت791هـ)( .)11ال ي أوال رعاية خاصة قبل أن تن ك ب الننبة ويسجن فهيأ ل كل املستل مات ليست مر

 -23الشريف الرض يف راثئ ص27
 -28يتيمة الدهرـ لل عاليب ج7ص274ط1القاهر 2945والشريف الرض وجهود النحوية ص23
 -29انظر ديوان الشريف الرض ـ ج1ص 334حن قاك (هيهات طاعتك النجا وحبك التقوى وشنرك افضل االقسا )
 -11ديوان الشريف الرض ص173
 -12انتظر ديوان الشريف الرض ج1ص334
 -11الشريف الرض جهود النحوية ص232-24
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ويطور نبوغ وذكائ  .ساعد يف ذلك أخو النبـري املعـرو بعلـ اهلدى،الـ ي كـان ميتلـك يف بيتـ منتبـة
كبري حوت من النت مب تلف صنوفها وأنواع علومها حى حوت أك ر من مثانن ألف جملد(.)17
إضـافة اىل وجـود يف جانـ النـر منتبـة عظيمــة هـ منتبـة بيــت احلنمـة صـاحبها أبــو نصـر ســابور
ابــن أردشــري وكــان و يـرا الدولــة البويهيـ  .فلـ يــدع الشـريف الرضـ فرصــة إال واغتنمهــا مــن أجــل الـ اد يف
معرفت (.)16
وكان نتيجة ه األجواء الي ترعرع فيها خلقت عند مواه ك ري يف شى العلو واملعار والسيما
ملنــة الشــعر فأجــاد هبــا وبــرع يف مجي ـ األغ ـراض الشــعرية وأك ــر منهــا إال اهلجــاء ،ويعــود ذلــك إىل مســو
أخالق ورفعتها من جهة ومن جهة اثنية حلم وترفع عل ال ي يبدي هبجائ أو النيل من .
وجنـد يبــدي عفتـ وترفعـ بصـور أوضــح وأدق وهـو يفت ــر بنفسـ ويبــن مـا تــر عليـ مــن خلـ كــرمي
ورفيـ أي أن يهـبط إىل مســتوى الـ ين يسـت دمون ســالح اهلجـاء يف اهلجـو علـ خصـومه علـ الــرغ
من أم م ينونوا من املبتدئن ب لك (.)15
تــوىف والــد أبــو الطــاهر ســن  611هـ ـ وح ـ ن الش ـريف الرض ـ عل ـ أثــر ذلــك ح ـ كب ـريا ف ـراح يرثي ـ
بقصــائد ك ــري  .ويف س ــنة  617تقل ــد نقابــة الط ــالبن وخل ـ علي ـ الس ـواد وك ــان أوك الط ــالبن خيل ـ علي ـ
السواد(.)14
كتبه ومؤلفاته:

كانــت حيــا الشــاعر الش ـريف الرض ـ مفعمــة ابلعمــل امل م ـر حي ـ خلــف لنــا جمموعــة مــن النت ـ
واملؤلفات وصل إلينا من النت االتية:ـ
2ـ كتاب يف معاين القرآن
1ـ كتاب بعنوان تل ي البيان جما ات القرآن .ومخسن يوما
7ـ كتاب جما ات اآلاثر النبوية.
6ـ كتاب حقائ التأويل يف متشاب التن يل.
 .5كتاب خصائ األئمة ،هو كتاب ألف يف ريعان شباب  ،أعيد طب النتاب يف املطبعة احليدرية يف
النجف األشر ابس خصائ أمري املؤمنن سنة 2749هـ 2969/يشمل عل أخبار األئمة.
4ـ سري والد الطاهر وقد ألف يف سنة  739هـ
 3ـ كتاب أخر قضا بغداد – ه ا النتاب مفقود.

 -17انظر اتريخ االدب العري امحد ال ات ص185
 -16النى وااللقاب الشيخ عباس القم ص679
 -15املصدر نفس ص85
 -14كتاب م البالغة والشريف الرض وجهود النحوية ص.12-11
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وفاته:

تــوىف الشـريف الرضـ يف الســادس مــن احملــر ســنة 616ه ـ أو . 2124/ 614وم ينمــل العقــد الرابـ
مـن عمــر الشـريف فلـ ينـاه علـ 65أو  63عامــا ودفـن يف دار مبســجد األنبـارين .نقــل ج مانـ إىل
()13
مدينة كربالء عند ضريح جد االما احلسن .- -
اإلمام علي بن أبي طالب -

 -ونهج البالغة:

 لنــن هنــاك أمــوراال ميننـ ،أن أصــل مــن املنانــة حــى أســدي املـدح وال نــاء لــو رســوك هللا -
البـد مــن اإلشـار إليهــا ،والتـ كري هبــا فقـط ال غري.حــن أمتلـك كــل الواهـ  ،واصــبح بـ لك قمــة يف مجيـ
اجملاالت احلياتية و اإلنسانية ،فقد عهد أن جند ش صية قد بلغت مرحلة متقدمة من الشجاعة ،وأخرى
ابلنــر  ،وابلفصــاحة والوفــاء والتضــحية واإلاثر واالمانــة إىل آخــر الصــفات النبيلــة الــي تتفــاخر هبــا األم ـ
والشعوب .ولنن اإلما عل  - -قد مجعها كلها يف ش صيت النرمية .وه ا ما ال نشاهد يف اتريخ
البش ـرية ،اضــافة بلوغ ـ التقــوى وال هــد واملــروء والعــدك واملســاوا بــن النــاس والرعي ـة ،حــى أصــبح منوذجــا
حياوك االقتداء ب كل عاقل سلي لنن هيهات أن يبلغوا ما وصل إلي .- -فهو تلمي ووص الرسوك
لنننا حنـاوك أن نسـلط الضـوء علـ واحـد مـن مواهبـ الفـ واخلـاص ابحلقـل األدي الـ ي بـرع فيـ و
ال ي هو ج من البح .
لقد استطاع األما  - -وخالك فرت قصري من عمر الشريف أن يرفد اللغة العربية واألدب العري
بتحفــة أدبيــة مــن خط ـ ورســائل ووصــاا ،ال تقــدر ب ـ من ووحيــد بقيــت تعلــن عــن التحــدي مــن حي ـ
الفصاحة والبالغة و سـبك املعـاين ومجيـل املفـردات إىل يومنـا هـ ا علـ أن أييت أحـد األدابء أو الفصـحاء
سـواء كــانوا حضـرا أو بــدو بشـ ء ممــا قالـ  - -مــن مجيــل البيــان وعظيمـ  ،ومــا اك التحــدي قائمــا إىل
يومنا ه ا وما اك العج قائما إىل يومنا ه ا أيضا وسيظل.
 ،.حــن مشــل يف طيات ـإن ه ـ ا املعج ـ األدي ال ـ ي يعــد أقــل درجــة مــن كــال هللا ورســول -
وفصول وبن دفتي البيان السـاحر واجلميـل البـاهر مـن احلنـ والـوعظ حـى عـد برتمجـان القـرآن .حـن راح
يسدي النصـح واحلنمـة ملـن يريـدها معـ ا خطبـ وحنمـ ابآلات القرآنيـة النرميـة،عل سـبيل امل ـاك حـن
يقوك ( - -أييت عل الناس مان عضوض ،يعض املوسر في عل ما يدي وم يؤمر بـ لك فقـاك تعـاىل
وال تنس ـوا الفض ــل بي ــنن ( .... )18إىل اخــر اخلطب ــة .كت ــاب هللا ال ـ ي ال ميس ـ الباط ــل مــن ب ــن يدي ـ ،
مستدال هبا ومستنبطا احلن والقوانن لسعاد اإلنسانية ورفاهيتها .فل جند اباب من أبواب العلـ واحلنمـة
والفق واألدب.واتريـخ األمـ  ،إال وقـد وج فيهـا وفسـرها وأعطـ اجلـواب الصـحيح واصـدر احلنـ السـلي ،
وال ي يص يف خري سعاد الدنيا واآلخر  .مسـت دما أسـلواب فريـدا وبيـا سـاحرا .أن هـ ا العقـد ال مـن
واملفــرط حيتــاج مــن ينظم ـ أو جيمع ـ  ،وم يســتط كــائن مــن كــان أن يقــو هب ـ املهمــة ،إال مــن يبلــغ مــن
الفصــاحة والبالغــة والفه ـ والعل ـ والفق .وبعــد أربعــة قــرون جــاء الش ـريف الرض ـ ال ـ ي تــوفرت ب ـ تلــك
 -13الشريف الرض وجهود النحوية ص14
 -18القرآن النرمي سور البقر اية 173

155

العدد11 :

املواصفات الي تعط للمهمة حقها وجنح يف أدائها فهو سليل العائلة النرمية وحيمل جينـات جـد األوك
 .ف ـراح يصــنف وف ـالـ ي بلــغ مــن العل ـ والفقـ مــا منن ـ يف مج ـ مــا قال ـ أبــن ع ـ ســيد البشــر -
اخلطـ واحلنـ كــال يف جماهلــا وبعــد ذلــك يصــو قصــائد الشــعرية الــي حتمــل يف معانيهــا نســبة عاليــة مــن
األفنار واملفاهي الي جاءت يف خطب  ،والي ك ر فيها وعظ املسلمن خاصة والناس عامـة وحتـ يره مـن
غدر ال مان والركون إىل األهواء .وحنن ال نننر ال ين سبقو يف التطرق بنال وخطب  - -ممن سـبقوا
الشريف الرض يف مجع والتطرق إىل بيان وال ين توفوا قبل أن يولد الشريف الرض علـ سـبيل امل ـاك ال
احلصــر نصــر بــن مـ اح املنقــري املتــوىف ســنة 121ه ـ يف حــن ذكــر بعــض اخلطـ يف كتابـ (وقعــة صــفن)
وك لك حممد بن سعد املعرو أبن سعد املتوىف سـنة 171ه ـ يف كتابـ (الطبقـات النـربى) وكـ لك أيضـا
أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق املعــرو اببــن الســنيت املتــوىف ســنة 164ه ـ يف كتابـ (إصــالح املنطـ )
وغريه الن ري حن اعتمدوا يف كتبه عل الشواهد من اخلط و األشـعار الـي قاهلـا اإلمـا علـ بـن أي
طال  - -والي ذكرت يف كتاب م البالغة ال ي مجع الشريف الرض (.)19
المبحث الثاني:
وجد الشريف الرض يف بالغة اإلما عل  - -خري مصدر وأنق منب ينهل من احلن ويستعن
مبفردات بعـد القـرآن و احلـدي النبـوي الشـريف ،اللـ ان تـا أيضـا املصـدر الوحيـد لعلميـ والـ ي استسـق
من ـ مؤلــف م ـ البالغــة ،حي ـ اســتطاع أن يوظــف اخل ـ ين اللغــوي وال قــايف يف اســتنباط أحنــا القــرآن
واست راج من حنم ومعاني ما ييسر أمور املسلمن ويعرفه يف دينه وشريعته بعد ما أصاب اإلسال
وهو يف ريعان بل ونعومة أظفار ما أصاب من انشقاقات وارتداد حنو اجلاهلية ،فنان اإلما عل - -
حبننتـ وثقافتـ وقــو منطقـ وحســن أدارتـ  ،أن يقــف أمــا ذلــك الســيل العــار فنــان أن حــافظ علـ دفــة
الس ــفينة وأوص ــلها إىل ب ــر األم ــان رغ ـ ق ــو التي ــار املض ــاد املتم ــل ابحل ـ ب الس ــفياين ال ـ ي عم ــاد البي ــت
األموي ،ال ين وظفوا جهوده من أجل القضـاء علـ االسـال وعلـ كـل مـن أمـن بـ وانتمـ لـ خملصـا،
معتمــدين عل ـ امل ـؤامرات والدســائس واالغتيــاالت يف تنفي ـ خمططــاهت الشــيطانية أمــال مــنه الرجــوع إىل
اجلاهلية األوىل الي قض علي اإلسال  .فما احلروب الي أشعلوها من الفتنة النربى الـي كانـت نتائجهـا
قتل اخلليفة ع مان بن عفان إىل حرب اجلمل والنهروان وصفن وأتمره يف قتل اإلما عل .- -
خطب اإلمام -

-وصياغة املعاني..

إن الشـريف الرضـ جــاد ملتـ  ،ال ينــاد يفــارق جديتـ والت امـ يف قصــائد ديوان ،سـواء كــان يف جمــاك
الشعر أو األدب ه الي أهلت أن يستعن ابخلط واألقواك الي جاءت عل لسان اإلما عل - -
وظفهــا الش ـريف الرض ـ يف مناســبات عديــد ليصــو مــن معناهــا أو مــا تضــمنت مــن أفنــار يوصــل مــن
خالهلــا مــا يقصــد اإلمــا يف أقوالـ وخطبـ هلــا وقـ يف النفــوس أكــرب عنــد العــرب مــن اخلطـ والن ــر ،حــن

 -19م ـ البالغــة بــن صــحة النس ـ إىل املؤلــف وتوثي ـ الــن
السيد /العدد  22ص27سنة 1122
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 -حيـ ر مـن الـدنيا

جنده حيفظون القصيد مهما طالت أو ك ـرت أبياهتـا .فعنـدما جيـد اإلمـا علـ -
ي ال من وحي ر من اهلوى وطوك األمل قائال:
((أيها الناس إن أخو ما أخا علين اثنتان إتباع اهلوى وطوك األمل ،فأن أتباع اهلوى فيصد عن
احل  ،وأما طوك األمل فينس اآلخر  .أال وإن الدنيا قد ولت ح اء)) إىل أخر قول النرمي(.)71
يف ضمن ه ا املعى صياغة ذلك املضمون كتـ قصـيد حيـ ر فيهـا مـن الركـون إىل الـدهر والوثـوق بـ
حن يقوك:
ادعال ال ال ال ال ال الالوك الال ال ال ال ال ال الالدهر لال ال ال ال ال ال الاله قف ال ال ال ال ال ال ال الالة
ملثلب ال ال ال ال ال الالا أدع ال ال ال ال ال الالو بن ال ال ال ال ال الالات الس ال ال ال ال ال الالري

م ال ال ال ال ال ال الالا بي ال ال ال ال ال ال ال الالت إص ال ال ال ال ال ال الالداري أ رادي
ختلط ال ال ال ال ال ال ال ال الالا عنال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاقا عض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاد

ل ال ال ال ال ال الالو أمن ال ال ال ال ال الالرم ال ال ال ال ال ال الالدهر أحال ال ال ال ال ال الالداثه

صال الالا حت كال الالف الضال الاليغم العال ال الالادي

()13

أتىب اللي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالايل أن تديال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالما
وائ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالب األايم يطرقال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت
الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدهر يوجال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالف ي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

بؤس ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا خللال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالق أ عيال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالما
الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالورى بيال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالضا يال ال الال ال ال ال ال ال ال ال ال الالما
()11
معال ال ال ال الالوج الطريال ال ال ال الالق أ مسر ي ال ال ال ال ال ال الالما

إىل أن يقوك:

ويقوك يف منان أخر:

قــد اقتــبس الش ـريف الرض ـ املعــى ،قــد اســت د الش ـريف الرض ـ كلمــة الــدهر وه ـ مرادفــة للــدنيا يف
املعـى ،حــن حـ ر اإلمــا علـ  - -مــن اتبـاع اهلــوى والصـدود عــن احلـ وجمافاتـ  ،مؤكـدا أن الــدنيا ال
تستقي ألحد ،وال أيمتنها عاقل ،فرتاها تتغري من سعاد ورفا إىل ع اب وشقاء وعسر .ومن تعل ابلدنيا
وراح يراهن عليها بطوك االمل ،انست االخر بعد ان شغلت االوىل ال برخائها فقط بل بعسرها ايضا.
إن الشــاعر الش ـريف الرض ـ قــد قــو شــاعريت ابســت دا املعــاين الــي وردت يف خط ـ اإلمــا عل ـ -
 ،مما ي بت أن الشريف الرض قد اخ املعى من قوك األما عل - -هناك تقارب وتشـاب مـنحي الفنر .
ولو انتقلنا إىل غرض أخر عر ب اإلما عل  - -واشتهر ب وهو ال اهد ،وي كر يف مـا ذكـر يف
كتاب م البالغة ،في كر لنا خطبت أو موعظت الي يد من خالهلا بتجربت العملية ويعرضها عل كـل
ذي عقل سلي  ،م أيمن إىل الدنيا وخيدع ب هوها ح ت هو ل  ،حن يقوك يف خطبت - -
((انظروا إىل الدنيا نظر ال اهدين فيها ،الصادفن عنها ،فإما وهللا عما قليـل ت يـل ال ـاوي (أي املقـي )
الساكن ،وتفج املرت اآلمن ،ال يرج ما توىل منها فأدبر ،وال يدري مـا هـو آت منهـا فينتظـر ،سـرورها
مشوب ابحل ن)) (.)77

 -71م البالغة خطبة ج2رق 61ص31
 -72ديوان الشريف الرض 118ص
 -71املصدر نفس ص851
 -77م البالغة خطبة رق  217ص265الصافن تع ،املعرضن.
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إن م ل من لة اإلما عل  - -حن يع كالم حن يقس أبية من لفظ اجلاللة هلو عظي الشأن
من حي أتيت ووق أتثري عل السام  ،وم أيت ه ا القس من فرا وامنا ينب من حتميت املطلقة ومـن
قناعة اتمة ال يشوهبا أي شك والي تنب من نفس كلها إميان وثقة مبا يقول .
أييت حفيد الشريف الرض ليـرتج هـ ا املعـى وبصـور شـعرية ،لنـن بلوحـة مجيلـة مسـت دما أسـلوب
()76
اخلطاب لريسخ املع ،فيقوك يف مناسبة خاصة
أانئال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم قلب ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالك أم ميالال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت
أمام ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالك املن ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالز البي ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت
ك ال ال ال ال ال ال ال الالآل م ال ال ال ال ال ال ال الالا يدرك ال ال ال ال ال ال ال الاله ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوت
ثنيال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة مطلعال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالبا املال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوت

ق ال ال ال ال ال الالد صن أن يس ال ال ال ال ال الالمعك الص ال ال ال ال ال الالوت
اي ابين ال بي ال ال ال ال ال ال ال ال الالت عل ال ال ال ال ال ال ال ال الالى غال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر
أجي ال ال ال ال ال ال ال الالزع امل ال ال ال ال ال ال ال الالرء مل ال ال ال ال ال ال ال الالا ات ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله
إمن ال ال ال ال ال ال الالا ال ال ال ال ال ال ال الالد يا عل ال ال ال ال ال ال الالى ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ا

ان الشـريف الرضـ هنـا يعطـ للـدهر أو الـدنيا القـدر النبـري يف مواجهـة مـا تـؤوك اليـ األمـور .فنأمنــا
يسلح نفس استعدادا لألخر الي ه الدائمة وما يتمت يف األوىل من عظـي الـنع فهـو قليـل حـن يقـاس
مـا يف االخــر  .وهـ ا مــا يتضــح مـن قــوك اإلمــا  .- -حـن ينصــح بصــيغة األمـر الـ ين متســنوا أبذاك
الدنيا معتقدين و جا من أبما دائمة هل  .أما ال اهد عنها ال ينظر اليهـا نظـر مـودع هلـا ،راحـل عنهـا عمـا
قري .
عــر الش ـريف الرض ـ املنب ـ الصــايف والع ـ ب واختــار مــن نفــائس اللغــة وبالغتهــا و تعبريهــا وأحســن
االختيار فنان أن مل جنم وأبـدع يف نتاجـ الشـعري واألدي وم ينتـف بـ لك فقـد عـ مسـتوا العلمـ .
وكــأن مـ البالغــة مصــدر وحجتـ يف ابتــداع املعــاين وانتهــاج الطريـ الســلي والقصــري يف نظـ القصــائد ملــا
حيتــوي مــن املفــردات الغ يــر الــي تشــيد يف قصــائد وااثر أبســس راسـ ة ومجيلــة وتســد كــل ثغــر مينــن أن
حتصل.
ذكر الخصوم بالخري والرتفع

لنل من يبلغ العل يف سريرت وعلم و نسب  ،ين ر حساد وال ين ينقلبون إىل اعداء وخصو  .نراه
يب ون مسومه يف كل اجتا وينيدون ل يف كل مناسبة ،حى يصلوا إىل ما تبتغي نفوسه املريضة.
لقــد ورث الشـريف الرضـ عــن أابئ ـ وأجــداد اخللـ النــرمي والعفــة والرتف ـ فهــو ســليل أهــل البيــت -
 وال ي قاك هللا (جل جالل ) يف حقه إمنـا يريـد هللا ليـ ه عـنن الـرجس أهـل البيـت ويطهـرك ه أصحاب النساء ال ين اصطفاه هللا ( )74فمن بلغت بـتطهريا ( .)75وأهل بيت الرسوك -
هـ املنانــة فقــد حتلـ ابحلصــافة والرفعــة واألخــالق و درا أن جتــدها عنــد فريـ أخــر ال ـ ين م يؤمنـوا مبــا
ميتلن اهل البيت  - -مـن حظـو ورفعـة .لقـد بلـغ اإلمـا علـ  - -مرتبـة العصـمة ،إال نفـر قليـل
من اصحاب وال ين الت موا بعهوده وبيعته ل  ،ومن ليس بغري علي أن يـ كر خصـوم ومـن صـبوا

 -76ديوان الشريف الرض ص231
 -75سور األح اب آية 77
 -74جمم البيان لعلو القرآن اجل ء ال امن ص231
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ل العداء ابلرمحة والدعاء هل ابملغفر والعود إىل جاد الصواب ،جند يقوك صحا قومـ وأصـحاب حـن
مس رهط منه يسبون أهل الشا أا حرهب يف صفن فيقوك - -
((إين أكــر لن ـ أن تنون ـوا ســبابن ،ولنــنن لــو وصــفت أعمــاهل  ،وذكــرمت حــاهل  ،كــان أصــوب يف
القــوك ،وأبلــغ يف الع ـ ر ،وقلــت منــان ســبن إاه ـ  ،الله ـ أحقــن دمــاء ودمــاءه  ،وأصــلح ذات بيننــا،
وبينه  ،وأهده من ضاللته  ،حى يعر احل من جهل ويرعوي عن الغ والعدوان من هل ب ))(.)73
هبـ الــنفس الـي اصــطفاها هللا ورسـول والــي أعطـت للبشـرية دروسـا يف األخــالق والتواضـ والتســامح
والعفو ملن اساء هلا ،عل الرغ من مسوها وعل كافة األصعد الي يت يلها الفنر البشري من األ ك إىل
يومنا ه ا.
ورث الشاعر شريف الرض ه األخالق ليرتمجها بقال يناس عصر وما حيـيط بـ مـن جمتمـ قـد
ابتعد ولو بفرت قصري عـن صـدر اإلسـال قياسـا ملـا حنـن عليـ يف الوقـت احلاضـر .حـن وجـد فيهـا الـدرس
العظي يف ترسيخ ال وابت ك ال تتغري ،لنن الطبائ البشرية تتحوك ورمبـا تبتعـد عنهـا .لـ ا جنـد يقـوك يف
إحدى قصائد و املعى واملضمون نفس  ،فقد عـر كيـف يسـرب خلقـ ويـداري غضـب حبلمـ  ،وي بـت انـ
ذو خلـ رفيـ  ،ال يــرد اإلسـاء مب لهــا ،وإمنــا جيعــل مـن العتـ املــبطن بنــوع مـن التهديــد والتلمــيح ابلفـوارق
األخالقية وال قافية ،ومن هنا جيعل من يريد أن يرمي بسها اهلجاء أن يفنـر أك ـر ممـا يسـتوجب األمـر لـو
كان اخلص غري الشريف الرض  .فنجد يقوك يف احدى قصائد (.)78
ال ال ال ال ال ال الالأين ال ادر عل ال ال ال ال ال ال الالى الغض ال الال ال ال ال ال ال الالاب
رحال ال ال ال ال الالت إىل ا رصال ال ال ال ال الالاري كال ال ال ال ال الالآل ابب
ك ال ال الالم يب ال ال الالى ال ال ال الالريت عل ال ال الالى اجل ال ال الالذاي

حال ال ال ال ال ال ال ال الالذارك أن تغال ال ال ال ال ال ال ال الالالبين غال ال ال ال ال ال ال ال الالماب
ا ال ال ال ال ال ال الالك إن أقم ال ال ال ال ال ال الالت عل ال ال ال ال ال ال الالى أذايت
احلال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم يال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدركين إابئال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي

إىل أن يقوك وقد عاد ي كر بقوم ال ين تعل منه التسامح والتسام فقوك

متال ال ال ال ال ال ال ال الالد إىل ا رظ ال ال ال ال ال ال ال ال الالاري ابلرقال ال ال ال ال ال ال ال الالاي
اهال ال ال ال ال الالذا احلال ال ال ال ال الالد ا لال ال ال ال ال الالق عال ال ال ال ال الالت ذابي

تظب ال ال ال الالر أس ال ال ال الالر م ال ال ال الالت س ال ال ال الالر ق ال ال ال الالومي
تصال ال ال ال ال الالب التال ال ال ال ال الالين عيبال ال ال ال ال الالا قال ال ال ال ال الالوال

كــان ابســتطاعة الش ـريف الرض ـ أن يــرد عل ـ مــن هجــو ابمل ــل ويســلك نفــس املــنه املعــرو عنــد
الش ــعراء ابل ــدخوك يف مع ــارك هجائي ــة م ــن أج ــل ال ــأر لنفس ـ  .لن ــن هن ــا تظه ــر الق ــي واألخ ــالق الرفيع ــة
والعالية.
()79
وينشد يف قصيد أخرى
ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ت حال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالرقرين عال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذال
طلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت اال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالولني عال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم
علال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر ق ردكال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم

 -73م البالغة خطبة  114ص198
 -78ديوان الشريف الرض ص257 ،251
 -79ديوان الشريف الرض ص113

ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد وهال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ي صال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالعدا
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت األبعال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالديت مال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدى
ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاليس عل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي أن أردا
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العدد11 :

الصداقة واإلخوة

عر عن األما عل  - -بعالقت االجتماعية املمي وبوفائ ال ابت يف الوعود والعهود وإخالص
ألصــدقائ وقــد جعله ـ مبرتبــة اإلخ ـوان وال يســعنا يف ه ـ ا البح ـ ان نتطــرق لــروابط احملبــة الــي رعهــا يف
قلـوب األصـدقاء وهـ ك ــر ومـن أشـهره عمـار بــن اسـر واملقـداد وعبـد هللا بــن عمـر وعبـد هللا بـن العبــاس
وغريه -رض هللا عنه  -حن يقوك - -
()61
((اعج الناس من عج عن اكتساب اإلخوان ،وأعج من من ضي من ظفر ب منه ))
اقتبس الشريف الرض من ه احلنمـة ال هبيـة ليطبقهـا يف تعاملـ مـ أصـدقائ  ،حـى ولـو كـانوا مـن
غري ملت وهو ال ي عر عن والؤ وحمبت لصديق اي إسحاق الصاي ال ي عايش ويصاحب وحي عل
أن يطال حبقوق املتم لة بتبوئ كرس اخلالفة وكان من اقرب مستشاري (.)62فراح يرتج قوك اإلما عل
  -يف قصيد كتبها إىل صـدي لـ يسـأل عـن حالـ بعـد أن أملـت بـ ننبـة وهـو خيفـف عنـ املصـابواحلسر و األم حي يقوك:
ف ال ال ال الالي حس ال ال ال الالت العال ال ال ال الزاء لن ال ال ال الالا ال ال ال الالفاء
()41
ال ك ال ال ال ال ال ال الالد يط ال ال ال ال ال ال الالو ال عن ال ال ال ال ال ال الالاء

اذا كال ال ال ال ال ال ال الالان االسال ال ال ال ال ال ال الالى داء م يمال ال ال ال ال ال ال الالا
مال ال ال ال ال الالا ينيال ال ال ال ال الالي مال ال ال ال ال الالت االايم ال ال ال ال ال الالوت

ويف مناسبة أخرى ينت إىل احد أصدقائ فيقوك
كفال ال ال الالى حال ال ال الالزان أين صال ال ال الالديق صال ال ال الالادق
كيال ال ال ال الالف اري ال ال ال ال ال األبعال ال ال ال الالديت خللال ال ال ال ال ال ال الالة

م ال ال ال الالايل م ال ال ال الالت ب ال ال ال الالني ل ال ال ال الالألانم ص ال ال ال الالديق
()41
هال ال الالذا قري ال ال الالب غال ال الالادر ال ال الال ال الاليق

ع الشريف الرض قوك اإلما عل  - -ابلعمل ال يف القوك فقط ،وترج ه ا العبار م معظ
النــاس الـ ين عاشــره  ،حــن وضـ هلـ القواعــد الصــادقة للصــداقة ،اوهلــا الوفــاء واخرهــا النصــيحة ،مقدســا
()66
لقوانن الصداقة وحرمتها .حن يقوك
اذا قال ال ال الالآل مال ال ال الالا املال ال ال الالرء قال ال ال الالآل صال ال ال الالدي ه
اصالالب يغضالالي الطالالرل عالالت كالالآل منظالالر

موقف اإلمام علي -

ارق ال ال ال ال ال ال ال الاله ذاك الرح ال ال ال ال ال ال ال الالنت الال ال ال ال ال ال ال الالود
ا يال ال ال ال ال ال ال ال الالق ذاك الرحال ال ال ال ال ال ال ال الالنت الال ال ال ال ال ال ال ال الالود

 -من األعداء

ينقلنــا عليـ الســال إىل تعامــل أنســاين قلمــا نصــادف عــرب التــاريخ حــن يتعامــل مـ أعدائـ بــروح عاليــة
جدا من التسامح واحملبة واإلنسانية ،وهو املنتصر واملقتدر عليه ممـا جعـل مـن أسـلوب هـ ا مدرسـة يتبعهـا
كــل ذي لـ يــدعو إىل العــيش اإلنســاين الـ ي جــاءت بـ الشـريعة اإلســالمية الســمحة ،ودليــل علـ ان ـ
صاح احلجة ،يدعم ب لك حلم النبري ال ي حيج االنتقا عند املقدر فهـو القائـل ((احللـ واأل
توأمان ينتجهما علو اهلمة))( .)65ولو تتبعنا التاريخ لوجد ال ين خاصموا األما عل  ،- -مستغلن
 -61نـه البالغة ص 676
 -62ديوان الشريف الرض ص7واتريخ األدب العري ـ شوق ضيف ص732ج 5سنة
 -61ديوان الشريف الرض ص13
 -67املصدر نفس ص536
 -66ديوان الشريف الرض ـ ج2ص159
 -65م البالغة ـ ص516
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في صفات احلميد و صرب  ،فما خاص احد عل احل بل خاصمو  - -من اجل احل  .وهو القائل
 (( -أوك عــوض احللــي مــن حلمـ أن النــاس أنصــار عل ـ اجلاهــل))( .)64ف ـراح  - -يوص ـ هب ـجاعال من وصيت عنوا وفصالً كبريا يف حقوق اإلنسان والعفو عند املقدر حيـ يقـوك يف خطبـة طويلـة
نقتطف منها ه العبار .
()63
((إذا قدرت عل عدوك فاجعل العفو عن شنرا للقدر علي ))
لــو دققنــا النظــر مليــا يف قول ـ  - -لوجــد حيمــل يف طيات ـ معــاين ك ــري اخت هلــا هب ـ العبــار الــي
اعطت السام كل مـا يريـد .جنـد الشـاعر الشـريف الرضـ أيخـ العنـوان ليصـوغ شـعرا وابلتـا جيعـل منـ
()68
شعارا من حي التعامل سواء أكان عل الصعيد الفردي أ الرمس أي العا حن قاك
مننال ال ال ال ال الالع عال ال ال ال ال الالت أ را بال ال ال ال ال الالا أن متزقال ال ال ال ال الالا

غال ال الالد ان علال ال الالى األعال ال الالداء حنمال ال الالي م ال ال الود

يرى الشريف الرض أن من ينتصر عل خصم حيـاوك ان يغـت منـ كـل مـا يسـتطي سـواء كـان املغـن
مادي أو معنوي ،فنيـف بـ وهـو حيـاوك ان حيـافظ علـ منانـة خصـم وجيعلهـا يف اطـر القداسـة حـى ال
تستمر العداو والبغضاء ،وعندها ي رع املود والرمحة وجيعل من العدو صديقا ولو بعد حن.
وننتقل إىل مقولة أخرى مت لها الشريف الرض وعرب عنهـا وأطرهـا أبسـلوب الشـعري حمـاوال أن يبلـغ هبـا
مــا بلغــت أق ـواك اإلمــا عل ـ - -مــن ع وبــة يف املعــى وأتث ـريا يف الــنفس .عل ـ رغ ـ مــن قلــة مفرداهتــا
لننها متلك من خ ين املعاين وتعط ك ريا من الدروس وخاصة ال ين ميلنون البصـري والعقـل الواسـ فقـد
()69
ذكر ((.- -ما كل مفتون يعات ))
ويقصــد ابملفتــون ال ـ ي دخــل يف الفتن ـ دون أن يعل ـ مــا ه ـ أســباهبا ؟ ومــا ه ـ نتائجهــا؟ بــل جرت ـ
عاطفت ـ إليهــا ،وم حيــدد م ــا نوعهــا س ـواء أكان ــت يف اجملــاك السياس ـ أ االجتم ــاع وحــى عل ـ ص ــعيد
()51
العالقات الش صية فقد قاك في الشريف الرض
جيمال ال ال ال الالرل ا ي ال الالر ال ال الالود أ ال الالوع
ل ال ال ال ال ال ال ال الاليس لعال ال ال الالذر يف واحيال ال ال الاله مرتال ال ال الالع

تضال الاليق صال الالد ر العرال الالب العال الالذر أ سال الالع
ل ال ال ال الالك هللا م ال الالت قل ال الالب م ال الالمه ال ال ال ال ال الالا ه

م ينتــف الش ـريف الرض ـ مــن توظيــف املعــى ،بــل اســت د بعــض املفــردات م ــل (العت ـ )الي لــو م
يست دمها لنان هنالك خلل فيما قال  ،حي االختيارات الي تعامل معها اإلما عل - -ال يوجد
افضــل وارقـ منهــا ،وحينهــا حــاوك الشـريف الرضـ البــد مــن اســتعملها وشــرحها وتســليط الضــوء علـ مــا
ختت ل من معى ،ولو الش ء القليل منها.
لقد عر اإلما عل الدنيا وخربها ك ريا ول مواقف يندد هبا وبتلوما أو تقلبات الدهر ال ي م ينـن
يوما أيمـن منـ واليـ حـن وقـد وصـف بعبـارات تشـ منهـا احلنمـة والنصـيحة وإمـا تـدك علـ علمـ الغ يـر
 فقد أوضح يف قول - -وتقوا ال ي م يبلغ الي سوى النيب األكر -
 -64املصدر نفس ـ ص 647
 -63م البالغة ص676
 -68ديوان الشريف الرض ـ ص535
 -69مـ البالغـة ـ ص / 671املفتـون ـ اجملنـون ـ والفتنـة (بنسـر الفـاء) وهـو مصـدر علـ و ن مفعـوك ويف قولـ تعـاىل أبينـ
املفتون (سور القل اية  )4املعج الوسيط ـ ص437
 -51ديوان الشريف الرض ـ ص518
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العدد11 :
()52

((إذا أقبلت الدنيا عل أحد أعارت حماسن غري  ،وإذا أدبرت عن سلبت حماسن نفس )).
لقد رس لنا يف ه ا القوك السديد قاعد حقيقية كانت وستظل إىل قيا الساعة ،حي ال تبديل وال
تغري يف فحواها ونتائجها ،مبينا أن كل مـن هـت هلـ الـدنيا واسـتقا هلـ الـدهر وألبسـه حلتـ ال ميلنـون
كل الصفات الي خلعت عليه أو سلبت منه والتاريخ مل ء مب ل ما ذكر وصور.
عل ه ا املعى راح الشريف الرض جيسد ه ا املعى أببيات شعرية يعات هبا الدنيا يف طبعاهـا حـن
تدبر ،وي كر من تقبل علي  ،أما كما وصلت إلي فسو تصل لغري حن قاك يف قصيد طويلة نقتطـف
منها ما يصور لنا ه ا املعى(.)51
تثال ال الالال لال ال الاله االعنال ال الالاق خو ال ال الالا مطمعال ال الالا
ق ال ال ال ال الالد ك ال ال ال ال الالان ال يل ال ال ال ال الالاه اال مر ع ال ال ال ال الالا

م ال ال ال ال الالت و ال ال ال ال الالأل االايم س ال ال ال ال الالا انئال ال ال ال ال الالم
اجلال ال الالى اليال ال الاله ذلال ال الالك اخلطال ال الالب م ال ال الالدما

يقصد الشريف الرض يف االبيات السابقة ان من كانت لـ الـدنيا طـوع بنانـ أيمـر ويطـ  ،وتنحـ ،لـ
القامــات إمــا طمعــا أو خوفــا ،وهتتــف لـ األلســن متجيــد ورفعــة .فلمــا تــدبر عنـ فينــون اتبعــا للـ ين تبعــو
ابألمس مطيعا ملن امره  .وه ا درس لنل ذي عقل سلي .
طبقات الرجال

قاك اإلما عل  - -يف تبيـن النفـوس وتقيـي الرجـاك ،ومـا مينـن للمـرء أن يتحلـ أبخـالق عاليـة
وكرميــة حــى يصــطف مــن ال ـ ين ميلنــون اهلم ـ العاليــة وحيملــون مــن الصــفات الــي متي ـ ه عــن أق ـرام أو
أضــداده  ،وجتعــل مــنه ذا اثــر فعــاك يف نفــوس اآلخ ـرين ك ـ يســموا إلــيه مــن تنقص ـ صــفاهت  .وه ـ
الصفات الي حددها  - -وبصور واضحة ال التباس فيها ،واملتم لة ابلشي املعروفة ،ابلنر والشجاعة
واإلابء والنصيحة حن يقوك  - -وهو خري الرجاك
)) قدر الرجاك عل قدر تت  ،وصدق عل قدر مروءت  ،وشجاعت عل قدر أنفت  ،وعفت علـ قـدر
()57
غريت ))
إن ه ا التفصيل الدقي ملعدن الرجاك وكال حس خاصيت ال مينن أن يرتقـ إىل احلـد االقصـ مـن
كـل صـفة مينـن ان يرتقـ اليهـا حـى يوصـف بصـفتها ويعتلـ منانتهـا ،وهـ ا ال مينـن ألي فيلسـو أن
يعط م ل ه الصفات إال إذ كان يتحل هبـا وميتلنهـا وقـد اثبـت ذلـك يف حياتـ  ،.والـي تعتـرب حنمـة
ومقياساً يف تصنيف الرجاك إىل ثالثة اشناك ،االوك يعر من خالك تت حـن توكـل لـ االمـور ويوضـ
يف ســد املســؤولية ،وال ــاين وقدرت ـ عل ـ كــبح عواطف ـ والوقــو جبان ـ احل ـ أيــن مــا دار ،وه ـ ا يتطل ـ
شــجاعة أمــا لومــة الئـ  ،وهـ ا ال يتــأت اال وقــد بلغــت يف نفسـ العفــة القلـ واليــد .هلـ ا وجــد الشـريف
()56
الرض ضالت هب املقولة فراح يرتج معانيها يف قصيد ل مستهال هب ا املعى
اايك أن تس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال و بوعال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد

 -52م البالغة ـ ص676
 -51ديوان الشريف الرض ص687
 -57م البالغة ص661
 -56ديوان الشريف الرض ج2ص269

لال ال ال ال ال ال الاليس عزم ال ال ال ال ال ال الالك أن تف ال ال ال ال ال ال الالي بال ال ال ال ال ال الاله
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الك ال ال ال ال الالذب س ال ال ال ال الالب م ال ال ال ال الالت عيوب ال ال ال ال الاله
عال ال ال ال ال ال ال الالد عال ال ال ال ال ال ال الالت غال ال ال ال ال ال ال الالدر ذيب ال ال ال ال ال ال ال الاله

الصال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدق سال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ابلفال ال ال ال ال ال ال ال ال الالق
اذا ق ال ال ال ال ال ال ال ال الالدرت عل ال ال ال ال ال ال ال ال الالى الو ال ال ال ال ال ال ال ال الالاء

إن وقــو الشـريف الرضـ علـ مــا يقصــد اإلمــا علـ  - -مــن قبيــل الســري علـ الــنه واملعــى
ال ي توح الي املقولة ،حي شنلت ل رؤية ونظر إىل الرجاك ومي هت وطبقاهت ورمست الفوارق بن ما
ي بت عل العهود وقدرت عل الوفاء هبا ،جاعال من الصدق منهجا وطريقا يف البلو إىل مصـايف الرجـاك
واحلد الفاصل بن تصنيفه ومتيي ه  .و اعتربت كقاعد .
()55
إىل أن يصل بقول وهو يض تت و شجاعت موض املفاضل
م ال ال الالا م ال ال الالامي عل ال ال الالى ا ال ال الالوان عن ال ال الالدي
اابء حمل ال ال ال ال ال ال ال الالق ي ع ال ال ال ال ال ال ال الالت الض ال ال ال ال ال ال ال الاليم

وانتقل يف منان اخر يقوك:

م ال ال ال ال ال ال الالو صال ال ال ال ال ال الالارم ا ال ال ال ال ال ال الالف ال ال ال ال ال ال الالي
كم ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا را ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالائر حش ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي

()54

ان بل ال ال ال ال ال ال العلال ال ال ال ال الالى جال ال ال ال ال الالد هيال ال ال ال ال الالاين
يال ال ال ال ال ال ال ال ال الالداه ال يال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذم ي الزمال ال ال ال ال ال ال ال ال الالان

أحال ال ال ال ال الالب ايل مال ال ال ال ال الالت سال ال ال ال ال الالعي هيال ال ال ال ال الالني
ي ال ال ال ال ال ال ال الالذم يل الزم ال ال ال ال ال ال ال الالان اذا االم ال ال ال ال ال ال ال الالت

لقد اختصر الشريف الرض كل املعاين الي نو هبا األما عل بن أي طال  - -واخت ك معانيها
الواسعة هب األبيات مفت را بنفس أوال ومدك عليها لنوما مـن رمـو الرجـاك ومقيـاس واضـح لتقسـيمه
وترتي ـ منانت ـ ض ــمن األع ـرا اإلنس ــانية عموم ــا واإلس ــالمية خصوص ــا وه ـ والواض ــحة واملنتش ــر ب ــن
العرب.
خطبه -

 -يف الحث على الصرب

لقد كانت خط أمري املؤمنن عل بن أي طال -
السيطر  ،حن جعل الصرب عالجا هلا .فقد قاك : - -
(الصرب صربان :صرب عل ما تنر وصرب عما حت )
للنفوس رغبات وحتتاج إىل ان جتمح حن تدعو إىل ما هتوى ف ري وسيلة يف ذلك هو التصـرب والتـأين
حى ال تدخل يف دائر الند  ،وحينها رمبا ال تنف األع ار ،فلو طعمت هب ا الدواء أي الصرب ،حينها قـد
جتاو ت كل املطبات.
حبنمت النبري قس لنا الصرب إىل قسمن .صرب عل ما تشتهي النفوس وصرب عما تنره  .ومن هنـا
راح  - -يوافينا حبن واقواك حي ر من خالهلا عل عد الركون إىل منه اصرب حن قاك (من ح رك
()58
كمن بشرك)
لقــد رس ـ لنــا الش ـريف الرض ـ معتمــدا عل ـ الصــور الــي اســتوحاها مــن خطبت ـ  - -لوحــة حتمــل
طابعـاً انسـانيا راقيـاً ،حمــددا العالقـة الـي جيـ ان تنــون بـن رغبتـ و اخللـ الـ ي جيـ أن يتحلـ بـ غــري
()53

 -55املصدر نفس
 -54املصدر نفس
 -53م البالغة
 -58املصدر نفس

-ت خر يف تـرويض النفـوس وجعلهـا يف دائـر

ص931
ص  958ـ اهلجن  /اللئي واهلجان الرجل النرمي ـ معج الوسيط ص 936
ص 662
ص662
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العدد11 :

مهت مبنط الربح أو اخلسار حن استله املعى وسري ضمن ما يتحل ب من رفعة وعـ واابء حـن قـاك
(:)59
اذا سال الالكنت ال الاليبم النفال الالوس الض ال الراغم
س ال الالطوت عل ال الالى ال ال الالد يا بس ال الالطو ح ال الالازم
ملك ال الالت ب ال الاله د ال الالع اخلط ال الالوب ا ال الالواجم

مل ادر أن الال ال ال ال ال الالدهر ف ال ال ال ال ال ال اهلال ال ال ال ال الاله
م ال ال الالا الع ال ال الاليش اال رح ال ال الالة ان هيرهت ال ال الالا
سأص ال ال ال ال حال ال ال الالق يعلال ال ال الالم لص ال ال ال ال ا ال ال ال الالين

هنا رس لنا الشـاعر لوحـة عمادهـا الصـرب ومـا هتـوى االنفـس يف موقـ القـدر والسـطو مؤكـدا ان دوا
احلاك من احملاك .مستوحيا معانيها من قوك اإلمـا علـ  - -حـن وجتـاو عـن جـ ،مـا تعطيـ العجلـة
مــن خمــاطر يبــدو أتثريهــا أو مفعوهلــا ولــو بعــد حــن .مؤكــدا ان ـ أي الشــاعر كــان مــن املمنــن ان يســت مر
الظر لنن كبح مجاح رغبات معتمدا عل ما تعلم من حن ال مان .والعاقل من اتعظ من اخطاء غري
التنفري من الدنيا ومغرياتها

عر اإلما عل  - -الدنيا وخربها ،حن ي كر نفس واصحاب يف كل مناسـبة مؤكـدا أبمـا ائلـة
ومن ركن اليها وامنها فهو مغرور ،ألما موصوفة ابلغدر وعد االمان حن يقوك وصفا هلـا وبصـور دقيقـة
(:)41
(دار ابل ــبالء حمفوظ ــة ،وابلغ ــدر معروف ــة ،ال ت ــدو احوهل ــا ،وال يس ــل ن اهل ــا ،احـ ـواك خمتلف ــة ،واترات
متصرفة ،العـيش فيهـا مـ مو  ،واالمـان فيهـا معـدو  ،وإمنـا أهلهـا فيهـا أغـراض مسـتهدفة ،تـرميه بسـهامها
وتفنيه حبممها)
يف ه ا التعريـف الواضـح واملعـاين البـار الـي ال ختتفـ عـن كـل ذي بصـري  ،وخاصـة الـ ين وهـبه هللا
احلنمة واملعرفة ،م يركنوا اليها وم يسعوا يف شأما ،وم أتخ ه مغراهتا ،وتبهره خرفتها .من هـ ا املعـى
الواس ـ تلقــف الش ـريف الرض ـ واخ ـ يغــوص يف مــا حتتوي ـ مــن دروس وعــرب وحن ـ حــن كت ـ قصــديت
()42
البائية قائال
د ي ال ال ال الالا تض ال ال ال الالر ال تس ال ال ال الالر ذا ال ال ال ال الالورى
تل ال ال ال الالي ر ال ال ال الالا ال ال ال الالأن هال ال ال الالي اعرضال ال ال الالت
هيب ال ال ال الالات اي د ي ال ال ال الالا برق ال ال ال الالك ص ال ال ال الالادق

إىل ان يقوك

الن ال ال ال ال ال الالاس ام ال ال ال ال ال الالا ق ال ال ال ال ال الالا ع أ
اذا عمال ال ال ال الالت كال ال ال ال الالآل ال ال ال ال ال

كال ال ال ال ال ال الالآل جياذهبال ال ال ال ال ال الالا كال ال ال ال ال ال الالآل عاتال ال ال ال ال ال الالب
زع ال ال ال الالت ل ال ال ال الالو أن اجلب ال ال ال الالا ج ال ال ال الالواذب
ارج ال ال الالو كيال ال ال الالف اذا برقال ال ال الالك كالال ال الالاذب
ال ينرب ال ال ال ال ال الالي ا راغ ال ال ال ال ال الالب ا راه ال ال ال ال ال الالب
اذا ال ال ال ال ال يت ك ال ال ال الالآل ال ال ال ال ال ع ال ال ال الالازب

ال ال ال ال ال الالا
كال ال ال ال الالت

عر الشريف الرض كيف يقطف معاين النلمات من اخلطبة الشريفة ليجعل منها ابقة مجيلة حتمل
كل ما يصبو اليها اللبي  ،حـن وصـف الـدنيا ابلغـدر دون ان يـ كر هـ النلمـة يف البيـت االوك ،ألمـا
وان سرت صاحبها فأن عمر سرورها قصري وال يد  ،فإذا تغريت ن عت حماسنها وتبدلت إىل اضداد .مـن
 -59ديوان الشريف الرض ص 827
 -41كتاب م البالغة ـ خطبة رق  114ص712
 -42ديوان الشريف الرض ص44
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خــرب الــدنيا وعرفهــا أبن بريقهــا كــاذب كالس ـراب يظهــر لي ــدع البصــر ،وعنــدما حي ـن الواق ـ ال جنــد فيهــا
السعاد وما يتمنا  .ومن ه ا الفه والواق قس الناس إىل قسمن منه من هو قان حبال  ،ومنه يشد
الطمـ والطمــوح إىل ابعــد مــن ذلــك فنــان مــنه الراغـ هبــا واملتمســك بتالبيبهــا ،ومــنه مــن هــو راه ـ
وراغ عنها .وهو الفائ ون
القناعة

مت لت القناعة يف جوان عديد كال حس دورها فلو كانت يف العل فقد خبس طال العل نفس ،
ام ــا اذا يف امل ــاك واجل ــا وم ــا يتعلـ ـ ابل ــدنيا فأم ــا املنج ــد واملس ــعفة .وق ــد اش ــار االم ــا علـ ـ  - -يف
احادي ك ري ومناسبات عديد خنتصر ما قال يف ه ا احلقل.
(كف ابلقناعة ملنا)(.)41
فمن حتلت ا خالق ابلقناعة فقـد ملـك السـعاد ومـا تعطيـ مـن نعـي وجتعـل مـن نفسـ مطمئنـ ليومهـا
وغدها ،وجتعل من طموح حبدود املمنن .وهب ا تنون عين عل هللا يف كل مطل .
()47
عر الشريف الرض أن يرتج ه ا املفردات الي ه قليلة يف العدد كبري يف املعى يف قول :
ال ال ال ال الالوض اليال ال ال ال الاله تال ال ال ال الالنم قريال ال ال ال الالر العال ال ال ال الالني
تلال ال ال ال ال ال الالق مال ال ال ال ال ال الالا يعطيكال ال ال ال ال ال الاله بيال ال ال ال ال ال الالديت
ت ال ال ال ال ال ال الالوي أرأل ي م ال ال ال ال ال ال الالت االب ال ال ال ال ال ال الالويت

قال ال ال الالد قلال ال ال الالت للرجال ال ال الالآل امل سال ال ال الالم امال ال ال الالره
رد االمال ال ال ال ال ال ال الالور إىل العلال ال ال ال ال ال ال الاليم بغببال ال ال ال ال ال ال الالا
هللا ا ظ ال ال ال ال الالر يل م ال ال ال ال الالت ال ال ال ال ال الالنفس ال ال ال ال ال الالي

فقـد فسـر القناعـة واعطاهـا املعــى الصـحيح وامل تصـر ،املتم ـل برجــوع إىل هللا عـ وجـل وجعـل االمــور
بيــد  ،وان مــا قــدر فهــو الـ ي يصــل الينــا ال غــري ،غــر كــل اجلهــود العبــد الـ ي بوســع ان يقــو هبــا اال ان
ال ي ما قرر ل ينال ال غري .وعند ذلك جيعل للمقدر ل االمان واالطمئنـان ،كيـف ال وهللا احـرص علـ
عبد من ابوي  .هب ا العبار خيت قصيدت الي يف الواق حتمل من احلنمـة واملوعظـة ،املشـتقات مـن افنـار
سيد احلنمة واملعرفة
الخاتمة
ال ميلك املـرء أن يقـف أمـا ش صـية كبـري كمـا وجـد ها عنـد الشـريف الرضـ - -فقـد عـر عـن
وعـن علمـ فهـو قـد ورثـ عـن أجـدادنسب فهو اطهر األنساب كيف ال وهـو سـليل لرسـوك هللا -
وآابئ هيك عن أن قد تتلم عل يد كبار عصر  ،كان يغر من علومه لي ن يف عقل النبري فنان
أن أهلت درجت العلمية أن يفق قوك سيد الفصحاء وإما البلغاء ويفرق بن الصحيح من واملنحوك حـى
استطاع أن جيم نسبة عالية جدا من كال وخط وأقواك اإلما عل  ،- -وم ينتف ب لك بل هبا
أتثر ك ريا ومبا مجع من أقواك وحن حى استطاع أن يصو معانيها ومضامينها صياغة شعرية يعتمدها يف
قوافي وقصائد  ،فأنت لنا حتفة أدبية تض يف مننو هتا كل القي اإلنسانية الي جاء هبا الـدين اإلسـالم
احلنيف.
 -41م البالغة ص644
 -47ديوان الشريف الرض ص911
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11 :العدد

حنـن نقــف أمـا ش صــية حتتــوي يف كـل جوانبهــا العلـ واملعرفـة والعفــة والشــر والعاطفـة الرقيقــة والــي
 أن هل ـ الش صــية املــؤهالت الناملــة لتقــود أألم ـ اإلســالمية وتتب ـوأ كرس ـ،أنتجــت لنــا الغ ـ ك العفيــف
 من هنا ح ر اخللفاء،اخلالفة
 واحل ـ يف كس ـ،فقــد تبــن ذلــك ومــن خــالك البح ـ أن معــاين احلنمــة املتم لــة ابل هــد يف الــدنيا
 و- -  والي وردت يف أقواك األما عل-  ونشر كل القي الي جاء هبا الرسوك النرمي، اآلخر
 قــد اســتفاد منهــا الش ـريف الرض ـ وصــاغها بقال ـ شــعري مجيــل وب ـ لك احتــف ديوان ـ، خطب ـ ووصــاا
 وعـن طريقهـا أيضـا كسـ اخللـود يف مضـمار الشـعر ومتيـ عمـن سـبق أو مـن عاصـر وحـى عـن.الشعري
من ختلفوا عن
إن ه ا اجلهد القليل واملتواض م يعط املوضوع كل حق وم أيخ جبمي جوانب ل ا نوص ال ين هلـ
إملـا يف الشـعر عمومــا وابللغـة خصوصــا أن يعـريوا هـ ا املوضـوع أتيـة أك ــر ليسـت رجوا هـ النفـائس مــن
بطون النتـ ويرفـدوا املنتبـات هبـا لسـ ّد الفـرا العلمـ واألدي يف هـ ا احلقـل وليعينـوا مـن هـ حباجـة إىل
 وفقنـا هللا ملـا..العل واملعرفة من جان ومن جان أخر ي حيوا غبار اجلهل عن ه ا اإلرث ال من والنادر
.هو خري

The words and speeches of Imam Ali Ben Abi -Talib (peace be upon
him) have great influence in proving Arabic culture with plenty of
vocabularies and lots of subjects which contributed in helping many
intellectual and talented people to develop their linguistic and literary
capability 0 This brought Arabic literature and rhetoric to its peak
0Consequently, this made Arabic competes.
The only two sources of Imam Ali's talk and culture are the Holy Quran
and Holy Sunna0 This is turn immortalized Arabic and saved it from loss
0Accordingly, the book of Peak of Eloquence is considered as an important
for poets and of letters in all ages for having a store of linguistic
vocabularies and meaning which denote ac sense of wisdom and lessons0
Al- Sharif Alradi deduced this valuable masterpiece and knew how to
stem from it what the scholars and writers need0He became such a
poet,scientist and a linguist that no poet can be compared to him0After
reading his anthology critic gets mixed to the extent that he was described
as the greatest poet of Arabic 0Due to the circumstances which he
underwent in his life made him psychologically worried, tense,and
revolting0
Such a personality resulted from the hardships and disasters which he
sustained well as family 0 Therefore was honest and straightforward
according to the social standards 0 Even in love poetry which was
characterized by chastity and decency0Inside himself, he felt revolting after
he felt isolated and he is relatively the uppermost and the most talented 0
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Accordingly, he went assuring his opponents and loving people enough
through his talents and his unlimited passion that he qualified enough to
overlie the throne of culture and literature in his time.
The paper is divided into three section.Section one focuses on his
name,lineage, and his upbringing. Section two addresses Imam Ali's
eloquence and their role the preservation of religion that was revealed to
his cousin the prophet Mohammed. the third and final secludes the way by
which Al-Shreif Alradi made use of Imam Ali's word wisdoms and how to
formulate their meaning and topics in form of poetry.
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خالصة البحث
من خالك دراسة التعلي واملعار العراقية يف ظل حن الدولة الع مانية و حنومة األحتالك الربيطاين
من ـ ُ عــا  2926وحــى  2911وصــوالً إىل عهــد امللــك فيصــل األوك املمتــد مــن عــا 2977 -2912
 ،مينـن أن نتوصــل إىل نتــائ حب يــة تصــف حالــة التعلـي وو ارات املعــار العراقيــة الــي مــر هبــا
العراق يف ثالث مراحل سياسية خمتلفة ،فأوىل ه املراحل مرحلة أواخر حن الدولة الع مانية الـي مينـن
أن نصفها مبرحلة اجلمود وعد التطور ذلك ألن الدولة الع مانية قد أتلـت حركـة التطـور العلمـ واملعـريف
يف العراق ،وأنصرفت حنو تسليح اجليش وفتح املدارس العسنرية ،وم تعر اتية لعملية الرتبيـة والتعلـي  ،إال
بعد أ ْن سبقتها أوراب يف ه ا املضمار ،فنانت قد أتثرت إىل حد كبري مبنه الرتبية والتعلي الفرنس ال ي
وصل إليها متأخراً.
أمـا الرتبيــة والتعلــي يف مرحلتـ ال انيــة فنانــت علـ عهــد األحــتالك الربيطــاين للعـراق ،الـ ي تــرك حالــة
التعلـي تســري علـ قــد عرجـاء ،مفضـالً حتقيـ املصــاح السياســية واألقتصـادية علـ مصــاح شــع أمنتـ ُ
احلــروب واملعــارك واألحــتالك دون حتقي ـ مــا يصــبو إلي ـ مــن حقــوق إنســانية عل ـ مســتوى الطم ــوح ،يف
مقدمتها حق املشروع يف الرتبية والتعلي .
أما التعلي واملعـار يف مرحلتـ ال ال ـة وهـ عهـد امللـك فيصـل األوك ،فقـد أتصـفت بنومـا مرحلـة ال
بروح عاليـة حنـو األهتمـا ابلتعلـي واملعـار  ،إال أن
حيسد عليها البلد ،فرغ دعوات امللك فيصل املتفائلة ٍ
التعلي م يبلغ مستوى الطمـوح لتحقيـ األهـدا الرتبويـة والتعليميـة املتوخـا يف العـراق ،ولعـل ذلـك يعـود
لعد أسباب جوهرية مينن حصرها ابآلت:
 -2املديرية العامة لرتبية كربالء.
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 .2عد أستقرار احلنومات عل عهد امللك فيصل األوك ،فالو ارات العراقية ،أتصـفت ابلتـأرجح الـ م،
املضطرب ،حيـ تـراوح تشـنيل الـو ارات بـن الشـهرين أو ثالثـة شـهور أو سـتة شـهور ،ولعـل أطـوك
فــرت و اريــة يف احلن ـ ه ـ الســنة ،وه ـ ا التــأرجح ال ـ م ،أنعنــس ســلباً عل ـ منهــاج و ارات املعــار
أبعتبارهــا ج ـ ء مــن منهــاج احلنومــة ،فتبــدك احلنومــات ،يعــ ،تبــدك و ار املعــار واملــوظفن ذوي
األختصاص وابلتا أرتباك عمل الو ار  ،لقد أشارت جلنة منرو يف دراستها األحصائية عا 2971
مر  ،وه ا دليل عل أرتباك املعار .
إىل تبديل مدراء املعار العراقية قد بلغ مثانية عشر ّ
 .1صراع النتـل السياسـية العراقيـة منهـا واألجنبيـة ،والـي حتـاوك جاهـد ً السـيطر علـ التعلـي واملعـار ،
ذلــك ألن التعلــي واملعــار يُعــدان العمــود الفقــري لبنــاء اجملتمعــات ،مــن خــالك املؤسســات العلميــة
والرتبية.
 .7عد وجود خطط موضوعية ملعاجلة املشاكل الرتبوية أما تقلبات وتبدك و ارات الدولة املستمر.
 .6عد وجود كفاء مهنية وأختصاص أكادمي من قبل معظ و راء املعار العراقية.
 .5أخ ـ تال آراء وأفنــار و راء املعــار حيــاك مــنه الــو ار يف الرتبيــة والتعلــي  ،وظهــور أنفراديــة ال ـرأي
احل ــاد م ــن خ ــالك مناقش ــات جلس ــات جمل ــس ال ــو راء ،األم ــر الـ ـ ي ي ــؤدي إىل بعـ ـ القلـ ـ وع ــد
األستقرار يف املناه العلمية والرتبوية.
 .4عــد رجــوع معظـ و راء املعــار إىل أوليــات الــو ار الســابقة ،وأكتفــاء الــو ير احلــدي رائـ الفرديــة
أبعتبارها آراء صائبة و جعة دون أعتماد آراء اآلخرين.
 .3التدخل الربيطاين يف شؤون الدولة العراقية احلدي ة ،املتم ل ابملستشارين واملوظفن الربيطانين ممن هلـ
أختاذ القرار.
 .8أستغالك مي انية املعار وصر أمواهلا يف غري موقعها من قبل املستشارين واملوظفن الربيطانين ،يف
دع املدارس التبشريية واألدير والننائس.
السنّة سيما يف عهدي األحـتالك واألسـتقالك ،إالّ
 .9أ طة مهمة و ار املعار إىل وجهاء الشيعة دون ُ
ما ندر ،وه فنر بريطانية ذكية أستهدفت بـ أرضـاء وجهـاء الشـيعة لرفـ الغـن الـ ي حلقهـ علـ
عهد الدولة الع مانية ،فالدولة الع مانية بنت ترسانة جيشها وتعليمها عل يد أبناء السـنة دون أبنـاء
الشيعة.
 .21لقد حافظت حنومات امللك فيصل األوك جهد إمناما عل حصر و ار املعار عل و راء شيعة
من أجل أستقرار البالد.
هـ األســباب مجيعهــا ســاعدت ك ـرياً علـ أتخــر حركــة التعلــي واملعــار يف العـراق ،وعلـ الــرغ مــن
ذلك ،حاولت الدولة العراقية الناشئة مقاومة كل ما يعرتيها من صدمات وعقبات من أجل أجناح العملية
الرتبويـة والتعليميــة يف العـراق ،لقــد أســتطاعت الدولـة العراقيــة الفيصــلية مـن بنــاء لبنــة تربويـة أساســية تلفــت
نظــر امل تطل ـ عل ـ أتريــخ الع ـراق املعاصــر يف تلــك الفــرت  ،ومــا عانت ـ الدولــة العراقيــة مــن مضــايقات وقيــود
سياسية ،حددت هبا عجلة تطور الرتبية والتعلي من قبل السلطات الربيطانية.
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وبشــنل عــا أســتطاع امللــك فيصــل األوك أن يب ـ ك جهــوداً أســت نائية مــن خــالك دعوت ـ إىل العلمــاء
واملفنرين وامل قفن الرتبوين وجلبه من خارج العراق لدف حركـة التعلـي واملعـار يف الـبالد والنهـوض بـ
حنو األفضل ،فجهود كانت ممي ومبنـر يف أوىل دعواتـ إىل أنشـاء جامعـة أهـل البيـت يف عـا ،2911
حي تطورت حركة الرتبية والتعلي عل َع ْهد امللك فيصل األوك لتبلغ بشنل بّن إرتقاء املستوى العلم
والرتبوي يف البالد.
ففـ ســنة  ،2912بلــغ عــدد املــدارس األبتدائيــة ( )252مدرسـة ،يف حــن بلــغ عــدد املــدارس يف ســنة
 ) 774( 2971مدرسة أبتدائية تو عت عل كافة أحناء القطر ،وهو مؤشر أجياي ،إذا مـا قـيس مبـا عانتـ
احلنومة العراقية من مصاع ومشاكل سياسية حصلت بفعل األحتالك الربيطاين املقيت.
Abstract
Through the study of Education and Knowledges of Iraqi (Minstery of
Knowledg in Iraq) under the rule of Ottoman Empire and the Government
of British occupation since 1914- 1920 until to the reign of king Faisal I,
extending from the year 1921- 1933, we can Know or reach to some
results in our research. these results describe the state of Education and
the Iraqi ministries of Knowledge experienced by Iraq During the three
political phases. the first stage was at the late of ottoman rule, which can
be described as the stage of inert and lack of development.
The Education in its Second phase was at the time of British
Occupation of Iraq. The state of Education going on anequal lame.
The Education and Knowledge in its third phase, which was at the reign
of king Faisal I, Was characterized by heing stage of uneviable Country.
Inspite of the King optimpstio calls for a bigh spirit a bout interest in
Education and Kowledge But Education has not reached the level to
ambition to achieve educational and instruction objectives goals in Iraq.

المقدمة
الســبُل مــن أجــل حتقي ـ
يُعــد التعلــي العمــود الفقــري لبنــاء ورق ـ األم ـ  ،الــي تســع إىل أتبــاع أفضــل ُ
األهدا العلمية والرتبوية لبناء اإلنسان املعاصر ،ال ي يصبو إىل ٍ
غد أفضل يف مجي ميادين احليا املادية
واملعنوية.
وم ــن هن ــا ج ــاءت ض ــرور البحـ ـ ح ــوك التعل ــي واملع ــار يف العـ ـراق ،ف ــالعراق م ــر أبح ــرج املراح ــل
السياســية ،أال وه ـ مرحلــة الدولــة الع مانيــة ( )2928 -2576ومرحلــة األحــتالك الربيطــاين (-2928
 ،)2958ومــن احلنـ امللنـ علـ عهــد امللــك فيصــل األوك ( ،)2977 -2912الـ ي جهــد نفسـ
من أجل إرتقـاء عمليـة التعلـي واملعـار يف العـراق يف محـل أبنائـ علـ ضـرور التسـليح ابلعلـ واملعرفـة مـن
أجل وصوك البالد إىل بـَْر األمان.
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فامللك فيصل األوك قبل جميئ إىل العراق ،كان حيمل تصوراً شامالً عـن طبيعـة املنطقـة العربيـة مبـا فيهـا
العراق ال ي عاىن من آال ومنابدات قاسية ،يف مقدمة ه اآلال حرمان أبنائ من التعلي والتنوير.
فالدولة الع مانية قـد أتلـت العلـ والعلمـاء ،فسـاد الـبالد اجلهـل واملـرض والفقـر والت لـف ،أعقبتهـا
فرت االحتالك الربيطاين ،الي نظرت إىل العراق نظر غا ية الستغالك أرض وشعب  ،فللعراق موقـ جغـرايف
خطري وأتية اقتصادية عاليـة مت لـت بغـ ار عيـون الـنفط واملنتوجـات ال راعيـة اهلائلـة ،فضـالً عـن كونـ حمطـة
عبور سرتاتيجية حنو بلدان العام الغري.
ل لك قسمت البح إىل ثالثة حماور:
احملور األوك :ويع ،بدراسة طبيعة التعلي واملعار يف العـراق علـ عهـد أواخـر حنـ الدولـة الع مانيـة
وبيــان مــا أصــاب التعلــي واملعــار مــن انتناســات علميــة وعمليــة إثــر خــوض احلــروب والــدمار مــن قبــل
سالطن آك ع مان تلك الي أبعدت البالد عن عجلة التقد واالرتقاء يف اجملاك العلم واألدي.
احملــور ال ــاين :ويهــت بدراســة التعلــي واملعــار علـ عهــد االحــتالك الربيطــاين للعـراق ،االحــتالك الـ ي
أنشغل ابجلان السياس والعسنري ،وأتل التعلي واملعار عل مدى احتالل للـبالد حـى قيـا النظـا
اجلمهــوري يف الع ـراق عــا  2958ومــا ترك ـ يف جمــاك التعلــي ال يتعــدى واق ـ الطمــوح العلم ـ والرتبــوي
املنشود.
أمـا احملـور ال الـ  :فهـ دراســة مرحلـة امللــك فيصـل األوك ،وهـ املرحلــة الـي بــدأت اهتمامهـا بشــؤون
التعلي ورعايت واملعار ومناهجها مبا يتناس ومعطيات الدولة حلقل الرتبية والتعلي .
وعل الرغ مـن أهتمـا امللـك فيصـل األوك لعمليـة التعلـي واملعـار وتشـجيع للعلـ والعلمـاء وتقريبـ
األدابء والشــعراء إال إن مرحلــة حنمـ ال ختلــو مــن حالــة القلـ وعــد االســتقرار لدولــة شــئة م ــل العـراق
ال ي ختل من مرحلة االستبداد والتعسف الع ماين ليدخل مرحلة االحتالك الربيطاين الـ ي كب َـل الدولـة
العراقية قيوداً سياسية مقيتة أبرمت عل شنل معاهدات سياسية وعسنرية ومالية ،دامت أثنا عشر عاماً
م يت ل منها العراق ،عل الرغ من دخول هيئة عصـبة األمـ عـا  ،2971ليُشـار لـ ابالسـتقالك مـن
قبل اجملتم الدو .
المبحث األول :واقع التعليم والمعارف في العراق أواخر العهد العثماني
أن بلداً م ل العراق قد عاىن من صراع الدوك الغا ية ل ألسباب سياسية وعسنرية وأقتصادية وأستمر
ه ا الصراع يف حرب سجاك ملئات السنن بن الدولتن املتصارعتن الع مانية والصفوية ،كان العراق فيها
مسرحاً حلروب دموية طاحنة ،تركت وراءها دماراً هائالً ،مشل البشـر واحلجـر واملـدر ،حـى أطلـ املؤرخـون
عل سلطان الدولة الع مانية عبد احلميد ال اين بلق (السلطان األمحر)(.)1
جــاء يف ح ـوادث ســنة 2171ه ــ ، 2411/ومــا بعــدها والــي مسيــت (بفتنــة بنــر صوابش ـ ) ،عنــدما
جلــس الســلطان م ـراد الراب ـ عل ـ دســت الســلطنة الع مانيــة رأى يف إدار الدولــة ت ب ـ ابً وأض ــطراابً ،وأن
للجيش مجاحاً لن يتمنن أحد من ضبط  ،وبسب ذلك حصـلت حـوادث ك ـري ومنهـا (حادثـة بغـداد)،
 -1عل الوري ،حملات أجتماعية من أتريخ العراق احلدي  ،ج ،7دار الرشيد ،بريوت ،لبنان ،ص.14
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فأرسل إليها سليمان ابشا والياً ،إال إن تراج وختاذك ،ففوض هلا حافظ أمحد ابشا أمري أمراء دار بنر،
وهو من قدماء الو راء ،فأصطف إىل جانب وال مرعش وسيواس واملوصل وكردستان(.)7
كان رأي حافظ يف البدء أتباع سياسة املدارا واحملااب يف تولية بغداد لبنر صوابشـ  ،ألعتقـاد توقـ
أمور ليست ابحلسبان ،واألك ر ما كان خيشا هو أن مييل ه ا املتغل (بنر صوابشـ ) إىل إيـران ويسـل
مفــاتيح بغــداد إىل الفــرس عنــاداً فيــدعو الشــا لصــد الع مــانين ،فيولــد مشــاكل خارجيــة ،م يلتفــت أعي ـان
الدولة الع مانية إىل رأي  ،بـل محلـوا ذلـك علـ سـوء الظـن بـ وأهتـ أبنـ أخـ مـاالً مـن بنـر صوابشـ مـن
جراء املراجعة والتوسط حلنومت (.)6
وملــا وصــل خــرب ذلــك إىل حــافظ أمحــد ابشــا ،ســار إىل بغــداد ،وقاتــل بنــر صوابشـ الـ ي حتصــن يف
املدينة ،وشرع احلصار والقتاك عل بغداد ،وأشتد التضي عل املدينة وفرضت عليها عد هجومات ،راح
ضـحيتها ثالثـة آال وسـبعمائة جنـدي والفـان ومخســمائة أسـري ،وحينمـا أحضـروا األسـرى إىل القائـد أمــر
بقتله وم يقبل منه ع راً وم يرح منه شي اً وال شاابً وملا وصل خرب املغلوبية إىل بنر صوابش ورأى
أن اخلنــاق قــد ضــاق عليـ  ،كــت غيظـ وم يبــاك مبــا جــرى علـ القتلـ واألســرى ورأى ((الصـواب)) يف أن
يُ َسلّ مفاتيح بغداد إىل الشا عباس الصفوي(.)5
ويف هـ الســنة مــن أحــداث 2171هــ 2411/أســتوىل الفــرس علـ بغــداد ،وكانــت النمــوذج األم ــل
ال ي عنس طبيعة الصـراع الـ ي أدى إىل انـداثر الن ـري مـن آاثرهـا احلضـارية املتم لـة ابملسـاجد واملـدارس
والقصور الي تغنت هبا بغداد عل عهد اخلالفة العباسية.
وكانت بغداد قد هوت حنو احلضيض ،حى أصاب احلصار املفـروض عليهـا الن ـري مـن املبـاين واملرافـ
وم يصلح من شاما إال القليل ،و اك بعض ما أبق علي الدهر من منشـ ت ومـدارس وقصـور ،وتقلصـت
حدود األماكن اآلهلة ابلسنان ،حى هجر أك ـر النـاس مسـاكنه وحمالهتـ الواقعـة علـ اجلانـ الشـرق
من مدينة بغداد ،فرتكت خراابً ودماراً شاملن(.)4
ولب ــت بغــداد علـ ه ـ ا الوض ـ طيلــة القــرن الســاب عشــر ُخيــيّ ُ عليهــا الركــود واخلمــوك واألن ـ واء ،كمــا
وصــفها الرحالــة الفرنسـ تيفنــو  Tevnowوضــعاً مؤملـاً عنــد مــرور هبــا عــا 2134ه ـ  ، 2445/أذ ذكــر
أبما أصبحت قليلة السنان ،م أخالء مساحات واسعة من الـبالد ،مـا عـدا السـوق العـا  ،وأن مـا بقـ
منها ال يعدو أن ينون شبيهاً ابلصحراء ويف البصر أدت أعماك العنف والتـدمري الـي تعرضـت هلـا املدينـة
أابن القرنن الراب عشر واخلامس عشر إىل أتاك العناية ابألمار العديد الي أتصـفت بشـحة امليـا فيهـا،
ومن حيـة أخـرى ،فقـد أدى أننسـار سـد اجل ائـر يف منطقـة البطـائح األهـوار – مشـاك البصـر إىل أحاطـة
ميا املستنقعات هبا ،وأنتشار األمراض وخاصة وابء الطاعون فأخ أهلها ابهلجر تدرجيياً متوجهن شـطر
 -7عباس الع اوي ،العراق بن أحتاللن ،ج ،6العهد الع مـاين األوك ،طبـ شـركة التجـار والطباعـة احملـدود  ،بغـداد ،سـنة الطبـ
2749هـ  ، 2969 -ص.232
 -6املصدر نفس  ،ص.231
 -5عباس الع اوي ،مصدر ساب  ،ص.237
 -4عم ــاد عب ــد الس ــال  ،املدني ــة العراقي ــة ،ع ــن كت ــاب (حض ــار الع ـراق)،ج ،21دار احلري ــة للطباع ــة والنش ــر ،بغ ــداد، 2985 ،
ص.248
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أرض البصر اجلديد يف حية العشار (األبلـة القدميـة) وكـان ذلـك يف حـدود القـرن التاسـ اهلجـري القـرن
اخل ــامس عش ــر امل ــيالدي ،فبني ــت هن ــاك وعلـ ـ بع ــد س ــبعة أمي ــاك م ــن البص ــر القدمي ــة البي ــوت واملس ــاجد
واملدارس(.)3
طبيعة التعليم يف العهد العثماني:

علـ الــرغ مــن ظهــور النظــرات الرتبويــة والتعليميــة الــي دت هبــا أوراب خــالك عصــر النهضــة الفنريــة
والي مت لت بدعو علماء الرتبية والتعلي من أم اك العام الرتبوي بسـتالوت ي ( ،) 2813 -2364وجـون
فردريــك هربــرت ( ،) 2862 -2334العــام فرويــل ( ،) 2851 -2381الـ ي يعــود إليـ الفضــل يف
أتسيس راض األطفاك(.)8
إال أن التعل ـ ــي يف العه ـ ــد الع م ـ ــاين األوك ( ) 2478 -2576والعه ـ ــد الع م ـ ــاين ال ـ ــاين (-2479
 ،) 2351بق مقتصراً عل اجلوام واملدارس والنتاتي يف بغداد وابق األاالت األخرى ،وكانت ه
الظاهر موجود حى قبل األحتالك الع ماين للعراق ،وعندما فتح السلطان مراد الراب بغداد أوىل أهتماماً
عامـاً هلـ اجلوام ـ واملــدارس والتنــاا وحــاوك حمافظ ـاً علـ جتديــد مــا أنــدرس مــن ه ـ اجلوامـ واملــدارس،
فأكتس بعضها أمساً جديداً ،والبعض اآلخر فقد أمس القدمي وعر ابس من عمر (.)9
ولعل من أه اجلوام واملدارس الي مشلها التجديد ه :
 .2جام الشيخ عبد القادر النيالين ومدرست .
 .1جام األما األعظ ومدرست .
 .7جام الو ير ،وهو جام حسن ابشا ومدرست .
 .6جام الصاغ ومدرست .
 .5تنية املولوية.
 .4جام الناظمن.
 .3تنية خضر الياس للبنتاشية.
 .8جام السراي ،اجلام السليماين أو جام جديد حسن ابشا.
 .9جام الشيخ شهاب الدين السهروردي.
 .21جام القلعة.
فض ـالً ع ــن أهتم ــا الس ــلطان م ـراد مبس ــاجد ومــدارس أخ ــرى ،م ــل مس ــجد قمري ــة واملدرس ــة النجيبي ــة
ومدرس ة الشيخ السهروردي ومدرسة جام الفضل وجام مرجان وجام الوفائية ومدارس أخرى(.)21
وعلـ الــرغ مــن أهتمــا الســلطان مـراد الرابـ هبـ اجلوام ـ واملــدارس املـ كور إال إمــا يف حقيقتهــا ال
تعــدو كومــا مؤسســات دينيــة أوليــة ،هتــت بتعلــي األطفــاك والصــبيان ق ـراء القــرآن النــرمي وأقامــة الف ـرائض
 -3املصدر نفس  ،ص.231 -249
 -8اللجنة العلمية يف و ار الرتبية ،التأريخ احلدي  ،مطبعة و ار الرتبية ،بغداد ،ص.14
 -9عماد عبد السال  ،املدنية العراقية ،مصدر ساب  ،ص.249
 -21عباس الع اوي ،العراق بن أحتاللين ،مصدر ساب  ،ص.19
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وبعض العلو الدينية ذات الصلة ابلعقائد اإلسالمية كالفق والتفسري واحلدي النبـوي الشـريف ،وم ينـن
هنــاك مــا يشــري إىل دخــوك العلــو والفنــون احلدي ــة إىل ه ـ املؤسســات إال قلــيالً ( ،)22ذلــك ألن الدولــة
الع مانية قد أنصرفت إىل تع ي قواهتا العسنرية والقتالية يف حروهبا م الدولة الصفوية وأستمرارها يف ذلك
حى أحتالك العراق من قبل بريطانيا عا  2923ودخوك بغداد عل يد القائد األننلي ي (مود) يف 22
 /آذار  ، 2923 /حي أذاع بيا ً (من أن األننلي جاءوا حمررين ال فاحتن) (.)21
عل أن األوضاع التعليمية يف العراق بقيت عل ما هو علي يف العهد الع ماين ال ـاين وم تـدخل عليـ
أي ــة حتس ــينات ل ــوال أهتمـ ــا بع ــض األس ــر العلمي ــة ممـ ــن واكب ـ ـوا جتدي ــد احلرك ــة العلميـ ــة عل ـ ـ عه ــد دولـ ــة
املماليك،ولعل أشهر ممـن تصـدر مـن هـ األسـر لتـدوين اتريـخ أحـواك العـراق مـ بيـان احلالـة العلميـة فيـ
ه ( :أسر السويدي ومرتض نظم اد والشهاي ويوسف ع ي املولوي وآك الغري وغريه ممـن أخنرطـوا
سياسياً وأداراً م حنومة الدولة).
ـاي (كلشـن خلفـاء) الـ ي يتحـدث عـن اتريـخ بغـداد مـن بدايـة أتسيسـها سـنة
ويف ه الفرت طب كت ّ
265هـ وحى سـنة 2271ه ـ واتريـخ تيمورلنـك والنتـاابن كالتـا مـن أتليـف مرتضـ نظمـ اد  ،وكتبـت
تواريخ الدولة الع مانية ملؤرخن رمسين هلا عالقة وثيقة بوقائ العراق(.)27
ويف عهـد املماليــك ظهـرت مــدارس جديـد أشــتهرت بنشـرها لل قافــة العلميـة واألوربيــة ،سـاعدت ك ـرياً
عل ـ من ــو وتط ــور العالق ــات ال قافي ــة بينهــا وب ــن ال ــدوك املتع ــدد  ،كم ــا يفه ـ ذل ـك م ــن خ ــالك ال ــرحالت
واإلجا ات الدراسية واحلوادث التارخيية ،ولعل أشهر ه املدارس ه املدرسة السليمانية ومدرسة الصاغة
ومدرس ــة العم ــار وس ــب أبن ــار ورأس القري ــة للباجـ ـ جي ـ ـ ومدرس ــة عاتن ــة خ ــاتون وغريه ــا م ــن امل ــدارس
األخرى( ،)26واملالحظ هنا عل الرغ من أنتشار ه املدارس واالهتما ابحلركة ال قافية والتارخيية إال إما
ال ترق إىل الطموح التعليم وال قايف ال ي يصبو ل العراق آن اك.
لقــد بقـ التعلــي يف هـ الفــرت يســري مــن سـ ء إىل أســوء ،ومــر العـراق خالهلــا بفــرت مظلمــة دون أن
يستفيد من التطورات والتغيري ال ي دت ب النهضة الفنرية احلدي ة الي ظهرت يف بداات القرن التاس
عشر.
ولعــل أرتبــاط الدولــة الع مانيــة ابلــدين األســالم احلنيــف أبق ـ إىل حــد مــا ه ـ املــدارس واجلوام ـ يف
حالــة مجــود وإننمــاش ،فه ـ ابلغــت أبهتمامهــا ابجلوان ـ العســنرية واحلربيــة وأتلــت التعلــي أتــاالً عام ـاً
فأنتشر اجلهل واملرض والفقر بن أبناء اجملتم العراق سيما بن الطبقات األجتماعية السحيقة.

 -22أمحد جود  ،اتريخ الرتبية والتعلـي يف العـراق وأثـر يف اجلانـ السياسـ  ، 1119 -2576بغـداد ،سـنة الطبـ ، 1119 ،
ص.19
 -21اللجنة العلمية يف و ار الرتبية ،العراق يف التأريخ ،دار احلرية للطباعة والنشر ،بغداد ،سنة الطب  ، 2987 ،ص.447
 -27عباس الع اوي ،العراق بن أحتاللن ،مصدر ساب  ،ج ،5ص .718
 -26العراق يف التاريخ ،مصدر ساب  ،ص.446
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الرتبية والتعليم يف العراق على عهد الوالي مدحت باشا:

عل الرغ من الفرت القصري الي توىل فيها مـدحت ابشـا واليـة العـراق سـنة  2849إال أنـ أسـتطاع
أن حيــدث بعــض التطــورات التعليميــة في ـ وذلــك عــن طري ـ البع ــات التبشــريية الــي قامــت بفــتح مــدارس
خاصــة هلــا وذلــك للطوائــف املوجــود يف الع ـراق ،وه ـ ا مــا آاثر حفيظــة الدولــة الع مانيــة ،وابلتــا جعلهــا
تلتفــت إىل أصــالح التعلــي يف الع ـراق ،نظ ـراً ألتيت ـ يف توجي ـ مســار الدولــة الع مانيــة حنــو التقــد والرق ـ
والصمود أما التنافس القاد من أوراب.
وعل أثر ذلـك أقـد مـدحت ابشـا علـ أفتتـاح أربـ مـدارس ،هـ املدرسـة الرشـدية املدنيـة ،واملدرسـة
الرشدية العسنرية ،واملدرسة األعدادية العسنرية ومدرسة الفنون والصنائ  ،وأعتمدت ه املدارس اللغـة
الرتكية لغة رمسية هلا وقد ساه أها بغداد بتغطية نفقاهتا(.)25
إن أوك مــن أهــت بفــتح املــدارس احلدي ــة ،وأوك مــن أهــت بتأســيس املطــاب وأصــدار اجملــالت وأتليــف
املسرحيات يف العراق ه مسيحيو العراق ممن أتصلوا ابحلضار األوربية وأتثروا هبا قبل أتثر املسلمن ب من
غري قصري ،ل لك جنده قد سبقوا املسلمن يف تبـ ،الن ـري مـن الـنظ احلضـارية والفنريـة وم تقتصـر هـ
املدراس عل تعلي أبناء الطائفة املسيحية حس  ،بل دخلها أيضاً عدد كبري من أبناء املسلمن ،والظاهر
أن ه ـ ا األهتمــا قــد حف ـ احلنومــة احملليــة عل ـ فــتح مدرســة أمرييــة يف املوصــل والــي مت فتحهــا يف عــا
 2842بســع مــن الوجي ـ فهمـ أفنــدي العمــري ،فنانــت أوك مدرســة حنوميــة يف العـراق ،ويف بغــداد
سع األابء النرمليون عل فتح املدارس احلدي ة عل حنو ما فعل مالؤه الدومنينان يف املوصل(.)24
كما أسس يهود العراق مدرسة لتعلي الصبيان سنة  2871وكانت أوك مدرسة قامت بتعلي التـورا
وأصـوك الـدين املوســوية ومبـاد القـراء والنتابـة واحلسـاب ،فــأنتم إليهـا آال التالميـ وبقيـت مســتمر
حى وقت هجر اليهود من العراق سنة . 2952
ويف س ــنة  2846أسس ــت مجعي ــة األلي ــانس اإلس ـ ـرائيلية الفرنس ــية مدرس ــة عص ـ ـرية أبتدائي ــة ومدرسـ ــة
متوسطة للبنن ،وأخ ت تدرس فيها العلو واللغات ،ابإلضافة إىل اللغتن العربية والعربية ،ودراسة الدانة
اليهودية.
وكانــت ه ـ املدرســة تطب ـ (ابإلضــافة إىل املنــاه املقــرر ) ،منهاج ـاً خاص ـاً ابلفرنســية ،يُتــيح لطالهبــا
احلصوك عل الشهادات الدراسـية الفرنسـية ويف سـنة  2897أسسـت اجلمعيـة الفرنسـية مدرسـة للبنـات،
لعلها كانت أوك مدرسة للبنات يف العراق(.)23
ويف سنة  2922أحل ابملدرسة اليهودي املعرو السرايل خضوري بناية كبري قد أوقفها علـ روح
وجت لورا خضوري ،وأفتتحها الـوا أمحـد مجـاك بـك بصـور رمسيـة ،وبلـغ عـدد طالباهتـا سـنة – 2899
( 272طالبــة) ،كمــا وأحل ـ َ ابملدرســة فيمــا بعــد صــفو لتعلــي اخلياطــة والتطري ـ  ،وقــد فــا ت معروضــات
التطري ابجلائ ال هبية للمعرض الصناع ال ي أُقي يف بغداد سنة .)28( 2971
 -25خالد قرطوش ،التعلي يف سورا ،نشأت وتطور  ،ترمجة ن ار أابظة ،دمش  ،سورا ،سنة الطب  ،2941 ،ص .66 -67
 -24عل الوردي ،حملات اجتماعية من اتريخ العراق احلدي  ،مصدر ساب  ،ج ،7ص.188
 -23يوسف غنيمة ،ن هة املشتاق يف اتريخ يهود العراق ،دار الوراق للنشر ،لندن ،سنة الطب  ، 1119 ،ص.715
 -28املصدر نفس  ،ص.714
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ويف عهــد مــدحت ابشــا أســتوردت آالت الطباعــة احلدي ــة لتقــو بطبـ أوك جريــد عراقيــة هـ جريــد
(الـ وراء) ،حيـ صــدر منهـا العـدد األوك يف  /22ح يـران  ، 2849 /وأسـتمرت يف األصـدار حــى واك
احلن الع ماين يف بغداد.
وعل عهد مدحت ابشا شهدت مدينة بغداد وبعض املـدن الرئيسـية األخـرى بعـض االهتمـا املفقـود
من عهود بعيد .
فأنشأت دائر املعار ومستشف عا ودائر نفوس وعدد من احملاجر الصـحية ومرافـ أخـرى ،وشـيئاً
فشــيئاً أخ ـ ت مظ ــاهر (التح ــدي ) تف ــرض نفس ــها وس ــط بن ــاات مت لف ــة،ف اد ع ــدد امل ــدارس االبتدائي ــة
واملتوســطة حــى بلغــت هــاء مائــة مدرســة ،فأنشــئت مدرســة متوســطة للبنــات ســنة  ، 2899و اد عــددها
سنة  2911إىل أربعة مدارس ،كما فتحت مدرسة خاصة ابملعلمن (دار املعلمن) ومدرسـة تطبيـ اتبعـة
هلا (.)29
وأخ ت املدارس احلنومية يف ا داد وتنوع مـن بعـد مـدحت ابشـا ،حـى بلـغ عـددها يف أواخـر العهـد
الع مــاين رقم ـاً ال يســتهان ب ـ  ،ولنــن ال ـ ي يلفــت النظــر أن مســتوى التــدريس فيهــا كــان متــدنياً ،وكــان
املعلمــون ال ميتلنــون مــن املعلومــات وال قافــة العامــة إال القليــل ،فضـالً عــن إتبــاع بعضــه أخالقـاً وســجاا
متدنية ،كما م هتت ه املدارس ابللغة العربية كلغـة رمسيـة أو علـ األقـل لغـة الـدين (لغـة القـرآن النـرمي)،
كما بر ت يف سياستها التعليمية ظاهر التميي الطائف وامل هيب حي م يستطي الشيعة أرساك أوالدهـ
إىل ه املدارس ،كما م تشجعه احلنومة الع مانية عل ه ا األرساك(.)11
ونتيجة هل ا االضطهاد فقد فنرت طائفة الشيعة يف العراق يف فتح مـدارس ألبنائهـا ،وكـان يف مقدمـة
من حـ ّ علـ مشـروع فـتح املـدارس علـ عهـد السـلطان عبـد احلميـد ال ـاين هـو احلـاج سـلمان أبـو الـتمن
ا لتاجر املعرو وقد أ ر فنرت السيد حممد سعيد احلبوي وهو من علماء الشيعة.
ويف شــهر تش ـرين ال ــاين مــن عــا  2918أجتم ـ لفيــف مــن وجهــاء الشــيعة وكتب ـوا عريضــة إىل ال ـوا
الع ماين ،يطلبون فيها أجا بفتح مدرسة جعفرية ،وتعهد مبتابعة الطل عل البا ركان فقد العريضة إىل
الوا وأستطاع البا ركان من أقناع الوا بفتح مدرسة هل  ،وبـ لك َمت أوك أتسـيس مدرسـة حدي ـة للشـيعة
يف العراق أبس (منت الرتق اجلعفري الع ماين) (.)12
يشري الـدكتور عبـد هللا الفيـاض ،إىل أتيـة فـتح املدرسـة اجلعفريـة فيقـوك(( :إ ْذ ُعلـ َ أبن الفرقـة اجلعفريـة
وهـ ت ؤلــف األك ريــة يف الع ـراق ،كــان حيظــر عليهــا يف الــدور الســاب القيــا أبمــر املنات ـ العموميــة لفرقــة
اجلعفرية ،وكانت مدارسه تقتصر عل املدارس الدينيـة البسـيطة يف النجـف وكـربالء وسـامراء والناظميـة،
حي يُ ّدرس عل الفق وبعض العلو الدينية واللغة العربية ،وكانت املدرسة اجلعفرية تعت ،ابللغـة الفرنسـية
والراضيات والعلو املدنيـة ،يضـا إىل ذلـك إن هـ املدرسـة كانـت أوك مدرسـة أهتمـت بتعلـي األميـن
 -29العراق يف التاريخ ،مصدر ساب  ،ص.445
 -11فيلي ـ ويــالرد أيرالنــد ،الع ـراق دراســة يف تطــور السياس ـ  ،ترمجــة جعفــر خيــاط ،دار الرايــة البيضــاء ،بغــداد ،ســنة الطب ـ ،
 ، 2969ص.88
 -12عل الوردي ،حملات أجتماعية من اتريخ العراق احلدي  ،مصدر ساب  ،ج ،7ص.196
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القـ ـراء والنتاب ــة واحلس ــاب ومس ــك ال ــدفاتر ،كم ــا أن طالهب ــا ك ــانوا يرت ــدون اللب ــاس احل ــدي  ،س ــيما يف
املناسبات الرمسية)) (.)11
كانــت املــدارس احلنوم يــة عل ـ نــوعن ،عســنرية وملنيــة (أي مدنيــة) ،والواق ـ أن الدولــة الع مانيــة
كانت هتت ابملدارس العسنرية أك ر من اهتمامهـا ابملـدارس املدنيـة ،فهـ تـدرك أن الضـابط اجلاهـل أشـد
ضــرراً ابلدولــة مــن املوظــف اجلاهــل ،فهــو قــد ال يضــر الدولــة ك ـرياً مــا دامــت القــو العســنرية لــديها ســليمة
(.)17
يشري ساط احلصري إىل ظاهر اهتما الدولة الع مانية ابجليش والقو العسنرية فيقوك:
((إن الدولة الع مانية كانت دولة عسنرية بنل معى النلمة ،فشؤون اجليش فيهـا كانـت مب ابـة احملـور
األساس ـ جلمي ـ شــؤوما وفســاد أمورهــا بــدأ بفســاد جيشــها،فنان مــن الطبيع ـ أن يبــدأ أصــالح أمورهــا
أبصالح جيشها)) (.)16
أمــا النتيجــة املست لصــة هل ـ ا املبح ـ فيمنننــا القــوك ،إن الدولــة الع مانيــة بشــنل عــا م تعـ ّـر أتيــة
للتعلي  ،كما أن دائر معارفها بق حاهلا جامداً من أن دخلت الدولة الع مانيـة احلـرب العامليـة األوىل مـ
املانيا ضد احللفاء عـا  ، 2926فضـالً عـن تـوارد سـالطن ووال عتـاد أختـ وا مـن اجلـيش وقـوات الشـرطة
(اجلوندرمة) السبيل الوحيد لتحقي االنتصارات العسنرية وفرض القو ابحتالهلـا ملنـاط واسـعة مـن قـاريت
آسيا وأفريقيـا ،وكـان العـراق جـ ءاً حمـتالً مـن الـوطن العـري الـ ي هيمنـت عليـ الدولـة الع مانيـة ،مـ فـرض
سياسة الترتيك الي حاولوا من خالهلا القضاء عل الرتاث العري ،ابتداء من غ وات هوالكو و حف علـ
بغداد ووصـوالً إىل سـقوط بغـداد أبيـد الربيطـانين يف  / 22آذار  ، 2923 /التمسـك ابحلنـ الفـردي
الــدكتاتوري املتم ــل بش صــية الســلطان ابعتبــار خليفــة املســلمن ،األمــر ال ـ ي أدى إىل ظهــور ســالطن
متهورين وقسا م يؤمنوا حبرية الفنر والنهضة العلمية كالسلطان عبد احلميـد ال ـاين الـ ي أسـتبد بسياسـت
املس ــتهجنة ال ــي ُعرف ــت ابلقت ــل وال ــبطش والس ــجن وحماربتـ ـ معارض ــي م ــن و راء ووال  ،فه ــو م يرتاجـ ـ يف
أصدار أحنام ولو عل فرض الظنون عل كل و ير أو و ٍاك ممن ركبوا عجلة األصالح والتغيري.
إن الدستور الع ماين م يصدر إال جبهـود املصـلح مـدحت ابشـا الـ ي عـاىن مـن السـلطان عبـد احلميـد
ال اين أنـواع التعـ ي والسـجون ( ،)15وم يسـل هـ ا الـوا املصـلح مـن الـته املوجهـة إليـ ،حي سـي إىل
احملاك اجل ائية يف أسطنبوك بتهمة االشرتاك يف قتل السلطان عبد الع ي  ،بعـد أن جـرت حماولـة اعتقالـ يف
 / 6آار  2882/عندما كان والياً عل أ مري ،فالذ بتسلي نفس عن طريـ القنصـلية الفرنسـية ،فصـدر
ع لي حن اإلعدا  ،فنان خرب اعدام قد آاثر حفيظة اهليئات السياسية والعاملية ،حى توسطت لـ دوك
أوراب ابلعفــو عن ـ أو ختفيــف احلن ـ الصــادر حبق ـ  ،وعلـ أثــر ذلــك تري ـ الســلطان الع مــاين قلــيالً وأبــدك
ومـ ْـن مع ـ ُ إىل بلــد الطــائف يف احلجــا  ،وم تســتقر ظنــون
حن ـ اإلعــدا إىل النف ـ املؤبــد ،وســي ال ـوا َ
 -11عبــد النــرمي حممــد رؤو القطــان ،م ـ كرات مــن جنــوب الع ـراق مــن الطفولــة إىل املنف ـ  ،دار الســاب  ،بــريوت ،لبنــان ،ســنة
الطب  ، 1115ص.81
 -17عل الوردي ،حملات أجتماعية من اتريخ العراق احلدي  ،مصدر ساب  ،ج ،7ص .191
 -16ساط احلصري ،البالد العربية والدولة الع مانية ،بريوت ،لبنان ،سنة الطب  ، 2941 ،ص .36 -37
 -15جملة آفاق عربية ،العدد 7الصادر يف تشرين ال اين  ، 2986السنة العاشر  ،ص.55
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وهواجس السلطان حى أصدر أوامر خبن الوا مدحت ابشا ،فما كان من أتباع السلطان إال أن يرسلوا
إليـ علبــة ُمغلفــةُ ،كتَـ َ عليهــا (عــالج اابين – قطعــة مـن الفــن النــادر جلاللتـ ) ،وم ينــن يف العلبــة ســوى
رأس مدحت ابشا ال ي دخل قصر يلد ميتاً لتنته حيات يف نيسان من عا .)14( 2887
المبحث الثاني:التعليم والمعاارف علاى عهاد األحاتالل البريطااني -4346
4390
مينــن رصــد طبيعــة األهتمــا ابلتعلــي واملعــار مــن وجهــة نظــر أننلي يــة خــالك سياســة اإلدار امللنيــة
الربيطانيـة بعــد أحتالهلـا للعـراق عنـد أنتهــاء احلــرب العامليـة األوىل ،حيـ بـدأت يف أحتاللـ ســنة 2926
وأستمرت ابألحتالك لتطب علي متاماً يف سنة . 2928
واجهــت الســلطات الربيطانيــة مشــاكل ومصــاع يف األهتمــا ابلتعلــي واملعــار العراقيــة بقــدر اليقــل
عــن أهتمامهــا السياس ـ والعســنري يف الع ـراق وهلـ ا فقــد طرحــت عــد آراء وأقرتاحــات مــن قبــل (معتمــد
الواردات) هنري دوبس موجهة إىل جملس اللوردات ،جاءت عل شنل م كرات وتقـارير مرسـلة إىل و يـر
املســتعمرات الربيطانيــة يف اهلنــد خت ـ التعلــي واملعــار يف الع ـراق ،و كانــت أوك م ـ كر رفعهــا دوبــس يف
 /25شباط .)13( 2925/
ح َر فيها أبقرتاحاتـ املبعوثـة إىل جملـس اللـوردات الربيطـاين عـن عمليـة أتسـيس نظـا جديـد للمعـار
ت يف اهلند من قبل.
يف العراق ،وذلك لتحاش وقوع األخطاء كالي أُرتنبَ ْ
ونتيجة حلصوك نق حاد يف املعلمن للمدارس األبتدائية فقـد صـرح قـائالً(( :أنـ لـو م تنـن احلاجـة
لحة ألعداد العرب إىل اخلدمة احلنومية وم خيش سوء الظن من أن األدار الربيطانيـة غـري ميالـة لتسـهيل
ُم ّ
()18
أمور التعلي  ،فأن ميّاك إىل أن ينصح بعد فـتح أيـة مدرسـة أبتدائيـة يف السـنن القادمـة  ،وممـا ال شـك
في تُعد مرحلة األحـتالك الربيطـاين الـي بـدأت يف سـنة  2926وصـوالً إىل سـنة  2911مرحلـة قلقـة مـن
النــاحيتن السياســية والعســنرية ،ومــن خــالك ه ـ الفــرت م أيخ ـ التعلــي يف العـراق نصــيباً وافي ـاً مــن دع ـ
األحتالك الربيطاين ل  ،فاملسرت دوبس م يوع اجلهات امل تصة إال بفتح مدرسة واحد أو مدرستن ،كما
أوع أبعطاء املنح املالية إىل املدارس التبشريية األمريكيـة الـي يـديرها املسـرت جـون فـانيس( ،)19وإىل مدرسـة
األخوان النرملين ،وترك أمر فتح املدارس األخرى إىل املستقبل.
هب ـ ا الشــنل ،أصــبح امليــل الطبيع ـ للســلطات الربيطانيــة يتج ـ حنــو احلــد مــن شــأن املعــار وأعتبــار
اتيتهــا شــيئاً اثنــواً عنــد العمــل عل ـ إحيــاء الــبالد ثقافي ـاً وم ـ ذلــك م تفــتح إال مدرســتان يف مايــة ســنة
. 2925

 -14عل الوردي ،حملات أجتماعية من اتريخ العراق احلدي  ،مصدر ساب  ،ج ،7ص.11
 -13فيلي ويالرد أيرالند ،العراق دراسة يف تطور السياس  ،مصدر ساب  ،ص .88
 -18املصدر نفس  ،ص.89
 -19هنري فوسرت ،نشأ العراق احلدي  ،ترمجة وتعلي ط التنريي ،ط ،2عمان ،األردن ،سنة الطب  ، 1114 ،ص.795
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ويف خالك ه املد م يصر عل املعار سوى ( )4511روبية أي ما يساوي  %166من جمموع
مصروفات الدوائر امللنية الي بلغت قيمتها ( )2411766روبية ،بينما صرفت يف والية البصر يف السنة
املالية الي تلت ذلك ( )17751روبية أي ما يقابل  %1636من جمموع مصروفات الدائر امللنية وه
النسبة املئوية العالية قد صرفت عل معظ املدارس التبشريية األمريكية يف والية البصر (.)71
إن أتاك السلطات الربيطانية للتعلي يف العراق جـاءَ بعـد أن أرسـلت بريطانيـا محلتهـا مـن اهلنـد بقيـاد
اجلن ـراك ديالم ــن ( )Deilamenل ـرتابط يف البحـ ـرين وتص ــدر هل ــا األوام ــر يف ش ــهر أكت ــوبر س ــنة 2926
لتحتــل شــط العــرب وتســتو عل ـ الفــاو بقــو القصــف املــدفع  ،وبعــد معــارك عنيفــة م ـ األت ـراك إحتــل
اإلننلي البصر يف  /17نوفمرب 2926 /وسيطروا ب لك عل منطقة اخللي العري(.)72
وأستمر أتاك السلطات الربيطانية للتعلي عندما أجتهت قواهتا يف السري حنو الشماك لتحتل القرنة بعد
معركة حامية ،أجتهت بقو برية ومائية لتحتل العمار يف  71يونيو سنة  2925و حفت قواهتا لتحتل
الناصرية يف / 15يوليو /سنة  2925حى مت السيطر عل امل لـ الواقـ بـن البصـر والعمـار والناصـرية
وأصبحت البصر أبكملها حتت السيطر الربيطانية يف عداد السل ال احلرب عل حد ع بيل (.)71
وه ا يع ،أن السلطات الربيطانية أولت أهتماماً كبرياً مليادين احلرب والقتاك.
وب ــنفس الوق ــت ه ـ ال تري ــد أن يت ق ــف وي ــتعل العراقي ــون ك ـ حيقق ـوا أه ــدافه يف بن ــاء ب ــالد م ده ــر
ليلحقوا بركاب األم املتحضر .
كما أن التقارب األملاين – الرتك قد ول َد ختوفاً كبرياً عل مصاح بريطانيا يف اخللي العري والتمسك
بضرور محاية النفط يف جنـوب إيـران وحتسـباً مـن أمتـداد النفـوذ األملـاين لغـ و اهلنـد( ،)77ومـا مشـروع سـنة
حديد برلن – بغداد إال مظهراً من مظاهر تساب الصراع عل النفوذ بن املانيا وبريطانيا.
وأن أس ــباب احلمل ــة الربيطاني ــة تع ــود ابألص ــل إىل محاي ــة املص ــاح الربيطاني ــة العام ــة يف منطق ــة اخلل ــي
العري(.)76
وبعــد أحــتالك بغــداد ،م يتحســن احلــاك ،حي ـ كــان جهــد الســلطات الربيطانيــة منصــباً عل ـ ت بيــت
دعــائ الوضـ السياسـ والعســنري فــأنعنس ذلــك علـ خمصصــات ماليــة املعــار لتصــل ســنة -2923
 2928إىل  %1675من جمموع مصروفات الدائر امللنية ،وبق التعلي متع راً ،وم يبدأ يف نصـ جهـا
املع ــار بص ــور ج ّدي ــة ح ــى مت تعي ــن املق ــد بوم ــان ( )Bowmanس ــنة  2928م ــديراً للمع ــار  ،فم ــا
أنتهت سنة  ، 2928حى أتسست عشرون مدرسة أبتدائية (.)75
ـرق إىل مس ــتوى الطم ــوح ح ــى بلغ ــت س ــنة  2929بنس ــبة
وبقي ــت مص ــروفات املع ــار متدني ــة ،وم ت ـ َ
 %268من املصروفات امللنية العامة.
 -71فيلي ويالرد أيرالند ،العراق دراسة يف تطور السياس  ،مصدر ساب  ،ص.91
 -72عبد الرمحن الب ا  ،العراق من األحتالك إىل األستقالك ،ط ،7مطبعة العاين ،بغداد ،سنة الطب  ، 2943 ،ص.29
 -71كروتيد بيل ،فصوك من اتريخ العراق القري  ،ترمجة جعفر خياط ،ط ،1بريوت -لبنان ،سنة الطب  ،2932 ،ص.21
 -77خليل كنة ،العراق أمس وغد  ،ط ،2بريوت – لبنان ، 2944 ،ص.9
 -76أمحد رفي الربقاوي ،العالقات السياسـية بـن العـراق وبريطانيـا  ، 2971 -2911منشـورات دار ال قافـة واألعـال  ،بغـداد،
 ،2981ص.26
 -75تقرير دائر املعار الربيطانية الصادر سنة .2928
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ويف عــا  2911فتحــت مخــس عشــر مدرســة إبتدائيــة وأصــبحت جممــوع املــدارس لل ـ كور يف الع ـراق
حبدود ( )85مدرسة أتخ املنح املاليـة ومخـس مـدارس للبنـات ،تضـ مجيعهـا ( )4281طالبـاً ،أي بنسـبة
مدرسة واحد لنل ( )641نسمة من السنان وبلغت مصروفات املعار ابلنسبة ملصروفات السنة وه
السنة اخلامسة من األحتالك الربيطاين إىل  .)74(% 269ولن تنجح مهمة بومان يف جماك املعار  ،كان
طبيعياً ل أن ينس يف العراق كال ي مت صنع يف مصر ،حتت أشرا الربيطـانين وتوجيهـاهت  ،وقـد عمـل
مع ـ كــل مــن النــابن جــريو فــارك ( )Farellواملســرت ال نيــل مس ـ ( )Simthفقــا بتأســيس دائــر نظــار
املعــار العموميــة ،ونظ ـ شــؤون املعــار يف الــبالد وفصــلها عــن املاليــة ،وعــن لنــل منطقــة إداريــة ظ ـراً
للمعار  ،فعن أدور بي ظراً ملعار املوصل واملسرت رايل ( )Raileyظراً ملعار البصر (.)73
لقد واجهت السلطات الربيطانية مشنلة النظا التعليم املعموك ب من قبل الدولـة الع مانيـة يف عـا
 2839وهو نظا املعار العمومية ،حيـ اعتـربت السـلطات الربيطانيـة مـن أنـ نظامـاً قـدمياً ال يتناسـ
م ـ مقتضــيات نشــر التعلــي وترقيت ـ يف الع ـراق ،ل ـ لك أضــطر املســؤولون عــن شــؤون التعلــي يف الع ـراق أن
يعتمــدوا النظــا املصــري يف التعلــي  ،اتركــن وراءه ـ أنظمــة التعلــي املقــرر يف اهلنــد أو الدولــة الع مانيــة أو
املدارس اخلاصة أو املدارس األجنبية ذات الن عة الطائفية(.)78
ويف العا  2923أقدمت القوات الربيطانية أبفتتاح دار املعلمن يف بغداد ،حي كان القرار فيها أن
ينون التدريس عل شنل دورات سريعة مدهتا ثالثة أشهر ،أعلنت عن جملس املعار ال ي دعا إلي
كــل مــن حممــود شــنري اآللوسـ ومجيــل صــدق ال هــاوي واألب أنســتانس مــاري النرمل ـ ومحــدي ابابن
وغريه .
وخالك الفرت ( )2912-2923كانت مد الدراسة يف املـدارس األوليـة أربـ سـنوات ال تـدرس اللغـة
األننلي ية فيها ،أما املدارس األبتدائية فمد الدراسة فيها أرب سنوات تتقدمها سنتان أوليتان ،عندئ يبدأ
التعل ابللغة اإلننلي ية من الصف األوك األبتدائ (.)79
وي كر ان عدد املدارس (األولية األبتدائية) يف املناط احملتلة يف أيلوك  2928كان ( 18مدرسـة)8 :
مـدارس أبتدائيـة و  22مدرسـة أوليـة يف واليـة بغـداد ،و  3مـدارس أبتدائيـة ومدرسـتن أوليتـن يف البصــر ،
وكـان مــن بــن هـ املــدارس ( 25مدرســة) رمسيــة و  4مـدارس حمليــة و  3مــدارس أوليــة جعلــت فيمــا بعــد
مدارس رمسية ،أما املدارس اخلاصة فقد كان عددها خالك عا  17( 2928مدرسة) 25 ،مدرسة منها
يف والي ــة بغ ــداد ،و  8م ــدارس يف والي ــة البص ــر  ،وتتلقـ ـ هـ ـ امل ــدارس مس ــاعدات مالي ــة م ــن س ــلطات
األحتالك(.)61

 -74فيلي ويالرد أيرالند ،العراق دراسة يف تطور السياس  ،مصدر ساب  ،ص.92
 -73غــامن ســعيد العبيــدي ،التعلــي األهل ـ يف الع ـراق مبرحلتي ـ األبتدائيــة وال انويــة ،رســالة ماجســتري يف الرتبيــة ،جامعــة بغ ــداد،
 ،2931ص.42
 -78أمحد جود  ،أتريخ الرتبية والتعلي يف العراق ،مصدر ساب  ،ص.211
 -79املصدر نفس  ،ص.211
 -61املصدر نفس  ،ص.215
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وزارات املعارف العراقية على عهد األحتالل الربيطاني يف 1921 -1914م:

َمن يُراج األسس واألنظمة اإلدارية الي قا عليها احلن الربيطاين املباشر يف العراق ،سريى أما ختلو
من اإلشار واألهتما حلقل التعلي واملعار  ،وأن مجي ه األسـس هتـد إىل حتقيـ املصـاح السياسـية
والعسنرية الربيطانية ،معتمد يف ذلك عل وسطائها من رؤساء القبائل والعشائر يف إغرائه ابملقاطعـات
واألراض ـ ال راعي ــة الواس ــعة ،وأعف ــائه م ــن الض ـرائ وجعله ـ وس ــطاء فع ــن ل ــدع حنوم ــة األح ــتالك
الربيطاين(.)62
ول لك ارأتت األوساط السياسية الربيطانية التقرب إىل وجهاء وأعيان البالد ويف مقدمته السيد عبد
ال ــرمحن النقيـ ـ ( ،)61الـ ـ ي يُع ــد العض ــو األوك بع ــد الـ ـوا الع م ــاين ،وك ــان م ــن ص ــالحيات تعي ــن نقب ــاء
األشرا  ،وتعين املدرسن يف الدركا القادري ،ول شروط وآراء يف أختيار املدرسن الناجحن.
وتقــديراً لـ  ،فقــد توالــت عليـ الرتـ الرفيعــة واألومســة الســلطانية ،حيـ حــا علـ ثقــة الســلطان عبــد
احلميد ال اين ال ي أغدق عليـ رتبـة كبـري املدرسـن ،وكـ لك منحـ السـلطان وحيـد الـدين الوسـا اجمليـدي
من الدرجة األوىل(.)67
كانت أوىل و ارات املعار عل عهد الو ار النقيبية األوىل بصفة (احلنومة املؤقتة) ،الي تشنلت يف
 /15تشرين األوك  ،2911 /حتت نظار املندوب السام الربيطاين السري برس كوكس ،حي أسندت
و ار املعــار إىل الســيد ع ـّت النركــو ( ،)66يف  /15تش ـرين ال ــاين  ،2911 /بعــد مــرور أربعــة أشــهر،
صدر األمر الو اري بتعين السيد حممد مهـدي حبـر العلـو ( ،)64()65و يـراً للمعـار حتـت رقـ 67 -227
يف .)63( 2912/1/11
 -62أمحد رفي الربقاوي ،العالقات السياسية بن العراق وبريطانيا ،مصدر ساب  ،ص.24
 -61هو السيد عبد الرمحن النقي بن السيد عل النقي  ،ولد يف بغداد ،حملة األ ج (ابب الشـيخ عبـد القـادر النـيالين) ،سـنة
2142هـ ،ولق ابلقادري احملض أشار إىل أن كال والدي قـادران منسـوابن إىل الشـيخ عبـد القـادر النـيالين ،وهـو لقـ كـان النقيـ
حيرص علي أشد احلرص عل أستعمال يف توقيع أو ختم ( .خريي امن العمري،ش صيات عراقية ،ج ،2ص.)27
 -67رجاء حسـن اخلطـاب ،عبـد الـرمحن النقيـ  ،حياتـ اخلاصـة وآراؤ السياسـية وعالقتـ مبعاصـري  ،طبـ الـدار العربيـة ،بغـداد،
 ، 2985ص .28
 -66ع ـ ت النرك ــو  :ه ــو عـ ـ ت ب ــن ين ــل ب ــن علـ ـ آك ص ــاري كهي ــة ،ول ــد يف كرك ــوك س ــنة  ،2831دخ ــل املدرس ــة الرش ــدية
العسنرية يف بغداد ،وختـرج مـن املدرسـة احلربيـة يف أسـطنبوك عـا  ، 2888وتـدرج يف املناصـ العسـنرية الع مانيـة حـى بلـغ رتبـة أمـري
لواء عا ُ ، 2915عن قائداً للحدود الرتكية – اإليرانية ،متصرفاً (حمافظاً) للواء كركوك ،قائداً للفرقـة ال امنـة وال الثـن يف البصـر ،
تقلد منص الوا ابلوكالة عا  ، 2927أحيل عل التقاعد عا  ، 2926وبعـد أحـتالك الربيطـانين للعـراق عـن و يـراً للمعـار ،
وكان أوك و ير للمعـار يف أوك حنومـة عراقيـة شـنلها عبـد الـرمحن النقيـ عـا  ، 2911و يـراً للنافعـة الـي مسيـت بـو ار األشـغاك
واملواص ـ ــالت ع ـ ــا  ، 2912أس ـ ــتقاك م ـ ــن ال ـ ــو ار يف  2نيس ـ ــان  ،2911ويف  16تش ـ ـرين األوك  2911أنت ـ ـ عض ـ ـواً يف اجملل ـ ــس
التأسيس ـ العراق ـ  ،تــويف يف بغــداد يف  11تش ـرين األوك  2971ودفــن يف مســقط رأس ـ كركوك(.راج ـ  :مــري بصــريي ،أعــال الرتكمــان
واألدب الرتك يف العراق احلدي  ،دار الوراق ،لندن ، 2993 ،ص.94 -95
 -65حممـد حبـر العلــو  :مـن وجهـاء كـربالء ،لـ دور رادي يف الوسـط السياسـ  ،عـن عضـواً يف إدار جملــس كـربالء عــا 2918
عل العهد الع ماين ،عضواً يف اإلدار احمللية للواء كربالء عا  2925عل عهد األحتالك الربيطاين للعراق أصـبح و يـراً للمعـار
يف حنومـة عبـد الـرمحن النقيـ يف  11شـباط ( .2912أنظـر :عبـد الصـاح نصـر هللا ،بيـواتت كـربالء القدميـة ،دار الـبال  ،سـورا،
دمش  ،سنة الطب  ، 1115ص.218
 -64عبد الصاح نصر هللا ،بيواتت كربالء القدمية ،دار البال  ،دمش – سورا ،سنة الطبعة  ، 1115ص.218
 -63عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،ج ،2مطبعة العرفان ،صيدا ،لبنان ، 2945 ،ص.8
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وأستمر حبر العلو و يراً للمعـار حـى أسـتقالة الـو ار يف  /7آب  2912 /حيـ أمضـ فيهـا قرابـة
ستة أشهر بعد أن أخلـف السـيد عـ ت النركـو لـو ار املعـار  ،وصـدر أمـر و اري بتعيـن النركـو و يـراً
للنافعة الي تغري أمسها إىل و ار األشغاك واملواصالت يف  /19كانون ال اين .)68( 2912 /
إن املالحظ عل ه ين الو يرين الل ين تسـلما مهمـة و ار املعـار علـ عهـد األحـتالك الربيطـاين ،م
ميتلنا شيئاً من مقومات التعلي واملعار ذات الطـاب املهـ ،واألكـادمي ملسـك أكـرب مؤسسـة تعليميـة يف
العراق أال وه و ار املعار  ،فالو ير األوك ضابط عسنري ،قض معظ حيات العسنرية خلدمة الدولـة
الع مانية ،والو ير ال اين ،رجل دين من خرجي الدورات الدينية ومايصطلح علي خبرجي (األفيـاء الدينيـة)،
واملقصــود هب ــا كتل ــك ال ــي ت ــنظ عل ـ ش ــنل حلق ــات دراس ــية يف الص ــحن احلي ــدري الش ـريف يف النج ــف
االشر .
فهما بعيدان واحلاك ه ا عـن اخلـرب املهنيـة واألكادمييـة ألدار مؤسسـة و ار املعـار  ،فضـالً عـن قصـر
املد الو ارية الي عمل هبا الو يران.
فــالو ير النركــو عمــل يف الــو ار ملــد أربعــة أشــهر وحبــر العلــو عمــل يف الــو ار ملــد ســتة أشــهر ،فل ـ
تسـتط الـو ار حتقيـ مـا تصـبو إليـ مـن أهـدا تربويـة عامـة ترقـ إىل املسـتوى املهـ ،واألكـادمي املوجـود
لدف عجلة التعلي واملعار حنو مسا ٍر أفضل.
المبحث الثالث :التعليم والمعارف على عهد الملك فيصل األول
حــن تــوىل املرحــو امللــك فيصــل األوك مهمــة مســؤولية الع ـراق كملــك مقيــد ابلدســتور يف /17اب /
 ،2912كان الوض الرتبوي يف العراق هشاً ،حال كحاك دوك املنطقة الي حتيط وعل الرغ من األرث
العلم النبري ال ي ترك كبلد وكشع يف قرون مضت ،سواء قبل األسال أو بعد .
ويف فرتات متقدمة من الوجود البشري عل األرض ،كان للعراق دور الراد في كبقعة أرض شـهدت
أوىل التجمعــات الســنانية يف العــام ،وم ـ أنتهــاء احلن ـ الع مــاين كانــت املــدارس يف الع ـراق قليلــة ،وفي ـ
النتاتي الي يطل عليها بـ(امللة) وهو النشاط ال قـايف السـائد يف أغلـ مـدن العـراق ،مـ وجـود مـدارس
قليلة منتشر هنا وهناك لتعلي ُأبناء العراق ،واملقصور عل أبناء ال وات منه عل وجـ اخلصـوص ،ومـ
ذل ك ال مينن أن نننر مـا لـدور مدرسـة احلقـوق ،الـي كانـت أوىل كليـات جامعـة بغـداد ،حيـ أتسسـت
املدرسة سنة  ، 2918وكان هلا دورها النبري ،حي ّخرجت من بن صفوفها العديد من الرمو احلقوقية
والقانونية الي كان هلا شأما فيما بعد(.)69

 -68ساط احلصري ،البالد العربية والدولة الع مانية ،مصدر ساب  ،ص.36 -37
 -69جريد الصباح ،العدد الصادر يف  25كـانون ال ـاين  1127حتـت عنـوان (الرتبيـة والتعلـي يف العهـد امللنـ ) ،بقلـ الـدكتور
عل العنيدي.
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يف عــا  ،2912أســتدع امللــك فيصــل األوك بشــنل ش ص ـ ســاط احلصــري( ،)52()51للعمــل يف
ابع طويل يف جماك التعلي يف أسطنبوك ،جاء احلصري وأسـتل مهامـ
سلك املعار يف العراق ،ملا ل من ٍ
كمعاون لو ير الرتبية يف شباط  ،2912وظل يعمل يف سلك التعلي متنقالً من وظيفة إىل أخـرى ،عـر
عن تربواً ومفنراً ،ل العديد م ن البحوث والنت واجملالت الي كان حيررها والي تع ،ابلشؤون الرتبويـة،
سيما تلك الي تناقش طرق التدريس يف املدارس األبتدائية.
كان امللك فيصل األوك قد أوىل أهتماماًكبرياً للتعلي من تولي عرش العراق وكان يرى إن تقد األم
يتوقف متاماً عل مستوى التعلي أبنواع  ،ل لك فقد أوىل أهتماماً متناهياً لنشر ال قافة والتعلي (.)51
وكان يعتقد أن جناح العرب ال مينن أن يتحق بدون العلـ  ،وظهـر أهتمـا امللـك ابلتعلـي مـن خـالك
حدي وممارسات العملية يف ه ا اجلان .
ـات أفن ــار  ،فوض ـ حج ــر
وك ــان أندفاع ـ ببن ــاء جامع ــة آك البي ــت يف ع ــا  ، 2911م ــن أولي ــات بُن ـ َ
األساس هلا بيد  ،وكانت أحدى الغاات األساسية من أنشاء ه اجلامعة هو تقارب وجهات النظر بن
املـ اه اإلســالمية ،ووضـ حــد لل الفــات امل هبيــة احلقيقيــة والــي مــن شــأما مت يـ وحــد الــبالد ،وقــاك
امللك مبناسبة وض حجر األساس(( :كل عمل ال يُ ّشيد عل أساس متن م ـل هـ ا األسـاس ال تقـو لـ
قائمة ،وها أين أض حجر األساس يف أوك جامعة تشاد يف ه ا البلد ،وأأمل أن تقدرها األمة الع ي ح
قدرها ،وتع ،بتأسيس اجلامعات الن ري  ،أم اك ه  ،وأرق منهـا لتسـتعيد جمـدها التـأرخي القـدمي وتتسـن
غابر ع ها اخلا يف العل واألدب والفن)) (.)57
وأييت أهتما امللك فيصل األوك ابلتعلي ألطالعـ علـ طبيعـة التعلـي املتـدين يف العـراق ،حيـ أطلـ
عل مالحظات (هنري فوسرت) املشر عل التعلي يف العراق ،حي أكد أن الـ ين يقـرأون وينتبـون ال
ت يــد نســبته أك ــر مــن ( )%2مــن جممــوع الشــع العراقـ  ،كمــا أن التعلــي كــان مقصــوراً عل ـ األطفــاك
ال ين يدرسون القرآن النرمي عل أيدي (املال ) ،ال ين يؤدون تعليمه يف بيـوت ضـيقة قدميـة ،أنتشـرت
 -51ســاط احلصــري :مــن مواليــد  ، 2881يف الــيمن تلق ـ علوم ـ يف أســطنبوك ختــرج مــن املدرســة امللنيــة عــا  ،2911عــن
مدرس ـاً يف مدينــة ابنينــا يف اليــو ن ،إال إن ـ ســرعان مــا ختل ـ عــن وظيفت ـ كمــدرس ليلتح ـ ابلعمــل اإلداري ،فعــن قائممقــا يف قضــاء
(قوص أو ) (كوسنا).
توىل يف أواخر  2918التعلي يف عد معاهد عليـا ،منهـا (دار الفنـون ،املدرسـة امللنيـة الشـاهانية ،مدرسـة اخلالفـة ،دار املعلمـن
العالية).
أصــدر جملــة (الرتبيــة) وأســس مدرســة خاصــة ابسـ املدرســة احلدي ــة ،التقـ امللــك فيصــل األوك يف حنومتـ الســورية ليعينـ مفتشـ ًا
عام ـاً للمعــار يف  / 24نيســان  ، 2929 /مــديراً عام ـاً يف  / 2آار  /9 - 2929 /آذار  2911 /وصــل إىل بغــداد يف شــهر
آب  ، 2912/ليعمل موظفاً يف و ار املعار العراقية ما بن عام . 2962 -2911
شغل عد مناص مهمة يف التعلي  ،منها مديراً عاماً للرتبية ( ) 2913 -2912وأستاذاً يف معهد أعداد املعلمن العا يف / 2
آب  71 -2913 /آيلــوك  ، 2971/كمــا عمــل مستش ــاراً لــدى جلنــة ال قاف ــة يف جامعــة الــدوك العربي ــة ،حاضــر يف جمــاك الرتبي ــة يف
جامعة القاهر  ،ويف عا  2957عن أوك مـدير ملؤسسـة الدراسـات العربيـة العليـا يف عـا  2953أحيـل علـ التقاعـد تـويف يف بغـداد
يف  / 16كانون األوك. 2948 /
 -52حسن لطيف ال بيدي ،موسوعة السياسة العراقية ،العار للمطبوعات ،بريوت – لبنان ، 1127 ،ص.119
 -51املرك ـ ـ ال ـ ــوط ،للواثئ ـ ـ  ،واثئ ـ ـ الـ ــبالط امللن ـ ـ  ،ت  ،2854رق ـ ـ املل ـ ــف ر  2/ن سياسـ ــة التعل ـ ــي  ،فـ ــتح املل ـ ــف بت ـ ــاريخ
 ، 2916/1/5وأغل يف . 2919/1/13
 -57عــالء جاس ـ حممــد ،امللــك فيصــل األوك ن حيات ـ ودور السياس ـ يف ال ــور العربيــة وســورا والع ـراق، 2977 -2887 ،
مطبعة اخللود ،ط ،2بغداد ، 2991 ،ص.174
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يف أ قـة بغـداد وابقـ األلويــة (احملافظـات) وهنـاك بعــض املـدارس الـي هتـ ء التالميـ للدراسـة العســنرية أو
التعلي يقضوما يف مدارس أسطنبوك عاصمة الدولة الع مانية(.)56
كــان امللــك فيصــل األوك يرغـ ك ـرياً يف اختصــار الـ من لــدف عجلــة ال قافــة والتعلــي يف العـراق ،فهــو
مقتن أن وحد اجملتم وتطور تتطل مواطناً م قفاً ،واعياً لواجبات الوطنية.
لقــد أوىل ال قافــة والتعلــي أهتمامـاً كبـرياً مــن دون النظــر إىل اإلمنــا ت الواقعيــة الــي حتولــت إىل عــائ
كبري أما حتقي طموحات الواسعة يف ه ا املضمار احليوي ،لقد بلغـت محاسـة التعلـي حـداً جعلتـ يُص ّـر ُح
بقول (( :لو م أكن ملناً لننت معلماً)) ،ذلك إشار إىل أن ((ال حيا لألمة إال برف مستواها التعليم
وال قايف)) (.)55
وعل ـ ال ـرغ مــن كــل ذلــك فــأن مــا حتق ـ يف ميــدان التعلــي يف عهــد امللــك فيصــل األوك كــان شــيئاً
حمــدوداً ،وكــان دون مســتوى الطمــوح الفعل ـ ملتطلبــات تطــور اجملتم ـ إىل حــد كبــري ،وذلــك حبن ـ عوامــل
خارجة عن إرادت  ،إال إن كان مي ل مـ ذلـك خطـو إىل األمـا ابلقيـاس مـ مـا كـان موجـوداً قبـل عهـد ،
فامللك فيصل سجل أجتاهاً بيانياً اثبتاً يف الصعود.
فف ـ عــا  2912 -2911بلــغ جممــوع املــدارس األبتدائيــة لل ـ كور واأل ث يف الع ـراق  88مدرســة،
وعــدد املعلمــن واملعلمــات  ،684وعــدد التالميـ ذكــوراً وأ اثً ( ،)8112فيمــا أرتفعــت النســبة يف األرقــا
عا  2915 -2911إىل ( )112مدرسة و ( )811معل ومعلمة و ( )11465تلمي وتلمي .
وعنــد رحيــل امللــك فيصــل ،كانــت خلفيــة التعلــي تشــري إىل واق ـ ( )651مدرســة و ( )2818معل ـ
ومعلمة و ( )56579تلمي اً وتلمي (.)54
ويف سنة  2913أفتتحت النلية الطبية يف بغداد ،وختـرج منهـا عـدد كبـري مـن األطبـاء وأوفـد أك ـره
إىل أننل ـرتا لألختصــاص ،كالطبي ـ اليهــودي كرج ـ ربي ـ وجــاك عبــود شــاي ورؤو داود ،والبــري حنــي
والبري بصري وغريه (.)53
عل أن تفنري امللـك فيصـل األوك م ينحصـر علـ تطـوير مراحـل التعلـي األبتـدائ وال ـانوي حسـ ،
بــل تعــدا إىل أهتمام ـ ابلتعلــي العــا والبع ــات العلميــة حي ـ أوفــدت احلنومــة العراقيــة أوك بع ــة علميــة
للدراسة يف اخلارج عل نفقتها اخلاصة وكان عدد أفرادها ( )9طالب (.)58
ويف احلقيقة أن التفنري عل تطوير التعلـي يف العـراق كانـت جـ ور ميـة قبـل جمـ ء امللـك فيصـل إىل
العـراق ،ففنــر األهتمــا ابلتعلــي قــد نشــأت علـ أيــدي الرمــو الوطنيــة مــن رجــاالت العـراق ،والــي ســع
إليها جتار ووجهاء بغداد ومدن العراق األخـرى إىل دعـو التعلـي والتـدريس وذلـك بفعـل التربعـات األهليـة
لبنــاء املــدارس والــي أســتطاعت خالهلــا مــن بنــاء ثــالث مــدارس برعايــة ماديــة مدعومــة مــن قبــل التجــار
 -56مأمون أمن ك  ،أ دهار العراق حتت احلن امللن  ، 2958 -2912 ،دار احلنمة ،لندن ، 1127 ،ص.41
 -55يوسف غنيمة ،ن هة املشتاق يف أتريخ يهود العراق ،مصدر ساب  ،ص.199
 -54ابقر أمن الورد ،حوادث بغداد يف  21قرن ،ط ،2الدار العربية للطباعة ،بغداد ، 2989 ،ص.138
 -53ك .ن – كوتولو  ،ثور العشرين الوطنية التحررية يف العراق ،دار الفاراي ،بريوت ،لبنان ، 2935 ،ص.89
 -58املرك الوط ،للواثئ  ،واثئ البالط امللن  ،ت  ،931/رق امللف /ج( 4/9/املؤمترات اللغوية والرتبوية والتعليمية).
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واملوسرين أم اك التاجر جعفر أبو التمن والشيخ يوسف السويدي وعل الباركان وسـام خونـد والسـيد
حمم ــد الص ــدر ومح ــدي ابابن وأمح ــد ال ــداود وغ ــريه م ــن رم ــو (مجعي ــة ح ــرس األس ــتقالك) ال ــي ش ــدت
أبستقالك العراق من اهليمنة الربيطانية (.)59
كما يظهر أهتما امللك فيصـل األوك ابلتعلـي مـن خـالك عقـد املـؤمترات العلميـة والرتبويـة ،ويف عهـد
عقــد أوك مـؤمتر تربــوي عرفـ العـراق آنـ اك يف /21نيســان 2971 /وأســتمر ملــد أســبوع ،حضــر بنفسـ ،
حيـ القـ فيـ خطــاابً تربــواً أشــار فيـ إىل أتيتـ وأعتبــار مهمــة الرتبــوين أعظـ مــن مهمــة امللــك ومهمــة
الو ير ال ي يعمل يف الدولة العراقية حي قاك:
((أتكــدوا أن العمــل الـ ي تقومــون بـ هــو أعظ ـ مــن عمــل امللــك ،وأعظ ـ مــن عمــل الــو ير ،وأن أي
عمل تقو ب من أجل شعبنا ال يرتق إىل مستوى العمل ال ي يقو ب الرتبويون)) (.)41
لقــد كــان حتســن واستصــالح النظــا التعليمـ يف العـراق ،مــن أهـ أولــوات القيــاد الفيصــلية ،حيـ
أنص ـ الرتكي ـ عل ـ النهــوض ابلتعلــي كعــالج ملعظ ـ املشــاكل األجتماعيــة واألقتصــادية يف الــبالد ،وكــان
تدهور التعلي يف بغداد ومدن العراق األخرى يعـ ى لعـد أسـباب ،وأوىل هـ األسـباب كـان التـدريس يف
العهـد الع مـاين مقيـداً ابللغـة الرتكيـة ،األمـر الـ ي أبعـد معظـ سـنان اجملتمـ الـ ين يتنلمـون اللغـة العربيـة
عــن التعلــي  ،والســب ال ــاين أن شــرحية كبــري مــن طبقــة األغنيــاء أ درت التعلــي  ،أبعتبــار وســيلة الفق ـراء
والبــاح ن عــن وظيفــة حنوميــة ،فه ـ منتفــون ابل ـراء واملــاك املــوروث عــن آابئهـ  ،حي ـ الفنــر الســائد
بينه أن التعلي ال يلي مبنانته االجتماعية (.)42
وحينما حلت اللغة العربية حمل اللغة الرتكية بعد سنة  2912كلغة أساسـية للتعلـي  ،هـرع الن ـري مـن
الشباب والشرائح األجتماعية األخرى ،للدخوك يف املـدارس ،ومـن خـالك ذلـك فقـد عمـدت الدولـة علـ
تطوير مناه التعلي  ،فأدخلت فيها دراسة التأريخ العري اإلسـالم  ،مؤكـد علـ اإلجنـا ات النـربى الـي
 وعهــود اخلالفــة الراشــد والــدولتنحققهــا العــرب يف اترخيه ـ القــدمي وأمتــداداً لعهــد رســوك هللا -
األموية والعباسية ،وما حتق من أجنا ات ك ري يف جماك العلو امل تلفة كالط وعل الراضيات والفلسفة
وغريها من العلو األخرى.
وبعــد مــرور عشــر ســنوات مــن عمــر الدولــة العراقيــة ،أدخلــت الدولــة عــد حتســينات علـ نظــا التعلــي
وحبلــوك عقــد ال الثينــات ،أصــبحت منــاه مــدارس الع ـراق مشــاهبة لنظــا التعلــي يف بريطانيــا ،فقســمت
مراح ــل التعل ــي إىل ث ــالث مراح ــل ،مرحل ــة األبتدائي ــة وم ــدهتا  4س ــنوات ،ومرحل ــة املتوس ــطة  7س ــنوات،
واملرحلة ال انوية سنتان (.)41

 -59مأمون أمن ك  ،أ دهار العراق حتت احلن امللن  ،مصدر ساب  ،ص.41
 -41جريد الدستور ،العدد  -7662/السنة ال انية عشر الصادر يف  /15آب . 1125 /
 -42فــاه نعمــة أدريــس ،جملــة لغــة العــرب ،دراســة فنريــة سياســية ،رســالة ماجســتري ،كليــة اآلداب – جامعــة بغــداد، 2989 ،
ص.79
 -41ساط احلصري ،م كرايت يف العراق ،2962 -2913 ،ج ،2ط ،2دار الطليعة ،بريوت – لبنان ،2943 ،ص.91
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التعليم النسوي من العهد العثماني إىل حكومة امللك فيصل األول:

نشرت جريد الدستور( ،)47مقالة حوك النساء الرائدات يف جماك التعلي عل العهد امللن  ،ضمن ما
جاء في (( :مر التعلي النسوي يف العراق مبراحل متعدد  ،متأثراً بعامل السياسة والدين فف حقبة احلن
الع ماين م متلك املرأ من وسائل الت قيـف والتعلـي شـيئاً يـُ كر ،كومـا كانـت تعـيش ظروفـاً مت لفـة فرضـها
عليها ختلف اجملتم نفس  ،فل تشهد ه احلقبة سوى أعداداً قليلة من املدارس والنتاتي الي أقتصرت
عل تعلي القراء والنتابة ،ه ا إذا ما أست نينا مدارس األقليات غري املسلمة)).
يف عــا  2918قامــت نظــار املعــار الع مانيــة أبفتتــاح ثــالث مــدارس لــأل ث يف بغــداد ،األوىل يف
جان النر  ،وال انية يف حملة البارودية يف اجلان الشرق وال ال ة يف حملة ابب الشيخ يف اجلان الشرق
أيضاً.
ومـ بدايــة ســنوات االنتــداب الربيطــاين عل ـ العـراق ،شــهد عــد دعـوات مــن الســيدات امل قفــات إىل
حنومــة األنتــداب والــي تــدعو إىل فــتح مــدارس أخــرى لــأل ث ،لنــن ه ـ الــدعوات شــهدت تلنــأ يف
أستجابة احلنومة الربيطانية ،إىل أن قامت الست ( هر خضر) بت ط كل العقبات واملعوقات وأفتتحت
مدرستها عا  ، 2928وبلغ جمموع الطالبات فيها إىل ( )61طالبة ،وقوبل عمل الست هر ابألعجاب
جلرأهتا وع ميتها يف السع  ،إال إما يف ذات الوقت تعرضت للنقد احلاد من قبـل املعارضـن،وم تتلـ دعمـاً
ي كر من حنومة األنتداب.
وأستمرت الست هر ابلعمل يف ه املدرسـة حـى العـا  ، 2911عنـدما قامـت (املـس كروتيـدبيل)
ابحلـ لفـتح مدرسـة لـأل ث يف اخلـامس والعشـرين مـن كــانون ال ـاين مـن العـا املـ كور والـي عرفـت ابسـ
(مدرسة األ ث الرمسية) ،وعلـ أثـر ذلـك قامـت نظـار املعـار ابلطلـ مـن السـت هـر بغلـ مدرسـتها
وأنضــمت لنــادر املدرســة التدريس ـ ال ـ ي تنــو ّن مــن الســت أرســياك خــامن ئبــة امل ـدير واملعلمــات هــر
خضر ،نظري خامن ،صربية خامن ،هلن سعدي خامن ،شـلن سـعدي خـامن ،أفت ـار خـامن ،سـادبلت خـامن،
ومجيلة خامن.
لقــد جنحــت ه ـ املدرســة األوىل مــن نوعهــا والــي كانــت تــدرس م ـواد اللغــة العربيــة واللغــة اإلننلي يــة
واحلساب والتاريخ واجلغرافية والتدبري املن  ،وعلـ حفـظ الصـحة والراضـة وعلـو القـرآن ،وأسـتطاعت أن
حتق أهدافها بفضل معلمات املدرسة األمر ال ي أسه يف تشجي حنومة األنتداب عل األستمرار يف
ه ا املنه يف ألوية العراق األخرى.
فف عا  2911أتسسـت مدرسـة مماثلـة يف لـواء املوصـل ،واثنيـة يف لـواء الديوانيـة واثل ـة يف بغـداد يف
جان النر .
أستمر التصاعد النسيب يف أعداد املدارس األبتدائيـة ،لنـن األمـر م يسـر علـ التعلـي ال ـانوي الـ ي م
يش ــهد أفتت ــاح مدرس ــة اثنوي ــة إال يف الع ــا الدراسـ ـ  2971 -2919يف لـ ـواء بغ ــداد ،وم تن ــت إليه ــا يف
سنواهتا األوىل سوى ( )22طالبة.
 -47املركـ الــوط ،للواثئـ  ،واثئـ الــبالط امللنـ  ،رقـ امللــف ( 211/خمــابرات شــى) ،فــتح امللــف يف  2916/5/12وأغلـ يف
. 2915/6/11
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ومن هنا نرى من املستحسن أن نشري إىل واحد من رائدات التعلـي ال ـانوي النسـوي يف العـراق وهـ
السيد (أمت السعيد) الي بـ لت جهـوداً كبـري لتطـوير أوك مدرسـة اثنويـة لـأل ث يف العـراق ،أشـرفت
فيما بعد عل شؤون التعلي النسوي يف و ار املعار .
عل ـ أن و ار املع ــار ق ــد واجهــت مش ــنلة ت ــوفري النــادر التدريس ـ هل ـ املــدارس فقام ــت يف ع ــا
 2912أبنشاء صف للمعلمات يف مدرسة البنات املرك ية يف بغداد ،تغري أمس يف وقت الحـ إىل دار
املعلمات األولية الي كانت تستقبل خرجيات املدارس األبتدائية اللوايت يقضـن يف الـدار سـنتن دراسـيتن،
وض الرعيل األوك من خرجيـات هـ ا الـدار للطالبـات ،حسـيبة الشـيخ داود ،فهيمـة إبـراهي  ،مدحيـة توفيـ
برتــو ،ن هــت محيــد ،منيــة صــاح ،حســيبة جني ـ  ،عفيفــة توفيـ  ،وصــيفة لطفـ  ،وصــيفة واصــف ،مقبولــة
ع ت ،خدجية صاح ،ومجيلة عل .
لق ــد ش ــهدت احلقب ــة التارخيي ــة املمت ــد م ــن ع ــا  2971وم ــا بع ــدها تط ــورات سياس ــية وأقتص ــادية
وأجتماعية ،تركـت أثرهـا الواضـح علـ الوضـ األجتمـاع للمـرأ  ،فقـد شـهدت انعطافـة جديـد يف اتريـخ
التعلي النسوي،ونقطة حتوك ملموسة يف مسريهتا ،الي م تنتف ابلفرص التعليمية املمنوحة هلا ،بل سـعت
لطرق أبواب التعلي العا  ،ال ي كان جمرد التفنري بولوج ه ا املضمار ،يع ،سريها بطري حيمل عقبـات
ك ري  ،فالقبوك ابلنليات كان مقتصراً عل ال كور ،وذلك لوض املرأ األجتماع  ،فإذا ما فنـرت الفتـا
ابكماك تعليمها العا  ،إضطرت للسفر خارج العراق ،أضطرت للسفر خارج العـراق ،علـ الـرغ مـن أن
قانون النليات األساس م يعارض أنضما األ ث للنليات ،لنن املسؤولن (وأسات النليات) ،كانت
حتنمهـ العــادات والتقاليــد املتوارثــة الــي تعــارض دراســة اإل ث امل تلطــة م ـ البنــن ل ـ لك شــهدت ه ـ
احلقبــة ســفر عــدد مــن الفتيــات إىل خــارج الع ـراق إلكمــاك تعلــيمهن العــا  ،وهنــا تســجل الســيد (مدحيــة
صاح ك ) كأوك عرا قية رائد  ،تسافر إىل خـارج الـبالد علـ نفقتهـا اخلاصـة ،ففـ عـا  2914سـافرت
إىل فرنسا لدراسة ط األسنان ،وبعد عشر أعوا  ،سافرت مر أخـرى للحصـوك علـ شـهاد الدراسـات
العليــا يف ط ـ األســنان ،وشــهد العــا امل ـ كور  2914حتــوالً آخــر مت ــل بســفر أوك بع ــة حنوميــة تض ـ
س ــيداتن ت ـ ا الرس ــامة الس ــيد (مدحي ــة اس ــن عم ــر) والس ــيد (م ــارات عس ــا ) ،عل ـ أن التط ــور األك ــر
وضوحاً جاء يف العا  2977من قبل الطالبة (ملك غنّا ) الي سجلت وبنل ف ر كأوك عراقية تدخل
النلية الطبية رغ العقبات الن ري الي القتها عند قبوهلا يف النلية.
ي كر والدها الصحف الرائد (ر وق غنا ) أن تقد بطل عا  2971إىل عماد كلية الط لقبـوك
ابنت  ،لنن طلب قوبل ابلرفض ،فطرق بعدها أبواب مديرية صحة بغداد الي رفضت ه األخرى الطلـ
الـ ي يُعــد األوك مــن نوعـ  ،فمــا كــان منـ إال أن يتشــر مبقابلــة امللــك فيصــل األوك الـ ي أصــدر بنفسـ
قراراً يقض بقبوك أبنت كأوك طالبة يف النلية الطبية(.)46
كمــا أهــت امللــك فيصــل األوك ابألدب واألدابء ،وكــان األب أنســتانس مــاري النرملـ يف مقدمــة َمـ ْـن
تنرمـوا مـن قبـل امللـك فيصــل األوك الـ ي كـان يبادلـ الرسـائل ،حيـ أشـرتك امللـك فيصـل يف جملــة األب
 -46ن ار توفي سلطان احلسو ،الصراع عل السلطة يف العراق امللن ن ط ،2دار آفاق عربية ،بغداد ، 2986 ،ص.242
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النرمل ودعمها ماداً ومعنواً ،تقديراً للجهود اللغوية واألدبية الي ب هلا النرملـ يف خدمـة اللغـة العربيـة
(.)45
أما ابلنسبة للحركة الفنرية وال قافية فقد أتصفت احلركة بطابعها التجددي غري ال ابت ،فقـد صـدرت
العديد مـن الصـحف واجملـالت والـدورات السـنوية ،ففـ سـنة  ، 2911صـدرت جريـد املفيـد للصـحف
إ براهي حلم  ،وجريد احلنومة العراقية ،والتوحيد ،وجملة ال نبقة والتلمي العراق والوقائ العراقية وغريها،
ويف سنة  ، 2917صدرت جريد اببل والبدائ وشط العرب واخل انة وليل واجملالت احلقوقية.
ويف س ــنة  ،2916ص ــدرت جمل ــة األص ــالح واملعلم ــن ،والنش ــا العراق ـ وجرائ ــد احلض ــار واليقظ ــة
والشــع والعــام العــري وغريهــا ،ويف ســنة  2915صــدرت جرائــد السياســة والعــام املصــور ،وجملــة دار
كردستان ،واحملام وغريها ،وأخ ت الصحف واجملالت تصدر بشـنل متـوا ومتغـري حـى وفـا امللـك يف
 / 8أيلوك .)44( 2977/
ويف  / 22آذار  ، 2915 /بع رئـيس الـديوان امللنـ إىل عميـد املعهـد العلمـ كتـاابً يشـري فيـ إىل
سرور وهبجـة امللـك فيصـل األوك ،خبصـوص أتسـيس اجملمـ اللغـوي العلمـ يف العاصـمة بغـداد ،وعـرب عـن
تقــدير العظــي للمشــروع املقــرتح مــن قبــل اللجنــة العلميــة يف املعهــد ،وأبــدى عطفـ علـ كــل مــا يــؤدي إىل
خدمة اللغة العربية وهت يبها ،متمنياً للفري العلم دوا التوفي والنجاح(.)43
وزارات املعارف على عهد امللك فيصل األول:

بلغت و ارات املعار يف العراق عل عهد امللك فيصل األوك للفرت املمتد من سنة  2912ولغاية
 ، 2977ست عشر و ار أصيلة مت ل التعلي والرتبية يف العراق وثالث و ارات ابلوكالة.
كان مالك الو ار ال يعدو عل ( )21عشر و راء بضمنه رئيس الو راء والو ارات ه :
 .2و ار الداخلية.
 .1و ار الدفاع.
 .7و ار املالية.
 .6و ار العدك.
 .5و ار املعار .
 .4و ار التجار .
 .3و ار الصحة.
 .8و ار األشغاك العامة واملواصالت.
 .9و ار األوقا (.)48

 -45موسوعة أعال العرب ،أصدارات بيت احلنمة ،ج ،2ط ،2بغداد ،سنة الطب  ،1111/ص .596 -597
 -44عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،ج ،2مصدر ساب  ،ص.212
 -43حممد حسن ال بيدي ،العراقيون املنفيون إىل ج ير هنجا  ،دار احلرية ،بغداد ،29856 ،ص.62
 -48املصدر نفس  ،ص .69 -68
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لقـد أسـندت و ار املعـار إىل الســيد حممـد علـ هيبـت الــدين الشهرسـتاين ( ،)49مـن خـالك حنومــة
عبــد الــرمحن النقي ـ ال انيــة عل ـ عهــد امللــك فيصــل األوكُ ،علّقــت و ار املعــار يف جملــس الــو راء يف
حنوم ــة عب ــد ال ــرمحن النقي ـ ال ال ــة ،وم ت ـ كر األس ــباب املناس ــبة ح ــى أس ــتقالتها يف  24تش ـرين ال ــاين
 2911سوى أن املرشح هلا وهو احلاج عبد احملسن شالش قد أعت ر لن ر مشاغلة(.)31
وبشــنل عــا تبــدو أن و ار املعــار العراقيــة عل ـ عهــد امللــك الفيصــل  ،قــد أتصــفت ابلقل ـ وعــد
األستقرار ،وذلك لعد أسباب ،يف مقدمتها قصر املد ال منية لتو منص الو ار وال ي بق يرتاوح بن
ال الثــة أشــهر والســتة أشــهر والســنة يف أداء مهمتهــا كــو ار تربويــة وتعليميــة ،فض ـالً عــن التــدخل الربيطــاين
السافر يف شؤون الدولة العراقية احلدي ة كالتدخل ال ي حصـل يف و ار عبـد احملسـن فهـد السـعدون األوىل
من أجل حتقي املصاح الربيطانية يف البالد.
إن ما يـنعنس علـ مهـا و ار املعـار يـنعنس متامـاً علـ مهـا الدولـة العراقيـة يف تشـنيلها الـو اري
ال ي يفتقد الش ء الن ري من مقومات أسس الدولة احلدي ة.
ومنهـا تــو منصـ و ار املعــار مـن قبــل رجــاك ختتلــف نظـرهت وجتـربته حيــاك مؤسســة خطــري هتــت
بشــؤون الرتبيــة والتعلــي والتقــومي م ــل و ار املعــار  ،فض ـالً عــن انعناســات شــبح الضــغوط املباشــر وغــري
املباشر من قبل السلطات الربيطانية عل حنومة العهد اجلديد ((حنومة امللك فيصل األوك)).
بدأ األننلي يشعرون أبن عبـد الـرمحن النقيـ م يعـد صـاحلاً هلـ  ،وأن املوقـف السياسـ أصـبح حباجـة
إىل رجــل قــوي وحــا  ،أثــر حركــة مقاطعــة أنت ــاابت اجمللــس التأسيس ـ ( ،)32فض ـالً عــن فشــل يف أتليــف
الو ار ال ال ة الي خلت من ترشيح ثالث و ارات ،يف مقدمتها و ار املعار والتجار والصحة.
وعل أثر ذلك أشعر املندوب السام الربيطاين رئيس الـو راء برغبتـ ليقـد أسـتقالت إىل امللـك فيصـل
وع َهد بتشنيل الو ار إىل عبد احملسن فهد السعدون يف 28
األوك يف  24تشرين ال اين  ، 2911فقبلها ُ
تشرين ال اين  2911فألفها يف  11تشرين ال اين . 2911

 -49السيد حممد عل هيبـت الـدين الشهرسـتاين ( ) 2943 -2886ولـد يف سـامراء يف  /11آار  2886 /رحـل إىل مدينـة
ك ـربالء ،قص ــد مدين ــة النج ــف ع ــا  ، 2911لدراس ــة العل ــو الديني ــة وخت ــرج م ــن جامع ــة النج ــف الديني ــة ،ش ـ متن ــوراً وداعي ـاً إىل
األصــالح ،يُعــد مــن رواد النهضــة الفنريــة احلدي ــة يف الع ـراق ،يف عــا  2921أصــدر جملــة (العلـ ) قــا جبولــة يف بعــض األقطــار العربيــة
واهلنــد ،ويف عــا  2926شــارك جماهــداً ضــد األحــتالك الربيطــاين للعـراق ،وأســه ابلنتابــة وأصــدار الفتــاوى ضــد األننليـ  ،وشــارك يف
ثور العشرين ،حى قبض علي يف تشرين األوك من عـا  2911وج يف السـجن ،وأصـدرت حنومـة األحـتالك ضـد حنـ األعـدا ،
أطل سراحة يف ح يران . 2912
عن و يراً للمعار يف حنومة عبد الرمحن النقي ال انية ،أسندت إلي رائسة جملس التميي اجلعفري يف آب .2917
ئباً عن بغـداد عـا ( ) 2975 -2976أنصـر إىل البحـ والتـأليف ،أنشـأ مؤسسـة ثقافيـة أبسـ مؤسسـة اجلـوادين
أنت
العامة ،يراتدها طالب العل .
ل مؤلفات عديد منها روائ الفيوض يف أصالح فن العروض ( ،) 2918واهليئة واألسال ( ،) 2921ورسالة حترمي نقـل اجلنـائ
املتغري ( ،) 2922وتوحيد أهل التوحيد ( ،) 2917وما هـو مـ البالغـة ( ،) 2961والـدالئل واملسـائل يف مخسـة أجـ اء (-2914
 ،) 2951أنتقــل إىل ج ـوار رب ـ يف بغــداد يف  4شــباط  2943ودفــن يف الصــحن النــاظم الش ـريف .أنظــر :موســوعة أعــال العــرب،
أصدارات بيت احلنمة ،ج ،2ط ،2بغداد ،العراق ،1111 ،ص .596 -597
 -31عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،ج ،2مصدر ساب  ،ص.88-83
 -32ن ار توفي سلطان احلسو ،الصراع عل السلطة يف العهد امللن – مصدر ساب  ،ص.258

191

الرعليم املعارل يف العراق خم احل بة الزمنية (3911 -3514م)

لقــد ُعــر َ عــن الســعدون بنون ـ صــرحياً ،ال ميــاري وال مييــل إىل املــدارا والــراء ،وه ـ ا ب ـ مــن تربيت ـ
البدوية الي ش عليها يف طفولت فنان مهاابً يف ش صيت ذات الصالبة وال بات.
لقد كتبت مر عن املس بيل تقوك(( :إن عبد احملسن بك السعدون من ال ين أُحبه أك ر من غري ،
فهو رجل سـديد الـرأي ،غـري هيـاب ،وال يـرتدد مطلقـاً مـن أ ْن يقـوك للملـك أنـ ال يتفـ معـ يف الـرأي إن
أقتض األمر ،وك رياً ما كان يفعل)) (.)31
وبعــد تتــوي األم ــري فيصــل ب ــن احلســن ملن ـاً عل ـ الع ـراق يف  / 17اب  2912 /كان ــت أوك و ار
للمعار قد شغلها السيد هيبـت الـدين الشهرسـتاين بـدع مـن امللـك فيصـل األوك ،وتـوىل مهامـ الو اريـة
يف حنومــة عبــد الــرمحن النقيـ ال انيــة و ي ـراً للمعــار يف  21ايلــوك  2912وقــد مــارس مهمتـ الو اريــة
قراب ــة الس ــنة ،ح ــى اس ــتقاك م ــن منص ــب ال ــو اري يف  26اب  ،)37( 2911ولغ ــرض الوق ــو عل ـ ماهي ــة
وش ــنل و ارات املع ــار عل ـ عه ــدي األح ــتالك الربيط ــاين وحن ـ املل ــك فيص ــل األوك ،ال ب ــد م ــن رس ـ
جــدوك مــ ،لتبيــان طبيعــة املمارســات املهنيــة ،ومــا ميتلنـ كــل و يــر مــن ثقافــة ووعـ سياسـ جتــا الــوطن
احملتل ،الوقو عل طبيعة تشـنيل الـو ارات علـ عهـد امللـك فيصـل األوك ،وطيـاً جـدوك أبمسـاء و راء
املعار واتريخ تعيينه  ،وفقاً لألراد امللنية واملدد الي مارسوا فيها عمله الو اري موضحاً بشنل موج
حياهت السياسية والش صية الي أمضوها م ُامللك فيصل األوك.

أسماء وزراء املعارف وتاريخ تعينهم ومـدة بقـائهم يف الـوزارة علـى عهـد األحـتالل وعهـد
()74
امللك فيصل األول

جدوك رق ()2
أس الو ير
ع ت ابشا النركو
حممد مهدي حبر العلو
حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين
الشهرستاين
عبد احلسن اجلليب
حممد حسن أبو احملاسن
جعفر العسنري
حممد رضا الشبييب

اتريخ تعيين يف الو ار
 /15تشرين األوك 2911/
2912 /1/ 11
2912/9/21

مد بقائ يف الو ار
 6أشهر
 4أشهر
قرابة السنة

سنة
2911/22/11
قرابة  6أشهر
2917/21/7
رئ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس و راء إص ـ ـ ـ ـ ـ ــالةً و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً  1شهران و يراً ابلوكالة
للمعار وكالة
 3أشهر
2916/8/1

 -31شيخ العراقين كاشف الغطاء ،نظـرات يف معـار العـراق ،مطبعـة دار النشـر والتـأليف ،النجـف األشـر  ،سـنة الطبـ بـال،
ص .283
 -37املصدر نفس  ،ص.289
 -36نعي يوسف صرافة ،مباد الرتبية وتطور التعلي يف العراق ،مطبعة شفي  ،بغداد ،2954 ،ص.297
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عبد احلسن اجلليب
حنمت سليمان
عبد احلسن اجلليب
عبد املهدي املنتفن
حممد أمن ك
اسن اهلامش
توفي السويدي
خالد سليمان
عبد احلسن اجلليب
عبد احلسن اجلليب
عبد احلسن اجلليب
عباس مهدي البغدادي
عبد املهدي املنتفن

2915/7/26
2915/4/14
2915/3/15
2914/22/12
 2913/4/8و ير ابلوكالة
 2913/3/27و ير ابلوكالة
2918/2/26
2919/6/18
2919/9/29
2919/22/28
2971/7/15
2971/21/7
2977/7/71

 7أشهر
شهراً واحداً
 7أشهر
 4أشهر
شهر واحد (ابلوكالة)
 4أشهر (ابلوكالة)
سنة
قرابة  6أشهر
 1شهران
 7أشهر
 3أشهر
قرابة  6أشهر
 3أشهر

الشبرسراين أ زير معارل يف عبد امللك يصآل األ :
كان هيبت الدين الشهرستاين أوك و ير للمعار عل عهد امللك فيصل األوك ،حيـ جـاء تنليفـ
لــو ار املعــار مــن قبــل امللــك فيصــل األوك فباشــر يف حمــر مــن ســنة 2761هــ ،إال إن ـ أصــطد بعقبــات
ومشاكل ،مت لت ابحلروب وامل س الـي عانـت منهـا الـبالد ،كـاحلرب العامليـة األوىل  ، 2926ومـا أعقبهـا
مــن ثــورات ك ــور العشـرين ومــا أعقبهــا مــن أضــطهاد وأحــتالك ،لقــد عـ ّـرب مــر عــن آالمـ مستشــهداً بقــوك
املغفور ل امللك فيصل األوك حي قاك:
ٍ
((فلو كان جرحاً واحداً هان أمر  ،ولنن جرح واثن واثل )) ،كما ي كر الشهرستاين قائالً :تسـاند
معـاً لعــالج هـ الـداءات جهــد اإلمنــان ،وجاللـة امللــك فيصــل رمحـ هللا ،كــان قــو كبـري وركنـاً منينـاً قــد
أعان ،معاونة ابلغة ال تنس )) (.)35
منبج سياسة زار املعارل على عبد الوزير الشبرسراين:
إن من أه اخلط الي بدأها السيد الشهرستاين ه فح املناه الدراسية والدروس املطروحة علـ
أبنــاء م ــدارس الع ـراق ،والقي ــا ابل ـ ارات املتن ــرر إىل املــدارس ،ومتابع ــة اخل ـرباء وامل ــدراء ،وأتلي ــف جم ــالس
املعار يف األلوية (احملافظات) ،كان الشهرستاين يستعن ابملتصـرفن (احملـافظن) يف أقامـة دعـائ املعـار
ورف لوائها يف كل لواء.
كما أهت برعاية جملس املعار يف بغداد ،حي ض ّ ه ا اجمللس املشـاهري مـن األعالميـن واألسـات
وامل قفن لألستفاد منه ومن خربهت لدع احلركة الرتبوية والتعليمية يف البالد ،وقد ض اجمللس أك ر مـن
 -35عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،مصدر ساب  ،ج ،2ص.36
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عشرين ش صية علمية ورائد  ،منه  :معا الشيخ حممد رضا الشبييب واألستاذ يوسف ع الدين ابشا و
س ــاط احلص ــري و الش ــيخ حمم ــود ش ــنري األلوسـ ـ  ،و فهم ـ امل ــدرس والش ــاعر مجي ــل ص ــدق ال ه ــاوي
والشاعر معرو عبد الغ ،الرصايف ،واألب أنستانس ماري النرمل وغريه (.)34
وعل الرغ مـن الضـائقة املاليـة الـي تعرضـت هلـا الـبالد ،إال أن و ار املعـار الشهرسـتانية أسـتطاعت
أن تقطـ أشـواطاً ك بــري يف التشـجي علـ أرســاك البع ـات العلميــة ،حيـ أوفـدت أوك بع ــة علميــة عراقيــة
تض ( )9طالب إىل خارج البالد ،مشلت دوالً عربية وأجنبيـة ،منهـا ( )5مخسـة طـالب إىل لبنـان و ()7
طالب إىل مصر وطال واحد إىل أننلرتا.
ويشــنل ه ـ ا األيفــاد أعل ـ نســبة مئويــة مــن إيفــادات الــو ارات الــي أعقبــت و ار الشهرســتاين للفــرت
املمتد من  – 2911ولغاية .)33(2915
ومن النشاطات العلمية الي أهتمت هبا الو ار  ،هو إنشاء (املعهد العلم ) ،يف بغداد ،لتعلـي األميـن
ومنافحة اجلهل واألمـراض وقـد أحيـت الـو ار مـن خاللـ حفـالً علميـاً وأدبيـاً أقـي يف  16شـباط 2911
وأشــرتك فيـ لفيــف مــن الشــعراء واألدابء ،كمــا حضــر وفــود مــن األلويــة العراقيــة كافــة وشــرف امللــك فيصــل
األوك بنفس  ،لينون حفالً علمياً وأدبياً قل نظري يف بغداد(.)38
فعــل أيقــاد الــروح الوطنيــة مــن خــالك أمــور عديــد منهــا :إقصــاء العناصــر
أســتطاع الشهرســتاين أن يُ ّ
الربيطانيــة ال ـ ي رعتهــا ســلطات األحــتالك ،حي ـ الغ ـ الن ــري مــن الوظــائف املهمــة الــي كانــت بعهــد
أقطاب األننلي  ،مت اً من فرصة أنتهاء عقوده واملدد الـي عملـوا هبـا مـ التصـريح لعـد وجـود احلاجـة
هل يف مضمار عمل و ار املعار العراقية.
وجــاء يف مــنه الــو ار ضــرور التأكيــد عل ـ ه ـ الــروح مــن خــالك األهتمــا ابللغــة العربيــة واملنــاه
القومية واآلداب اإلسالمية.
كما أكدت الو ار عل ضرور دراسة العقائد والتـاريخ وتفسـري النتـاب واألهتمـا ابلنـواح الوطنيـة،
وذلــك بتفعيــل وأاثر احلماســة الوطنيــة يف نفــوس الطــالب والعنايــة البالغــة ابأل شــيد الوطنيــة حــى رفعــت
األسر)) (.)39
شعار ((ال محاية وال وصاية كلها تعْ ،
كما أهتمت و ار املعار ابحلركة النشفية للطلبة ،واحلركة النشفية تع ،الن ري يف حتقي مبادئها يف
مقدمتها أنتماء الشبيبة إىل تربة الوطن ،وتعويده عل النفاح وروح امل ابر من أجل األسـتقالك الـوط،،
وأكــدت علـ رجــاك التعلــي بضــرور ب هــا وتوســعتها ،وتعــد و ار املعــار أوىل الــو ارات الــي رعــت احلركــة
النشــفية يف العـراق علـ عهــد و يرهــا الشهرســتاين الـ ي كلــف أســات أكفــاء يف هـ ا اجملــاك م ــل ســاط
احلصري و مجيل الراوي و جني الراوي وغريه ممن تشهد هل احلركة الرتبوية يف العراق (.)81
 -34عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،مصدر ساب  ،ص.291
 -33املصدر نفس  ،ص.292
 -38مأمون أمن ك  ،أ دهار العراق حتت احلن امللن  ،مصدر ساب  ،ص.43
 -39شيخ العراقين كاشف الغطاء ،نظرات يف معار العراق ،مصدر ساب  ،ص.291
 -81املصدر نفس  ،ص.297

197

العدد11 :

كمـا أســتطاعت و ار املعـار الشهرســتانية أن حتقـ هـدفاً تربــواً مهمـاً مــن أجــل بنـاء اجملتمـ امل قــف
الـواع  ،حيـ أســتطاعت أن تنشــئ ( )36مدرســة أبتدائيــة خــالك عــا واحــد ،فــأرتف عــدد املــدارس مــن
( )94إىل ( ) 231مدرس ة أبتدائية وه أعل نسبة فاقـت هبـا الـو ارات علـ عهـد امللـك فيصـل ،و ()6
مدارس اثنوية شـيدت ألوك مـر يف اتريـخ التعلـي ( ،)82أسـتطاعت الـو ار مـن حتـرات مي انيـة املعـار ،
والـي كـان أغلبهـا ترحــل إىل املوصـل وكـان مــدير معـار املوصـل (النـابن اإلننليـ ي فـارك) يصـر ماليــة
املعار عل األدير والننائس ،حتت غطاء صرفها عل املدارس ،فتولدت مشاكل أدارية معقد  ،إذ كان
املســرت ف ــارك ،يســتق آراء م ــن أرشــادات املف ــتش املس ــيح املوصــل  ،فيس ــجلها طلبــات بتوقيع ـ ألدي ــر
املوصــل ،وفضـالً عــن منصـ املســرت فــارك كمــدير ملعــار املوصــل ،فهــو حيمــل صــفة وكالــة نظــار املعــار
العمومية يف بغداد ،ووكالة مستشار و ار املعار أيضاً.
يشري السيد الشهرستاين يف قول عن املسرت فارك فيقوك :كـان هـ ا العنصـر (امل لـ األضـالع) يطلـ
الطلبات من ظر املعار العا املتم ل يف ذات  ،حييلهـا إىل املستشـار املتم ـل يف ذاتـ أيضـاً ،حيملهـا
إىل الو ير كمستشار ألقناع  ،ويلح يف تنفي الطلبات بتما القوى وأصرار ال م يد علي (.)81
وملــا أعــرض الســيد الشهرســتاين عــن طلبــات املســرت فــارك ،أبعتبارهــا خمالفــة لألنظمــة والتعليمــات ،رفـ
فــارك شــنوى إىل املنــدوب الســام الربيطــاين (الســري برسـ كــوكس) ضــد الشهرســتاين و يــر املعــار الـ ي
طل أببعاد املسـرت فـارك خـارج العـراق ،وجبهـود وطنيـة خـري وقفـت لتسـاند طلـ السـيد الشهرسـتاين ويف
مقــدمته املغفــور ل ـ امللــك فيصــل األوك ،حي ـ مت طل ـ الســيد الشهرســتاين مــدعوماً مــن ق ـرار املنــدوب
الســام الربيطــاين اببعــاد املســرت فــارك خــارج الع ـراق ،وهن ـ ا أســتطاع الشهرســتاين أن يقض ـ عل ـ رأس
الفساد املستشري يف مديرية معار املوصل(.)87
أسر الة زير املعارل الشبرسراين:
لقد أدرك السيد هيبت الدين الشهرستاين و ير املعار خطور املوقف السياس يف العراق وما يرتت
علي من أتفاقيات بشأن عقد املعاهد العراقية – الربيطانية للعا  ، 2911وإميا ً من بضرور رفض ه
املعاهد رف أستقالت إىل رئيس احلنومة السيد عبد الرمحن النقيـ يف  / 26آب  ،)86( 2911 /وعلـ
تن سوى سب مدارس أبتدائية من أصل ( )112مدرسة أبتدائية لتصبح فيما
عهد و ار اسن اهلامش م َ
بعد ( )118مدرسة مو عة عل ألوية العراق ونواحي  ،حي التح إليها ( )11456تلمي اً ،وعل عهد
تن سوى سب مدارس أيضاً (.)85
و ار عبد احملسن السعدون ال انية و و ار ج السويدي م َ

 -82عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،مصدر ساب ،ج ،2ص.211
 -81مأمون أمن ك  ،أ دهار العراق حتت احلن امللن – مصدر ساب  ،ص.43
 -87جملة آفاق عربية ،العدد  ،3السنة ال امنة – آذار  ،2987من مقالة للـدكتور كمـاك مظهـر امحـد (العـراق يف سـنوات األ مـة
األقتصادية العاملية  ،)2977 -2919ص.29
 -86ن ار توفي سلطان احلسو ،الصراع عل السلطة يف العراق امللن – مصدر ساب  ،ص.124
 -85ينظر جدوك رق ( )1اخلاص مبستوى التعلي األبتدائ يف العراق بن .2971 -2911
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أما يف عهد نوري السعيد ،فقد بنيت ( 11عشرون مدرسة) أبتدائية ،التح اليها ( )71888تلمي ا
يف مجي أحناء العراق(.)84
ولعل ال ي يلفت النظر إىل أن و ار املعار الي توالها السـيد عبـد احلسـن اجللـيب م تسـتمر طـويالً،
وأن معظ الفرتات ال منية الي مرت هبا الو ار ال تعدو عل ثالثة أشهر وأقصاها سنة واحد  ،وبديه أن
م ل ه الفرتات ال تساعد الو ار عل أداء مهامها بشنل صحيح.
كما ال ننس أنعناس آاثر األ مة األقتصادية العاملية الي غ ت العام وأتثر هبا العراق ،حيـ تـوفرت
جمموعة مـن العوامـل املسـاعد  ،أدت إىل تفـاق األ مـة األقتصـادية يف العـراق ،فمـ أحـتالك العـراق املباشـر
من قبل السلطات الربيطانية يف سنوات احلرب العاملية األوىل ،ومن فرض االنتداب علي  ،أ داد أرتباط
ابلسوق الرأمسالية العامل  ،السيما أبسواق بريطانيـا ومسـتعمراهتا ،فلغايـة  2913تضـاعفت قيمـة واردات
العراق للبلدان الرأمسالية قياساً م واردات منها سنة  ، 2927فـالعراق م ينـن بوسـع أن يبقـ مبعـ ك عـن
آاثر األ مة األقتصادية العاملية الي ه ت العام بعنف يف الفرت الواقعة بن .)83( 2977 -2919
زير املعارل عبد احلسني اجلليب (( )88ت  )3919منباج زارته:
مارس عبد احلسن اجلليب مهمة و ار املعار لسب حنومات و ارية ،تراوحـت مـد خدمتـ فيهـا بـن
السنة والسبعة أشهر وال الثة أشهر ،ويُعد اجللـيب الـو ير األك ـر نصـاابً يف توليـة و ار املعـار العراقيـة علـ
عهد امللك فيصل األوك(.)89
وعل ـ الــرغ مــن أســتمرار يف منص ـ و ار املعــار لعــد حنومــات خمتلفــة ،إال أن و ارت ـ م تقط ـ
أشواطاً متمي يف األداء ،وذلك بسب قصر عمر الو ار ال ي ك رياً ما يؤثر علـ أداء عملهـا والـي مينـن
أن حتق األهدا املرجو من خالل  ،بل كانت بطيئة التقد  ،وعل سبيل امل اك أستطاعت و ارت األوىل
من بنـاء ( )11مدرسـة أبتدائيـة خـالك سـنة التحـ إليهـا ( )23175تلميـ اً بـ اد ( )1161تلميـ علـ
عــدد تالمي ـ الــو ار الس ــابقة البــالغ ( )25135يف حــن بلــغ إنش ــاء املــدارس األبتدائيــة عل ـ عه ــد و ار
الشهرستاين ثالثة أضعا ما قامـت بـ و ار اجللـيب لتـوع علـ ألويـة ونـواح العـراق( )78ومـن يـدق يف
عمل الو ارتن سريى فرقاً عن منهاج و ار اجلليب الي أكدت عل نشر العلو واملعار كما جاء ذلك يف
البند الساب من منهاج و ار عبد احملسن السعدون األوىل(.)91
 -84مأمون أمن ك  ،أ دهار العراق حتت احلن امللن  ،مصدر ساب  ،ص.44
 -83عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية – مصدر ساب  ،ج ،2ص.228
 -88ول ـ ــد عب ـ ــد احلس ـ ــن اجلل ـ ــيب يف بغ ـ ــداد ،وأس ـ ــتو ر ألوك م ـ ــر و ار املع ـ ــار يف حنوم ـ ــة عب ـ ــد احملس ـ ــن فه ـ ــد الس ـ ــعدون يف
/28ت/25 -2911/ت ،2917/1وأسندت إلي و ار املعار يف حنومة اسن اهلامش بعد أستقالة الشيخ حممد رضا الشبييب يف
 /5آذار 2915/أحتجاجاً عل إبرا أتفاقية النفط ،كمـا شـغل اجللـيب منصـ و ار األقتصـاد واملواصـالت يف سـنة ،2914 -2915
مارس مهمة و ار املعار مـ حنومـة
وو يراً لل راعة سنة  ،2913و يراً للمعار عل عهد حنومة السعدون ال انية ،والرابعة ،كما َ
جـ ـ الس ــويدي  2971وو ار ن ــوري الس ــعيد األوىل  2972وال اني ــة  ،2971وو ار علـ ـ ج ــود األي ــوي س ــنة  2976وو ار مجي ــل
املدفع ال ال ة  2976تويف يف بغداد يف  21آذار ( 2979أنظر د .حسن لطيف ال بيدي ،موسوعة السياسة العراقية ،ص.)737
 -89نعي يوسف صرافة ،مباد الرتبية وتطور التعلي يف العراق ،مصدر ساب  ،ص.297
 -91موسوعة أعال العرب ،مصدر ساب  ،ج ،2ص.656
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زير املعارل حممد حست أبو احملاست(3913 -3863()93م) منباج زارته:
إتس َ منهاج و ار أي احملاسن ،رغ قصر مدهتا ،إما تركت أثراً متواضعاً يف أدائها الرمس  ،فقد شيدت
( )15مدرسة أبتدائة ليلتح هبا  28558تلمي اً فضالً عـن أرسـاهلا طـالب البع ـة العراقيـة خـارج القطـر،
والبالغ عدده  8طالب حي أوفدهت الـو ار إىل اجلامعـة األمرينيـة يف بـريوت ،ألكمـاك دراسـته هنـاك
عودهت إىل الوطن ليعملوا يف حقل الدوائر الرمسية يف البالد(.)91
عل أن و ار أي احملاسن م تت ل من النقد ممن عاصر  ،فقد أبـدى الشـاعر املعـرو حممـد مهـدي
البصري رأاً يف و ار أي احملاسن قائالً :إن أاب احملاسن م ينن ذا جـدار ابملنصـ الـو اري ،فـأخف أخفاقـاً
اتم ـاً ،بســب أفتقــار إىل اخلــرب اإلداريــة ،ف ــرج مــن الــو ار يف آب  ، 2916كمــا أدع ـ البصــري أن أاب
احملاسن بق موالياً للدولة الع مانية وإن إميان اثبتاً بوجوب األخالص للدولة األسالمية ،وبق أبو احملاسن
متمسناً هب العقيد حى جالء أخر جندي ع ماين من العراق (.)97
وعلـ عنــس رأي البصــري ،جــاء يف منهــاج و ار جعفــر العســنري األوىل إىل امللــك فيصــل األوك ويف
فقرهتا العاشر من إن املعار تعد من أه األمور يف جناح البالد ،ول لك ستب ك الو ار كل ما يف وسعها
لتنش ــيط العل ــو واملع ــار  ،و اد امل ــدارس وحتس ــن حالته ــا ،وأرس ــاك البع ــات إىل اجلامع ــات الش ــهري يف
اخلارج ،وستسع الو ار ملراجعة الطرق املمننة للوصوك إىل ه الغاية(.)96

 -92ولد الشيخ حممد حسن محادي حمسن اجلناج  ،الشهري بـ(أي احملاسن) يف كربالء ،عا  ، 2834تلق علوم الدينية عل
يد علماء عصر  ،يعد من رجاك الدين العاملن يف حقـل ال ـور العراقيـة النـربى الـي أنب قـت يف  71ح يـران  ،2911وقـد م ـل وجسـد
القي الوطنية من خالك شعر وأدب املعرو  ،يف ديوان املشهور بديوان أي احملاسن.
أدخل السجن من قبل السلطات الربيطانية ،أطل سراح بعد أن أنتهت ال ور وكان ذلك يف  72آّذار .2912
عــن و ي ـراً للمعــار يف و ار جعفــر العســنري األوىل يف  7كــانون األوك  2917أبراد ٍ ملنيــة ،أســتقاك مــن منصــب يف  13آار
 2916خمتلفاً م الو ار بسب املعاهد العراقية – الربيطانية والتوقي عل بنودها يف اجمللس الو اري.
تويف يف  16ح يران  2914ودفن يف الصحن احليدري الشريف يف النجف األشر  .أنظـر :د .حسـن لطيـف ال بيـدي ،موسـوعة
السياسة العراقية ،ص.566
 -91عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،مصدر ساب  ،ج ،2ص.269
 -97املصدر نفس  ،ص.126 -127
 -96محود احلمادي ،الشبييب النبري ،حيات وأدب  ،مطبعة النعمان ،النجف األشر  ،العراق ،سنة الطب  ،2931ص.84
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زير املعارل حممد رضا الشبيي (3935 -3888( )95م) منباج زارته:
ترشــح الشــيخ حممــد رضــا الشــبييب و يـراً للمعــار يف حنومــة اســن اهلــامش األوىل / 1آب2916 /
وقررت و ارت طرح منهاجها العلم جاء في :
ض ــرور العم ــل عل ـ أم ــاض ال ــبالد مض ــة علمي ــة س ـريعة ،وكـ ـ لك العم ــل بس ــجاا األم ــة وأخالقه ــا،
وش صيتها التارخيية املرموقة ،كأساس للنهضة املشار إليها ،ول لك جي فح مناه التـدريس والتعلـي
وكتب احلاضـر وإصـالحها وفقـاً ألصـلح التجـارب وأحـدث األختبـارات ،وتعمـي التعلـي األبتـدائ  ،وجعلـ
اجباراً قدر املستطاع ،ونشـر العلـ حبـاً ابلعلـ نفسـ ال حبـاً ابخلدمـة واملنفعـة ال اتيـة الصـادر بفعلـ فقـط
وصـر االهتمـا إىل هتـ ي النفـوس واألخـالق ،وأنعـاش التعلـي األهلـ ومسـاعدت ودعمـ علـ التوسـ
واألنتشار ،وضرور مشاركة األها يف عملية األشرا واملتابعة عل شؤون الرتبية والتعلي  ،والتأكيد عل
إرسـ ــاك البع ـ ــات العلميـ ــة ،خصوص ـ ـاً الصـ ــناعية ،واملبـ ــادر إىل فـ ــتح مدرسـ ــي الط ـ ـ وال راعـ ــة ،والصـ ــناعة
واألس ـ ــتمرار عل ـ ـ إرص ـ ــاد املب ـ ــالغ النافي ـ ــة ودع ـ ـ مي اني ـ ــة املع ـ ــار م ـ ــن أج ـ ــل حتقي ـ ـ األه ـ ــدا الرتبوي ـ ــة
املنشود (.)94
إن و ارات املعـار العراقيـة شـرعت مبحاولـة أخـ وتطبيـ الـنظ احلدي ـة يف مناهجهـا وطـرق تعليمهـا،
إال أن األستعمار م يرتكها ،إذ كان للمستشارين األننلي دور ابر يف التوجي والتأليف والتطبي  ،وحينما
أ داد اقباك الناس عل التعلي االبتـدائ وال ـانوي ،ظهـرت احلاجـة ملعاهـد أعـداد املعلمـن واملدرسـن ،م
تقــف الــبالد عنــد هـ ا احلــد ،بــل تطــورت بتطــور احلــاك ال قــايف والصــح واالقتصــادي وال راعـ والعمـراين،
وأ اء ه ا التطور بدأ التفنري يف توسي التعلي العا  ،وخاصة بعد أن عاد لفيف من رجاك الفنر العراق
من اخلارج ليساتوا يف توطيد احلن الوط ،يف العراق ،والي كان نتاجها فنـر إنشـاء جامعـة عراقيـة والـي
شج عليها امللك فيصل األوك عا .)93( 2911
 -95ولــد الشــيخ حممــد رضــا الشــبييب يف مدينــة النجــف األشــر مــن عــا  ، 2888املواف ـ  /4رمضــان 2714/هـ ـ .سياس ـ
وشــاعر وأدي ـ ينحــدر مــن أســرٍ علميــة والــد الشــيخ حممــد ج ـواد بــن شــبي اجل ائــري (نســبة إىل أقلــي اجل ائــر جنــوب الع ـراق) ،قــاو
األحتالك الربيطاين حى بعد أعالن اهلدنة عا  ، 2928كما أشـارت الواثئـ الرمسيـة الوطنيـة العراقيـة – سـاند ثـور النجـف الـي قادهـا
الشهيد جن البقاك.
ســع إىل أســتقالك العـراق عــن بريطانيــا وأنب ــاق حنومــة دســتورية يرأســها أمــري عــري ،فنــان لـ دور متمي ـ يف ذلــك ،حي ـ محــل
رســائل ال عمــاء الع ـراقين إىل الش ـريف حســن بــن عل ـ  ،ش ـريف منــة املنرمــة ،موضــحاً ل ـ مــا يعاني ـ الشــع العراق ـ ج ـراء األحــتالك
الربيطاين.
أشــرتك يف ال ــور العراقيــة النــربى يف عــا  ،2911يف العــا  2912أرســل عليـ امللــك فيصــل األوك ليمــارس العمليــة السياســية يف
الدولــة ،إال إن ـ أثــر األنقطــاع إىل التــدريس والتــأليف ل ـ الث ســنوات مضــت مــن عمــر الدولــة العراقيــة ،ويف ســنة  2916أصــبح و ي ـراً
للمعــار يف و ار اســن اهلــامش األوىل ،أســتقاك بعــد ( )3أشــهر مــن عمــر الــو ار بســب أتفاقيــة الــنفط الــي عرضــت علي ـ للتوقي ـ
فرفض ــها مجل ــة وتفص ــيال ،أخت ــري رئيس ـاً جملل ــس األعي ــان ع ــا  2973وتس ــن منص ـ و ار املع ــار ألرب ـ م ـرات (-2978 -2975
 ،)2968 – 2962أصــبح رئيس ـاً جمللــس النـواب العراق ـ عــا  ،2966ويف العــا  2951أنت ـ ئب ـاً ،يف العــا  2945مــنح درجــة
الـدكتورا الف ريـة مــن جامعـة القــاهر مبصـر تقـديراً ملواقفـ الوطنيـة والعلميــة ،تـرك آاثراً ثقافيـة ك ــري  ،منهـا :ديـوان شـعر عــا (،)2961
مؤر العراق أبن الفوط  ،) 2959 -2951( 1-2تراثنا الفلسف  ،حاجت إىل النقد والتمحي ( ،) 2945فضالً عن خمطوطـات
ك ــري ومتنوعــة يف جمــاك اللغــة واألدب والشــعر والسياســة والدراســات الفلســفية والدينيــة ،قــاك عن ـ أمحــد حســن ال ـ ات يف جمم ـ اللغــة
العربية ((( :) 2945إن كان ال يناف وال يداهن وال ميال وال يداجن) .أنظر :موسوعة أعال العرب ،ج ،2ص.648 -643
 -94املصدر الساب نفس  ،ص.83
 -93عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،مصدر ساب  ،ج ،1ص.5
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وكان لرجاك الرتبية والتعلي جهـود متميـ رفـدوا العمليـة الرتبويـة والعلميـة يف العـراق ،مـن أم ـاك الشـيخ
حممــد رضــا الشــبييب وفاضــل اجلمــا وصــادق البصــا وعبــد املهــدي املنتفن ـ وتوفي ـ الســويدي واســن
اهلــامش وغــريه ممــن تســلموا املســؤولية الو اريــة ،إضــافة إىل آرائه ـ الرتبويــة يف توجي ـ الرتبيــة ونشــر العلــو
واألهتمامات ابملؤسسات العلمية كاملعاهـد واجلامعـات ،وكـ لك األهتمـا ابلتعلـي اإلل امـ والتأكيـد علـ
املعاهد واملدارس الصناعية وال راعية والطبية(.)98
زير املعارل حكمت سليمان ( )99منباج زارته (3934 -3889م):
ترشــح حنمــت ســليمان و ي ـراً للمعــار عل ـ عهــد حنومــة عبــد احملســن فهــد الســعدون ال انيــة الــي
أتلفت يف يو  /14ح يران ،2915 /وأستصدرت إراد ملنية بدعو جملس األمـة إىل عقـد اجتمـاع غـري
إعتيادي يف  24متو  2915ليلقـ امللـك فيصـل األوك خطـاب العـرش الـ ي يتضـمن منهـاج الـو ار  ،إال
إن و ار السعدون ال انية أكتفت خبطاب العرش ،وم تعلن عن منه و ارهتا(.)211
وجاءت اإلراد امللنية حتت رق ( )546بتعن حنمت سليمان و يراً للمعار وو يـراً للداخليـة فيمـا
بع ــد ،وأنيط ــت مهم ــة و ار املع ــار إىل عب ــد احلس ــن اجللـ ـيب ابالراد امللني ــة املرقم ــة ( )545ب ــدالً م ــن
حنمت سليمان(.)212
واملالحظ عل و ارت م أتخ دوراً فاعالً ،بسـب التغـريات احلاصـلة يف و ار السـعدون ،فـالو راء غالبـاً
ما ينلفوا أبك ـر مـن و ار يف األصـل والوكالـة فيصـبح الـو ير مـ قالً أبك ـر مـن مهمـة و اريـة فتضـي اجلهـود
املنلف هبا.

 -98املصدر نفس  ،ص.12
 -99و ير ساب ورئيس و راء ،ولـد حنمـت بـن سـليمان بـن فـائ بـن احلـاج طالـ كهيـة يف بغـداد عـا  2889مـن عائلـة تركيـة
(مملوكية األصل) ومن أ شركسية ،أم دراست األعدادية يف بغداد وغادر إىل األستانة عا . 2913
عاد إىل بغداد بعد احلرب العاملية األوىل ليعن مديراً عاماً للربيد يف عا  2911و يراً للمعار يف عا  2915يف حنومة عبـد
احملسن السعدون ،أنت رئيساً جمللس النواب وو يراً للعدليـة يف عـا  ،2918و يـراً للداخليـة يف حنومـة رشـيد عـا النـيالين يف
عا  ،2977عر بنشاط السياس يف (ح ب األخاء الوط )،الف و ار واحد يف  19تشرين األوك  ،2974أهتمت حنومة نـوري
الســعيد بتـ مر علـ قتــل األمــري عبــد اآللـ  ،وحنـ عليـ ابألعــدا إال أن امللــك غــا ي األوك أبــدك حنـ األعــدا ابلســجن ملــد مخــس
سنوات ،ومن سجيناً حـى قيـا حركـة رشـيد عـا النـيالين عـا  2962حيـ أطلـ سـراح مـن قبـل النـيالين فسـافر إىل إيـران،
عــاد إىل بغــداد بعــد شــهرين ،فــأعت ك السياســة حــى وفاتـ يف بغــداد يف  4ح يـران . 2946أنظــر :د .حســن لطيــف ال بيــدي ،موســوعة
السياسة العراقية ،ص .161 -162
 -211حماضر جملس النواب العراق  ،الدور األنت ابية األوىل لسنة  ، 2914ص.26
 -212عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،مصدر ساب  ،ج ،1ص.97
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زير املعارل عبد املبدي املنرفكي( )301منباج زارته (3916 -3889م):
ترشح عبد املهدي املنتفن و يراً للمعار عل عهد حنومة جعفر العسـنري ال انيـة يف  12تشـرين
ال اين  ، 2914وقد ورد يف منهاج و ارت أتكيدات عل ترقيات املستوى العلم وحتسن املنـاه وتسـهيل
مهم ــة التعل ــي وتعميم ـ عل ـ خمتل ــف أرج ــاء القط ــر ،فض ـالً عل ـ التأكي ــد عل ـ أنش ــاء املعاه ــد وامل ــدارس
الدينية(.)217
أس ــتقالت و ارت ـ يف  ، 2913/4/8ليش ــرح حمم ــد أم ــن ك ـ و ي ـراً للمع ــار ليبق ـ ش ــهراً واح ــداً
أس ـ ــتقاك ،ورش ـ ــح اس ـ ــن اهل ـ ــامش و ي ـ ـراً يف  ، 2913/3/27أس ـ ــتقاك يف  ،2913/21/28وس ـ ــب
أستقالة املنتفن يعود إىل أختالف م الو ار يف موضوع قانون الدفاع الوط.)216(،

 -211أمس عبد املهدي حسن عيس آك شـرب ،ولـد يف قضـاء الشـطر التـاب إىل مدينـة الناصـرية يف عـا  ، 2889أنتقـل إىل
مدينة النجف األشر لدراسة العلو الدينية ،أعتقل الربيطانيون أبمر من املستشار الربيطاين حاك لواء املنتفك.
ئباً عن املنتفك عا  ، 2915يف الدور األنت ابية األوىل ،ئباً عـن املنتفـك يف الـدور األنت ابيـة ال انيـة عـا 2918
أنت
ويف الدور الرابعة  2977السادسة  2975وال انية . 2973
ويف  15تش ـرين ال ــاين  2962أختــري عض ـوا يف جملــس األعيــان ،وجــددت عضــويت يف  16تش ـرين ال ــاين  2969جــددت يف
.2953
أخت ــري و ي ـراً للمع ــار م ـرتن ( ،)2977 ،2914واألقتص ــاد م ـرتن ( ،) 2961 -2962واألشــغاك العام ــة واملواص ــالت م ـرتن
(.)2951 -2961
حاوك أتسيس حـ ب سياسـ معـارض لـو ار عبـد احملسـن فهـد السـعدون ال انيـة عـا  2914ابلتعـاون مـ حممـد ابقـر الشـبييب ،إال
إمما فشال يف ذلك ،إنض إىل عد أح اب منها (ح ب الشع ) ال ي الفـ اسـن اهلـامش أواخـر عـا  ،2915أنضـ إىل (حـ ب
العهـد) حـ ب نــوري السـعيد عــا  ،2971أنضـ إىل (حـ ب األخـاء الــوط ،)،يف عـا  ،2972ويف العــا  2952أنضـ إىل (حـ ب
األمة األشرتاك ) ال ي الف صاح جرب.
وبعد سقوط امللنية يف العراق ،حج ت الدولة مجي أمالك وعقارات  ،إال إن م يقد للمحنمة العسنرية العليا الشهري بـ(حمنمة
الشــع ) أو (حمنمــة املهــداوي) ،رفـ احلجـ عــن أمالكـ عــا  ،2941عــاش بعــد ذلــك معتـ الً السياســة حـى وفاتـ يف  27تشـرين
األوك  2932يف بغداد ،ودفن يف النجف .أنظر :د.حسن لطيف ال بيدي ،موسوعة السياسة العراقية ،ص.615
 -217املصدر نفس  ،ص .263
 -216شيخ العراقين كاشف الغطاء ،نظرات يف معار العراق ،مصدر ساب  ،ص.99
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زير املعارل تو يق السويدي( )305منباج زارته:
ترشــح توفي ـ الســويدي و ي ـراً للمعــار عل ـ عهــد حنومــة عبــد احملســن فهــد الســعدون ال ال ــة الــي
صدرت فيها األراد امللنية يف  26كانون ال اين .2918
وجــاء منهــاج الــو ار مــن أمــا ســتب ك اجلهــد لبنــاء املــدارس واالك ــار مــن االبنيــة الــي تتطلبهــا حاجــة
الدولـة ،وسـتعمل علـ امــاض الـبالد برفـ مســتواها العلمـ واألدي وتسـاعد علـ بـ العلـو الصــحيحة،
ومبــاد احلضــار احلدي ــة ،كمــا تت ـ التــدابري الال مــة إىل جعــل منــاه التعلــي منطبقــة عل ـ احلاجــات
املتحققة ،م اكماك النـواق املشـهود ابلتطبيـ  ،وتسـع إىل إجيـاد منـاب وواردات تـؤمن املعـار وذلـك
لألك ار من املدارس األبتدائية وتعمي فوائدها يف البالد (.)214
وللس ــويدي رأي يف و ار املع ــار وطريق ــة أداء دوائره ــا العام ــة ،حي ـ يق ــوك :عن ــدما أس ــتلمت و ار
املعـار يف / 8شـباط ، 2918 /كنــت قـد فهمـت مــن اإلحصـاءات املوجـود يف الــو ار أن عـدد طــالب
املدارس األمريية وغري األمريية يف العراق ال يتجاو األحد عشـر الـف طالـ  ،ولنـن األسـس الـي وضـعها
األستاذ ساط احلصري قبل جميئ إىل الو ار وإن كانت ك ري الفائد  ،إال إما م أتت أُ ُكلُها بعد.
كما أن أستبداك مستشـار املعـار الربيطـاين (املسـرت فـارك) الـ ي كانـت ميولـ سياسـية أك ـر ممـا هـ
علمية مبستشار جديد هو املسرت (ال ينل مسـ ) الن ـري األطـالع يف العمـل الرتبـوي ،جعلـ ،يف أمـل قـوي
من أن حتصل البالد وعل توس يف معارفها وثقافتها ،وابلرغ من اآلماك الواسعة كان ل اماً عل أن أابدر
إىل تنظي و ار املعار وشعبها عل أسس علمية جديد  ،إذ م أجد فيها عند أسـتالم املسـؤولية سـوى
دوائــر بســيطة ،وعــدد قليــل مــن املــوظفن ،ونظــا بســيط أمســو نظــا و ار املعــار وهــو منتــوب ابللغــة
اإلننلي يـة ،وقـد تُـرج إىل العربيـة بلغـة ركينـة ،ال يتجـاو صـفحة واحـد  ،وهـو ال يتعـرض إىل مســؤوليات
و ار املعــار  ،بــل هــو عبــار عــن نظــا أنضــباط بســيط ،ال يســتح األنشــغاك ب ـ  ،وكــان و يــر املعــار
 -215و ي ــر ورئ ــيس و راء س ــاب  ،أمس ـ توفي ـ يوس ــف الس ــويدي ،ول ــد يف بغ ــداد يف  2ك ــانون ال ــاين  ،2891درس يف مدرس ــة
األليانس واملدرسة السلطانية التح مبدرسة احلقوق البغدادية سنة  ، 2918واكمل دراست سنة  2921التحـ جبامعـة السـوربون
يف ابريس ،يف سنة ُ ، 2928عـن قاضـياً يف مدينـة دمشـ يف احلنومـة السـورية الفيصـلية ،ويف تشـرين األوك مـن السـنة نفسـها 2928
أنض إىل اجليش العري يف الشا  ،وعن معاو ً حلاك احلقوق ،أستاذاً يف معهد احلقوق عا  ،2911 -2929عـاد إىل العـراق بعـد
سقوط حنومة فيصل يف سورا ،فعن معاون مشاور و ار العدلية يف / 2تشـرين ال ـاين ،2912 /يف عـا  2911م ـل العـراق يف مـؤمتر
لو ان إىل جان جعفر العسنري وأسندت إلي رائسة كلية احلقوق ،ومديرية العدلية العامة.
أســتو ر ألوك مــر و يـراً للمعــار يف و ار عبــد احملســن الســعدون ال ال ــة يف  26كــانون ال ــاين  ،2918شــنل ثــالث حنومــات يف
أوقات خمتلفة ،يف  18نيسان  2919شنل و ارت األوىل ويف  17شباط  2964شنل و ارت ال انية ،وكان أخر عمل قا ب هو الغاء
األحنا العرفية والسماح بتأسيس األح اب السياسية ،وحاوك تعديل معاهد  2971فل تنسج سياست م رغبة الوص عبد األل ،
فأس ــتقالت حنومت ـ يف  71آذار  ،2964ويف  5ش ــباط  2951ش ـنل حنومت ـ ال ال ــة ،و ار العدلي ــة عل ـ عه ــد حنوم ــة مجي ــل
املدفع ال ال ة سنة  2975واخلارجية سنة  2957 -2962 -2973و ئباً لرئيس الو راء .2966 -2967
وعندما أنشئ األحتاد العري اهلامش بن العراق واألردن ،عن و يراً خلارجية األحتاد يف  29آار .2958
بعــد األطاحــة ابحلن ـ امللن ـ يف الع ـراق ،أعتقــل يف يــو األنقــالب  26متــو  2958وحنمــت علي ـ حمنمــة الشــع ابألشــغاك
الشاقة املؤبد يف  29تشرين ال اين  2958أعفـ عنـ وأطلـ سـراح مبناسـبة حلـوك ذكـرى ثـور  26متـو  ،2942أقـا بقيـة حياتـ يف
بريوت حى وفات يف  25تشرين األوك  2948ونقل ج مان إىل بغداد ليدفن فيها .أنظر :د .حممد حسن ال بيدي ،موسوعة السياسـة
العراقية ،ص .668 -663
 -214شيخ العراقين كاشف الغطاء ،نظرات يف معار العراق ،مصدر ساب  ،ص.99
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الساب واملوظفون واملستشار الربيطاين منتفن ابألعماك اجلارية وفقاً لرغباهت الش صية ،إذ م أجد لديه
إقامة نظا واس يشمل مجي فروع املعار ال ي يرتن علي النظا .
فبدأت بوض أسس (قانون املعار العامة) ،وبعد أمرار ه ا القانون مـن جملـس األمـة ،بـدأت بوضـ
أنظمة عديد للتدريس العا وال انوي واالبتدائ والتفتيش العا واملدارس األهلية.
شعرت حينئ ٍ أن مهمة و ار املعار ابتت يف العراق صعبة جداً ،ألن الرأي العا  ،كان يتطلـ
وقد
ُ
()213
من احلنومة االك ار من فتح املدارس و اد عدد الطالب ألرساهل ببع ات علمية .
وك ــان ال ــو راء يعتق ــدون ،أن ك ــل واح ــد م ــنه إذا أعل ــن أس ــتعداد لـ ـ اد خمصص ــات و ار املع ــار ،
ليهد األك ار من املدارس وتشجي البع ات العلميـة ،ينـون قـد أم َـن لنفسـ مسعـة حسـنة وسـجل عمـالً
جليالً لينتس من ورائ الشهر والصيت وم يدر أن ه ين األمرين يتطلبان شروطاً م تتوفر يف البلد حى
تتحق األهدا الي تتواخاها و ار املعار .
فاالك ار من املدارس عل اخـتال درجاهتـا أمـر مرغـوب فيـ  ،ولنـن يتطلـ حيـا أجتماعيـة مناسـبة
مع ـ  ،فف ـ املــدن والقــرى املأهولــة ابلســنان كــان مــن املمنــن تنفي ـ ه ـ السياســة فيهــا ،ولنــن األرا
العراقيــة ال ت ـ اك خاليــة مــن حتقي ـ هـ ا الشــرط ،إذ ال يوجــد فيهــا حمــالت لســنى الطــالب ،فنــان الريــف
العراق فقرياً ومتقهقراً أجتماعياً وه ا ما يعرقل سري املعار واألك ار من فتح املدارس.
كمــا أن ارســاك البع ــات العلميــة يتطل ـ ثقافــات أساســية متنـ ّـن الطال ـ مــن اإلحاطــة ابملوضــوعات
اجلامعية الي يرسل إليها وينبغ أن يُل َ املاماً كافياً بلغة أجنبية أو بلغة تلك اجلامعة الي يرسل إليها.
وه ا م ينن متوفراً قط ،وقد حصل من جراء الدعاية السياسـية غـري الناضـجة والـي دعـا إليهـا الن ـري
من طاليب الشهر والدعاية ألنفسه أبعتباره متعطشن إىل العل والتعلي ونشر دون وسائط علمية حى
عنســت هـ السياســة نتــائ مضــر كلفــت الدولــة نفقــات طائلــة ،إال إمــا م تــؤمن هلــا نتــائ متناســبة مـ
تلك النفقات أما املعاجلة الي يراها و ير املعار توفي السويدي فيقوك:
إذا م تسنن العشائر العراقية القرى والدساكر وترتبط ابألرض أرتباطاً وثيقاً حى ترتبط بدور احلنومة
وتقــدر قيمــة التعلــي  ،فــال جمــاك واحلالــة هـ إىل االك ــار مــن النفقــات أبسـ توســي املعــار ونشــرها ففـ
الــبالد مشــاكل عويصــة لــيس هلــا عالقــة مباشــر ابملعــار  ،فــأن م حتــل ه ـ املشــاكل وتعــاج عل ـ وج ـ
صحيح ،فال اعتقد يف إمنان أحد أن يطال احلنومة بسياسة أحسن من السياسة الي مجت عليها يف
املعار حى اآلن(.)218
زير املعارل خالد سليمان ( )309منباج زارته:
م تتضح صور املنهـاج الـو اري فيمـا خيـ و ار املعـار علـ عهـد خالـد سـليمان ،ذلـك ألن منهـاج
الــو ار العــا ترك ـ عل ـ مناقشــة األمــور السياســية الــي طرحــت عل ـ طاولــة النقــاش ،ويف مقــدمتها مســألة
 -213عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،مصدر ساب  ،ج ،1ص.118
 -218ن ار توفي سلطان احلسو ،الصراع عل السلطة يف العراق امللن  ،مصدر ساب  ،ص.86
 -219من مواليد بغداد ،توىل و ار املعـار يف حنومـة توفيـ السـويدي األوىل يف  18نيسـان  2919و يـراً للـري وال راعـة يف
حنومة ج السويدي يف  28تشرين ال اين  2919تويف يف  22ح يران .2965
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املعاهــدات العراقيــة الربيطانيــة لعــا  2911ومعاهــد  2913ومســألة دخــوك العـراق لعصــبة األمـ  ،وأمــور
أخــرى تتعل ـ ابألقتصــاد واملاليــة واألمــور األجتماعيــة وتطرقــت و ار الســويدي األوىل بقوهلــا ((إن أعمــاك
الت قيف اهلامة) ه من االمور املهمة ،وه بال شك من مجلة وظائف و ارتنا(.)221
اتصفت و ار خالد سليمان ببقائها يف الو ار ل الثة أشهر فقط ،وه فرت قصري جداً (.)222

زار عباس مبدي البغدادي( )331منباج زارته:
ترش ــح الس ــيد عب ــاس مه ــدي البغ ــدادي و يـ ـراً للمع ــار يف و ار جـ ـ ش ــوكت يف  7تشـ ـرين ال ــاين
 2971وأوضحت الو ار أن منهاجها يعتمد عل ما أييت:
 .2توسي التعلي األو وجعل أك ر أنطباقاً عل احلاجات احمللية.
 .1جعــل منــاه التــدريس كافــة قابلــة لتنميــة روح األعتمــاد عل ـ الــنفس ،والعمــل عل ـ توســي التــدابري
الصحية يف منافحة األمراض(.)227
و ار عباس مهدي م تبلغ من ال من سوى ثالثة أشهر ونصف وه مد قصري أيضاً.
زار عبد املبدي املنرفكي منباج زارته:
ترشح السيد عبد املهدي املنتفن و يراً للمعار يف حنومة رشيد عا النيالين األوىل يف  11آذار
 2977وجــاء يف منهــاج الــو ار فقــر (و) مــن البنــد ال ــاين حتــت عن ـوان ((العنايــة ابمــاض األمــة وحتســن
حالتهــا األدبيــة واألجتماعيــة ورف ـ مســتوى الته ـ ي يف املــدارس ال انويــة والعاليــة ،وتوســي نطــاق التعلــي
االبتدائ واألهتما برتقية املدارس الصناعية ،و اد النفاءات العلمية والفنية وذلك ب اد أرساك البع ات
العلميــة ،وفــتح املــدارس القرويــة ،ومدرســي اهلندســة وال راعــة ،والعنايــة مبنافحــة األميّــة ،وتقويــة النشــافة
بتوسي تشنيالهتا))(.)226
التعليم األبتدائي يف العراق بني 1931 -1921

جدوك رق ()1
ت السنة الدراسية
2912 -2911 2
2911 -2912 1
2917 -2911 7
2916 -2917 6

()115

عدد املدارس األبتدائية
86
252
237
298

عدد التالمي
4367
25135
23175
28558

 -221عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية – مصدر ساب  ،ج ،7ص.178
 -222شيخ العراقين كاشف الغطاء ،نظرات يف معار العراق ،مصدر ساب  ،ص.86
 -221يعد السيد عباس مهدي البغدادي ،أوك و ير للمعار العراقية يف و ار جـ شـوكت الـي أتلفـت علـ عهـد األسـتقالك
بتاريخ  7تشرين ال اين  2971عندما دخل العراق عصبة األم .
 -227مأمون أمن ك  ،أ دهار العراق حتت احلن امللن  ،مصدر ساب  ،ص.44
 -226املصدر نفس  ،ص.43
 -225مأمون أمن ك  ،أ دهار العراق حتت احلن امللن  ،مصدر ساب  ،ص.44
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2915 -2916 5
2914-2915 4
2913-2914 3
2918-2913 8
2919 -2918 9
2971 -2919 21

112
118
169
146
132
192

التعليم الثانوي يف العراق بني 1931 -1921

11456
11321
16231
14314
18217
71888
()116

مينــن لنــا أن نتعــر عل ـ املســتوى التعليم ـ يف الع ـراق واخلــاص مبرحلــة املــدارس ال انويــة مــن خــالك
اجلدوك األحصائ اآليت:
جدوك رق ()7
عدد الطالب
عدد املدارس ال انوية
ت السنة الدراسية
صفر
صفر
2912 -2911 2
صفر
صفر
2911 -2912 1
؟
6
2917 -2911 7
177
6
2916 -2917 6
714
6
2915 -2916 5
587
5
2914-2915 4
319
8
2913-2914 3
2184
22
2918-2913 8
2111
27
2919 -2918 9
2711
27
2971-2919 21
النسبة املئوية من خزينة الدولة املخصصة إىل التعليم بني سنة  1921ولغاية 1931

جدوك رق ()6
ت السنة املالية
2912 -2911 2
2915 -2916 1
2913 -2914 7
2918 -2913 6
2919 -2918 5

املبلغ املصرو
271,741
231,148
286,247
115,451
171,838

 -224مأمون أمن ك  ،أ دهار العراق حتت احلن امللن  ،مصدر ساب  ،ص.54
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%167
%769
%666
%561
%567
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4

2971 -2919

131,678

%462

جدول أحصائي لطلبة البعثات العراقية خارج العراق من سنة 1933 -1921

جدوك رق ()5
ت السنة الدراسية

لبنان

2911-2912 2
2917-2911 1
2916-2917 7
2915-2916 6
2914-2915 5
2913-2914 4
2918-2913 3
2919-2918 8
2971-2919 9
2972-2971 21
2971-2972 22
2977-2971 21

5
8
2
9
9
27
27
21
14
8
27

مصر اننـ ـ ـ ـ ــل امرينا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرن السويد تركيا
سا
ترا
2
7
7
5 21
6
9
7
8
7 26
5
2
2
2
5 26
6
3
6
1
7
5
9
7
7
6 29
4
9

املانيا جمموع
1
6

9
8
6
14
11
16
75
71
62
71
58

ثبت المصادر والمراجع
 .2أمحد جـود  ،اتريـخ الرتبيـة والتعلـي يف العـراق وأثـرُ يف اجلانـ السياسـ  ، 1119 -2576بغـداد،
سنة الطب . 1119 ،
 .1أمح ــد رفي ـ الربق ــاوي ،العالق ــات السياس ــية ب ــن الع ـراق وبريطاني ــا  ،2971 -2911منش ــورات دار
ال قافة واألعال  ،بغداد.2981 ،
 .7ابقر أمن الورد ،حوادث بغداد يف  21قرن ،ط ،2الدار العربية للطباعة ،بغداد. 2989 ،
 .6حسن لطيف ال بيدي ،موسوعة السياسة العراقية ،العار للمطبوعات ،بريوت – لبنان. 1127 ،
 .5محود احلمادي ،الشبييب النبري ،حيات وأدب  ،مطبعة النعمان ،النجف األشر  ،سنة الطب .2931
 .4خال ــد قرط ــوش ،التعل ــي يف س ــورا ،نش ــأت وتط ــور  ،ترمج ــة ن ـ ار أابظ ــة ،دمش ـ  ،س ــورا ،س ــنة الطب ـ
.2941
 .3خليل كنّة ،العراق أمس وغد  ،ط ،2بريوت – لبنان. 2944 ،
 .8رجاء حسن حس ،اخلطاب ،عبد الرمحن النقي  ،حيات اخلاصة وأراؤُ السياسية وعالقت مبعاصري ،
طب الدار العربية ،بغداد. 2985 ،
 .9ساط احلصري ،البالد العربية والدولة الع مانية ،بريوت ،لبنان ،سنة الطب .2941
716

الرعليم املعارل يف العراق خم احل بة الزمنية (3911 -3514م)

 .21ساط احلصري ،م كرايت يف العراق ،2962 -2913 ،دار الطليعة ،بريوت – لبنان.2943 ،
 .22ش ــيخ الع ـراقين كاش ــف الغط ــاء ،نظ ـرات يف مع ــار الع ـراق ،مطبع ــة دار النش ــر والت ــأليف ،النج ــف
األشر  ،سنة الطب بال.
 .21عباس الع اوي ،العراق بن أحتاللين ،العهـد الع مـاين األوك ،طبـ شـركة التجـار والطباعـة احملـدود ،
بغداد ،سنة الطب . 2969
 .27عبــد الــرمحن البـ ا  ،الع ـراق مــن األحــتالك إىل األســتقالك ،ط ،7مطبعــة العــاين ،بغــداد ،ســنة الطب ـ ،
. 2943
 .26عبد الر اق احلس ،،اتريخ الو ارات العراقية ،مطبعة العرفان ،صيدا ،لبنان. 2945 ،
 .25عبد الصاح نصر هللا ،بيواتت كربالء القدمية ،دار البال  ،دمش  ،سورا ،سنة الطبعة . 1115
 .24عبد النـرمي حممـد رؤو القطـان ،مـ كرات مـن جنـوب العـراق مـن الطفولـة إىل املنفـ  ،دار السـاق ،
بريوت ،لبنان ،سنة الطبعة . 1115
 .23عــالء جاس ـ حممــد ،امللــك فيصــل األوك ،حيات ـ ودور السياس ـ يف ال ــور العربيــة وســورا والع ـراق،
 ،2977 -2887مطبعة اخللود ،ط ،2بغداد. 2991 ،
 .28عل ـ ـ الـ ــوردي ،جملـ ــات اجتماعي ــة مـ ــن اتريـ ــخ الع ـ ـراق احل ــدي  ،دار الرشـ ــيد ،بـ ــريوت ،لبنـ ــان ،ط،1
. 1115
 .29عمــاد عبــد الســال  ،املدنيــة العراقيــة ،عــن كتــاب (حضــار العـراق) ،ج ،21أتليــف خنبــة مــن البــاح ن
العراقين ،دار احلرية للطباعة والنشر ،بغداد. 2985 ،
 .11فيليـ ويــالرج أيرالنــد ،العـراق دراســة يف تطــور السياسـ  ،ترمجــة جعفــر خيــاط ،دار الرايــة البيضــاء،
بغداد سنة . 2969
 .12كروتيــد بيــل ،فصــوك مــن أتريــخ العـراق القري ـ  ،ترمجــة جعفــر خيــاط ،ط  ،1بــريوت – لبنــان ،ســنة
الطبعة .2932
 .11ك – ن – كوتول ــو  ،ث ــور العشـ ـرين الوطني ــة التحرري ــة يف العـ ـراق ،دار الف ــاراي ،ب ــريوت ن لبن ــان،
. 2935
 .17اللجنة العلمية يف و ار الرتبية ،التاريخ احلدي  ،مطبعة و ار الرتبية ،بغداد. 2985 ،
 .16اللجنــة العلميــة يف و ار الرتبيــة ،الع ـراق يف التــاريخ ،دار احلريــة للطباعــة والنشــر ،بغــداد ،ســنة الطب ـ
.2987
 .15م ــأمون أم ــن كـ ـ  ،إ ده ــار العـ ـراق حت ــت احلنـ ـ امللنـ ـ  ،2958 -2912 ،دار احلنم ــة ،لن ــدن،
. 1127
 .14حممد حسن ال بيدي ،العراقيون املنفيون إىل ج ير هنجا  ،دار احلرية ،بغداد. 2985 ،
 .13موسوعة أعال العرب ،إصدارات بيت احلنمة ،ط ،2بغداد ،سنة الطب .1111
 .18مري بصريي ،أعال الرتكمان واألدب الرتك يف العراق احلدي  ،دار الوراق ،لندن. 2993 ،
715

العدد11 :

 .19نـ ار توفيـ ســلطان احلســو ،الصـراع علـ الســلطة يف العـراق امللنـ  ،ط ،2دار آفــاق عربيــة ،بغــداد،
. 2986
 .71نعي يوسف صرفة ،مباد الرتبية وتطور التعلي يف العراق ،مطبعة شفي  ،بغداد. 2954 ،
 .72هنــري فوســرت ،نشــأ العـراق احلــدي  ،ترمجــة وتعليـ طـ التنـريي ،ط ،2عمــان ،األردن ،ســنة الطبـ
. 1114
 .71يوسف غنيمة ،ن هة املشتاق يف أتريخ يهود العراق ،دار الوراق للنشر ،لندن ،سنة الطب . 1119 ،
الوثائق والتقارير واملحاضر:

.2
.1
.7
.6
.5

تقرير دائر املعار الربيطانية الصادر سنة . 2928
حماضر جملس النواب العراق – الدور األنت ابية األوىل للسنة . 2914
واثئ البالط امللن اخلاصة ابمل ابرات العامة.
واثئ البالط امللن اخلاصة ابملؤمترات العلمية والرتبوية.
واثئ البالط امللن اخلاصة بسياسة التعلي يف العراق.

.2

جريــد الصــباح الص ــادر بتــاريخ  25ك ــانون ال ــاين  1127والــي كتب ــت مقــاالً ترب ــواً حتــت عن ـوان
(الرتبية والتعلي يف العهد امللن ).
جملة آفاق عربية ،العدد  ،7السنة العاشر  ،تشرين ال اين.2986 ،
جملة آفاق عربية ،العدد  ،3السنة ال انية ،آذار. 2987 ،
جريد الدستور ،العدد  7662الصادر يف  / 15آب . 1125 /

.1
.7
.6

الدوريات:

الرسائل الجامعية:

 .2غامن سعيد العبيدي ،التعلي األهل يف العراق مبرحلي األبتدائية وال انوية ،رسالة ماجستري يف الرتبية،
جامعة بغداد. 2931 ،
فــاه نعمــة إدريــس ،جملــة لغــة العــرب ،دراســة فنريــة سياســية ،رســالة ماجســتري ،كليــة اآلداب ،جامعــة
بغداد.2989 ،

714

اإلخبار واإلنشاء في سورة (الطور) دراسة تحليلية

Statement and predication in Sura 'Al Tur':Analytic
Study

م.د .علي عباس سلمان الربيعي

()4

Dr. ALI ABBAS SALMAN

الملخص
األوك اخلط ــاب
جتس ــد اخلط ــاب اإلنش ــائ واخل ــربي يف س ــور الط ــور عل ـ منط ــن م ــن أمن ــاط اخلط ــاب ّ
جسدها يف
الرتكييب املوج (للمن بن) مج بن اخلطاب اإلنشائ واخلربي يف أرب لوحات مقدمة األوىل ّ
األوك املشــهد اخلطــاي (القســم ) واألخــرى املشــهد اخلــربي (ج ـواب القس ـ ) أمــا اللوحــة ال انيــة
مشــهدين ّ
فــوردت-هـ األخــرى -يف مشــهدين األوك خطــاب خــربي (أمسـ ) واألخــر :خطــاب إنشــائ اســتفهام ،
أم ــا اللوح ــة ال اني ــة :فَجس ــدها اخلط ــاب اإلنش ــائ الطل ــيب واللوح ــة الرابع ــة متح ــورت علـ ـ وفـ ـ اخلط ــاب
فجسد اخلطاب األحادي وكـان متوجهـا للمتقـن علـ
اإلنشائ الشرط  .أما النمط اآلخر من اخلطاب ّ
لوحتن مقدستن اللوحة األوىل :خطاب خربي (امس )انتقل في اخلطـاب مـن العمـو (املتقـن) أي عمـو
القسمن إىل ج ئيات اخلطاب (الغائ -وامل اط -واملتنل ) ملا هل ا العدوك اخلطاي من تطريـة وإطـراب
ألمســاع املتقــن فضـالً علـ اطمئنــام للوعــد املقــدس بــدخوهل اجلنــان ،أمــا اللوحــة األخــرى فنانــت فعليــة:
انتقل فيها اخلطاب من العمو (ال ين آمنوا) أي عمـو املـؤمنن اىل خطـاب الغيبـة وكـأن األمـر اإلهلـ قـد
مض بدخوهل اجلنان.
Abstract
Embody news and construction discourse phase in Surat Al-Tor
on according to two types of speech patterns first speech compositional
directed (unto) combine structural and news discourse in four plates

 -2النلية الرتبوية املفتوحة  /كربالء.
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Introduction first its body in two scenes, first scene rhetorical (Oath) and
 the other news scene (A section) The second painting came - is the otherin the first two scenes speech expert (named) and the other: structural
interrogative speech, while the second painting: embedded requested and
structural discourse painting and fourth according to the speech centered
on the stipulated structural.
The other style of discourse speech mono and was heading for the
cautious on according to two sacred paintings in first painting: a speech
expert (named) moved the speech from the House of Commons (the
pious) any pan sections to molecules discourse (absent - the listener - and
the speaker) to which this reverse rhetorical lubricate and admired listen to
pious, as well as the confidence in the promise of the Holy admitted the
heavens, and the other was the actual painting: Go where the discourse of
the public (who believe) any pan faithful to the letter of backbiting and if the
divine command has been admitted heavens.

المقدمة
التأمالت النونية يف حيا اإلنسان ،األمر ال ي جعل ،أحاوك
يُعد تدبَر الن القرآين واحداً من أه ّ ّ
أن أأتمــل بعــض النصــوص القرآنيــة ،مــن ذلــك ثمجاليــة اخلطــاب اإلنشــائ واخلــربي يف ســور الطــورث ولعـ ّـل
التفــاوت يف الــنمط اخلطــاي لفريق ـ (املن ـ بن) و(املتقــن) هــو الســب ال ـرئيس هل ـ الدراســة الســيّما أن
اخلط ــاب املوجـ ـ للمنـ ـ بن ج ــاء وفـ ـ البن ــاء (الرتكي ــيب) االنش ــائ واخل ــربي يف ح ــن أن اخلط ــاب املوجـ ـ
(للمتقن) ورد عل وف البناء أالحادي واخلربي.
من هنا أخ ت ه الدراسة تسويغاً علميا للبح يف داللة ذلك التفاوت اخلطاي ،فضالً عن حماولة
جمســداً اجلانـ املتحـ ّـرك
أتمـل ج ئيـات البعــد اإلنشـائ لتلــك السـور املقدســة .بوص
ّ
ـف)1اخلطــاب اإلنشـائ ّ
(
من اللغة العربيّة ،ويُع ّد أبر مظاهرها الي تعرب عن حيويتها كما ان ه الدراسة ه حماولـة للوقـو
عل ـ ماهيــة اخلطــاب اخلــربي يف ســور (الطــور) وعلّــة اش ـرتاك يف البنــائن الرتكيــيب واألحــادي ،الســيّما أ ّن
اخلطاب اخلربي مي ل اجلان القار من اللغة (.)7
و ال أتخ ه الدراسة مببدأ التنظري العا لل طابن إال مبا أيخ برقاب أتويل الن املق ّدس السيّما
أن دراسات سابقة قد اتسعت ملفهو اإلنشاء واإلخبار من ذلك كتـاب (اإلنشـاء يف العربيـة بـن الرتكيـ
والداللــة) للــدكتور خالــد مــيالد ،و(التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب) للــدكتور مســعود صــحراوي دأبــت علـ
التنظري ملفهوم اإلنشاء واإلخبار قدمياً وحدي اً.

 : -1خصائ
 . : -7ن.

األسلوب يف الشوقيات :د.حممد عبد اهلادي الطرابلس  ،منشورات :اجلامعة التونسية (.769 :)2982
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وال يفــوت ،اإلشــار إىل الدراســات القرآنيــة املتق ّدمــة يف استقصــاء تلــك الظــاهر ومنهــا كت ـ التفســري
السيّما (كتاب جام البيان عن أتويل القرآن) حملمـد بـن جريـر الطـربي (ت 721هــ) وتفسـري (النشـا
عــن حقــائ التن يــل وعيــون األقاويــل) لل خمشــري (ت 578هــ) ،إذ قسـ الســور املباركــة علـ وفـ تقســي
عفــوي يفتقــر للمصــطلح اجلمــا يف ســت لوحــات مجاليــة أرب ـ منهــا هلــا م يــة اخلطــاب اإلنشــائ املوج ـ
(للمن ّ بن) واثنتن جس ّدها البناء اخلربي يف خطاب (املتقن)(.)6
ومن كت التفسري (جمم البيـان) للطربسـ (ت 568هــ) ،إذ عمـد املؤلّـف إىل تقسـي السـور املباركـة
املوجـ للمنـ ّ بن ابلعـ اب املوعـود واثنتـان
جسـدت اخلطـاب اإلنشـائ
ّ
إىل أرب لوحـات مق ّدسـة (اثنتـان) (ّ)5
املفسر – هو اآلخر – م مينح ذلك التقسي أبعاد اجلمالية
يعد خطاهبما ّ
خربا موجها للمتقن  .لنن ّ
لل التصنيف.
من خالك ذكر ع ْ
أمــا الدراســات املتــأخر املتيســر منهــا :كتــاب (يف ظــالك الق ـران) لســيد قطـ إذ درس الســور املباركــة
عل ـ وف ـ مشــاهدها اجل ئيــة املق ّدســة يف رؤى نفســية عميقــة التــأثري ( ،)4فض ـالً عل ـ عرض ـ للغــة خطــاب
الســور املقدســة لننّهــا عل ـ وف ـ إشــارات بعيــد تفتقــر – ه ـ األخــرى – للمصــطلح املعهــود يف تلــك
الدراسة.
وقد اقتضت ضرور البح تقسيم عل مقدمة ومبح ن
جسـد خلطـاب املنـ ّ بن
ّ
األوك :تناوك اخلطاب اإلهل الرتكييب (اإلنشائ واخلـربي) املوجـ للمنـ بنّ ،
بعـ اهب املوعــود واآلخــر :يف خطــاب املتقـن ،تلتهمــا خامتــة ألهـ نتـائ البحـ اذ جتســد يف أربـ لوحــات
خطابيـة مقدسـة األوىل :لوحــة اخلطـاب الرتكيـيب ،اذ وردت يف مشــهدين مقدسـن املشـهد األوك :اخلطــاب
اإلنشائ (القسم ) واملشهد اآلخر اخلطاب اخلربي (جواب القس ) أما اللوحة ال انية :فنانت مغاير يف
تركيبها اخلطاي لسابقتها عل وفـ مشـهدين األوك :اخلطـاب اخلـربي (االمسـ ) واملشـهد اآلخـر (اخلطـاب
اإلنش ــائ (االس ــتف هام ) أم ــا اللوح ــة ال ال ــة :فجس ــدها اخلط ــاب األح ــادي اإلنش ــائ (الطل ــيب) واللوح ــة
الرابعة :جتسدت يف اخلطاب االحادي االنشائ (الشرط ).
أمــا املبح ـ ال ــاين :فتضــمن خماطبــة املتقــن عل ـ وف ـ لــوحتن إخبــاريتن أحــاديتن مقدســتن األوىل:
اخلطاب اخلربي (االمس ) واللوحة األخرى :لوحة اخلطاب اإلخباري (الفعل ).
ومن هنا أخ ت تلك الدراسة بش ء من داللة الن القرآين ولعلها كانت مبستوى طموح القارىء.

 -6النشا عن حقائ التن يل وعيون األقاويل يف وجو التأويل :أبو القاسـ حممـد بـن عمـر ال خمشـري اخلـوار م (ت578هــ)،
نش ــر وطبـ ـ  :دار إحي ــاء ال ـرتاث الع ــري– ب ــريوت – لبن ــان ،ط2619( 1ه ـ ـ 623 -622/ 6 :) 1118-؛ جممـ ـ البي ــان يف تفس ــري
الق ـران :أمــن اإلســال أي الفضــل بــن احلســن الطربس ـ (ت568ه ــ) طب ـ ونشــر :دار القــار ودار النتــاب العــري ،ط-2671( 2
.:) 1119
 : -5جمم البيان يف تفسري القرآن.173-114 /9 :
 : -4يف ظ ــالك الق ـران :س ــيد قط ـ  ،طب ـ  :دار الش ــرق ،الق ــاهر  -مص ــر ،الطبع ــة الش ــرعية الس ــابعة وال الث ــون (2619ه ـ ـ -
.7611-7791 / 4 :) 1118
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المبحث األوّل :داللة الخطاب التركيبي (اإلنشائي والخبري)
توطئة:

م يعـد مفهــو اخلطـابن (اإلنشــائ واخلــربي) حباجـة للتأصــيل اللغــوي إال أن ضـرور البحـ تــدعو إىل
ذلـك ،إذ تــوح مفــرد (اإلنشـاء) بضــرب مــن النشــوء واالرتقـاء والتحــوك مــن حـاك إىل حــاك وأصــل ذلــك
القوك (أنشأ) هللا خلق ونشـأ وينشـأ ونشـوءاً ،أي أنتقـل حبالـ يف النمـو ( ،)3ويتضـح ذلـك يف قولـ تعـاىل:
ن َ ُ ج َع ْلنَـا ُ نُطْ َفـةً يف قَــرا ٍر َمنـ ٍ
ولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ْاإلنْسـا َن م ْـن ُس َـاللَ ٍة م ْـن طـ ٍ
ن َ ُ خلَ ْقنَـا النطْ َفـةَ َعلَ َقـةً
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ن أي خلـ خلقـاً اخــر مباينـاً لل لـ األوك الســيّما أنـ خلـ أوالً طينـاً حــى اســتقر يف النشــأ
ْ
اخلـَـالق َ
()9
األخري .
(احلس) فضالً عل
املتجسد يف
من هنا تنب داللة (اإلنشاء) من جوان عد ليوس مبيس احليويّة
ّ
ّ
ـدك عل ـ مع ــى يف ذات ـ ب ــل ي ـرتبط ب ــنفس
تع ــدد داللت ـ يف االس ــتعماك اجلم ــا الس ــيما أن ـ اإلنش ــاء ال ي ـ ّ
()22
امل اط واملتنل ( )21ويعد نسبة لغوية حمضة لنشؤ نسبة اثنية .
األمر إذا عرفت
((خربت ابألمر
أما اخلرب فل داللة القط يف اكتنا األشياء فقولنا:
أي) علمت وخبَـ ْر ُ
ُ
ت َ
(27
وكأن الداللة القطعية متحققة
عل حقيقت ))( .)21واخلرب هو العل ابلش ء ألن طري من طرق العل
في السيما ان يعد كالماً اتما مفيداً او خطااب تواصليا ولنسبت النالمية نسبة خارجية يف الواق اخلارج
عن اللغة (.)26
واألصـل يف القطـ اإلخبـاري مــا جـاء يف الـن القــرآين يف قولـ تعـاىلَ  :وُه َـو الْ َقــاهُر فَـ ْـو َق عبَـاد َوُهـ َـو
()25
يصح أن يعل خبرب عنـ (،)24
احلَني ُ ْ
ْ
اخلَب ُري ويف ذلك تصوير للقهر و ُ
العلو يف الغلبة ووقوع يف ُك ّل ما ّ
وهو النال التا  ،أي النشف واإلعال .
مــن هنــا وس ـ اخلــرب مبيس ـ القط ـ يف حتقي ـ احلــدث ،وذلــك األمــر غــري معهــود يف الصــيغة اإلنشــائية
املوسومة ابمليس االحتما يف حتق احلدث ،ويتبـن ذلـك خـالك قـوك ابـن خلـدون (ت818هــ) مـن أن:

 : -3لسان العرب :لإلما العالمة أبن منظور (ت 322هـ) ،نسق وعل علي ووضـ فهارسـ  :علـ شـريي ،نشـر وطبـ  :دار
إحياء الرتاث العري  -بريوت – لبنان ،ط2618(2هـ( 276/ 26:) 2988 -نشأ).
 -8سور املؤمنون.26 -21 :
 : -9النشا عن حقائ التن يل وعيون األقاويل يف وجو التأويل.282/7 :
 : -21كشا اصطالحات الفنون:حممد عل ّ بن عل ّ التهانوي احلنف (2258هـ) وض حواشـي  :امحـد حسـن بسـ طبـ
نشر :دار النت العلمية -بريوت – لبنان ط2613( 1هـ .243/ 6 :) 1114-
 : -22التداولية عند العلماء العـرب دراسـة تداوليـة لظـاهر (األفعـاك النالميـة يف الـرتاث اللسـاين) :د.مسـعود صـحراوي ،نشـر
وطب  :دار الطليعة – بريوت – لبنان ،ط.46 :) 1115( 2
 -21لسان العرب(21/6:خرب).
 : -27جمم البيان يف تفسري القرآن .28/6
 : -26التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهر (األفعاك النالمية يف الرتاث اللساين).47 :
 -25سور األنعا .28 :
 : -24النشا عن حقائ التن يل وعيون األقاويل 21/1؛ جمم البيان يف تفسري القران.28/6 :
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اإلخبار اإل شاء يف سور (الطور) دراسة حتليلية

((اجلملة االسنادية تنون خربية ،وه الي هلا خارج تطابق أو ال تطابق  ،وإنشائية وه الي ال خارج هلا
كالطل وأنواع )) (.)23
ومين ــن ت ــدبر دالل ــة اخلط ــابن (اإلنش ــائ واخل ــربي) املتص ــفن بتع ــدد ال ــدالالت يف احتمالي ــة حتقي ـ ـ
األحــداث يف البعــد اإلنشــائ والقط ـ يف حتقيقهــا يف اخلطــاب اخلــربي لتحقي ـ احلــدث يف اجل ـ اء املرتق ـ
ال ي تضمنت سور الطور.
وقــد جــاء اخلطــاب االســتهال لتلــك الســور املباركــة عل ـ وف ـ أســلوب تــركييب (إنشــائ وخــربي) يف
منطن من أمناط اخلطاب تا:
األوك:اخلطاب الرتكييب:
األوك:
وجتســد لوحتــان مجاليتــان مت لــت يف أربعــة مشــاهد مقدســة ،اللوحــة األ ُْوىل :جيســدها مشــهدان ّ
ّ
خط ــاب إنش ــائ (قس ــم ) واآلخ ــر :خط ــاب خ ــربي (جـ ـواب القسـ ـ ) أم ــا اللوح ــة األخ ــرى :فمش ــهدها
األوك:خربي :عل وف بناء مجل أمسية ،واملشهد اآلخر :خطاب إنشائ (استفهام ).
ّ
اآلخر:اخلطاب األحادي:
وجتسد لوحتان مق ّدستان عل وف بناء إنشائ :
األوك :لوحة اخلطاب الطليب واألخرى:لوحة اخلطاب الشرط .
ولعل ذلك التبـاين يف منـط خماطبـة املنـ بن يف اليـو املوعـود أربـك نفوسـه أبلـوان القلـ واالضـطراب
م ــن فع ــل العقوب ــة الس ــيّما ((أن لإلنش ــاء نس ــبة خارجي ــة وهـ ـ غ ــري موج ــود قب ــل م ــن ال ــتلفظ ابمللف ــو
اإلنشائ ))( )28من جهة واخلطاب اخلربي ل قطـ يف حتقيـ فعـل العـ اب مـن جهـة أخـرى ،وذلـك األمـر
أدع حلري املن بن
أوال :الخطاب الرتكيبي:

وجتسد لوحتان خطابيتان عل وف التا :
اللوحة األ ىل :لوحة اخلطاب الرتكييب (اإل شائي ،اخل ي).
وقد وردت تلك اللوحة متجسد يف مشهدين مقدسن تا:

املشبد األ ّ  :اخلطاب اإل شائي (ال سمي):

وجيسد ذلك املشـهد املقـ ّدس قولـ تعـاىل :والطـور  وكتَ ٍ
ـاب َم ْسـطُوٍر  يف َرٍّق َمْن ُشـوٍر َ والْبَـْيـت
َ
َ
الْ َم ْع ُمورَ والس ْقف الْ َم ْرفُوع َ والْبَ ْحر الْ َم ْس ُجور )29(يبدو أن اخلطاب اإلنشائ متحـور بتنـرار القسـ
يف القوك املق ّدس بواق مخس مرات من جمموع ( 4آات) استهاللية واملوحية مبجهولية ما سيحدث بعد ،
احلس أبعل درجـات اإليقـاع (اجملهـوك) فضـال عـن
السيما أن للقس يف تلك اآلات ترنيمة تضرب عل
ّ
أن فاصلت القرآنية أودعت صيغة (مفعوك) املوحية – ه األخـرى – مبجهوليـة شـ ّد احلـدث املرتقـ يف
 -23مقدمـة ابــن خلــدون :عبــد الــرمحن بـن خلــدون ،ت.ح :د.حامــد امحـد الطــاهر ،طبـ ونشــر :دار الفجــر للـرتاث – القــاهر ،
ط2615( 2هـ .313:) 1116-
 : -28التداولية عند العلماء العرب ،دراسة تداولية لظاهر (األفعاك النالمية يف الرتاث اللساين).23 :
 -29سور الطور.4-2 :
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ـجور)) املوحيــة ه ـ األخــرى هبــوك احلــدث
املفــردات املقدســةَ (( :م ْس ـطُوٍرَ ،مْن ُشــوٍرَ ،م ْع ُمــورَ ،م ْرفُــوعَ ،م ْسـ ُ
الشـ ّد  .فضـال علـ
وجمهولية ش ّدت  ،ويف ذلك حماكا لداللة اخلطاب اإلنشائ (القسم ) املوسـو مبيسـ ّ
ما حتمل صيغة (مفعوك) من ترنيمة ح ائنية تعتمل يف نفوس املن بن.
يقي ،،واألخرى :األست فا القو
ّ
ولعل بناءها للمجهوك أيخ بداللتن األوىل :ما ذكر من هوك ّ
مبا أن ك هللاُ عل نبي موس .- -
ومن هنا ينون بناء تلك اجلمل املق ّد َسة موحيا ابجملهولية إببعـاد املهولـة ،وذلـك ميـنح األحـداث سـعةً
واشتماالً فضالً عل ما توح هبا من شد إيقاع الع اب املوعود.
اث يا املشبد اآلخر :اخلطاب اخل ي (جواب ال سم)

بدأ الن املقدس هب ا اخلطاب ف تركي معلو البناء السيّما أن اخلرب يتمت بداللة القط يف حتقي
ـري
األحداث يف
اب َربّ َ
قول) تعاىل :إن َع َ َ
ك لََواق َ ما لَـ ُ م ْـن َدافـ ٍ  يـَ ْـوَ َمتُ ُ
ـور الس َـماءُ َم ْـوًرا َ وتَس ُ
11(
ـاك َسـْيـًرا  ،فهـ ا الــن مينحنــا مصــداقا ملــا ســيحدث لقــرع مســام املنـ ّ بن بوقــائ حســيّة إبيقــاع
ْ
اجلبَـ ُ
الر انـة إبحـداث الفعـل املتجسـد يف القـوك املقـدس ((واقـ  .دافـ )) الـ ي ((يلقـ يف
متفاوت بن الشـ ّد و ّ
()12
احل ــس أنـ ـ أم ــر داهـ ـ قاصـ ـ  ،ل ــيس منـ ـ واق وال عاصـ ـ ))  ،وب ــن االس ــرتخاء املتجس ــد يف املف ــردات
املقدسة(( :متور ،مورا ،تسري ،سريا)) الي تشري اىل تباطؤ احلركة النونية الي تعق وقوع العـ اب املتعـ ّ ر
املتنرر يف قول تعاىلَ (( :م ْـوًراَ ،سـْيـًرا() السـيّما أ ّن املفـردتن
دفع  ،فضالً عن ذلك ان داللة اإليقاع الر ين ّ
تتمتعان بداللة التباطؤ يف حتقي الفعل املنب من تراخ الرتنيمة اإليقاعية (فـاملور) لـ داللـة احلركـة ذهـاابً
وجميئـاً متباطئـا ،مــن هنـا قيــل مـارت الناقــة يف سـريها مــوراً أي ماجـت وتــرددت(ّ ،)11أمـا (سـريا) فلهـا داللــة
ك ر احلركة املتباطئة (.)17
ويب ــدو أ ّن إي ــداع الفاص ــلة القرآني ــة املق ّدس ــة ص ــوت (ال ـ ّـراء) املرك ـ ـ م ــن ض ـ ـرابت متعاقب ــة هل ــا ص ــفة
()16
التف ــي  ،اذ تنــررت بواق ـ مثــان م ـرات يف حشــو اآلات ويف مايــة تلــك اللوحــة املق ّدســة يع ـ ّد منف ـ اً
تعبرياً مق ّدساً منفتحاً عل لوحة تركيبية (إنشائية ،خربية) الـي هلـا معـام مهولـة تـوح حبـري املنـ ّ بن وهـ
ّ
يتعرضون اىل ألوان الع اابت ولعل ما يؤيّد ذلك التناوب هو إيقاع الرتنيمة ارتفاعا وهبوطاً بفعـل االنتقـاك
من اإلنشاء إىل اخلرب وابلعنس.
األوك جسـد هـوك
من هنا خنل للقوك أن الـن املقـ ّدس طالعنـا مبشـهدين يف تلـك اللوحـة اجلماليّـة ّ
املوقــف فــوردت فواصــل (عينيــة) أودعــت صــيغة مفعــوك املوســومة مبيس ـ احل ـ ن املنب ـ مــن شــد الع ـ اب.
واألخرى (رائية) تضمنت معى االسرتخاء والتباطُؤ بفعل ما وق من الع اابت الي يعقبها تود.

 -11سور الطور.21-3 :
 -12يف ظالك القران.7797 /4 :
 : -11اللسان( 111/27:مور) ،و  :جمم البيان.113/ 9 :
 . -17ن( 656/ 4 :سري).
 : -16دراســة الصــوت اللغــوي :د.امحــد خمتــار عمــر ،طب ـ ونشــر :عــام النت ـ – القــاهر  ،ط 2613( 6هـ ـ :) 1114 -
794؛ األصوات اللغوية :د.إبراهي أنيس ،نشر :منتبة االجنلو املصرية (.44 :) 1113
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اللوحة الثا ية :لوحة اخلطاب الرتكييب (اخل ي ،اإل شائي):

اإلخبار اإل شاء يف سور (الطور) دراسة حتليلية

وتتجسد يف مشهدين من مشاهد اخلطاب القرآين املقدس عل وف التا :

املشبد األ ّ :اخلطاب اخل ي (االمسي):

ٍ
ن
طالعنا الن املقدس يف ه ا املشهد أبسلوب اإلخبار االمس يف قول تعاىل :فَـ َويْل يـَ ْوَمئ ل ْل ُم َن ّ ب َ
ين ُه ـ ـ ْ يف َخـ ـ ْـو ٍ
ـار الـ ــي ُكْن ـ ــتُ ْ هبَـ ــا
ض يـَْل َعبُـ ــو َن  يَـ ـ ْـوَ يـُ ـ َـدعو َن إ َىل َ ر َج َهـ ــن َ َدعاـ ــا َ ه ـ ـ النـ ـ ُ
 ال ـ ـ َ
()15
تُ َن ّ بُو َن .
أســتهل القــوك املقـ ّدس ابملصــدر (ويــل) اخلــربي ليــوح ب بــوت ول وميــة العـ اب املوعــود للمنـ ّ بن ويف
ذاك ((تفريغ عل ما دلت علي اآلات السابقة من حتق وقوع الع اب يو القيامة))( ،)14فضالً عل أن
الصــيغة االمسيــة ي بــت هبــا املعــى للشـ ء مــن غــري أن يقتضـ جتـ ّدد شــيئاً بعــد شـ ء ( ،)13ولعــل مــا يؤكــد
كأمـا
القط اخلربي جتسيد اآلية ال انية عل وف (تسويغ شرع ) لتحقي الع اب اإلهلـ يف اآليـة األوىل و ّ
جـواب لسـؤاك خفـ يفرضـ الســياق املقـ ّدس وتقـديرُ – وهللا أعلـ  :-مــا ابك أولئـك القــو يعـ ّ بون أشـ ّد
()18
جتسد اجلـواب بصـيغة تعليليـة يف القـوك املقـ ّدس ألنّـ ـ  ...هـ يف َخ ْـو ٍ
ض يـَْل َعبُـو َن  ،وهبـ ا
الع اب؟ إذ ّ
يتحق االنتقاك اخلاطف من اخلطاب اخلربي إىل اخلطـاب اإلنشـائ علـ وفـ رابـط خفـ يؤخـ ابلتأمـل
العمي .
وبعــد ذلــك التســويغ اإلنشــائ يطالعنــا الــن املقـ ّدس جب ئيــات خربيــة هلــا ميسـ القطـ يف حتقيـ فعــل
الع اب يف قول تعاىل :يُ َدعو َن إ َىل َ ر َج َهن َ َدعاا ُوالدع الدف العنيف يف تننيل وجفو ( ،)19تنسرب
أحداث الن بتحقي فعل الع اب وثبوت يف قول تعاىلَ  :ه الن ُار الـي ُكْنــتُ ْ هبَـا تُوعـدون وكـأن تلـك
النــار دخلوه ــا بعينه ــا بفع ــل تقــد اجل ــار واجمل ـرور (هبَــا) عل ـ عامل ـ (تُوع ــدون) ويف ذل ــك دالل ــة للحص ــر
والت صي يف حتقي أمر بعين ( ،)71فضالً عل أن ه ا األمر أدع لتحقي األخبار ب من غري الرتباط
لة الع اب (النار).
جتســد عل ـ وف ـ أداء خــربي قطع ـ يف حتقي ـ فعــل
مــن هنــا خنل ـ للقــوك أ ّن ه ـ ا املشــهد املق ـ ّدس ّ
العـ اب مــن خــالك اســتفها خفـ لتســويغ حتقـ العـ اب ،بعــد عــرض ج ئياتـ احلســيّة املق ّدســة يف ألفــا
ت ــوح ابل راي ــة والتحق ــري ((يُـ َـدعو َنَ ،د اع ــا ،جه ــن  ))...بوص ــفها منف ـ اً تعب ــرياً مق ّدس ـاً للمش ــهد املق ـ ّدس
اآلخر.
 -15سور الطور.26-22 :
 : -14امليـ ان يف تفســري القــرآن :حممــد حســن الطباطبــائ  ،منشـورات :مؤسســة االعلمـ للمطبوعــات ،بــريوت – لبنــان ،ط2
( 2623هـ.9/21:) 2993 -
: -13دالئـل األعجـا  :أبـو بنــر عبـد القـاهر بـن عبــد الـرمحن بـن حممــد اجلرجـاين (ت632ه ـ) ،قـرأ وعلـ عليـ  :حممـود حممــد
شاكر ،نشر :مطبعة املدين – القاهر  ،ط2627(7هـ .236:) 2991 -
 : -18امل ــل الســائر يف أدب الناتـ والشــاعر :ضــياء الــدين نصــر هللا بــن أي النــر حممــد بــن حممــد بــن عبــد لنــرمي بــن األثــري
(473هـ) دار النت العلمية – بريوت -لبنان ،ط2629(2هـ ( ،47/1 :) 2998 -مفهو اإلجيا ابحل ).
 : -19تفسري البحر احمليط :أثري الدين حممد بن يوسف بن عل بن يوسف بن حيان الشهري ابي حيان األندلسـ الغر طـ ،
حق أصول وعل علي وخرج أحادي  :د.عبد الـر اق املهـدي ،طبـ ونشـر دار إحيـاء الـرتاث العـري بـريوت – لبنـان ،ط ذ (2617ه ـ
 114/8:) 1117؛ لسان العرب( 756 /6 :دع ). : -71امل ل السائر يف أدب النات والشاعر.14- 11 / 1 :
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العدد11 :

املشبد الثاين :اخلطاب اإل شائي (االسرفبامي):

ُ
ـربوا أ َْو َال تَ ْ
اصـلَ ْوَها فَ ْ
وجيسد قول تعاىل :أَفَ(سْ)72حر َه َ ا أَ ْ أَنْـتُ ْ َال تُـْبصُرو َن ْ 
ـربوا َس َـواء َعلَ ْـي ُن ْ
صُ
اص ُ
إمنَا ُْجتَ ْو َن َما ُكْنـتُ ْ تَـ ْع َملُو َن. 
طالعنا الن املق ّدس ابستفها ل داللة اإلننار والتوبيخ ،السيّما أن املسـتفه عنـ (السـحر) بوصـف
يتقرب في إىل الشيطان ومبعونة منـ ( ،)71وهـو غـري متحقـ واالسـتفها هـو اآلخـر  -غـري متحقـ ،
َعمال ّ
()77
فضال عل أن اخلطـاب اإلنشـائ لـيس لَـ ُ حقيقـة مرجعيّـة يف الواقـ اخلـارج فهـو نسـبة لغويـة حمضـة
ـربوا
اصـلَ ْوَها فَ ْ
إال أنّ متحق الرد ل بفعل الطل املتنرر يف استهالك القـوك املقـدس مـن قولـ تعـاىلْ  :
اص ُ
ص ُربوا ، فنأن التصلية متحققـة والصـرب غـري متحقـ بفعـل العـ اب بـدليل نفـ الصـرب املتجسـد يف
أ َْو َال تَ ْ


ص ُربوا فضالً عل حتق حالة االستواء بن الصرب وعدم يف القوك املقدس:
قول تعاىلَ :ال تَ ْ
َ ...س َواء َعلَْي ُن ْ إمنَا ُْجتـَ ْو َن َمـا ُكْنــتُ ْ تَـ ْع َملُـو َن وكـان أتويـل اخلطـاب املقـ ّدس – وهللا اعلـ َ :-س َـواء
َعلَْي ُن ْ أصربمت أ م تصربوا إمنَا ُْجتَ ْو َن َما ُكْنـتُ ْ تَـ ْع َملُو َن.
ثانياً :لوحة الخطاب األحادي:

اللوحة الثالثة :لوحة اخلطاب االحادي الطليب
ـك ب َنـاه ٍن وَال َْجمنُـونٍ
ـت بن ْع َمـة َربّ َ
يف الن املقدس لوحة إنشائية جاءت يف قول تعاىل :فَ َ ّك ْر فَ َما أَنْ َ
َ
ص ـوا فَــإ ّين َم َع ُن ـ ْ مـ َـن الْ ُمتَـَربّصـ َ
 أَ ْ يـَ ُقولُــو َن َشــاعر نـَتَ ـ َـرب ُ ب ـ َريْـ َ الْ َمنُــون  قُـ ْـل تَـَرب ُ
ـن  أَ ْ َأتْ ُمـ ُـرُه ْ
َح َال ُم ُه ـ ْ هبَـ َ ا أَ ْ ُه ـ ْ قَـ ْـو طَــاغُو َن  أَ ْ يـَ ُقولُــو َن تَـ َقولَـ ُ بـَ ْـل َال يـُ ْؤمنُــو َن  فَـ ْليَـأْتُوا حبَــدي ٍ م ْل ـ إ ْن َكــانُوا
أْ
ٍ
ن  أَ ْ ُخل ُقوا م ْن َغ ْري َش ْ ء أَ ْ ُه ُ ْ
صادق َ
ض بَل َال يُوقنُو َن  أَ ْ
اخلَال ُقو َن  أَ ْ َخلَ ُقوا الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
ٍ
ك أَ ْ ُه الْمسْيطرو َن  أَ ْ َهلُ ُسـل يَسـتَم ُعو َن فيـ فَـ ْليَـأْت ُمسـتَم ُع ُه بسـ ْلطَان ُمبـ ٍ
ن
ب
ر
ن
ائ
خ
ه
د
ن
عْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ
ْ
ْ
ْ ْ ُ
ُ َُ ُ
ٍ
نتُـبُو َن 
َجًرا فَـ ُه ْ م ْن َم ْغَر ُم ْـ َقلُو َن  أَ ْ عْن َد ُه ُ الْغَْي ُ فَـ ُه ْ يَ ْ
أَ ْ لَ ُ الْبَـنَ ُ
ات َولَ ُن ُ الْبَـنُو َن  أَ ْ تَ ْسأَ ُهلُْ أ ْ
)76(
يدو َن  أَ ْ َهلُْ إلَ َغْيـُر اب ُسْب َحا َن اب َعما يُ ْشرُكو َن
ين َك َفُروا ُه ُ الْ َمن ُ
أَ ْ يُر ُ
يدو َن َكْي ًدا فَال َ
استهل الن املقدس ية كرميـة فيهـا حتـد كبـري للمعانـدين اذ وردت بصـيغة الطلـ (ذ ّكـر) فضـالً عـن
تعبرياً لسائر ج ئيّات تلك اللوحة املق ّدسة الي تصـدرهتا (أ ْ ) املنقطعـة بواقـ ()27
ذلك فأما تع ّد منف اً ّ
()75
مـر واملتضــمنة ملعــى (بــل) واالسـتفها ب ـ (اهلمـ ) الـ ي يفيـد اإلخبــار  ،وذاك يتجســد يف قولـ تعــاىل:
أَ ْ يـَ ُقولُــو َن َشــاعر نـَتَ ـ َـرب ُ ب ـ َريْـ َ الْ َمنُــون وتقــدير القــوك املق ـ ّدس – وهللا أعل ـ – بــل أيقولــون َشــاعر
نـَتَـَرب ُ ب َريْ َ الْ َمنُون  ،وقد تنرر ه ا البناء املقـدس علـ وفـ الرتكيـ الطلـيب التـوبي يف قولـ تعـاىل:
ـن مــن هنــا ينــون هـ ا الرتكيـ الطلــيب منفـ اً تعبـ ّـرياً مقدسـاً لبنــاء
صـوا فَــإ ّين َم َع ُنـ ْ مـ َـن الْ ُمتَـَربّصـ َ
قُـ ْـل تَـَرب ُ
 -72سور الطور.24-25 :
 : -71لسان العرب( 289 / 4 :سحر).
 : -77التداولية عند العلماء العرب.46:
 -76سور الطور.67 – 19 :
 : -75مغ ،اللبي عن كت االعاري  :مجـاك الـدين بـن هشـا األنصـاري (ت 342هــ) ،نشـر :مؤسسـة الصـادق – طهـران
ـات َولَ ُن ـ ُ الْبَـنُــو َن ســور الطــور 79:إىل
– إي ـران ،ط2738( 2ه ــ) ،44/2:إذ ذه ـ ابــن هشــا إىل أتويــل قول ـ تعــاىل :أَ ْ لَ ـ ُ الْبَـنَـ ُ
القوك :بل أَل ُ البنات ولن البنون و  :الصاحيب :أمحد بن فارس244:وما بعدها.
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وجيسـد قولـ تعـاىل:أَ َأتْمـره أَح َالمهـ

ْ ُ ُُ ْ ْ ُ ُ ْ
تـركييب إنشـائ يتصـف بصـفة (اإلضـراب والتــوبيخ االسـتفهام ) ّ
هبَـ َ ا أَ ْ ُهـ ْ قَـ ْـو طَــاغُو َن  أَ ْ يـَ ُقولُــو َن تَـ َقولَـ ُ بـَ ْـل َال يـُ ْؤمنُــو َن وتقــدير القــوك املقـ ّدس – وهللا أعلـ – بــل
َح َال ُم ُه ْ هبَ َ ا...بل أيـَ ُقولُو َن تَـ َقولَ ُ...
أ َأتْ ُمُرُه ْ أ ْ
ٍ
يـورد الــن ّ املقـ ّدس بنــاء طلبيــا بنــرب حتــد للمعانــدين يتبــن يف قولـ تعــاىل :فَـ ْليَـأْتُوا حبَــدي م ْلـ إ ْن
ن ي ـ داد االســت فا والتــوبيخ مــن املعانــدين عل ـ وف ـ تن ـرار (أ ) املنقطعــة بواق ـ (9
صــادق َ
َكــانُوا َ
ٍ
م ـرات) متصــدر م ــا تبق ـ م ــن آات اللوحــة املق ّدســة م ــن قول ـ تع ــاىل :أَ ْ ُخل ُق ـوا مـ ْـن َغ ـ ْـري َش ـ ْ ء أَ ْ ُه ـ ُ
ض بَل َال يُوقنُو َن إىل قول تعاىل :أَ ْ َهلُْ إلَ َغْيـُر اب ُسْب َحا َن اب
ْ
اخلَال ُقو َن  أَ ْ َخلَ ُقوا الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َعمــا يُ ْشــرُكو َن تلــك اآلات املق ّدســة حتنـ لنــا أعلـ درجــات اإلضـراب واالســتفها التــوبي اخلفـ يف
ٍ
(أ ) املنقطعــة عل ـ وفـ تقــدير األقـواك املق ّدســة – وهللا أعل ـ – منهــا :بــل أ ُخل ُقـوا مـ ْـن َغـ ْـري َش ـ ْ ء أَ ْ ُه ـ ُ
ْ
ض ..بل أعْن َد ُه ْ َخَائ ُن َربّ َ
ك ...بل أ َهلُْ ُسل ...بل ألَ ُ الْبَـنَ ُ
اخلَال ُقو َن بل أ َخلَ ُقوا الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ات َولَ ُن ُ
َجًرا...بـل أعْن َـد ُه ُ الْغَْيـ ُ  ...بـل أيُري ُـدو َن َكْي ًـدا ...بـل أ َهلـُ ْ إلَـ َغْيـ ُـر اب ُس ْـب َحا َن اب
الْبَـنُو َن ..بـل أتَ ْسـأَ ُهلُْ أ ْ
َعما يُ ْشرُكو َن.
من هنا مجعت تلك اللّوحة املق ّدسـة بـن فـ( ،الطلـ التـوبي ) و (االسـتفها اإلننـاري) بوصـفهما
جتســدتا أحــداث خفيــة موســومة مبيس ـ (اهلــوك والع ـ اب) ذلــك ّأمــا وردت يف خطــاب
بنــائن إنشــائين ّ
املعاندين.
اللوحة الرابعة :اخلطاب األحادي (الشر ي):
وتتبن يف قول تعاىل:
ـحاب َم ْرُكــو  فَـ َ ْرُه ْ َحــى يَُالقُـوا يَـ ْـوَم ُه ُ ال ـ ي في ـ
َ وإ ْن يَـ َـرْوا ك ْس ـ ًفا مـ َـن السـ َـماء َســاقطًا يـَ ُقولُـوا َسـ َ
ـك
صـ َـع ُقو َن  يَـ ْـوَ َال يـُ ْغــَ ،ع ـ
ين ظَلَ ُم ـوا َع ـ َ ًااب ُدو َن َذلـ َ
يُ ْ
)ْ74نـ ُه ْ َكْيـ ُـد ُه ْ َش ـْيـئًا َوَال ُه ـ ْ يـُْن َ
صـ ُـرو َن َ وإن لل ـ َ
(
َولَنن أَ ْك َـَرُه ْ َال يـَ ْعلَ ُمو َن .
تبدأ االات النرمية أبسـلوب الشـرط بصـيغة حتـدي للطغـا اجلاحـدين وهـ ا مايتضـح يف معـى اجلـواب
()73
ـف ( ،)78ويبــدو أ ّن مجلــة اإلنشــاء الشــرطية تــرتج
لقـوهل  :أ َْو تُ ْســق َ
ـت َعلَْيـنَــا ك َسـ ً
ط السـ َـماءَ َك َمــا َ َع ْمـ َ
لشـد طغيـام وعنــاده لـو أســقطنا علــيه لقـالوا :هـ ا سـحاب مركــو بعضـ
حـاك املعانــدين مـن ((أمـ ّ
()79
ط للع اب)) .
طر  ،وم يص ّدقوا أنّ كسف ساق ُ
فوق بعض ُمي ُ


نلحظ تركيبا طلبيا اخر قول تعـاىل :فَـ َ ْرُه حـى يالقـوا يـومه الـ ي فيـ يصـعقون وهـو موجـ اىل
 املــوح ابلتهديــد والوعيــد ملــا ســيؤوك إلي ـ املن ـ ّ بون مــن يــو يصــعقون في ـ ،للرســوك األعظ ـ -
السيّما أ ّن ه ا اخلطاب املق ّدس مج بـن أسـلوي (الطلـ ) املتجسـد يف مفـرد ( َذ ْرُهـ ْ ( والنفـ املتنـرر يف
صُرو َنَ ،ال يـَ ْعلَ ُمو َن)).
تراكي ((َال يـُ ْغَ ،،وَال ُه ْ يـُْن َ
 -74سور الطور.63-66 :
 : -73النشا عن حقائ التن يل وعيون األقاويل يف وجو التأويل.623 /6 :
 -78سور اإلسراء.91:
 : -79النشا عن حقائ التن يل وعيون األقاويل يف وجو التأويل.623/6 :
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ويب ــدو أن اجلمـ ـ ب ــن أس ــلوي (الطلـ ـ والنهـ ـ ) لَـ ـ ُ خط ــاب تبعيضـ ـ الس ــيّما أ ّن لَـ ـ ُ مس ــات ج ئي ــة
جسدها(( :االمحاد واالذما وال ناء والتقريظ ،وال واالستصغار ،والعدك والتوبة ،والتوبيخ ،وسـبيل ذلـك
القوك حس ما يقتضي آاثر املنتوب إلي يف اإلحسـان واإلسـاء  ،واالجتهـاد
أن تشب النال في ُ ،ومد ُ
()61
والتقصري ،لرياتح ب لك قلـ املطيـ وينبسـط أملـ  ،ويـراتع قلـ املسـ ء وأيخـ نفسـ ابالرتـداع)) ،
فضالً عل أ ّن (األمر والنه ) أقوى األسالي اإلنشائية لتحقي األفعاك هلا(.)62
األوك :حمــور شــرط
مـن هنــا يتجســد اخلطــاب اإلنشــائ – يف تلــك اللوحــة املقدســة – علـ حمــورينّ ،
حين تن ّدر واست فا املعاندين ابلع اب املوعود هل .
فجسد ُ اخلطـاب الطلـيب التـوجيه املوسـو مبيسـ االمحـاد وال نـاء والتقـريظ لشـ
أما احملور اآلخرّ :
 مــن جهــة ،والتهديــد والوعيــد للمن ـ ّ بن بع ـ اب مرتق ـ مــن جهــة أخــرى،الرســوك األعظ ـ -
فضــال عــن ذلــك ،فــأن متت ـ لغــة اخلطــاب اإلنشــائ ابلداللــة االحتماليــة يف قــرب أو بعــد الصــع اإلهل ـ
املوعود للجاحدين ،السيّما أن اإلنشاء فعل كالم غري منج وليس ل نسبةُ خارجيـة يف الواقـ ( ،)61مـن
هنــا غــدا أمــرُ حمـ ّـرياً ،إال أ ّن قداســت القرآنيــة ومست ـ مبيس ـ اخلطــاب القطع ـ يف اج ـرتاح األحــداث ،وذلــك
األمر أرمض لنفوس املن بن وقرع مسامعه يف ألوان من احلري والرتدد بن سوء فعله ويومه املوعود.
المبحث الثاني :الخطاب األحادي (الخبري)
يتجل ـ ه ـ ا اللــون مــن اخلطــاب املق ـ ّدس املوج ـ اىل املتقــن عل ـ وف ـ أداء أحــادي خــربي يف لــوحتن
مق ّدستن األوىل :لوحة اخلطاب االمس  ،واألخرى :لوحة اخلطاب الفعل .
اللوحة األوىل :الخطاب األحادي الخربي (االسمي):

ٍ
ـن يف َجنــات َونَعــي ٍ  فَــاكه َ
جتســدت اللوحــة املق ّدســة يف قول ـ تعــاىل:إن الْ ُمتقـ َ
ن مبـَـا آَ َات ُه ـ ْ َربـ ُه ـ ْ
ّ
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َوَوقَـ ُ
ـاه ْ َ ُ ْ َ َ (َ)67
ْ َْ
ٍ

ٍ
اه ْ حبُور عن .
َوَو ْجنَ ُ
()66
بـدأ الـن ّ املقـ ّدس ب ــ(إ ّن) املؤكــد بلـ و حتقيـ احلـدث  ،وأن اآليــة النرميـة متصــفة ابالمسيـة وتقــدير
الق ــوك املقـ ـ ّدس –وهللا أعلـ ـ – أولئ ــك الْمتق ــن يف جن ـ ٍ
ـات ونع ــي  ،...فضـ ـالً ع ــن ذل ــك ف ــان إقـ ـرتان هـ ـ ا
َ
ُ
األس ــلوب اخل ــربي ابألس ــلوب االش ــتقاق امل ــوح –ه ــو اآلخ ــر– بتحقيـ ـ فع ــل بش ــرى املتق ــن املب ــن يف
مفردات أمساء الفاعلن:

البجـاوي،
 -61الصناعتن (النتابة والشعر) :أبو هـالك احلسـن بـن عبـدهللا بـن سـهل العسـنري (ت 781هــ) ،تـح :علـ حممـد ّ
العصرية  -بريوت – لبنان ،ط2613( 2هـ .261 :) 1114 -
حممد أبو الفضل إبراهي  ،نشر وطب  :املنتبة ّ
 : -62كتاب سيبوي .273/ 2 :
 : -61التداولية عند العلماء العرب 24 :وما بعدها.
 -67سور الطور.11-23 :
 : -66مغ ،اللبي عن كت األعاري .55/2:
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(الْ ُمتقــن ،فَــاكهنُ ،متنئــن) وذلــك لتمت ـ اس ـ الفاعــل ابلداللــة عل ـ احلــدث الغــابر املعلــو إلس ـ
()65
الدعة
الفاعل داللة احلدث
(متنئن) توح ابالسرتخاء و ّ
الغابر املعلو  ،ولعل ما يؤكد ذلك إ ّن صيغة ُ
()64
ٍ
ٍ
ص ُفوفَة لتحقـ فعـل األخبـار املقـ ّدس علـ وفـ صـيغة املاضـ يف
وهتا مبتاع متحق
َعلَ ُسُرر َم ْ
اه حبُوٍر ع ٍ

ن.
قول تعاىلَ :وَو ْجنَ ُ ْ
من هنا وسـ الرتكيـ الطلـيب يف قولـ تعـاىلُ :كلُـوا َوا ْش َـربُوا َهنيئًـا مبَـا ُكْنــتُ ْ تَـ ْع َملُـو َن ابمليسـ اإلخبـاري
احلس ـ اهل ــانئ ُكلُ ـوا َوا ْش ـ َـربُوا َهنيئًــا ،فض ــال عل ـ إمي ــاء األم ــر اإلهل ـ – هن ــا -ابإلخب ــار
القرتان ـ ابملت ــاع ّ
()63
الرتباطـ بفعــل اخلــري املضــا للـ ات اإلهليــة او مــا ينــوب عنهــا مــن الضــمائر يف عمــو القــرآن النــرمي
وكـأن تلـ ذ املتقـن ابجلـ اء اإلهلـ أمـر مفـرو منـ الســيما ان اللـ تعـد حركـة نفســية حنـو أثـر يؤديـ احلــس
بغتــة،واحلس أمــا ظــاهراً أو ابطنـاً( ،)68وذاك األمــر أدع ـ الطمئنــان واســتقرار نفــوس املتقــن بفعــل البشــرى
اإلهلي ــة املتجس ــد يف اخلط ــاب اإلخب ــاري امل ـرتبط ابملطل ـ املق ــدس ،الس ــيّما أ ّن لألخب ــار دالل ــة القط ـ يف
إحــداث الفعــل( ،)69وذاك أ ّن اخلــرب يرجـ إىل احلن ـ مبفهــو ملفهــو ( ،)51فاجل ئيــات اإلخباريــة املق ّدســة يف
تلك اللوحة متاسـنت علـ وفـ بنـاء إخبـاري (إسـنادي) ،فاملسـند إليـ واحـد (املتقـون) تعـددت مسـندات
منهــا( :جنــات ،نعــي  ،فــاكهن )...فض ـالً عــن تعــدد املســند إلي ـ (ابلنيابــة) يف املفــردات املقدســة (كل ـوا،
أشربوا ،تعملون) واملي يف ( وجناه ).
ويبدو أن اخلطاب اإلسنادي اخلربي مينحنا لو ً آخر من مجاليـة اخلطـاب القـرآين متجسـداً يف العـدوك
ـن يف جنــات وعيــون ...أي عمــو املتقــن إىل خطــاب
مــن خطــاب العمــو يف قول ـ تعــاىل :إن الْ ُمتقـ َ
امل صــوص املتجســد يف خطــاب الغائ ـ مــنه يف مفــردات ((فَــاكهن ،إاه ـ  ،وقــاه )) ّ انته ـ الــن
،متنئن)) وكـأن هـ ا االنتقـاك
خلطاب أك ر خصوصية وحضوراً جسدت املفردات املق ّدسةُ (( :كلُوا،ا ْش َـربُوا ُ
مــن خطــاب العمــو إىل خطــاب اخلصــوص املتــدرج مــن الغائـ إىل احلاضــر الفعلـ كــان تطريــة واســتدراراً
إلمساع املتقن وجتديداً لنشاطه وصيانة حلاضره من املالك والضجر(.)52

 : -65مفتــاح العلــو  :أبــو يعقــوب يوســف حممــد بــن عل ـ الســناك (ت414ه ــ)،حقق وق ـ ّد ل ـ وفهرس ـ  :د.عبــد احلميــد
املفصل :موف الـدين بـن علـ بـن
هنداوي منشورات دار النت العلمية – بريوت -لبنان ،ط2611(2هـ93:) 1111 -؛ :شرح ّ
النحـوي (ت 467هــ) حققـ وشـرح شـواهد  :امحـد السـيّد امحـد ،راجعـ ووضـح فهارسـ  :إمساعيـل عبـد اجلـواد عبـد الغـ ،،نشـر
يعيش ّ
ـامرائ نشـر :جامعـة بغـداد،
س
ال
ـاح
ص
د.فاضل
:
األبنية
معاين
:
؛
217
/
7
:
(د.ت)
مصر(د.ط)
لقاهر
–
التوفيقية
املنتبة
وطب :
ّ
ط2612( 2هـ .238-235:) 2982
 : -64يف ظالك القران.7794/4 :
: -63الربهــان يف علــو الق ــرآن :بــدر الــدين حمم ــد بــن عبــد هللا ال ركش ـ (ت396ه ــ) ،تــح :حمم ــد أبــو الفضــل إبراهي ،نش ــر
وطبـ :املنتبـة العصـرية – بـريوت – لبنـان (د.ط) (2613ه ـ،61/6 :) 1114 -ومـن ذلـك قولـ تعـاىل :بيـدك اخلـري انـك علـ كـل
ش ء قدير سور آك عمران .14
 : -68الش ــفاء :اب ــن س ــينا تص ــدير ومراجع ــة :د.ابـ ـراهي م ــدكور ،ح.ت :د.حمم ــد س ــلي س ــام ،ط :املطبع ــة األمريي ــة الق ــاهر
(2737هـ .99 :) 2956 -
 : -69دالئل اإلعجا .238-233:
 : -51مفتاح العلو 93 :
 : -52الربهان يف علو القران.293/7:
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مــن هنــا يــوح اخلطــاب اخلــربي االمس ـ يف ه ـ اللوحــة املقدســة ب بــوت ول ـ و اجل ـ اء اإلهل ـ للمتقــن
وكــأن قلقـاً قــد اعتــور نفوســه عــن قــرب أو بعــد اجلـ اء املوعــود فجــاء اخلطــاب أمسيــا هلـ ليطمئــنه ب بــات
اجل اء املق ّدس.
وكـل ذلـك مــنح اإلخبـار االمسـ القطعيـة يف حتقـ أحداثـ فضـالً علـ لغتـ اإلســنادية املوسـومة مبيسـ
اخلفــة يف اخلطــاب خل ّفــة أرواح املتقــن بفعــل الســرور املتــأيت مــن البشــرى ابجلنــان وقــد ارتــبط تفــاوت ترنيمــة
اخلطاب بتفاوت شعور املتقن بن قرب أو بعد اجل اء اإلهل املقدس.
اللوحة الثانية :الخطاب األحادي الخربي (الفعلي):

جتسدت تلك اللوحة املق ّدسة يف قول تعاىل:
ّ
ٍ
وال ين آَمنُوا واتـبـعْتـه ذُريـتُـه إبميَ ٍ
اه ْ م ْن َع َمله ْ م ْن َش ْ ء ُكل ْامر ٍ مبَا
ان أ ْ
َحلَْقنَا هب ْ ذُ ّريـتَـ ُه ْ َوَما أَلَْتـنَ ُ
َ َ َ َ ََ ُْ ّ ُْ
َك َس ـ َ َرهــن َ وأ َْمـ َـد ْد َ ُه ْ ب َفاك َهـ ٍـة َو َحلْ ـ ٍ ممــا يَ ْش ـتَـ ُهو َن  يـَتَـنَــا َ ُعو َن ف َيهــا َكأْ ًســا َال لَ ْغــو ف َيهــا َوَال َأتْثــي
)51(
َ ويَطُو ُ َعلَْيه ْ غ ْل َمان َهلُْ َكأَنـ ُه ْ لُْؤلُؤ َمنْنُون
بدأ الن املق ّدس خبطاب إخباري يتصف ابل بوت والل و يف حتق الفعل املق ّدس السيّما يف مفردات
((آَ َمنُوا،إميَانَ ،رهن ))...فضالً عل ما توح ب مفردات(( :اتـبَـ َعْتـ ُه ْ  ،أ َْم َد ْد َ ُه ْ َ ،منْنُون)) من دالك أما
ين آَ َمنُوا ))...أي عمو املؤمنن إىل
اخلطاب اإلخباري الفعل -اللوحة ال انية -فتفاوت من العمو ((ال َ
خطــاب اخلصــوص (الغائ ـ ) إال أ ّن اخلطــاب اخلــاص اتصــف ابالســتواء الوصــل غــري املنقط ـ يف تعاق ـ
األحداث.
املتجســد يف قول ـ
ولعــل متأمــل تلــك اللوحــة املق ّدســة يلحــظ انتقــاك اخلطــاب اإلخبــاري مــن العمــو
ّ
ين آَ َمنُ ـوا ...أي عمــو املــؤمنن ،إىل خصوص ــية اخلطــاب املســتوي عل ـ وف ـ لغــة الغائ ـ
تعــاىلَ :وال ـ َ
املتجســد يف مفــردات ((أتبعــته  ،ذريــته  ،هلـ  ،مــا التنــاه  ،عملهـ  ))..إىل مايــة اللوحــة املق ّدســة ،وكــأن
ذلــك االســتواء املتجســد يف خطــاب الغيبــة حين ـ لنــا أم ـرا إهليــا يتضــح يف دخــوك املتقــن عــام اجلنــان فــال
حاج ــة بع ــد الض ــطراب مس ــامعه يف خط ــاب متف ــاوت ب ــن خط ــاب احلض ــور والغي ــاب ،وك ــأن اللوح ــة
اإلخباريــة الفعليــة حتنـ لنــا تنفيـ األمــر اإلهلـ يف حتقيـ جـ اء املتقــن واســتوائه يف اجلنــان بفعــل اســتواء
خف اخلطاب خلفة جوانح املتقن ابلسرور.
اخلطاب عل وف ترنيمة (الغياب) الواحد  .من هنا ّ
جتسد عل وف لوحتن مق ّدستن األوىل لوحة
ويبدو مما تقد أ ّن اخلطاب اإلخباري ّ
املوج (للمتقن) ّ
اخلطـاب اخلـربي االمسـ يتفـاوت فيهـا اخلطــاب مـن العمـو (املتقـن) ،أي عمـو املتقـن إىل اخلصــوص أي
خطاب (الغيبة ،امل اط ) ،وذلك التفاوت يف ج ئيات اخلطاب اخلربي ورد إلطراب أمسـاع املتقـن ودفـ
امللل عن نفوسه السيّما ان الوعد اإلهل – بدخوهل اجلنان يف تلك اللوحة االمسية – غـري متحقـ  .أمـا
ين آَ َمنُوا ...أي عمو املـؤمنن إىل
اخلطاب اإلخباري الفعل -اللوحة ال انية -فتفاوت من العمو ال َ
خطاب اخلصوص (الغائ ) إال أ ّن اخلطاب اخلاص اتصف ابالستواء.

 -51سور الطور اية .16-12
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وال بوت عل خطاب (الغياب) وكأن األمر اإلهل قد مض وحتق بـدخوك املـؤمنن اجلنـان ،ويف ذاك
إحياء لضمائر الغيبة ابل بوت والل و يف حتق الفعل اإلخباري املق ّدس.
جتسـد علـ وفـ
وخالصة القوك ملا عرض يف ج ئيات ه ا البح أن اخلطاب اإلهل يف سور الطور ّ
منطن من أمناط اخلطاب األوك :خطاب تركييب (إنشائ وخربي) عل وف أرب لوحات مق ّدسـة تفاوتـت
بن القس وجواب والشرط وجواب .
وان ه ا التفاوت اخلطاي منح اخلطاب املق ّدس ثقالً ل مسة االستواء م ثقل تن ي املن بن ،فهو
جيســد اخلطــاب االنشــائ
أرمــض لنفوســه ابحلــري واالضــطراب وفقــدان االطمئنــان ،بــن هــوك مرتق ـ
ّ
جيسد اخلطاب اإلخباري ،واقرع إلمساعه أبلوان الع اب.
وع اب واق ّ
فج ّســد بلــوحتن مق ّدســتن األوىل أمسيــة هلــا خاصــية ال بــوت واللـ و يف حتقـ فعــل
ّأمــا خطــاب املتقــن ُ
اجل اء اإلهل هل ولنن خطاهبا اإلخبـاري ورد متفـاواتً مـ اخلطـاب (العـا ) (املتقـن) أي عمـو املتقـن إىل
خطاب اخلصوص( :فـاكهن – كلـوا – أشـربوا) إالّ أن اخلطـاب اخلـاص – هـو اآلخـر -جسـد التفـاوت
بــن (امل اط ـ والغائ ـ ) بفعــل تفــاوت مشــاعر املتقــن بقــرب او بعــد اجل ـ اء اإلهل ـ هل ـ  ،مــن هنــا كــان
اخلطاب خطاابً امسيا ل بوت حتق الفعل اإلهل .
ين آَ َمنُـوا) أي
فجســدها اخلطــاب الفعلـ املتفــاوت  -هــو اآلخــر -بــن العــا (الـ َ
ّأمــا اللوحــة األخــرى ّ
عمــو املــؤمنن وخطــاب اخلــاص املســتوي (الغائ ـ ) املتجســد يف ((أتبعــته  ،هب ـ  ))...وه ـ ا االســتواء يف
خصوص اخلطاب الفعل يدلنا عل حتق فعل اجل اء اإلهل ومضي هل .
الخالصة
األوك اخلط ــاب
جتس ــد اخلط ــاب اإلنش ــائ واخل ــربي يف س ــور الط ــور عل ـ منط ــن م ــن أمن ــاط اخلط ــاب ّ
جسدها يف
الرتكييب املوج (للمن بن) مج بن اخلطاب اإلنشائ واخلربي يف أرب لوحات مقدمة األوىل ّ
األوك املشــهد اخلطــاي (القســم ) واألخــرى املشــهد اخلــربي (ج ـواب القس ـ ) أمــا اللوحــة ال انيــة
مشــهدين ّ
فوردت  -ه األخرى  -يف مشهدين األوك خطاب خربي (أمس ) واألخر :خطاب إنشائ استفهام ،
جس ــدها اخلط ــاب اإلنش ــائ الطل ــيب واللوح ــة الرابع ــة متح ــورت علـ ـ وفـ ـ اخلط ــاب
أم ــا اللوح ــة ال اني ــة :فَ ّ
اإلنشائ الشرط .
فجس ــد اخلط ــاب األح ــادي وك ــان متوجه ــا للمتق ــن علـ ـ ل ــوحتن
أم ــا ال ــنمط اآلخ ــر م ــن اخلط ــاب ّ
مقدس ــتن اللوح ــة األوىل :خط ــاب خ ــربي (امسـ ـ ) انتق ــل فيـ ـ اخلط ــاب م ــن العم ــو (املتق ــن) أي عم ــو
القســمن إىل ج ئيــات اخلطــاب (الغائ ـ – وامل اط ـ – واملــتنل ) ملــا هل ـ ا العــدوك اخلطــاي مــن تطريــة
وإطراب ألمساع املتقن فضالً عل اطمئنام للوعـد املقـدس بـدخوهل اجلنـان ،أمـا اللوحـة األخـرى فنانـت
فعليــة :انتقــل فيهــا اخلطــاب مــن العمــو (ال ـ ين آمن ـوا) أي عمــو املــؤمنن اىل خطــاب الغيبــة وكــأن األمــر
اإلهل قد مض بدخوهل اجلنان.
الخاتمة
توصل البح اىل النتائ االتية:
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األوك خطـاب تـركييب
 -2تشنل اخلطـاب املقـ ّدس يف سـور الطـور يف اسـلوبن مـن اسـالي اخلطـاب ّ
(إنش ــائ  ،خ ــربي) جتس ــد يف خط ــاب املن ـ ـ ّ بن واخلط ــاب اآلخ ــر أح ــادي (إخب ــاري) تب ــن يف
خطاب املتقن.
 -1قسمت سور الطور اىل ست لوحات خطابيـة مق ّدسـة أربـ لوحـات خلطـاب (املنـ ّ بن) واىل
اثنتن يف خطاب املتقن وتضمن خطاب املن بن يف لوحت األوىل مشهدين من مشاهد اخلطاب املشهد
األوك إخبـاري
األوك (إنشائ – قسم ) واملشهد اآلخر :خربي (جواب القس ) واللوحـة ال انيـة مشـهدها ّ
ّ
جسدها اخلطاب اإلنشائ (الشرط ).
ابعة
ر
ال
و
)
طلبية
(
فنانت
ة
ال
ال
اللوحة
أما
ّ
وقد مج خطاب (املن ّ بن) بن لوحتن مركبتن ولوحتن أحاديتن إنشائيتن.
 -7اتصف اخلطاب اإلنشائ (املرك ) مب ية ال قل الر ين تفاعالً م ثقل ك ب املن ّ بن ابلوعـد
اب
اإلهل هل ولعل ما أك ّد ذلك تنرار التأكيد املقدس يف اللوحة القسمية األوىل من قول تعاىل :إن َع َ َ
ك لََواق .
َربّ َ
-6
جتســد خط ــاب املتق ــن يف ل ــوحتن مق ّدس ــتن إخب ــاريتن اللوح ــة األوىل :خطاهب ــا أمسي ــا موجب ـاً
ّ
ب بات الوعد اإلهل هل حبسن ال واب وقرب .
فجسدها األداء الفعل املق ّدس وكأن اجل اء اإلهل قد مضـ ومت تنفيـ علـ وفـ
ّأما اللوحة األخرى ّ
لغة إخبارية قطعية وهب ا ينون تصدي املتقـن ابلوعـد اإلهلـ أدعـ خلطـاهب ابخلطـ األحـادي (اخلـربي)
خل ّفة اخلطاب وخل ّفة جواحنه ابلفرح الغامر لنفوسه بعل حتق حسن اجل اء اإلهل هل .
 -5انتقــل اخلطــاب املق ـ ّدس يف اللوحــة األوىل مــن خطــاب العمــو (املتقــن) أي عمــو املتقــن إىل
خطاب تفاوت بن الغياب يف مفردات (فاكهن ،أاتهـ  ،وقـاه ) وخطـاب احلاضـر يف مفـردات(( :كلـوا،
دك ذلــك التفــاوت اخلطــاي علـ إســتبطاء (املتقــن) قــرب أو بعــد تنفيـ اجلـ اء
إشـربوا ،تعملــون ))...وقــد ّ
اإلهل املوعود هل .
ين
-4
جتسد خطاب املتقن يف اللوحة ال انية وف خطاب إنتقا من العمـو يف قولـ تعـاىل :الـ َ
ّ
آَ َمنُوا ...أي عمـو املـؤمنن إىل خطـاب الغائـ يف مفـردات(( :أتبعـته  ،ذريـته  ،هبـ  ،ألتنـاه )) ،وذاك
االستواء األحادي يف خطاب الغيبة يوح بنفاذ األمر اإلهل ومضي يف تنفي وعد املتقن.
 -3متي خطاب املتقن (اإلخباري – األحادي) مب يـة اخلفـة وسـرعة التنفيـ خل ّفـة جـواحنه ابلفـرح
وه يرفلون ابإلحسان اإلهل .
المصادر والمراجع
 .2القران النـرمي.
 .1األصوات اللغوية :د.إبراهي أنيس ،نشر :منتبة االجنلو املصرية (.) 1113
 .7الربهان يف علو القرآن :بدر الدين حممد بن عبد هللا ال ركشـ (ت396هــ) ،تـح :حممـد أبـو الفضـل
إبراهي ،نشر وطب :املنتبة العصرية – بريوت – لبنان (د.ط) (2613هـ.) 1114 -
 .6التداولية عند العلماء العرب ،دراسة تداولية لظاهر ((األفعاك النالمية يف الرتاث اللساين :د.مسعود
صحراوي ،نشر وطب  :دار الطليعة – بريوت – لبنان ،ط.) 1115( 2
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 .5الشــفاء :اب ــن س ــينا تص ــدير ومراجع ــة :د.إب ـراهي م ــدكور ،ح.ت :د.حمم ــد س ــلي س ــام ،ط :املطبع ــة
األمريية القاهر (2737هـ .) 2956 -
 .4النشا عن حقائ التن يل وعيون األقاويل يف وجو التأويل :أبـو القاسـ حممـد بـن عمـر ال خمشـري
اخلوار م (ت578هـ) ،نشر وطب  :دار إحياء الرتاث العـري– بـريوت – لبنـان ،ط2619( 1ه ـ -
.) 1118
 .3امل ل السـائر يف أدب الن ـات والشاع ـر:ضياء الـدين نصـر هللا بـن أي النـر حممـد بـن حممـد بـن عبـد
لنرمي بن األثري (473هـ) دار النت العلمية – بريوت -لبنان ،ط2629(2هـ .) 2998 -
 .8خصائ األسلوب يف الشوقيات :د .حممد عبد اهلادي الطرابلس  ،نشـر :اجلامعـة التونسـية (د.ط)
(.) 2982
 .9دراسة الصوت اللغوي :د.امحد خمتار عمر ،طب ونشر :عام النت – القاهر  ،ط 2613( 6هـ -
.) 1114
 .21دالئــل اإلعجــا :أبو بنــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد اجلرجــاين (ت632ه ـ) ،ق ـرأ وعل ـ
علي  :حممود حممد شاكر ،نشر :مطبعة املدين – القاهر  ،ط2627( 7هـ .) 2991 -
النحــوي (ت 467هــ) حققـ وشــرح شـواهد  :امحــد
 .22شــرح ّ
املفصــل :موفـ الــدين بــن علـ بــن يعــيش ّ
السيّد امحد ،راجع ووضح فهارس  :إمساعيل عبد اجلواد عبد الغ ،،نشـر وطبـ  :املنتبـة التوفيقيـة –
لقاهر  -مصر(د.ط) (د.ت).
 .21يف ظالك القران :سيد قط  ،طبـ :دار الشـرق -القـاهر  -مصـر ،الطبعـة الشـرعية السـابعة وال الثـون
(2619هـ .) 1118 -
 .27كتاب سيبوي  :أبو بشر عمرو بن ع مان بن قنرب (ت 281ه ـ) حتقي وشرح :عبد السال هارون،
دار اجليل  -بريوت – لبنان ،ط(2د.ت).
 .26كت ــاب الص ــناعتن (النتاب ــة والش ــعر) :أب ــو ه ــالك احلس ــن ب ــن عب ــد هللا ب ــن س ــهل العس ــنري (ت
العصرية  -بريوت
781هـ) ،تح :عل حممد ّ
البجاوي ،حممد أبو الفضل إبراهي  ،نشر وطب  :املنتبة ّ
– لبنان ،ط2613( 2هـ .) 1114 -
 .25كشا اصطالحات الفنون :حممد عل ّ بن عل ّ التهانوي احلنف (2258هـ) وض حواشي :امحد
حسن بس طب نشر :دار النت العلمية -بريوت – لبنان ط2613( 1هـ .) 1114-
 .24لسان العرب:لإلما العالمة أبن منظور (ت 322هـ) ،نسق وعل علي ووض فهارس :عل شريي،
نشر وطب  :دار إحياء الرتاث العري  -بريوت – لبنان ،ط2618(2هـ.) 2988 -
 .23جمم ـ البي ــان يف تفس ــري الق ـران :أم ــن اإلس ــال أي الفضــل ب ــن احلس ــن الطربس ـ (ت568ه ــ) طب ـ
ونشر :دار القار ودار النتاب العري ،ط.) 1119- 2671( 2
ـامرائ نش ـ ــر :جامع ـ ــة بغ ـ ــداد ،ط2612( 2ه ـ ـ ـ -
 .28مع ـ ــاين األبني ـ ــة يف العربي ـ ــة :د.فاض ـ ــل ص ـ ــاح الس ـ ـ ّ
.) 2982
 .29مغــ ،اللبيـ عــن كتـ األعاريـ  :مجــاك الــدين بــن هشــا األنصــاري (ت 342هــ) ،نشــر :مؤسســة
الصادق – طهران – إيران ،ط2738( 2هـ).
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 .11مفتــاح العلو :أبــو يعقــوب يوســف حممــد بــن عل ـ الســناك (ت414ه ــ)،حقق وق ـ ّد ل ـ وفهرس ـ :
د.عبد احلميد هنداوي منشورات دار النت العلمية – بريوت -لبنان ،ط2611(2هـ.) 1111 -
مقدمة ابن خلدون :عبد الرمحن بن خلدون ،ت.ح :د.حامـد امحـد الطـاهر ،طبـ ونشـر :دار الفجـر
للرتاث – القاهر  ،ط2615( 2هـ .) 1116-
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السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق بعد االحتالل االمريكي

The Eygptian foreign policy on Iraq after the American
occupation
م.د .ارشد مزاحم مجبل

()4

Dr. Arshad Muzahim Mijbel

المقدمة
شهدت العالقات العراقية املصرية عد مشاهد رامسة للواق العري متم الً ابملوقف الشعيب ،اجلماهريي
والـ ي يبتعــد أحيــا ً عــن املواقــف الرمسيــة للسياســة يف البلــدين ،وكــان للحــرب العامليــة ال انيــة ومارمستـ مــن
خرائط سياسية دور يف شد التجاذب بن الساسة العراقين واملصرين تبعاً ألفناره العقائدية أو لوالءاهت
احملورية ،وكان من أبر معام هـ التطـورات أتسـيس جامعـة الـدوك العربيـة سـنة  ، 2965الـي ابتـت مت ـل
بشـنل أو أخــر النظـا اإلقليمـ العــري ،حيـ أن أهـ أســباب قيـا اجلامعــة العربيــة ،هـو التنــافس العراقـ
املصري عل ال عامة السياسية العربية ،وخباصة قبل قيا ال ورتن يف كل من مصـر و العـراق سـني 2951
و  2958علـ التـوا  .ومــا أعقـ ذلــك مــن إحــداث كــان هلــا األثــر البــار يف رسـ السياســية اخلارجيــة
للبلدين وه ا ماسنتناول يف ه ا البح .
أوالً :السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق من .4390-4363
شهدت احلق الي تلت احلرب العامية ال انية لغاية وفا الرئيس مجاك عبد الناصر عد مراحل جتلت
أتها يف:
 )1مرحلة تأسيس جامعة الدول العربية:

جتلــت هـ املرحلــة بعــد رفــض مصــطف النحــاس رئــيس و راء مصــر ســنة  ، 2961فنــر نــوري ابشــا
سعيد رئيس و راء العراق آن اك املتضمنة توحيد دوك اهلالك اخلصي (.)1
 -2كلية القانون /اجلامعة العراقية.
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وم ينتــف النحــاس بــرفض الفنــر ( ،)7وإمنــا ذه ـ إىل أبعــد مــن ذلــك ،فطــرح فنرت ـ اجلديــد الــي
تســتعيض عــن الفنــر العراقيــة( ،)6لـ لك جــاء حترك ـ وفقـاً إىل مبادرتـ يف ســن  ، 2967عــن قيــا جامعــة
الدوك العربية( ، )5وبعد صدور مي ـاق جامعـة الـدوك العربيـة أخـ موقـف العـراق يتبـدك اجتـا جامعـة الـدوك
العربية ،وبدأت معهـا اهتامـات الساسـة العـراقين ملصـر واجلامعـة الـدوك العربيـة ،مـن خـالك وصـف األخـري
أبم ــا أص ــبحت أدا لتحقيـ ـ أه ــدا السياس ــة اخلارجي ــة املصـ ـرية ،واس ــتدلوا علـ ـ ذل ــك ابحتن ــار مص ــر
ملنص ـ األمن العا (.)4
 )2مرحلة ثورة تموز – يوليو  1952يف مصر:

تعد ه ال ور نقطة حتوك كبري يف السياسة اخلارجية املصرية ،حي كان هلا انعطافاً كبرياً يف جمـرات
األحداث علـ السـاحة العربيـة وانعنسـت علـ جمـرات العالقـات العربيـة العربيـة ومنهـا العالقـات العراقيـة
املصرية( ،)3فقد محلت ال ور اخلال والتناقض م الواقـ السياسـ السـائد يف العـراق ،فهـ ال ـور قلبـت
األوضاع رأساً عل عق ( ،)8فه من جهـة م لـت قلقـاً كبـرياً للنظـا السياسـ احلـاك يف العـراق ،والـ ي
أخ خيش من أتثري تلك ال ور عل وجود  ،خاصة م طروحات مجاك عبد الناصر التحررية ،ومن جهة
أخرى ظهور التناق واالختال من ميدان السياسات الداخلية واخلارجية والتنافس بن النظا املصـري،
والنظا العراق عل عامة الوطن العري(.)9
 -1اهلــالك اخلصــي  :اصــطالح جغـرايف يقصــد بـ تلــك األقطــار العربيــة احمليطيــة بشــماك شــب اجل يــر العربيــة وهـ العـراق وســورا
ولبنـان وفلسـطن وشـرق األردن ،هبيـأ هـالك متتـد أطرافـ بـن خليجـ العقبـة والسـويس مـن جهـ الغـرب وحـى خلـي البصـر مـن جهــة
ألشرق ،أما رأس اهلالك فيق عند احلدود الرتكية للم يد أنظر الرابطhttp//ar.wikpedia.org :
 -7د .جهــاد جميــد حمي ـ الــدين ،الع ـراق والسياســة العربيــة ( )2958 -2982منشــورات مرك ـ دراســات اخللــي العــري ،البصــر ،
 ،2981ص.161
 -6وصــفت أبمــا ذات أبعــاد ومطــام ج ئيــة ،فنــر أع ـ وأمشــل التقتصــر يف أوصــافها عل ـ حماولــة ربــط دوك اهلــالك اخلصــي
ببعضها سياسياً ،وأمنا تتعداها اىل أقطار عربية أخرى .للم يد انظر :سعاد روؤ شرب حممـد ،نـوري السـعيد ودور يف السياسـية العراقيـة
 ،2965-2971ط ،2بغداد  ،2988ص .168
ك لك :د .غامن حممد صاح ،العراق والوحـد العربيـة بـن  – 2958 – 2979الفنـر و املمارسـ  ،مطـاب دار احلنمـة للطباعـة
والنسر ،2991 ،ص.223
 -5د .أمحــد حممــود مجعــة ،أنشــاء جامعــة الــدوك العربيــة مقــدمتها وتطوراهتــا ،اجل ـ ء  ،7القــاهر  ،اهليئــة املص ـرية العامــة للنتــاب،
 ،1114ص.219
hasou, tawfiq y.: the struggle for the arab world " Egypt s Nasser and the arab league, ckegan -4
. p. 17،poul one " England, lst,, 1985
 -3عبيد أمن اللهييب ،العالقات العراقية املصرية والدور املصـري املطلـوب ،مقـاك منشـور علـ شـبنة املعلومـات الدوليـة االنرتنـت
عل الربط:
http:// miraq.com

 -8خضـري أبـراهي سـلمان حممـد البـدراين ،العالقـات العراقيــة-املصـرية للمـد ( ، )1111-2938رسـالة ماجسـتري غـري منشــور
يف العلو السياسية كلية العلو السياسية ،جامعة بغداد ،بغداد ،1111 ،ص.3
 -9يعد حلف بغداد من اه النقاط اخلالفية الي كانت متصدر الساحة السياسية آن اك بن عبد الناصر والباشـا نـوري السـعيد
مبا حيمالن االثنان من رؤى خمتلفة الواحد عن اآلخر .للم يد انظر :عبيد أمن اللهييب ،مرج ساب .
_ك لك :صر الدين النشاشييب ،ماذا جرى يف الشرق األوسط ،منشورات املنت التجاري ،مطبعة دار النت  ،بريوت ،ط،1
 ،2941ص.614
_ ك ـ لك :د .ليل ـ اســن حســن األمــري ،نــوري الســعيد ودور يف حل ـ بغــداد واثــر يف العالقــات العراقيــة ـ العربيــة حــى عــا
 ،2958منتبة الفنر العري ،البصر  ،1118 ،ص.252
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 )3مرحلة ثورة  14تموز – يوليو  1958يف العراق:

السياسة اخلارجية املصرية جتاه العراق بعد االحرم االمريكي

مبج ــرد قي ــا هـ ـ ال ــور قطـ ـ عب ــد الناص ــر ارتـ ـ إىل يوغس ــالفيا وتوج ـ ـ إىل موس ــنو طـ ــالباً م ــن ث
خروشــو ث( ،)21اختــاذ اإلج ـراءات ملن ـ أي تــدخل غــري ضــد ال ــور العراقيــة( ،)22فض ـالً عــن قيــا عبــد
الناصــر بعــد عودت ـ مــن االحتــاد الســوفيي إبصــدار بيــان جــاء في ـ ث أن اجلمهوريــة العربيــة املتحــد  ،ســتقو
جبمي الت اماهتا جتا العراق اجلمهوري وحنومت اجلديد  ،وذلك وفقاً ملي اق الضمان اجلماع العري ،أي
تفعي ــل مي ــاق ال ــدفاع الع ــري املش ــرتك ،وأن إي ع ــدوان علـ ـ العـ ـراق ه ــو مب اب ــة ع ــدوان علـ ـ اجلمهوري ــة
املتحد ث( .)21م تنتف مصر هب ا ،حي أما كانت أوك دولة ابلعام تعرت حبنومة ال ور (.)27
هن ا بعد القطيعة الي كانت بن العراق ومصر قبل ال ور  ،جاءت رغبة من قياد ال ور إلقامـة أوثـ
العالقات م الشقيقة مصر يف كافة اجملاالت(.)26
لنن ه العالقات الطيبة م تد طويالً ،وذلك لنشوب خالفات بن قاد ال ور يف العراق بعد أربعة
أشــهر مــن قيامهــا( . )25وســرعان مــا تفاقمــت اخلالفــات بــن قاسـ وعبــد الناصــر لتصــل إىل حــد القطيعــة،
واهتا الواحد لآلخر ابلعمالة واخليانة(.)24
 )4مرحلة ثورة  8شباط – فرباير  1963يف العراق:

جــاءت هـ ال ــور كنتيجــة حتميــة لل الفــات ولالنشــقاقات وللصـراعات الــي قامــت بــن قــاد ال ــور
عبد النرمي قاس وعبد السال عـار حالـت ابلنهايـة إىل قتـل قاسـ وتـو عـار مـا الرائسـة ،وأن مـن
البديه أن ينون من أك ر الدوك و ال عماء العرب ترحيباً هب ال ور ه مصر ،وعبد الناصر(.)23
 -21خروشـو  :نينيتـا سـريغيفيش خروتشــو  ،عـي شـيوع ورجــل دولـة سـوفيي ،ولـد يف  25نيســان ـ ابريـل ســنة ، 2896
مبقاطعة كورسك الوقعة عل احلدود الفاصلة بن روسيا و أوكرانيا من عائلة يعمل إفرادها ابملنـاج  ،عمـل يف بدايـة حياتـ راعيـاً ومـن
انتسـ إىل اجلامعــة العماليــة ســنة  ، 2911تــوىل عــد مناصـ يف اللجنـة املرك يــة للحـ ب الشــيوع  ،إىل ان تقلــد مــا األمــور وأصــبح
رئيساً لالحتاد السوفيي سنة  ، 2957انته خروشو سياسة االنفتاح والتفه والتأييد إ اء دوك العام ال ال وخصوصاً الدوك العربية
منها ،ختل عن مجي مناصب يف  26تشرين األوك ـ أكتوبر سنة . 2946
 -22جــاء تصــر عبــد الناصــر هـ ا ملنـ اي تــدخل خــارج لقمـ ال ــور كمــا قمعــت مــن قبلهــا ثــور رشــيد عــا النــيالين ســنة
 ، 2962عنــدما تــدخلت القـوات الربيطانيــة إلمخادهــا .للم يــد انظــر :حممــد حســنن هينــل ،عبــد الناصــر والعــام ،بــريوت ،دار النهــار،
 ،2931ص283ـ.289
ك لك :د .عبد احلميد عبد اجلليل أمحد شليب ،مرج ساب  ،ص.676
 -21فائ السامرائ  ،الوض يف العراق وإثر يف القومية العربية ،الدار القومية للطباعة والنشر ،بغداد ،2959 ،ص.216
 -27جاء ذلك بسب القطعية والتصعيد السياس واإلعالم بن العـراق ومصـر قبـل ال ـور  ،حيـ م يعـرت العـراق ابجلمهوريـة
العربية املتحد  ،ك لك م تعرت األخري ابالحتاد اهلامش ال ي حل تلقائياً بعد قيا ال ور .
 -26وكنتيجة لتلك املعطيات قرر عبد النرمي قاس قائد ال ور  ،إرسـاك وفـد كبـري علـ أعلـ مسـتوى برائسـة عبـد السـال عـار
وعدد من و راء واملسؤولن يف احلنومة اجلديد إىل دمش حي كـان عبـد الناصـر هنـاك .للم يـد انظـر :د .عبـد اجلبـار جرمـود ،اتريـخ
حيايت 2921ـ ، 2932بغداد ،درا النهضة ،2945 ،ص.712
 -25وذل ــك النقس ــا قادهت ــا إىل فـ ـريقن ،فريـ ـ مؤي ــد للوح ــد أو االحت ــاد مـ ـ اجلمهوري ــة املتح ــد  ،وك ــان علـ ـ رأس ــه ع ــار ،
والقـومين ،وحـ ب البعـ العــري االشـرتاك  ،ويقــف علـ اجلانـ اآلخــر الفريـ الـرافض للوحـد بقيــاد قاسـ  ،والشــيوعين ،واألكـراد.
للم يد انظر :املرج الساب  ،ص.712
 -24راض رشيد ج احليدري ،مرج ساب  ،ص.141
 -23ابلفعل كانت القـاهر أوك العواصـ العربيـة والدوليـة اعرتافـاً ابل ـور العراقيـة اجلديـد  ،حيـ أن عبـد الناصـر أرسـل برقيـة هتنئـ
إىل عار  ،بعد انتهاء عمليات القتـاك وجنـاح ال ـور خبمـس عشـر دقيقـة فقـط .للم يـد أنظـر :د .عبـد احلميـد عبـد اجلليـل أمحـد شـليب،
مرج ساب  ،ص.519
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العدد11 :

أال إننــا جنــد أن اإلحــداث أثبتــت أبن أي مــن عــار وحـ ب البعـ قــاد ال ــور  ،م ينــو جــادين يف
دعواتا للوحـد مـ مصـر الـي تغنـوا هبـا قبـل قيـا ال ـور والـي علـ أساسـها قـاموا هبـا ،إال أمـ اسـت دموا
اس ـ عبــد الناصــر والقوميــة العربيــة للوثــوب إىل الســلطة ،وذلــك ملــا حيمل ـ عبــد الناصــر مــن شــعبية وح ـ
واحرتا لدى غالبية الشع العراق والعري(.)28
ثانياً :السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق من .4394-4390
شهدت احلق الي تلت استال الرئيس أنور السادات لغاية إغتيال عد مراحل جتلت أتها يف:

 )1مرحلة حرب  6تشرين األول _ أكتوبر :1973

تعـد مرحلـة حـرب  4تشـرين األوك ـ أكتـوبر سـنة  ، 2937حمطـة اترخييـة يف إطـار العالقـات العراقيـة ـ
املصرية ،حي كان للعراق دور ابر وثقل سياس كبري( ،)29فقـد قـد العـراق ملصـر وسـورا ،كـل أصـنا
الدع العسنري لتدعي اجلبهة املصـرية ـ السـورية ،األمـر الـ ي كـان لـ انعناسـات اإلجيابيـة علـ التضـامن
الع ــري( ،)11كم ــا تواص ــل ال ــدع العراقـ ـ للجبه ــة العربي ــة ض ــد الني ــان الص ــهيوين علـ ـ كاف ــة املس ــتوات
العسنرية ،والسياسية ،واالقتصادية(.)12
وكان العراق من مؤيدي است دا ثالنفط كسالح يف املعركةث فقد عمل م ابق الدوك العربية املنتجة
للــنفط علـ عــد بيـ الــنفط العــري إىل الــدوك األوربيــة والــوالات املتحــد األمرينيــة ،ابســت ناء فرنســا الــي
كانــت واقفــة موقــف احليــاد واملســاند للعــرب ،ممــا جعــل ابأل مــة االقتصــادية أن تضــرب ه ـ الــدوك ،ه ـ ا
ابإلضــافة إىل تقليــل صــادرات الــنفط للــدوك الــي تتعــاون م ـ الــوالات املتحــد األمرينيــة وتتعــاطف م ـ
إسرائيل بصور متنرر ال تقل عن  %5ابتداء من شهر تشرين األوك ـ أكتـوبر سـنة  ، 2937مـن حجـ
اإلنتاج الفعل لشهر أيلوك ـ سبتمرب سنة  2937ث(.)11

 -28حيـ مت لنليهمــا الوصـوك إىل الســلطة عـار ب ــور  8شـباط ـ فربايـر ســنة ، 2947كمـا ذكــر  ،وحـ ب البعـ ب ــور 23
متو ـ يوليو سنة  ، 2948من دون إن حيق إي منهما الوحد املنشود  ،وال حى اإلحتاد الفدرا ال ي قاوموا بشد اا حن قاس
 -29الفري ـ ســعد الــدين الشــاذ  ،حــرب أكتــوبر ،منشــورات مؤسســة الــوطن العــري للطباعــة والنشــر ،ابريــس ،ابلتعــاون م ـ دار
احلرية للطباعة والنشر ،بريوت ،ط ،2981 ،2ص298ـ.299
 -11م كرات حممود راض( 2968ـ ،)2938البحـ عـن السـال يف مصـر والصـراع يف الشـرق األوسـط ،ط ،2املؤسسـة العربيـة
للدراسات والنشر ،بريوت ،2982 ،ص.161
 -12أن كــل مــن الـرئيس املصــري أنــور الســادات والـرئيس الســوري حــافظ أســد م يتوقعـوا أن يشــارك العـراق أبي جمهــود حــري يف
احلــرب ،وذلــك لوجــود أك ــر مــن خطــر علـ الع ـراق ،منهــا التواجــد املن ــف للق ـوات اإليرانيــة املنتشــر عل ـ طــوك حــدودها مـ الع ـراق،
ابإلضافة إىل ثورات األكراد الي ال تنقط لنن م بـدء القتـاك اتصـل الـرئيس العراقـ أمحـد حسـن البنـر ابلرئيسـن السـادات واألسـد،
يعلمهما أبن العراق قد قرر أن يشارك يف املعركة .للم يد انظر :خضري إبراهي سلمان احلمداين ،مرج ساب  ،ص.22
ك ـ لك :الل ـواء حســن مصــطف أمحــد ،اجلبهــة الش ـرقية ومعاركهــا يف حــرب رمضــان ،بغــداد ،مديريــة املطــاب العســنرية،2983 ،
ص.297
ك لك :حممد حسنن هينل ،أكتوبر 2937السالح والسياسة ،القاهر  ،مرك األهرا للرتبية والنشر ،2997 ،ص.76
 -11ويصــف ث نيســنون ذلــك القـرار ويقــوك ث لقــد تلقـ الغــرب يف خريــف ســنة  ، 2937درسـاً قاســياً ومؤملـاً الينسـ  .للم يــد
انظر :ريتشاد نينسون ،م كرات الرئيس نينسون ،احلرب احلقيقية ،ترمجة ،د .سهيل كل ،دمش  ،دار حسان للطباعة والنشر ،ط،2
 ،2987ص.222
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 )2مرحلة معاهدة السالم املصرية الصهيونية:

السياسة اخلارجية املصرية جتاه العراق بعد االحرم االمريكي

بــدأت ه ـ املرحلــة بعــد إن ع ـ الســادات إبج ـراء الصــلح م ـ النيــان الصــهيوين ،حي ـ أعلــن ذلــك
صراحة يف خطاب يف جلسة جملس الشع املصري يف تشرين ال اين _ نوفمرب سـنة  ، 2933والـي أعلـن
فيها عن اقرتاح ابل هاب إىل القـدس( ، )17والـ ي جـاء فيـ ثأنـ مسـتعد للـ هاب إىل أي منـان يف العـام
حب اً عن السال  ،حى لو كان ه ا املنان القدس ذاهتا والننيست( ،)16نفس ث (.)15
وهنـ ا نفـ ال ـرئيس الســادات مســاء يــو الســبت  11تش ـرين ال ــاين ـ نــوفمرب ســنة  ، 2933حينمــا
حطت طائرت يف مطار (بن غورين) وسط أكرب حشد إعالم عرف العام كاف ( ،)14وعل الرغ من تباين
مواقف الدوك العربية من ار السـادات إىل النيـان الصـهيوين بـن الـرافض واملـتحفظ ،إال أن توقيـ مصـر
يف أيلــوك _ ســبتمرب ســنة  ، 2933عل ـ تســوية ث كام ـ ديفيــدث ( )13دف ـ الــدوك العربيــة املتحفظــة إىل
موقف الرفض للتحرك املصري .فشرعت الدوك العربية مجيعها بقط العالقات م مصر.
كمــا طلبــت احلنومــة العراقيــة لعقــد م ـؤمتر القمــة العــري ،ومت عقــد ابلفعــل يف بغــداد ســنة ، 2938
ومت ض عن  :إرساك رسالة حتمل توقي رئيس املؤمتر ثالبنرث حيملها إىل السادات وفد من القمة(.)18
وكان رد الدوك العربية املعارضة هلـ االتفاقيـة هـو تنفيـ مقـررات قمـة بغـداد ،فقـد قـرر جملـس جامعـة
الـدوك العربيـة علـ مسـتوى و راء اخلارجيــة واالقتصـاد واملـاك العـرب ،يف االجتمــاع الـ ي عقـد بب ــغداد مـن
املد 13ـ 72آذار _ مارس من نفس السنة ،فرض العقوابت التالية عل احلنومة املصرية(:)19
أ -سح السفراء العرب من مصر فوراً.
ب -تعلي عضوية مصر يف جامعة الدوك العربية.
ج -نقل مقر جامعة الدوك العربية من مصر إىل تونس.
 -17حممد حسنن هينل ،حدي املبادر  ،ط ،4بريوت ،2985 ،ص .68
 -16الننيس ــت :أي ث اجملم ـ ث ه ــو الربمل ــان اإلس ـرائيل حي ـ يرتك ـ عم ــل التش ـري ومراقب ــة احلنوم ــة اإلس ـرائيلية .ع ــدد ن ـواب
الننيسـت  211ئبًـا ،ينتمـ كـل مـنه إىل حـ ب مسـجل ويعمـل ممـ ال هلـ ا احلـ ب .أطلـ علـ الربملـان اإلسـرائيل اسـ ثالننيســتث
نسبة إىل اس جملس احلاخامن الوارد يف امليشـنا  :ثقبـل موسـ التـورا مـن سـيناء وسـلمها ليشـوع ،ويشـوع للشـيو  ،والشـيو لألنبيـاء،
واألنبياء سلموها لرجاك الننيست النبري.
 -15حممــد حســنن هينــل ،عواصــف احلــرب وعواصــف الســالح ،املفاوضــات السـرية بــن العــرب و (إسـرائيل) ،النتــاب ال ــاين،
بريوت ،2994 ،ص .741 _759
 -14د .عل الدين هالك ومجيل مطر ،النظا اإلقليم العري ،مرج ساب ،ص .274
 -13كامـ ديفيـد :عبـار عـن اتفاقيـة مت التوقيـ عليهـا يف  23سـبتمرب  2938بـن الـرئيس املصـري حممـد أنـور السـادات ورئــيس
و راء إس ـرائيل منــاحي بــيغن بعــد  21يومــا مــن املفاوضــات يف املنتج ـ الرائس ـ كام ـ ديفيــد يف واليــة مرييالنــد القري ـ مــن عاصــمة
الوالات املتحد واشنطن .حي كانت املفاوضات والتوقي عل االتفاقية حتت إشرا الرئيس األمرين السـاب جيمـ كـارتر .ونـت
عن ه االتفاقية حدوث تغيـريات علـ سياسـة العديـد مـن الـدوك العربيـة جتـا مصـر بسـب مـا وصـف الـبعض ثبتوقيـ السـادات علـ
اتفاقية السال دون املطالبة ابعرتا إسرائيل حب الشع الفلسطي ،يف تقرير مصري ث ومت تعلي عضوية مصـر يف جامعـة الـدوك العربيـة
من عا  2939إىل عا  2989نتيجة التوقي عل ه االتفاقية ومن جهة أخرى حصل ال عيمان مناصـفة علـ جـائ نوبـل للسـال
عــا  2938بعــد االتفاقيــة حسـ مــا جــاء يف مــربر املــنح للجهــود احل ي ــة يف حتقيـ الســال يف منطقــة الشــرق األوســط .للم يــد انظــر:
مجاك عل هران ،السياسة اخلارجية ملصر ( 2931ـ  ،) 2982منتبة مدبو  ،القاهر  ،اتريخ النشر بال ،ص.217
 -18األ أن الســادات م أيخ ـ برســالة القمــة العربيــة وســار قــدماً حنــو هدف ـ بعق ـد املعاهــدات واالتفاقيــات م ـ إس ـرائيل فوقعــت
املعاهد املصرية ـ اإلسرائيلية يف  14آذار ـ مارس سنة  ) 2939أمحد عصا عود  ،امللف النامل ملسري القمة العربية ،عمان ،مطـاب
املؤسسة اإلردنية ،2982 ،ص.75
 -19خضري إبراهي سلمان حممد البدراين ،مرج ساب  ،ص.74
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العدد11 :

ثالثاً :السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق من .4330-4394
شهدت احلقبة الي تلت مقتل السادات واستال الرئيس حس ،مبارك السلطة ولغاية الدخوك العراق
للنويت عد مراحل جتلت أتها يف:

 )1حرب الخليج األوىل :1988-1981

بعـد مـرور وقـت لـيس ابلطويـل مـن بـدء القطيعـة العربيـة ملصـر وخـروج مصـر مـن دائـر الصـراع العـري ـ
اإلسـرا ئيل  ،بــدأت احلــرب العراقيــة ـ اإليرانيــة ،فــأثرت هـ احلــرب ابلســل عل ـ إدار الص ـراع العــري ـ
الصهيوين(.)71
ممــا عمــد بصــان الق ـرار السياس ـ اجلديــد يف مصــر املتم ــل ابل ـرئيس حســ ،مبــارك ،ال ـ ي تــوىل حن ـ
مصــر بعــد اغتيــاك الســادات ســنة  ، 2982إىل انتهــاج سياســة خارجيــة جديــد  ،وحتســن العالقــات م ـ
الــدوك العربيــة وابألخ ـ الع ـراق منهــا ،لنون ـ ميــر مبرحلــة صــعبة وعصــيبة وهــو خيــوض حرب ـ الداميــة م ـ
إيران(.)72
فتحسنت العالقة بن العراق ومصر ،واصبح هناك تتطور ابلعالقة يف شى اجملاالت(.)71
ووصـلت العالقـات العراقيـة ـ املصـرية اىل أعلـ مسـتوى يف تلـك الفـرت  ،ونالحـظ ذلـك عنـدما رفضـت
القياد املصرية عرضاً إيرانياً رمسياً غري مباشر ،بشأن شراء معدات عسنرية بقيمة مليار دوالر(.)77
وكنتيجة حتمية ملوقف مصر الرمس والشـعيب عمـل العـراق علـ إعـاد مصـر إىل الصـف العـري ،وكـان
العراق مؤمن بضرور إعاد العالقات العراقية ـ املصرية(.)76
حي ـ كــان للع ـراق دور مه ـ ومــؤثر وفعــاك يف اختــاذ الق ـرار العــري القاض ـ إبعــاد مصــر إىل اجلامعــة
العربية بشنل رمس  ،وه ا ماحدث يف مؤمتر قمة الدار البيضاء يف تشرين ال اين ـ نوفمرب سنة . 2989

 -71ألن احلـرب قللــت مـن إمنانيــة نشـوب حــرب عربيـة ضــد إسـرائيل ،كمــا أمـا مننــت اجلـيش اإلسـرائيل مـن ختفــيض مي انيتـ
السنوية بسب ذلك .للم يد أنظر :مجاك مصطف عبدهللا ،اإلسرتاتيجية األمرينية يف الشرق االوسط 2999ـ  ،1111رسـالة دكتـورا
غري منشور يف العلو السياسية ،كلية العلو السياسية ،جامعة بغداد ،بغداد ،1112 ،ص.286
كـ لك :د .خلــدون جـ معــرو  ،إتفاقيــة التســوية وإثرهــا عل ـ القضــية الفلســطينية .يف كتــاب عالقــات إسـرائيل الدوليــة ،مرك ـ
الدراسات الفلسطينية ،كلية العلو السياسية ،جامعة بغداد ،بغداد ،2991 ،ص.187
 -72هنا بدأت أوك مظاهر إعاد وحتسن العالقة بن العراق ومصر ،فقد كانت ه احلرب مـن الفـرص املهمـة والنبـري إلعـاد
مصر عالقاهتا الطبيعية م الدوك العربية ،فوقفت موقف إجياي م العراق يف حرب م إيران .للم يد أنظر :خضري إبراهي سلمان حممد
البدراين ،مرج ساب .67 ،
ك لك :د .مجاك عل هران ،اب عدا الدور املصري جتا احلرب العراقية ـ املصـرية ،جملـة السياسـة الدوليـة ،مؤسسـة اإلهـرا  ،القـاهر ،
العدد ،2985 ،39ص.211
 -71فقامــت مصــر بتجهي ـ األســلحة وال ـ خائر إىل اجلــيش العراق ـ  ،وم متض ـ اال فــرت قصــري حــى كانــت خطــوط اإلنتــاج يف
مصان ال خري املصرية تعمل للجيش العراق  ،واستمر ذلك طواك فرت احلرب ه ا ابإلضافة إىل اشتغاك املالين من العاملة املصرية يف
العراق مما كان فيها من األثر االجيـاي للطـرفين .للم يـد أنظـر :اللـواء الـدكتور كمـاك أمحـد عـامر ،الـدور املصـري والعـري يف حـرب حتريـر
النويت ،ج ،2اهليئة املصرية العامة للنتاب ،القاهر  ،اتريخ النشر بال ،ص.13
 -77جريد كريستان ساينس مونرت ، 2981/6/17 ،نقالً عن :املرج الساب  ،ص.52
 -76سعد ه اع عمر ،الوحد العربية يف سياسي مصر والعراق ،دراسـة مسـتقبلية مقارنـة ،رسـالة ماجسـتري غـري منشـور يف العلـو
السياسية ،معهد القائد املؤسس للدراسات العليا ،بغداد ،1112 ،ص.281
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 )2مجلس التعاون العربي:

شهدت بغداد يف شباط ـ فرباير سنة  ، 2989التوقيـ علـ مي ـاق جملـس التعـاون العـري والـ ي ضـ
حتت مظلت كل من العراق ،مصر ،األردن ،اليمن( .)75جـاء تشـنيل هـ ا اجمللـس لبلـو العالقـات العراقيـة
املصرية إىل ال رو االجيابية.
و كان من امل طط ل إن يقو جملس التعـاون العـري بـدور رادي يف املنطقـة ،لـوال احلـروب الـي آتـت
عليهــا( ، )74لنــن ه ـ ا احللــف م يســتمر مــد طويلــة وأســتمر لبضــعة أشــهر فقــط ،حي ـ أنـ انفــرط مبجــرد
اجتياح اجليش العراق للنويت يف  1آب ـ أغسطس سنة  ، 2991حي وقفت كل من الـيمن واألردن
إىل جان العراق ،وقفت مصر إىل جان النويت ،وهب ا احنل ه ا اجمللس(.)73
رابعاً :السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق من .9005-4330
شــهدت احلقبــة الــي تلــت حــرب اخللــي ال انيــة ولغايــة احــتالك العـراق وإســقاط نظامـ السياسـ عــد
مراحل جتلت أتها يف:
ا) حرب الخليج الثانية سنة :1991

جاءت قضية االجتياح العراقـ للنويـت لتـدمر العـراق بصـور خاصـة والـوطن العـري بصـور عامـة ،ملـا
ترت عليها من انقسامات وتشرذمات داخل العراق والوطن العري(.)78
حي ـ انقس ـ ال ـرأي العــا العــري بــن مؤيــد وال ـرافض .فتم ــل املعســنر األوك وض ـ كــل مــن األردن،
اليمن ،السودان ،موريتانيا ،فلسطن ،اجل ائر ،ليبيا ،تونس ،وهو املعسنر ال ي يتحفظ عل إدانة العراق،
ويــرفض االســتعانة بق ـوات أجنبيــة إلجبــار الع ـراق عل ـ االنســحاب مــن النويــت ،بينمــا تشــنل املعســنر

 -75د .سـلمان يــدان النـداوي وعصــا حممـد حســون ،جملـس التعــاون العـري ،املــدخل و الفلسـفة والعمــل ،اجلامعـة املستنصـرية،
 ،2989ص.62
 -74حي كان اهلد من أتسيس ه ا اجمللـس ،هـو حتقيـ أكـرب قـدر مـن التنسـي والتعـاون والتنامـل االقتصـادي الـ ي يعطـ
مــردودا ت إجيابيــة للــدوك املؤسســة ممــا يــؤدي بــدرو إىل إعطــاء قــدر أكــرب مــن املــردودات اإلجيابيــة عل ـ الصــعيد السياس ـ  ،وتعــد ه ـ
اخلطو مدخالُ لتحقي األمن القوم العري لو مت العمل ب بصور صحيحة .للم يد أنظـر :خطـاب الـرئيس حسـ .،مبـارك أمـا جملـس
الشع والشورى املصرين ،جريد األهرا  ،القاهر .2989/7/12 ،
 -73جملس التعاون العري ،مقاك منشور عل شبنة املعلومات الدولية االنرتنت عل الرابط:
http; \\ wkidia..org\wiki\d98.

 -78فعملت حنومة النويت عل أن تنون أدا بيد الوالات املتحد األمرينية إلضعا العراق اقتصاداً وحتقيقاً هل الغاية،
جــاء يف البنــد اخلــامس مــن االتفــاق املعقــود بــن وكالــة امل ــابرات األمرينيــة(( ))CIAوو ار الداخليــة واألمــن النويتيــة ،عل ـ أن تقــو
حنومة النويت مبشـاغلة العـراق هبـد تطويقـ اقتصـاداً ،إلضـعاف مـن أن يقـو = =أبي دور مينـن أي ي يـد يف رصـيد قوتـ السياسـية
واالقتصادية .حيـ مت النشـف عـن هـ ا االتفـاق املعقـود بـن وكالـة امل ـابرات األمرينيـة وو ار الداخليـة واألمـن النويتيـة ،وثيقـة سـرية
يعود اترخيها إىل  11تشرين ـ نـوفمرب سـنة  ، 2989تتضـمن مثـان فقـرات ،أعـدها مـدير األمـن الـوط ،النـويي إىل و يـر الداخليـة ،تركـ
الفقــر اخلامســة منهــا علـ م ـاأييت :ث قــد اتفقنــا م ـ اجلان ـ األمرينـ عل ـ أن مــن املهـ االســتفاد مــن تــدهور الوض ـ االقتصــادي يف
العراق حى جنرب ه ا البلد عل رس حدود املشرتكة وقد عرضت وكالة االست بارات األمرينية وسائل الضغط الـي نراهـا مالئمـة مـ
التشديد عل ان يقو بيننا تعاون واس يف ه ا احلقل .بشرط إن يـت التنسـي علـ أعلـ مسـتوات ث للتفاصـيل انظـر :حممـد حسـنن
هينل( ،حرب اخللي ) راوها القو والنصر ،ط ،2القاهر  ،دار األهرا  ،2991 ،ص.7-1

719

العدد11 :

ال اين من دوك جملس التعاون اخلليج ( ،)79مصر ،سورا ،املغـرب ،لبنـان ،الصـوماك ،جيبـويت ،وهـو الـ ي
يدين اإلجتياح العراق للنويت ،ويساند املطل السعودي ابالستعانة بقوات أجنبية(.)61
وم تنتف مصر بفتح ممرها املائ املتم ل بقنا السويس لعبور قالت الطائرات واملدمرات وابق قط
األسطوك لقوات التحالف( ،)62عرب مـوانئ مصـر علـ البحـر األمحـر وصـوالً إىل ميـا اخللـي العـري فقـط،
وإمنا ذهبت إىل إرساك حشد عسنري ك يف للمنطقة(.)61
 )2مرحلة العقوبات االقتصادية:

نـت عـن هـ املرحلـة فــرض احلصـار االقتصـادي علـ العـراق ،الـ ي دا قرابـة ثالثـة عشــر عامـاً ،وقــد
شاركت الدوك العربية ومنها مصر قبل دوك العام يف تطبي ه ا احلصار م ابق دوك العام ،ال ي أسـفر
عن وفا قرابة مليون طفل عراق بسب ذلـك احلصـار( .)67وامتـا ت هـ املرحلـة ابلعصـبية والتـدهور بـن
الع ـراق ومصــر ،وبق ـ احلــاك عل ـ مــا هــو عليــة بــن احلنومــة العراقيــة واملص ـرية لغايــة مــا عــدلت احلنومــة
املصـرية موقفهـا الرمسـ مـن العـراق علـ الـرغ مـن األ مـة الـي خلفتهـا أحـداث ال ـاين مـن آب ـ أغسـطس
سنة  ، 2991يف العالقات بينهما ل لك جند ان موقف احلنومة املصرية قـد طـرأ عليـ نـوع مـن التحسـن
عندما أدركت خبطور احلصار عل العراق( )66وان املسو الستمرار ه ا احلصار قد انتف .
وعل ـ أســاس ه ـ ا املوقــف انطلقــت الــدعوات واملبــادرات الشــعبية املص ـرية املتعــدد اجملــاالت لتأكيــد
ضرور رف احلصار ،فقد وصلت إىل بغداد من سنة  ، 1111العديد من الطائرات املصرية خارقة احلظر

 -79جملـس التعــاون اخلليجـ  :جملــس التعــاون لـدوك اخللــي العربيــة هــو منظمــة إقليميــة عربيـة منونــة مــن ســت دوك أعضــاء تطــل
علـ اخللــي العــري هـ الســعودية واإلمــارات والنويــت وقطــر وســلطنة ُعمــان ومملنــة البحـرين .كمــا يعــد كــل مــن العـراق ابعتبــار دولــة
عربية مطلـة علـ اخللـي العـري والـيمن (الـ ي مي ـل االمتـداد االسـرتاتيج لـدوك جملـس التعـاون اخلليجـ ) دوال مرشـحة للحصـوك علـ
عضوية اجمللس الناملة حي ميتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض جلان اجمللس كالراضـية والصـحية وال قافيـة .أتسـس اجمللـس يف
 15أار _ مايو  ، 2982ابالجتماع املنعقد يف أبو ظيب ابإلمارات العربية املتحد وكان كل من الشيخ جابر األمحـد الصـباح والشـيخ
ايد بن سلطان آك ميان من أصـحاب فنـر إنشـائ  .يتـوىل رائسـة األمانـة العامـة للمجلـس حاليـاً عبـد الـرمحن بـن محـد العطيـة .ويت ـ
اجمللس من الراض مقراً ل  .للم يد انظر موق جملس التعاون اخلليج عل شبنة املعلومات الدولية االنرتنت عل الرابط:
/http://www.gcc-sg.org
 -61هن ا وقفت مصر عل رأس الدوك الي عارضت الدخوك العراق للنويت ،وتلبية للمطل السعودي ابملشـاركة يف الـدفاع
عن أراضيها ،طبقاً ملعاهد الدفاع العري املشرتك .للم يد أنظر :اللواء الدكتور ،كماك أمحد عامر ،مرج ساب  ،ص.217
 -62قوات التحالف :وهو اكرب جتم عسنري تشنل بعد احلـرب العامليـة ال انيـة سـنة ، 2965حيـ مجعـت الـوالات املتحـد
األمرينية ارب وثالثن دولة ،غالبيته دوك كربى ،ضد العراق بعد قيا االخري جبتياح النويت سنة  ، 2991كما شهد ه ا التحالف
مشاركت دوك عربية عل رأسها مصر ،دمر العراق عل ضوء ه ا= =التحالف ،حي انـ صـار اقـرب رمـاينون اىل دوك ماقبـل املـيالد
مبــا شــنل التحــالف مــن قــو عســنرية مــدمر  ،وعل ـ الــرغ مــن كــرب التحــالف وقــو املفرطــة اال ان الع ـراق قــاو ه ـ ا العــدوان مايقــارب
شهرين متنن خالهلا اىل احلاق خسائر ال يستهان هبا.
 -61حيـ وافقــت مصــر يف  22آب ـ أغســطس ســنة  ، 2991إبرســاك قـوات عســنرية مصـرية إىل الســعودية( ،)61وفعـالً مت
إرساك ه القوات وعددها ( )74إلف جندي جمه اً أبحـدث األسـلحة لنـ تقـف إىل جانـ قـوات التحـالف الغـري .للم يـد أنظـر:
تصرحيات ترك ابن نصار عبد الع ي  ،مسؤوك قاعد امللك خالد اجلوية ،جريد االجبار ،القاهر .2991/21/28 ،
 -67خضري إبراهي سلمان حممد احلمداين ،مرج ساب  ،ص.211
 -66هن ــا دع ــت احلوم ــة املص ـرية األقط ــار العربي ــة إىل مراجع ــة سياس ــاهتا جت ــا الع ـراق بع ــد م ــرور ثالث ــة عش ــر س ــنة عل ـ الع ــدوان
واحلصار ،وأعربت الشركات املصرية عن استعدادها لت ويد العراق ابحتياجات يف جماالت أتهيل وحتدي البـى التحتيـة املتضـرر  .للم يـد
انظر :املرج الساب  ،ص.226
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اجلـوي علـ العـراق وحاملــة أعــداداً كبـري مــن املســؤولن وامل قفـن والفنــانن والراضــين واحملـامن ومــن كافــة
الشرائح االجتماعية(.)65
 )3حرب الخليج الثالثة سنة :2113

شــهدت هـ املرحلــة مــن وجهــة نظــر ا دواجيــة ابملعــايري ،حيـ كــان املوقــف الرمسـ املصــري مشوشـاً
وغامض ـاً فتجل ـ ابلــرفض النل ـ لعمليــة احــتالك الع ـراق وتغيــري نظام ـ السياس ـ  ،مــن خــالك نشــاطات
وحتركــات ال ـرئيس مبــارك للحيلولــة دون وقــوع الغ ـ و( .)64لنــن ابملقابــل جنــد إن تســهيالت مص ـرية قــدمت
للوالات املتحد األمرينيـة مت لـت يف الـدع اللوجسـي( ،)63لقواهتـا العسـنرية الـي شـرعت يف عمليـة غـ و
واحتالك العراق من خالك عد وسائل ه :
أ) مساح احلنومة املصرية للقوات األمرينية الغا ية حيـ وافقـت احلنومـة املصـرية مـن املـرور عـرب قنـا
السويس عل مرور القط احلربية األمرينية و الربيطانية حبجة أن مصر ملت مة ابتفاقية القسطنطينية(.)68
ب) املساند اإلعالمية املصرية(.)69
ج) الدع الغ ائ املصري(.)51
وحنــن هنــا نقــوك إن احلنومــة املص ـرية كانــت تتمســك ابتفاقيــة القســطنطينية ،الــي مــر عل ـ إبرامهــا مــا
يقــارب ( ) 211ســنة ،وتســع لتفعيلهــا والعمــل مبقتضــاها ،فلمــاذا ال تســع لتفعيــل اتفاقيــة الــدفاع العــري

 -65سعد ه اع عمر ،مرج ساب ساب .118 ،
 -64حيـ اجــرى الـرئيس املصـرية عــد حمــاداثت ولقــاءات مـ املســؤولن الــدولن واالقليمــن ومنهــا التقـ يف  6كــانون ال ــاين –
يناير  ،1117و ير اخلارجيـة الرتكـ عبـدهللا غـوك يف شـر الشـيخ وحبـ معـ تطـورات اال مـة العراقـ  .ويف 26مـن الشـهر والسـنة ذاهتـا،
قا ايضا ب ار سـريعة إىل اململنـة العربيـة السـعودية التقـ خالهلـا = =امللـك فهـد بـن عبـد الع يـ وو عهـد  ،لبحـ سـبل جتنـ شـن
حرب عل العراق ،واعقبها بقرت قصري  .جبولة اوروبية مشلت كــل من (املانيـا – فرنسـا) لبحـ الوضـوع ذاتـ  ،ويف  16كـانون ال ـاين _
ينــاير ســنة  ، 1117شــاركت مصــر يف اجتمــاع لــدوك ج ـوار العـراق ،لبحـ والعمــل عل ـ احلــل الســلم لال مــة العراقيــة .كمــا اســتقبل
الرئيس مبارك يف  25شباط – فرباير سنة  ، 1117العاهل األردين امللك عبدهللا ال اين ،وقد خرجت القمة املصـرية – االردنيـة مؤكـد
عل اتية استمرار اجلهود البعاد شبح الصراع العسنري يف العراق .للم يد انظر :جريد الشرق االوسط.1117/2/25 ،
 -63الـدع اللوجسـي logistical suort :هـو املسـاند املتعلقـة ابإلمـداد والتمـوين للقـوات العسـنرية يف عملياهتـا املتقدمـة لغـ و
أراض الغري ،وكما حتتاج القوات الغا ية للدع اللوجسي حتتاج إىل العمليات اإلعالمية العسنرية الي تعمـل علـ هتيئـة الـرأي العـا يف
األراض ـ املس ــتهدفة ابلغ ـ و حت ــت أمس ــاء ومس ــميات األه ــدا النبيل ــة والغ ــاات الس ــامية .وتق ــدمي ال ــدع اللوجس ــي مش ــاركة فعلي ــة يف
العمليـات العسـنرية الن قـوات بـدون دعـ لوجسـي تعـ ،اهل ميـة واالنـدحار والتقهقـر حب ـاً عـن املـاء والطعـا  .للم يـد انظـر :سـليمان بـن
صاح اخلراش  ،مرج ساب .
 -68هـ االتفاقيــة الــي وقعتهــا اخلالفــة الع مانيــة ومصــر يف واليتهــا وأكــدت احلنومــة املص ـرية ،إن مصــر ال تســتطي إن متن ـ أي
قطعة حربية أجنبية من املرور يف القنا  ،اال اذا كانت مصر يف ه املقصود ابحلرب .للم يد انظر :د .عل الدين هالك ،العراق وافاق
املستقبل ،مداخلة يف ندو املرك الدو للدراسات ااملستقبلية واالسرتاتيجية ،القاهر  ،يف  ،1114/3/29ص .25
 -69حصلت القوات األمرينية دعماً واضحاً من بعض وسائل اإلعال ومن ه ا الـدع نشـر جريـد األهـرا يف عـددها الصـادر
يو اخلميس املصاد  11آذار – مارس سنة  ، 1117إعال ً مـدفوع الـ من ابسـ حركـة الوفـاق الـوط ،العراقـ املمولـة مـن الـوالات
املتحد األمرينية ،مبا أمست جرائ صدا  .للم يد أنظر :جريد األهرا .1117/71/11 ،
 -51جاء ه ا الدع من خالك السماح للقوات األمرينية ولربيطانية من احلصوك عل الدع الغ ائ الال خالك محلتهـا علـ
الع ـراق مــن االس ـواق املص ـرية ،وه ـ ا مــامت رصــد مــن خــالك فل ـ واثئق ـ عــن حــاك اجلــيش االمرين ـ خــالك عمليــة االحــتالك ،حي ـ
رصدت النامر صوراً لعبـوات برتقـاك منتـوب عليهـا بيـا ت تؤكـد ان الربتقـاك مصـري طـا ج مـن إنتـاج شـركة امسهـا سـقار وبـ الفـيل
من خالك شاشة ابو ظيب الفضائية يف يو  15اذار – مارس سنة . 1117
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العدد11 :

املشـرتك الــي ال يتجــاو عمرهـا حنــو ( )41ســنة الـي تشــنل مصــر احـد ابــر ركائ هــا( ،)52وهـ ا مــا حصــل
عند الدخوك العراق للنويت .)51( 2991
هنـ ا مينــن القــوك إن املوقــف املصــري م ينــن ســلبياً جتــا العـراق فقــط ،وإمنــا كــان اجيابيـاً ابلنســبة إىل
الوالات املتحد األمرينية واإلطرا الـي هلـا مصـلحة يف احـتالك العـراق وتـدمري ( ،)57حيـ كـان الـدع
اللوجسي املصري مؤثراً وذوا اثر ملموس ابإلسراع من عملية احتالك العراق.
امــا عــن املوقــف الشــعيب املصــري مــن الغـ و االننل ـوا أمرينـ للع ـراق فنــان أك ــر وضــوحاً مــن املوقــف
احلنــوم  ،حي ـ شــهدت الســاحة السياســية املص ـرية حالــة م ـن اإلمجــاع بــن كافــة املؤسســات السياســية
وال قافيــة( ،)56والدينيــة( ،)55ومنظمــات اجملتم ـ املــدين( ،)54عل ـ رفــض الغ ـ و واالحــتالك االننلــو أمرين ـ
للعراق.
خامساً :السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق من .9044-9005
شهدت احلق الي تلت حرب احتالك العراق ولغايـة خلـ مبـارك وتـو الـرئيس حممـد مرسـ وخلعـ
أيضاً عد مراحل جتلت أتها يف:
 -52ومبقتضــاها تعتــرب مصــر يف حالــة حــرب حــاك وقــوع العــدوان عل ـ أي دولــة عربيــة عضــو يف اتفاقيــة الــدفاع العــري املشــرتك،
والعراق من بن ه الدوك.
 -51جنـد ان مصـر قـد فعلـت معاهــد الـدفاع العـري املشـرتك ،لنــن مـا المينـن تفسـري هـو املوقــف املصـري مـن الغـ و واالحــتالك
االننلوامرين  ،ذلك ان مصر م تت ـ أي موقـف ينسـج مـ حجـ الفعـل األمرينـ  .فمصـر الـي مجعـت العـرب واحتـدت مـ الغـرب
عن ــد ال ــدخوك العراق ـ للنوي ــت ،م تت ـ أي موق ــف إ اء ماحص ــل يف الع ـراق .للم ي ــد أنظ ــر :د .خ ــريي عب ــد ال ــر اق جاس ـ  ،الع ـراق
ومصر ..مباد ا مصاح ،جملة شؤون عراقية ،مرك العراق للدراسات ،بغداد ،العدد،1117 ،7ص .62
 -57املرج الساب  ،ص .61
 -56متي ـ موقــف أح ـ اب املعارضــة املص ـرية ابل ـرفض القــاط لعمليــة الغ ـ و واالحــتالك االننل ـوا أمرين ـ للع ـراق ،وإعالمــا الــدع
النامــل للشــع العراقـ  ،ومناصــر املقاومــة العراقيــة ،ومســاندهتا ضــد القـوات الغا يــة ،مســتند يف ذلــك علـ ان الغـ و واالحــتالك يعــد
انتهاكـاً ملي ــاق األم ـ املتحــد  ،واملواثي ـ الدوليــة ،وأنــة يهــد إىل تغــري نظــا العـراق ابلقــو  ،الـ ي هــو مــن أوائــل الــدوك مبنظمــة الشــرق
األوسط استقالالً ،وانضماماً إىل ث عصبة األم ث ومن= =بعدها ث األم املتحد ث .ومن أه ه األحـ اب هـ (حـ ب الواحـد حـ ب
التجم الوط ،التقدم الوحدوي ،احل ب الناصري) .للم يد انظـر :التقريـر االسـرتاتيج العـري  ،1116 – 1117مرجـ سـاب  ،ص
.214
 -55أن مؤسسـات الدينيــة هلـا األثــر البـار وامللمــوس يف التـأثري علـ الشــارع العـامل بصــور عامـة والشــارع العـري بصــور خاصــة.
علي ـ كــان جمم ـ البحــوث اإلســالمية يف األ هــر الش ـريف ســباقاً يف إدانت ـ لغ ـ و الع ـراق واحتالل ـ مــن قبــل الــوالات املتحــد األمرينيــة
وحلفائهــا يف ســنة ، 1117حيـ صــرح الشــيخ ث علـ أبــو احلســن ث رئــيس جلنــة الفتــوى ابأل هــر آنـ اك يف شــهر شــباط ـ فربايــر ســنة
 ، 1117بفتوى يؤكد فيها ث وجوب قتاك القوات األمرينية إذا احتلت العـراق ،وأن دمـاء اجلنـود األمـرينين والربيطـانين تعـد يف هـ
احلالة حالالً ،كما أن قتل املسلمن يعدون شهداء .فضالً عن مواقف الننائس املصرية ال الث من األ مة العراقية ال ي م خيتلف عن
املوقف الرمس والشعيب واإلسالم يف مصر ،حي أدانت عملية الغـ و ومـن االحـتالك األننلـو أمرينـ للعـراق ،فضـالً عـن مشـاركة
الننائس يف املؤمترات الي نظمتها خمتلـف القـوى السياسـية الرمسيـة واملعارضـة الرافضـة لالحـتالك األننلـو أمرينـ للعـراق .للم يـد انظـر:
التقرير االسرتاتيج العري  ،1116 – 1117مرج ساب  ،ص .219
 -54قامت مؤسسات اجملتم املدين والنقـاابت يف مصـر بعـدد مـن اخلطـوات العمليـة للتنديـد مبعليـة الغـ و ،كإرسـاك قوافـل إغاثـة،
وتنظــي م ـؤمترات ون ــدوات ،مجاهريي ــة ،وقي ــاد مظــاهرات احتج ــاج للع ــدوان ،وأتي ــدها املطل ـ للشــع العراق ـ  ،ورص ــد ق ـوائ املقاطع ــة
االقتصـادية لــدوك االحــتالك .فأشــهدت خمتلــف اجلامعـات املصـرية ميــدان ومظــاهرات منــدد ابحلـرب علـ العـراق ،وضــمت املظــاهرات
اإللــف مــن املتظــاهرين .كمــا شــهدت عــدد مــن احملافظــات املصـرية مظــاهرات لــدع ومســاند وأتيــد الع ـراق وشــعب  ،والتنديــد ابلعــدوان
الغاش ( ،)54م ل املظاهر الي شهدهتا حمافظـة دميـاط قبيـل الغـ و االننلـو أمرينـ  ،وضـمت مـا يقـارب (( ))151إلـف متظـاهر وكمـا
ش ــهدت حمافظ ــة اإلس ــنندرية تظ ــاهر ض ــمت أك ــر م ــن مئ ــة إل ــف متظ ــاهر ،من ــددين ابحل ــرب علـ ـ العـ ـراق .للم ي ــد أنظ ــر :التقري ــر
االسرتاتيج العري  ،1117 – 1111مرج ساب  ،بال ص.
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السياسة اخلارجية املصرية جتاه العراق بعد االحرم االمريكي

 )1السياسة املصرية بعد االحتالل:

عرجت مصر بعد تغيري النظا السياس يف العراق إىل إتباع عد أسالي إلدار احلالة م العراق كان
م ــن أته ــا أس ــلوب الرتقـ ـ واالنتظ ــار مـ ـ التأكي ــد علـ ـ وح ــد العـ ـراق وض ــرور إم ــاء التواج ــد األجن ــيب
العس ــنري ،دون إقص ــاء ألي ط ــر عراق ـ ألي س ــب ك ــان .ام ــا ع ــن األس ــلوب ال ــاين فن ــان التني ــف
اإلجياي م التطورات السياسية اجلارية يف العراق ،السيما بعد ح يران ـ يونيو سنة  ، 1116حي صدر
قرار األم املتحد ( )2564ال ي صا أسس العملية السياسية يف العراق(.)53
ونالح ــظ هن ــا إن احلنوم ــة املص ــرية عمل ــت إىل اجلمـ ـ ب ــن املقص ــدين ،أي التمس ــك ابملب ــاد (،)58
واحملافظة عل احلد األدىن من العالقات املصـرية األمرينيـة علـ حنـو ال ميـنح تربيـراً خلصـو العالقـة املصـرية
األمرينية لتم يقها مبا يؤدي إىل استعداء اإلدار األمرينية ضد مصر(.)59
وم سقوط بغداد يف  9نيسان ـ أبريل سنة  ، 1117أخ ت مصر بتعديل مواقفها بشان العالقة م
القوى واألح اب املعارضة يف عراق ما بعد صدا  ،بعد أن كانت السياسة املصرية جتا العراق طيلة فرت ما
بعــد حــرب اخللــي ال انيــة ســنة  ، 2991تقــو عل ـ رفــض أي تــدخل يف الشــؤون الداخليــة العراقيــة(،)41
ورفــض إج ـراء أي اتصــاالت م ـ مجاعــات املعارضــة العراقيــة مب تلــف تياراهتــا ،ولقــد ســببت ه ـ اخلاصــية
نتائ سليبة عل املوقـف املصـري مـن ترتيبـات مـا بعـد صـدا يف العـراق ،حيـ عانـت مصـر مـن االفتقـار
إىل الـروابط مـ مجاعـات املعارضــة ،بـل والعجـ عــن التعـر علـ التوجهـات وبـرام هـ اجلامعـات علـ
كافة القضاا املتعلقة مبستقبل العراق(.)42
ان مبجــرد انتهــاء العمليــات العســنرية واحــتالك بغــداد ،ق ــاك ال ـرئيس مبــارك ثان ـ مــن الضــروري حتقي ـ
()41
اسـتقرار الوضـ يف العـراق ،وإعــاد بنــاء مؤسســات الدولـة ،وإمــاء الفوضـ الــي تلــت ســقوط بغــدادث .
ويف  1ح يران ـ يونيـو سـنة  ، 1116اعرتفـت مصـر ابحلنومـة املؤقتـة ،وذلـك بعـد إرسـاك بـرقيي هتنئـ مـن
الـرئيس مبـارك إىل كــل غـا ي اليـاور ،لتوليـ رائسـة اجلمهوريــة العراقيـة ،والـدكتور إاد عــالوي ،لتوليـ رائســة
 -53عبد املنع منصور عل  ،العالقات املصرية اإليرانية اجل ء ال اين ،مقـاك منشـور علـ شـبنة املعلومـات الدوليـة االنرتنـت علـ
الرابط:
http:// aabdmnm.net

 -58فأصرت مصر عل مواقفها من ابدية األ مة عل إبرا متسك مصـر مببـاد القـانون الـدو وطـرح رؤيـة متناملـة حنـو مصـري
الع ـراق (معارضــة احلــرب ،وضــمان اســتقالك وســياد الع ـراق ووحدت ـ اإلقليميــة) .يف مقابــل تعــاون الع ـراق فيم ـا يتعل ـ أبســلحة الــدمار
الشامل .بل أن مصر رفضت جمرد املشاركة يف تب ،مبادرات اقليميـة ودوليـة تتضـمن تنحـ الـرئيس العراقـ صـدا حسـن مقابـل توقـف
الوالات املتحد األمرينية عن هتديد العراق ابلغ و.
 -59د .حممد السيد سعيد ،االحتالك األمرين للعراق رؤية مصرية ،ط ،2دار مرييت ،القاهر  ،1115 ،ص.213
 -41مصر واحلرب عل العراق ،مرج ساب .
 -42لقد حاولت مصر بعد االحتالك االننلوامرين للعراق ان تتالىف ه ا النق من خالك االتصاك جبماعات العراقية الي ال
ي ري االتصـاك هبـا ايـة حساسـيات م ـل اجمللـس األعلـ اإلسـالم واألحـ اب النرديـة الرئيسـية وجتمـ الـدميقراطين املسـتقلن .كمـا أعلـن
و ير اخلارجية املصري آن اك أمحد ماهر عن ترحيب بلقاء كل من يريد ان نستم الي او يستم الينا.
 -41واصدر منت رائسة اجلمهورية يف مصر بيا ً يو  26متو ـ يوليو سنة  ، 1117يرح ب تشنيل جملس احلنـ االنتقـا
العراق ـ  ،وصــفو ابن ـ خطــو اىل االمــا  ،وان ـ مــن شــان ان يعيــد االســتقرار اىل الع ـراق= =،وخطــو إجيابيــة حنــو وض ـ دســتور جديــد
وحنومة منت بة( .)41تتوج االعرتا املصري مبجلس احلن االنتقا العراق بتتاب ار اعضاء ه ا اجمللس اىل القاهر تباعاً .للم يد
انظـ ــر :أمحـ ــد مسـ ــعود ،وفـ ــد جملـ ــس احلن ـ ـ االنتقـ ــا العراق ـ ـ يصـ ــل اىل القـ ــاهر يف بدايـ ــة ار اىل مصـ ــر ،مقـ ــاك منشـ ــور يف جريـ ــد
االهرا .1117/8/6
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جملس الو راء العراق  ،مؤكداّ عل دع مصر النامل جلهودهـا يف حشـد اإلمنـا ت لبنـاء الدولـة العراقيـة،
وايضاً ترسيخ دعائ السياد واالستقالك واحلن الوط ،حتقيقاً ملا يصبوا إلي شع العراق(.)47
هن ا شهدت الفرت الي عقبت سقوط بغداد واختالهلا حتركاً مصـراً واسـعاً اجتـا العـراق تتـوج بنومـا
من أوائل الدوك العربية الي أعادت مت يلها الدبلوماس ابلعراق ،اال ان ه ا م يستمر طويالً ،فشرعت قو
اإلرهاب إىل اختطا القائ ابإلعماك املصري يف بغداد السفري ثإيهاب الشريفث يف  7متو ـ يوليو سـنة
 ، 1115ومن قتل عل أيدي عناصر القاعد بعد أرب أا من اختطاف (.)46
ويف ه ا إشار واضحة إىل عد رغبة بعض اإلطرا العراقية واإلقليمية ابلتواجد الرمسـ املصـري علـ
السـاحة العراقيـة ،وترهيـ البع ـات العربيـة الرمسيــة االخـرى( ،)45وهنــا اغلقـت مصـر العربيــة سـفارهتا ببغــداد
بعد ه ا العمل اإلجرام (.)44
غري أن التطورات السياسية الي شهدها العـراق منـ بدايـة سـنة  ، 1114وا داد التـوتر علـ الصـعيد
الداخل وظهور مؤثرات بداية فتن طائفية( ،)43أريد من خالهلا أت مي األوضاع العراقية وأتلي الرأي العا
العري عل ماحيصل يف العراق(.)48
وهنــا عملــت مصــر العربيــة عــن قصــد او غــري قصــد اىل التعبــري عــن الــرؤا او املوقــف إ اء مــا حيصــل يف
الع ـراق .وكــان التعبــري عــن ذلــك قــد جــاء عل ـ لســان ال ـرئيس املبــارك ال ـ ي قــاك يف حــدي لقنــا العربيــة
ـرب أهليــةث ،وأضــا بقول ـ ثان الع ـراق سيشــهد أامــا عصــيبة
الفضــائية ق ـائالً ثان الع ـراق يعــيش حالــة حـ ً
مبجـرد انسـحاب الـوالات املتحـد األمرينيـة منـ ث ،وأضـا أيضـاً ثان والء أغلـ الشـيعة يف املنطقـة هــو
ليس لدوهل  ،وإمنا إىل إيرانث(.)49
ألري ان تصرحيات الرئيس مبارك قد أاثرت ردود فعل قوية غاضب داخل العراق وخارج (.)31
هن ا يتجل لنـا أن العالقـات العراقيـة املصـرية دخلـت يف فـرت سـبات كـان بـدايتها تبلـور بعـد خطـف
وقتل ثالسفري إيهاب الشريفث ،واثنيها كان للصدى ال ي ترك تصريح ثالرئيس مباركث.
 )2عودة النشاط الدبلوماسي املصري إىل بغداد:

شــهدت الفــرت الــي أعقبــت خطــف ومــن قتــل الســفري ثإيهــاب الش ـريفث يف متــو ـ يوليــو س ــنة
 ، 1115ركــوداً مصــراً رمسيـاً جتــا العـراق ،إىل غايــة يــو  5تشـرين األوك ـ أكتــوبر ســنة  ، 1118الـ ي
 -47جريد اإلهرا .1116/3/1 ،
 -46جريد األهرا .1115/3/6 ،
ـ ك لك :جريد األهرا .1115/3/8 ،
 -45د .محيد شهاب أمحد ،قراء يف املوقف العري الرمس والدبلوماس من العراق بعد  ،1117مرج ساب  ،ص.25
 -44د .محيد شهاب أمحد ،العراق ..املشنلة واحلل ..يف ظل املتغريات احلالية ،مرج سا ب  ،ص.66
 -43د .خريي عبد الر اق جاس  ،مرج ساب  ،ص.66
 -48ان املستفيد االوك واالكرب من الفتنـة الطائفيـة يف العـراق هـ الـوالات املتحـد االمرينيـة ،فبعـد ت ايـد حـد املقاومـة العراقيـة
ضـدها يف عمـو حمافظـات العـراق وعج هـا عـن التصـدي لـ لك ،جلـاءت اىل تغيـري معادلـة الصـراع مـن (عراقيـة ـ امرينيـة) اىل (عراقيـة ـ
عراقية) ،وهو ماجنحت ب اىل حد ما يف الفرت الي تلت تفجري= =(مرقدي االمامين العسـنرين) يف سـامراء ،ممـا ادى ذلـك اىل اد
العنف ضد املدنين االبراء اىل ان جاءت خطة فرض القانون م ماية سنة  ، 1118لتعيد احليا اىل شوارع بغداد من جديد.
 -49قنا العربية الفضائية ،مرج ساب .
 -31د .خريي عبد الر اق جاس  ،مرج ساب  ،ص.66
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السياسة اخلارجية املصرية جتاه العراق بعد االحرم االمريكي

شــهدت بغــداد في ـ ار أوك و يــر خارجيــة مصــري هلــا من ـ انتهــاء العمليــات العســنرية يف حــرب اخللــي
ال انية سنة .2992
وهنـا بـدء املوقـف املصـري الرمسـ ابلتغيـري منـ هـ الـ ار  ،وبـدأت بـوادر انفـراج يف العالقـات العراقيــة
املصرية تلوح ابألف  .وذلك بدف عاملن كان هلما األثر امللموس يف ذلـك االنفـراج كـان أوهلمـا ،التحسـن
النسيب يف احلالة األمنية يف العراق ومارافقها من اندفاع عراق رمس حنو الدوك العربية وخصوصاً حنو مصر
العربية ملا مت ل من ثقل اسرتاتيج وسياس يف منطقة الشرق األوسط ،اما السـب األخـر كـان هـو إدراك
احلنومــة املصـرية ان مصــر حباجــة العــود اىل العـراق ،مبــا حيتويـ العـراق مــن إمنانيــات اقتصــادية ض ـ مة،
وإمنام ــا م ــن احلص ــوك علـ ـ عق ــود إع ــاد األعم ــار يف العـ ـراق ،و م ــا مي لـ ـ ذل ــك م ــن حتري ــك إىل عجل ــة
االقتصاد يف مصر(.)32
وبعــد هـ ا االنفتــاح املصــري الرمسـ شــهدت ســني  1118و  ، 1119تعــاو ً عراقيـاً مصــراً يف شــى
اجمل ــاالت توج ــت ابلتوقي ـ ـ عل ـ ـ جمموعـ ــة كب ــري مـ ــن الربوتوك ــوالت واالتفاقيـ ــات ال ــي تع ـ ـ التع ــاون بـ ــن
الدولتن(.)31
تتــوج هـ ا التعــاون إبعــاد فــتح الســفار املصـرية ببغــداد مايــة ســنة  ، 1119وعلـ الــرغ مــن اهلجــو
اإلرهــاي ال ـ ي وقـ عل ـ القنصــلية املص ـرية ببغــداد وتعرضــها إىل الــدمار ،إال إن احلنومــة املصـرية م تغل ـ
سفارهتا عل غرار إحداث سنة . 1115
وشهدت بغداد يو  14كانون األوك ـ ديسمرب سـنة  ، 1121ار السـيد ث أمحـد أبـو الغـيط ث و يـر
اخلارجية املصري ،وهو ب لك أوك مسؤوك عـري يـ ور العـراق بعـد تشـنيل احلنومـة اجلديـد  ،ويف مسـتهل
ه ال ار افتتح الو ير القنصلية املصرية يف اربيل ،وه بدورها تعد أوك قنصلية عربيـة يف حمافظـات إقلـي
كردستان العراق.
 )3كوابح ومعوقات التواجد املصري املباشر يف العراق:

هنالك عد كوابح ومعوقات تقف دون احليلولة إىل ج ب االست مار العامل بصور عامة واالست مار
املصري بصور خاصة ،وتتم ل ه النوابح واملعوقات يف اخللـل األمـ ،الشـديد ومـا يصـاحب مـن إخطـار
عل ـ األش ـ اص واألم ـواك والرســائل التجاريــة ومــا تفرض ـ الت وفــات مــن اتســاع عمــل القطــاع اخل ــاص.
ابإلضافة إىل غياب دور الدولة مبفهو عد وجود سياسة اقتصادية ذات خطط واضحة حمـدد األهـدا
واالجتاهـات ،وتركيـ عمـل القطاعـات االقتصــادية الرمسيـة علـ تسـري األمــور .ومـ انشـغاك اجلميـ ابلعـراق
 -32ه ا ما كان واضحاً من تصرحيات و يـر اخلارجيـة املصـرية مـن بغـداد ،حيـ قـاك ث لقـد حب نـا مـ الـرئيس الطالبـاين واجلانـ
العراقـ سـبل مضـ قـدماً يف بنـاء عالقـات مصـرية ـ عراقيـة متينـة وصـحية ث ،وأضـا ث أكـد = =للجانـ العراقـ ان مصـر تقـف إىل
جان العراق وتقد ل كل ما بوسعها من عد ث ،واتب حدي قائالً ث إننا نرى إن العراق يتحرك جبدية لل روج من املوقف املأسـاوي
ال ـ ي تعــرض ل ـ عل ـ مــدى عقــود ،وقــد حــان الوقــت أالن لن ـ تعــود العالقــات ال نائيــة املص ـرية ـ العراقيــة إىل جمراهــا الطبيع ـ ويعــود
االقتصــاد إىل ســاب عه ــد ث ،وقــاك أيض ـاً ث إن مصــر تعمــل عل ـ تشــجي الش ــركات املص ـرية للع ـود لالس ــت مار يف الع ـراق يف خمتل ــف
القطاعات ،وان العالقات املصرية ـ العراقية شهدت تطوراً هائالً يف خمتلف اجملاالتث .للم يد انظر :جريد األهرا .1118/21/16 ،
 -31كانت أوىل ه االتفاقيات م و ار النفط العراقية ،أعقبتها بعـدها جمموعـة مـن االتفاقيـات ومـ كرات التفـاه مـ كـل مـن
(و ار النهـ ـرابء ،و ار البيئ ــة ،و ار األعم ــار واإلس ــنان ،و ار ال راع ــة ،و ار ال قاف ــة ،و ار الص ــحة ،و ار العل ــو والتننولوجيـ ـة ،و ار
الرتبيــة ،و ار التعلــي العــا والبح ـ العلم ـ  ،و ار الشــباب والراضــة ،و ار الداخليــة ،و ر اخلارجيــة) للم يــد انظــر :م ـ كرات التفــاه
واالتفاقيات العراقية املصرية ،و ار اخلارجية العراقية ،الدائر العربية.

775

العدد11 :

بداي ـ ــة مـ ـ ــن األجه ـ ـ ـ احلنوميـ ـ ــة واملؤسس ـ ــات العامـ ـ ــة وح ـ ــى شـ ـ ــركات القط ـ ــاع اخلـ ـ ــاص والف ـ ــرد العـ ـ ــادي
ابالستحقاقات السياسية .فضالً عن ضعف القطاع اخلاص العراق اجلاد والفاعل واملت ص ال ي مينن
التوجـ إليـ والعمــل معـ  .وارتفــاع تنــاليف العمــل التجــاري ابلعـراق ســوء لــدرء امل ــاطر األمنيــة واملاليــة أو
بســب تفش ـ ظــاهر الفســاد املــا واإلداري .وأخ ـرياً يتم ــل يف غيــاب آليــات العم ـل الداعمــة والضــامنة
للعم ل االقتصادي م ل البنوك والشركات التأمن الي من شأما احلـد مـن خمـاطر اخللـل األمـ ،علـ العمـل
التجاري.
 )4رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية املصرية:

مــن خــالك اســتعراض السياســة اخلارجيــة املصـرية منـ قيــا الدولــة املصـرية لغايــة ســقوط نظــا اإلخـوان
برائسة الرئيس مرس  ،ه ا ابإلضافة إىل رصد وحتليل حمددات السياسة اخلارجية املصرية بشقيها الداخلية
واخلارجيــة ،ومــدى أتثــري كــل مــن ذلــك عل ـ رس ـ خط ـ السياســة اخلارجيــة املص ـرية جتــا الع ـراق نســتطي
القوك ان هنالك عد سيناريوهات من املمنن تطبيقها جتا العراق.
يتم ل السيناريو األوك :ابلتقارب العراق اإليـراين علـ كافـة الصـعد ثالسياسـية ،ال قافيـة ،االقتصـادية،
األمنيــةث ،والتفــاه احلنــوم العراق ـ حــوك ذلــك ،والقطيعــة املص ـرية اإليرانيــة املمتــد مــن ثالثــة عقــود أو
أك ــر .والتنــافر والــربود مــابن احلنومــة العراقيــة ودوك جملــس التعــاون اخلليجـ ( ،)37وتقــارب املصــري ودوك
جملس التعاون اخلليج عل كافة األصعد ( ،)36وموقفها املؤيـد ل ـور  71ح يـران سـنة  ، 1122ومـن
دعمها لالنت اابت الرائسية والرئيس عبد الفتاح السيس (.)35
ه ـ ا ابإلضــافة إىل التقــارب املنظــور اخلــارج املصــري بعــد اإلطاحــة حبن ـ حممــد مرس ـ مــن السياســة
اخلارجية الغربية واألمرينية( ، )34وخاصة يف ملف إيران النووي ،والقضية الفلسطينية.
علي ـ هنــا وف ـ املعطيــات أع ــال مينــن الق ــوك سياســة مص ــر اخلارجيــة جت ــا الع ـراق س ــو تســري حن ــو
التجميد أو القطيعة.
 -37يتجل ذلك يف كافة الصور وامل اك القري احل هو نقل بطولة اخللي العـري مـن البصـر إىل جـد  .وهنالـك رأي يف األفـ
بنقل اجتماع و راء النقل العرب من بغداد أيضا.
 -36توجــد هنال ـك خصوصــية حمــدد مــن مصــر جتــا الــدوك اخلليجيــة الســت ،حي ـ تقل ـ قــدر مصــر مــا بعــد إســقاط حن ـ
اإلخ ـوان واإلطاحــة ابل ـرئيس مرس ـ عل ـ اســتحداث سياســة جديــد بشــان دوك أعــال  ،فضــال عــن املصــاح اهلائلــة الــي جتعــل الــدوك
اخلليجيــة موطنــا ألكــرب مصــاح سياســية واقتصــادية وبشـرية ملصــر تتجــاو أي منطقــة أخــرى ابلعــام .للم يــد انظــر :معتـ ســالمة ،مصــدر
سب ذكر  ،ص.65
 -35سارعت الدوك اخلليجية إىل أتييد موقف اجليش املصري ابعتبار انتصارا للشع  ،جتل ذلك بتقدمي التهاين للرئيس املؤقت
عد منصور عق تو املنصور ،واإلعالن عن دعمه النامل ملصر يف الفرت االنتقالية اجلديد  ،وأتكيدا عل مواقفه الداعمة لع ك
الرئيس مرس  ،قدمت السعودية مساعدات عاجلة لدع االقتصاد املصري مم لة يف مليار دوالر كمنحة نقديـة ،ومليـاري دوالر كمنحـة
عينيـة مــن املنتجــات النفطيــة والغـا  ،هـ ا ابإلضــافة إىل مليــاري دوالر كوديعـة لــدى البنــك املركـ ي املصـري بــدون مصــاريف متويليــة .امــا
اإلمــارات فتقــدمت منحــة وقــدرها مليــار دوالر ،وإيــداع مليــاري دوالر بــدون فائــد يف البنــك املرك ـ ي املصــري .ومــن قامــت النويــت
بتقدمي أربعة مليارات دوالر كح مة مساعدات عاجلة ملصر منها مليار دوالر كمنحة ،ومليـارين= =كوديعـة يف البنـك املركـ ي املصـري،
فضال عن تقدمي مشتقات نفطية مبليار دوالر .للم يد انظر :جريد املصري اليو .1927/3/28 ،
 -34تعد الوالات املتحد األمرينية اثين اكرب مست مر يف مصر بعد االحتاد األوري ،فله ا ال تسـتطي القـاهر اخلـروج أو احليـاد
عن الرؤى الغربية يف املنطقة .للم يد انظر :حممد النوي ،مصر مابن الوالات املتحـد األمرينيـة واالحتـاد األوري ،ج يـر الـورد للطباعـة
والنشر ،القاهر  ،1121 ،ص.17
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اما فيما خي السيناريو ال اين فيتم ل :يف اجلان التعاوين و اد يف قنوات االتصاك عل الصعد كافة
ثالسياسية ،االقتصادية ،ال قافية ،األمنيةث ،مـابن العـراق ومصـر مـا بعـد حنـ اإلخـوان أي بعـد ثـور 71
ح يران من سنة  . 1127وخاصة عل الصعيد االقتصادي ابعتبار العراق سوقاً اقتصاداً مفتوحاً ومغراً.
وذلك وف املعطيات اآلتية.
م الرتحي العراق ب ور  71ح يران من سنة  ، 1127وإسـقاط حنـ الـرئيس مرسـ واإلخـوان يف
مصر ،ودعمها لل ور واالعرتا هبا .نالحظ هنالك توافقاً يف الرؤى السياسية.
حي شنل موقف حممد مرس مـن األ مـة السـورية الـ ي كـان يـرى مـن انـ البـد مـن اسـت دا كافـة
الوسائل من اجل تغيري نظا حن األسد ،مبا يف ذلـك اسـت دا العمليـات العسـنرية ،حـى وصـل احلـاك
هبا إىل الدعو للجهاد يف سورا .بينمـا احلنومـة العراقيـة كانـت تـرى وما الـت بضـرور دعـ الدميقراطيـة يف
ســورا ،لنــن مــن دون اللجــوء إىل اســت دا العمليــات العســنرية ،ه ـ ا مــن جان ـ  .ويف اجلان ـ األخــر
يتم ــل يف رفــض التــدخل الرتك ـ يف شــؤون املنطقــة العربيــة ،حي ـ كانــت احلنومــة الرتكيــة مــن الــداعمن
واملساندين األساسن لنظا اإلخوان يف مصر ،ومن ابـر الرافضـن ل ـور  71ح يـران ،ومـا نـت عنهـا(.)33
ه ا ابإلضافة إىل الدع الرتك للحراك الشعيب يف العراق ،املطال بتغيري احلنومة .وه ا بطبيعة احلاك ال
يرض احلنومة املصرية بعد إسقاط الرئيس مرس  ،وال حيظ بقبوك لدى احلنومة العراقية.
وف ـ ه ـ املعطيــات نســتطي القــوك مــن املمنــن أن تشــهد السياســة اخلارجيــة املص ـرية توجهــا فعــاالً
وحموراً جتا العراق يف قاد األا .
وأخرياً من املمنن اسـتمرار السياسـة اخلارجيـة املصـرية علـ خطـ نظـا الـرئيس السـاب حسـ ،مبـارك
جتـا العـراق ،واملتم ــل يف التحـرك احلـ ر ابجتـا العـراق ،فهـو لـيس بقطيعــة كحالـة إيـران ،وال شـراكة كحالــة
اململنة العربية السعودية(.)38
الخاتمة:
تعــد دراســة العالقــات العراقيــة املص ـرية مــن اعقــد الدراســات حلساســيتها وخطورهتــا الن طــريف العالقــة
كالتا مؤثر إقلي وكالتا يتمت مبرك ثقل اليستهان ب  .وان إي دراسة لتلك العالقـات تصـطد ابلن ـري
من العقبات منها :قلـة الدراسـات الـي تناولـت املوضـوع السـيما بعـد سـنة  ، 1117لتبـاين وجهـات نظـر
طــريف العالقــة ،هـ ا فضـالً عــن ان خمرجــات التغيــري يف العـراق م تــؤت مثارهــا بعــد فمــا الــت يف الن ــري مــن
معاملها قيد التشنيل ،ه ا ابإلضـافة عـن ان الطـر الـرئيس واملـؤثر يف حتديـد طبيعـة العالقـة هـو الـوالات
املتحد األمرينية ،وهو مؤثر عل طريف العالقة رهن مبا االت السياسة األمرينية يف العراق.
 -33وصــف رئــيس و راء تركيــا رجـ الطي ـ اوردغــان ،ماحــدث يف مصــر ابالنقــالب العســنري وانتقــاد ملــن يســاند  ،وهــو مــا
جتلـ يف العديـد مـن خطاابتـ وكلماتـ يف العديـد مـن املـؤمترات واللقـاءات الصـحفية ،ومـن قامـت اخلارجيـة الرتكيـة ابسـتدعاء ســفريها
لدى القاهر للبح و التشاور بعد اإلدانة القوية من أنقر ملا اعتربت تعسفا مـن قـوات األمـن املصـرية و إفراطـا يف اسـت دا القـو ضـد
املتظاهرين املؤيدين للرئيس مرس  ،وهو األمر ال ي قابلت اخلارجيـة املصـرية بتحـرك مماثـل فاسـتدعت السـفري املصـري مـن أنقـر يف اليـو
التــا  ،وأعلنــت وقــف= =تــدريبات البحريــة املشــرتكة ث حبــر الصــداقة ث ،مـ أنقــر  ،والــي كــان مقــرر تنظيمهــا يف الفــرت مــن  12اىل 18
 ، 1127 /21/يف تركيا .للم يد انظر :جريد املصري اليو .1127/3/22 ،
 -38للم يــد انظــر :الفصــل ال ال ـ مــن الدراســة ،حي ـ تناولنــا فيهــا السياســة اخلارجيــة املص ـرية جتــا الع ـراق من ـ ســنة ، 1117
ولغاية اإلطاحة بنظا الرئيس مبارك سنة . 1122
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عل الرغ من ذلك حاولنا من خالك البحـ ان نتبـ طبيعـة العالقـات العراقيـة املصـرية مـن منتصـف
القــرن املنصــر  ،وعملنــا جاهــدين عل ـ الرتكي ـ مرحلــة مابعــد االحــتالك االننلــو أمرين ـ للع ـراق يف ســنة
 ، 1117وأوضــحنا عل ـ بيــان إمنانيــة حصــوك انف ـراج يف العالقــات بعــد طــوك انقطــاع عل ـ أســاس ان
املصاح املتبادلة حتت م ل ه ا االنفراج ،م التأكيد ان حاجـة العـراق اىل مصـر اليـو ملحـة مبقابـل حاجـة
مصر اىل العراق .فاألوك حباجة اىل ال اين ألن يف مرحلـة اعـاد بنـاء وتشـنيل ملرحلـة جديـد  ،وهـو بـ لك
حباجة إىل تنقية األجواء اإلقليمية م كل اإلطرا احمليطة واملؤثر لرتسيخ مرحلة جديد .
و ابملقابل ال اين حباجة إىل األوك كون العراق ل و ن اإلقليم ومؤثر يف إي توا ن إقليم يف املنطقة،
ه ا فضالً عن وجود مغرات للتبادك التجاري ويف جماالت األعمار.
ل لك كل من ان الضرور تقتض ان يصغ العرب ويف مقدمته مصر العربية لفتح أفاق التعاون م
العـراق سياســياً ودبلوماســيا واقتصــاداً ،واســتجابة للمبــادرات العراقيــة الراميــة إىل تنقيــة األج ـواء م ـ احملــيط
العري.
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المعوقات التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية في العراق أثناء تأدية
المهنة من وجهة نظرهم( .دراسة ميدانية)

The obstacles facing elementary school teachers in Iraq
as they practice their job from their viewpoint
)(field study
م.د .ضياء صالح مهدي العطار

()4

Dr. Dhya'a S. M. AL-Attar

الملخص
هدفت ه الدراسة التعر عل املعوقات احلقيقية املتعلقـة مبعلمـ املرحلـة االبتدائيـة يف العـراق والـي
تعــوق تطــور العمليــة التعليميــة ،وخصوصــا مبــا يتعل ـ ابلتلمي ـ واملــنه الدراس ـ واالدار املدرســية وك ـ لك
االبنيــة املدرســية ،ولتحقيـ ذلــك مت تصــمي إســتبانة كــأدا رئيســية يف هـ الدراســة ،ضــمت مخسـة حمــاور
حتتــوي علـ ( )51فقــر  ،وقــد تنونــت عينــة الدراســة مــن ( )141معلـ ومعلمــة مبــدارس حمافظــة ك ـربالء،
وجلم البيا ت من أفراد ه العينة أست دمت إستبانة منونة من مخسة جماالت رئيسية ،ومت التأكد من
صدق وثبات ه االستبانة.
وقــد أســفرت النتــائ عــن أفـراد العينــة أبن لــديه أدراك أبتيــة املعلـ وت ـ ليل العقبــات الــي حتــوك دون
أتديت ملها مهنت  ،كما كشفت نتائ الدراسة اىل أتثري تلـك احملـاور علـ دور املعلـ بنحـو متفـاوت ،كمـا
قدمت الدراسة جمموعة من املقرتحات و التوصيات املهمة.
Abstract
This study aimed to identify the real obstacles related to teachers of the
primary stage in Iraq Which hinders the development of the educational

 -2املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة.
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process, especially in relation to the student and the curriculum and school
management, as well as school buildings, and to achieve that is designed
)questionnaire the main tool in this study, included five axes containing (52
items, The study sample consisted of 260 teachers in the schools of the
province of Karbala, and to collect data from individuals of this sample was
used questionnaire composed of five main areas, were confirmed validity
and reliability of the questionnaire.
The results led to sample that they have Everybody knows the
importance of the teacher and to overcome the obstacles to carrying out
his tasks his career, it also revealed the results of the study into the impact
of those axes on the role of the teacher about uneven. The study also
presented a set of proposals and recommendations of the task.

المقدمة:
أعطــت اجملتمعــات العامليــة للتعلــي أتيــة خاصــة اميــا ً منهــا ابلــدور احليــوي الـ ي يلعبـ يف تنميــة الفــرد
واجملتمـ علـ حــد سـواء ،ومــن هنــا يالحــظ االهتمــا بنــل اجلوانـ املتصــلة ابلعمليــة التعليميــة ،فتعــددت
امل ـؤمترات والنــدوات املتعلقــة ابلتعل ــي  ،وأجريــت العديــد مــن الدراس ــات واألحبــاث حــوك اجلوان ـ املتص ــلة
ابلعملية التعليمية ،ورمبا ه ا األهتما انعناساً ملا يعيش العام من حتدات وتفاعالت جتعل التعلي -الـي
حمورها االنسان -قاعد املواجهة هل التحدات.
إن األم الي تواج التحدات بشنل حضاري يف عام السياسة واالقتصاد واالجتماع ه الي تدرك
أبن العمــود الفقــري للتحــدات ينمـن دومـاً داخــل رؤيتهــا احلضــارية للرتبيــة والتعلــي  ،ولقــد ربــط املفنــرون
حدي ا ما بن الرتبية والتعلي  ،وبن املعل  ،عل إعتبـار أن التنميـة األنسـانية هـ تعبـري عـن حالـة راقيـة مـن
الوجود األنساين ،فالفقر هو قصـور يف القـدرات األنسـانية النـاج عـن سـوء التـدري وأداء املعلمـن ،وكـل
ذلك ت عن قصور ابألداء التعليم  ،اذ أن الفقر ليس نقصا يف ال روات وامنا هو ضعف ابلوع ال قايف
إلبنــاء االمــة ممــا يــؤدي ابلتــا للت لــف ،وال ـ ي م يعــد شــأ ً ذاتيـاً ،أذ حتــوك الت لــف يف مننــا احلاض ـراىل
تبعية للغري ،وابلتا فأن احلفا عل استقالك االمـة ال يـت اال بتطورهـا احلضـاري وال قـايف ،وال يـت ذلـك
اال بتطــور الرتبيــة ،وال يــت تطــور الرتبيــة اال عــن طري ـ تطــوير املعل ـ  ،فــاملعل أذن هــو املشــنلة وهــو ايض ـاً
احلل(.مدكور)7 ،1127:
والـرتاث الرتبــوي ي خــر بنـ هائــل مــن األدبيــات املتنوعــة عــن املعلـ ودور وموقعـ مــن النظــا الرتبــوي،
وآثــر احلاسـ يف تفعيــل العمليــة التعليميــة اوترديهــا أوهامشــية أتثريهــا علـ املتعلمــن ،فممــا ال ختتلــف عليـ
معظـ األدبيــات – ان م ينــن النــل  -وعلـ أخــتال توجهاهتــا النظريــة أبن املعلـ هــو العنصـرالفعاك يف
تقرير شنل العملية التعليمية ومضموما ومدى فاعليتها.
اذ يعد امل عل جوهر العملية الرتبوية والتعليمية والركن االساس فيها ،فهو املم ل جلمي عناصر العملية
التعليمية ابملمارسة اليومية للحيا املدرسية ،فالنتاب املدرس م ال لن يدرس ولن يوصف ابلفاعليـة إن م
يباشــر املعلـ ابلتعلــي  ،وكـ لك هـ حــاك العناصــر االخــرى ،ولـ ا فــأن كــل تطــوير يــت الت طــيط لـ للرقـ
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ابلعملية التعليمية وجعلها اك ر كفاء و جـود عنصـر االساسـ هـو املعلـ  ،فهـو الـ ي ينفـ ويتعامـل مـ
املقرتحات و اخلطط لتطوير العملية التعليمية ،وبدون لن تنون هناك فائد من الرغبة يف التطوير والتغيري،
ابألضــافة اىل ذلــك فــاملعل ال ينفيـ ان ينــون ملمـاً ابألســالي احلدي ــة للرتبيــة ،بــل جيـ ان ينــون قــادراً
عل تنوين عالقات سليمة م التالمي واألدار وال مالء(.املنصوري)24 ،1112:
بــال شــك ان أقتنــاع املعل ـ ورضــا عــن مهنــة التعلــي تدفع ـ اىل العطــاء وب ـ ك اجلهــد و االخــالص يف
و العمــل ينــت غالب ـاً عــن عــد اقتنــاع الفــرد ببيئــة العمــل
العمــل ،ألن األخــتالك يف العالقــة بــن الش ـ
اصالً ،كما أشارالب ا اىل ان األخالص ملهنة التعلي واأللت ا هبا يتأثر مبدى أقتناع و رض الفرد عـن هـ
املهنــة ،حي ـ أن مــن طبيعــة عمــل املعل ـ ان يتعــرض لضــغوط خمتلفــة س ـواءاً فيمــا يتعل ـ بظــرو جمتمع ـ ،
أوضــرور تــوفري العوامــل املــؤثر يف الــوع الرتبــوي للمعل ـ والــي تشــتمل عل ـ عوامــل تتعل ـ ابملعل ـ نفس ـ ،
وك لك عوامل تتعل بظرو العمل داخل املدرسة (الب ا  ،)2989،223:والشرقاوي أكد عل أن مهنة
التدريس ه أعل ضغطاً مقار ً بضغوط العمل االخرى ،عل اعتبار أن مرجـ املشـاكل الـي يعـاين منهـا
املعل ـ بصــفة عامــة ترج ـ للبيئــة املدرســية جبمي ـ جوانبهــا ،ومنهــا مــا يتعل ـ بصــفات الش صــية والنفســية
(الشرقاوي ،) 169 ،2994:ويرى بعض الرتبوين ان مـن أهـ الضـغوط الـي حتـيط بعمـل املعلـ أن يتميـ
بسلطة اخالقية تنب من ش صيت ومتي نشاط امله ،لتعلي التالمي ونيل أحرتامه  ،ومن ال يستطي من
املعلمن أن ميتلك ه السلطة الضرورية فان ال يسـتطي ان ميـارس مهنتـ جبـدار و يتوجـ عليـ البحـ
عن مهنة اخرى(.وطفة)1117،16:
وعل الرغ من األتية النبري للتعلـي األبتـدائ اال أنـ ال تـ اك هنـاك بعـض املعوقـات الـي حتـوك دون
تقدمـ  ،والـي يـنعنس أثرهـا علـ خمرجـات النظـا التعليمـ  ،ومـن أم لـة هـ املشـنالت الـي تعـوق تقــد
النظا التعليم ما يتعل ابملعل و ما يتعل ابملنه الدراس و ما يتعل ابلبيئة املدرسية و...اخل.
ويف ضوء ذلك فان الدراسة احلالية حتـاوك حتديـد أبـر املعوقـات الـي تـؤثر علـ املعلـ ومتنعـ مـن أتديـة
مهمت ابلشنل االم ـل ،سـواء منهـا مـا يتعلـ ابملعلـ نفسـ او ابلتلميـ او ابملـنه  ،او مـا يتعلـ ابلنـواح
األدارية واألبنية املدرسية حبس وجهة نظر املعلمن ،وذلك متهيداً لعالجها بعد ذلك.
مشكلة الدراسة:
بناء عل ما تقد من اشارات حوك أتية دور املعل وأتية تسهيل دور  ،ومعاجلة الصعوابت الي رمبا
تشـ ــنل أعاقـ ــات لفاعليـ ــة العمـ ــل الرتبـ ــوي والتعليم ـ ـ  ،اذ أن مصـ ــادر ه ـ ـ املعوقـ ــات ختتلـ ــف أبخـ ــتال
اجملتمعـات وخصوصـياهتا ،فاملشــنلة تنمـن يف التعــر علـ مــدى أدراك املعلمـن ملصــادر الضـغوط املهنيــة
الي تقود ابلتا اىل تقليـل وحتجـي فاعليـة التـدريس ،ورمبـا تقـود اىل نوعيـة مـن امل رجـات ليسـت مبسـتوى
الطموح ،وقد تعي تطور العملية التعليمية يف املدارس األبتدائية احلنومية.
ومــن خــالك مــا تقــد مينــن حتديــد مشــنلة الدراســة يف :حتديــد املعوقــات الــي تواج ـ املعلمــن آلداء
دوره ابلعملية التعليمية يف املرحلة األبتدائية مبحافظة كربالء.
وحتاوك الدراسة احلالية األجابة عن التساؤك الرئيس التا :ما املشنالت الي تعـوق آداء دور املعلمـن
ابلعملية التعليمية ابملرحلة األبتدائية مبحافظة كربالء؟
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ويتفرع عن ه ا التساؤك الرئيس هل الدراسة األسئلة الفرعية التالية:
 -2ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية ابملرحلة األبتدائية اخلاصة واملتعلقة ابملعل نفس ؟
 -1ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية للمرحلة األبتدائية املتعلقة ابلتلمي ؟
 -7ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية للمرحلة األبتدائية واملتعلقة ابملنه الدراس ؟
 -6ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية للمرحلة األبتدائية واملتعلقة ابألدار املدرسية؟
 -5ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية للمرحلة األبتدائية واملتعلقة ابألبنية املدرسية؟
أهمية الدراسة:
ترب أتية ه الدراسة من موضوعها ،فه الدراسة سو ت ود وتوفر معلومات ضرورية للعاملن يف
و ار الرتبيــة يف حمــاوالهت الصــالح وتطــوير التعلــي يف العـراق ،وبــدون معرفــة هـ املشــنالت والصــعوابت
والتحدات احلقيقية ملعوقات التعلي للمرحلة األبتدائيـة ،وكـ لك تطلعـات وآمـاك املعلمـن املعنيـن مباشـر
بعملية التدريس ،فسو تنون تلك اجلهود قصة ولن تنجح اي حماولة للتطوير واالصالح الرتبوي ،ويف
نس ه األتية تسع الدراسة اىل:
 استطالع آراء معلم املرحلة االبتدائيـة مبحافظـة كـربالء بشـان أتيـة الصـعوابت الـي يواجهومـا اثنـاء
ممارسة العمل اليوم .
 التعــر عل ـ مــدى األخــتال مــا بــن االولــوات هل ـ الصــعوابت أبخــتال املتغ ـريات م ــل اخلــرب
املدرسية واملنطقة التعليمية وجنس املعل .
أهداف الدراسة:
هتد الدراسة اىل ما يل :
 -2التعر عل املعوقات احلقيقية املتعلقة ابملعل والي تعوق تطورالتعلي ابملرحلة األبتدائية.
 -1التوقف عل املعوقات الي تعوق العملية التعليمية ابملرحلة األبتدائية املتعلقة ابلتلمي .
 -7حتديد أه املعوقات للمنه الدراس اخلاص ابملرحلة األبتدائية.
 -6البح عن أبر املعوقات الي تواج املعلمن من قبل األدار املدرسية.
 -5التعر عل املعوقات اخلاصة ابملرحلة األبتدائية واملتعلقة ابألبنية املدرسية.
حدود الدراسة:
تتحدد حدود الدراسة الي يقو هبا الباح مبا يل :
احل ــدود املناني ــة :وتش ــمل تطبيـ ـ األس ــتبانة اخلاص ــة ابملعوق ــات ال ــي تواجـ ـ املعلم ــن أثن ــاء أتدي ــتهملهامه عل عدد من معلم ومعلمات املدارس األبتدائية مبديرية تربية حمافظة كربالء.
احلـدود ال مانيــة :ويشـمل تنفيـ األسـتبانة اخلاصــة مبشـنلة البحـ علـ عــدد مـن معلمـ ومعلمــاتمدارس املرحلة األبتدائية يف حمافظة كربالء للعا الدراس .1124 -1125
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مجتمع الدراسة وعينته:
يتنــون جمتم ـ الدراســة احلــا مــن معلم ـ مــدارس املرحلــة االبتدائيــة يف املديريــة العامــة لرتبيــة حمافظــة
كربالء ،أمـا عينـة البحـ فقـد مت أختيارهـا مـن جمموعـة مـن املعلمـن واملعلمـات بعـدد ( )141مـن ()17
مدرسة ابتدائية تتب مرك حمافظة كـربالء وهـ مت ـل  %21مـن اجملتمـ االصـل  ،وقـد مت أختيـار هـ العينـة
بص ــور عشـ ـوائية بس ــيطة ،وم تقتص ــر هـ ـ العين ــة علـ ـ اختص ــاص م ــاد دراس ــية معين ــة ب ــل مشل ــت مجيـ ـ
األختصاصات ابملدارس املشمولة ابلدراسة احلالية ،حي كان من بن العينة ممن يوصفون ب وي اخلرب يف
التدريس وك لك ممن كان حدي العهد ابلتعين يف املدارس األبتدائية.
آداة الدراسة:
قــا الباح ـ ابعــداد أســتبانة هتــد اىل قيــاس مــدى ادراك املعلمــن حــد املعوقــات الــي ت ـواجهه يف
املرحلـة األبتدائيـة أثنـاء عملهـ يف اليـو الدراسـ  ،وقــا الباحـ يف البدايـة بطـرح أسـتبانة عبـار عـن اســئلة
مفتوحة يعرب فيها املعل عن املشاكل الي يواجهها والي تعرتض عمل اثناء اليو الدراس  ،حي وع ه ا
األستبيان عل ( ) 41معلما ومعلمة ،ومن خالك ه ا االستبيان قا الباح بصياغة بنود األستبانة عل
مخــس حمــاور ه ـ (املعل ،التلميـ ،املنه الدراسـ ،األدار املدرســية،املبى املدرسـ ) ،وقــد قــا الباحـ بعــد
األنتهاء من أعداد األستبانة بصورهتا النهائية حبساب صدق األستبانة ودرجة ثباهتا عل النحو التا :
أ -صدق األستبانة:

مت حتديد الصـدق الظـاهري وصـدق احملتـوى آلدا الدراسـة عـن طريـ عرضـها علـ سـبعة حمنمـن مـن
محلــة شــهادات الــدكتورا  ،مخســة مــنه أبختصــاص املنــاه وطــرق التــدريس ،واثنــان مــنه يعمــالن مبجــاك
فلسفة الرتبية ،وقد طل من احملنن أبداء رايه بفقرات االستبانة ومدى مشوليتها ،وح او أضافة مـا
تـرا مناســباً ،وبعــد أن مجعــت آراء احملنمــن قــا الباح ـ بتعــديلها حبسـ آرائه ـ حــى ظهــرت االســتبانة
بشنلها النهائ  ،واعتربت موافقته عل فقرات االدا دليالً عل صدق حمتوى ه االستبانة.
ب -ثبات األستبانة:

قا الباح بقياس ثبات آدا الدراسة أبست دا معامـل ثبـات الفـا كرونبـا (،)Gronbach Alpha
اذ مت حســاب األتســاق الــداخل وكانــت نتيجت ـ ( ،)1681وه ـ ا يشــري اىل أن ادا الدراســة تتس ـ بدرجــة
جي ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ــن االتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـ ـ ـ ــداخل حبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مين ـ ـ ـ ـ ـ ــن االعتم ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عليه ـ ـ ـ ـ ـ ــا لقي ـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــممت
ألجل (.ابراهي ،2999:ص)81
مصطلحات الدراسة:
املعوقــات الرتبويــة :هـ وضـ صــع ينتنفـ شـ ء مــن الغمــوض حيــوك دون حتقيـ االهــدا الرتبويــة
بنفاء وفاعلية ،ومينن النظر اليها عل اما املسب للفجو بن مستوى األجنا املتوقـ واألجنـا الفعلـ ،
اوعل أما األحنرا يف اآلداء عن معيار حمدد سابقاً(.درويش.)1115،3:
املرحلـة األبتدائيــة :هـ مرحلــة عامــة أل اميـة مــدهتا (ســت ســنوات) تشــمل مجيـ أبنــاء الــوطن مــن كافــة
أطياف وقوميات للت ود أبه األساسيات الال مة من التعلي واخلربات واملعلومـات واملهـارات إلعـداد الطفـل
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أعداداً عقلياً وبدنياً ووجدانياً واجتماعياً لينون مواطناً صاحلاً ذو أجتاهات سليمة ،كمـا أمـا مت ـل القاعـد
االوىل لبداي ـ ــة الس ـ ــل التعليمـ ـ ـ يف العـ ـ ـراق وال ـ ــي يرتنـ ـ ـ عليه ـ ــا أع ـ ــداد الناش ـ ــئن للمراح ـ ــل التالي ـ ــة م ـ ــن
حياهت (.الرتبية)7 ،1122:
دراسات سابقة:
الدراســات املتصــلة بنظــا التعلــي األبتــدائ عل ـ املســتوى العــري والعــامل ك ــري ومتعــدد  ،فمنهــا مــا
يبح مبناه ه املرحلة ومنها مايشري لألدار املدرسية ومنها مـا يشـري لألبنيـة ،وكـ لك منهـا مـا يتنـاوك
املش ـ ــنالت التعليمي ـ ــة ال ـ ــي تواجـ ـ ـ املرحل ـ ــة األبتدائي ـ ــة ومدارس ـ ــها م ـ ــن الي ـ ــو املدرسـ ـ ـ وك اف ـ ــة التالميـ ـ ـ
ابلفص ـ ــوك.....اخل ،ومنه ـ ــا م ـ ــا يؤك ـ ــد علـ ـ ـ دور املعلـ ـ ـ وض ـ ــرور حس ـ ــن أع ـ ــداد وت ـ ــدري الع ـ ــاملن يف
املــدارس....اخل ،وعل ـ ذلــك يقــد الباح ـ بعــض الدراســات املتصــلة هب ـ املرحلــة لألســتفاد منهــا يف
دراســت احلاليــة ،وقــد قــا بتحليلهــا مــن خــالك الرتكيـ علـ تقــدمي اهلــد مــن الدراســة ،واملــنه املســت د
فيها  ،وعرض أه النتائ الي توصلت الي ه الدراسات ،وبعد ذلك قد الباح تعقيـ شـامل حـوك
تلك الدراسات و مدى األفاد منها.
اوالً:دراسات عربية:

هد ت دراسة البزاز صخر ن:
اىل حتدي ــد بع ــض املالم ــح االساس ــية مل ــا مي ل ـ ـ مس ــتقبل التعل ــي يف العـ ـراق ،وق ــد أس ــت د الب ــاح ون
مبنهجيته الدراسية أسلوب األستبانة(أسلوب دلفاي) لغرض التعر عل أبر حماور األهدا املستقبلية
للتعلي يف العراق.
ومن أبر النتائ الي توصل هلا الباح ون أتية تنمية قوى اإلبداع واألبتنـار كـأبر األهـدا الرتبويـة،
أمـا مبجـاك أسـرتاتيجية الرتبيـة فقـد عـد التوجـ لتحقيـ تنـافؤ الفـرص التعليميـة للجنسـن كأحـد االهــدا
الرئيســية ،وأكــدت عل ـ ضــرور إدخــاك التننولوجيــا ابلعمــل اإلداري ،وتطــوير تصــامي األبنيــة املدرســية،
والتأكيـد علـ أتيــة تع يـ املنانــة األقتصــادية واألجتماعيـة للمعلـ  ،وتطــوير أســالي إعــداد املعلـ  ،وتــوفري
التدري لإلدار املدرسية ،وتطوير املناه الدراسية من حي احملتوى واألسالي ( .دراسة البـ ا وآخـرون:
)2995
كما هد ت دراسة الساعدي:
الي قدمها ملؤمتر اليونسنو حوك التعلـي يف دوك األ مـات ومنهـا العـراق ،حـوك أتيـة التعلـي ودور يف
مضـة الشــعوب ومعاجلـة األ مــات اخلطــري الـي متــر هبــا البلـدان بســب احلــروب ،وقـد أســت د الباحـ يف
دراست املنه الوصف لشرح ما مير ب العراق من حمنة كبري يف الوقت احلاضر.
وقد عد مقرتحات يف سبيل تطوير التعلي كإقامة مرك علمـ حب ـ خيـت ابلرتبيـة والتعلـي  ،وإعـاد
النظر للمناه الدراسية ،والطرق املست دمة يف التدريس ،وإقامة دورات حدي ة لتطوير األدارات املدرسية
يف التننولوجيا احلدي ة واإلدار العلمية( .الساعدي)1118 :
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قد هد ت دراسة عباس
اىل حتليــل اجتاهــات التعلــي االساسـ يف مصــر ،مـ تركيـ دراســت لألهــدا واملنــاه  ،ودراســة اعــداد
معل التعلي االساس  ،و است د هب الدراسة املنه الوصف التحليل واملنه املقـارن لدراسـة منظومـة
التعلي األساس كواق و رؤية مستقبلية.
وكانــت النتــائ فيهــا قــد خلصــت اىل وجــود تنــوع و اخــتال أبهــدا و حمتــوى املــدارس امل تلفــة يف
ه ـ املرحلــة ،و اد حــد املشــنالت التعليميــة كتعــدد الف ـرتات والــدروس اخلصوصــية ،والقصــور يف بنــاء
املــدارس اجلديــد بســب العوامــل الســنانية واالقتصــادية واالجتماعيــة ،كمــا بينــت الدراســة عــد وضــوح
اهلد التعليم لنل مرحلة دراسية( .عباس)2991:
هد ت دراسة البنا
التعــر عل ـ املشــنالت واملعوقــات الــي تعــوق النمــو املهــ ،و اآلكــادمي ملعلم ـ احللقــة االوىل م ـن
التعل ــي االساسـ ـ اثن ــاء اخلدم ــة ،وق ــد أس ــت دمت يف دراس ــتها امل ــنه الوص ــف لدراس ــة وحتلي ــل الظـ ـواهر
املوجود .
وكانت من نتائ الدراسة أبما تعترب بـرام التـدري اثنـاء اخلدمـة امتـداد لـربام األعـداد قبـل اخلدمـة،
وهـ احــدى الوســائل املســت دمة لنمــو مهنيـاً واكادمييـاً ،المــا متـد بنــل مــا هــو جديــد و مســتحدث يف
جمال االكادمي وامله( .،البنا)2991:
أما دراسة السور ي
فقــد هــدفت اىل التقص ـ عــن أه ـ املشــنالت الــي يتعــرض هلــا املعلمــن يف ســلطنة عمــان وعالقتهــا
بــبعض املتغ ـريات يف الواق ـ اجملتمع ـ  ،وقــد اســت د الباح ـ املــنه الوصــف التحليل ـ م ـ وض ـ اســتبانة
لعينة الدراسة للتعر عل أه املشنالت الي يتعرض هلا املعلمن يف املرحلة األبتدائية.
وأظهرت نتائ الدراسـة عـد مشـنالت تعـرتض عمـل املعلمـن ابملـدارس األبتدائيـة مـن حيـ ضـعف
االنضــباط لــدى التالمي ـ  ،وضــعف املســتوى التحصــيل وأتــاك الــدروس ،وتركي ـ املنــاه الدراســية عل ـ
األمــور النظريــة وقلــة مراعاهتــا حلاجــة اجملتمـ  ،وعــد تعــاون مــدراء املــدارس مـ املعلمــن ،وضــعف التــدري
أثن ــاء اخلدم ــة ،وهن ــاك ع ــد مش ــنالت تتعلـ ـ ابملب ــاين املدرس ــية كأ دح ــا الص ــفو ابلتالميـ ـ  ،وض ــعف
امل تربات املدرسية( .السورط )1111:
يف دراسة املبدي
مت النشف عن أه املشنالت الي تواج املدرسة األبتدائية والتعر عل أهدا التعلي األبتـدائ ،
وأه التطورات الي طرأت علي  ،وتقدمي املقرتحات الي حتد من مشنالت املدرسة األبتدائيـة يف مصـر يف
ضوء فلسفة اجملتم وامنانت  ،وقد أستعان الباح يف دراست ابملـنه الوصـف هبـد التعـر علـ واقـ
املدرسة األبتدائية،كما أست د أسلوب حتليل النظ واألسالي األحصائية ملعاجلة النتائ .
وكانـت النتـائ الـي توصـل اليهـا الباحـ هـ أن هنــاك عـد تنسـي مـا بـن املدرسـة واألسـر للوقــو
عل ـ ـ مس ــتوى التالمي ـ ـ  ،وض ــعف هيب ــة املعل ـ ـ آثـ ــر عل ـ ـ املس ــتوى التعليم ـ ـ للتلمي ـ ـ  ،كم ــا ان اسـ ــلوب
765

العدد11 :

األمتحــا ت أدى ألرتبــاك املعلمــن وعــد تنظــي اوقــاهت  ،وعــد كفايــة األبنيــة املدرســية مـ عــد صــالحية
العديد منها( .املهدي)1111:
ثانياً:دراسات غري عربية:

كا ت دراسة Duterch
هــدفها التعــر عل ـ كيفيــة أعــاد هينلــة املدرســة األبتدائيــة لن ـ تتواك ـ م ـ املتغ ـريات والتحــوالت
العامليــة املعاصــر يف ضــوء مشــروع اجلــود الشــاملة ،وقــد أتب ـ الباح ـ يف دراســت املــنه الوصــف واق ـرتاح
تصور مستقبل عن طري السيناريوهات لتعمل عل تطبي ما يسم املشروع املدرس .
وقد خلصت النتـائ اىل اقـرتاح مدرسـة تقـو علـ نظـا األدار ال اتيـة هبـد منحهـا السـلطة النافيـة
ألختاذ القرار ،واعتبار املدرسة وحد تنظيمية مستقلة ب اهتا ،وما عل سلطات التفتيش الرتبوي االكادمي
اال آبداء النصح واالرشاد املتابعة ،ووض املدرسة حتت نظا فعاك للمحاسبة)2000:Duterch( .
قد هد ت دراسة Labaree
توضيح املها الصعبة الي تعرتي مهمة املعلـ  ،واملعوقـات الـي تقابلـ أثنـاء ممارسـت للمهنـة ،واألسـباب
الــي جتعــل مهنــة املعل ـ مــن املهــن الصــعبة ،واتبعــت الدراســة املــنه الوصــف وتصــمي أســتبانة لبيــان ه ـ
األسباب والعقبات.
وكانت من نتائ الدراسة أبن من ضمن األسباب الـي ادت لـبعض املعوقـات للمعلـ يف اتديـة مهمتـ
األدار املدرســية ،وك ـ لك الشــنلية يف التــدري  ،وعــد تفه ـ اوليــاء االمــور لطبيعــة مهنــة التعلــي  ،وعــد
تعاوم م املعلمن يف أجنا املها املوكلة)2000:Labaree( .
كما هد ت دراسة Gale
اىل ضـرور تــدري املعلمــن قبـل اخلدمــة ويف أثنائهــا ،والعمـل علـ ان ينــون بصـفة دوريــة ،وأن ينــون
االسـاس يف الرتقيــة واالســتمرار يف مهنــة التعلـي  ،وأتبعــت يف منهجيتهــا املــنه الوصـف  ،وذلــك مــن خــالك
عمل أستقصاء حوك األسباب الي تؤدي اىل فشل املعل يف أداء مهام  ،وخاصة فيما يتعل ابلتالمي .
وأســفرت الدراســة عل ـ ان املعل ـ ينبغ ـ علي ـ مراعــا ميــوك التالمي ـ  ،وقــدراهت الفنريــة ومهــاراهت يف
اجملـاالت كافـة ،ألن ذلــك يـؤدي اىل حتويـل مشــنالهت مـن نقـاط ضــعف اىل نقـاط قـو ينطلـ منهـا املعلـ
حنو تنمية املهارات اخلاصة هب )Gale:2000( .
هد ت دراسةArchangelo
التعــر علـ األســباب النامنــة وراء التع رالدراسـ لالطفــاك يف املرحلــة االبتدائيــة مــن خــالك التحليــل
النفس  ،وأست دمت املنه الوصف يف منهجيتها للبح  ،حي أعتمدت عل املالحظة املباشر وغـري
املباشر  ،ومت تصمي مقياس نفس هل ا الغرض.
وأسفرت الدراسة عل ان االطفاك ال ين خيفقون او يتأخرون دراسـياً يف املرحلـة األبتدائيـة يعـانون مـن
ب عض امل او املرضية ،م ل قل األنفصاك عن اال  ،عالو عن الرهبة ملواجهته عام جديد ،أضـافة اىل
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الرغبــة يف الع لــة يف بعــض االحيــان ،كمــا ان مــنه مــن يهــاب املنــا املدرسـ نتيجــة وجــود بعــض أســالي
العقاب البدين يف املرحلة األبتدائية)2007:Archangelo( .

كما هد ت دراسة Malouff
التحق ـ م ــن آث ــر نظ ــا الرتبي ــة الش ــاملة عل ـ املدرس ــة األبتدائي ــة وال انوي ــة ،ودور يف ح ــل املش ــنالت
املتعلقــة هبــاتن املدرســتن ،وأســت دمت الدراســة املنهجــن الوصــف وشــب التجـرييب ألمــا أعتمــدت وصــف
النظا التقليدي يف التعلي ونظا الرتبية الشاملة ،وقارنت بن النظامن يف الواق دون تدخل من الباح .
وأسفرت الدراسة عـن ان نظـا الرتبيـة الشـاملة لـ فاعليـة اكـرب بن ـري مـن التعلـي التقليـدي ،ألنـ نظـا
يشمل خمتلف اجلوانـ االنسـانية ،عـالو علـ انـ يعمـل علـ تنامـل احليـا داخـل املدرسـة ،ومـن فهـو
يتــيح مبــدأ الوظيفيــة يف التعلــي  ،ومــن فهــو يضــف علـ التعلــي معــى ومغـ ى ،ولـ ا يســاعد املــتعل علـ
امل يد من النمو والتقد )Malouff:2008( .
مالالت خالالم الرعالالرل علالالى الدراسالالات السالالاب ة فقــد أســتفاد الباحـ منهــا يف العديــد مــن اجلوان ـ ،
ومينن ذكرها عل النحو التا :
 بلور مشنلة الدراسة واألسالي املنهجية املتبعة يف دراست احلالية ،ومـن أتصـيل االطـار النظـريللدراسة ،وك لك يف التصور العا للدراسة امليدانية وأجراءاهتا.
 أمدت الباح بعد نتائ وتوصيات كانت منطلقا اساسيا يف عرضها ملشنلة الدراسة. أفادت الباح يف التحليل النيف والنم للبيا ت الي حصل عليها ،وكيفية توظيفها مما ساعديف تفسري وحتليل النتائ يف ضوء تلك الدراسات.
منهجية الدراسة:
يست د الباح املنه الوصف  ،الن يعترب اك ر املناه البح ية مالءمة لطبيعـة املوضـوع ،حيـ ان
هدف ال يتوقف عند وصف الظاهر او املشنلة فقط لنن يتجـاو ذلـك لتفسـري وحتليـل الواقـ عـن طريـ
مجـ ـ املعلوم ــات والبي ــا ت النافي ــة عنـ ـ  ،حبيـ ـ حيل ــل ويفس ــر ويق ــارن بغي ــة الوص ــوك إىل اس ــتنتاجات أو
تقييمــات حــن يصــف الظــاهر  ،كمــا مينــن احلصــوك منهــا علـ معلومــات جتيـ عــن أســئلة الدراســة دون
تــدخل الباح ـ فيهــا(دالن ،2996 :ص ،)721كمــا مت االســتعانة ابالســتبانة مــن قبــل الباحـ للتعــر
عل ـ اراء املعلمــن واملعلمــات أبه ـ املعوقــات الــي ت ـواجهه أثنــاء الديــته ملهنــته يف املــدارس االبتدائيــة
مبحافظة كربالء.
االطار النظري للدراسة:

تناوك الباح خالك اطار النظري أهـ املعوقـات الـي تعـرتض العمليـة التعليميـة ابملرحلـة األبتدائيـة يف
حمافظة كربالء ،اذ تتعدد املشنالت الي تعوق النظا التعليم عن آداء مهام بنفاء وفاعلية ،ودائما ما
تنون ه املشنالت مرتبطة ابلواق اجملتمع بوج عا ولننها تتفاوت حبدهتا بـن جمتمـ وآخـر ،فأينمـا
وجــدت م ــل ه ـ املعوقــات أتثــر التعلــي ابلســل  ،ويهــد اآلطــار النظــري مــن ه ـ الدراس ـة توضــيح
املشنالت الي من شأما أن تؤثر عل النظا التعليم مبحافظة كربالء ،ومن تعطل مسريت حنو التقد
والتطور مبا ينعنس عل خمرجات ه ا النظا و نتائج و حتقي األهدا املرجو من .
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وفيما يل عرض أله ه املعوقات:
 املعوقات اخلاصة ابملعلم:
أه أسباب األخف اق اوالنجاح يف العملية التعليمية يق علـ عـات املعلـ  ،اذ أن العديـد مـن املعلمـن
خيطئون او يبالغون يف تقدير املهارات الي قد ميتلنها تالمي ه  ،وهب احلالة يصبح جهد املعل والتالمي
اقل كفاء وفاعلية ،كما أن البعض مـن املعلمـن يركـ علـ دراسـة حمتـوى النتـاب املقـرر فقـط ويعـد ذلـك
اهلد االساسـ مـن التعلـي  ،وهـ ا التصـور يـؤدي اىل شـنوى املعلمـن أنفسـه نظـراً لضـي الفـرت ال منيـة
احملدد للدرس(.طعيمة ومناع)41 ،1111:
فضـالً عــن ذلــك فــأن بعــض املعلمــن يظــن أن مســؤوليت تنحصــر يف العمــل داخــل صــفو الدراســة،
اآلمــر الـ ي يــؤدي اىل نتــائ غــري طيبــة ،اذ ان ك ـرياً مــن أهــدا الــتعل احلدي ــة حتــدث مــن خــالك الــتعل
الـ ـ ايت ال ـ ـ ي ميارس ـ ـ التالميـ ـ أبنفس ــه وبتوجي ـ ـ م ــن املعلـ ـ وحت ــت اش ـ ـراف ع ــن طري ـ ـ املنتب ــة والق ـ ـراء
واالنرتنت...اخل ،االمر ال ي ال يفعل املعل وغالباً ما يهمل  ،مما يـؤدي اىل األخفـاق يف حتقيـ االهـدا
الرتبوية املنشود (.لبي ومينا)2997،31:
اضــافة اىل ذلــك فــإن املعل ـ قــد ينتاب ـ اخلــو مــن جتري ـ املســتحدث مــن العل ـ  ،ومشــاركة املتعلمــن
ودفعه ـ ـ ألس ـ ــت دا مه ـ ــارات التفن ـ ــري العلي ـ ــا ل ـ ــديه  ،وذل ـ ــك جتنب ـ ـاً مل ـ ــاو م ـ ــن فق ـ ــد الس ـ ــيطر عل ـ ـ
املتعلمن...اخل(.شحاتة)2997،49:
إن املعلـ يواجـ مشــنالت متعـدد يف امليـدان منهــا مـا يتعلـ بسـلوك التالميـ أنفســه داخـل الصــف
املدرسـ  ،اوعـ وفه عــن الــتعل يف ك ــري مــن األحيــان ،والقيــا أبعمــاك الشــغ و الضوضــاء ،األمــر الـ ي
يؤدي اىل أعاقة املعل عن حتقي االهدا التعليميـة ،خصوصـا يف ظـل القـرارات الصـادر مـن و ار الرتبيـة
والي ال جتي للمعل معاقبة التلمي أبي شنل من االشناك.
وأغل ـ املعلمــن مييلــون بوج ـ عــا ألتبــاع الطــرق التقليديــة يف التــدريس ،كمــا مييلــون ايض ـاً اىل تعلــي
تالمي ه ابلطرق الي تعلموا ه هبا ،كما ان البعض منه يعترب نفس املصدر الوحيد للتعل  ،ومن فأن
ال أي ب راء تالمي وال يتفاعل معه  ،وال يشركه مع يف أمر تعليمه (.شحاتة)2997،31 :
وهناك بعض من املعلمن ينظر للتعلي عل ان ذات بعد او آجتا واحد ،حبي يقو املعل ابلتحدث
والشرح والتدريس ،واملطلوب من التالمي االستقباك والت ين و االستيعاب...اخل ،كما أن مـن األسـباب
الي تعوق عملية التعلي أحساس املعل ابلدونية وقلة شأن ابملقارنة م املهن االخرى ،لقلة دخل ابملقارنة
مبطال ـ احليــا املاديــة ،وكــل ه ـ االمــور حتــد مــن انطالق ـ يف عمل ـ وابداع ـ في ـ  ،بــل تدفع ـ يف ك ــري مــن
األحيان للدروس اخلصوصية(.عدس)1111،74 :
وجت ــدر االش ــار يف هـ ـ ا الص ــدد اىل ان مش ــنلة ال ــدروس اخلصوص ــية هـ ـ مش ــنلة منظومي ــة متع ــدد
األجتاهــات ،وه ـ ظــاهر هتــد كــل أهــدا العمليــة التعليميــة وحتــد منهــا ،حي ـ تعمــل عل ـ تقلــي و
أختـ اك املــاد التعليميــة مــن اجــل أســرتجاعها ووضــعها يف ورقــة األمتحــان ،ومــن تصــبح اخل ـربات وامل ـواد
التعليمية هدفاً يف حد ذاهتا ،وليس طريقاً للوصوك اىل غاية امس منها.
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املعوقات الي تواجه معلمي املرحلة االبردائية يف العراق أثناء أتدية املبنة مت جبة ظرهم( .دراسة ميدا ية)

اضــافة اىل ذلــك فــإن هنــاك نســبة ليســت ابلقليلــة مــن املعلمــن لــيس لــديه تصــور واضــح عــن مهنــته
وطبيعتها وأهدافها وأتيتها ،كما أن منه من هو غري مقتن هبا ،او مبا يقو بـ فيهـا ،او مبحتـوى املنـاه
الدراسية الي يقو بتدريسها لتالمي (.شحات )2993،33:
عالو عن ذلك فإن هناك مـن املعلمـن مـن يـرفض تطبيـ مـا يـت تدريبـ عليـ او مـا تعلمـ يف كليـات
الرتبيــة او الرتبي ــة االساس ــية او معاه ــد املعلمــن ،وجيح ــد فائ ــد ه ـ اخل ـربات الــي ام ــد هب ــا ،كم ــا ان م ــن
املعلمـ ــن مـ ــن ليس ـ ـوا مـ ــؤهلن تربـ ــوا ،ومت تعييـ ــنه يف وظـ ــائفه وف ـ ـ ختصصـ ــاهت االكادمييـ ــة فقط(.عبـ ــد
هللا)1111،48:
 املعوقات اخلاصة ابملناهج الدراسية:
تشــنل املنــاه الدراســية حجــر ال اويــة يف أ مــة التعلــي  ،حي ـ ان أغل ـ املنــاه املطبقــة حاليــا ه ـ
مناه تقليدية ،وتناد تنفصل عن الواق ال ي تقد في  ،فه التليب طموح وحاجات اجملتمـ  ،كمـا أمـا
ال تليب حاجـات التالميـ الـ ين ال يشـعرون بــأتية هـ املنـاه وال جبـدواها يف حيـاهت العمليـة ،كمـا امـا
التراع امليوك واالجتاهات والفروق الفردية لدى التالمي  ،فقد وضعت عل اعتبار أما تقد اىل شـ
اوتلمي واحد ،ليس ه ا فحس بل أن واضع هـ املنـاه ال يقومـون أبيـة دراسـات أسـتطالعية حـوك
الواقـ املعاشـ للتالمي ـ الـ ين ســو يتعلمــون مــن هـ املنــاه  ،بــل يقومــون بوض ـ املقــررات و املنــاه
الدراسية من خالك وجهة نظره الش صية فقط او ما يعتقدون  ،وليس عل اسس علمية وموضوعية ،او
أهدا مدروسة تسع تلك املناه لتحقيقها(.شحاتة)1118،65:
واملنــاه الدراســية بوضــعها ال ـراهن تعــاين انفصــاالً واضــحاً بــن اجملتم ـ مــن جهــة والتالمي ـ مــن جهــة
أخــرى ،فه ـ مــا الــت ترك ـ عل ـ جتهي ـ التلمي ـ للحيــا يف القــرن املاض ـ  ،بــدالً مــن أعــداده ملواجهــة
حتدات احلاضرواملستقبل ،مما يتطل تغيري شـامل للمنـاه وطـرق التـدريس حبيـ تـوفر مهـارات تتناسـ
وه ا القرن اجلديد ،وخصوصاً يف العراق ال ي يعيش يف ظل مناه قدمية أكل الدهرعليها ،ومـن فهـ
مناه من أجل املدرسة وليس من اجل احليا واجملتم .
واملــدق يف الواق ـ التعليم ـ احل ــا جيــد ان املفه ــو الس ــائد و التص ــمي املســيطر عل ـ الوض ـ ال ـراهن
للمنه هو التصمي القائ عل املاد الدراسية ،ومن فهناك خلط كبري بن مفهو املنه التعليم من
حي ــة ،وب ــن احملت ــوى الدراس ـ او امل ــاد التعليمي ــة م ــن حي ــة اخ ــرى ،وم ــن املع ــرو ان امل ــاد التعليمي ــة
اواحملتــوى الدراسـ أمنــا هوعنصــر واحـد مــن عناصــر تنظــي املــنه الدراسـ  ،االمــر الـ ي يــؤدي اىل اغفــاك
ابقـ ـ ه ـ ـ العناص ــر ،وم ــا مين ــن ان تق ــو بـ ـ يف تنمي ــة امله ــارات للتالمي ـ ـ وأع ــداده للحيا (.ش ــحاتة:
)1118،64
وقــد يتضــح ه ـ ا القصــور عنــد النظــر للتصــميمات احلدي ــة للمنــاه احلدي ــة الــي منهــا مــا يقــو عل ـ
النفاءات وبعض ها ما يقـو علـ السـمات الش صـية ،ومنهـا علـ الوظـائف االجتماعيـة ،ومنهـا مـا يقـو
عل حاجات االفراد واهتماماهت  ،عالو عل الرتبية األنسانية.
وهناك انفصاالً جلياً بن املناه التعليمية للمواد الدراسية امل تلفة ،فال يوجد تنامل بن مواد التعلي
للمواد الدراسية امل تلفة ،حبي مينن للتلمي أن يوظف ما تعلم من خالك مـاد دراسـية معينـة يف مـاد
اخرى ،بل أن املنه الواحد يعاين أحيا من االنفصاك بن منو تـ  ،فاللغـة العربيـة مـ ال يف أحيـان ك ـري
769

العدد11 :

ينــون هنــاك انفصــاك بــن فنومــا يف التــدريس ،وك ـ لك امل ـواد االجتماعيــة كالتــاريخ واجلغرافيــا فــال يوجــد
تنامــل يف تدريســهما ،وهـ ا مــا يشــعر التلميـ بعــد احلريــة يف تطبيـ مــا تعلمـ  ،واألســتفاد منـ يف تعلـ
ماد اخرى(.السرور)2993،211:
عال و عل ذلك فأن اهلد من التعلي وفلسفت بوج عـا أصـبحت غامضـة وغـري مفهومـة ،اذ درج
القائمون عل وض املناه عل أعتبار ان اهلد هو األرتقاء من فرقة دراسية اىل اخرى أعل منها حى
دخــوك اجلامعــة والت ــرج منهــا ،متجــاهلن أن اهلــد االوك للمــنه هــو إعــداد املــتعل للحي ـا  ،وأمــداد
ابملهــارات الال مــة لـ يف جمتمع ـ  ،وهــو مــا جيعــل للمــنه خصوصــية جمتمعيــة متيـ عــن غــري مــن الوظــائف
االخرى ،ومن فقد فشل املـنه مـن خـالك ذلـك يف حتقيـ الوظيفـة االوىل املنوطـة بـ  ،ابالضـافة اىل مـا
ســب فــأن املــنه هب ـ الصــور ال يعمــل عل ـ تنميــة مهــارات التفنــري العليــا ،كــالتفنري الناقــد و التفنــري
االبتناري ،وأمنا يعمل عل ترسيخ قي احلفظ والتلقن واألسرتجاع(.يونس)3 ،1112:
واملــنه هب ـ الصــور يفــرض أســت دا طــرق التــدريس التقليديــة ،الــي تقــو علـ األجتــا الواحــد وهــو
املعل اىل التلمي فقط ،وغالباً ما تنون عن طري احملاضر والشرح...اخل ،بينما هناك طرق حدي ة للتعلي
تعمل عل التفاعل ما بن املعل واملتعل  ،والتفاعل بن املتعلمن أنفسه  ،كالتعل التعاوين والـتعل الفعـاك
والعصف ال ه...،اخل ،ومن اجلدير ابل كر ان ه الطرق التعليمية احلدي ة تتطل منهجاً مر ً يتس هلا
ويسمح أبس ت دامها ،منه اليقو عل حتصيل املعلومات النظرية وأسرتجاعها فقط يف ساعة االمتحان،
وأمنا منه يهد اىل تعلي املتعل التعاون واجلد وامل ابر واألكتشا (.العمري)25 ،2993 :
والدراسات والبحوث احلدي ة أكدت عل ان طرق التدريس تعتمد بصور رئيسية عل مـنه حيتويهـا
ت ق ــو علي ـ وتعم ــل م ــن خالل ـ  ،ويس ــتن طباع ــة هـ ـ املن ــاه الن ــري م ــن مي اني ــة التعل ــي  ،بينم ــا اجلـ ـ ء
امل ص للمشرتات العلمية والرتبوية قليل جدا مقارنة هبا(.عل .)2995،31:
 املعوقات اخلاصة ابلرمميذ:
معظ الدراسات احلدي ة أعتربت التلمي أبن مي ل حمور العملية التعليمية االمر ال ي اد مـن الضـغوط
الي يتعرض اليها ،والي بـدورها تعتـرب مـن أهـ معوقـات التعلـي ابلوقـت احلاضـر ،ومـن أبـر هـ الضـغوط
شعور ابلقهر من قبل النظا التعليمـ واألدار املدرسـية واملعلـ واالسـر  ،فالتلميـ يف املدرسـة يشـعر بفقـد
حريت  ،وان منبل أبعباء ك ـري م ـل املنـاه و املقـررات الدراسـية ،ورغبـة االسـر يف جناحـ واحلصـوك علـ
درجات مرتفعة ،ووض التحدات اجلسا امام  ،مما يشـعر ابخلـو والرهبـة مـن أحتمـاك فشـل يف حتقيـ
ذل ـ ــك ،وهوم ـ ــا يش ـ ــنل عقب ـ ــة ام ـ ــا حتقيـ ـ ـ األه ـ ــدا التعليمي ـ ــة احملدد (.احليل ـ ــة()46 ،1121:ويلب ـ ــريج
واخرون)2995،47:
كما ان التلمي يعاين من روتن عدد احلص واملقـررات الدراسـية الـي ال يشـعر بفائـدهتا ،او أنـ غـري
قادر عل أسـتيعاهبا ،األمرالـ ي يدفعـ للنفـور مـن املدرسـة ،كمـا أن التلميـ ال يـرى أيـة فائـد مـن املنـاه
الدراســية يف حيات ـ  ،ممــا يــنعنس مــن ج ـراء ذلــك برغبت ـ يف التعل (.عبــد احلمي ـد وســالمة)34 ،2998:
(طعيمة ومناع)74 ،1111:
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ابألضــافة اىل ذلــك فــإن التلمي ـ يشــعر ابلرهبــة مــن االمتحــان ألن ـ حيــدد مســتقبل س ـواء بنجاح ـ او
رسوب  ،وك لك ما يرتت عل ه ا من نظر اجملتم او األسر الي  ،واخلو من حتويل مسار احليا سـواء
علـ املســتوى التعليمـ اومســتقبل يف االلتحــاق مبهنــة معينــة ،اوبوظيفــة قــد تنــون فيمــا بعــد دون املســتوى
املطلوب او املأموك( .اجل ار)56 ،1111:
ومن املعوقات االخـرى للتلميـ معا تـ مـن بعـض املشـنالت النفسـية الـي تتعلـ ابخلـو مـن العنـف
ال ي قد جيد يف املدرسة من قبل بعض املعلمن احيا ً ،ومن قبل بعض االقران يف أحيان اخرى ،السيما
يف املرحل ـ ـ ـ ـ ــة االبتدائي ـ ـ ـ ـ ــة ،واخل ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــن إحتم ـ ـ ـ ـ ــاك اس ـ ـ ـ ـ ــتعماك العق ـ ـ ـ ـ ــاب الب ـ ـ ـ ـ ــدين جتاهـ ـ ـ ـ ـ ـ يف بع ـ ـ ـ ـ ــض
املواقف(.مدكور( )71 ،2993:الناقة)49 ،2999:
وعل ـ الــرغ مــن ختفيــف العقــوابت مــن قبــل املعلمــن للتالمي ـ قــد بــدأ ابالحنســار يف االونــة االخــري
وخصوصاً ابملدارس األبتد ائية يف العراق ،اال أنـ يعـد مـن األسـباب الـي المينـن جتاهلهـا يف تعطيـل مسـري
التعلي والتقد  ،وهو ما تبح الدراسة للتحق من صدق وآثر يف ذلك.
كمــا أن هنــاك معوقــات أخــرى خت ـ التالمي ـ فقــد ينــون قــد عــاىن احباط ـاً كب ـرياً حينمــا جيــد ان مــا
يتعلم يف املدرسة ال يفيد يف حيات  ،وأن ما بن املدرسة واجملتم امنا هـو فجـو كبـري  ،عـالو علـ ذلـك
ف ــأن بع ــض التالمي ـ ابملرحل ــة األبتدائي ــة يع ــانون م ــن بع ــض امل ــاو املرض ــية م ــن املدرس ــة وخصوص ــا يف
الصفو االوىل مما يسم بقل االنفصاك عن اال (.جروان( )75 ،1125:الروايد )2995،14:
وهناك بعض التالمي ممن يعانون من امراض عضوية قد تعوق تعلمه  ،او أن لديه بعـض االعاقـات
اجلسمية الي متنعه من التعل بفاعلية ،والتفاعل م مالئه (.الروي)11 ،2993:
ويعاين أغل التالمي من امللل والضجور لطـوك الوقـت يف املدرسـة و االنتظـار يف الصـفو الدراسـية
من حصة اىل حصة لساعات طويلة ،مما يسب ل االرهاق وتشتيت الفنر والشرود اثناء الشرح ،ومن
األنص ـرا اىل احادي ـ جانبيــة وأاثر الشــغ يف بعــض االحيــان ورفــض الــتعل برمت ـ (.حاج ،2999:
)75
ومــن اجلــدير ابل ـ كر يف ه ـ ا املقــا ان هنــاك قامس ـاً مشــرتكاً بــن اجملتم ـ العراق ـ واجملتمعــات االخــرى،
فطوك الوقت وك ر املقررات الدراسية تؤدي للملل والسأ يف اي منان وليس يف العراق فحس .
املعوقات املرعل ة ابألمور االدارية:
لق ــد ش ــهدت الس ــنوات االخ ــري أجتاه ـاً جدي ــداً متنامي ـاً مبفه ــو األدار املدرس ــية وتطبيقات ـ  ،فل ـ تع ــد
تقتصرعل تسيري خمتلف شؤون املدرسة فحس وأمنا تعدى ذلـك اىل تـوفري خمتلـف الظـرو واألمنـا ت
لتحقي األهدا احملدد للمرحلة الدراسية الي تنتمـ اليهـا املدرسـة ،مبعـى آخـر م تعـد األدار جمـرد أدار
تسيري بقدر ماه أدار تطوير وإمناء(.اجلرب)71 ،1114:
إن األدار التعليمي ــة هل ــا آث ــر ابل ــغ يف تف ــاق األ م ــة التعليمي ــة او يف تطويره ــا ،ولن ــن املت ــاب ل ــألدارات
التعليمية واملدرسية جيد أبما التسمح للمعل بتطبي الطرق واألسرتاتيجيات احلدي ة للتدريس ،والـي يراهـا
مناسبة لتعلي التالمي و تنمية مهاراهت  ،كما اما ال تقدر ما هل األسـرتاتيجيات مـن أتيـة ،فتجـد املعلـ
دائما ما ينون ح را من تطبي هـ األسـرتاتيجيات ،لنـ يرضـ مـدير املدرسـة واملشـر الرتبـوي القـائ
عل املدرسة.
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العدد11 :

كما إن العملية التعليمية تعاين من بريوقراطية كبري وروتن كبري من خالك األدار التعليميـة يعمـل مـن
خالهلا عل تعطيل مجي أجراءات التطوير واالصالح ،وتسري العملية التعليمية براتبة وبصور بطيئة ،ومن
فإن اية مشروعات قد تنون مفيد لتطوير التعلي وحتسن خمرجات مينن تعطيلها من اجل أجراءات ال
جدوى هلا ،وه ال ختض للتطوير العلم  ،سواء عل الصعيد العلم الرتبوي او علـ الصـعيد األداري،
ومــن فــاألدار التعليميــة تعمــل عل ـ نفــس الش ـاكلة الــي كانــت تعمــل هبــا من ـ ح ـوا نصــف قــرن مــن
ال مان(.اجل ار)54 ،1111:
ومــن اجلــدير ابلـ كر ان الــدورات الرتبويــة والــي حيــرص القــائمون علـ األدار التعليميــة علـ القيــا هبــا
للمعلمن تتس يف الن ري من األحيـان ابلشـنلية ،واألهتمـا ينـون ابملظهـر علـ حسـاب اجلـوهر ،بـل أن
أغلبية املتدربن ينظرون اليها عل اما آلية من آليات الرتقية الوظيفية فحس .
كمــا اســهمت األحــداث يف تفــاق اال مــة التعليميــة يف الوقــت ال ـراهن والــي بــدورها أثــرت عل ـ ثقافــة
اجملتم ـ  ،حي ـ أن اجملتم ـ ينظــر للتعلــي عل ـ ان ـ الطريقــة االوىل للح ـراك االجتمــاع  ،والرتق ـ مــن طبقــة
اجتماعية اىل اخرى أعل منها ،و غض النظر عن أن الطريقة االوىل للحيـا  ،ومـن فـأن النظـر الضـيقة
للتعلـي أضــفت عليـ قيمــة الشــنل مقابـل اجلــوهر ،فلـ يعــد اهلــد مـن التعلــي مبنظـور اجملتمـ هواملهــارات
واالس ـ ـ ـ ـ ــتعداد للحي ـ ـ ـ ـ ــا بق ـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــو مظه ـ ـ ـ ـ ــر اجتم ـ ـ ـ ـ ــاع للتب ـ ـ ـ ـ ــاه يف االوس ـ ـ ـ ـ ــاط األجتماعي ـ ـ ـ ـ ــة
واألسرية(.الناقة.)2999،14:
وه األمـور ادت اىل ترسـيخ ثقافـة احلفـظ والتلقـن لتحصـيل الـدرجات والتـ كر فقـط مـن دون تنميـة
املهارات احلياتية والتـ وق واالبـداع ،وهـو مـا أدى اىل التسـارع و التسـاب مـن اجـل احلفـظ واالسـرتجاع يف
اوقات االمتحـان ،وظهـور الـدروس اخلصوصـية و النتـ اخلارجيـة ،واالهتمـا مبجمـوع الـدرجات ،واتـاك
اهلد الرئيس للمنه واملاد املتعلمة ،وعندئ يشعر التلمي ابلضغوط النفسية من اجل الفو يف مسابقة
التعلي أبكرب قدر من الـدرجات حـى يـت التتـاب يف دراسـت والوصـوك للجامعـة لنـ يرضـ اجملتمـ الـ ي
يعيش في ( .الناقة.)2999،75 :
وأســهمت وســائل االعــال بشــنل او خــر ابلعمــل علـ ترســيخ قــي الشــنلية يف التعلــي  ،مــن خــالك
حــدي ها عــن نظــر اجملتمـ خلرجيـ اجلامعــة ،ونظرتـ ايضــا ألصــحاب األعمــاك احلرفيــة أبمـ أقــل شــأ مــن
أقرام املتعلمن ،وكل ه ا من شأن ح املتعلمن وأسره علـ األهتمـا ابالمتحـا ت والـدرجات فقـط
لألرتقاء من مرحلة دراسية ألخرى أعل منها.
كما أن وسائل االعال وعل أختال مستواهتا و أنواعها بدأت يف األونة االخري تلع دوراً سلبياً
من خالك صـر أنتبـا التالميـ عـن التعلـي وذلـك مبـا يشـاهدون ابلتلفـا وغـري  ،كمـا أصـبح االنرتنـت و
حمتوات ـ بــديالً عــن املدرســة والنتــاب و املنتبــة التقليديــة يف ك ــري مــن األحيــان ،ومــن فقــد أصــبحت
املدرسة والنظا التعليم بشنل الراهن ال يشب رغبات املتعلمن.
املعوقات اخلاصة ابالبنية املدرسية:
املدرســة ه ـ أحــدى املؤسســات الــي يســتعن هبــا اجملتم ـ خلل ـ امل ـواطن الص ـاح القــادر عل ـ التفنــري
والعمل واألنتاج ،واملبى املدرس يعد منا ً جيم في املتعل ابملعل (ألقتصار العملية الرتبوية علـ احلفـظ
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والتلقــن) ،وابلــرغ مــن أن التطــورات الرتبويــة املتالحقــة الــي غــريت أهــدا العمليــة الرتبويــة لتت ـ مــن
التلمي حموراً هلا تعى حباجاتـ وميولـ وقدراتـ  ،وتبعـاً لـ لك فقـط تطـورت النظـر للمنـاه وطـرق التـدريس
والنشاط كوسيلة للتعلي  ،وهـ التطـورات أمتـدت لتشـمل املبـى املدرسـ لنـ يـتالء مـ النظريـة الرتبويـة
وتطبيقاهتا احلدي ة.
واجلهـات املسـؤولة عـن التعلــي تـدرك أتيــة تــوفري املبـى املدرسـ املالئـ للتالميـ  ،فأنشـأت العديــد مــن
املبــاين املدرســية احلنوميــة ،لننهــا م تســتطي ابلــرغ مــن كــل ذلــك مــن التوسـ يف نشــرها يف خمتلــف أحنــاء
الــبالد ،االمــر ال ـ ي اضــطرها ألســت دا مبــاين مدرســية أخــرى ليبــدأ مــاعر ابلــدوا ال نــائ  ،ويف بعــض
االحيــان الــدوا ال الث ـ  ،لتــنعنس آاثر ه ـ العمليــة عل ـ العمليــة الرتبويــة ،والــي بــدورها ســتنعنس ســلباً
عل التلمي واملعل يف آن واحد(.حسن وتوما)242 ،1119 :
أن أغل األبنية املدرسية وابلرغ من أتيتها ختلو من اللمسـات اجلماليـة ،وتفتقـر للمعـايري والتصـامي
اخلاصة ألشباع حاجات االطفاك خاصة يف ه السن العمرية من حياهت  ،والعديد من ه األبنيـة ختلـو
م ــن املس ــاحات اخلضـ ـراء وأم ــاكن الرتفيـ ـ ال ــي تس ــاعد بش ــنل كب ــري يف من ــو التالميـ ـ اجلس ــم والنفسـ ـ
والوجــداين وجيعل ـ يشــعر براحــة اكــرب ،ل ـ لك أغل ـ التالمي ـ ينفــرون مــن ال ـ هاب للمدرســة بســب عــد
ص ــالحية معظمه ــا للدراس ــة ،وع ــد وج ــود الش ــروط الص ــحية املناس ــبة ك ــاملراف الص ــحية واملي ــا الص ــاحلة
للشــرب ،وهنــاك عالقــة قويــة ومتمي ـ مــابن تصــمي األبنيــة املدرســية و طريقــة تو ي ـ الفراغــات والنبــااتت
ونوعية التجهي ات واألاثث من جهة والتحصيل العلم والرتبوي للتلمي وك لك م اج املعل ونفسـيت مـن
جهة اخرى)15،martin:2002(.
وابألضافة لنل ما مت ذكر فأن العديد من الدراسـات أثبتـت أبن هنـاك أتثـرياً كبـرياً مـن حيـ تصـمي
األبنيــة املدرســية والصــفو الدراســية وعــدد التالمي ـ فيهــا عل ـ التحصــيل العلم ـ  ،ويف الوقــت نفس ـ يف
تدريس املعلمن ،فف أحدى الدراسات الي قا هبا كل من(كـانرتونت وايفان )أتضـح وجـود عالقـة سـلبية
بن عدد التالمي والرغبة يف املشاركة ابلنشاطات الصفية والالصفية ،و اد عدد التالمي أثرت سلبيا يف
التحصيل الرتبوي(ك اد العنف يف الصف ،ضعف العالقات ،املشاركة يف النشاطات واملناقشـات) األمـر
ال ـ ي أدى لإلحب ــاط و الض ــغط والتــوتر للتلمي ـ واملعل ـ  ،وقــد ذك ــر بع ــض املعلمــن أبن تفاع ــل التالمي ـ
وأهتمــامه ابملشــاركة والتحصــيل العلم ـ ي ـ داد أك ــر يف الصــفو الــي حتتــوي عل ـ عــدد أقــل وخصوصــا
ابملراحل االولية)Kantrowits&Evans:2004,33( .
وتنــاد تنــون أغلـ املــدارس العراقيــة منتظــة ابلتالمي ـ يف صــفوفها ،ممــا يصــع مــن مهمــة املعل ـ يف
ايصاك املاد الدراسية للتلمي  ،وك لك عد فه التلمي نتيجة لأل دحا النبري داخل الصف.
ابألضا ة لكآل ما سبق فأن هناك مشنلة أخرى تتعل ابملبـى املدرسـ وهـ أن أغلبهـا تنـون قريبـة
مــن الش ـوارع الرئيســية ومصــادر الضــجي والتلــوث...اخل ،وهــو مــا يــؤثر بشــنل كبــري عل ـ نفســية التلمي ـ
وصحت وحتصيل العلمـ  ،ويف أحـدى الدراسـات مت االسـتنتاج مـن خالهلـا أبنـ كلمـا كـان املوقـ الدراسـ
قريباً من مصادر الضجي كحركة السيارات وغريها كلما قل تركي التالمي وك رت االخطاء ابألمتحـا ت
ويف آداء الواجبات ،ووجدوا أن املدارس الي تنون يف مناط هادئة حيصل فيها التلمي عل نتائ أفضل
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وتولدت لدي ثقـة أكـرب يف التفاعـل والتحـدث مـ معلمـيه وكـ لك بعضـه الـبعض مقارنـة ابملـدارس الـي
تنون معرضة للضجي املستمر)Maxwell&Evans:2002,23(.
ومن هنـا يتضـح أبن أختيـار املنـان املناسـ لألبنيـة املدرسـية وخاصـة للمرحلـة األبتدائيـة مهمـة صـعبة
وشــاقة ألمــا تــؤثر عل ـ التحصــيل العلم ـ والرتبــوي للتالمي ـ وك ـ لك عل ـ نفســية املعلمــن ،وك ـ لك ه ـ
مصدر أساس جلود التعلي  ،وتق أتية األرتقـاء هبـا وبنوعيتهـا لتأثريهـا املباشـر يف تعلـي التالميـ وتطـوير
قــدراهت  ،حي ـ أن االرتقــاء ابملؤسســات التعليميــة وتصــمي املــدارس فيهــا وتنفي ـ ها وجتهي هــا مبــا يتواك ـ
وأحتياجات العصره غالباً ما تنت مدارس أك ر جناحاً وج ابً للتالمي  ،وخترج اجيـاالً ذات كفـاء عاليـة
خلدمة اجملتم ومواجهة التحدات املعاصر .
وبناء عل ما سـب فـأن هنـاك العديـد مـن األسـباب و املشـنالت الـي تـؤدي ألعاقـة عمليـة التعلـي و
تفاق اال مة فيها ،وقد مت األشار اليها يف الصفحات السابقة من خالك االطار النظري ،فمنها مـا يتعلـ
ابملعل نفس ومنها ما يتعل ابملنه الدراس  ،وأخرى ترتبط ابلتالمي  ،ومنهـا مـا يتعلـ ابألمـور األداريـة،
وك لك املباين املدرسية...اخل.
ويف ضوء ذلك أجتهت الدراسة يف أطارها العمل حلصر أبر ه املعوقات الي تواج املعلمن وتعوق
أتديته للمهنة ابلشنل املطلوب من وجهة نظره .
االطار العملي للدراسة:

قــا الباح ـ بعــد دراســت للموضــوع وحتديــد أه ـ املعوقــات الــي تواج ـ معلم ـ املرحلــة األبتدائيــة يف
حمافظة كربالء أثناء أتديته للمهنة ،ببناء فقرات األستبانة بعد آخ أراء بعض املعلمن واملعلمات مبحاور
الدراسة ،ومت عرضها عل جمموعة من احملنمن بغرض ح وتعديل بعض الفقرات ،لتصبح ب لك ادا
الدراســة صــاحلة للتطبي ـ عل ـ العينــة بعــد بيــان صــدقها الظــاهري ودرجــة ثباهتــا ،ومت تطبيقهــا عل ـ عينــة
الدراسة من معلم ومعلمات مـدارس املرحلـة األبتدائيـة يف حمافظـة كـربالء خـالك العـا الدراسـ -1125
.1124
رائج الدراسة تفسريها:
يتناوك ه ا اجل ء عرض ومناقشة النتائ املتعلقة ابملعوقات اخلاصـة للمعلـ يف أثنـاء يومـ الدراسـ ومـا
يتعرض ل من معوقات تؤثر عل عمل اليوم  ،واجلدوك التا يوضح ذلك:
جدوك ( )2املعوقات اخلاصة ابملعل
ال اواف
مرتدد
اواف
الفقرات
الرق
22,6
4,6
يشــعر املعلـ ابلفجــو مــا بــن دراســت يف اجلامعــة ومــا 37,1
2
بن التطبي يف املدرسة.
14,4
1,6
37
اجلدوك املدرس م دح ابحلص الدراسية.
1
28,8
2,1
اد االعباء االدارية و الروتينية الي تق عل املعل 81 .
7
22,8
2,6
يشعر املعل ابلغن ملا يتلقا من روات مقارنة أبعباء 33,9
6
وظيفت .
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21

ضــعف الراتـ للمعلـ يشــتت تفنــري للقيــا أبعمــاك 41,8
5
اخرى خارج املدرسة.
71,6
5,4
تع ــدد ار املشـ ـرفن و تس ــلطه يش ــعر املعلـ ـ بع ــد 46
4
االمان.
16,8
1,6
31,8
عد تقدير اولياء االمور ملهنة املعل .
3
11,8
1,8
تس ـ ــلط اولي ـ ــاء االم ـ ــور يقل ـ ــل م ـ ــن هيب ـ ــة املعل ـ ـ ام ـ ــا 34,6
8
التالمي .
71
7,1
44,8
ضعف تقدير مهنة املعل من قبل اجملتم .
9
71,6
22,1
لشـ ــحة الوظـ ــائف بعـ ــض املعلمـ ــن جمـ ــرب عل ـ ـ مهنـ ــة 58,6
21
التدريس.
11,8
21,6
بع ــض املعلم ــن ل ــيس ل ــديه االس ــتعداد الش ص ـ ـ 44,8
22
النفس لتو مهنة التدريس.
16,1
4,6
عــد قبــوك ال ائ ـرين مــن قبــل املعل ـ خصوصــا حــدي 49,6
21
العهد ابلتدريس.
71
6
الت ـ ـ ا املعل ـ ـ ابلط ــرق التقليدي ــة للت ــدريس خوف ــا م ــن 54
27
رؤسائ وال يستطي تنفي رؤيت .
75
2,4
ا دحــا التالمي ـ حبجــر الدراســة يســب عج ـ لــدى 47,6
26
املعل من تنمية املهارات الفردية هل .
وابلرجوع للجدوك ( )2ال ي يوضح مدى أسها املعل يف املعوقات الي تعوق تقد العملية التعليمية
للمرحلة االبتدائية يف حمافظة كربالء كانت نتائ االستبانة كااليت:
 الفقـرات ( )2،1،7،6،4،3،8،21كانــت نســبة املوافقــة عليهــا بنسـ عاليــة حيـ بلغــت النســبة ،%49,6 - % 81اما الفقرات املتبقية فنانت نسبة املوافقة عليها متوسطة.
 اما ال ين ال يعلمون عن مدى اسها املعل واتثري يف املعوقات فنان عـدده قليـل جـدا ،وابلتـانسبته املئوية تراوحت ما بن  %1,6اىل  %22,1وه نسبة ضعيفة جدا.
 تراوحت نسبة من ال يوافقون من  %22,8اىل .%75ومــن خــالك الدراســة امليدانيــة وك ـ لك مــن خــالك مشــاهدتنا ملــا حيــدث يف املــدارس األبتدائيــة جنــد أن
هنــاك عــدد مــن األعمــاك األداريــة الروتينــة الــي ينلــف هبــا املعلـ هـ ليســت يف جمــاك أختصاصـ  ،كمــا أن
أغلبه ينون جدول مت ابحلص الدراسية االمر ال ي يستن من طاقت الن ري ،كما أن هناك عد
تفه كبري لعمل املعل من قبل اولياء االمور وك لك مـن قبـل اجملتمـ وعـد تقـديره الـدور الـ ي يقـو بـ
املعل  ،كما أن بعض أولياء االمور حيـاولون التقليـل مـن هيبـة املعلـ أمـا ابنـائه اآلمـر الـ ي أدى لضـعف
املعل و تقليل هيبت اما التالمي  ،كما أن أغل املعلمن يشـعرون بغـن واضـح بسـب الفروقـات بـن مـا
يتقاضون من روات اسو ابملوظفن يف الو ارات االخرى ،وكما اوضحت الدراسة.
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امــا عــن معوقــات العمليــة التعليميــة للمرحلــة األبتدائيــة اخلاصــة ابلتالميـ ومــن خــالك نظــر املعلـ هلــا،
فاجلدوك التا يوضح ذلك:
جدوك( )1املعوقات اخلاصة ابلتالمي
ال اواف
مرتدد
اواف
الفقرات
الرق
23,1
4
34,8
التالمي ال يشعرون أبتية الدروس.
2
15,6
1
31,4
انعدا وجود الدافعية للتعل للتالمي .
1
25
9,4
ينشغل التالمي ابحملاداثت اجلانبية أثناء الدرس35,6 .
7
21,1
22,4
معظ ـ ـ التالمي ـ ـ يصـ ــع علـ ــيه االنتبـ ــا ملوضـ ــوع 34,1
6
الدرس لفرت كافية.
27
1,6
86,4
التالمي يشعرون ابمللل اثناء احلصة الدراسية.
5
76,6
1,6
افتقاد التالمي لعنصر التشوي للعملية التعليمية47,1 .
4
27
1,8
86,1
ا دحا اجلدوك املدرس ابحلص التدريسية.
3
15
5,1
انعدا االنشـطة املشـوقة املصـاحبة للمقـرر الدراسـ 49,8
8
يسب نفور لدى التالمي .
27,8
6
يع ــاين التالميـ ـ م ــن االحب ــاط بس ــب ك اف ــة املـ ـواد 81,1
9
املقرر .
21,4
9,4
يعــاين التالميـ مــن مشــنالت نفســية او اجتماعيــة 39,8
21
او اقتصادية.
11,6
26,6
47,1
املدرسة بيئة غري جاذبة للتالمي .
22
3,8
1,6
التالمي ـ ـ ـ ينش ـ ـ ــغلون ابللع ـ ـ ـ ب ـ ـ ـربام التننلوجي ـ ـ ــا 89,8
21
احلدي ة عل حساب الواجبات املدرسية.
8,1
7,1
افتقــاد اوليــاء االم ــور الســالي الرتغي ـ ألوالده ـ 88,4
27
ابلدراسة.
27
6,6
اولي ــاء االم ــور ال يتع ــاونون مـ ـ املدرس ــة م ــن اج ــل 81,4
26
مصلحة ابنائه .
وابلنظــر اىل جــدوك ( ) 1ال ـ ي يوضــح مــا آلــت اليــة االســتبانة للــدور ال ـ ي يلعب ـ التلمي ـ وهــو حمــور
العملية التعليمية فنانت االجاابت كالتا :
 ك ــان ع ــدد املوافق ــون الـ ـ ين ادت نس ــبته ع ــن  %81كان ــت للفقـ ـرات ()5،3،9،21،27،26وتراوحــت النســبة مــا بــن  %86,1اىل ،%89,8امــا ابق ـ الفق ـرات فنــان املوافقــون عليهــا فــوق املتوســط
وكانت أقلها الفقر ( )22أذ بلغت .% 47,1
 اما ال ين كانوا ال يعلمون عن مدى اتثري التلمي يف املعوقات التعليمية وكانوا مرتددين يف أجاابهتفنانت نسبته ضعيفة ،وتراوحت نسبته ما بن  %1اىل .%26,6
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 امــا ال ـ ين رفض ـوا وكــانوا غــري م ـوافقن عل ـ الــدور ال ـ ي مينــن ان يلعب ـ التلمي ـ يف ه ـ املعوقــاتفنان عدده قليل جـدا أبسـت ناء بعـض العبـارات ( )2،1،4،22فرتاوحـت نسـبته مـا بـن  %23,1اىل
.%76,1
و تظهــر الدراســة احلاليــة اىل عــد وجــود تعــاون مــا بــن اوليــاء االمــور و املدرســة ممــا يســب للتلمي ـ
تدهوراً وضـعفاً يف عالقتـ مـ املدرسـة واملعلمـن ،كمـا كشـفت الدراسـة اىل ان الن ـري مـن التالميـ يعـانون
مـن مشـنالت نفســية واجتماعيـة وهــو االمـر البــديه ملـا ميــر بـ البلــد مـن اوضــاع أمنيـة صــعبة آثـرت علـ
اجملتمـ كنــل فمــا ابلــك ابألطفــاك ،وقــد آثــرت التننولوجيــا احلدي ــة وبـرام االنرتنــت علـ التالميـ حبيـ
أص ــبحت تش ــغله ع ــن املـ ـواد الدراس ــية وواجباهت ــا ،والن ــري ب ــدأ يتملم ــل م ــن الـ ـ هاب للمدرس ــة وآخـ ـ
يربراألعـ ار لعــد ال ـ هاب للمدرســة بســب عــد وجــود احملف ـ ات مــن قبــل األهــل وك ـ لك مــن قبــل اهليئــة
التعليمية.
امــا عــن معوقــات املــنه الدراس ـ اخلــاص ابملرحلــة األبتدائيــة وال ـ ي يــؤثر بصــور كبــري عل ـ العمليــة
التعليمية وابألخ هل الفئة العمرية ،فاجلدوك التا يوضح ذلك:
جدوك ( )7املعوقات اخلاصة ابملنه الدراس
ال اواف
مرتدد
اواف
الفقرات
الرق
76,1
1,8
45
املناه الدراسية تعتمد عل احلشو والتلقن.
2
17,8
7,6
املناه الدراسية ال ختد التلمي وبعيد عـن حياتـ 31,8
1
اليومية.
78,6
9,1
51,6
تعتمد املناه اجلان النظري فقط.
7
68,1
6
املن ــاه ال تالم ــس حاج ــات اجملتمـ ـ وال حاج ــات 63,8
6
التالمي .
61,6
1,8
املناه الدراسية ال تواك التطور احلادث يف العام 56,8
5
وال ور املعلوماتية.
72,4
1,8
املن ـ ـ ـ ــاه هتم ـ ـ ـ ــل اس ـ ـ ـ ــتعدادات التالمي ـ ـ ـ ـ وميـ ـ ـ ـ ـوهل 45,4
4
املتفاوتة.
62,6
1,8
.املنــاه عــاج عــن حتقي ـ االهــدا التعليميــة و 55,8
3
الرتبوية املنشود .
29,4
2,4
ك افة املقرر الدراس و ك ر العطـالت تـدف املعلـ 38,8
8
ابلتعجيل المائ عل حساب االستيعاب.
ويتضح من اجلدوك ( )7اخلـاص ابملعوقـات اخلاصـة ابملنـاه الدراسـية والـ ي تنـون مـن  8فقـرات مـا
يل :
 املـ ـوافقن عل ـ ـ الفقـ ـرات اخلاص ــة ابمل ــنه تراوح ــت نس ــبته ب ــن  %63,8اىل  ،%38,8وكان ــتاك رالفقرات موافقة ه ( ،)1،8اما ابق الفقرات فنانت نسبته املئوية حبدود املقبولة اىل املتوسطة نوعا
ما.
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العدد11 :

 املــرتددين كــان عــدده قليــل جــداً وتراوحــت نســبته املئويــة مــا بــن  %1,8اىل  ،%7,4وم تنــنسوى الفقر ( )1أعل نسبة بينه أذ بلغت  %9,1من بن ال ين قالوا ال أعل .
 عدد ال ين قالوا ال نواف علـ أتثـري املـنه و دور يف املعوقـات تراوحـت نسـبته مـا بـن %29,4اىل  ،% 68,1وكانت الفقر ( )6اعل نسبة لعد املوافقن عليها من املوافقن.
و كشــفت الدراســة امليدانيــة احلاليــة ان املنــاه الدراســية جامــد  ،وختلــو مــن التشــوي واملتعــة ،بــل أن
أغلبهـا بعيـد عــن الواقـ احلـا ومــا ميـر بـ البلــد مـن أحـداث ،كمــا امـا غـري ج ابــة للتالميـ لعـد مراعاهتــا
ملي ـوهل واســتعداداهت وقــدراهت ومهــاراهت  ،وتوظيــف مــا يتعلمون ـ يف البيئــة احمليطــة هب ـ  ،وال تعــرب عــن واق ـ
اجملتم ـ  ،بــل أن أغل ـ املن ــاه املعتمــد وخصوصــا ابملرحلــة األبتدائي ــة تعتمــد الطــرق التقليديــة للت ــدريس
والتواك ـ التطــورات احلدي ــة احلاصــلة يف العــام للمنــاه الدراســية ،وكيــف تواك ـ عقليــة الطفــل يف ه ـ
الفرت  ،كما أن أغل املناه هل املرحلة العمرية تعتمد احلفظ بدون أدىن مشاركة للنشاط العمل وطرق
حتفي التالمي للمشاركة يف الدرس.
جدوك( )6املعوقات اخلاصة ابألدار التعليمية
ال اواف
مرتدد
اواف
الفقرات
الرق
76,6
9,1
االدار املدرس ـ ــية ال ت ـ ــوفر الظ ـ ــرو املالئم ـ ــة للعم ـ ــل 51,6
2
اجليد.
72
7,6
مــدراء املــدارس ال يشــركون املعلمــن ابلشــؤون االداريــة 45,4
1
والتنظيمية.
62,6
1,8
55,8
منا العمل روتي ،ال يشج عل االبداع.
7
24,8
1,8
مــدراء املــدارس ال يشــجعون املعلمــن وال ي نــون عل ـ 81,6
6
ابداعاهت .
61,6
1,8
ال توجـ ـ ــد قن ـ ـ ـوات اتصـ ـ ــاك بـ ـ ــن املعلمـ ـ ــن واالدارات 56,8
5
الرتبوية.
63,8
6
68,1
االدار هتت ابلشنليات اك ر من االداء الفعاك.
4
72
7,6
معــايري تقــومي املعلمــن تعتمــد علـ العالقــات واك رهــا 45,4
3
غري موضوعية.
76,1
1,8
معظ ـ ـ االدارات املدرس ـ ــية ال تس ـ ــتجي القرتاح ـ ــات 45
8
املعلمن.
62,6
1,8
تو ي العمل عل املعلمن يت دون االعتبار لألداء55,8 .
9
ومــن اجلــدوك ( )6اخلــاص ابملعوقــات الــي خت ـ األدار التعلميــة للمرحلــة األبتدائيــة مــن وجهــة نظــر
املعلمن اليها فه كالتا :
 كان ــت نس ــبة املوافق ــة علـ ـ الفقـ ـرات اخلاص ــة ابملعوق ــات األداري ــة متوس ــطة أذ بلغ ــت  %68,1اىل ،%45,4وقد كانت فقر العبار ( )6ه الوحيد الي نسبتها مرتفعة أذ بلغت .%81,6
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 نسبة املرتددين وال ين ال يعلمون كانت قليلة جداً أذ بلغت ما بن  %1,8اىل .%9,1 امــا نســبة عــدد غــري امل ـوافقن عل ـ الفق ـرات فقــد كانــت نســبته اقــل مــن املقبولــة بقليــل يف بعــضالفقرات ،وكانت نسبة الفقرات ترتاوح ما بن  %72اىل .%63,8
ومن خالك متابعة الباح ملا جيري يف املدارس األبتدائية وما مت ضت عليـ الدراسـة امليدانيـة جنـد أن
هناك عد أكرتاث من قبل األدار التعليمية ملا يقـو بـ املعلمـون مـن آداء ابلـرغ مـن أن أغلـ القيـادات
التعليميــة ه ـ مــن املعلمــن ،كمــا أن العالقــات العامــة تنــاد تنــون شــب معدومــة مــا بــن املعلمــن وه ـ
األدارات ،ودرجـات التقيــي الـي يقــو هبـا مــديري املـدارس يف مايــة العـا الدراسـ ال تنـون علـ حســاب
النفاء أذ تعتمـد علـ عالقـات املعلمـن ابملـدير ،وهـو مـا ولـد أحباطـاً كبـرياً لـدى املتميـ ين مـن املعلمـن،
كما ان مشاركة املعلمن يف االمور غري الضرورية واجبة عليه بعنس االمور التنظيمية او األداريـة الـي ال
يسمح هل فيها ابملشاركة وال أببداء الرأي.
امــا عــن املعوقــات اخلاصــة ابألبنيــة املدرســية ومــدى اتثريهــا عل ـ العمليــة التعليميــة للمرحلــة األبتدائيــة
فسنوضح ابجلدوك التا :
جدوك ( )5املعوقات اخلاصة ابألبنية املدرسية
ال اواف
مرتدد
اواف
الفقرات
الرق
76
2,4
املبى املدرس خيلو من اللمسات اجلمالية املشوقة46,6 .
2
16,4
1,8
36,4
املبى املدرس ينقص املساحات اخلضراء.
1
67,1
2,4
االبني ــة املدرسـ ــية ختل ــو مـ ــن ام ــاكن الرتفي ـ ـ ملمارسـ ــة 55,1
7
التالمي هلوااهت .
71,6
7,1
46,6
االبنية املدرسية ختلو من امل تربات.
6
61,8
7,1
االبنية املدرسية تفتقر للتجهيـ ات واالدوات املناسـبة 54
5
للتعلي .
77,6
1,8
الصــفو الدراســية عــددها قليــل يف املــدارس االمــر 45,8
4
ال ي ي يد عدد التالمي فيها.
71,6
2,4
48
االبنية املدرسية غري ج ابة للتالمي و املعلمن.
3
وبعـد النظــر للجــدوك ( )5ومــا فيـ مــن أجــاابت حــوك فقـرات األســتبانة املتعلقــة ابلبنــاء املدرسـ والــي
كان عددها سب فقرات فنانت آراء العينة فيها كااليت:
 كانــت أعلـ نســبة للموافقــة علـ الفقــر ( )1وهـ  ،%36,4امــا الفقـرات االخــرى فنانــت نســبةاملوافقة عليها متوسطة ،فرتاوحت النسبة ما بن  %55,1اىل .%45,8
 كانــت نســبة املــرتددين عــن مــدى دور األبنيــة املدرســية كأحــدى معوقــات العمليــة التعليميــة ضــعيفةجداً فقد تراوحت ما بن  %1,8اىل .%7,1
 امــا الـ ين قــالوا ال اوافـ فقــد كانــت الفقـرات ( )2 ،5 ،7اعالهـ مــن حيـ النســبة وكانــت علـالتوا  %76،%61,6،%67,1اما ابق الفقرات فرتاواحت نسبته ما بن  %16,4اىل .%77,6
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العدد11 :

وقد أظهرت الدراسة احلالية اىل أن الن ري من األبنية املدرسية تفتقد ألبسط مقومات اجلماك للدراسة
فيهــا ،فأغل ـ املــدارس وخصوصــا االبتدائيــة تشــنو مــن شــحة امليــا واملراف ـ الصــحية وتنســر اال بي ـ
بس ــب ال ــدوا املـ ـ دوج وال الث ـ  ،وتن ــاد ختل ــو أغلبه ــا م ــن اللمس ــات اجلمالي ــة املش ــوقة اجلاذب ــة لألطف ــاك
وخصوصا يف ه املرحلة العمرية ،كما تنقصها املناط اخلضراء والساحات الراضية الي تعترب متنفسا هل
وتعترب كمنان ترفي ملمارسة التالمي هوااهت  ،لتصل العينـة لألقـرار أبن األبنيـة املدرسـية غـري جاذبـة سـواء
للتلمي او للمعل عل حد سـواء ،ممـا سـينعنس بـدور بصـور كبـري علـ تسـلل امللـل و الضـجور لنفـوس
التالمي و املعلمن.
توصيات الدراسة:
استنادا االطارين النظري والعمل وما مت ض عنهما من نتائ مت التوصل اليهـا مـن خـالك العينـة فـأن
الباح يوص مبا ايت:
 -2ت ـ ليل العقبــات الــي تواج ـ املعلمــن والــي رمبــا تعــوق متي ـ ه وفاعليــة تدريســه مــن خــالك أقامــة
دورات تدريبيـة تطويريــة للمعلمــن (سـواء اكـان مــن ذوي اخلــرب اواحلــدي التعيـن) واهلــد منهــا أعالمهـ
مبشنالت العملية التعليميـة اخلاصـة ابملرحلـة األبتدائيـة يف حمافظـة كـربالء ،وحماولـة التغلـ عليهـا ابلتعـاون
م ـ االط ـرا الفاعلــة عل ـ املســتوى التعليم ـ  ،وتــوفري املســتل مات الضــرورية مــن التقنيــات احلدي ــة خلدمــة
وأجناح العملية التعليمية.
 -1التنســي م ـ أوليــاء االمــور و اد االتصــاك هب ـ وأقامــة النــدوات لتع ـريفه أبه ـ املشــنالت الــي
تعرتض تطور العملية ال تعليمية يف حمافظة كربالء ،ومساتته ابلدور ال ي يق علـ عـاتقه ابلتعـاون مـ
املدرسة واملعلمن للتغل عل ه املعوقات.
 -7ضرور القيا بدورات تدريبية خلرباء املناه الدراسية لتطوير قابلياهت  ،وأعالمه مبعوقات العمليـة
التعليميــة ابملرحلــة األبتدائيــة وكيفيــة التغل ـ عليهــا ،ورد اهلــو مــا بــن تنظيمــات احملتــوى امل تلفــة وكيفيــة
أعداد املناه يف ضوئها ،واآلخ أبراء و وجهات نظر املعلمن فيما خي الصعوابت الي تواجهه أثناء
التدريس وخصوصا النتاب املدرس .
 -6ضرور أقامة دورات تدريبية لألدارات التعليمية وبنافة مستواهتا سواء آكان ملوظف مديرية تربية
حمافظــة كـربالء او ملــدراء املــدارس االبتدائيــة للتعريــف ابلطــرق احلدي ــة لــألدار املدرســية وكيفيــة التعامــل م ـ
املعلمــن وكـ لك التالميـ  ،وكيفيــة التغلـ علـ املشــنالت واملعوقــات الــي تعــرتض عمليــة تطــوير التعلــي ،
وأعطاء دور أكرب للمعل يف املدرسة الن صلة الوصل ما بن التلمي واالدار .
 -5ضرور القيا جبوالت من فة لألطالع عل واق األبنية املدرسية ومدى مالءمتها للتعلي  ،ووض
احللوك الناجعة لفك األختاق احلاصل يف املدارس األبتدائية للدوا امل دوج و ال الث  ،وك لك تقليل ك افة
التالمي يف الصف الدراس  ،ومراعا أسس اجلماك والساحات الراضية وامل تربات و املساحات اخلضراء
واألبتعاد عن أماكن الضجي يف تصمي املبى املدرس مبا يسه بفاعلية يف تنمية هواات التالمي .
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دراسات مقترحة:
استنادا اىل لالطارين النظري والعمل وما توصل الي الباح من نتائ وتوصيات فأن الباح يقرتح
القيا بدراسة املوضوعات التالية:
 -2معوقات االمتحا ت املدرسية يف العراق للمرحلة االبتدائية.
 -1معوقات تطوير البيئة املدرسية يف العراق للمرحلة االبتدائية.
 -7معوقات تعلي املواد االجتماعية ابملرحلة االبتدائية.
 -6معوقات تعلي اللغة االننلي ية يف العراق للمرحلة االبتدائية.
المراجع:
اوال:املرجع العربية:

-2ابراهي ،مـ ــروان عبـ ــد اجمليد:االسـ ــس العلميـ ــة والطـ ــرق االحصـ ــائية لالختبـ ــارات والقيـ ــاس يف الرتبيـ ــة
الراضية،دار الفنر للطباعة والنشر،عمان.2999،
-1الب ا ،حنمة:أجتاهات حدي ة يف أعداد املعلمن،جملة رسالة اخللي العري ،الراض.2989،
-7الب ا ،حنم ـ ـ ـ ــة وآخ ـ ـ ـ ــرون:مالمح الرتبي ـ ـ ـ ــة والتعل ـ ـ ـ ــي يف الق ـ ـ ـ ــرن احل ـ ـ ـ ــادي و العش ـ ـ ـ ـرين،مطبعة و ار
الرتبية،بغداد.2995،
-6البنا،دريــة الســيد عبــد الرمحن:مشــنالت النمــو املهــ ،و االكــادمي ملعل ـ احللقــة االوىل مــن التعلــي
االساس أثناء اخلدمة ،رسالة ماجستري غري منشور ،كلية الرتبية بدمياط ،جامعة املنصور .2991،
-5الرتبية،و ار :قانون و ار الرتبية،جريد الوقائ العراقية ،بغداد.1122،
-4اجلرب ،ين عل :االدار املدرسية احلدي ة(من منظور عل النظ )،منتبة الفالح،النويت.1114،
-3اجل ار،عبد اللطيف الصف :التصمي التعليم لبيئة التعلي لتوظيـف تننلوجيـا التعلي ،كليـة البنـات
لالداب والعلو والرتبية ،جامعة عن مشس،القاهر .1111،
-8احليلة،حممد حممود:التصمي التعليم (نظرية وممارسة)،دار املسري للطباعة والنشر،عمان.1121،
-9الروايد ،عبد الرؤو  :حتدات الرتبية العربية يف القـرن احلـادي و العشـرين وانعناسـاهتا علـ املعلـ
العري،املؤمتر الرتبوي العري يف القرن احلادي والعشرين ،اليونسنو،عمان.2995،
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الملخص
تعد عقـود التنميـة التننولوجيـة مـن اهـ صـور عقـود التجـار الدوليـة ذلـك ملسـاتتها املباشـر يف حتقيـ
التنمية املستدامة لدى الدوك املتلقية هلا اضافة اىل تدف لرؤوس االمواك كبري جدا من قبل الدوك املصدر
للتننولوجيا اذ تعر أبما ث املعرفة واخلربات واملهارات الواج توفرها لصناعة منـت معـن .ابإلضـافة اىل
املعلومات الفنية الواج توفرها إلنشاء الوحدات الصناعية الال مة هل ا االنتـاجث ويـت احلصـوك عليهـا مـن
خالك عملية نقل التننولوجيا تت عرب الية قانونية وه افرا االتفاق بن الطرفن بعقد ينظ ه العمليـة
وينبغ ان يتضمن ه ا االتفاق وسـيلة تنفـل لألطـرا تسـوية منا عـات هـ العقـود وقـد مت مـؤخرا ادراج
شرط التفاوض بن االطرا لينون وسيلة لتسوية املنا عات الي تتولد عـن تنفيـ او تفسـري عقـود التنميـة
التننولوجية وال ي ،يعر التفاوض (أبن عملية دينامينية ابلغة الدقة واحلساسية تت بن طرفن يتعاو ن
عل ـ ـ إجي ــاد حل ــوك مرض ــية مل ــا بينهم ــا م ــن مش ــنالت خالفي ــة أو ص ـ ـراع أو تن ــاق  ،م ــن أج ــل حتقي ـ ـ
االحتياجات واالهتمامات واملصاح املشرتكة).
وه ـ ا مــا تناولنــا يف ه ـ ا البح ـ اذ تناولنــا مفهــو عقــود التنميــة التننولوجيــة وعالقتهــا ابالســت مار،
اضافة اىل مفهو التفاوض بوصـف اليـة لتسـوية املنا عـات بـن الطـرفن ،واحلـاالت الـي تقـود اىل االسـتعانة
بوسيلة التفاوض حلس الن اعات بن الطرفن وقاد البح اىل وجود صلة مباشـر بـن االسـت مار وعقـود
التنمية التننولوجية اذ ان االخري تساه بشنل جاد وفعاك يف جناح عمليات االست مار ذلك من خـالك
االســتعانة ابلوســائل العلميــة يف عمليــة االســت مار كمــا ان وجــود شــرط التفــاوض يف العقــود حمــل البح ـ
 -2جامعة كربالء  /كلية القانون.
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يعطـ مرونــة ودميومــة حليــا العقــد اذ تطـرا خــالك مـد تنفيـ احـواك جديــد قــد تــؤثر مبســري تنفيـ لنــن
اراد االطرا تنون حاضر يف اجياد حلوك من شاما التوصل اىل حلوك مرضية للطرفن جتنـبه الـدخوك
 اضافة اىل اتـاك مـن العديـد مـن التشـريعات ومنهـا التشـري، يف ن اعات قضائية قد تطوك لسنوات عديد
العراق اىل اجياد صـيغ خاصـة ضـمن تشـري خـاص يـنظ عمليـة نقـل التننولوجيـا مـن جهـة واجيـاد وسـائل
الن التشري خيل حالة من االطمئنان لدى الطـر االجنـيب،بديلة لتسوية منا عاهتا من جهة اخرى ذلك
 وتوصلنا من خالك البح اىل مجلة من النتائ،او املصدر للتننلوجيا يف حالة ابرا ه ا النوع من العقود
.والتوصيات
Abstract
The technological development contracts of the most important images
of international trade contracts so direct contribution to the achievement of
sustainable development in the recipient countries as well as the flow of
capital is very large by exporting technology countries, as defined as
"knowledge, experience and skills that should be available for the
manufacture of a particular product. In addition to technical information that
must be provided for the establishment of industrial units required for this
production, "and are obtained through
The technology transfer process conducted through a legal mechanism
which is emptying the agreement between the parties to hold regulates this
process should include this agreement means to ensure that the parties to
settle disputes these contracts have recently been negotiated clause
between the parties to the inclusion as a means to settle disputes that
arise out of the implementation or interpretation of technological
development contracts, which,He knows negotiate (that precision and
sensitivity dynamic process between two parties cooperate to find
satisfactory solutions to two of the controversial or conflict or decreasing
the problems, in order to achieve the needs and concerns and common
interests.
This is what we've had in this research as we dealt with the concept of
technological development contracts and their relationship with the
investment, in addition to the concept of negotiating as a mechanism to
settle disputes between the parties, and situations that lead to the use of
means of negotiation to resolve disputes between the parties and led us
search to the existence of a direct link between investment and decades of
technological development as the last contribute seriously and effectively
to the success of the investment it processes through the use of scientific
methods in the investment process and that the presence of the
negotiation clause in the contracts in question gives flexibility and durability
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for the life of the contract as occurring during the period of implementation
of new conditions that may affect the march of its implementation but the
will of the parties to be present at finding solutions that will reach a
satisfactory solution for both sides to avoid them getting into legal disputes
could drag on for many years, in addition to the neglect of the many pieces
of legislation, including the Iraqi legislation to create special formats in a
special legislation to regulate the transfer of technology on the one hand
and to find alternative means a process to settle their disputes on the other
hand it because the legislation creates a state of reassurance to the
foreign party or the source of the technology in the case of the conclusion
of this type of contract, and we came up through the search to a series of
findings and recommendations.

المقدمة
ان مـا هــو مســتقر يف االذهــان ان ايــة منا عــة تتولــد عــن العقــد فــان القضــاء وواليتـ الــي يتمتـ هبــا هــو
امليدان الراسخ للنظر هبا وحسمها بشنل مائ وابملنا عات كافة بغـض النظـر عـن كومـا جنائيـة او مدنيـة
او جتاريــة،لنن االخــري اي التجاريــة واملدنيــة قــد اخ ـ ت اجتاهــا جديــدا بــدأت تتشــنل مالحم ـ يف العقــد
الســاب مــن القــرن املاض ـ واســتمرت ابلتطــور اىل يومنــا ه ـ ا ذلــك عل ـ خلفيــة ن ـ اع يف احــدى الــوالات
االمرينيــة اســتمر ملــد ثــالث ســنوات لنــن مــا ان اتفـ االطـرا علـ جلســة وديــة حلسـ ن اعـ فقــد امثــر
ذلــك اللقــاء عــن حس ـ املســالة ذاهتــا بنصــف ســاعة عنــد ذاك تنب ـ املتعــاملون اىل التفنــري جــدا يف اجيــاد
وســائل بديلــة وبعيــد عــن ســوح القضــاء يف اســرع وقــت وأبقــل كلفــة ممننــة ،وكمــا هــو معــرو أن احملــاك
العادية متتا مبحدوديتها اجلغرافية اي حمنومة ابالختصاص املناين ،وبطوك مد فصـلها ابلـدعاوى اضـافة
إىل كلفتها املرتفعة ل لك فه ال تتناس امجاال م متطلبات التجار الدولية ،وه ا ما جيعل عام العدالة
يف حب مستمر عن وسائل بديلة حلل الن اعات ،إذ أن املتنا عن يبح ون عن حلوك سريعة لن اعاهت  ،ويف
الواقـ أن تقلـي مــد اإلجـرا ءات القضـائية وختفــيض كلفـة التقاضـ والغــاء تنـاليف االنتقـاك ابلنســبة إىل
الن اعــات التجاريــة الدوليــة خيفــف مجيعهــا مــن األعبــاء املاليــة امللقــا عل ـ عــات األط ـرا  ،ل ـ ا فــأن احلــل
ينمن ابعتماد وسـائل بديلـة عـن القضـاء تسـم يف اللغـة االجنلي يـةAlternatif Dispute Resolution
( ،) ADRوه ـ مــاتؤدي إىل حلــوك أو نتــائ مل تلــف ان ـواع الن اعــات مبنــأى عــن القضــاء ،واللجــوء إىل
وســائل احلــل هـ ينــون اختيــارا مبوجـ بنــد تعاقــدي يتفـ عليـ االطـرا اثنــاء ابـرامه للعقــد ،أو بعــد
اثلـ  ،وينـون احلـل
نشوء الن اع ويت اعماهلا اما بطريقة مباشر أو غري مباشر من خالك تـدخل شـ
النــات عنهــا ذا طبيعــة تعاقديــة ،علي ـ البــد مــن أن ينــون رض ـ األط ـرا صــرحيا وخاليــا مــن أيــة عيــوب
رضائية ومن بن العقود الدولية الي مينن لألطرا املتعاقـدين ادراج هـ ا البنـد او اللجـوء اليـ الحقـا هـ
عقود التنمية التننولوجية.
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يعــد ا لتفــاوض بــن االطـرا مــن الوســائل املفضــلة ألبـرا العقــود الوطنيــة والدوليــة ،ولتســوية املنا عــات
املدني ــة والتجاري ــة واالس ــت مارية وغريه ــا ،ذل ــك أن املفاوض ــات وس ــيلة ودي ــة اتفاقي ــة ومباش ــر جيل ــس فيه ــا
األطـ ـرا ش ص ــيا أو بواس ــطة مم ل ــيه عل ـ ـ طاول ــة مفاوض ــات ومباح ــات واح ــد  ،وق ــد تفض ـ ـ ه ـ ـ
املفاوض ــات اىل ح ــل ودي وس ــلس وسـ ـري وع ــادك وحمقـ ـ ملص ــلحة الطرفن،ويق ــود ايض ــا اىل سالس ــة يف
استمرار تنفي العقـد دون توقـف وهـ هـ غايـة التعاقـد،وهنا تظهـر اتيـة موضـوع البحـ يف انـ يسـاه
بشنل فعاك يف اعطاء فرصة لألطرا بت ط املشنالت الـي تتولـد عـن عقـد التنميـة التننولوجيـة ذلـك
خلصوصيت الشديد من النواح كافة (اطراف –حمل –مدت –كلفت –ااثر االقتصادية والقانونية وعالقت
خبطــط التنميــة املســتدامة واالســت مار) لـ لك فــان التفــاوض بــن االطـرا يف العقــود حمــل الدراســة ميــنحه
فرصــة اجيابيــة وكافيــة للبح ـ والتحــاور فيمــا بيــنه ويغنــيه ع ـن اللجــوء اىل القضــاء الــوط ،او الوســائل
االخرى.
ثانيا -مشكلة البحث:

يدور البح يف العقود الدولية والي تعـد عقـود التنميـة التننولوجيـة احـدى صـورها فهـو ينصـ علـ
اك ر املراحل اتية وه مرحلـة التنفيـ  ،فاملشـنلة تنمـن يف عـد وجـود نصـوص تشـريعية يف العـراق حتنـ
آليــة حــل ال ن ـ اع ابلطــرق البديلــة ومنهــا التفــاوض كمــا يف التش ـريعات املقارنــة ومنهــا املصــري واالردين ،إذ
يفرتض وجـود نصـوص قانونيـة تـنظ وتعـاج مسـألة وضـ آليـات بديلـة عـن القضـاء يف حـل الن اعـات ألـي
تنشــأ يف مرحلــة الحقــة ألب ـرا العقــد ذلــك ان ماجــاء يف تعليمــات تنفي ـ العقــود احلنوميــة رق ـ ()2لســنة
 1126يف ن املاد ال امنة اوال والي نصت عل (يت تسوية املنا عات ودا وينون من خـالك تشـنيل
جلنـة مشــرتكة بـن طــريف الن اع.....اخل)هــو غـري كــا لرسـ مالمـح الوســائل البديلــة لتسـوية املنا عــات بــن
االط ـرا املتعاقــد وهــو وان كــان خطــو متقدمــة هب ـ ا االجتــا لنن ـ غ ـري كــا لينــون التفــاوض منتمــل
االركان والشروط ليتنفل حبل الن اع ،ه ا اضافة إىل قلة املصادر ألي تناولت التفاوض بنون وسيلة بديلة
حلل الن اعات ألي تنشأ يف مرحلة الحقة ألبرا العقد وانعدا القرارات القضائية واالداريـة يف هـ ا الشـأن،
ســوى مــا دار بــن و ار الــنفط العراقيــة وشــركات الــنفط العاملــة ضــمن جــوالت الرتاخــي النفطيــة والــي
سنشــري اليهــا مــن خــالك البح ـ  ،علي ـ فمــن خــالك ه ـ ا البح ـ ســنحاوك القــاء الضــوء عل ـ التفــاوض
لين ــون وس ــيلة بديل ــة حل ــل الن اع ــات يف عق ــود التنمي ــة التننولوجي ــة واع ــاد الت ـوا ن اليه ــا كلم ــا اس ــتدعت
الضرور ل لك وعل وف ما سنرى.
ثالثا -سبب اختيار املوضوع:

تتم ــل اســباب اختيــار البحـ ابحلاجــة الفعليــة للعـراق ابســتقدا الشــركات األجنبيــة مــن اجــل جـ ب
االست مارات الال مة لتنمية وتطوير البى التحتية واخلدمات والسل والبضائ وتوظيف التننولوجيا املتطور
ب لك وه ا يتطل تيسري عمل ه الشركات ومـا يتوقـ مـن خـالك ذلـك مـن ن اعـات قـد حتـدث نتيجـة
ألخالك احد األطرا ابلت امات العقدية ،وانطالقـا مـن الواقـ الـ ي نعيشـ  ،واستشـعاراً أبتيـة دور وسـيلة
التفــاوض يف حــل منا عــات عقــود التنميــة التننولوجيــة وحتقيـ التعــاون فيمــا بــن الطـرفن ومنـ اخلصــومة،
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كان البد من طرح السؤاك التا مـاه االليـة الـي تتماشـ وتناسـ العقـود الدوليـة بعامـة وعقـود التنميـة
التننولوجية خباصة والي متنن االطرا من تاليف الدخوك اىل املعرتك القضائ كما يسمي بعض الفق ؟
إن اختيــار هلـ ا العن ـوان م ينــن مــن حمــض الصــدفة بــل مــا ملســنا مــن اتيــة عمليــة وواقعيــة مــن جهــة
االحصائيات الي تصدر عن السلطة القضـائية اخلاصـة بعـدد الـدعاوى الـي ينظرهـا سـنوا والـي تـؤدي اىل
بطء شديد يف حس الدعاوى اذ ان العدالة البطيئة من الظل كما يقوك امل ـل االجنليـ ي ،بـل ألنـ الطريـ
العمل واألم ل يف احلفا عل العالقات التعاقدية قائمة مستقبال م بقاء الود واالتصاك بن اطرافها.
رابعا -منهجية البحث:

اعتمــد يف البحـ علـ حتليــل مفــردات عقــود التنميــة التننولوجيــة مفهومــا واطرافــا وخصائصــا اضــافة
اىل موقــف التش ـري العراق ـ منهــا والتش ـريعات املقارنــة ومــن حتليــل مفــرد التفــاوض بوصــفها االليــة الــي
اختارها االطرا لتسوية منا عات العقد اضـافة اىل عـرض وحتليـل دور هـ االليـة يف حتقيـ الغـرض منهـا
يف عقــود التجــار الدوليــة ،اضــافة اىل االشــار اىل التطبيقــات العمليــة هل ـ الوســيلة كلمــا ســنحت الفرصــة
ل لك.
خامسا -خطة البحث:

لقــد تناولنــا عنـوان البحـ علـ مبح ــن االوك منهمــا ملاهيــة عقــود التنميــة التننولوجيــة ذلــك مبطلبــن
االوك منهمــا ملفهومهــا وال ــاين لعالقتهــا ابالســت مار،اما املبح ـ ال ــاين فقــد خصصــنا للتفــاوض يف عقــود
التنميــة التننولوجيــة بوصــف اليــة خمتــار مــن قبـل اطرافهــا ذلــك ب الثــة مطالـ االوك منهــا ملفهــو التفــاوض
وال اين لضرور واتية املفاوضات يف عقود التنمية التننولوجيـة وال الـ ملـربرات اللجـوء للتفـاوض ودور يف
اعاد التوا ن العقدي لعقد التنمية التننولوجية واخريا اخلامتـة والـي حتتـوي علـ أهـ النتـائ املتحصـلة مـن
البح  ،وأه املقرتحات الي مينن ان تعاج مشنلت .
المبحث االول :ماهية عقود التنمية التكنولوجية
تع ــد عق ــود التج ــار الدولي ــة م ــن املرتنـ ـ ات االساس ــية حلرك ــة الس ــل واخل ــدمات ب ــن ال ــدوك املنتج ــة
واملستهلنة اذ ان االوىل هـ مصـدر لـرؤوس االمـواك املاديـة واملعنويـة علـ حـد سـواء والـي يتم ـل املعنـوي
منها ابنتقاك املعار العلمية والفنية قصد حتقي التنمية واالست مار لدى ال انية اي الدوك املستهلنة وه
يف االع الغال من الدوك النامية ويستل ه ا االنتقاك تنظيمـاً قانونيـاً موضـوعياً واجرائياً،لضـمان دميومـة
واســتقرار ه ـ العمليــة الــي تنطــوي عل ـ كلــف اقتصــادية عاليــة ومتت ـ ج هبــا االبعــاد العلميــة واالقتصــادية
والقانونيــة والسياســية علـ حــد سـواء،ومن هـ العقــود هـ عقــود التنميــة التننولوجيــة وهـ ا مــا ســنحاوك
القـاء الضـوء عليـ يف هـ ا املبحـ وعلـ مطلبـن االوك منهمـا بعنـوان التعريـف بعقـود التنميـة التننولوجيــة
وعالقتها ابالست مار اما املطل ال اين فسينون خلصائ واطرا ه العقود وابر مناذجها.
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املطلب االول :التعريف بعقود التنمية التكنولوجية وعالقتها باالستثمار

ملــا يقتض ـ التعريــف ابلش ـ ء هــو بيــان هويت ـ ومعرفــة املعــى ال ـ ي ينطــوي علي ،ل ـ ا ســنحاوك يف ه ـ ا
املطل ـ التعريــف ابلعقــود حمــل البح ـ ذلــك مــن خــالك تعريف ـ مــن جوان ـ ثالثــة وه ـ اجلان ـ اللغــوي
واالقتصادي والقانوين ذلك بفرعن.
الفرع اال  :تعريف الركنولوجيا

ا ال :يف اللغة:

يقــاك يف اللغــة العربيــة يف ابب الفعــل اتقــن اتقــا ً اي ان اتقــان االمــر هــو احنامـ  ،ومــن هـ ا املنطلـ
نؤكد ما ذه الي جمم اللغة العربية عندما تبى كلمة تقنية للتعبري عن كلمة تننولوجيا ابعتبار ان التقنية
مشتقة من االتقان وتقو علي  ،واالتقان ايضاً الدقة يف العمل.
ويف الالتيني ــة عرف ــت التننولوجي ــا بنلم ــة مؤلف ــة م ــن مقطع ــن ت ــا  techneويع ــ ،الف ــن او الص ــناعة،
()1
و logosويع ،الدراسة والعل فينون معناها عل الصناعة
اث يا.:املعال ال ا وين:

ابتداءً نقوك ان الن ري من التشريعات الوطنية م تبد اهتماماً كبرياً ابلتعريف التننولوج غري ان بعضها
قــد اختـ اجتاهـاً يــرتج فنــر معينــة لــدى املشــرع عــن التننولوجيــا الــي يضـ التنظــي القــانوين لتبادهلــا علـ
املستوى الدو ومن ثن مينـن التوصـل اىل العناصـر الـي تسـاعد علـ التعريـف الـ ي تبنـا املشـرع اذ جـاء
القانون اليوغساليف حين اك والصادر عا  2937كم اك لتلك التشريعات اذ جـاء نـ املـاد ( )21منـ
والــي نصــت عل ـ ان ـ (يل ـ التســجيل عقــد االســت مار ،ان يتضــمن ذلــك االســت مار ،ادخــاك طــرق فنيــة
جديد او تنظيماً حدي ا لإلنتاج)(.)7
اما ابلنسبة للتشـري الفرنسـ جنـد انـ مـن اسـب التشـريعات الـي الحظـت وجـود وضـ تقنـن يتضـمن
قواعد خاصة لتنظي نقل التننولوجيا فاصدر القانون رق  44 – 2118يف  18ديسمرب  2944بصـدد
احل ب لك القـانون مرسـوماً رقـ  43 – 38يف  13كـانون ال ـاين
تنظي املعامالت املالية م االجان
 2943يعر في االست مار يف رأس املاك فانطوى ذلك التنظي القانوين عل قواعد خمتلفة للتطبيـ علـ
العقود الي تعتمد عل التنا ك عن حقوق امللنية الصناعية وتقدمي املساعدات الفنية(.)6
لقد تعددت تعريفات التننولوجيا وبعد اجتاهات اذ يقصد هبا مبفهومها املوس (العل واملعرفة يف فـن
االنتاج لغرض حتقي التنمية) وتعر ابما (جمموع املعار املستهدفة يف انتاج السل واخلدمات ويف خل
سل جديد )(.)5
والتننلوجيـا اصــطالح يقصــد بـ الدراسـة الرشــيد للفنــون الصــناعية ال سـيما العلــو التطبيقيــة ( ،)4او هـ
القدر عل ابتنار وانشاء واست دا وتنميل واتقان الفنون الصناعية امل تلفة(.)3
– الدوك العربية ،االردن ،عمان ،1115 ،ص.1

 -1دليل عقود نقل الرتاخي  ،منشورات مجعية خرباء الرتاخي
 -7اجمللة االنتقادية للقانون الدو اخلاص.2981 ،
 -6ينظر :د .صالح الدين مجاك الدين ،عقود نقل التننولوجيا دراسة يف اطار القانون الدو اخلاص والقـانون التجـاري الـدو ،
دار الفنر اجلامع  ،1115ص.43
 -5د.حسا عيس  ،نقل التننولوجيا دراسة االليات القانونية للتبعية الدولية ،دار املستقبل ،2982 ،ص.42
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وقد اختلف فقهاء القانون واالقتصاد يف تعريف التننلوجيا نتيجة الختال ال اوية الي ينظر منها كل
منه :
فمــن نظــر اىل عناصــرها املتداولــة مــن معلومــات وخمرتعــات وب ـراءات اخ ـرتاع وعالقــات جتاريــة وحقــوق
ملنية صناعية ومعرفة فنية قد عرفها أبما ث جمموعة املعار واملهارات والتجهي ات الي تتعل بعملية بناء
منشأ صناعية حتتاج اىل احلصوك عل اآلالت واملعدات الصناعية وتعل طرق اسـت دامها وتـوفري العمالـة
املدربة ذات اخلرب التقنية (.)8
او أبمــا ث املعرفــة واخل ـربات واملهــارات الواج ـ توفرهــا لصــناعة منــت معــن .ابإلضــافة اىل املعلومــات
الفنية الواج توفرها إلنشاء الوحدات الصناعية الال مة هل ا االنتاجث.
اما من نظر اليها من اوية اثرها عل االنتاج فقد نظر اليها عل اما التطبي العمل لألحباث العلمية
ووســيلة الوصــوك ألفضــل تطبي ـ هلــا( )9ومــن عــر التننلوجيــا أبمــاث جممــوع املعــار والطــرق العلميــة
()21
الال مة لتحويل عناصر االنتاج اىل منتجاتث.
او هـ ث جمموعــة املعــار واملهــارات الــي متنــن اجملتمـ مــن انتــاج الســل واخلــدماتث او هـ ث معرفــة
كيفية او عل اصوك الصناعةث()22ه املعار الفنية الي تنمل بنجاح وسائل لإلنتاج الصناع .
وقد اثر االجتا األخري يف التشريعات الوطنية واالتفاقات الدوليـة فقـد نصـت املـاد الرابعـة مـن مشـروع
القــانون املصــري لتنظــي نقــل التننلوجيــا عل ـ أن ـ ث يقصــد بنقــل التننلوجيــا يف مفهــو ه ـ ا القــانون نقــل
املعرفــة املنهجيــة الال مــة إلنتــاج او تطــوير منــت مــا ،أو لتطبي ـ وســيلة أو طريقــة او لتقــدمي خدمــة مــا ،وال
يعترب نقالً للتننولوجيا جمرد بي أو شراء او استئجار السل .ومن كل ما تقد من تعـاريف نسـتطي القـوك
ان التننولوجيــا هـ (اســلوب علمـ متطــور ومتجــدد يف تنظــي العمليــات االنتاجيــة لغــرض حتقيـ التنميــة
املستدامة يف مجي مفاصل احليا االنسانية).
ولعل من املناسـبة مبنـان ان نشـري اىل ان املشـرع املصـري قـد كـان لـ السـب بـن التشـريعات العربيـة اذ
نظ عملية نقل التننولوجيا يف قانون التجار اجلديد رق  23لسنة  2999وعدها من االعمـاك التجاريـة
وم يقــف عنــد هـ ا احلــد بــل قــد اعــد مشــروعا قانونيــا خاصــا لتنظــي نقــل التننولوجيــا كمــا ذكــر يف اعــال
وهو يعـر نقـل التننولوجيا،وومـل مـن املشـرع العراقـ االجتـا حنـو تنظـي نقـل التننولوجيـا بشـنل قـانوين
6- See The new encyclopedia, Vol.18.15th ed. 1978. P.20 R.F. Bizec:" Les transferts de
Technologie", Paris, P.U.F. 1981, P.8.
نقل التننلوجيا :حب مقد اىل ندو جماالت التعاون بن فرنسا 7- Jan Claud Blaciano: Transfert de Technologie.

والعام العري يف اطار منظمة االقطار العربية املصدر للبرتوك ابلتعـاون مـ املعهـد الفرنسـ للبـرتوك – فرسـاي –  5-6نـوفمرب ،2935
ص.212
 -8انظــر :الــدكتور مسيحــة القليــوي :حماضــر يف عقــود نقــل التننلوجيــا ،منشــور يف نقــل التننلوجيــا – اكادمييــة البح ـ العلم ـ ،
 ،2987منشورات اكادميية البح العلم  ،ط ،2983ص.115
 -9ينظـ ــر :رسـ ــالة نصـ ــري بـ ــو مجعـ ــة :عقـ ــود نقـ ــل التننلوجيـ ــا يف جمـ ــاك التبـ ــادك الـ ــدو  ،كليـ ــة احلقـ ــوق ،جامعـ ــة االسـ ــنندرية،
ط،2983ص.11-12
 -21ينظ ــر :حمم ــود ام ــن :تقي ــي واختب ــار مص ــدر التننلوجي ــا يف ض ــوء املعلوم ــات ،نق ــل التننلوجي ــا ،اكادميي ــة البح ـ العلم ـ ،
،2983ص.225
11- J,Jehll: "La Notion d` Investissement" Technologies a travers Ies contrast, dans " transfer de
technologie et development. L.T Paris,1977,P.406.
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نظـ ـرا ألتيت ـ ـ الس ــيما وانن ــا نع ــيش فج ــو تننولوجي ــة كب ــري وال يفوتن ــا ان ن ـ ـ كر ان مش ــروع ق ــانون نق ــل
التننولوجي ـ ــا املص ـ ــري ق ـ ــد ع ـ ــر التننولوجي ـ ــا ابم ـ ــا (التطبيـ ـ ـ العملـ ـ ـ علـ ـ ـ نط ـ ــاق جت ـ ــاري او انت ـ ــاج
لالستنشــافات واالخرتاعــات امل تلفــة الــي يــتم ض عنهــا البح ـ العلم ـ واخلــرب للمســاعد يف التوس ـ
السري يف االنتاج وحتسن ميتوا وخفض تناليفـ وااتحـة جمموعـات مت ايـد مـن السـل علـ نطـاق واسـ
وابسعار معقولة(.))21
ويب ــدو لن ــا ان اش ــار املش ــرع العراق ـ يف نـ ـ ق ــانون االس ــت مار يف امل ــاد ال اني ــة من ـ هـ ـ غ ــري كافي ــة
للحصــوك عل ـ التننولوجيــا املتطــور مــن خــالك رخ ـ االســت مار.والي نصــت عل ـ مايل :يهــد ه ـ ا
القانون اىل ما ايت:
اوال .تشــجي االســت مارات ونقــل التقنيــات احلدي ــة لالســها يف عمليــة تنميــة العـراق وتطــوير وتوســي
قاعدت االنتاجية واخلدمية وتنويعها.
اثنيــا .تشــجي القطــاع اخلــاص العراق ـ واألجنــيب لالســت مار يف الع ـراق مــن خــالك تــوفري التســهيالت
الال مـة أتســيس املشـاري االســت مارية وتع يـ القــدر التنافســية للمشـاري املشــمولة أبحنـا هـ ا القــانون يف
االسواق احمللية واالجنبية(، )27ويضح لنا من الـن املتقـد انـ غـري كـا السـتيعاب مـا تنطـوي عليـ اتيـة
التنمية التننولوجية – اذ اما من االتية مبنان ما يستل تشري خاص هبا ذلك النطوائها علـ عمليـات
فنيــة واقتصــادية وقانونيــة معقــد واحلاجــة اليهــا مســتمر ومتجــدد عل ـ مجي ـ االصــعد الفنيــة والصــناعية
واالنسانية ذلك ملا يشهد العام من منو سناين من جهة واالاثر البيئية الي تسبب الصناعة والتغري املناخ
من جهة اخرى وه ا ما يستل متاش للعلو التننولوجية خبطو موا يـة او سـابقة للتـأثريات املناخيـة علـ
صــحة ســنان االرض مــن جهــة وحــاجته للتنميــة املســتدامة مــن جهــة اخــرى وال تلــىب هـ احلاجــات اال
ابلعل واملعرفة التننولوجية.
اثلثا :املفبوم االقرصادي لع ود الرنمية الركنولوجية:

لعلنــا ال نضــيف شــيئاً جديــداً اذا قلنــا ان اي عقــد مــن العقــود جي ـ ان ينــون مبقابــل او ببــدك معــن
مبعى ان ه العقود ال تت اال بدف مثن لقيمة املنفعة الي تتأت منها وعند القاء الضوء عل حتليل عقود
التنمية التننولوجية فه دون ادىن شك توصـف ابمـا مـاك اقتصـادي( ،)26ومـؤدى هـ ا النـال امـا سـلعة
كباق السل االخرى ولنن التساؤك ال ي ي ار هل هـ سـلعة متتـا خبصـائ معينـة؟ االجابـة ابإلجيـاب
اذا امــا ســلعة هلــا خصوصــية اتمــة عــن ايــة ســلعة اخــرى ،اذ ان هلــا ســوقاً خاص ـاً يتمي ـ هبينــل وخصــائ
خمتلفة سنبينها فيما بعد،وان من ينظر اىل ه السوق جيد ان مصدر انتاجها وعرضها ه الـدوك الغربيـة
املتقدمة اقتصادا وعلمياً كالوالات املتحد االمرينية وبريطانيا وفرنسا واملانيـا وكـ لك روسـيا ومـن الـدوك
الشرقية كالياابن وكورا واهلند وتعد الدوك اعال من ابر دوك العام يف انتاج وتسوي التننولوجيا أبمناطها
ومناذجها املتعدد واملتنوعة والي سنشري اليها يف املطل ال اين من ه ا املبح .

 -21ينظر د .صالح الدين مجاك الدين ،املصدر الساب  ،ص.55
 -27ينظر :ن قانون االست مار االجنيب يف العراق رق ( )27لعا  1114وتعديالت .

14- Hari Srinvas, technology transfer for sustainable development (www.gdrc.org).
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العدد11 :

الفرع الثاين :عمقة ع ود الرنمية الركنولوجية ابالسرثمار
ســاد لفــرت طويلــة املفهــو التقليــدي ال ـ ي يرج ـ نق ـ التنميــة اىل نــدر رؤوس األم ـواك  ،إال أن
التطورات املتالحقة يف سياسات التنمية خالك األعوا األخري قد برهنت عل أن األولوية املعطا لعنصـر
()24
رأس املاك م تعد ذات جدوى لتحقي االست مار املرغوب في إذ م يعد النمو والتنمية االقتصادية أمـراً
يض ــمن االسـ ــت مار يف رأس امل ــاك فحس ـ ـ  ،حي ـ ـ صـ ــار هن ــاك نظـ ــا معق ــد للتحـ ــوك يف البني ــة العقليـ ــة
واالجتماعية والتنظيمية والتقنية أدى اىل تعقيد أسالي وآاثر االست مار.
فقد صارت التننلوجيا من اه العناصر الي حتدد جناح او فشل خطط التنمية ،بعد ان عدت الركيـ
ال ال ة ،بعد التجـار والتمويـل ،الـي يسـتند اليهـا التطـور االجتمـاع واالقتصـادي للـدوك الناميـة(.)23حبيـ
أصبحت مقاساً ملعدك النمو يف الدوك.
ليس هـ ا فحسـ بـل ان التننلوجيـا ،السـيما يف جمـاك الصـناعات احلربيـة والـدواء والصـناعة النفطيـة،
مطل ـ هــا للحفــا عل ـ الســياد الوطنيــة يف الــدوك الناميــة ( ،)28تعــد عمليــة نقــل التننولوجيــا والعقــود
اخلاصة هبا ظاهر حدي ة ومعقد  .وحداثتها ترجـ اىل مالحظـة الـدوك املتقدمـة هلـا منـ وقـت قريـ علـ
اما وسيلة تنمية م ل غريها من الوسائل.
امــا تعقيــدها فهــو راج ـ لنومــا ال تشــمل فقــط حقــوق ب ـراءات االخ ـرتاع او احلصــوك عل ـ معلومــات
تقنية معينة ،بل ان يتطل لتحقيقها القيا بتنفي خدمات عديد ( )29ترتاوح ما بن النقل وح است مار
بـراء االخـرتاع ،اىل أتســيس وانشــاء وحــد صــناعية انتاجيــة مـ مــا يعنيـ ذلــك مــن ضــرور نقــل مئــات مــن
الفنيــن للقيــا هب ـ العمليــة االنتاجيــة()11ويف بعــض االحيــان ينــون مــانح التننلوجيــا كفــيالً مبتابعــة ســري
العملية لفرت معينة بعد امتا النقل وذلك لضمان التحق من احلصوك عل نتائ اقتصادية مرضية ،وهـ ا
االمر يقود إىل مالحظة التطبي الفعل لنظا اقتصادي عامل جديد.
ويف الواق مينن ان تت عملية نقل التننولوجيا من خالك ظاهرتن :االوىل وه ظاهر قانونية وال انية
ه ظاهر اقتصادية ظهرت بعد الظاهر القانونية ،وه تفرض نفسها اليو كعامل فاعل مـن اجـل وضـ
إطار تنظيم للتبادك التننولوج الدو .
ان فقدان التوا ن التق ،واالقتصادي العامل يرج اليـو وبصـفة مباشـر إىل عـد مواءمـة االسـت مارات
االجنبيـ ــة لالحتياجـ ــات احملليـ ــة يف الـ ــدوك الناميـ ــة ،ممـ ــا يـ ــؤدي إىل حالـ ــة الركـ ــود يف االنشـ ــطة االقتصـ ــادية
والوظـائف علـ املســتوى احمللـ وابلتــا املســتوى املعيشـ  ،وكـ لك نقـ يف املـوارد املاليـة هلـ الــدوك ممــا
()25

15- see A.A.Fotouros:" Government gurantees to Foreign Investors ", New York, Colombia
University Press, New York, 1962,P.12.
16- J,Jehll: "La Notion d` Investissement" Technologies a travers Ies contrast, dans " transfer de
technologie et development. L.T Paris,1977,P.40.

 -23ينظر تقرير جمموعة العمل ال ال ة – مشروع حنو سياسة تننلوجية ،اكادميية البح العلم ،2987،ص.243

18- Geoffery Aronson: " Quand Le Tires-Monde Devient Partie Prenante dans la Fabrication et le
Commeree des armaments ". Le Monde Diplomatique, Mars,1985,P.10. Gerard Soulier & Al, dans
"Actualite de la Question Nationale", P.U.F.Paris, 1980.
19- www.ntc.edu\productsguide

 -11ينظــر د.صــالح الــدين مجــاك الــدين :ضــمان االســت مارات االجنبيــة ضــد امل ــاطر غــري التجاريــة ،ورقــة عمــل مقدمــة ضــمن
اعماك املؤمتر القانوين جلامعة بريوت العربية ،منشورات احلليب احلقوقية ،ابريل .1114
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يض ـ طرها إىل االســتدانة مــن اخلــارج .ومــن اســت ناء الــدوك املنتجــة للــنفط ،فــان ه ـ البلــدان الناميــة تنــون
دائماً م قلة ابلديون.
وم ــن اج ــل اخل ــروج م ــن ه ـ ا الوضـ ـ اجملح ــف ،ين ــون م ــن املناسـ ـ هل ـ ال ــدوك ان تعق ــد اتفاقي ــات
ثنائيـة( )12مـ منظمــات التعـاون يف البلـدان الصــناعية ،والوصـوك إىل عقـد مبــادالت اقتصـادية اك ـر تـوا ً،
ويصـبح مـن الضــروري ملؤسسـات البلــدان الصـناعية سـواء اكانــت يف هـ املؤسســات عامـة أو خاصــة ،ان
تعدك من سياستها الراميـة إىل تشـنيل نفـوذ أو سـلطة داخـل الدولـة ،وايضـاً حماولـة احلصـوك علـ كـ مـن
امل اا يفوق احلدود وينون عل عات البلدان املستفيد من التقنية التعهد بتقدمي كافة الضما ت االكيد
للدف بصور قطعية.
ومبراع ـ ــا احلق ـ ــوق والواجب ـ ــات الس ـ ــابقة ،حت ـ ــل حم ـ ــل العالق ـ ــات املبني ـ ــة عل ـ ـ ف ـ ــرض الس ـ ــيطر والنف ـ ــوذ
االقتصادي ،عالقات جديد تقو عل املصاح واملناف املتبادلة ،وب لك جيـد املصـدر للتننولوجيـا مقـابالً
عادالً نظري ما يقدم  ،وجيد البلد املتلق للتننولوجيا مصدراً حقيقياً لتقدم االقتصادي .ان عمليات نقل
التننولوجي ــا تتطلـ ـ بص ــفة اولي ــة تط ــوير االس ــالي والوس ــائل املوج ــود لنـ ـ تواكـ ـ التط ــور احل ــدي ،
ابإلضافة إىل انشاء املصان واعاد أتهيل وتدري النوادر العاملة ،الن اهلد املرجو حتقيق هو احلصوك
علـ قــدر فائقــة للــتحن والســيطر عل ـ التقنيــة احلدي ــة ،أو مبعــى آخــر ،الوصــوك إىل قــدر كاملــة الدار
وحد صناعية حدي ة( . )11واليفوتنا ان ن كر ان من اسباب اللجـوء اىل عقـود جـوالت الرتاخـي النفطيـة
يف العراق هو احلاجة امللحة للحصوك عل تننولوجيـا جديـد ومتطـور يف هـ الصـناعة وهـ تننولوجيـا
احلفر االفق واحلفر ال ل ا ثالث االبعاد ال ي تستأثر ب الشركات النفطية الغربيـة كشـركة شـل وشـيفرون
واكسون موبيل وغريها.
وأتيت بعد ذلك النواح القانونية ،ليصبح جمرد اعماك النصوص والقواعد القانونيـة املعروفـة غـري كـا
للتطبي عل ه العمليات ،ويق عل عات املشرعن ع ء اجياد النصوص والصيغ القانونية الي تتالءَ ُ
م ه العمليات والتطور ال ي حييط هبا وايضاً اجياد احللوك القانونية لنل ما يتفـرع عـن هـ العمليـات
من مشاكل.
وبناء علي مينننا اعتبار اتفاقيات نقل التننولوجيا مب ابـة اتفاقيـات قانونيـة ذات وضـ خـاص ،ختتلـف
عمــا عــداها مــن اتفاقيــات أخــرى وذلــك نظ ـراً لتعقــدها النبــري النــات عــن تفــرع عناصــرها .وداخــل ه ـ ا
الرتكي ـ القــانوين جنــد العديــد مــن العمليــات الــي تتعل ـ ب ـرباء االخ ـرتاع ،نقــل املعرفــة ،املســاعد التقنيــة
الصناعية والتجاريـة واالداريـة وأتهيـل واعـداد االيـدي العاملـة احملليـة وبيـ السـل االنتاجيـة احملليـة واملعـدات
الصناعية.

21- Lec Edwin Knoz: the international transfer of commercial technology: the role of
multinational corporation, Arnos press, New York 1980 P13.
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وما من احد جيهل اتية التقنية ابلنسبة للتطور والتنمية ،ومقدار ما تسه في يف التقد التنموي ،وان
مــن اخلطــأ عــد االع ـرتا هلــا ابلقــو احلامســة يف موض ـ التنميــة ،بعــد ان شــاركت النظــرات االقتصــادية
التقليدية اختصاصها ابلتعريف واالحتنار واالحتادات التجارية والسياسية واملالية بصفة عامة.
فعنــدما وضــعت اتفاقيــة الغــات عــا  2968م تنــن عالقــة االســت مار ابلتجــار ذات اتيــة ملحوظــة
م ـ ــؤثر يف جم ـ ــرى التج ـ ــار الدولي ـ ــة ،ل ـ ـ لك م تتط ـ ــرق تل ـ ــك االتفاقي ـ ــات إىل حتري ـ ــر اجلوان ـ ـ ذات الص ـ ــلة
ابالست مار ،غري ان التطور اهلائل يف االسواق العاملية من بداية ال مانينات يف القرن املاض وتسـارع وتـري
التقـد التقـ ،يف جمـاالت االتصـاالت واملعلومـات ،ادى إىل تســهيل انتقـاك مواقـ االنتـاج فضـالً عـن ت ايــد
انتقاك االست مارات بن الدوك ،حب اً عن االستفاد من مي كـل بلـد مبـا خيتـ ن مـن ال ـروات طبيعيـة كانـت
أو بشرية ،مما ادى لتدف االست مارات االجنبية.
()17
كل ذلك اظهر اهتماماً خاصاً بتنظي العالقات التجارية الدولية يف جماك االست مار  .فقد ادركـت
ال ــدوك االعض ــاء يف املنظم ــة وخاص ــة ال ــدوك الص ــناعية أتي ــة حتري ــر قط ــاع االس ــت مار وا ال ــة اآلاثر املقي ــد
للتجار وبر ت م ذلك اتية عقود نقل التننولوجيا.
وعل ـ الــرغ مــن أتيــة الــدور ال ـ ي تلعب ـ عقــود نقــل التننولوجيــا يف التنميــة الصــناعية ،اال ان الــدوك
النامية م توج اهتماماً كافياً لتنظي ه العقود ،فظلت داخلة يف عداد العقود غري املسما الي ال حتظ
بتنظي تشريع خاص يف ك ري من الدوك النامية.
واملقصود ثبنقل ال تننولوجياث هو تلك العملية الفنرية الي تقـو مـا بـن مـورد التننولوجيـا ومسـتوردها
أو متلقيها ،إذ علـ املـورد ان يتـيح فرصـة للمسـتورد للوصـوك إىل معلوماتـ وخرباتـ كمـا ان عليـ ان يقرهبـا
ويوفرهــا للمســتورد ،وه ـ ا يقتض ـ قيــا تعــاو ً وتبــادالً فيمــا بينهمــا متهيــداً المتــا ه ـ ا النقــل ،ول ـ لك تعــد
املفاوضــات الســابقة هل ـ ا النقــل مــن اصــع املهــا وتقتض ـ خــرب خاصــة .ونقــل التننولوجيــا ال يقتصــر
ك ـ لك حــى اضــح ه ـ ا النقــل مســة ابر مــن مســات التجــار اخلارجيــة يف الســنوات االخــري واصــبحت
التننولوجيـا ســلعة تبـاع وتشــرتى وقابلــة للتصـدير اســتقالالً عـن الســل املاديــة التقليديـة .وهـ ا مـا ي يــد مــن
نظرية التبعية االقتصادية لتلك الدوك املتقدمة.
ومينن القيا بنقل التننولوجيا بعد وسائل ،فف االمنان ان جتري عملية النقل عل اساس اتفاقات
ت ـراخي اســتغالك ب ـراءات أو عالمــات أو اتفاقيــات املعرفــة الفنيــة ،أو نتيجــة لالستشــارات املباشــر مــن
جانـ املــورد يف شــنل مشــروع مشــرتك ،كمــا انـ مينــن ان يــت نقــل التننولوجيــا علـ اســاس عقــد انشــاء
مصــان كاملــة ،وهــو عقــد ينشــأ مبوجـ مصــن جديــد ابلتنامــل عــن طريـ عقــود املســاعد الفنيــة أو عــن
طري تدري االش اص واستقدا اخلرباء.
اما عن االهتما بعقود نقل التننولوجيا ،فقد بدأ اعتبارا من اواخر اخلمسينيات ومطل الستينات من
القرن املاض االهتما الدو ابلتنظي القانوين لنقل التننولوجيا ،وتولت هيئات دولية واقليمية مت صصة
مهمـة التوصـل إىل صــيغ منوذجيـة مقبولـة لعقــود نقـل التننولوجيـا ،وســعت بعضـها إىل جتسـري اهلــو مـا بــن
الــدوك امل نتجــة للتننولوجيــا والــدوك املســتهلنة هلــا ،كمــا عملــت بعــض اهليئــات عل ـ تــوفري حلــوك قانونيــة
 -17ينظر د.صالح الدين مجااللدين  :ضما ت االست مار يف الدوك العربية ،دراسة مقارنة ،دار ال قافة للنشر ،عمان .1114
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ملســائل الن ـ اع الــي عــاد مــا تتصــل بنطــاق املعرفــة وقيودهــا وبــدالت التحســن وشــروط واملســائل القانونيــة
املتعلقــة ابالختصــاص القضــائ والقــانون الواج ـ عل ـ الن ـ اع ،إضــافة إىل حتديــد عناصــر امللنيــة الفنريــة
املتصلة ابلتننولوجيا وحقوق االطرا عليها ،ومن ضمن املسائل الي كانت وال تـ اك حمـل جـدك القواعـد
املتعلقة حبماية سرية نقل التننولوجيا،وبر ت مؤخرا اتية اختيار األطرا يف العقود حمل الدراسة طريقة او
اسـلوب تســوية املنا عـات بشــنل تفــات وودي قصـد احلفـا علـ اسـتمرار ودميومــة هـ العقـود الــي قــد
تستمر ملدد طويلـة نسـبيا ومـن ضـمن مـا انـت هـ ا احلـراك هـو اختيـار املفاوضـات بعـد ابـرا العقـد وخـالك
فرت التنفي لتنـون وسـيلة هامـة يف تسـوية املنا عـات الـي تتولـد عـن تنفيـ او تفسـري هـ العقـود وهـ ا مـا
سنرا يف املبح ال اين من ه ا البح .
م ــن ك ــل م ــا تق ــد نص ــل اىل نتيج ــة ان هن ــاك ترابط ـاً وتال م ـاً ب ــن عق ــود التنمي ــة التننولوجي ــة وعق ــود
االســت مارات االجنبيــة اذ ان االوىل جي ـ ان تنــون هــدفا اساســيا وحمــورا يف ال انيــة ذلــك لن ـ تتحق ـ
االهدا االساسـية مـن عقـود االسـت مار الـي مـن بينهـا احلصـوك علـ السـل واخلـدمات وتـدري وتطـوير
مهارات االيدي العاملة الوطنية.
املطلب الثاني :اطراف عقود التنمية التكنولوجية وخصائصها وابرز نماذجها

الشك ان اطرا عقود التنمية التننولوجية تا طرفان او اك ر ومن بينه طر وط ،قد ينون مم ال
عن الدولة او احدى هيئاهتا اخلاصـة امـا الطـر ال ـاين فهـو قـد ينـون دولـة اجنبيـة يف حالـة وجـود اتفاقيـة
ثنائيــة وقــد تنــون شــركة او مؤسســة خاصــة معنيــة إبنتــاج وتوريــد التننولوجيــا ،وســنحاوك يف ه ـ ا املطل ـ
القــاء الضــوء عل ـ اط ـرا عقــود التنميــة التننولوجيــة يف فــرع اوك وابــر خصــائ ه ـ العقــود واحــدث
مناذجها يف فرع اثين وعل النحو االيت:
الفرع اال  :ا رال ع ود الرنمية الركنولوجية
ينعق ــد عق ــد التنميـ ــة التننولوجي ـ ـة ب ــن ط ـ ـرفن الط ــر االوك ه ــو طال ـ ـ التننولوجي ــا او مسـ ــتوردها
متلقيها،اما الطر ال اين فهو مورد التننولوجيا او مالنها االساس والغال ان يرب العقد بن مشروعن
احدتا من دولة صن اعية متلك التقنية وال اين من دولة مية عل ان ليس هناك مامين من ابرا عقود نقل
التننولوجيــا ب ــن مش ــروعن م ــن دولت ــن ص ــناعيتن وم ــن ابــر ص ــور ال اني ــة ه ــو التع ــاون العلم ـ يف جم ــاك
االتصــاالت والفضــاء بــن الــدوك االوروبيــة وامرينــا واليــاابن وروســيا اضــافة اىل مجيـ املشــاري املشــرتكة بــن
الدوك والشركات اخلاصة متعدد اجلنسيات ،لنن الواق الغال هو الصور االوىل.
الفرع الثاين :خصائص ع ود الرنمية الركنولوجية عناصرها
متتــا عق ــود التنمي ــة التننولوجي ــة مبجموع ــة م ــن اخلصــائ متي ه ــا وتعط ـ هل ــا خصوص ــية ع ــن العق ــود
االخرى،ومينن لنا تصنيف ه اخلصائ عل صنفن ه خصائ عامة واخـرى خاصـة وعلـ النحـو
االيت:
اوالً :اخلصائ اخلاصة وه تتم ل مبجموعة من اخلصائ ابر ها:
 .2مدى تدخل الدوك ان اه ما ميي عقود نقل التننلوجيا كعقود دولة هو ذلك التدخل من الدوك أو
فروعها أو احد املشاري العامة التابعة هلا يف عالقة تعاقدية تشب ما مينن ان يربم اش اص القانون
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اخلاص بعقود مدنية وختض للقانون اخلاص ،ومن الواضح ان الرابطة العقدية بن االطرا تنون يف
العقود االدارية وعقود الدولة اقل منهـا يف غريهـا مـن العقـود ذلـك ان الدولـة غالبـاً مـا حتـتفظ لنفسـها
بسلطات التعديل يف الشروط التنظيمية يف العقد.
 .1الشروط الي تل لصحة نشـأ العقـد ختتلـف القيـود الـوارد علـ احلريـة التعاقديـة بشـأن عقـود الدولـة
عنها ابلنسبة للعقود اخلاصة ،فمن العقود الي تربمها الدولـة مـا م يـت دخولـ حيـ النفـاذ اال بصـدور
تشري ب لك أو التصدي علي وفقاً الجراءات خاصة من السلطة التشريعية والتنفي ية من ذلك م الً
عقود استغالك وتصني البرتوك وعقود نقل التننلوجيا العسنرية وعقود انشاء حمطات الطاقة النوويـة
وغري النووية
 .7موضوع العقد يتعل موضوع عقد نقل التننلوجيا ابملصـلحة العامـة أو ابداء مرفـ عـا كتعلـ العقـد
ابنش ــاء اح ــد املط ــارات ابس ــت دا تننلوجي ــا متط ــور أو انش ــاء مص ــان للص ــل أو تط ــوير انظم ــة
النمبيوتر اخلاصة مبرف من مراف الدولة احليوية.
 .6القانون الواج التطبي عل العالقة من املمنن م الً تطبي القانون الدو العا أو مبـاد القـانون
العامة يف بعض االحيان ابالضافة لقواعد القانون اخلاص
 .5تطبي ـ بعــض املفــاهي اخلاصــة م ــل مفهــو الســلطة التنظيميــة للدولــة واعــاد ت ـوا ن العقــد ومراجعــة
االسعار.
اثنياً :اخلصائ اخلاصة لعقود نقل التننلوجيا وتتم ل مبجموعة من اخلصائ ابر ها:
 .2ضــمان بعــض امل ـ اا للشــركة مــورد التننلوجيــا م ــل مــنح ه ـ الشــركة اعفــاءات وح ـواف ض ـريبية أو
حقوق وامتيا ات خاصة كما يف حالة عقود تشييد املراف النربى يف الدولة حي تعط ح ممارسة
االستيالء للمصلحة العامة.
 .1الغاية مـن التعاقـد هتـد هـ العقـود إىل اكتسـاب التننلوجيـا بشـنل فعلـ ونشـرها وحتقيـ املوائمـة
واملالئمة بينها وبن االحتياجات احمللية يف البلد متلق التننولوجيا.
 .7التعــاون بــن االطـرا تتميـ هـ العقــود أيضــا خباصــية هامــة تتم ــل يف امــا تســتل تعــاو ً وثيقـاً بــن
االطرا وان استمرار العالقة العقدية امر ها جلمي اطرا العقد خاصة يف العقود الي يت تنفي ها
خالك فرت طويلة كعقود املشاري االنتاجية املشرتكة.
 .6احلاجـة إىل سـرعة التنفيـ هـ أيضـا ميـ هامـة حيـ ان التنميـة يف الـدوك تتطلـ السـرعة يف تنفيـ
عقد التننلوجيا.
 .5املســاتة يف خطــط التنميــة تتمي ـ أيضــا عقــود نقــل التننلوجيــا يف امــا تعيــد ترتي ـ اولــوات الدولــة
مرتن عل هد اكرب متم ل يف مدى مساتة العقد يف تطوير اقتصاد البلد وتنميت .
 .4دور السياسة يف توجي ه املشاري لعقود نقل التننولوجيا يف بعض األحيان جوان سياسية فمـن
املمنن ان تفسخ الشركة مورد التننولوجيا عقدها م الدولة مستورد التننولوجيا متاشـياً مـ بعـض
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السياسـات م ــل عــد تنفيـ عقــد بــن شــركة فرنســية وابكســتان يف انشــاء مصــن لت صــي اليورانيــو
()16
لتدخل عوامل سياسية منعت التنفي .

الفرع الثالث :مناذج ع ود الرنمية الركنولوجية عناصرها
لقد افر الواق العلم جمموعة من النماذج اخلاصة بعقود التنمية التننولوجية والي مينن اعتبارها من
اه النماذج الي ينطب عليها وصف عقود التنمية التننولوجية ومن ابر ها مايل :
ا ال:مناذج ع ود الرنمية الركنولوجية:

أ -البي او الرتخي جلمي اشـناك امللنيـة الصـناعية او عالمـات اخلدمـة او االمسـاء التجاريـة مـام تنـن
ج ءاً من صفقات نقل التننولوجيا.
ب -توفري املعرفة العملية واخلربات الفنية وخاصة يف شـنل دراسـات جـدوى وخطـط ورسـو بيانيـة ومنـاذج
ومواصفات وتعليمات ووصفات تركي وتصميمات هندسية اساسية وتفصيلية.
ج -خدمات املت صصن يف تقدمي املشور الفنية واالدارية وتدري العاملن.
د -اخلدمات اخلاصة بتشغيل وإدار املؤسسات وبرام احلاس اآل .
ه -تقدمي املساعد الفنية يف مجي اجملاالت.
واذا كــان املشــروع املصــري م يصــدر مشــروع القــانون املشــار اليـ اال انـ نظـ عمليــات نقــل التننلوجيــا
بنصوص الفصل االوك من الباب ال اين من القانون رق  23لسـنة  2999ابصـدار قـانون التجـار اجلديـد
الي تضمن املواد  31اىل  83وهو وان م ين عل التعريف ال ي تضمن مشروع قانون نقل التننلوجيا
اال انـ عــر نقــل التننلوجيــا ضــمن تعريفـ لعقــد نقــل التننلوجيــا بــن املــاد  31الــي نصــت علـ ان ث
عقد نقـل التننلوجيـا اتفـاق يتعهـد مبقتضـا (مـورد التننلوجيـا) ألسـت دامها يف طريقـة فنيـة خاصـة إلنتـاج
سلعة معينة او تطويرها او لرتكي او تشغيل آالت او اجه او لتقدمي خدمات وال يعترب نقالً للتننلوجيا
جمرد بي او شراء او أتجري او استئجار السل  ،وال بي العالمات التجارية او االمساء التجارية او الرتخي
ابســتعماهلا اال اذا ورد ذلــك كجـ ء مــن عقــد نقــل تننلوجيــا او كــان مرتبطـاً بـ ث ،كح مــة مــا – وال يشــمل
()15
ذلك الصفقات الي ال تتناوك اال جمرد بي للبضائ او أتجري هلا.
واوضــح ان هـ ا املفهــو االخــري وان اتسـ ليشــمل املعرفــة املنهجيــة الال مــة لإلنتــاج اال انـ اســتبعد مــن
نطاق نقل التننولوجيا تلك العقود الي تقتصر علـ جمـرد شـراء اآلالت ولـو كانـت تلـك األخـري متضـمنة
للتننلوجيا يف انتاجها ه ذاهتا.
اث يا :عناصر ع ود الرنمية الركنولوجية هي اربعة عناصر ابرزها

أ -عنصر اآلالت واالدوات.
ب -عنصر االستعماك واالست دا .

 -16ينظر د .صالح الدين مجاك الدين ،عقود الدولة لنقل التننولوجيا ،دار النهضة العربية القاهر  ،1115ص.48

25- J,Jehll: "La Notion d` Investissement" Technologies a travers Ies contrast, dans " transfer de
technologie et development. L.T Paris,1977,P.40.
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ج -عنصر العل ذلك ان العل اساس املعرفة والتننولوجيا ه تطبي للمعرفة.
()13
د -عنصر املهار واالبتنار.
يتضــح لنــا ممــا تقــد ان لعقــود التنميــة التننولوجيــة مجلــة مــن النمــاذج وهـ النمــاذج والعناصــر متطــور
ومتجــدد بشــنل س ـري ويتماش ـ م ـ حركــة التطــور العلم ـ الــي اساســها البح ـ العلم ـ ال ـ ي ينبغ ـ
االلتفات الي وبشنل خاص السيما يف البلدان النامية وهتيئة املستل مات املادية واملعنوية اضافة اىل االطار
التشريع املالئ ل لغرض تقلي الفجو التننولوجية بن الدوك املتطور والدوك النامية.
المبحث الثاني :التفاوض في عقود التنمية التكنولوجية
يف عام تت ايد في تطلعات الشعوب للتنمية الصناعية واالقتصـادية يت ايـد الطلـ علـ التننلوجيـا الـي
صارت تنقل مـن اقلـي اىل اخـر مبوجـ عقـود تربمهـا الشـركات العامـة واخلاصـة بـل واحلنومـات يف الـدوك
الناميـة مـ شـركات وحنومــات يف الـدوك الصـناعية النــربى واذ ان مـن مسـات هـ العقـود اسـتغراقها منــا
طويال نسبيا نظرا لتعقد وتعدد مراحل تنفي املشروعات وتدري االيدي العاملة عل املهـارات الفنيـة فـال
تنتمل العقود واحلاك هن ا اال اذ اشتملت عل ما عل ما يواج ب املتعاقدون ما قـد يطـرأ اثنـاء التنفيـ
من مشنالت ليمنحه فرصة االستمرار يف تنفي الربام املتف عليها للتنمية التننلوجية ،لـ ا فمـ تطـور
عالقات التعاون الصناع والتننلوج صار من املعتاد ان تبدأ تسوية الن اعات ابملفاوضات الي قد تؤدي
اىل اعاد التوا ن للعقد او االستعانة ابخلرباء الفنين قبل اللجوء اىل القضاء الوط ،او حماك التحني (،)18
ل ا سنعرض املوضوع من خالك االجابة عن بعض التسـاؤالت لعـل مـن ابر هـا هـو مـا دور املفاوضـات يف
تسوية منا عات عقود التنمية التننولوجية؟ وه ا ما سنجي عن يف ه ا املبح .
لقــد بــر ت الوســائل الوديــة بشــنل ملحــو يف اآلونــة االخــري بتســوية منا عــات عقــود التجــار الدوليــة
بعامة وعقود التنمية التننولوجية واالست مار خباصة ملا متتا ب من سرعة وقلة ابلنفقات اضافة اىل جان
الس رية السيما يف العقود حمل البح وك لك اعطاء دور اساس لألطـرا إبرادهتـ بتحديـد الوسـيلة الـي
يروما مناسبة وودية اذ يرس االطرا يف العقود حمل البح طريقاً وداً لتسوية املنا عات الي تنش عن
تنفي او تفسري ه العقود كما ان الصفة الفنية الي حتملها العقود حمل الدراسة تسلت البح عن طرق
بعيد عن سوح القضاء ومن ه الطرق طريقة التفاوض وسنتناوهلا يف ه ا املبح ب الثة مطالـ االوك
منهــا ملعرفــة مفهــو هـ الوســيلة،اما ال ــاين فســينون ملــربرات وحــاالت اللجــوء اليهــا ،امــا ال الـ فســينون
لدور ه الوسيلة يف اعاد التوا ن للعقود حمل الدراسة.

 -14ينظــر :الــدكتور عل ـ حبــيش :التغيــري التننولــوج والتنميــة القوميــة ،منشــور يف نقــل التننولوجيــا ،اكادمييــة البح ـ العلم ـ ،
،2983ص.744
 -13ينظر :امساعيل حلم اسن :تقيي واختيار التننولوجيا ،حماضر القيت أبكادميية البح العلم  ،مارس ،2989،ص-1
.7

28- cf. ph. Fouchard.ladaptation des contrats ala conjuncture.economique,arabitrage et transfert de
techniques,rev.arb,1979,p,67-82.
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ال تقتصــر أتيــة التفــاوض يف العقــود الدوليــة عل ـ املرحلــة الســابقة عل ـ التعاقــد أو بعــد إب ـرا العقــد
وك لك يف أثناء تنفي  ،من خالك إعاد التفاوض ،بل فضالً عن ذلك تلع دوراً مهماً يف اإلبقاء عل
التعامل والتواصل بن أطرا ه ا العقد( ،)19حبي تنون هناك فرصة هل لتسوية خالفاهت ابلطرق الودية
دون اللجوء إىل القضاء الوط ،ألية دولة وال إىل التحني التجاري الدو  ،ومن ينون هلا أثر اجياي يف
جتن اإلجراءات الطويلة والتناليف الباهظة الي يتحملوما بسب ذلك ،مما يرتت علي عود العالقات
التجاريــة واالســت مارية بــن الطـرفن يف العقــد إىل عهــدها األوك وهـ ا مــا نقصــد مــن خــالك حب نــا هـ ا اي
معرفــة دور التفــاوض يف تســوية منا عــات عقــود التنميــة التننولوجيــة بعــد البــدء بتنفيـ ها ومعاجلــة املشــاكل
الــي تتولــد عــن تنفي ـ ها او تفســريها ويقتض ـ املقــا التعــر عل ـ التفــاوض بوصــف وســيلة وديــة خيتارهــا
االطرا لتسوية منا عاهت بعيداً عن سوح القضاء ،اذ يعر التفاوض (أبن عملية دينامينيـة ابلغـة الدقـة
واحلساسية تت بن طرفن يتعاو ن عل إجياد حلوك مرضية ملا بينهما من مشـنالت خالفيـة أو صـراع أو
()71
تناق  ،من أجل حتقي االحتياجات واالهتمامات واملصاح املشرتكة).
وبناءً عل ما سب نست ل مفهوماً عاماً لعملية التفاوض ،أبن نوع من احلوار أو تبادك االقرتاحات
أو التقري ـ بــن رؤى ووجهــات النظــر بــن الفرقــاء هبــد التوصــل إىل اتفــاق يــؤدي إىل تســوية قضــية أو
قضـاا ن اعيـة بـن هـ اإلطـرا  ،فـإذن التفـاوض هـو عمليـة يتفاعـل مـن خالهلــا طرفـان أو أك ـر يــرون أن
هناك مصاح مشرتكة بينه يتع ر حتقيقها دون االتصاك واحلـوار وتقـارب الـرؤى حـوك موضـوع حمـل النـ اع
املـرتبط بتلـك املصـاح ،إذن يـت حـل الن ـري مــن اخلالفـات عـرب التفـاوض املباشـر بـن الطـرفن دون احلاجــة
لوسيط أو مساعد من طر اثلـ  ،كاملفاوضـات .إذ إن املفاوضـات قـد تتع ـر يف مراحـل خمتلفـة ،أو أن
حد الن اع ال تسمح بوجود مفاوضات مباشر ابتـداء بـن األطـرا يف بعـض األحيـان ،األمـر الـ ي حيـت
االستعانة بوسيط أو طر اثل للمساعد يف دف عجلة التفاوض إىل األما و جلسر اهلو بـن الطـرفن
(كالوساطة والتوفي  ...اخل) ،وقد اخ التفاوض مدى واسعا يف حتديـد مفهومـ وكـان للفقـ دور كبـري يف
حتديد ه ا املفهو كما ان املؤسسات املعرفية ايضا قد تناولت ه ا االمر عل وف ما سنرى:
تعريف املفا ضات
لقد اجتهـد الفقـ ك ـريا يف اعطـاء تعريـف حمـدد للمفاوضـات بوصـفها اليـة مـن اليـات تسـوية منا عـات
عقود التجار الدولية بعامة والعقود ذات الصفة الفنية خباصة واخـ هـ ا التعريـف اجتاهـات متعـدد اذ ان
الــبعض منهــا وال الفقـ واالخــر تولتـ املوســوعات الدوليــة ذلــك بســب الغيــاب التشـريع للتعريــف وعلـ
النحو ال ي سنرا يف ه ا املطل
االجربالالادات الف بيالة :تلعـ املفاوضــات دوراً وقائيـاً هامـاً يف ابـرا عقــد ارتضــا اطرافـ  ،وســينف كــل
منه الت امات بطريقة سلمية هادئة كما جتنبه املفاوضات حوك كيفية تسـوية املنا عـات وحسـ اخلالفـات
 -19د .أ اد شــنور ،الوســائل البديلــة ذات الطــاب التفاوض ـ لتســوية منا عــات عقــود االســت مار الدولية،اطروحــة دكتورا ،كليــة
القانون والسياسة،جامعة صالحالدين-اربيل ،1121ص .251
 -71القاض بشري الصلييب ،احللوك البديلة للن اعات املدنية،دار وائل للنشر،االردن –عمان،ط،1121 ،2ص .41 – 42
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مغبة الـدخوك يف منا عـات وولـوج سـاحات قضـاء الدولـة او قضـاء التحنـي  ،ومـن هنـا نطـرح السـؤاك :مـا
املراد ابملفاوضة او املفاوضات؟
اذ ذهـ الـبعض اىل تعريـف املفاوضـة أبمـا عمليــة تطـرح فيهـا مقرتحـات او مشـروعات صـرحية لغــرض
التوص ــل التف ــاق ابلتب ــادك او املقايضـ ــة او عل ـ ـ اس ــاس حتقي ـ ـ مصـ ــلحة مش ــرتكة عن ــدما توج ــد املصـ ــاح
()72
املتعارضة.
وجاء يف املوسوعة الدولية للعلو االجتماعية ان املفاوضات ه شنل من اشناك التفاعل حتاوك في
احلنومات او االفراد او املنظمات ادار بعض مصاحله املتصارعة او هو عمليـة صـرحية تتعلـ مبشـروعات
()71
او مقرتحات ومقرتحات مضاد .
وقيــل ان التفــاوض هــو التحــاور واملناقشــة للوصــوك اىل اتفــاق مشــرتك بــن طـرفن للحصـوك علـ حــل
متف علي للحفا عل مصاح االطرا املتفاوضة وحل ما بينهما من مشاكل او تقري وجهات نظرها
()77
أبسلوب حضاري.
وجــاء بقــاموس  webstersان املفاوضــات عمليــة مواجهــة او تســاو او مناقشــة غرضــها الوصــوك اىل
()76
اتفاق.
ويعــر الــدكتور صــالح الــدين مجــاك الــدين :املفاوضــة ه ـ التحــاور واملناقشــة وتبــادك االفنــار واآلراء
واملســاومة ابلتفاعــل بــن االطـرا مــن اجــل الوصــوك اىل اتفــاق معــن حــوك املصــلحة او حــل ملشــنلة مــا:
اقتصادية ،قانونية ،جتارية ،سياسية...
من ه ا التعريف يتبن ان هنالك عد عناصر جي مراعاهتا للوصوك اىل ما هية وجوهر املفاوضة.
 .2وجــود مشــنلة أو مصــاح متعارضــة بــن طــريف العمليــة التفاوضــية ،ويف جمــاك العقــود يتم ــل ذلــك يف
حماولــة حس ـ مش ــنلة الســعر او ال ـ من ،او اعــاد الت ـوا ن اىل العملي ــة التعاقديــة عن ــد طــروء تغ ــري يف
الظرو تقل املوا ين واحلساابت االقتصادية مبرك احد طريف التفاوض او اي امر اخر..
 .1التفاعل :interactivite :واالتصاك بن طريف التفاوض وذلك اباللتقاء الش ص يف موعد ومنـان
يتفـ عليـ والــدخوك يف حمـاورات ونقاشــات ومسـاومات ش صــية وتبـادك املقرتحــات واالفنـار حــوك
املشنلة املطروحة.
 .7القصــد اىل الوصــوك اىل اتفــاق او حــل للمســألة املطروحــة وه ـ ا بــديه فالتفــاوض ال ـ ي جيم ـ بــن
اط ـرا ال هــد هل ـ هــو عب ـ واضــاعة للوقــت والنفقــات فــال خــال يف ان وجــود هــد معــن
حيدد كل طر هو احلاف عل الدخوك يف عملية التفاوض.
()75
وعاد يتم ل ذلك اهلد يف مصلحة مشرتكة بن طريف التفـاوض .وهـ ليسـت مصـلحة انفراديـة
لطر دون طر  ،واال ما ارتض ه ا االخري اجللوس عل طاولة املفاوضات.
31- f.ch. ikle: how nations negociate, new-york,London,harber and row publishers,1964,p,3.
32- international encyclopedia of the social science, new-york, the macmillan company and the
free press, 1977,p.1107

 -77انظر الدكتور حسـن احلسـن :التفـاوض والعالقـات العامـة ،بـريوت ،املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات والنشـر والتو يـ ،2997 ،
ص22وما بعدها.
 -76راج websters new world dictionary, second college edition,193,p. 952 :
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غــري ان ـ اذا كــان للمفاوضــات قصــد او هــد هــو حتقي ـ املصــلحة املشــرتكة لطرفيهــا اال ان ـ ال ينبغ ـ
الوصوك الي أبي مثن .فقد يفشل الطرفان يف الوصوك اىل اتفاق او تسوية املشنلة بينهما فليس بال ان
تؤك ماية املفاوضات اىل النجاح وتسفر ع ن اتفاق ،فهنالك العديد من الظرو والعوامل الي تتحن يف
ســري العمليــة التفاوضــية وجتعــل نتائجهــا االجيابيــة او الســلبية احتماليــة اىل حــد بعيــد( )74فنفــاء املفــاوض
وخربتـ ـ  ،والق ــو االقتص ــادية لن ــل ط ــر وحاجتـ ـ اىل ال ــدخوك يف هـ ـ ا الن ــوع م ــن التعام ــل او ذاك ن ــوع
االسرتاتيجية املت بعة يف املفاوضات والتنتيك املست د لتنفي ها وطبيعة العملية او املشنلة املطروحة علـ
بساط التفاوض كلها عوامل تؤثر عل النتيجة النهائية للمفاوضات.
وحنـن ال نتفـ مـ الـرأي القائـل أن املفاوضــات ليسـت غــري تبـادك للتنــا الت بـن طرفيهــا ألن مقتضـ
ذلك ان هنالك نتيجة ينبغ الوصوك اليها أبي مثـن وهـو أمـر قـد يصـي أببلـغ الضـرر املتعـاملن يف جمـاك
التجــار واملــاك ألن تلــك االخــري تقــو عل ـ حســاابت وتوقعــات وحــدود ال مينــن الن ـ وك عنها،ذلــك ان
املفاوضات يف ه ا االطار ه عبار عن نقطة ارتنا ملصلحة الطرفن يف عقود التنمية التننولوجية وه
امل صــلحة تتم ــل يف اســتقرار ودميومــة العقــد املــرب بينهمــا ملــا حيمل ـ مــن خصوصــية متأتيــة مــن حمل ـ واطراف ـ
وطبيعت ـ القانونيــة،وان اللجــوء هل ـ الوســيلة مــربرات افر هتــا طبيعــة املعاملــة يف ه ـ ا العقــد وه ـ ا مــا ســنرا
الحقا يف ه ا البحـ  .مـن كـل مـا تقـد مينننـا تعريـف املفاوضـات يف االطـار املتقـد ابمـا وسـيلة اتفاقيـة
رضائية بن اطرا عقود التنمية التننولوجية متننه من تسوية املنا عات فيما بيـنه عـن تنفيـ او تفسـري
العقد دون اللجوء اىل الوسـائل القضـائية االخـرى وجيمعهـ يف هـ ا االختيـار مصـلحة مشـرتكة هـ دميومـة
واستمرار ه ا العقد ملا ل من خصائ عامة وخاصة ب .
غري ان م تطور وسائل النقل واالتصاالت والدخوك يف الصفقات التجارية النربى اضحت االفنار
التقليدية للتفـاوض واملسـاومة غـري كافيـة إلمـاء منا عـات تلـك الصـفقات واالسـتجابة حلاجـات ومعطيـات
االنتـاج الصـناع والتننلـوج حيـ ان عقــود ومنا عـات تلـك الصـفقات تنطــوي علـ جوانـ كبـري مــن
امل ــاطر ويرتت ـ عليهــا يف املعــامالت الدوليــة ذات العنصــر االجنــيب انتقــاك ســل وخــدمات عــرب احلــدود
تق ــدر مبلي ــارات ال ــدوالرات وه ــو م ــا يوج ـ ـ افس ــاح الوق ــت ام ــا اط ـ ـرا التعام ــل لل ــدخوك يف لق ــاءات
ومناقشــات من فــة حــوك املنا عــات ومشــنالت ال ـ من او االســعار ومواعي ـد التوريــد وكيفيــة التنفي ـ وقت ـ
ومنان ـ وضــما ت وج ـ اء االخــالك اباللت امــات الــي ستنشــأ فض ـالً عــن مناقشــة االعمــاك التحضــريية م ــل
الفحوص الفنية ودراسات اجلـدوى االقتصـادية واعـداد خطـط املشـروع وتـوفري وسـائل متويلـ والتـأمن علـ
()73
عناصر .

35-G.I. Nierenberg: fundamentals of negotiating, new-york, haper and row publishers, 1987,p,29.
36-b. wilnham: complexity ni negociation. Negociation ni Daniel druchman(ed): negociation
social- psychological perspectives. Beverly hill sage publications. 1987.p.356.
37- j. Schmidt: la negacaition du contrat international,rev. droit et pratique du commerce
international, 1983,p,239.
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وكل ه ا يقتض جلوس اطرا التعامل سواً وتبادك االفنـار واملناقشـات حـى تـت املعاملـة املطروحـة
او تفشـل ويـ ه كـل طــر اىل حــاك سـبيل  ،ومــا تقـد يظهــر لنــا اتيـة الوقــو علـ ماهيــة املفاوضــات
وه ظاهر عامة تقابل يف ميدان منا عات العقود والعمل واالدار وغريها.)78(.
ويف اطــار دراســتنا فقــد وضــعت عــد تعــاريف للتفــاوض ،فقــد عرف ـ أبن ـ (شــرط يدرج ـ األط ـرا يف
العقد ويتفقون في عل إعاد التفاوض فيما بينه عندما تق إحداث من طبيعة معينة ،حيددها األطرا
يف العقد ،سواء يف نفس الشرط الوارد يف العقد أو يف اتفاق منفصل ،وتنون ه اإلحداث مستقلة عن
إرادهت وتوقعاهت عند إبرا العقد وينون من طبيعتها اإلخالك بتوا ن العقد وإصابة احد املتعاقدين بضـرر
فادح)( ،)79وعر أيضاً أبن (ذلك الشرط ال ي مبقتضا يلت األطرا يف حالة التغري اجلوهري للظرو
الي مت التعاقد عل اساسها ابلتفاوض مر اخرى من اجل خل توا ن تعاقـدي جديـد ومـن تنييـف أو
اقلمة اتفاقه املبدئ ال ي رمبا فقد مربراتة)( ،)61وعر ايضا أبن (الت ا االطرا إبعاد التفاوض حوك
العقد ملواجهة الظرو الطارئـ الـي حـدثت هبـا هبـد تعـديل االلت امـات التعاقديـة إىل احلـد املعقـوك لرفـ
الضرر اجلسي ال ي حتمل احد الطرفن من جراء ذلك)( ،)62وكما عر أيضاً أبن (الشرط ال ي يدرجـ
الطرفان يف العقد القائ بينهما ويلت مان مبقتضا ابلتفاوض اذا ما نشئ بينهما ن اع اثنـاء تنفيـ هـ ا العقـد
()61
وذلك بغرض التوصل إىل تسوية ودية هلـ ا النـ اع قبـل اللجـوء بشـأن إىل القضـاء او التحنـي )  ،وأيضـاً
ع ــر أبن ـ (الش ــرط ال ـ ي يتعه ــد الط ـرفن املتعاق ــدين بتع ــديل العق ــد ال ـ ي يربطهم ــا اذا ح ــدث تغ ــري يف
الشـروط االساســية الـي تعهــدا مبوجبهـا وادت إىل تغــري تـوا ن العقـد وحتمــل احـدتا الظلـ الفــادح)( ،)67أو
هو (الشرط ال ي يدرج الطرفـان يف العقـد ويلت مـان مبوجبـ ابلتفـاوض لتعـديل احنـا العقـد اذا مـاطرأت
ظرو غري متوقعة من شأما أن تؤثر يف التوا ن االقتصادي للعقد)(.)66
املطلب الثاني :ضرورة واهمية املفاوضات يف عقود التنمية التكنولوجية

ان للمفاوضات الالحقة لتوقي عقود التنمية التننولوجية والي تنت عن تنفي او تفسري العقد ضرور
كب ــري واتي ــة اس ــت نائية م ــن اجلوانـ ـ كاف ــة لع ــل م ــن ابر ه ــا ض ــرورات منطقي ــة وعملي ــة يف عق ــود التنمي ــة
التننولوجية وه ا ما سنوضح بفرعن االوك منها من الناحية املنطقية امـا ال ـاين فهـو للضـرور العمليـة يف
ه العقود.
 -78راجـ عمومـاً يف ظـاهر املفاوضـات:

comp., 1993, p.86ss.

n.schapiro: negotiating for you life, new-york, henry holt and

 -79د ،شريف حممد غنا  ،اثر تغري الظرو يف عقود التجار الدولية ،دار اجلامعة اجلديد  ،القاهر  ،1113 ،ص.73
 -61د ،بشــار حممــد األســعد ،عقــود االســت مار يف العالقــات الدوليــة اخلاصــة،ماهيتها-القــانون الواج ـ التطبي ـ عليهــا-وســائل
تسوية منا عاهتا،ط،2منشورات احلليب احلقوقية،بريوت-لبنان 1114،ص.711
 -62د ،امحــد عبــد النــرمي ســالمة ،قــانون العقــد الــدو (مفاوضــات العقــود الدوليــة –القــانون الواج ـ التطبي ـ ) ،دار النهضــة
العربية ،القاهر  ،1111 ،ص.43
 -61د ،رج كرمي عبد الال  ،التفاوض عل العقد ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،1119 ،ص.725
 -67د ،عبد احلني مصـطف عبـد الـرمحن ،عقـود التنميـة االقتصـادية يف القـانون الـدو اخلـاص ،منتبـة النصـر ،جامعـة القـاهر ،
 ،2992ص.217
 -66د ،مراد حممود املواجد  ،املسؤولية املدنية يف عقود نقل التننولوجيا ،ط ،2دار ال قافة العربية ،القاهر  ،1121 ،ص.613
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الفرع اال  :مت الناحية املنط ية
الضرورات املنطقية :املتأمل يف فلسفة املفاوضات وحتديدها يدرك ان هنالـك ضـرورات منطقيـة تفـرض
اللجــوء اليهــا .مــن حيــة التواصــل والتفاعــل االنســاين ومقتضــا ان االنســان منـ وجــد ال يســتطي ان حييــا
مبفــرد مننفئــا علـ نفسـ قــادر علـ اشــباع حاجاتـ اليوميــة اكتفــاء مبســاعي ومـوارد ال اتيــة ،فهــو ال بــد
داخل م الغري مـن بـ ،جنسـ يف معـامالت يوميـة إلشـباع تلـك احلاجـات وهـ ا الـدخوك ال يـت فجـأ او
حيدث عرضاً بل هتيئة الطري الي  ،بتبادك النلمات واالحادي الـي يعـرض هبـا حاجاتـ  ،فيلـىب االخـر او
يعرض وه ا هو التفاوض يف صورت االوىل فهو واق بن الناس شئنا ا ابينا.
ومن حية اثنية ،الوقاية من اسباب ا لن اع يف حالة التمهيد إلبرا اتفاق او صفقة معينة ذلـك إبجـراء
املفاوضات ينون االطرا قد حتصنوا ابلتدابري واالحتياطات الي متن قيا اسـباب النـ اع مسـتقبالً حيـ
يتصورون وينقبون عن النقاط واملسائل الي قد تنون م ار خال بينه واذ يطرحوما قبل ان تولد فه يف
الواق يقتلون يف املهد دواع اخلال او عل االقـل يعـدون الـدواء ملـا عسـ ان يطـرأ مـن داء وكمـا يقـوك
البعض حب ان مفاوضات ما قبل التعاقد تلع دوراً وقائياً سـواء اسـفرت عـن ابـرا العقـد او عدمـ ابرامـ
فاملفاوضات اجليد تنون خري ضمان لقيا عقـد ال ت ـور منا عـات بصـدد تنفيـ وفشـل املفاوضـات بعـد
تبن كل طر حلقيقة الوض يق من ابرا عقد يفتح ابب الن اع )65(.اما الدخوك يف مفاوضات جديد
بعد الشروع بتنفي العقد حمل الدراسة فأما تؤدي دور وقائ يسب دخوك االطـرا يف منا عـات قضـائية
ينظرها القضاء الوط ،او الدو
الفرع الثاين :الضر رات العملية
وتتم ل يف ان املفاوضات ه ادا من حية اوىل للتفاه وتقري وجهات النظر بن اطرا ال سيما
يف مفاوضـ ــات املعـ ــامالت الدوليـ ــة مـ ــن دوك متباينـ ــة يف ثقافتهـ ــا االجتماعيـ ــة واالقتصـ ــادية والفنريـ ــة بـ ــل
والسياسية ،ومن حية اثنية لوقو كل طر عل ظرو وشروط عملية تسوية الن اع وحسـ اخلالفـات
ابلص ــلح او بغ ــري ونط ــاق حقوق ـ والت اماتـ ـ قب ــل االرتب ــاط الفعل ـ بتص ــر ق ــانوين ملـ ـ وس ــنبح هـ ـ
الضرورات عل فقرتن وعل النحو االيت:
ا ال :الضر رات االقرصادية:

وم ـ ــن بينه ـ ــا ن ـ ـ ـ كر ان املفاوض ـ ــات تع ـ ــد يف جم ـ ــاك العق ـ ــود وس ـ ــيلة فعال ـ ــة إلع ـ ــاد الت ـ ـ ـوا ن العق ـ ــدي
 lequilibre contractuelleعند طروء ظرو غري متوقع تؤدي اىل اختالك االداءات االقتصـادية ذلـك
ان ال ابت يف الواق العمل ان تنفيـ العقـود ووفـاء كـل طـر ابلت اماتـ يسـتغرق وقتـاً كعقـود بنـاء املصـان
وانشاء اجلسـور واقامـة املطـارات واعـاد البنيـة التحتيـة وغريهـا ويف تلـك االثنـاء قـد جتـد ظـرو سياسـية او
اقتصــادية كاخنفــاض ســعر العملــة او ارتفــاع ابهــض يف اســعار املـواد االوليــة او تعــديالت تشـريعية كصــدور
قــانون مينـ االســترياد او التصــدير او خــروج العملــة الصــعبة فإنـ يصــبح مســتحيالً وجيعــل املــدين يف موقــف
حرج ويلح ب اضرار فادحة ال يستطي احتماهلا او تداوهلا.
 -65راج  : el: ehwany:فرت ما قبل التعاقد م كور سلفاً ص.61
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وهنا درج التعامل يف جمـاك العقـود الدوليـة ممتـد االاثر والتنفيـ اىل تضـمن عقـوده شـرط املراجعـة او
()64
الصعوبة او املشقة  clause de dureteواملسم يف الفق االجنلي ي .clause de hardship
او االمرين ـ شــرط االخــتالك النبــري  gross indequity clauseومقتضــا الت ـ ا االط ـرا إبعــاد
التفــاوض حــوك العقــد ملواجهــة الظــرو الطارئــة الــي حــدثت هبــد تعــديل االلت امــات التعاقديــة اىل احلــد
املعقوك لرف الضرر اجلسي ال ي حتملـ احـد الطـرفن مـن جـراء تلـك الظـرو وقـد نصـت علـ التفـاوض
يف حالة تغري الظرو  hardshipاملبـاد املتعلقـة بعقـود التجـار الدوليـة الـي اقرهـا معهـد  unidroitعـا
2996فقد جاء يف الفقر ال ال ة من املاد 4-1ان يف حالة شرط الصعوبة (تغري الظرو ) ينون للطر
املتضــرر طل ـ اعــاد فــتح ابب املفاوضــات وجي ـ ان يقــد الطل ـ دون أتخــري وان ينــون مســبباً ودون
الدخوك يف تفاصيل ه ا الشـرط ينفـ ان نقـرر ان املفاوضـات تعتـرب االسـاس واالدا الفنيـة إلنقـاذ العقـد
()63
وتصوي مسار بت فيف الضرر عمن حلق .
ودون الــدخوك يف تفاصــيل ه ـ ا الشــرط ينف ـ ان نقــرر ان املفاوضــات تعتــرب االســاس واالدا الفنيــة
إلنقاذ العقد وتصوي مسار بت فيف الضرر عما حلق حفاظـاً علـ الصـلة والتعـاون املسـتمر بـن اطرافـ
والي من غريها سـتتوقف عالقـات الطـرفن ممـا يعمـل علـ تفـاق الضـرر ابلنسـبة ألحـد طرفيـ وقـد ينفسـخ
العقد ان وصل االمر اىل حد استحالة تنفي االلت امات.
ولعل من املناس مبنان االشار اىل ان التفاوض بن و ار النفط العراقية وشركة (لوك اويل الروسـية)
قــد ات ـ بنتــائ طيبــة مــن خــالك تعــديل مــد عقــد ه ـ الشــركة ضــمن جولــة الرتاخــي النفطيــة االوىل اذ
متنن الطرفان من تعديل مد العقد الي جاءت كبند يف العقد (27سنة) ومت تعديلها من خالك التفاوض
بن الطرفن بعد مرور مد (7اعوا عل تنفي العقد وجعلها (29سنة) وهب ا ينون للتفاوض دور واضح
املعام يف تاليف الدخوك يف منا عات.
كمــا ان التفــاوض بــن و ار الــنفط والشــركات االجنبيــة املتعاقــد ضــمن جــوالت الرتاخــي النفطيــة ال
اك مستمراً حوك مستحقات االخري املالية ،اذ ان نصوص ه العقود تقض مبنح الطر االجنيب مبلغاً
نقداً ع ن كل برميل نفط يست رج او يساه يف است راج ولنـن اخنفـاض اسـعار الـنفط ادى اىل تـراك
ملبالغ كبري هلـ الشـركات ب مـة احلنومـة العراقيـة ولنـن الـدخوك يف مفاوضـات دوريـة ومسـتمر سـاعد يف
اجياد صيغ مقبولة لدى الطرفن لعملية التسديد دون اللجوء اىل الوسائل االخرى الي وردت يف بنود ه
()68
العقود

 -64راجـ حــوك هـ ا الشــرطb. oppetit: ladaptation des contrats internationaux aux circonstances :
economique al clause de hardship; clunet 1974 p,794.
 -63حــوك فنــر ختفيــف الضــرر كــأثر للمفاوضــات اعمــاالً لشــرط اعــاد التفــاوض عنــد تغــري الظــرو راج ـ y. derains: :
lobligation de minimizer le dommage dans la jurisprudence arbitrale rev.dr.aff. int. 1987.p.375.
 -68للم يد حوك ه العقـود ينظـر :ابسـ جاسـ محـادي احلسـن :االسـت مار االجنـيب املباشـر ( )FDIعقـود الرتاخـي النفطيـة

واثرها يف تنمية االقتصاد ،ط ،2منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت – لبنان .1126 ،ص  21وما بعدها.
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حي تعترب املفاوضات وسيلة لإلبقاء عل التعامل والتواصل بن اطرا املعامالت القانونيـة فاملتأمـل
يف العديــد مــن العقــود واالتفاقــات يــدرك ان مــن بــن نصوصــها وبنودهــا بنــداً خاص ـاً يســم بنــد او شــرط
التفــاوض لتســوية املنا عــات وداً ،ومبقتضـ ذلــك الشــرط يرتضـ االطـرا اجللــوس ســواً ألمــاء اخلــال
بيــنه بتقــدمي تنــا الت متبادلــة وفـ مــا تنتهـ الي ـ املفاوضــات واملشــاورات وقــد أيخ ـ االمــر شــنل قضــية
مصغر حي يلتق طريف اخلصومة كل يف مواجهة االخر ويعرض وجهـة نظـر ويتفاوضـون ويعملـون علـ
تسوية مشنالهت داخلياً فيما بينه كما لو كانوا عمالء او مالء صناعة او مهنة واحـد سـابقن غـري ان
()69
االستجابة لتلك الضرورات واالسباب تقتض االعداد اجليد للدخوك يف املفاوضات.
املطلب الثالث :مربرات اللجوء للتفاوض وحاالته يف عقود التنمية التكنولوجية

ان معظ ـ عقــود التجــار الدوليــة ه ـ مــن العقــود الــي متتــا بطــوك مــددها ال منيــة ويرتت ـ عل ـ ذلــك
امنانيــة ان تنــون هنــاك ن اعــات حــوك تنفي ـ او تفســري العقــود او قــد تســتجد احــداث م ينــن يتوقعهــا
االطرا خال حيا العقد،والفنر يف ه املسألة ان ماه االحواك او االوضاع الـي تسـتجد اثنـاء حيـا
العقد وتُلج ء االطرا للجلوس عل مائد التفاوض لبح ها؟
كم ــا تتمي ـ ـ عق ــود التع ــاون الص ــناع والتننل ــوج بوج ــود مالح ـ ـ يطل ـ ـ عليه ــا كراس ــة االلت ام ــات
 Chaiers dse chargesتتض ــمن الش ــروط التفص ــيلية الدقيق ــة اللت امــات الط ـرفن مب ــا حيق ـ مص ــاحلها
االجتماعية واالقتصادية )51(.والغا ل ان ميتد تنفي ه الطائفـة مـن العقـود لفـرت منيـة طويلـة نسـبيا رمبـا
()52
تتغري فيها الظرو احمليطة ابملتعاقدين في تل توا ن الت اماهتا الي تدور حوك حمور التعاون بينهما.
كــان مــن املناس ـ ان توجــد وســيلة او اك ــر مــن الوســائل الفنيــة الــي تســمح مبراجعــة شــروط التعاقــد
وتعديل الت امـات طرفيـ حـى يعـود اليهـا توا مـا لـتالئ الظـرو الـي تغـريت دون ع عـة اسـتقرارها واليقـن
يف نطاقهــا ،تلــك الوســائل الــي تضــف عل ـ االلت امــات التعاقديــة املرونــة الال مــة الســتمرار ســران العقــد
ابلتوفي بن مصاح اطراف – مصلحة املتعاقد االجنيب يف حتقيـ الـربح والعوائـد النقديـة ومصـلحة املتعاقـد
()51
الوط ،يف الوصوك اىل التنمية االقتصادية عرب التنمية الصناعية.
ولالجابة عن تساؤلنا اعال ما ال ي قد يتغري مـن الظـرو احمليطـة بعقـود التنميـة التننولوجيـة ومـاه
الظ ــرو ال ــي تلجـ ـ ء االطـ ـرا للرك ــون اىل مائ ــد التف ــاوض؟ :لق ــد اش ــار ال ــدليل الص ــادر ع ــن اللجنـ ـ
االقتصادية ألورواب بشأن عقود انشاء اجملمعات الصناعية سنة 2934حي اوصت املاد 57منـ اطـرا
 -69راج  :blanco :املرج الساب  ،ص.61نقال عن د.عبدهللا عبد النرمي،املصدر الساب ،ص.75
 -51انظر مناذج هل الشروط يف اتفاق مصر وشركة اسو عا 2936منشور يف  l.m,1975,p.915،Iوك لك احد العقود الـي
اطلعنا عليها بن ساحل العاج وشركة shll- erapللبرتوك عا  2931وقد اوصت املاد 51من الدليل االرشادي ال ي اصدرت اللجن
االقتصادية ألوراب الصادر سنة 2934بشأن صياغة عقود التعاون الصـناع أبن يتفـ املتعاقـدون علـ اجيـاد اجـراءات للتشـاور ملواجهـة
املتغريات
 -52انظر:

jean touscoz; ladoptabilite de la cooperation; dans les contrats internationaux de cooperation
industrielle et nouvei.
52- j. jakubouski;op.cit, p.273. as.elkosheri, le regime juridique caree par les accords de
participation.
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التعاقد بتحديد درجة اتية التغريات احملتملـة واثرهـا علـ عقـده مـن حيـ التعـديل او االمـاء كمـا بينـت
بعض ام لة ملا قد يتغري من الظرو م ل:
-2التغري يف االسواق –
-1التغري يف خطط االنتاج
 -7التغري يف الربام املوضوعة للتنمية
 –6التغري يف القوانن الوطنية تغريا جوهرا
 –5التغري يف التننلوجيا املست دمة
 –4التغري يف تناليف االنتاج
 -3التغري يف وفر املواد االولية
 -8الصعوابت الي تظهر اثناء االنتاج
-9ونضيف اىل ذلك التض العامل
 -21االضطراابت النقدية الدولية
()57
 -22االنقالابت يف اقتصادات الطاقة.
ومن قراء ماتقد مينن لنا ارجاع ه املتغريات عل طائفتن:
االوىل :عوامــل تتصــل أبطـرا التعاقــد :فالواضــح ممــا ســب ان الظــرو الــي تتغــري قــد تتصــل أبطـرا
التعاقد والنظا الداخل يف دوهل كأن تتطور التننلوجيا املنقولة او احلالة التقنية ألحد االطرا مما يـؤدي
()56
اىل عد مالئمة التننلوجيا املقدمة للمنا الصناع واملهارات الفنية لدى الطر االخر.
ال انية :عوامل خارجية تتصل ابلظرو والوقائ الي خترج عن اراد االطرا :
كـأن تتـوافر حالــة مــن حــاالت القــو القــاهر والتغـريات االقتصــادية والقانونيــة علـ املســتوى الــوط ،او
الدو وان كنا نرى ان حاالت القو القـاهر متنـ مـن تنفيـ العقـد ومـن فهـ ختـرج عـن اطـار التفـاوض
ألعــاد الت ـوا ن ال ـ ي يقتصــر عل ـ حالــة وقــوع صــعوابت تــؤدي اىل ارهــاق املــدين اباللت ـ ا مــن الناحيــة
()55
االقتصادية دون ان تصل ب اىل استحالة التنفي .
املطلب الرابع :دور التفاوض والياته يف التوازن العقدي لعقود التنمية التكنولوجية

لنـ حيقـ التفــاوض غايتـ والــي تنـون يف االعـ االغلـ امــا تالمـس اقتصــادات العقـد او اجلوانـ
الفنيــة فيـ اذ يشــرع االطـرا يف العقــود حمــل الدراســة التشــاور واملناقشــة واحلـوار قصــد الوصــوك اىل حلــوك
ترضـ مجيـ االطـرا وتعطـ دميومــة وحيويــة للعقــد،وابمنام اجيــاد االســلوب املالئـ هلـ ا احلــل طاملــا ان
ارادهت ه الفاعلة يف رس مالمح طري احلل وه ا ما سنتناول يف ه ا املطل لتحديد دور التفاوض يف
حتقي ـ او اعــاد الت ـوا ن العقــدي للعقــود حمــل الدراســة ذلــك خبمســة فــروع االوك منهمــا الســلوب الت ـوا ن
- guide de ece, 1967,pera.50

53

 -56وهــو مــا واجـ شــركة  sona comeاجل ائريــة الــي القــت صــعوابت يف اســتقباك وتفهـ التننلوجيــا املقدمــة اليهــا مــن احــدى
الشركات االجنبية.
 -55يالحــظ ان بعــض القـوانن املعاصــر يف صــدورها ألعمــاك اللجنـ االقتصــادية ألورواب قــد نظمــت مشــنلة تغــري الظــرو مــن
ذلك م ال القانون الصادر يف املانيا.
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العقــدي وال ــاين الفــرع ال اين:اســلوب املراجعــة ملــر واحــد الفــرع ال ال ـ اســلوب املراجعــة الدوريــة والفــرع
الراب :اسلوب املراجعة التلقائية
الفرع اال  :اساليب اعاد الروازن الع دي
قد يتف اطرا العقد عل استمرار التفاوض طواك مد تنفي العقد ومن يعيدون أبنفسه التوا ن
اللت اماهت التعاقدية وقد يتف االطرا عل تنوين جلان للتعاون فيما بينه ورمبا يض اليه يف عضويتها
اخلـرباء الفنيــن لتســوية املشــنلة يف اطــار مــن ال قــة املتبادلــة وحســن النيــة اال انـ ويف كــل احلــاالت جيـ ان
يعـ ــرت للعقـ ــد ابلصـ ــفة االل اميـ ــة وأبن االسـ ــتمرار يف تعديل ـ ـ يـ ــؤدي اىل عـ ــد اسـ ــتقرار املراك ـ ـ القانونيـ ــة
واالقتصــادية لألط ـرا وهــو ممــا يضــر بعالقــات التجــار الدوليــة وقــد تبــن لنــا مــن مراجعــة عقــود التعــاون
()54
الصناع والتننلوج وجود عد اسالي ملراجعة االلت امات املتبادلة.
الفرع الثاين :اسلوب املراجعة ملر احده
قد يتف االطرا بشرط يف العقد او أبتفاق منفصل عل مراجعة الت اماهت ملـر واحـد ومـن يـن
عل ـ ان ـ يف حالــة التغــري اجلــوهري للظــرو الــي احاطــت أبب ـرا العقــد جيــري االط ـرا بنــاء عل ـ طل ـ
احدتا التغريات الضرورية إلعاد التوا ن اىل العقد.
الفرع الثالث :اسلوب املراجعة الد رية
قد يتف االطرا املتعاقدون عل مراجعة الت اماهت املتبادلة يف ضوء التغريات احمليطة ابلتنفي كل مد
حبي يلت االطرا ابلتفاوض إلعاد التوا ن االقتصادي للعالقة كأن ين عل ان جيتم االطرا كل
مخس سنوات مـن اتريـخ دخـوك العقـد حيـ النفـاذ ملراجعـة الت امـاهت التعاقديـة وموائمتهـا عنـد الضـرور مـ
()53
الظرو اجلديد ابتفاق كتاي صريح مي ل تعديال او اضافة للعقد االصل .
الفرع الرابع :اسلوب املراجعة الرل ائية
قــد تــرب اتفاقيــة ثنائيــة او مجاعيــة بــن الــدوك الــي يتبعهــا اط ـرا عقــد التنميــة الصــناعية والتننلوجيــة
متضمن شرط الدولة االوىل ابلرعاا كل منها لدى االخرى او شرط العميل االوىل ابلرعاية االمر ال ي قد
يؤثر عل املراك القانونية لألفراد والشركات من اتبع ه الدوك نتيجة شرط تتضمن ه االتفاقيات او
شـرط يتضــمن عقــد يربمـ احـد اطـرا العالقــة العقديــة مـ طــر اخــر مــن الغـري يســمح ابملراجعــة إلعــاد
()58
التوا ن ابنتقاك ه الشروط تلقائيا لتحقي مصاح املتقد املتضرر ولو م يتضمن شرطا للمراجعة.
الفرع اخلامس :صور ر املراجعة الد رية
احلقيقة ان مينن التمي بن نوعن من شروط املراجعة الدورية وه
النوع االوك :شروط احملافظة عل القيمة .Clauses maintien de la valeur
56- j.f. lalive;rcadi,1983.p.214
57- ph.khan; the standard in vestment agreement,g,a,int.l comp.l.vol.44,1974
االتفاقي ــة ال نائي ــة ب ــن الص ــن والي ــاابن املربم ــة يف 5ح يـ ـران س ــنة 2936منش ــور يف I.L.m,1974.p.872.art1-3
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النوع ال اين :شروط اعاد املالئمة  :readoptationيعر ابملصطلح االننلي ي  hardshipال ي يعرب
عــن املشــقة التعاقديــة او ا مــة العقــد ورغـ متيـ هـ ين النــوعن مــن الشــروط اال انـ جيمعهمــا هــد واحــد
يتم ــل يف اضــعا القــو االل اميــة للعقــود اخلاص ـ ذات الطبيعــة الدوليــة او الت فيــف مــن االلت امــات الــي
ســب التعه ــد هبــا وذل ــك ابلتغــري يف ش ــروط التعاقــد ولبي ــان متي ـ ك ــل منهمــا ع ــن االخــر فس ــو نتناوهلم ــا
ابإليضاح عل النحو التا :
ا ال :ر

احملا ظة على ال يمة:

اث يا :ر

مواجبة تعسر الرنفيذ:

يقصــد بشــروط احملافظــة عل ـ القيمــة تلــك الشــروط الــي تقــد وســيلة تســمح بتو ي ـ امل ــاطر املاليــة
()59
والنقدية بن االطرا يف العالقات الدولية.
وهـ ال تقتصــر علـ صــور او منــط واحــد فمنهــا شــروط تضـ قـوائ حســابية حتــدد ذلــك التو يـ وفـ
قواع ــد حس ــابية حم ــدد مس ــبقا وه ـ ـ م ــا تع ــر بش ــروط  Kindexationومنه ــا ش ــروط املقي ــاس املتغ ــري
dechelle mobileاو شروط است دا النقود احلسابية  monaie compteورغ انتشار ه الشروط اال
اما ال تتالءَ َ واسالي عقود التنمية الصـناعية والتننلوجيـة نظـرا لعـد كفايتهـا للوفـاء ابلغـرض املسـتهد
نظرا ألما ال تغط اال امل اطر النقدية والضريبية دون امل اطر االقتصادية وغريها من الظرو الـي ترهـ
امل ــدين اباللتـ ـ ا ال س ــيما وانن ــا بص ــدد نوعي ــة م ــن العق ــود تتسـ ـ بتعق ــد العالق ــات الناجت ــة عنه ــا وتش ــعبها
وتشابنها.
اوضحنا ان عاد ما يستغرق تنفي عقود التنمية الصناعية والتننلوجيـة مـا ال يقـل عـن ثـالث سـنوات
ب ــل ويص ــل اىل مخس ــة عش ــر ع ــا يف عق ــود اس ــتغالك املص ــادر الطبيعي ــة والبرتولي ــة ابس ــت دا التننلوجي ــا
االجنبية.ومن يبدو واضحا صعوبة ت بيت الظرو احمليطة ابلعقد وا اء عد كفاية شروط مراجعة القيمة
لتغطيــة كافــة الت امــات االطـرا وجــدت صــور اخــرى مــن الشــروط الــي تســمح ابلتفــاوض ألعــاد الت ـوا ن
اللت امـات االطـرا املتعاقــد يطلـ عليهـا شــروط مواجهــة تعســر التنفيـ وهـ نصــوص تعاقديــة مينــن مــن
خالهلــا لألطـرا طلـ اعــاد التـوا ن او تصــحيح العقــد حــاك طـرأت تغـريات جوهريــة علـ العناصــر الــي
كانــت ســببا جــوهرا دافعــا للتعاقــد ومــن فه ـ اوس ـ مــن ســابقتها اذ تســاعد عل ـ مواجهــة التغــري يف
الظــرو السياســية او االقتصــادية او املاليــة او التننلوجيــة الــي تفــر نتــائ تضــر مبصــاح احــد املتعاقــدين،
وتتميـ شــروط مواجهــة تعســر التنفيـ يف عقــود التنميــة الصــناعية والتننلوجيــة عــن غريهــا مــن العقــود اذ ان
()41
التعاون املطلوب اثناء تنفي االطرا أللت اماهت يستل ان تتصف ه االخري ابلتوا ن واملرونة معا.
وهو ما يفرض اجياد صيغ ختتلف عما هو معتاد بصـدد العقـود التجاريـة الدوليـة املتعلقـة ببيـ البضـائ
بــل وه ـ ختتلــف مــن عقــد اىل اخــر مــن صــور عقــود نقــل التننلوجيــا ومــن فقــد حرصــت الئحــة غرفــة
التجــار الدوليــة الصــادر عــا 2938بشــأن قواعــد اعــاد التـوا ن للعقــود الدوليــة طويلــة املــد علـ مطالبــة

-41

انظرB.Oppetit:op.cit.,p,797 :

59-s.a.silrad. supra

788

املفا ضات د رها يف تسوية منازعات ع ود الرنمية الركنولوجية

االطـرا بتضــمن عقــوده شــروط تفصــيلية تبــن احلــاالت الــي يقبــل فيهــا اعــاد العقــد مـ الظــرو الــي
()42
تطرأ بعد التعاقد.
كيفية تطبي شروط مواجهة تعسر التنفي  :عل خال شروط االبقاء عل القيمة الي تطبـ تلقائيـا
ودون احلاجــة اىل تــدخل مــن االطـرا املتعاقــد او مــن القاضـ او احملنـ تســتبعد فنــر التطبيـ التلقــائ
ابلنسبة لشروط مواجهة تعسر التنفي الي هتد العاد التوا ن اىل العقد ذلك ان شرط اعاد التوا ن اىل
الطر املره بتنفي االلت ا امنا يبتغ اعطاء الفرصـة آلعـاد التفـاوض علـ شـروط التعاقديـة ملائمتهـا مـ
التغ ـريات الطارئــة والعمــل عل ـ اســتمرار تنفي ـ العقــد وهــو مــا قــد ينته ـ ابدخــاك بعــض التعــديالت عل ـ
()41
الشروط املتعاقد عليها.
واتبــاع هـ ا املــنه يف التطبيـ يبتعــد بداهــة عــن فنــون واســالي القــانون املــدين ويقــرتب بنــا مــن نطــاق
اسالي القـانون العـا ذلـك ان شـرط اعـاد التـوا ن مي ـل احـدى االفنـار احلدي ـة الـي طرحتهـا املمارسـات
العملية بصدد العقود الدولية وهو ما يضعف وجهات النظر التقليديـة املعمـوك هبـا يف القـانون املـدين والـي
تعتمد عل فنر ان العقد تعبري عن التوفي بن املصاح املتعارضة للطرفن ان فيما يتعل ابلعقـود الدوليـة
السيما تلك حمل الدراسة يت ايد الشك يف امنانيـة اسـتقرار التـوا ن بـن مصـاح االطـرا مـ مضـ الـ من
عــالو عل ـ عــد اســتقرار م ـوا ين القــوى بــن االط ـرا املتعاقــد ل ـ لك تظــل كــل العناصــر العقديــة قابلــة
للمراجعــة ابســت دا اســالي التفــاوض بــن االط ـرا حفاظــا عل ـ روح التعــاون الــي يفــرتض ان تســود
بينه .
العناصر املرشح لتطبي شروط مواجهة تعسر التنفي :
 .2اوال -العمومية يف تغري الظرو  :تتمي شروط مواجهة تعسر التنفي أبمـا تتسـ ملراجعـة كـل عناصـر
العقــد وملواجهــة الظ ـرو الــي تط ـرأ ابلنســبة لنــل مــن اطراف ـ اال ان توق ـ االســباب الــي تــؤدي اىل
مصاع اثناء التنفي ال مينن اال ان ينون توقعا عاما واس النطاق ومن وج ان تتس صياغة
شرط اعاد التوا ن ابلعمومية الي تنفل مواجهة كل تغري جوهري يطرأ عل الظرو الي مت االتفاق
يف ظلها.
 .1اثنيا -خروج احلدث عن االراد  :جي لتطبي شرط اعاد التوا ن العقدي ان ينون احلدث الطار
املسب للمشقة واختالك التوا ن التعاقدي خارجا عن اراد االطرا حبي ال ميننه السيطر عليـ
()47
ومن ال يعقل ان يطل منه توقع ووضع يف احلسبان عند ابرا العقد.
 .7اثل ا -ان ينون التغري جوهرا :االصل ان العقد شريعة املتعاقدين فأن وجد تغري طار يستل اعاد
النظر يف الت امات االطرا وج ان ينون ه ا التغري قوا وجوهرا حبي يقل مـوا ين العقـد عمـا
كانــت علي ـ وقــت ابرام ـ وان يســتتب نتــائ ختتلــف عــن تلــك الــي اســتهدفها العقــد اختالفــا كب ـريا
وابلتا فال اعتبار للتغري الطفيف او غري املؤثر او ال ي يرت ااثر متوقع ومينن حتملها.
 -42راجـ عقــد c.f.r- ozo- erap-sofrpal:وتعليـ فوشــار مشــور يف  rev.1973,p.69وجيـ ان ننــو اىل ان اي تعــديل
عل العقد جي ان ينون
62- ibid, vol 18,winter 1986,no.2,p.541-607

 -47وحـى ال خيـتلط مفهـو عـد التوقـ املقصـود هنـا مبفهـو عـد التوقـ يف حالـة القـو القـاهر نقـرر ان وصـف عـد التوقـ هـو
وصف لسب املشقة الطارئة الي تفلت من امنانية السيطر عليها بب ك اجلهد املعقوك من جان الطر املتضرر.
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 .6رابعا :ان يؤدي التغري يف الظرو اىل نتائ غري عادلة :ملا كان تغري الظرو من وقت اىل اخر امـرا
طبيعيا م ينن االرهاق الناشئ عن ه ا التغري مربرا كافيا لطل اعاد التوا ن اىل الت امات املتعاقدين
اال اذا كانت العدالة تقتض اال يتحمل احد االطرا املشقة ويواج الصعوابت الطارئة مبفرد .
 .5خامســا :عــد امنــان دف ـ الضــرر :قــد ختطــئ الشــركة مقدمــة التننلوجيــا عل ـ ســبيل امل ــاك يف عــد
تســلي االنتــاج يف الســوق يف وض ـ التصــمي املالئ ـ للمنــت ال ـ ي ســو يعــرض يف الســوق احملل ـ
مللتق ـ التننلوجيــا ممــا يرتت ـ علي ـ عــد تســويق او ختطــئ يف تقــدير وقــت التنفي ـ حبي ـ يتبــن ان
احتياجات السوق قد تغريت او ان التقنيات املقدمة قد تقادمت او ان اسعار املواد االولية واملعدات
الال مة ألجنا املشروع وتشغيل الوحد الصـناعية قـد ا دات ا داداً كبـرياً ممـا يـؤدي يف مجيـ احلـاالت
اىل االخــالك ابلتـوا ن العقــدي او تع ــر التنفيـ او االســتمرار يف التشــغيل اال ان هـ ا قــد ال ينفـ يف
كــل االح ـواك لتفعيــل شــرط املشــق العقديــة اذ ان احلــاالت الــي تقبــل اعــاد التفــاوض تقــت عل ـ
احلاالت الي ينون فيها السب احملق للعسر سببا خارجا عن اراد الطـر املتضـرر حبيـ ال ميننـ
محاية نفس من واملعيار يف ذلك هو معيار مقد التننلوجيا او مستقبلها الفطن )46(.والتساؤك ال ي
يــرب هــو كيــف يــت اثبــات حتقـ املشــقة واثــر علـ تنفي ـ عقــود التنميــة التننلوجيــة ان هـ الشــروط
تستهد اعاد التوا ن لاللت امات التعاقدية املضطربة كان من املنطق ان يق عل الطـر املتضـرر
االلت ـ ا ابخطــار الطــر االخــر بوجــود الظــرو املســتجد الــي يســتند اليهــا وابالض ـرار الــي افر هتــا
والوســائل املقرتحـ لتعويضــها وان ذلــك ينبغـ علـ االخــري حتديــد موقفـ يف اقصــر وقــت ممنــن ،وقــد
يرتت عل ذلك اتفاقهما عل البدء يف التفاوض وقد ينتف غري املتضرر بقبـوك مقرتحـات الطـر
ال ي تعرض للمشق وقـد يرفضـها ومـن حيـاك االمـر اىل اخلـرباء الفنيـن او اىل التحنـي للفصـل يف
ت ـواف ر العناصــر الال م ـ لتطبي ـ الت ـوا ن مــن عدم ـ فــأن تقــرر توافرتــا اقــرتح اخل ـرباء احللــوك املالئم ـ او
()45
اصدرت حمنمة التحني حنمها املناس لطلبات الطر املتضرر.
وقــد ي ــار التســاؤك عمــا يصــي العقــد االساس ـ اثنــاء تلــك املفاوضــات والتســوات هــل يظــل العقــد
منتجا ااثر جند ان وعل العنس من شـروط مراجعـة القيمـة او الـ من والـي يتوقـف فيهـا العقـد عـن انتـاج
ااثر حلـن االتفـاق علـ السـعر اجلديــد فـأن شـرط رفـ املشـقة ال يوقــف سـران العقـد بـل يسـتمر يف انتــاج
ااثر حلن التوصل اىل حل للمشنلة القائمة.
الخاتمة:
بعد ان انتهينا من البح قد اوصلنا اىل مجلة من النتائ والتوصيات وعل النحو االيت:

 -46ويقرتب عنصر عد امنانية دف الضرر بشرط اعاد التوا ن من الشروط املعفيـة مـن املسـؤلي الـي تتضـمن االسـباب احملققـة
ل لك االعفاء مما ين ر است دام يف عقود الدولة الستغالك املواد االولية بل ان جيدر بنـا ان نشـري اىل ان مـن العقـود مـا اعطـ لشـرط
الق ــو الق ــاهر تعريف ــا مم ــاثال لتعري ــف ش ــرط  hardshipومين ــن ان جن ــد ل ـ لك ام ل ــة فيم ــا قدم ـ  B.opptitيف مقال ـ الس ــاب االش ــار
الي ،ص،811هامش .26
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اوالً .النتائج:

املفا ضات د رها يف تسوية منازعات ع ود الرنمية الركنولوجية

توجــد صــلة مباشــر بــن عقــود التنميــة التننولوجيــة وعقــود االســت مار اذ ان هــدفهما ينبغـ ان ينــون
واحداً وهو حتقي التنمية املستدامة ابجلوان كافة االجتماعيـة واالقتصـادية والعلميـة.وان العقـود حمـل
الدراســة هـ مــن العقــود الــي اخـ ت حيـ ا هامــا ابجلوانـ العلميــة والقانونيــة والسياســية واالقتصــادية
عل حد سواء
ان العقود حمل الدراسة هلا خصوصية ومتاي عن سائر العقـود القانونيـة األخـرى متأتيـة مـن خصوصـية
احملل واالطرا والشروط واالوضاع احمليطة هبا كافة.
ان الت ـ ا االط ـرا ابدراج ش ــرط التف ــاوض او اعادت ـ يف العق ــد يف مرحل ــة املفاوض ــات العقدي ــة يعـ ـد
وســيلة هامــة جــدا متنــنه مــن اعطــاء دميومــة واســتمرارية لعقــده دون ان يتوقف ـوا عــن التنفي ـ وهــو
اسلوب وقائ جينبه الدخوك يف املعرتك القضائ .
ان التفاوض يف العقود حمل الدراسـة ويف مراحـل التنفيـ تسـتدعي ظـرو خارجـة عـن اراد االطـرا
قد تؤدي اىل توقف او اماء العقد بشنل مائ .
عد اهتما التشريعات السيما يف البلدان النامية يف تنظـي الوسـائل البديلـة لتسـوية املنا عـات ومنهـا
وسيلة التفاوض
ان س ــلوك االط ـرا يف العق ــود حم ــل الدراس ــة لطري ـ التف ــاوض مين ــنه م ــن اع ــاد الت ـوا ن للعق ــد يف
االحواك الي خيتل هبا.

ثانيا:التوصيات

-2نوص املشرع العراق بتشري قانون خاص ينظ عملية نقل التننولوجيا وعل االصعد كافة ذلك
للحاجة املاسة اليها.
 -1هتيئـة النـوادر الفنيـة والقانونيــة االقتصـادية املت صصــة يف هـ ا اجملــاك لنـ متنـ حـدوث ثغـرات يف
العقود.
-7نوصـ املشــرع العراقـ بتشـري قــانون خــاص للوســائل البديلــة يف املســائل املدنيــة والتجاريــة كمــا يف
االردن والعديد من الدوك الغربية ومنها بريطانيا واملانيا وغريها.
-6نوصـ املشــرع العراقـ ابالهتمــا اخلــاص مبســائل التنميــة التننولوجيــة الــي هتـ اخلــدمات االساســية
والعلمية.
المصادر والمراجع:
اوالً :الكتب القانونية:
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 .1د .بشــار حممــد االســعد :عقــود االســت مار يف العالقــات الدوليــة اخلاصــة،ماهيتها-القــانون الواج ـ
التطبي عليها-وسائل تسوية منا عاهتا،ط،2منشورات احلليب احلقوقية،بريوت-لبنان1114،
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 .4د .شـريف حممــد غنــا  ،اثــر تغــري الظــرو يف عقــود التجــار الدوليــة ،دار اجلامعــة اجلديــد  ،القــاهر ،
.73 ،1113
 .3د .صالح الدين مجاك الدين ،عقود الدولة لنقل التننولوجيا ،دار النهضة العربية القاهر .1115
 .8د .عبــد احلنــي مصــطف عبــد الــرمحن ،عقــود التنميــة االقتصــادية يف القــانون الــدو اخلــاص ،منتبــة
النصر ،جامعة القاهر .،2992 ،
 .9د .عبــد النــرمي عبــد هللا ،ضــما ت االســت مار يف الــدوك العربيــة ،دراســة مقارنــة ،دار ال قافــة للنشــر،
عمان .1114
 .21د .مـ ـراد حمم ــود املواج ــد  ،املس ــؤولية املدني ــة يف عق ــود نق ــل التننولوجي ــا ،ط ،2دار ال قاف ــة العربي ــة،
القاهر .1121 ،
 .22د .نصري بو مجعة :عقود نقل التننلوجيا يف جماك التبادك الدو  ،كلية احلقوق ،جامعة االسنندرية،
ط.2983 ،2
 .21د.حسا عيس  ،نقل التننولوجيا دراسة االليات القانونية للتبعية الدولية ،دار املستقبل.2982 ،
 .27دليــل عقــود نقــل الرتاخــي  ،منشــورات مجعيــة خ ـرباء الرتاخــي – الــدوك العربيــة ،االردن ،عمــان،
،1115
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مسألة قتل الجماعة بالواحد دراسة فقهية استداللية مقارنة

Issue The group killed the One Doctrinal evidentiary
comparative study
د .حميد جاسم الغرابي

()4

Dr. Hamid Jassim Ghorabi

المقدمة
املتأمل للتشريعات واألدان الي سبقت التشـري اإلسـالم يـرى أن مفهـو القصـاص قـد ورد يف تلـك
التشريعات يف صور متعدد وخمتلفة،والتشـري االسـالم أمضـا ووضـ لـ شـرائط وأحنـا جديـد تـتالئ
م فطر االنسان ونظرية االست ال وتظهر أتية املوضوع كون متعل حبيا اجملتم وأمن واسـتقرار ،فإن
أمــن االنســان مــن األولــوات الــي أكــدت عليهــا التشـريعات الســماوية الســيما يف التشـري االســالم وقــد
دلت نصوص شرعية ك ري سيتوافر البح عل هـ املسـألة ألتيتهـا وخطورهتـا وحرمـة د املسـل وتظهـر
أتية ه ا البح يف الوقت ال ي ك رت في احلوادث األرهابية وبصـور متعـدد منهـا التفجـريات اجلماعيـة
ومنهــا االش ـرتاك يف قتــل الواحــد ممــا تنــدى الي ـ جبــن االنســانية ويف منــاظر تــن عــن فه ـ س ـ ء ومنحــر
ومقصود ألحنا االسال وال ي دفع ،اىل اختيار العنوان اجلرائ البشعة الـي ميارسـها االرهـابيون السـيما
اجلرائ الي حدثت يف مدينة االرهاب الفلوجة والي اجتم فيها ش اذ االفاق من أجل قتـل انسـان بـريء
أو جنــدي جــاء ليــداف عــن أرض العـراق مــن دنــس االرهــابين والقتلــة هــؤالء الـ ين اليرقبــون يف مــؤمن إالً
والذمة فأحببت أن استعرض آراء الفقهاء يف مسألة قتل اجلماعـة ابلواحـد ليعـر هـؤالء االرهـابيون مـاهو
السنة النبوية وأن مايعتقدون ب من فنـر ضـاك
حنمه ووضعه أ اء قانون السماء اخلالد القرآن النرمي و ُ
وعقيد منحرفة ه بعيد كل البعد عن تعالي السماء وشريعة سيد املرسلن وأحببت أن ينون استعراض
االحنا مقار عند امل اه االسالمية مجيعهـا ألبـن أن هـؤالء االرهـابين المي لـون مـ هبا اسـالميا معينـا
بل ه جمموعـة خارجـة عـن كـل قـي وتعـالي االنسـانية والسـماء فـانتظ البحـ يف مقدمـة وثالثـة مباحـ
 -2جامعة كربالء  /كلية العلو اإلسالمية.
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الســنة واملبح ـ ال ــاين بيــان حن ـ قتــل اجلماعــة
ُ تضــمن املبح ـ األوك بيــان شــرعية القصــاص يف القــرآن و
ابلواحد عند اال مامية واملبح ال ال بيان حن قتل اجلماعة ابلواحد عند م اه السنة ومن اخلامتـة
. ومسرد أله املصادر واملراج
Introduction
Meditator legislation and religions that preceded the Islamic legislation
finds the concept of retribution has been reported in such legislation in a
number of different images, legislation Islamic spent and put his tapes and
new provisions fit with the encroachment of man and the theory of
succession and show importance of the subject being related to the life of
society and its security and stability, the human security priorities
highlighted by heavenly legislation, especially in the Islamic legislation has
many legitimate texts indicated will be available research on this issue to
its importance and gravity and the sanctity of Muslim blood and show the
importance of this research at a time when terrorist incidents abounded
and images of multiple collective well bombings, including participation in
the one killed, Tendy him the forehead of humanity in views reflect the
understanding of the bad and the oblique and intentional with the
provisions of Islam, which prompted me to choose the title heinous crimes
practiced by the terrorists, especially crimes that have occurred in the city
of terrorism Fallujah, where Hmaz prospects met in order to kill innocent
people or troops came to defend the land of Iraq from the Conception
terrorists, these murderers who Aergbon a believer and Azmh I loved to
accept the views of scholars on the issue of the killing of the group through
the One, to know these terrorists what their judgment and put them over
the sky eternal law of the Koran Quran and Sunnah and Maiatkaddon by
the thought of stray and doctrine perverted is a far cry from the teachings
of the sky and the law of the messengers, and I liked that be a review of
the verdicts, comparing the Islamic doctrines, all to show that these
terrorists do not represent the Islamic doctrine certain, but they range
beyond all the values and teachings of humanity and the sky Vantzm
research at the forefront of the four topics included the first part, the
definition of retribution and idiomatically language of the statement and the
second section in the legitimacy of retribution in the Qur'an and Sunnah
third section in a statement the group through the One rule killed at the
front and the fourth section to explain the ruling group were killed when the
One doctrines of the year and then the conclusion and a glossary of the
most important sources and references.

794

مسألة قرآل اجلماعة ابلواحد دراسة بية اسرداللية م ار ة

المبحث األول :تعريف القصاص لغة واصطالحا
صــا (،)1
صً
القصــاص لغــة :مــأخوذ مــن قـ أثــر  :أي تتبعـ  ،ومنـ قولـ تعــاىل :فَ ْارتَــدا َعلَـ آَ َاثرتَــا قَ َ
وه ـ ا املعــى يتحق ـ يف القصــاص؛ ألن اجملــ ،علي ـ -أو و الــد  -يتب ـ اجلــاين حــى يقــت من ـ  ،وقيــل:
مأخوذ من الق مبعى القط  ،يقاك :ق شعر  :أي قطع  ،وه ا املعى يالئ القصاص أيضا؛ ألن اجمل،
علي -أو و الد  -يتب اجلاين حى يقتل أو جيرح -كما فعل -ويف كل قطـ  ،كمـا أن القصـاص ينبـئ
عن املساوا ؛ ألن يف كال املعنين اللغوين توجد املساوا .
والقص ــاص اص ــطالحا :ه ــو أن يفع ــل ابجل ــاين م ــل م ــا فع ــل ابجمل ــ ،علي ـ  ،ف ــإن قت ــل قت ــل ،وإن ج ــرح
جرح( ،)7إذا توافرت الشروط الي وضعها الفق اإلسالم ل لك(.)6
مشروعية القصاص يف الكتاب والسُنة

الســنة املعصــومية ،كمــا دك علـ ذلــك
لقــد ثبــت شــرعية القصــاص يف الــدين اإلســالم مــن النتــاب و ُ
 وأم ــري امل ــؤمنن ،- -حي ـ أج ــري القص ــاص يف عص ـريهما وحت ــت ظ ــلس ــري الن ــيب األك ــر -
حنومتهمــا أبمرتــا ،وال حاجــة حينئـ إىل م ــل اإلمجاعــات امل عومــة يف هـ ا املضــمار ،إذ الفقيـ البــارع يف
استنباط واجتهـاد امنـا يرجـ ّأوال إىل كتـاب اب اجمليـد ،إىل االخبـار الـوارد عـن الرسـوك األعظـ وأهـل
بيتـ األطهــار فهـ أركــان الــبالد وساســة العبــاد وأمنــاء الــرمحن وخلفــاء النــيب امل تــار  .- -فهـ بعــض
اآلات والــرواات الدالــة علـ شــرعية القصــاص ( :)5قــاك تعــاىل يف حمنـ كتابـ ومــرب خطابـ  :ولَ ُنـ ْ يف
()4
ـاص يف
ين َآمنُـ ـوا ُكتـ ـ َ َعلَ ـ ْـي ُن ُ الْقص ـ ُ
الْقص ــاص (َ3ح)ي ــا ا أُو األَلْب ــاب لَ َعل ُنـ ـ ْ تَـتـ ُق ــو َن  ،ا أَيـ َه ــا الـ ـ َ
ـف ابألَنْــف واألُذُ َن
ـن ابلْ َعـ ْـن واألَنْـ َ
س ابل ـنـ ْفس والْ َعـ ْ َ
الْ َقْتل ـ  ..وقول ـ تعــاىل َكتَـْبنــا َعلَـ ْـيه ْ ف(ي8ه)ــا أَن ال ـنـ ْف َ
وم ْن قُت َل َمظْلُوماً فَـ َق ْد َج َع ْلنـا ل َوليّـ ُسـ ْلطا ً فَـال يُ ْسـر ْ يف
وح قصاص..
لس ّن و ْ
َ
اجلُُر َ
السن اب ّ
ابألُذُن (وّ )9
الْ َقْتل
وغري ذلك من اآلات النرمية ،وال خيف ان معى النتابة يف م ل قول تعاىلُ :كتـ َ َعلَ ْـي ُن ُ
ين م ْن
هو الوجوب ،كما يف آات الصو والصال واجلهادُ :كت َ َعلَْي ُن
ّ ُ)22
الصيا ُ َكما ُكت َ َعلَ ال َ
(
()21
وه ـ َـو ُك ـ ْـر
ن كت ــاابً َم ْوقُــواتً ُ ،كتـ ـ َ َعلَـ ْـي ُن ُ الْقت ـ ُ
قَ ـ ْـبل ُن ْ( ، )21إن الص ــال َ كانَـ ْ
ـت َعلَـ ـ الْ ُم ـ ْـؤمن َ
ـاك ُ
لَ ُنـ ْ  .فأوجـ اب القصــاص يف كتابـ النــرمي ،وأراد العــرب  -آنـ اك  -أن أتيت بقــوك يضــاه قــوك
اجلن َعل أَ ْن َأيْتُوا مب ْل
سوْ
اب سبحان  ،ولنن ابؤوا بفشل وخيبة و ّ
أىن هل ذلك؟ ،قُ ْل لَئن ْ
اجتَ َم َعت اإلنْ ُ
 -1النهف.46 :
 -7ويقاك للقصاص :القود بفتحتن؛ ألم يقودون اجلاين بقيد أو غري الستيفاء
 -6حسن عل الشاذ  :اجلانيات يف الفق االسالم دراسة مقارنة بن الفق االسالم والقانون .ص.263
 -5راج اجلواهر كتاب القصاص ج  61ص .3
 -4البقر .239 :
 -3البقر .238 :
 -8املائد .65 :
 -9االسراء.77 :
 -21البقر .287 :
 -22النساء.217 :
 -21البقر .124 :
القصاص.
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ه ـ َ ا الْ ُقـ ْـرآن ال َأيْتُــو َن مب ْل ـ ( ،)27فــأراد النــاس أن يتح ـ ّدوا القــرآن العظــي  ،ولنــن كــان ســعيه يف ضــالك
وجهــوده كــالعهن املنفــوش ،وبقـ القــرآن النــرمي معجـ الرســوك اخلالــد  .فقالــت اجلاهليــة العــرب آنـ اك
أمـا اآليــة الشـريفة :ولَ ُنـ ْ يف الْقصــاص َحيــا ( :القتــل أنفـ للقتــل)(،)26ولنــن أيــن هـ ا مــن ذاك؟ وأيــن
ال رى من ال ّرا؟ فـان قولـ تعـاىل(:أخصـر كلمـة وأعـ ّ فائـد  ،ألن معناهـا إذ علـ القاتـل أنـ إذا قتـل قتـل،
سينف عن القتل ،فل يقتل وال يقتل ،فصار حيا للجمي  ،وه أخصر من قوهل  ،الن قوهل أربعة
فإن
ّ
عشــر حرفــا ،وكلمــة القــرآن عشــر أحــر  ،لفــظ القتــل متنـ ّـرر ،وع وبــة اللفــظ بينهمــا مــا بــن الســماء
واألرض) (،)25وداللة القصاص عل احليا داللة مطابقية خبال القتل أنف للقتل فان داللت عل احليا
اباللتـ ا  ،والداللــة االلت اميــة فــرع مــن الداللــة املطابقيــة .كمــا أنـ ال منافــا وال تنــاقض بــن القصــاص وبــن
احليــا  ،فــإن القصــاص يف احلقيقــة والواق ـ حيــا للمجتم ـ اإلســالم وبقــاء النــوع اإلنســاين وحفــظ كيان ـ
ووجود  .فشرعية القصاص يف عام ال بوت واإلثبات مسلمة ومفرو عن  ،امنـا االخـتال يف الشـرائط ومـا
شاب ذلك كما سيعل إن شاء اب تعاىل .وأما الرواات الشريفة فه نب يسـري منهـا ( :)24فعـن االمـا
( :أوك مــا حينـ اب عـ وجــل فيـ يــو القيامــة الــدماء فيوقــف ابــ ،آدالبــاقر  - -عــن النــيب-
فيفصل بينهما ،ال ين يلومما من أصحاب الدماء حى ال يبقـ أحـد مـن النـاس بعـد ذلـك ،حـى أييت
املقتوك بقاتل يش دم يف وجه  ،فيقوك :أنت قتلت فال يستطي أن ينت اب حـدي ا)( .)23ومـر النـيب
قـاك( :والـ ي نفسـ بيـد لـو اشـرتك فيـ
بقتيل فقـاك :مـن هلـ ا؟ فلـ يـ كر لـ أحـد ،فغضـ()28
 :لو اجتمعت ربيعة ومضر عل قتل امرأهل السماء واألرض ألكبه اب يف النار)  .وعن -
صحيفة،مسل قيدوا ب ( .)29وعن االما الصادق  :- -أن وجد يف ذؤابة سيف رسوك اب -
فإذا فيها منتوب :بس اب الرمحن الرحي إن أعى الناس عل اب يـو القيامـة مـن قتـل غـري قاتلـ وضـرب
أي ميّــت شــئت :إن
غـري ضــارب ( .)11وعنـ - -أيضــا :يف رجـل قتــل رجـ
ـال مؤمنــا قــاك :يقـاك لـ  :مــت ّ
شــئت يهــودا وان شــئت نصـرانيا وان شــئت جموســيا ( .)12وعنـ  - -أيضــا :ال يــدخل اجلنــة ســافك د
وال شارب مخر وال مشاء بنمي (وال ي اك املؤمن يف فسحة من ذنب ما م يص دما حراما قاك :وال يوف
قاتل املؤمن للتوبة) (.)11

 -27االسراء.88 :
 -26وقيل( :القتل أوق للقتل) ابلواو والقا ويروى (أبق ) ابلباء والقا .
 -25راج املبسوط لشي نا الطوس (قدس سر ) ج  3ص .6
 -24راج يف ذلك وسائل الشيعة ج  29ص .9
 -23النوري :مستدرك الوسائل113/28،ح.27
 -28النوري :املستدرك122/28 :ح.5
 -29املستدرك ،الباب ال اين من أبواب القصاص يف النفس .وفي  :ث لقدهت ب ث وليس في ث امر ث.
 -11احلر العامل :وسائل الشيعة :ج  29ص  24ب  8من أبواب القصاص يف النفس ح .6
 -12احلر العامل  :وسائل الشيعة :ج  29ص  21ب  7من أبواب القصاص يف النفس ح .2
 -11احلر العامل  :الوسائل.4/29 :

798

مسألة قرآل اجلماعة ابلواحد دراسة بية اسرداللية م ار ة

وعن ابـن مسـل سـألت أاب جعفـر- -عـن قـوك اب عـ وجـلَ :م ْـن قَـتَـل نـَ ْفسـاً بغَ ْـري نـَ ْف ٍ
ـس (-)17
َ
اآلية  -فقاك :ل مقعد لو قتل الناس مجيعـا م يـرد إال ذلـك املقعـد .إىل غـري ذلـك مـن النصـوص املشـتملة
عل املبالغة يف أمر القتل (.)16
فيتبن من تلك النصوص الشرعية حرمة إراقـة الـدماء وامـا توجـ القصـاص وأن حرمـة د املسـل مـن
األمور الي حرصت الشريعة الغـراء علـ أتكيـدها وأن لـو أجتمعـت االنـس واجلـن علـ قتـل مسـل لوجـ
القصاص منه .
المبحث الثاني :أراء فقهاء األمامية في مسألة قتل الجماعة بالواحد
لو متـاأل ( )15فريـ مـن اجلنـا علـ قتـل مسـل معصـو مطلقـا هـل يقتلـون بـ مجيعـا جـ اء اشـرتاكه يف
جرمية القتل؟
قــاك الســيد املرتضـ يف االنتصــار :وممــا انفــردت بـ اإلماميــة القــوك :أبن االثنــن أو مــا اد عليهمــا مــن
العدد إذا قتلوا واحدا فإن أولياء الد خمريون بن أمور ثالثة :أحدها أن يقتلوا القاتلن كله ويـؤدوا فضـل
م ــا ب ــن داهت ـ ودي ــة املقت ــوك إىل أولي ــاء املقت ــولن ،واألمرال ــاين :أن يت ــريوا واح ــدا م ــنه فيقتل ــو وي ــؤدي
املستبقون ديت إىل أولياء صاحبه حبساب أقساطه من الدية فإن اختار أولياء املقتوك أخ الدية كانـت
عل القاتلن حبس عـدده  .وخـالف ابقـ الفقهـاء يف ذلـك وإن اختلفـت أقـواهل  .فقـاك معـاذ بـن جبـل
وابن ال بري وداود بن عل  :إن اجلماعة ال تقتل بواحد وال االثنان بواحد (.)14

 -17املائد .71 :
 -16راج ـ اجل ـواهر ج  61ص  .21كمــا أمجعــت األمــة اإلســالميّة وعلمائهــا عل ـ ذلــك ،كمــا يــدك علي ـ حن ـ العقــل (فــإن
احلنمة تقتض شرعيت أيضا .فإن الطبـاع البشـريّة واألنفـس الشـرير متيـل إىل الظلـ واالعتـداء وترغـ يف اسـتيفاء ال ائـد علـ االبتـداء،
ســيما البـوادي وأهــل اجلهــل ،العــادلن عــن ســنن العقــل والعــدك كمــا نقــل عــن عــاداهت يف اجلاهليــة ،فلــو م تشــرع إال ج يــة ال اجــر عــن
التعدي والقصاص من غري اد وال انتقاص ،لتجرأ ذوو اجلهل واحلميّة ،واألنفس السبعيّة عل القتل والفتك يف االبتداء ،وأضعا ما
جى عليه يف االستيفاء ،فيؤدي ذلك إىل التفاين ،وفي من الفساد ما ال خيف  ،فاقتضت احلنمة شرع العقـوابت ال اجـر عـن االبتـداء
يف القتل والقصاص املان من استيفاء ال ائد عل امل ل فورد الشرع ب لك هل احلنمة حسما عن ماد ه ا الباب ،قاك تعاىل :ولَ ُن ْ
يف الْقصاص َحيا ا أُو األَلْباب  .من كتاب (الفق عل امل اه األربعة أتليف الشيخ عبد الرمحن اجل يري ج  5ص  .)165وقد
عنيت الشريعة اإلسالمية ابحملافظة عل دماء الناس عناية اتمة ،فهددت اجلنـا الـ ين يعتـدون علـ دمـاء النـاس هتديـدا شـديدا وينفـ
وم ْـن يَـ ْقتُ ْـل ُم ْؤمنـاً ُمتَـ َع ّمـداً فَ َجـ ُاؤُ َج َهـن ُ خالـداً فيهـا و َغضـ َ هللا َعلَْيـ ولَ َعنَ ُـ
يف جر املسل ال ي يؤمن ابب واليو اآلخر قول تعـاىلَ :
َعــد لَـ ُ َعـ اابً َعظيمـاً فــان يف ه ـ اآليــة مــن الشــد مــا تقشــعر ل ـ جلــود العتــا ان كــانوا مســلمن( .املصــدر نفس ـ ص  )151ويف
وأ َ
اهلــامش يـ كر بعــض الــرواات مــن طــرق العامــة فراجـ  .وكـ لك راجـ كتــاب احمللـ البــن حـ املتــوىف ســنة  654ج  21ص  761و
(الفقـ اإلسـالم وأدلتـ ) ج  4ص  .128وكتـاب (السـنن النـربى) للبيهقـ (املتـوىف سـنة  658ج  8ص  25ابب أصـل حتـرمي القتــل
يف القـران والسـنة) .وكتـاب (ســبل السـال شـرح بلـو املـرا مـن مجـ أدلـة األحنــا ) للشـيخ حممـد بـن إمساعيــل اليمـ ،الصـنعاين (املتــوىف
سنة  2281ج  7ص  .)637وكتاب (فتح الباري) البن حجـر العسـقالين ج  21ص  .244وكتـاب (عمـد القـار ) للشـيخ العيـ،
(املتـ ــوىف سـ ــنة  855ج  17ص  .)78وكتـ ــاب (األ ) للشـ ــافع ج  8ص  .)767وكتـ ــاب (البحـ ــر ال ّخـ ــار اجلـ ــام مل ـ ـ اه علمـ ــاء
األمصــار) أتليــف أمحــد بــن حيــى املتــوىف ســنة  861ج  5ص  126طبعــة ســنة  2748مطبعــة الســنة احملمديــة  /مصــر (والنتــاب فق ـ
وأصوك عل وف امل ه ال يدي) فراج .
 -15اجتم وتعاون.
 -14اجملمــوع :ج  28ص  749املغــ( ،البــن قدامــة) :ج  9ص  744الشــرح النبــري :ج  9ص  776بدايــة اجملتهــد :ج  1ص
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وقاك ابق الفقهاء من أي حنيفة وأصحاب والشافع ومن عداه  :إن اجلماعة إذا اشرتكت يف القتـل
قتلــت ابلواحــد ( )13غــري أم ـ م ي ـ هبوا إىل مــا ذهبــت اإلماميــة إلي ـ مــن حتمــل ديــة مــن اد عل ـ الواحــد
ودفعهــا إىل أوليــاء املقتـولن وهـ ا موضـ االنفـراد .والـ ي يــدك علـ صــحة مــا ذهبنــا إليـ إمجــاع الطائفــة،
وألن ما ذكر أشب ابلعدك ،ألن اجلماعة إمنا أتلفت نفسا واحد فنيـف تؤخـ النفـوس الن ـري ابلـنفس
الواحــد ؟ وإذا اتبعنــا يف قتــل اجلمي ـ ابلواحــد الــرواات ( )18املتظــاهر ال ـوارد ب ـ لك فــال بــد فيمــا ذكرت ـ
اإلمامية من الرجوع ابلديـة .وكالمنـا يف هـ املسـألة مـ مـن أننـر قتـل اجلماعـة بواحـد مـن داود بـن علـ
ومــن وافقـ مــن معــاذ ()19وابــن الـ بري ومـ ابقـ الفقهــاء الـ ين ذهبـوا إىل قتــل اجلماعــة بواحــد مــن غــري أن
يلت دية لورثة املقتولن .وال ي يدك عل الفصـل األوك ائـدا علـ إمجـاع الطائفـة قولـ تعـاىلَ :ولَ ُنـ ْ يف
صـاص َحيَــا َاْ أُو ْ األَلْبَــاب لَ َعل ُنـ ْ تَـتـ ُقــو َن ( ،)71ومعــى هـ ا أن القاتــل إذا علـ أنـ إن قتــل قتــل كــف
الْق َ
عــن القتــل ،وكــان ذلــك أ جــر لـ عنـ  ،وكــان داعيــا إىل حياتـ وحيــا مــن هـ بقتلـ  ،فلــو أســقطنا القــود يف
حاك االشرتاك سقط ه ا املعى املقصود ابآلية ،وكان من أراد قتل غري من غري أن يقتل ب شارك غري يف
قتل فسقط القود عنهما .ومما مينن معارضة من ذه إىل ه ا امل ه ب ما يروون ويوجد يف كتبه يف
خرب أي شريح النعيب( )72من قولـ  - -فمـن قتـل بعـد قتـيال فأهلـ بـن خيـارين ،إن أحبـوا قتلـوا وإن
أحبوا أخ وا الدية ( ،)71ولفظة (من) يدخل حتت الواحد واجلماعة دخوال واحدا .ومينن أن يستدك أيضـا
اعتَ ُـدواْ َعلَْيـ مب ْـل َمـا ْاعتَ َـدى
عل من خالف يف قتل اجلماعـة بواحـد بقولـ تعـاىل :فَ َمـن ْاعتَ َـدى َعلَ ْـي ُن ْ فَ ْ
َعلَ ْـي ُن ْ ( ،)77والقــاتلون إذا كـانوا مجاعــة فنلهـ معتـد فيجـ أن يعــاملوا مب ـل مــا عــاملوا بـ القتيــل .فــإن
قالوا هللا تعاىل يقوك :النفس ابلنفس ( )76واحلر ابحلر ( ،)75وه ا ينف أن يؤخ نفسان بنفس وحران
حبر .قلنا :املـراد ابلـنفس واحلـر هاهنـا اجلـنس ال العـدد ،فنأنـ تعـاىل قـاك :إن جـنس النفـوس تؤخـ جبـنس
النفوس ،وك لك جنس األحرار ،والواحد واجلماعة يـدخلون يف ذلـك .فـإن قيـل :إذا اشـرتكت اجلماعـة يف
 -13دايــة اجملتهــد :ج  1ص  671الشــرح النبــري :ج  9ص  776اجملمــوع ج  28ص  ،749املغــ( ،البــن قدامــة) :ج  9ص
.744
 -18الن ـ ـ ــايف :ج  3ص  ،187الفقي ـ ـ ـ ج  6ص  222و  225و  224و  5123و  5171و  ،5171الته ـ ـ ـ ي  :ج 21
ص  123و  128ح  2و  1و  7و  6و  ،5اإلستبصار :ج  6ص  ،182الوسائل :ج  29ص .19
شـهد -19أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخل رج املدين ،أسل يف العقبة وصح النيب -
 وروى عنـ عمــر ،وابنـ إىل الــيمن عــامال عليهـا ومعلمــا ألهلهــا ،روى عــن النــيب -بـدرا واملشــاهد كلهــا ،بع ـ النــيب -
عبد هللا ،وأبو موس األشعري ،وأنس ،ومسروق ،مات سنة  23ه  .-أنظر :الطبقـات النـربى  ،783 :3اإلصـابة يف متييـ الصـحابة
 ،8173 / 614 :7رجــاك الطوس ـ  ،5 / 13أســد الغابــة  ،734 :6ت ـ كر احلفــا  ،8 / 29 :2هت ـ ي الته ـ ي / 249 :21
.769
 -71البقر .239 :
 -72اختلف أصحاب الرتاج يف امس فقـاك ابـن حجـر :أبـو شـريح اخل اعـ النعـيب قيـل امسـ خويلـد بـن عمـرو ،وقيـل عمـرو بـن
 وعـن ابـنخويلد ،وقيـل عبـد الـرمحن بـن عمـرو ،وقيـل هـاين ،وقيـل كعـ واملشـهور األوك .أسـل يـو الفـتح ،روى عـن النـيب -
مسعود .مات ابملدينة سنة مثان وستن ،وقيل مثان ومخسن .هت ي الته ي .215 :21
 -71سـنن الــدارقط :،ج  7ص  94ح  55سـنن البيهقـ  :ج  8ص  51مسـند أمحــد :ج  4ص  ،785ســنن أي داود :ج 6
ص  231ح  ،6516سنن الرتم ي :ج  6ص  12ح .2614
 -77البقر .296 :
 -76سور املائد  :اآلية .65
 -75سور البقر .238 :
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القتل فليس كل واحد من اجلماعة منه قاتال وليس جيو أن يقتل من ليس بقاتـل .قلنـا :كـل واحـد مـن
اجلماعة قاتل يف حاك االشرتاك ويطلـ عليـ هـ ا االسـ  ،فنيـف ظننـت أ ال نطلـ أن كـل واحـد قاتـل؟
فإذا قـالوا فالقاتـل ال بـد لـ مـن مقتـوك فنيـف يقولـون يف اجلماعـة؟ قلنـا :مقتـوك اجلماعـة واحـد وإن كـان
القتلة مجاعة وكل واحد من القـاتلن هـو قاتـل للـنفس الـي قتلهـا القاتـل اآلخـر ،وجيـري ذلـك جمـرى مجاعـة
محل ـوا جس ــما فن ــل واح ــد م ــنه حام ــل وحمم ــوك اجلماع ــة واح ــد وه ــو اجلسـ ـ  ،وكـ ـ لك مقت ــوك اجلماع ــة
املشرتكن يف القتل واحد ،وإن كان فعل أحده غري فعل صاحب  ،كما كان محل كل واحد من حامل
اجلس غري محـل صـاحب وفعلـ غـري فعلـ  ،وإن كـان احملمـوك واحـدا ،وبيـان هـ اجلملـة أن القتـل إذا كـان
عل ما ذكر يف مواض ك ـري مـن كالمنـا هـو نقـض البنيـة الـي ال تبقـ احليـا مـ نقضـها ،وكـان نقـض
ه البنية قد يفعل الواحد منا منفردا وقد يشرتك اجلماعة يف نقض بنية احليا فينونون كله قضن هلـا
ومبطلن احليا  ،وه ا هو معى القتل ،ف بت أن قد وجد من كل واحد من اجلماعة معى القتـل وحقيقتـ
فيجـ أن يسـم قـاتال .ووجـدت لـبعض مـن نصـر هـ ا املـ ه أعـ ،القـوك جبـوا قتـل اجلماعـة ابلواحــد
كالما سأك في نفس فقاك :إذا كان كل واحد من اجلماعة قاتال فينبغ أن ينون كل واحد منه قاتال
لنفس غري النفس الي قتلها صاحب  .وأجاب عن ه ا النال أبن قاك :كل واحد من اجلماعة قاتل لنن
ليس بقاتل نفس كما أن اجلماعة إذا أكلت رغيفا فنل واحد منه آكل لنن ليس كل رغيف .وهـ ا
غلط من ه ا القائل ،ألن كل واحد من اجلماعة إذا اشـرتكوا يف القتـل قاتـل كمـا قـاك ،فـال بـد أن ينـون
قاتل نفس فنيف ينون قاتال وما قتل نفسا؟ غري أن النفس الي قتلها واحد من اجلماعة ه النفس الي
قتلهــا شــركاؤ فــالنفس واحــد والقتــل خمتلــف كمــا قلنــا يف اجلس ـ احملمــوك .ولــيس ك ـ لك الرغيــف ألن
اجلماعة إذا أكلت رغيفا فنله أكل ،ولـيس كـل واحـد مـنه آكـل رغيـف وإمنـا أكلـت اجلماعـة الرغيـف
وكــل واحــد مــنه إمنــا أكــل بعضـ ألن الرغيــف يتــبعض الــنفس ال تتــبعض ،كمــا أن محــل اجلسـ ال قيــل ال
يتبعض فما حيمل كل واحد من اجلماعة هو ال ي حيمل اآلخر ،وكـ لك جيـ أن ينـون مـن قتلـ واحـد
مــن اجلماعــة إذا اشــرتكوا يف القتــل هــو ال ـ ي قتل ـ كــل واحــد مــنه  .وحتقي ـ ه ـ ا املوض ـ لــيس مــن عمــل
الفقهاء ،وال مما يهتدون إلي لفقد علمه أبصول فال جي أن يتعاطو فيفتضحوا .فإن قيل :قد ثبـت أن
اجلماعــة إذا اشــرتكوا يف ســرقة نصــاب م يلـ كــل واحــد مــنه القطـ وإن كــان كــل واحــد مــنه إذا انفــرد
بسرقت ل م القط فأي فرق بن ذلك وبـن القتـل مـ االشـرتاك؟ قلنـا :الـ ي نـ ه إليـ وإن خالفنـا فيـ
اجلماعـة إنـ إذا اشــرتك نفســان يف ســرقة شـئ مــن حــر وكــان قيمــة املسـروق ربـ دينــار فصــاعدا فإنـ جيـ
عليهمـا القطـ معـا ،فقــد ســوينا بـن القتــل والقطـ وإمنـا ينبغـ أن يســأك عـن الفــرق بــن األمـرين مــن فــرق
بينهمـا .فــإن قـالوا :ملــا م جيـ علـ كــل واحــد مـن اجلماعــة إذا اشـرتكوا يف قتــل اخلطــأ ديـة كاملــة م جيـ
علــيه قصــاص كامــل .قلنــا :الديــة تتــبعض فــيمنن تقســيطها علــيه  ،والقصــاص ال يتــبعض .فأمــا النــال
علـ مــن شــاركنا مــن الفقهــاء يف قتــل اجلماعــة ابلواحــد وانفـراد عنـ بـ لك الرتتيـ الـ ي رتبنــا فهــو أ
نقــوك :ه ـ اجلماعــة إمنــا قتلــت نفســا واحــد وإن اشــرتكوا يف قتلهــا ،وإذا أخ ـ ت األنفــس الن ــري بتلــك
النفس عل ما ورد ب الشرع فال بد مما ذكر من رد الدية عل أولياء املقتولن حى ختل نفـس واحـد
بنفس واحد  ،ويسل م ذلك جوا قتل اجلماعة بواحد  .فإن قالوا :نرى من م هبن ه ا عجبا ألنن
توجبون قتل اجلماعة ابلواحد وت هبون إىل أن ه ا القتل مستح ال حمالة .وإذا كان قتال مستحقا كيف
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جيو أن يؤخ إب ائ دية؟ أوليس قتل الواحد ابلواحد ملـا كـان مسـتحقا م ينـن فيـ ديـة تعـود علـ أحـد؟
قلنا :ه ا القتل وإن كان مستحقا مبعى أن حيسن من و الد أن يطال ب فغري ممتن أن ينون الشرط
يف حسن ما ذكر من إعطاء الدية ،وأن تنـون املصـلحة اقتضـت الرتتيـ الـ ي ذكـر  ،فوجـو املصـاح
غري مضبوطة وال حمدود  .وال جر والردع عن قتل اجلماعة للواحد عل سبيل االشرتاك اثبت ،ألن ال فرق
يف جر اجلماعة عن االشرتاك يف قتل الواحد بـن أن يقتـل بـ وال ديـة راجعـة علـ أحـد وبـن أن يقتـل بـ
م ـ رجــوع الديــة عل ـ الوج ـ ال ـ ي ذكــر  ،أن ـ مــى عل ـ أن ـ مــى قتــل قتــل واســتح القتــل م ـ االنف ـراد
واالشرتاك كان ذلك أ جر ل عن القتـل .فـإن احـت مـن نفـ قتـل اجلماعـة ابلواحـد مبـا يروونـ عـن جـويرب
 قــاك :ال يقتــل اثنــان بواحــد ( .)74وه ـ ا اخلــرب إذا ســل مــن كــل قــدحعــن الضــحاك أن النــيب -
وتضــعيف ال يرج ـ مب ل ـ عــن األدلــة املوجبــة للعل ـ  ،وقــد ضــعف أهــل النقــل وطعن ـوا عل ـ روات ـ  ،م ـ أن
 مرســال .وقــد أتولـ قــو علـ أن املـراد بـ أنـ ال يقتــل اثنــان بواحــد إذاالضــحاك روى عــن النــيب-
كان أحدتا خاطئا.ومما يقوي امل ه ال ي إختصصنا ب أن ال خال يف أن الواحـد إذا قتـل مجاعـة م
ينافئ دم دماءه حى ينتف بقتل عن مجاعته بل يقتـل بواحـد مـنه وجتـ الديـة للبـاقن فيجـ يف
اجلماعة إذا قتلت واحدا م ل ه ا االعتبار حى ينونوا مى قتلوا ب عاد عل أولياء الباقن الدية املأخوذ
مــن قاتــل اجلماعــة ابلواحــد ،ألن د الواحــد ال ينــافئ د اجلماعــة وال ينــوب مناهبــا فنـ لك جيـ يف د
اجلماعــة والواحــد .)73( .فـإذا اشــرتك مجاعــة يف قتــل واحــد معصــو الــد فــإم مجيعــا يقتلــون بـ مـ وجــود
النفاء بن القتلة والقتيل هـ ا عنـد فقهـاء املـ اه االسـالمية،إن أراد و الـد القود،بعـد أن يـرد علـيه
فاض ــل ديت ـ ـ ع ــن جنايت ـ ـ (.)78فل ــو اش ــرتك ثالثـ ــة يف قت ــل واح ــد واخت ــار وليّـ ـ ق ــتله ّأدى إل ــيه ديتـ ــن
خيصـ مـن اجلنايـة وهـو ال لـ
يقتسمومما بينه ابلسـوية ،فنصـي كـل واحـد مـنه ثل ـا ديـة ،ويسـقط مـا ّ
الباق ( .)79ولو قَـتَـل اثنـن ّأدى ال الـ ثلـ الديـة عوضـاً عمـا خيصـ مـن اجلنايـة ،ويضـيف إليـ الـو ديـة
كاملة ليصـري لنـل واحـد مـن املقتـولن ثل ـا ديـة ،وهـو فاضـل ديتـ عـن جنايتـ  ،وألن الـو ّ اسـتوىف نفسـن
فريد دية نفس .ولو قَـتَل واحداً ّأدى الباقيان إىل ورثت ثل الدية ،وال ش ء عل الو ّ( .وإن فضل
بنفس ّ
رجال ونقصت القيمة عن
حر وأمة وقتلوا ً
منه ) لقصور ديته عن دية املقتوك ،أبن كانوا عبدين أو امرأ ّ
الدية (كان) الفاضل من دية املقتوك عل ديته (ل ) أي للو  .واألصل يف املسألة قبل إمجاعنا الظـاهر،
املص ـ ّـرح ب ـ ـ يف الغني ــة وغريه ــا م ــن كت ـ ـ اجلماع ــة ( )61الص ــحاح املستفيض ــة وغريه ــا م ــن املعت ــرب  ،فف ـ ـ
رجال ،قاك( :إن أراد أولياء املقتوك قتلهما ّأدوا دية كاملة وقتلوتا ،وتنون الدية
الصحيح :يف رجلن قتال ً
()62
بن أولياء املقتولن ،وإن أرادوا قتـل أحـدتا فقتلـو و ّادى املـرتوك نصـف الديـة إىل أهـل املقتـوك)  .ويف
آخــر :يف عشــر اشــرتكوا يف قتــل رجــل ،قــاك( :خيـ ّـري أهــل املقتــوك فــأيّه شــاؤوا قتل ـوا ،ويرج ـ أوليــاؤ عل ـ
 -74احلاوي :ج .13 / 21
 -73الشريف املرتض  :االنتصار،ص .577
 :) ( -78اجلواهري جواهر النال  ،21/61،املغ ،767 /9 ،بداية اجملتهد  ،799 /1البدائ .173/3
 -79عل الطباطبائ  :راض املسائل .294/24
 -61الغنية (اجلوام الفقهية)429 :؛ التنقيح الرائ .619 :6
 -62النايف  ،1 / 187 :3الته ي  ،855 / 123 :21الوسائل  61 :19أبواب القصاص يف النفس ب  21ح .6
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()61
املوثـ (.)67و ّأمـا اخلـرب( :إذا اجتمـ العشـر علـ قتـل رجـل
الباقن بتسعة أعشار الدية) وحنو احلسـن و ّ
وجل يقـوكَ :والَ
واحد حن الوا أن يقتل أيّه شاؤوا ،وليس هل أن يقتلوا أك ر من واحد ،إ ّن هللا عّ ّ
س ال(يَ )66حرَ ّ
ابُ إال ابحلَ ّ َوَمن قُت َـل َمظْلُومـاً فَـ َقـ ْد َج َع ْلنَـا ل َوليّـ ُسـ ْلطَا ً فَـالَ يُ ْسـر ّيف الْ َقْتـل إنـ ُ
تَـ ْقتُـلُواْ النـ ْف َ
أي ال الثة شاء أن يقتل ،ويضمن اآلخران ثل الدية
صوراً ( )65وإذا قتل ثالثة واحداً ّ
َكا َن َمْن ُ
خري الو ّ
لورثة املقتوك) .
فم قصور سند عن الصحة وإن قرب منها اببـن أي عمـري الـ ي أمجـ علـ تصـحيح مـا يصـح عنـ
العصابة شاذّ ،ال يعرتض ب األخبار السابقة؛ ملا ه علي من االستفاضـة ،وصـحة سـند أك رهـا ،واعتبـار
جيو ذلك،
ابقيها ،وإطباق الفتاوي عليها ،ول ا محل الشيخ اترً عل التقية ،قاك :أل ّن يف الفقهاء من ال ّ
يرد ما يفضل عن دية صاحب  ،قاك :وهو خال ما
وأُخرى عل أ ّن املراد أنّ ليس ل ذلك إال بشرط أن ّ
العامة ،وهو م ه بعض مـن تقـ ّد علـ أمـري املـؤمنن - -؛ ألنـّ كـان جي ّـو قتـل
ذه إلي قو من ّ
()64
يرد فضل ذلك ،وذلك ال جيو عل حاك  .وه ان احلمالن ال أبس
االثنن وما اد عليهما بواحد وال ّ
()63
األوك منهمـا ،كمــا نبـ عليـ غــري واحـد مـن األصــحاب  ،معللـن أبنـّ
هبمـا مجعـاً وإن بـَ ُعــدا ،وال سـيّما ّ
خال املشهور بينه ؛ إذ أك ره ذهبوا إىل جوا قتل اجلمي كما ذه إلي أصـحابنا ،لنـنّه م يوجبـوا
كل منه مستح ّقاً للو ّ جمّا ً ،قالوا :فاألوىل محل عل االستحباب ،وال أبس ب أيضاً
رداً
ّ
 ،)68بل جعلوا د ّ
( .
قاك الشهيد ال اين :يف املسألة ال انية من كتاب الروضة البهية:
(ال انية لـو اشـرتك يف قتلـ مجاعـة) أبن القـو مـن شـاه  ،أو يف حبـر .أو جرحـو جراحـات جمتمعـة ،أو
متفرقة ولو خمتلفة كمية وكيفية فمات هبا (قتلوا ب ) مجيعا إن شاء الو (بعد أن يرد علـيه مـا فضـل عـن
ديت ) فيأخ كل واحد ما فضل من ديت عن جنايت  -أبن كانوا مخسة فقتلوا مجيعا قصاصا عن املقتوك
فحصة كل واحد من دية املقتوك تساوي مائي دينار فإذا قـتله الـو مجيعـا جيـ عليـ أن يـدف إىل و
كل واحد من هؤالء مثامنائة دينار .فيصري جممـوع املـدفوع لألوليـاء أربعـة آال دينـار ( -ولـ قتـل الـبعض
فريد الباقون) من الدية (حبس جنايته  -فلو قتل و املقتـوك أحـد القـاتلن ،دون اآلخـرين وجـ علـ
اآلخرين بنسبة حصته من الدية وهو مائتا دينـار فيـدف مثامنائـة دينـار لـو املقتـوك الـ ي قتـل قصاصـا -
فإن فضل للمقتولن فضل) عما رد شـركاؤه (قـا بـ الـو )  -لـو قتـل الـو اثنـن مـن اخلمسـة .فيجـ
علي أن يدف إىل وليهما ألفا وستمائة دينار .فالستماء أيخ ها من ال الثة الباقن ،واأللف يعطيها هـو.

 -61النايف  ،2 / 187 :3الفقي  ،134 / 84 :6التهـ ي  ،853 / 128 :21اإلستبصـار  ،2143 / 182 :6الوسـائل
 61 :19أبواب القصاص يف النفس ب  21ح .7
 -67النايف  ،6 / 187 :3الفقي  ،136 / 85 :6التهـ ي  ،856 / 123 :21اإلستبصـار  ،2146 / 182 :6الوسـائل
 67 :19أبواب القصاص يف النفس ب  21ح .4
 -66االسراء.77 :
 -65الن ـ ـ ــايف  ،9 / 186 :3الته ـ ـ ـ ـ ي  ،858 / 128 :21اإلستبص ـ ـ ــار  ،2148 / 181 :6الوس ـ ـ ــائل  67 :19أب ـ ـ ـ ـواب
القصاص يف النفس ب  21ح  3و  .8ويف اجلمي  :إذا اجتم الع ّد .
 -64االستبصار .181 :6
 -63منه الشهيد يف املسالك .641 :1
 -68عل الطباطبائ  :راض املسائل .298/24
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العدد11 :

فلو اشرتك ثالثة يف قتل واحد واختار ولي قتله أدى إليه ديتن يقتسموما بيـنه ابلسـوية فنصـي كـل
واحــد مــنه ثل ــا ديــة ويســقط مــا خيصـ مــن اجلنايــة وهــو ال لـ البــاق  .ولــو قتــل(و املقتــوك) اثنــن أدى
ال ال ثل الدية عوض ما خيصـ مـن اجلنايـة ويضـيف الـو إليـ  -أي اىل ال لـ  -ديـة كاملـة ،ليصـري
لنل واحد من املقتولن ثل ا دية .وهو – ثل ا الدية  -فاضل ديت عن جنايتـ  ،وألن الـو اسـتوىف نفسـن
بنفس – واحد  -فريد دية نفس – ألـف دينـار  -ولـو قتـل واحـد أدى الباقيـان إىل ورثتـ ثل ـ الديـة وال
شئ علـ الـو  .ولـو طلـ – أي و املقتـوك  -الديـة كانـت علـيه ابلسـوية إن اتفقـوا علـ أدائهـا وإال
فالواج تسلي نفـس القاتـل.هـ ا كلـ مـ احتـاد و املقتـوك ،أو اتفـاق املتعـدد علـ الفعـل الواحـد -مـن
القصــاص أو الديــة  ،-ولــو اختلفـوا فطلـ بعضــه القصــاص ،وبعــض الديــة قــد خمتــار القصــاص بعــد رد
نصــي طال ـ الديــة منهــا -أي مــن الديــة .وال ـراد هــو الــو ال ـ ي اختــار القصــاص .واملعــى :أن خمتــار
القص ــاص ي ــرد عل ـ خمت ــار الدي ــة مق ــدار نص ــيب م ــن الدي ــة .ف ــإن ك ــان و املقت ــوك اثن ــن فاخت ــار أح ــدتا
القصــاص ،واآلخــر الديــة يــدف خمتــار القصــاص إىل أخيـ مخســمائة دينــار  ،-وكـ ا لــو عفــا الــبعض إال أن
الرد هنا عل القاتل .وستأيت اإلشار إلي .
وقاك  - -يف املسئلة ال ال ة:
(ال ال ة لو اشـرتك يف قتلـ ) أي قتـل الـ كر (امـرأاتن قتلتـا بـ وال رد) إذ ال فاضـل هلمـا عـن ديتـ  -أي
عن دية الرجل ،ألن دية كل واحد منهما نصف ديـة الـ كر .فـديتهما معـا مسـاوية لديـة الرجـل  ،-ولـ -
أي لــو املقتــوك  -قتــل واحــد وتــرد األخــرى مــا قابــل جنايتهــا وهــو ديتهــا ( )69وال شــئ للمقتولــة (ولــو
()51
اشــرتك) يف قتلـ (خن يــان) مشــنالن (قــتال بـ ) إن شــاء الــو كمــا يقتــل الــرجالن واملـرأاتن املشــرتكتان
(ويرد عليهما( )52نصف دية الرجل بينهما نصفان) ( )51ألن دية كل واحد ()57نصف ديـة رجـل ونصـف
دية امرأ وذلك ثالثة أرابع دية الرجل( )56فالفاضل لنل واحد ( )55من نفس عن جنايت رب دية الرجل
( .)54ولــو اختــار قتــل أحــدتا رد عليـ ربـ ديــة()53هــو ثلـ ديتـ ( )58ودفـ البــاق ( )59نصــف ديــة الرجــل
( )41فيفضــل للــو رب ـ ديت ـ (( .)42ولــو اشــرتك) يف قتــل الرجــل (نســاء قــتلن) مج ـ إن شــاء الــو (ويــرد
 -69وهو ديتها كاملة الي تساوي نصف دية الرجل فتعط للو .
 -51يف قتل الرجل الواحد.
 -52أي عل وليهما.
 -51أي لنل واحد منهما رب الدية وه مائتان ومخسون دينارا.
 -57أي دية كل واحد من اخلن ين املقتولن قصاصا.
 -56وه سبعمائة ومخسون دينـارا ،ألن نصـف ديـة الرجـل مخسـمائة دينـارا ،ونصـف ديـة املـرأ مائتـان ومخسـون دينـارا .فـاجملموع
سبعمائة ومخسون دينارا.
 -55أي لنل واحد من اخلن ين املقتولن قصاصا.
 -54فرب دية الرجل مائتان ومخسون دينارا .فاجملموع مخسمائة دينار.
 -53أي رب دية الرجل وه مائتان ومخسون دينارا.
 -58أي ه ا الرب ثل دية اخلن .
 -59أي اآلخر ال ي م يقتل وم يقت من .
 -41وه مخسمائة دينار.
 -42أي للـو ربـ ديـة الرجـل وهـ مائتـان ومخسـون دينـارا .حيـ إن الــو قتـل واحـدا مـن اخلن يـن فــدف لـو املقتـوك ربـ ديــة
الرجل وأخ من اخلن ال اين نصف دية الرجل ف اد ل رب دية الرجل.
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()46

عليهن ما فضل عن ديت )( )41فلو كن ثالاث فقتلهن رد عليهن ديـة امـرأ ( )47بيـنهن ابلسـوية ،أو أربعـا
فديــة امـرأتن ()45كـ لك ( )44وهنـ ا ( .)43ولــو اختــار يف الـ الث ( )48قتــل اثنتــن ردت الباقيــة ( )49ثلـ
ديت ( .)31بن املقتولتن ابلسوية ،ألن ذلك( )32هو الفاضل هلما عـن جنايتهمـا.وهـو( )31ثلـ ديتهمـا ،أو
قتل واحد ردت الباقيتان عل املقتولـة ثلـ ديتهـا ( .)37وعلـ الـو ( )36نصـف ديـة الرجـل .وكـ ا قيـاس
الباق (( .)35ولو اشرتك) يف قتل الرجل (رجل وامرأ ) واختار الو قتلهما (فال رد للمرأ ) إذ ال فاضل هلا
()33
من ديتها عما خي جنايتها (( )34ويرد عل الرجـل نصـف ديتـ ) ألنـ الفاضـل مـن ديتـ عـن جنايتـ
والرد (من الو إن قتلهما) ،أو من املـرأ لـو م تقتـل ،ألنـ مقـدار جنايتهـا( .ولـو قتلـت املـرأ ) خاصـة فـال
شـئ هلـا( )38و (رد الرجــل علـ الــو نصـف الديــة) مقابـل جنايتـ ( .)39هـ ا هـو املشــهور بـن األصــحاب
()81
وعلي العمل .وللمفيد رمحـ هللا قـوك أبن املـردود علـ تقـدير قتلهمـا يقسـ بينهمـا أثـالاث :للمـرأ ثل ـ
بناء عل أن جناية الرجل ضعف جناية املرأ ألن اجلاين نفس ونصف نفس جنت عل نفس( )82فتنـون
اجلناية بينهما أثالاث حبس ذلك ( .)81وضعف ظاهر ( ،)87وإمنا تـا نفسـان جنتـا علـ نفـس فنـان علـ
كـل واحـد نصــف ،ومـ قتلهمــا( )86فالفاضـل للرجــل خاصـة ،ألن القـدر املســتوىف أك ـر قيمــة مـن جنايتـ
()84
بقــدر ضــعف  ،واملســتوىف مــن امل ـرأ بقــدر جنايتهــا فــال شــئ هلــا كمــا مــر ( .)85وك ـ ا عل ـ تقــدير قتل ـ
خاصة.
 -41أي عن دية الرجل املقتوك.
 -47وه مخسمائة دينار.
 -46أي لو كن أربعا يف قتل الرجل فقتلهن الو
 -45وه ألف دينار.
 -44أي تقس ه الدية بن أولياء النسو املقتوالت ابلسوية.
 -43فلـو كـن سـتا فقـتلهن قصاصـا فعليـ ديـة أربـ نسـاء .ولـو كــن مثـاين فقـتلهن قصاصـا فعليـ ديـة سـت نسـاء .ولـو كـن عشـرا
فقتلهن قصاصا فعلي دية مثاين نساء.
 -48كامل اك األوك.
 -49أي الي م تقتل.
 -31أي ثل دية الرجل املقتوك.
 -32أي ثل دية الرجل.
 -31أي اجلناية.
 -37وهو سدس دية الرجل أي  6 244 / 4دينارا.
 -36أي ردت املرأاتن الباقيتان عل الو نصف دية الرجل وه مخسمائة دينار.
 -35فلو كن أربعا فقتل واحد منهن ردت ال الث الباقيات عل املقتولـة كـل واحـد ربـ ديتهـا ،وعلـ و املقتـوك نصـف ديتـ
ولو قتل اثنتن منهن ردت الباقيتان عل كل واحد رب الدية وال شئ لو املقتوك .وهن ا.
 -34ألن ديتها نصف دية الرجل فتشمل جنايتها الي ه النصف متا ديتها.
 -33ألن ديت كاملة وخي من جنايت نصف دية املقتوك .فإذا قتل الو فعلي أن يرد نصف ديت .
 -38ألن ديتها نصف دية الرجل.
 -39ألن جنايتها كانت ابلنصف فل نصف ديت .
 -81أي ثل املردود.
 -82ألن الرجل نفس كاملة ،واملرأ نصف نفس.
 -81أي حبس كون اجلاين نفسا ونصفها.
 -87ألن القوك أبن املرأ نصف نفس ال دليل علي .
 -86أي الرجل واملرأ القاتالن.
 -85يف القوك املشهور.
 -84أي القتل الرجل .فرتد املرأ نصف الدية علي .
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وقاك  - -يف املسئلة الرابعة:
(الرابعة لو اشرتك عبيد يف قتل ) أي قتل الـ كر احلـر فللـو قتـل اجلميـ  ،أو الـبعض ،فـإن قـتله أمجـ
(رد عليه ما فضل من قيمته عن ديت إن كان) هناك (فضل ) عل تقدير الفضل ال يرد عل اجلمي
كيف كان بل (كل عبد نقصـت قيمتـ عـن جنايتـ ( ،)83أو سـاوت) قيمتـ جنايتـ (فـال رد لـ  ،وإمنـا الـرد
ملن ادت قيمت عن جنايت ) ما م تتجاو دية احلر( )88فرتد إليها( .)89فلو كان العبيد ثالثة قيمته عشر
آال دره ـ فمــا دون ابلســوية وقــتله الــو فــال رد ( ،)91وإن ادت قيمــته عــن ذلــك فعل ـ كــل واحــد
ثل دية احلر ،فمن ادت قيمت عن ال ل رد عل موال ال ائد ومن ال فال (.)92
وقاك  - -يف املسئلة اخلامسة:
(اخلامسة لو اشرتك حر وعبد يف قتل فل ) أي لولي (قتلهما) معا (ويرد علـ احلـر نصـف ديتـ ) ألمـا
الفاضــل عــن جنايت ـ (وعل ـ مــوىل العبــد مــا فضــل مــن قيمت ـ عــن نصــف الديــة إن كــان ل ـ فضــل) مــا م
تتجاو دية احلر فرتد إليها(( )91وإن قتـل أحـدتا فـالرد علـ احلـر مـن مـوىل العبـد أقـل األمـرين مـن جنايتـ
( )97وقيمــة عبــد ) إن اختــار قتــل احلــر ،ألن األقــل إن كــان هــو اجلنايــة وهــو نصــف ديــة املقتــوك فــال يلـ
اجلاين سواها ،وإن كان هـو قيمـة العبـد فـال جيـ ،اجلـاين علـ أك ـر مـن نفسـ وال يلـ مـوال ال ائـد .إن
كان األقل هو قيمة العبد فعل الو اكماك نصف الدية ألوليـاء احلـر( )96( .والـرد علـ مـوىل العبـد مـن)
شرين (احلر) إن اختار الو العبد (وكان ل فاضل) من قيمت عن جنايت أبن جتـاو ت قيمتـ نصـف ديـة
احلــر ،إن اســتوعبت قيمت ـ الديــة ( )95فل ـ مجي ـ املــردود مــن احلــر( )94وإن كانــت أقــل ( )93فال ائــد مــن
املردود عن قيمت بعد حط مقابل جنايت لو املقتوك( .وإال) ينن ل فضل أبن كانت قيمة العبد نصف
دية احلر أو أنق (رد) احلر عـوض جنايتـ وهـو نصـف الديـة (علـ املـوىل) إن شـاء .هـ ا هـو احملصـل يف
املســألة ( )98وفيهــا أق ـواك أخــر مدخولــة (( )99ومن ـ ( )211يعــر حن ـ اش ـرتاك العبــد وامل ـرأ ) يف قتــل احلــر
 -83أي عما خيصـ مـن اجلنايـة .مـ ال لـو اشـرتك مخسـة عبيـد يف قتـل حـر .وكانـت قيمـة أحـده تسـاوي مـأ دينـار .وال ـاين مائـة
كـل واحـد مـنه مـن اجلنايـة مخسـها وهـو مبلـغ مـأيت دينـار .فالـ ي تسـاوي قيمتـ أك ـر مـن
ومخسن ،وال ال مائتن .وهن ا .في
ذلك يستح موال رد ه ا الفاضل .ومن ساوت قيمت مقدار جنايت فال شئ ل  .وك ا الناق .
 -88أي م تتجاو دية العبد دية احلر فلو كانت قيمت أك ر من ألف دينار ال يستح ه ا األك ر .بـل الفاضـل مـن جنايتـ إىل
حد األلف فقط.
 -89أي دية العبد إىل دية احلر وه ألف دينار.
 -91ألن دية احلر ألف دينار وهو يساوي عشر آال دره قيمة العبيد فال فضل هل عن دية احلر.
 -92أي من م ت د قيمت عن ال ل أبن ساوت ،أو نقصت فال شئ ل .
 -91أي قيمة العبد ال تتجاو دية احلر .فإذا ادت ترد إىل دية احلر.
 -97أي ما خي جناية العبد وهو نصف دية املقتوك.
 -96خالصــت  :إن الــو لــو اختــار قتــل احلــر فلــو احلــر نصــف ديت ـ  .وه ـ ا النصــف جي ـ رد مــن مــوىل العبــد إىل و احلــر إن
كانت قيمة عبد أك ـر ،أو مسـاوية لـ  .وإن كانـت قيمتـ أقـل دفـ هـ ا األقـل .والبـاق إىل أن ينمـل النصـف جيـ علـ و املقتـوك
رد .
 -95أي كانت قيمت ألف دينار.
 -94وهو مبلغ مخسمائة دينار.
 -93أي كانت قيمة العبد أقل من النصف.
 -98أي مسألة اشرتاك حر وعبد يف قتل حر.
 -99أي فيها إشناك.
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(وغ ــري ذل ــك) م ــن الف ــروض كاش ـرتاك ك ــل م ــن احل ــر والعب ــد وامل ـرأ م ـ اخلن ـ واجتم ــاع ال الث ــة وغريه ــا.
وضـابط  :اعتبــار ديــة املقتــوك( )212إن كـان حـرا .فــإن ادت عــن جنايتـ دفـ إليـ ال ائــد ،وإن ســاوت ،أو
نقصت اقتصر عل قتل  ،وقيمة العبد ك لك ما م ت د عـن ديـة احلـر ( )211ورد الشـريك الـ ي ال يقتـل مـا
قابــل جنايت ـ مــن ديــة املقتــوك ( )217عل ـ الش ـريك ،إن اســتوعبت فاضــل ديت ـ أو قيمت ـ للمــردود ،وإال رد
الفاضل( )6( )216إىل الو  .وك ا القوك لو كان االشرتاك يف قتل امرأ  ،أو خن  ،وجي تقدمي الرد عل
االستيفاء يف مجي الفروض(.)215
يتبن أن االمامية ترى قتل اجلماعة ابلواحد إال أن يل و الـد إذا اختـار القصـاص مـن اجلماعـة أن
يرد عليه ما فضل عن ديت  ،فيأخ كل واحد من القتلة ما فضل مـن ديتـ عـن جنايتـ  ،ولـ قتـل الـبعض
فـريد البـاقون مـن الديـة حبسـ جنـايته  ،فـإن فضـل للمقتـولن فضـل عمـا رد شـركاؤه قـا بـ الـو  ،فلـو
اشـرتك ثالثـة يف قتــل واحـد واختــار وليـ قــتله أدى إلـيه ديتـن يقتســمومما بيـنه ابلســوية ،فيصـي كــل
واحـد منهــا ثل ــا الديــة ويســقط مــا خيصـ مــن اجلنايــة وهــو ال لـ البــاق  ،ولــو قتــل اثنــن أدى ال الـ ثلـ
الدية عوض ما خيص من اجلناية ،ويضيف الو إلي دية كاملة ليصري كل واحد من املقتولن ثل ا دية وهو
فاضل ديت عن جنايت  ،وألن الو استوىف نفسن بنفس فريد دية نفس ،ولو قتل واحدا أدى الباقيـان إىل
ورثت ثل الدية ،وال ش ء عل الو  ،ولو طل الدية كانت عليه ابلسـوية إن اتفقـوا علـ أدائهـا ،وإال
فالواج تسلي نفس القاتل ،ه ا م احتاد و املقتوك ،أو اتفاق املتعدد عل الفعل الواحد ،ولو اختلفوا
فطل بعضه القصاص وبعض الدية قد خمتار القصاص بعد رد نصي طال الدية منها ،وك ا لو عفا
البعض إال أن الرد هنا عل القاتل
المبحث الثالاث :مساألة قتال الجماعاة بالواحاد عناد الماذاهب االساالمية
األخر
اتفقــت امل ـ اه االســالمية احلنفيــة واملالنيــة والشــافعية واحلنبليــة عل ـ أن اجلماعــة تُقتــل ابلواحــد اذا
قتلــو عمــدا وعــدوا  ،يســتوي يف ذلــك أن يقتلــو مبُ َحــدد( )214أ بغري ،مـ اعتبــار خمالفــة احلنفيــة يف القتــل
بغري املحدد ويستوي في ك لك أن يقتلو إلقاء من شـاه أو يف بئـر أو يف حبـر أو حبجـر ثقيـل أو خينقـو
خنقـا ُأو غــري ذلـك مــن صـور القتــل وال يـؤثر يف وجــوب ال َق َـود علــيه مـا لــو تفاضـلت جراحــاهت يف العــدد

 -211أي من احلن امل كور يف العبد واحلر.
 -212أي يلحظ دية ال ي قتل قصاصا.
 -211إن ساوت جنايت  ،أو نقصت عنها فال شئ ل  .ولنن إن ادت قيمتـ عـن جنايتـ وكانـت الـ اد فـوق ديـة احلـر فـاملردود
علي إمنا هو التفاوت ما بن جنايت إىل دية حر .دون ما اد.
 -217أي ال ي قتل قصاصا.
 -216أي رد الفاضل عن جناية ال ي يراد قتل .
 -215الشهيد ال اين:الروضة البهية .78/21
 -214أي حبديد.
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األرش ،ويستوي في أيضا أن ينون عدد القتلة اجلنا قليالً أو ك رياً كأن ينونوا ثالثة أو عشر
و
الفحش و ْ
()213
.
إتفـ ـ العلم ــاء يف وج ــوب القص ــاص يف هـ ـ املس ــألة إال أمـ ـ يتف ــاوتون يف اشـ ـرتاط ان ـ ـ اك القص ــاص
ابجلماعة الي تشرتك عل قتل الواحد.
فاألحنا يوجبون ان اك القصاص هب إبطالق ،وكيفما كان حج اجلراحات أو أتثريها ،إال أن تنون
خفيفة هينة وغري مؤثر فال تعترب.
والشافعية واحلنبلية يشرتطون الن اك القصـاص هبـ  :أن جيـ ،كـل مـنه جنايـة لـو انفـرد هبـا وجـ عليـ
علي القصاص ..وذلك كما لو كان اجلُرح بليغا ومن شأن أن يؤدي اىل اهلالك،ودليله يف ذلك (االمجاع
والقياس واملصلحة).
أمــا اإلمجــاع ،فقــد جــاء يف املغــ ،البــن قدامــة( :ولنــا امجــاع الصــحابة رض ـ هللا عــنه روى ســعيد بــن
املسي ( )218أن عمر بن اخلطاب قتل سـبعة مـن أهـل صـنعاء قتلـوا رجـال وقـاك لـو متـاال عليـ أهـل صـنعاء
لقتله مجيعا ،وعن عل  - -أن قتل ثالثة قتلوا رجال وعن ابن عباس أن قتل مجاعة بواحد وم يعر
هل يف عصره خمالف فنان إمجاعا.)219()...
وأما القياس :فهو أن عقوبة القصاص جت للواحد عل الواحد فه اذن جت للواحد علـ اجلماعـة
كحد الق ،فلو ق ك ريون واحدا وج ل احلد عل الن ريين (.)221
وأما املصلحة:فه أن القتل يق غالبا عل سبيل التعاون واالجتماع من القتلة ومـن خـالك َمتَـالُؤ بـن
فريـ مـن النـاس فلـو م يشـرع فيـ القصـاص وهـو علـ هـ الصـور مـن االجتمـاع علـ القتـل النْ َسـ ّد ابب
القصاص ،ولتمن ن اجلنا والقتلة مـن حشـد أنفسـه واالتفـاق فيمـا بيـنه إل هـاق نفـس بريئـة مـن غـري أن
يناهل بسب ذلك عقاب ويف ذلك تفويـت ملـا ُشـرع القصـاص مـن أجلـ وهـو حفـظ األرواح وصـون احليـا
صاص َحيَا َاْ أُو ْ األَلْبَاب لَ َعل ُن ْ تَـتـ ُقو َن (.)222
من العاب ن والسفاحن َولَ ُن ْ يف الْق َ
يتبــن أن ه ـ ا النــوع مــن القصــاص قــد شــرع حقنــا للــدماء الربيئــة أن تســفك بغــري ح ـ فلــو م جي ـ
القصاص عند االشرتاك واالجتماع عل جرمية القتل لتهيئت فرصة قتل االبراء بغري ح ابالستعانة ب وي
النفوس الضعيفة لقتله واخت ها ذريعة يف سفك الدماء وهو يف مأمن من القصاص(.)221
 :) ( -213الشافع  :األ  ،722/8حتفة الفقهاء  ،211/7بداية اجملتهد  ،611-799 /1اهلدايـة  ،248/6الشـرح الصـغري
للدردير  ،785 /1النايف  ،9/7املدونة  ،693/6حاشية اخلرش عل خمتصر خليل .21/8
 -218سعيد بن املسي بـن حـ ن بـن أي وهـ بـن عمـرو بـن عائـ بـن عمـران بـن خمـ و  ،القرشـ املـدين ،أحـد الفقهـاء السـبعة
ابملدينــة ،مج ـ بــن احلــدي والفقـ  ،مس ـ أمــري املــؤمنن عليــا  - -وع مــان ،وســعد بــن أي وقــاص ،وأاب هريــر  ،و يــد بــن اثبــت ،وأ
سلمة ،وعائشة ،وروى عن ال هري ،وقتاد  ،حيى بن سعيد األنصاري .ولد لسنتن مضتا مـن خالفـة عمـر .مـات سـنة  96ه ابملدينـة.
أنظــر :ســري أعــال النــبالء  ،649 / 123 :6هتـ ي التهـ ي  ،265 / 36 :6وفيــات األعيــان  ،141 / 735 :1اجلــرح والتعــديل
 ،141 / 59 :6ت كر احلفا  ،78 / 56 :2حلية األولياء .231 / 242 :1
 :) ( -219ابن قدامة :املغ.743/9 ،،
. :) ( -221ن،وعبد الرمحن بن قدامة :الشرح النبري ،775/9،البهويت :كشا القناع .414/5
 -222البقر .239 :
:) ( -221بدائ الصنائ  ،178 /3مغ ،احملتاج  ،11/6املغ ،431-432/3 ،بداية اجملتهد  ،611/1حاشية اخلرش علـ
خمتصر خليل وهبامش حاشية الشيخ عل العدوي .21/8
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ه ا م ه مجهور اهل العل وهو مروي عن االما عل  - -وعمر واملغـري ابـن شـعبة( )227وابـن
()228
عب ــاس()226وب ـ ـ ق ــاك س ــعيد ب ــن املس ــي واحلس ــن البص ــري( )225وعط ــاء( )224وقت ــاد ()223وال ــوري
واألو اع ( )229واسح ()211وأبو ثور(.)212
بينم ــا ذه ـ آخ ــرون اىل ع ــد قت ــل اجلماع ــة ابلواح ــد وه ــو ق ــوك اب ــن ال ـ بري( )211وال ه ـراين ()217واب ــن
سريين( )216وداود بن عل الظاهري( )215وابن املن ر( )214وهو روايـة عـن امحـد بـن حنبـل وقـد نفـ هـؤالء

 -227املغري بن شعبة بن أي عامر بن قيس ال قف  ،أسل عا اخلندق ،وال عمر بن اخلطاب البصر  ،وم ي ك عليها حى شهد
 وعنـ أبـو أمامـة البـاهل وقـيس بـن أي حـا ،شهد عليـ ابلـ  ،فع لـ  ،وال النوفـة ،وأقـر ع مـان عليهـا ،روى عـن النـيب -
ومســروق ،و فـ  .مــات ســنة  51ه .أنظــر :أســد الغابــة  ،614 :6اإلصــابة يف متييـ الصــحابة  ،8239 / 651 :7هتـ ي التهـ ي
 ،6371 / 176 :21سري أعال النبالء .12 :7
، -226عبد هللا بن عباس بن عبد املطل بن هاش بن عبد منا أبـو العبـاس القرشـ اهلـامش  ،ابـن عـ رسـوك هللا -
( :لنــل شــئ فــارس وفــارس القــرآن عبــد هللا بــن عبــاس)وكــان يســم البحــر ،لســعة علم ـ  ،وحــرب األمــة ،وجــاء عــن النــيب -
واألخبار الدالة عل مدح ومال مت لإلما عل ومـن بعـد لإلمـامن احلسـن واحلسـن - -ك ـري  ،ولـد قبـل اهلجـر بـ الث سـنن،
ومــات ابلطــائف ســنة  48ه أنظــر :ســفينة البحــار ،251 :1معج ـ رجــاك احلــدي  ،4967 / 119 :21وفيــات األعيــان ،41 :7
أسد الغابة  ،291 :7رجاك الطوس  4 / 11و .7 / 64
 -225أبــو ســعيد ،احلســن بــن أي احلســن يســار البصــري ،مــوىل األنصــار .وأمـ خــري مــوال أ ســلمة .روى عــن أي بــن كع ـ ،
وســعد بــن عبــاد  ،وعمــر بــن اخلطــاب ،وم يــدركه  ،وعــن ثــوابن وعمــار بــن اســر وغــريه  .وروى عنـ محيــد الطويــل وقتــاد وعطــاء بــن
الس ــائ وغ ــريه  .م ــات س ــنة ( 221ه) .طبق ــات الفقه ــاء 48 :وهتـ ـ ي التهـ ـ ي  ،147 :1وم ــرآ اجلن ــان  ،119 :2وشـ ـ رات
ال ه .274 :2
 -224عطاء بن أي رابح ،مفي أهل منة وحمدثه  ،ولد يف خالفة ع مان ،وقيل :يف خالفة عمر ،وكان أسـود مفلفـال ،فصـيحا
ك ري العل  ،من مولدي اجلند .عد ابن ح ممن ثبت عل حتليل املتعة( .ت كر احلفا  ،89 :احملل )529 :9
 -223أبو اخلطاب قتاد بن دعامة السدوس  ،كان ذا عل يف القرآن واحلدي والفق ،وكان يقوك بشئ من القدر رج عنـ ،
وقاك :ما نسيت شيئا قط .قاك :ا غال ول ،نعل  ،قاك :نعلك يف رجلك مات ابلبصـر سـنة  223ه (معجـ األدابء9 / 23 :
 .)21 -228أبو عبد هللا ،سفيان بن سعيد بـن مسـروق ال ـوري ،النـويف ،روى عـن أبيـ وأي إسـحاق الشـيباين ،وأي إسـحاق السـبيع
وعبد امللك بن عمري وغريه  .وروى عن مج ك ري ،منه  :جعفر بن برقان ،وخصـيف بـن عبـد الـرمحن وابـن إسـحاق .مـات سـنة242
هجرية .أنظر طبقات الفقهاء ،45 :وهت ي الته ي .222 :6
 -229أبــو عمــرو عبــد الــرمحن بــن عمــرو بــن حيمــد ،كــان مــن فقهــاء الشــا وقـرائه  .وكــان ســب موتـ أنـ كــان مرابطــا ببــريوت،
فدخل احلما ف ل فسقط وغش علي وم يعل ب أحد حى مات ،وذلك سنة سب ومخسن ومائة( .ال قات البن حبان )41 :3
 -211أبـو يعقــوب إســحاق بــن أي احلســن إبـراهي بـن خملــد احلنظلـ املــرو ي ن يــل نيســابور ،مسـ جريــر بــن عبــد احلميــد الـرا ي،
وســفيان بــن عيينــة ،ووكيـ بــن اجلـراح ،وأاب معاويــة ،وعبــد الــر اق بــن تــا وطبقــته ،وروى عنـ حممــد بــن إمساعيــل الب ــاري ،ومســل بــن
احلجاج النيسابوري ،وأبو عيس الرتم ي ،وخل يطوك ذكـره  ،ولـد سـنة  244ه تـويف سـنة  178ه أنظـر :العـرب  ،614 :2طبقـات
الفقهاء للشريا ي ،38 :ت كر احلفا  ،661 / 677 :1اتريخ بغداد .7782 / 765 :4
 -212ابو ثور إبراهي بن خالد بن أي اليمان النليب البغدادي وينى أاب عبد هللا أيضا ،كان عل م ه أهـل الـرأي حـى قـد
الشافع العراق فاختلف إلي واتبعـ  ،حـدث عـن سـفيان بـن عيينـة ،وأي معاويـة ،ووكيـ وطبقـته  ،وعنـ أبـو داود ،وابـن ماجـة ،وحممـد
بــن إســحاق وخل ـ  ،مــات يف صــفر ســنة  161ه .أنظــر :ت ـ كر احلفــا  ،518 / 521 :1اتريــخ بغــداد  ،7211 / 45 :4مي ـ ان
االعتداك  ،8 / 19 :2وفيات األعيان :2
 -211هشا بن عرو ابن ال بري بن العوا القرش أبو املن ر ،املدين روى عنـ  :أابن بـن ي يـد العطـار ،وإبـراهي بـن محيـد بـن عبـد
الرمحن الرؤاس وغريه  ،مات سنة ( .)263هت ي النماك 171 / 7 :رق .4585
217
 -216بــو بنــر حممــد بــن سـريين البصــري ،كــان لـ يــد طــوىل يف أتويــل الــرؤا ،وكــان أبــو عبــدا ألنــس بــن مالــك ،وكــان بينـ وبــن
احلسن البصري من املنافر ما هو مشهور ،تويف سنة  221ه (النى واأللقاب.)718 / 2 :
 -215ترمجتـ يف :فهرســت ابــن النــدمي  ،723ذكــر أخبــار أصــبهان  ،721 - 2اتريــخ بغــداد  749 - 8بـرق  ،6637طبقــات
الفقهاء للشريا ي  ،91وغريها.
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العدد11 :

جوا قتل اجلماعة ابلواحد وقالوا :بل يُقتل منه واحـد ،ويؤخـ مـن البـاقن حصصـه مـن الديـة ألن كـل
واحــد مــنه ُمنــاىفء للقتيــل فالجيــو اس ـتيفاء أبــداك ك ــري مبُْبـ َـدك واحــد ،م لمــا الجت ـ دات ك ــري لقتيــل
واحد فضال عن أن ذلك خيالف ظاهر الن من النتاب احلني وهو قول تعاىلَ :وَكتَـْبـنَا َعلَْيه ْ ف َيها أَن
صـد َق
لس ّن َو ْ
ن ابلْ َع ْن َواأل َ
س ابلنـ ْفس َوالْ َع ْ َ
صـاص فَ َمـن تَ َ
وح ق َ
اجلُُـر َ
السن اب ّ
َنف ابألَنف َواألُذُ َن ابألُذُن َو ّ
النـ ْف َ
()213
،وظــاهر يشــري أن كــل نفــس
ك ُه ـ ُ الظــال ُمو َن
بـ فَـ ُهـ َـو َكفـ َـار لـ ُ َوَمــن مْ َْحي ُن ـ مبـَـا أنـَ َ
ابُ فَأ ُْولَــئ َ
218ك) ّ
تقابلها نفس واحد الأنفس ك ري ( .
والقــوك األوك هــو الراجح،ملــا اتضــح مــن االدلــة املستفيضــة والــي تُ جـ بســالمة احلنـ هبـ ا النــوع مــن
القتــل ال ـ ي تصــان مع ـ األرواحــوتن جر ب ـ النفــوس الفاســد كــيال تعب ـ يف االرض ش ـرا وقــتال مــام يؤخ ـ
عل ايديها ابلقم والشد واالستئصاك ،حى ولو احتدت أو اجتمعت عل الشر والقتل.
وبناء عل ذلك كل فإن اجلراحـات لـو كانـت جمتمعـة (حـدثت يف آن واحـد) فإنـ اليعتـرب فيهـا العـدد
والمــدى التــأثري اال أن تنــون خفيفــة ك ــدش فــال تعتــرب كمــا هــو واضــح وب ـ لك فــإن اجتمــاع اجلراحــات
يوج القصـاص علـ املشـرتكن واليُشـرتط يف ذلـك أن تتسـاوى هـ اجلراحـات اليف العـدد وال يف مـدى
التــأثري ألن ذلــك غــري مســتطاع علم ـ فلــو جرح ـ أحــده جرحــا وجرح ـ اآلخــر مائــة ،أو جرح ـ أحــده
جرحا بليغا واآلخر جرحا دون األوك ،مات اجملروح كان كالتا يف القصاص سواء مبعى أمما يسـتوان
يف استحقاق القصـاص علـ الـرغ مـن التفـاوت يف اجلراحـات عـددا ونوعـا وذلـك ألن اجلـرح لـ سـراية يف
البدن وقد ميوت اجملروح من جرح واحد والميوت من جراحات وب لك المينن أن يضا القتل اىل واحد
بعين والمينن اسقاط القصاص ايضا فوج (القصاص) عل اجلمي .
()219
 ،ال ي
لنن لو كانت اجلراحات عل التعاق فإن القصاص ينون عل صاح اجلرح امل َ فّف
ت ه ب النفس وعل صاح اجلرح األخف مايستوجب من عقوبـة كمـا لـو كانـت ُ
قصاصـا يف الطـر أو
أرشا أو نصف دية وه ا القوك من تصنيف احلنفية.
ومن تطبيقات  :ما لو ش رجل بطن انسان ،ح آخر عنق فمات وج القصاص عل ذلك ال ي
حّ العن ألن هو القاتل ال الشـاق فـإن اجملـ ،عليـ قـد يعـيش بعـد شـ بطنـ ولـو مـد وجيـ يـتنل فيهـا
ويوص أو يتوب أو حنو ذلك من التصر  ،لنن لو شق شـقا بليغـا اليُتصـور معـ العيش،بـل بقـ بعـد
يف َغمر املوت واالضطراب فإن القصاص ب لك عل ال ي شق الال ي حّ عنق ،وان كان عليـ التع يـر
الرتناب جناية ألحد هلا مقدور.

 -214إبراهي بن املن ر أبو إسحاق احل ام األسدي ،املدين ،روى عـن مالـك ،وسـفيان بـن عيينـة ،والوليـد بـن مسـل وطبقـته ،
وعن الب اري ،وابن ماجة ،وحممد بن إبراهي البوشنج وآخـرون ،مـات سـنة  174ه أنظـر :تـ كر احلفـا  ،681 / 631 :1ميـ ان
االعتداك  111 / 43 :2هت ي الته ي .711 / 265 :2
 -213املائد .65 :
 -218املغ ،432/3 :،بداية اجملتهد .611 /1
 -219امل فف:من ذ الش ء ي أي أسرع يسرع،وذفيف أي سري واجلـرح املـ فف هـو البليـغ يفضـ اىل املـوت بسـرعة ويف
يقن.
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والشاق ُم ْعتَـ َرب هنا قاتال ،وك لك لو جرحـ جراحـة ُم ْ نـة اليعـيش معهـا عـاد جرحـ آخـر جراحـة
اخرى كان القصاص عل امل ن ألن القاتل حقيقة فقد أت بفعل مؤثر تفوت مع حيا اجمل ،علي عاد
ُ
(.)271
أم ــا الش ــافعية واحلنبلي ــة ف ــإم اليفرق ــون م ــل هـ ـ التفرق ــة ولن ــنه يتفق ــون مـ ـ احلنفي ــة يف املض ــمون
والتفصيل فاخلال ب لك شنل واحلصيلة واحد .
وذلك كما لو قط يد من النوع وقطع آخر من املرف فمات اجمل ،عليـ كـان القاطعـان يف وجـوب
القصاص سواء ألن اجلرحن كليهما حصل ال هوق عقيبهما ويف ه احلالة فإن و القتيل ابخليار بن أن
يقتـل االثنــن أو يعفـو عنهمــا مطلقــا أو يعفـو علـ الديــة :امـا عــن أحـدتا أو كليهمــا معــا فـإن كــان القتــل
جبراحــات متعــدد بتعــدده و عــت الديــة علــيه ابعتبــار عــدد رؤوســه الابعتبــار عــدد اجلراحــات مــن كــل
واحــد وال ابعتبــار التفــاوت بــن اجلــرح واجلــرح مــن حي ـ الفداحــة والتــأثري ألن ذلــك الينضــبط وقــد ت يــد
نناية اجلرح الواحد عل جراحات ك ري .
أما إن كان القتل ابلضرب و عت الدية عل عدد الضرابت ألما مينن أن تنضبط وه اليعظـ فيهـا
التفاوت خبال اجلراحات.
أما لو قط أحدتا يد اجمل ،عليـ ذحبـ آخـر فمـات،أو شـ صـدر وأخـرج منـ قلبـ  ،أو شـ بطنـ
واابن أحشـاء كـان علـ قـاط اليـد ماعليـ مـن الضـمان كمـا لـو كــان نصـف ديـة أو أرشـا وكـان ااثين هــو
القاتل ألن فعلت كبري قطعت سراية الفعلة االوىل وه قط اليد فصار كما لو اندمل القط قتل  .وان
قط أحدتا حلقوم مريئ أو ش بطن وأخرج حشوت ح االخر رقبت فالقاتل هو األوك ألن ال تبق
بعــد جنايت ـ حيــا مســتقر وإمنــا يتحــرك حركــة م ـ بوح وهل ـ ا يســقط كالم ـ يف االق ـرار والوصــية واالســال
والتوبة ،وان أجاف ( )272جائفة يتحق املوت منها اال أن احليا في مستقر قتل االخر كان القاتل هـو
ال اين ،الن حن احليا ابق.)271( .
أمـا املالنيـة،فه متفقــون مـ مجـاهري العلمــاء يف مبـدأ القصـاص مــن اجلماعـة للواحـد لنــنه مـ ذلــك
يوجبون القصاص ضمن التفصيل اآليت:
أوالً :اذا م تتمي الضرابت من الضاربن من حي شـدهتا أو عـددها وجـ القصـاص علـ الضـاربن
مجيعا.
اثنيــا :اذا متي ـ ت الض ـرابت لننه ــا تس ــاوت فان ـ جي ـ القص ــاص ك ـ لك عل ـ اجلمي ـ ألن الض ــاربن
متساوون يف الضرابت من حي الن والنوع والمعى لن اك القصاص دون اآلخرين.

 -271بدائ الصنائ .179-178 /8
 -272أجاف  :من اجلائفة ،وه اجلراحة تصل اجلو ( ) :الفيوم  :املصباح املنري .215/2
 -271مغ ،احملتاج،11/6النووي :اجملموع ،748/28املغ ،437/3 ،النايف .12/7
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اثل ا:اذا متي ت الضرابت من حي الشد أو العدد وم يعل األقـوى ضـراب أو األشـد أتثـريا يف اإل هـاق
قُتــل اجلميـ  ،أمــا إذا ُعلـ األقــوى ضـراب قُــد للقصــاص دون غــري وذلــك كلـ يف التمــالؤ( ،)277املســب مــن
اجلماعة عل القتل.
رابعا :جمرد التمالؤ موج لقتل اجلمي واملقصود ابلتمالؤ هنا :االجتماع والتعاون عل القتل م سب
القصد من اجلمي .
وعل ه ا اذا وق الضرب من بعض املتمالئن أو من واحد دون اآلخرين عل أن اذا م يباشر هو م
يرتك اآلخرون وج القصاص عليه مجيعا جملرد التمالؤ(.)276
يتبن أن موقف امل اه االسالمية غري االمامية من قتل اجلماعة ابلواحد انقس عل رأين:
األوك :يرى فري من الفقهاء عـد قتـل اجلماعـة ابلواحـد ،إال أن فريقـا مـنه يـرى إجيـاب الديـة فقـط،
وقد حن ه ا عن اإلما أمحد يف رواية ،وهو قوك ابن ال بري وال هـري وابـن سـريين وحبيـ بـن أي اثبـت
وعبد امللك وربيعة وداود بن املن ر ،وحنا ابن أي موس عن ابن عباس .ويروى عن معاذ بن جبل وابن
ال بري وابن سريين وال هري أن يقتل واحد منه ويؤخ من الباقن حصصه من الدات.
ال اين :تقتل اجلماعة ابلواحـد :يـرى مجهـور الفقهـاء ثاحلنفيـة ،واملالنيـة ،والشـافعية ،واحلنابلـة ،وال يديـة
واإلماميـة واإلابضــية( ،)275وهــو املــروي عــن عمـر وعلـ واملغــري بــن شــعبة وابـن عبــاس ،وبـ قــاك ســعيد بــن
املسي واحلسن وأبو سلمة وعطـاء وقتـاد وال ـوري واألو اعـ وإسـحاق وأبـو ثـورث :أن اجلماعـة إذا قتلـت
وا حدا قتلت ب قصاصا ،وقد استدلوا عل ذلك ابلنتاب والسنة واإلمجاع والقياس.
الخاتمة
 .2القصاص منه متب يف االدان والشرائ السماوية بل وحى الوضعية.
 .1وردت مفرد القصاص يف سورتن ه  :البقر آية  ،269وآية  ،239 ،238وسور املائد آية .65
 .7ك لك جاءت السنة املعصومية لتطب ه ا املفهو يف ك ري من القضاا الي وج فيها القصاص.
فينرر عل اجلاين ،ليعترب املعترب.
 .6مفهو القصاص :فهو حناية أمر واق وجران وجناية كما وق ّ ،
 .5أمج الفقهاءعل قتل اجلماعةاذا اشرتكوا يف قتل واحد بعد رد فاضل الدية.
 .4و الد خمري بن القصاص والدية ول ان يعفو.
 .3كما ل عفوتا أو أخ الدية منهما ابلتنصيف أو يعفو عن أحدتا ويقت من اآلخر م رد فاضل
ديت  ،أو أخ فاضل الدية من اجلاين اآلخر.
 .8للم اه االسالمية االخرى يف املسألة أربعة أقواك ه :
 -277التمــالؤ واملمــاأل  :مبعــى املســاعد ومــن قــوك لعل ـ ( :ذلــك ماقتلــت ع مــان وال مــاألت عل ـ قتل ـ ) ومتــالئوا عل ـ األمــر:
اجتمعوا علي ( ) :الرا ي :خمتار الصحاح،ص .472
 -276الشرح الصغري للـدرير 785/1أسـهل املـدارك  ،229/7حاشـية اخلرشـ علـ خمتصـر خليـل وهبامشـ حاشـية الشـيخ علـ
العدوي .21/8
 -275فرقة من اخلوارج انتسبوا إىل عبد هللا بن أابض التميم .ال ي خرج يف أا مروان بن حممد وه قو من احلرورية عمـوا أن
خمالفه كافر ،وكفروا عليا أمري املؤمنن- -وأك ر الصحابة.
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س
األوك :وه ــو ق ــوك أك ــر احلنفيّ ــة أن يقت ــل واح ــد منهم ــا ب ــدون اآلخ ــر لظ ــاهر قولـ ـ تع ــاىل( :ال ـ ـنـ ْف َ
ابلنـ ْفس)،وجواب ان النفس  -كما عند احملققن  -اس جنس ،وض للماهيـات ،خالفـا ملـن قـاك بوضـع
لفرد واحد ال عل التعين ،فمدخوك األلف والال ماهية النفس ،واملاهية كليـة تقابـل ماهيـة أخـرى ،كمـا
تفسر
تض املصادي وتتحق بفرد وافراد ،فل ينن املقصود مقابلة فرد خر ،كما ان األحادي الشريفة ّ
وتبن لنا مراد النفس يف اآلية الشريفة فليس املقصود نفس واحد بنفس واحد .
فصل يف قول  ،فإن لو أورد القتل يف من واحد فإن
ال اين :الشافع ّ
يقت منهما ،وإذا كان يف مانن فيقت من واحد وأيخ من اآلخر الدية ،وجواب بعد فرض امما
رد فاضـل
ج ءا علة ،واملعلوك ال يستند إىل اجل ء األخري بل يسـتند إليهمـا معـا ،فيقـت منهمـا مطلقـا مـ ّ
الدية.
ال ال  :العفو عنهما جمّا  ،وجواب مب ل ه ا ينفتح ابب الفساد وهو خال تشري القصاص.
الراب  :يف خصـوص عشـر أنفـار لـو اشـرتكوا يف قتـل فيقـت مـن أحـده وجوابـ ال فـرق يف ذلـك بـن
رد فاضل ديته .
القلة والن ر  .فإن املالك واحد ،فيح للو أن يقت منه م ّ
 .9ظـاهر الــرواات انـ أيخـ نصــف الديــة مــن اجلـاين ال ــاين لــو أراد قتــل أحــدتا ،ولــو أراد قتلهمــا فعلـ
الو أن يرد فاضل دية كل واحد منهما إىل ورثتهما ،فقيل يف الصور األوىل كيف يؤخ من اجلاين
الدية واحلاك الـو هـو القاتـل وهـو السـب  ،وجوابـ امنـا يـرد هـ ا لـو كـان املباشـر أقـوى مـن السـب ،
ولنن هنا سب القتل هو اجلاين وهو أقوى من املباشر ،وامنا يقت من املباشر لإلذن الشرع .
رد
 .21عنــد مطالبــة القصــاص منهمــا هــل يالحــظ تقـ ّد الديــة عليـ أو ابلعنــس؟ ظــاهر النصــوص تقــدمي ّ
فاضل الدية عل قصاصهما كرواية أي مرمي ( )274يف القط  ،ومنها يستفاد املالك وفيها كلمـة ( )
الدالة عل الرتاخ ويع ،ذلك أن يعط فاضل الديـة ّأوال ،يقـت منهمـا ،وأنـت خبـري ان البـاب
التعبدات والرواية إمنا وردت يف القط فيشنل تع ّدي احلن إىل القود ،كما أنّ ليس كل ( )
ابب
ّ
تدك عل الرتاخ  ،ويف آخر الرواية ما يدك عل عد الرتاخ وعد ل و تقدمي الدية عل القصاص
بل تدك عل الت يري كما هو امل تار.
 .22الواجبــات الشــرعية امل ــري بــن خصــاك كنفــار مــن أفطــر شــهر رمضــان متعمــدا ،امنــا ينــون تــرجيح
أحدها إبراد الفاعل
فاملرجح هو اإلراد كما علي التحقي  ،فلو كان الت يري بن قتل أحدتا فإن انت اب أحـدتا إبراد
و املقتــوك .نعـ لــو كــان أحــدتا مــن أهــل اخلــري والصــالح وقــد ارتنـ هـ ا اخلطــأ فــاألوىل إبقــاء وقتــل
اآلخر.

 -274الوسـائل ج  29ص  262ابب  15مـن أبـواب قصــاص الطـر حـدي  - 2حممــد بـن يعقـوب عـن حممــد بـن حيـى عــن
أمحد بن حممد بن عيس عـن احلسـن بـن حمبـوب عـن هشـا بـن سـام عـن أي مـرمي األنصـاري عـن أي جعفـر- -يف رجلـن اجتمعـا
عل قط يد رجل قاك :ان أحـ ّ أن يقطعهمـا ّأدى إليهمـا ديـة يـد أحـد (فاقتسـما يقطعهمـا وان أحـ ّ أخـ منهمـا ديـة يـد) قـاك:
رد ال ي م تقط يد عل ال ي قطعت يـد ربـ الديـة .حممـد بـن احلسـن إبسـناد عـن احلسـن بـن حمبـوب حنـو .
وان قط يد إحداتا ّ
و اد :وان أح أخ منهما دية يد ،وروا الصدوق إبسناد عن احلسن بن حمبوب.

627

العدد11 :

 .21لو اشرتك اثنان أو أك ـر يف قتـل واحـد ابآلالت غـري القتالـة كالعصـا ،فلـو الـد حـ الرجـوع إلـيه ،
فإم مبن لة أج اء العلة فيقت منه م رد فاضل ديته  ،الله إال أن ينون ضرب أحده أشد من
اآلخر ،فينس القتل إلي عرفا فيقت منـ  ،أو حتصـل الشـبهة الدارئـة للحـدود فتأخـ الديـة حينئـ .
وعند بعض العامة :لو كانوا متواطئن عل قتل فيقت منه  ،وال قصاص لو اتف ذلك وم يقصدوا
القتل ،وقاك بعضه يعف عنه وال قصاص ،وتا معا كما ترى.
كمــا وكيفــا؟ ظ ــاهر إطــالق األدلــة عــد اش ـرتاط التســاوي ،ب ــل
 .27هــل يشــرتط التســاوي يف الض ـرابت ّ
العمد أن تنون الضرابت أج اء علة القتل ،وال فرق بن القليلة والن ري وبن الضعيفة والشديد
 .26قد أشار احملق احلل وصاح اجلواهر إىل أن يعترب يف حتق عنوان الشركة يف القتـل أن ينـون فعـل
كــل واحــد منهمــا مــؤثرا يف القتــل حالــة االنفـراد ،كمــا لــو اشــرتك اثنــان يف دف ـ اجملــ ،عليـ مــن جبــل
شــاه أو القائ ـ يف بئــر أو إطعام ـ مســموما ،فلــو فعــل كــل واحــد منهمــا ذلــك منفــردا فإن ـ يــؤثر يف
موتـ  ،وحينئ ـ يتحق ـ معــى الشــركة ،ولنــن هـ ا يتنــاىف م ـ التنبيـ الراب ـ فــان الضـرابت الضــعيفة لــو
انفردت ملا أثّرت يف املوت ،الله إال أن يقاك ان الضرابت كلها مبن لة علة واحد مركبـة مـن اجـ اء،
واملعلوك ينس إىل اج اء علت عل ح ّد سواء.
م حيوان يف قتل ،واحليوان اتر ينون مغـري عليـ مـن قبـل صـاحب  ،وأخـرى غـري
 .25لو اشرتك ش
مغــر ،امــا املغــرى عليـ فقــد مـ ّـر النــال فيـ  ،فإنـ كالســيف يف يــد اجلــاين فيتوجـ القصــاص عليـ فــان
السب أقوى من املباشر ،واما إذا كان احليوان عابرا فهمش عل اجمل ،علي وأعان آخـر علـ قتلـ ،
فإن و الد يسـتح نصـف الديـة مـن الشـ  ،أو يقـت منـ مـ رد فاضـل ديتـ إىل ورثتـ  ،وإذا
م حيوان مغري من قبل صاحب فـالو أيخـ نصـف الديـة منـ والنصـف اآلخـر مـن
كان الش
صاح احليوان.
 .24من القواعد الفقهية يف ه ا الباب قاعد (ال يقاد املسل ابلنافر)الشرتاط التساوي ،وال األب ابالبن
دون العنـس ،وال الرجــل ابملـرأ وهــو حمـل خــال  ،وال املــوىل ابلعبــد ،وغـري ذلــك .وحينئـ لــو اشــرتك
مسل م كافر ذم يف قتل اجمل ،علي وكان كافرا فإن ال يقت مـن املسـل  ،إمنـا يؤخـ نصـف ديـة
رد فاضل ديت اخلاصة إىل ورثت  .وك ا لو اشرتك الوالد م آخر يف
النافر من ويقت من النافر م ّ
رد فاضـل الديـة،
قتل ولد  ،فإن ال يقـت مـن الوالـد امنـا يقـت مـن اآلخـر ،إذا أراد الـو ذلـك مـ ّ
وك ا النال يف الرجل واملرأ والعبد واملوىل.
المصادر والمراجع
القرآن النرمي.
 -2اجلناات يف الفق االسالم دراسة مقارنـة بـن الفقـ االسـالم والقـانون ،حسـن علـ الشـاذ ،
ط ،1دار النتاب اجلامع ،املنتبة الشاملة.
حممـد بـن احلسـن املعـرو ابلشـيخ
 -1االستبصار فيما اختلف من األخبار .أبو جعفر شيخ الطائفة ّ
الطوسـ ( ،)641 - 785إعــداد الســيد حســن املوســوي اخلرســان ،الطبعــة الرابعــة ،طهـران ،دار النتـ
اإلسالمية.2791 ،
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 -7أخبار أصفهان ألي نعي (طب لندن .) 2972
 -6أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري ،املنتبة اإلسالمية ( 2181ه .ق).
 -5أســهل املــدارك ،ألي بنــر بــن حســن النشــناوي ،دار النت ـ العلميّــة ،بــريوت ،الطبعــة األُوىل،
 2624ه.
حملمد بن إدريس الشافع ( ،)116 - 251دار املعرفة ،بريوت.
 -4األ ّ ،
 -3اإلنتصــار ،للســيّد علـ ّ بــن احلســن املوســوي ،املعــرو ابلشـريف املرتضـ علـ اهلــدى (- 755
مؤسسة النشر اإلسالم  ،ق  ،الطبعة األُوىل 2625 ،هـ
ّ ،)674
 -8اإلصابة البن احلجر العسقالين ،مطبعـة السـعاد  ،أوفسـت منتبـة امل ّـى بغـداد (طبـ  2718ه.
ق).
 -9البحر ال ّخار اجلام مل اه علماء األمصار) أتليـف أمحـد بـن حيـى املتـوىف سـنة  861ج  5ص
 126طبعة سنة  2748مطبعة السنة احملمدية  /مصر
 -21بدايــة اجملتهــد ومايــة املقتصــد ،ألي الوليــد حم ّمــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب (،)595 - 511
منشورات الشريف الرض  ،ق  2614 ،ه
 -22بدائ الصنائ يف ترتي الشرائ  ،ألي بنـر بـن سـعود الناسـاين (  ،)583دار إحيـاء الـرتاث
العري ،بريوت ،الطبعة األُوىل 2623 ،هـ
 -21اتريخ بغداد ألمحد بن عل اخلطي  ،دار النتاب العري ،بريوت.
 -27حتفة الفقهاء ،عالء الدين السمرقندي ،ت  579هـ ،دار النت العلمية ،بريوت.
 -26ت كر احل ّفا لل هيب ،دار إحياء الرتاث العري ،بريوت ( 2736ه .ق).
 -25التنقــيح الرائ ـ مل تصــر الش ـرائ  ،الفاضــل املقــداد الســيوري ،ت  814ه ،منتبــة املرعش ـ  ،ق ـ
املقدسة.
 -24هت ي الته ي البن حجر العسقالين ،دار صادر ،بريوت.
 -23هت ـ ي النمــاك يف أمســاء الرجــاك  -مجــاك الــدين يوســف امل ـ ي  -تــويف  - 361حتقي ـ بشــار
عواد  -مؤسسة الرسالة .بريوت.
 -28ال قـات :حممـد بـن حبـان بــن امحـد بـن حبـان ابـو حــامت البسـي السجسـتاين ،حتقيـ  ،حممـد عبــد
املعيد خان ،ط ، 2937 -2797 ،2دائر املعار الع مانية.
 -29اجلرح والتعديل للرا ي ،ط .حيدر آابد سنة  2732ه برتمجة سيف والقعقاع.
 -11ج ـواهر النــال يف شــرح ش ـرائ اإلســال  .الشــيخ حممــد حســن بــن ابقــر النجف ـ ( ،)2144
إعداد عد من الفضالء ،الطبعة السادسة ،طهران ،دار النت اإلسالمية.2798 ،
 -12حلية األولياء ألي نعي األصفهاين ،دار النتاب العري (طب  2623ه .ق).
 -11شرح خمتصر خليل لل رش وهبامش  :حاشية العدوي (يف الفق املالن )املؤلف :حممد بن عبد
هللا اخلرش وابهلامش :حاشية أي احلسن عل بن أمحد العدوي طب مبطبعة :حممد أفندي مصطف مبصر
سنة الطباعة1306 :هـ
625

العدد11 :

حممـد بـن حبيـ املـاوردي ( ،)651 - 746دار الفنـر،
 -17احلاوي النبري ،ألي احلسن عل ّ بن ّ
بــريوت ،الطبعــة األُوىل 2626 ،ه احلــدائ الناضــر يف أحنــا العــرت الطــاهر  ،للشــيخ احملـ ّدث يوســف بــن
مؤسس ــة النش ــر اإلس ــالم  ،ق ـ ـ [ابألوفس ــت ع ــن طبع ــة النج ــف
أمح ــد البح ـ ـراين (ّ ،)2284 - 2213
األشر ].
حممــد بــن احلســن املعــرو ابلشــيخ الطوس ـ (785
 -16رجــاك الطوس ـ  .أبــو جعفــر شــيخ الطائفــة ّ
 ،)641النجف األشر  ،املطبعة احليدرية2781 ،
 -15سبل السال  ،حممد بن إمساعيل الصنعاين ،ت  2281ه ،دار الران ،القاهر .
القم ـ  ،انتشــارات فراهــاين -
 -14ســفينة البحــار ومدينــة احلن ـ واآلاثر ،للمح ـ ّدث الشــيخ عبّــاس ّ
طهران  2747ش.
 -13ســنن أي داود ،لســليمان بــن األشــع السجســتاين األ دي ( ،)135 - 111دار ابــن ح ـ ،
بريوت ،الطبعة األُوىل 2629 ،ه
 -18سنن الرتم ي :حممد بـن عيسـ بـن سـور ( 19ه)  -دار إحيـاء الـرتاث العـري  -حتقيـ أمحـد
حممد شاكر.
 -19سنن الدارقط ،،عل بن عمر الدارقط ،،ت  785ه ،دار احملاسن ،القاهر .
 -71السنن النربى (سنن البيهق ) ،ألي بنر أمحد بن احلسن بن عل ّ البيهق (،)658 - 786
جملس دائر املعار الع مانية ،حيدرآابد 2766 ،هـ
 -72سري أعال النبالء :لل هيب ( 368ه)  -مؤسسة الرسالة  -إشرا د .شـعي االرنـؤرط  -ط
2615 - 7هجري.
 -71الشــرح الصــغري :أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد الــدردير ،مطبعــة مصــطف البــاي احللــيب 2731ه ــ،
هبامش بلغة السالك للصاوي.
حممــد بــن أمحــد بــن قدامــة
 -77الشــرح النبــري (املطبــوع يف ذيــل املغــ ،)،ألي الفــرج عبــد الــرمحن بــن ّ
املقدس (  ،)481دار النت العلمية ،بريوت.
 -76شـ رات الـ ه يف أخبــار مــن ذهـ » .ألي الفــالح عبــد احلـ ّ بــن أمحــد بــن العمــاد احلنبلـ
( 8 .)2189 -2171أج اء يف  6جملدات ،بريوت ،دار الفنر. 2988 - 2619 ،
 -75الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،ل ين الدين بن عل ّ العامل  ،املعـرو ابلشـهيد ال ـاين
( ،) 945 - 922دار إحياء الرتاث العري ،بريوت ،الطبعة ال انية 2617 ،ه
حممـد علـ ّ الطباطبـائ (- 2242
 -74راض املسائل يف بيان األحنا ابلـدالئل ،للسـيّد علـ ّ بـن ّ
 ،)2172دار اهلادي ،بريوت ،الطبعة األُوىل 2621 ،هـ
 -73الطبقات النربى ،البن سعد ،دار صادر ،بريوت ( 2781ه .ق).
 -78طبقــات الفقهــاء :الشـريا ي الشــافع  ،حتقيـ  ،احســان عبــاس ،ط ، 22931دار الرائــدالعري،
بريوت.
 -79عمد القار  ،بدر الدين العي ،،ت  855ه ،دار إحياء الرتاث العري ،بريوت.
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 -61غنية الن وع املطبوع ضمن اجلوامـ الفقهيـة :ألي املنـار ابـن هـر  ،ط .منتبـة آيـة هللا العظمـ
املرعش النجف  ،إيران ،ق  ،عا  2616هج.
 -62فــتح البــاري بشــرح الب ــاري ،ابــن حجــر العســقالين ،ت  851ه ،دار إحيــاء ال ـرتاث العــري،
بريوت.
 -61الفق اإلسالم وأدلت  ،وهبة ال حيل  ،دار الفنر ،بريوت.
 -67الفق عل امل اه األربعة :عبد الرمحن اجل يري ،نشر دار احياء الرتاث العري ،بريوت ،الطبعة
السابعة ،سنة  2614ه ،ق.
القمـ  ،املعـرو ابلشـيخ
حممد بن عل ّ بن احلسن بن اببوي ّ
 -66من ال حيضر الفقي  ،ألي جعفر ّ
مؤسسة النشر اإلسالم  ،ق  ،الطبعة ال انية 2616 ،ه
الصدوق ( ّ ،)782
حممـد بـن يعقـوب النليـ ،)719 ( ،دار النتـ اإلسـالمية،
 -65النايف ،ل قة اإلسال أي جعفـر ّ
طهران ،الطبعة ال ال ة 2788 ،ه
 -64النايف يف فق أهل املدينة املـالن  :يوسـف بـن عبـد هللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب النمـري القـرطيب
أب ــو عمر،حتقي ـ حمم ــد حمم ــد أحي ــد ول ــد مادي ــك املوريت ــاين ،ط2798 ،2ه ـ ـ ، 2938 -منتب ــة ال ــراض
احلدي ة.
 -63كشا القناع ،منصور بن يونس البهويت ،ت  2152ه ،عام النت  ،بريوت.
 -68املصباح املنري :للفيوم  ،ط .دار اهلجر  ،إيران ،ق  ،عا  2615هج.
 -69املبسوط .أبو جعفر شـيخ الطائفـة حم ّمـد بـن احلسـن املعـرو ابلشـيخ الطوسـ (،)641 785
طهران ،املنتبة املرتضوية إلحياء اآلاثر اجلعفرية2797 2783 ،
 -51اجملمــوع شــرح امله ـ ّ ب ،ألي كــرا حمي ـ الــدين حيــى بــن شــر النــووي ( ،)434 - 472دار
الفنر ،بريوت ،الطبعة األُوىل 2623 ،ه
حمم ـد عل ـ ّ بــن أمحــد بــن ســعيد بــن ح ـ األندلس ـ ( ،654 - 786دار
 -52احملل ـ ابآلاثر ،ألي ّ
النت العلمية ،بريوت 2618 ،هـ
 -51معجـ رجــاك احلــدي  :لإلمــا أي القاس ـ اخلــوئ  -منشــورات مدينــة العل ـ  -ق ـ  -ط - 7
 2617ه.
املدونة النربى ،ملالك بن أنس ( ،)239 - 97مطبعة السعاد  ،مصر.
ّ -57
حممد عبد هللا بن أسعد اليافع (ت 348ه.
 -56مرآ اجلنان وعرب اليقظان (اتريخ اليافع ) .ألي ّ
ق) ،دار النتاب االسالم  -قاهر  ،الطبعة ال انية  2627ه .ق.
 - 55مســالك األفهــا إىل تنقــيح شـرائ اإلســال  ،لـ ين الــدين بــن علـ ّ العــامل  ،املعــرو ابلشــهيد
مؤسسة املعار اإلسالمية ،ق  ،الطبعة األُوىل 2629 - 2627 ،ه
ال اين (ّ ،)945 - 922
 -54مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل ،للمــري ا حســن النــوري الطربس ـ (،)2711 - 2156
مؤسسة آك البيت  - -إلحياء الرتاث ،ق  ،الطبعة األُوىل 2618 ،هـ
ّ
 -53املسند ،ألمحد بن حنبل ( ،)162 - 246دار الفنر ،بريوت ،الطبعة ال انية 2626 ،هـ.
 -58معج األدابء  -اقوت احلموي  - 424دار الفنر .بريوت
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حممـد بـن قدامـة املقدسـ احلنبلـ (- 562
حممد عبد هللا بن أمحـد بـن ّ
 -59املغ ،،ملوفّ الدين أي ّ
 ،)411دار النت العلمية ،بريوت.
حملمـد بـن أمحـد الشـربي ،اخلطيـ (  ،)933دار
 -41مغ ،احملتاج إىل معرفة معـاين ألفـا املنهـاجّ ،
الفنر ،بريوت.
 -42مي ان االعتداك يف نقد الرجاك لل هيب ،دار النت العلميّة ،بريوت (طب  2624ه .ق).
 -41اهلداية شرح بداية املبتدي ،ألي احلسن عل ّ بن أي بنر بن عبد اجلليل الرشـداين املرغينـاين (
 ،)597دار النت العلمية ،بريوت.
احلر
 -47وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة) ،للشيخ ّ
حممد بن احلسن ّ
العامل ( ،)2216 - 2177دار النت اإلسالميّة ،طهران 2734 ،هـ.
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وضع السلطة التنفيذية في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)

The Status of executive Power in the parliamentary
regime: comparative study

أ.م .ميثم حسين الشافعي

()4

Asst.Prof. Maitham H. AL-Shafei

الخالصة
خيتلــف وض ـ الســلطة التنفي يــة مــن دولــة إىل أخــرى حس ـ النظــا السياس ـ املطب ـ فوض ـ الســلطة
التنفي يــة يف دولــة تطب ـ النظــا الربملــاين خيتلــف وضــعها يف دولــة تعتن ـ نظام ـاً سياســياً آخــر .إن الســلطة
التنفي يــة تركيبــة خاصــة ووض ـ ممي ـ يف النظــا الربملــاين مــن الناحيــة النظريــة ،إال أن التطبي ـ يشــهد عــن
خــروج حقيق ـ عــن منط ـ ه ـ ا النظــا  .أمــا نتيجــة الرغبــة مــن جان ـ مشــرع الدســاتري يف بعــض الــدوك
إبحداث نوع من الت واج ملباد وأصوك تنتم اىل أك ر من نظا  ،وأما نتيجة وجود ظـرو واقعيـة حتـيط
ابلدوك فت رجها عن احملاور الرئيسية للنظا الربملاين ،األمر ال ي يؤثر عل وض السلطة التنفي ية ويسفر
عن تغيري يف أوصافها التقليدية ،واهت ا يف عالقاهتا ابلسلطة التشـريعية .ويشـارك الواقـ الفعلـ للحـوادث
السياسية ،يف رس مالمح ذلك النظا وحتديد طبيعت .ويف النظا الربملاين جي ان تنون احلنومة (الو ار )
حــائ علـ ثقــة الربملــان ومــى مافقــدت هـ ال قــة عليهــا أن تســتقيل .ومــن حيــة أخــرى ،ولنـ الينــون
الربملــان هــو املهــيمن دائمـاً فــإن احلنومــة تســتطي أن تطلـ مــن رئــيس الدولــة (ملــك أو رئــيس مجهوريــة)،
حل الربملان واجراء انت اابت جديد  .وهب ا تنون اهليئة التشريعية واهليئة التنفي ية يف ه ا النظا متوا يتن
ولنل منهما سالح تشهر بوج اهليئة األخرى عند احلاجة.
وأن دور رئـ ــيس الدولـ ــة ال يتعـ ــدى دور احلن ـ ـ بـ ــن السـ ــلطتن التش ـ ـريعية والتنفي يـ ــة وتوجي ـ ـ النصـ ــح
واالرشــاد هلمــا واليباشــر احلن ـ بنفس ـ  ،وحــى مايصــدر عن ـ وبتوقيع ـ جي ـ ان حيمــل توقي ـ رئــيس الــو راء
أيض ـاً وأحيــا ً مجي ـ الــو راء .وعل ـ ه ـ ا فــأن رئــيس الدولــة غــري مســؤوك سياســياً ألن مــن ميــارس الســلطة
 -2جامعة كربالء  /مرك الدراسات القانونية والدستورية و كلية العلو
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االسالمية.

11 :العدد

 وهنـاك مـن يعـارض هـ ا الواقـ ويقـوك إن لـ بعـض االختصاصـات الـي. الفعلية هو املسؤوك عـن تصـرفات
.يقو هبا يف ميدان السلطة التنفي ية
Abstract
The Situation of executive power differ from state to another on
according to the political system, So this situation of executive power
depend on the political system, the executive power plays a vital role in the
parliamentary system from the oritcal side. But in the practical area we can
see the breach of this system. And its principles. This because of the
desire of legislators to create type of marriage between the principles of
some systems, or this happened because of a factual circumstance
surrounding some states.
Faces to leave the principles of parliamentary system, so all that will
affect on the position of the executive power and its relation with legislative
power. In the parliamentary system the government should be have the
confidence of the parliament, but when it loss this confidence, it should be
out (resign), from another hand to prevent the parliament from domination,
a government dissolve the parliament and call for new election. In this
situation we will get the balance between two above powers. And each of
them have the full power against another. The role of the head of state is
limited and he provide the advice to the executive and legislative powers
he doesn't have the real power, all decisions come from the prime minster
with his signed, therefore, the head of state in the parliamentary system is
not responsible because he doesn’t have the actual authority to exercise it,
but there are some one who see that head of state has some authority on
field of his work as a head and as a part of the executive power.

المقدمة
فــان الفنــر هــو ال ـ ي يتــوىل املوأمــة يف التطبي ـ،  والنصــوص جاد،اذا كانــت احليــا متطــور بطبيعتهــا
 فضال،ك ينمو ابنتظا واضطراد،  وهو ال ي حيدث االنسجا واالتساق يف عجلة النظا القائ، الفعل
 وهـ ا. وهو ما يؤدي اىل تطور مباد عمل اخرى،عن ا جياد احللوك الال مة لال مات واملشاكل السياسية
 خيتلـف وضـ هـ. االمر يظهر بصور اك ر احلاحـا علـ مسـتوى النظـا السياسـ والسـلطة التنفي يـة فيـ
 ويف النظـا الربملـاين اليتعـد دور رئـيس الدولـة. السلطة من دولة اىل أخرى حس النظا السياسـ املطبـ
 وحــى، احلن ـ بــن الســلطتن التش ـريعية والتنفي يــة وتوجي ـ النصــح واالرشــاد هلمــا واليباشــر احلن ـ بنفس ـ
 وعل ه ا فأن رئـيس.مايصدر عن وبتوقيع جي ان حيمل توقي رئيس الو راء ايضاً واحيا ً مجي الو راء
الدولــة غــري مســؤوك سياســياً ألن مــن ميــارس الســلطة الفعليــة هــو املســؤوك عــن تصــرفات جي ـ أن تنــون
611

ضع السلطة الرنفيذية يف النظام ال ملاين (دراسة م ار ة)

احلنومة (الو ار ) احلائ عل ثقة الربملان ومى ما فقدت ه ال قة عليها ان تسـتقيل .وهبـ ا تنـون اهليئـة
التشـريعية واهليئــة التنفي يــة يف هـ ا النظــا متـوا نتن فلنــل منهمــا ســالح تشــهر بوجـ اهليئــة االخــرى عنــد
احلاجة .وهو الراي الراجح لدى اغل فقهاء واسات القانون الدستوري وال ين يعدون ضعف دور رئيس
الدولــة مــن املميـ ات االساســية للنظــا الربملــاين كونـ اليقــو أبي عمــل سياسـ عــدا اختيــار رئــيس الــو راء.
وحــى يف ه ـ احلالــة فــأن حريــة اختيــار حمــدود  ،الن ـ جمــرب عل ـ اختيــار رئــيس الــو راء مــن بــن اعضــاء
االغلبيــة يف اجمللــس .ومـ ذلــك مثــة مــن يعــارض هـ ا االـراي ويقــوك :ث إن للســلطة التنفي يــة ورئــيس الدولــة
علـ وجـ اخلصــوص بعـض االختصاصــات الــي يقــو هبـا يف ميــدان الســلطة التنفي يـة :كحـ تعيــن رئــيس
الــو راء واقالــة الــو ار عــالو علـ كونـ املرشــد االعلـ واحلنـ بــن الســلطات ...كمــا ان لـ اختصاصــات
تش ـريعية كح ـ االع ـرتاض عل ـ الق ـوانن وح ـ اصــدارها ...ودعــو الربملــان اىل االنعقــاد وح ـ حــل اجمللــس
النيايث.
اوال :اهمية البحث

تنبـ مــن اتيــة وعراقــة النظــا الربملــاين كونـ النظــا السياسـ االقــد تطبيقــا علـ مســتوى الــدوك ،كمــا
يســتمد البحـ اتيتـ مــن انتشــار تطبيـ هـ ا النمــوذج الربملــاين يف الن ــري مــن دوك العــام الســيما بعــدعا
 2991السباب عد  .فضال عن احلاجة لتسليط الضوء عل احلدود النظرية ومدى امنانيـة تطبيقـ وفـ
سياق حيق املوا نة والتنييف بن النظرية والتطبي ويضمن النجاح عند ه ا التطبي .
ثانيا :مشكلة البحث

واذا كان للسلطة التنفي ية تركيب خاصة ووض ممي يف النظا الربملاين من الناحية النظرية ،فان التطبي
يؤشـر حـاالت مـن اخلـروج عـن السـياقات النظريـة ال ابــة هلـ ا النظـا  ،االمـر الـ ي يـدف اىل التسـاؤك حــوك
مساحة ه ا اخلروج واثر عل وض السلطة التنفي ية وخصائصـها الرئيسـة ،واالسـباب النامنـة وراء ذلـك
االنفصاك بن النظرية والتطبي السيما يف بلد العراق .
ثالثا :منهجية البحث

اخـ البحـ ابملـنه الوصــف التحليلـ والـنه املقــارن معتمـدين علـ ذلــك النمـوذج العـراق كأســاس
املقارنة م مناذج يتقدمها النموذج الربيطاين.
رابعا :خطة البحث

ســنتناوك ه ـ ا البح ـ يف ثالثــة فصــوك األوك ممارســة الســلطة يف النظــا الربملــاين وال ــاين وض ـ رئــيس
اجلمهورية يف دستور مجهورية العراق لعا  1115ونتناوك يف ال ال وضـ رئـيس جملـس الـو راء يف دسـتور
مجهورية العراق لعا  .1115خامتة البح الي نضمنها أبر النتائ والتوصيات.
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الفصل األول :ممارسة السلطة التنفيذية في النظام البرلماني
ينبغ لتحديد وض السلطة التنفي ية يف النظا الربملاين وتبيان مالحمها اجلوهرية الي متي ها يف األنظمة
األخرى( ،)1ان نتناوك ابلدراسة كيفية بنـاء هـ السـلطة ،مـن خـالك املبـدأ العـا الضـابط لتشـنيلها ،وهـو
مبــدأ ثنائيــة الســلطة التنفي يــة ،نتنــاوك بعــد ذلــك وض ـ الســلطة التنفي يــة ،إ اء الســلطة التش ـريعية مــن
خــالك مبــدأ املســاوا بــن الســلطتن وقيــا عالقــة التعــاون والرقابــة املتبادلــة بينهمــا .وتقض ـ دراســة ه ـ
املوضوعات تقسي ه ا الفصل إىل املبح ن التالين:
املبح األوك :يف مبدأ ثنائية السلطة التنفي ية.
املبحـ ال ــاين :يف مبــدأ املســاوا بــن الســلطة التنفي يــة والســلطة التشـريعية وقيــا عالقــة تعــاون ورقابــة
متبادلة بينهما.
املبحث األول:ثنائية السلطة التنفيذية

تتنون السلطة التنفي ية يف النظا الربملاين من طرفن ،رئيس الدولة مـن حيـة ،والـو ار كهيئـة مجاعيـة
من حية أخرى .وسو نعرض للوض الدستوري اخلاص لرئيس الدولة ،والو ار  ،يف املطلبن التالين:
املطل األوك :يف رئيس الدولة
املطل ال اين :يف الو ار كهيئة مجاعية
املطلب األ  :رئيس الد لة
قد ينون رئيس الدولة يف النظا الربملاين ملناً متوجاً ،يتبوأ منصب عن طري الوراثة ،وقد ينون رئيساً
للجمهورية ،يل منصب ابالنت اب( .)7وهو يف كال النظامن – امللن واجلمهوري – يعد رئيساً للسلطة
رئيس احلنومة Chef
التنفي ية .ويل أن ينون رئيس الدولة يف النظا الربملاين ش صاً آخر غري ش
رئـيس الـو ار أو الـو ير األوك .إذ الجيـو حبـاك لـرئيس الدولـة أن
 ،du Gouvernementأي غري ش
جيم بن صفت كرئيس للدولـة وبـن صـفت كـرئيس للحنومـة .فالنظـا الربملـاين يقـو علـ وجـوب الفصـل
العضـوي بـن املنصـبن .ويـرى الـبعض أن ممـا يؤخـ علـ النظـا الربملـاين انـ يقـو علـ اسـاس الفصـل بـن
منص رئيس الدولة ،وهو رئيس السلطة التنفي ية وفقاً للدستور ،ومنص رئيس احلنومـة(رئيس الـو راء)
رئـيس السـلطة التنفي يـة مـن الناحيـة الفعليـة .إذ يضـ هـ ا النظـا علـ رائسـة السـلطة التنفي يـة ش صــن
خمتلفن مما يؤدي اىل الصراع بينهما يف سبيل السلطة وحيدث اخطاراً ك ري أتها ما قد يصي الدولة من
انقســا يف الســلطة ومــن تو ي ـ للمســؤولية ،األمــر ال ـ ي يهــدد اســتقرار احلن ـ ويعطــل عمليــة االصــالح
املرجــو  .ويســتطرد اصــحاب ه ـ ا النقــد القــوك :صــحيح ان رئــيس الدولــة هــو ال ـ ي خيتــار رئــيس الــو راء
 -1الدكتورعبــدهللا اب ـراهي صــف :مــدى ت ـوا ن الســلطة السياســية م ـ املســؤولية يف الدولــة احلدي ــة،دار النهضــة العربيــة،القاهر ،
 ،2982ص 81ومابعدها.
 -7فالنظــا الربملــاين مينــن ان يتصــور وجــود يف الــدوك الــي تتبــى النظــا امللنـ وتلــك الــي تتبــى النظــا اجلمهــوري ،فهـ ا النظــا
السياس قد وجد – يف بدايت –يف اجنلرتا -بلد األ  -أخ ت ب بلجينـا والسـويد اسـبانيا يف ظـل دسـتور عـا  ،2834وفرنسـا
بعد سقوط بليون ،وقد طب ه ا النظا أيضاً يف الدوك اجلمهورية فت تطبيق يف فرنسا عا  2831ويف تشينوسلوفاكيا وبولونيـا عـا
 .2914انظر د .عبدهللا ابراهي صف ،املصدر الساب  ،ص.84
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والو راء ويعفيه من مناصبه ممـا قـد يفيـد تبعيـته لـ وخضـوعه لسـلطان  ،ولنـن هـؤالء اذ يعتمـدون يف
اســتمراره يف احلن ـ عل ـ مــا يولي ـ ااه ـ الربملــان مــن ثق ـ  ،فــام يســتطيعون حبن ـ مصــدره الشــعيب ان
ينا عوا رئيس الدولة السـلطة وان يفرضـوا عليـ اجتـاهه يف شـؤون السياسـة العامـة .ونـرى ان هـ ا النقـد يف
غري حمل ذلك أن النظا الربملاين يف شنل التقليـدي يقـو علـ اسـاس عـد مسـؤولية رئـيس الدولـة وعـد
متتع بسلطات فعليـ وحقيقيـة يف شـؤون احلنـ  ،فهـو ال ميلـك منهـا اال اجلانـ االمسـ  ،ومتلـك الـو ار يف
ه ا النظـا مباشـر السـلطات احلقيقيـة اذ مت ـل احملـور االصـل والفعـاك يف مباشـر شـؤون السـلطة .فالنظـا
الربملـاين ال يفــرتض قيـا صـراع يف ســبيل السـلطة بــن طــريف السـلطة التنفي يــة اي بــن رئـيس الدولــة ورئــيس
الو ار  ،واليرتت عل ذلك ع عـة او هتديـد السـتقرار احلنـ  ،ولـو حـدث م ـل هـ ا الصـراع الـ ي تصـور
اصــحاب ه ـ ا النقــد فاننــا الننــون ا اء نظــا برملــاين تقليــدي ،بــل ا اء نظــا يتضــمن خــروج علـ القواعــد
واالصوك املعروف يف النظا الربملاين يف شنل التقليدي.
وإذا كان رئيس الدولة يف النظ الربملانيـة امللنيـة يتبـوأ منصـب عـن طريـ الوراثـة ،األمـر الـ ي ينفـل لـ
االســتقالك جتــا الســلطة التش ـريعية ،فــال ينــون خاضــعاً للربملــان ،فإن ـ يف الــنظ اجلمهوريــة يتــوىل منصــب
ابالنت اب ،إما عن طري الشع مباشر وإما عن طري الربملان.
ويشري الفق الدسـتوري اىل ان اختيـار رئـيس الدولـة يف الـنظ اجلمهوريـة عـن طريـ الشـع مباشـر أو
عن طري الربملان ل عواقب الي قد ختل مبقتضيات النظا الربملاين القائ عل املساوا والتوا ن بن السلطة
التنفي يــة والســلطة التشـريعية( ،)6فــاذا جــاء الـرئيس عــن طريـ االنت ــاب الشــعيب ،election populaire
فمــن شــأن ذلــك العمــل علـ تقويــة مركـ  ،لشــعور أبنـ جــاء منت بـاً عــن طريـ االقـرتاع العــا مــن جانـ
الشع أبسر  ،وابلتا فإنـ ينـون أعلـ مرتبـة مـن الربملـان ،أمـا اذا جـاء الـرئيس عـن طريـ الربملـان ،فمـن
شأن ذلك أن يؤدي اىل ضـعف مركـ بـل واىل جعلـ يف مركـ ادىن مرتبـة مـن مركـ الربملـان ،أو مبعـى أدق
يؤدي ذلك اىل جعل رئيس الدولة يف مرك التاب ابلنسبة للربملان( ،)5وجيعل النظا قريباً من نظا حنومة
اجلمعية ،وهو ما يتناىف ومسة التوا ن واملساوا بن كل من السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية ،ه ا فضالً
عن أن جيعل أمر اختيار الرئيس واقعاً حتت سيطر األح اب السياسية ومناوراهتا( .)4عل أي حاك فان يف
جماك التفضيل بن أسلوب االنت اب الشعيب او االنت اب عن طري الربملان ،فان الفق الفرنس يفضل،
لتحقيـ النظــا الربملــاين يف الــنظ اجلمهوريــة ،أن يــت انت ــاب الـرئيس عــن طريـ الربملــان ابالقـرتاع الســري،
حى مينن االبتعاد عن سيطر االح اب والبعد عن مناوراهتا .ويرى االستاذ  ،Julien Laferriereان عل
الرغ من التسلي – من وجهة النظر السياسية -ابحتماك خضوع الرئيس للربملان ،فـان هـ ا االسـلوب –
من وجهة النظر القانونية -ال يرت ابلضرور عنصر التبعية ،أي تبعية رئيس الدولة للربملان ،مادا ان ه ا
 -6الدكتور /ثروت بدوي ،النظرية العامة للنظ السياسية ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،2999 ،ص .772
 -5الدكتور /مصطف ابو يد ،النظا الربملاين يف لبنان ،الشروق ،بريوت ،2949 ،ص.11
 -4ويقوك الدكتور ثروت بدوي يف ه ا اخلصوص:ثان النظا الربملاين االصيل ال ي مينن ان يقو في توا ن فعل بـن السـلطتن
التشريعية والتنفي ية اليتحق اال يف البالد ذات الشنل امللن  ،فرئيس الدولة ال ي يستمد سلطت ابلوراثة ينون مستقالً عن الربملان،
كما ان ه ا االخري حبن ان قد مت تنوين ابالنت اب الشعيب يستطي ان يقف يف مرك متعادك م السلطة التنفي ية الي علـ رأسـها
امللك .أما حي ينون اختيار رئيس الدولة بيد الربملان فان كفة ه ا االخري سرتجح حتماً عل كفـة السـلطة التنفي يـة ،ويصـبح رئـيس
السلطة التنفي ية يف مرك التاب للسلطة التشريعيةث .انظر د .ثروت بدوي ،املصدر الساب  ،ص.772
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االخــري ال ميلــك حـ ع لـ طيلــة مــد رائســت  ،فهـ ا الـرئيس يصــبح بعــد اختيــار – مــن جانـ الربملــان –
مسـتقالً مـا دا ان بقـاء يف احلنـ غــري مرهـون برضـاء الربملـان( .)3وحنـن مــن جانبنـا نـرى أن اختيـار رئــيس
الدولة يف النظا الربملاين عن طري الربملان ال يرت ابلقط والضرور تبعية رئيس الدولة للربملـان الـ ي قـا
ابختيار  ،ما دا ان الرئيس يتمت بضما ت تنفل ل االستقالك ا اء الربملان ،وأه ه الضما ت تقرير
عــد مســؤوليت السياســية .ونــرى ان ـ الجمــاك لالستشــهاد ،يف ه ـ ا اخلصــوص ،مبــا يقــاك ث ان اخلــال يقيــد
امل لوقث و ثان الرئيس – امل تار عن طري الربملان -يعد ربي اجمللس ال ي اختار ث للتدليل علـ تـوفر
عالقــة تبعيــة وخضــوع دائمــة وحتميــة مــن جان ـ ال ـرئيس للربملــان ال ـ ي قــا ابختيــار  .فه ـ األق ـواك ،ان
صــدقت يف بعــض الــدوك لظــرو خاصــة برؤســاء الــدوك كضــعف ش صــيته وهـوان نفــوذه  ،أو لطبيعــة
النظــا الدســتوري ذاتـ كنظــا حنومــة اجلمعيــة او اجمللسـ  ،فهـ ال تصــدق حبــاك يف الــدوك الربملانيــة الــي
تقــرر عــد املســؤولية السياســية لـرئيس الدولــة أمــا الربملــان ،مــادا انـ لــيس مبقــدور هـ ا األخــري حـ إقالــة
رئيس الدولة أو ع ل طيلة مد واليت الدستورية يف احلن .
أ ال :عدم مسؤ لية رئيس الد لة سياسيا:

يقصــد مببــدأ عــد مســؤولية رئــيس الدولــة سياســياً يف النظــا الربملــاين عــد ج ـوا مســاءلت عــن شــؤون
احلنـ أمــا الربملــان ،فــال ينــون للربملــان حـ سـؤال أو اســتجواب أو االقـرتاع بعــد ال قــة بـ الرغامــة علـ
اإلستقالة( )8قبل انتهاء مد حنم أو رائست ( .)9فالن اع – عل حد قـوك الفقـ الفرنسـ  -بـن احلنومـة
والربملــان المينــن ان تلحـ عواقبـ حبــاك رئــيس الدولــة ،فهــو غــري مســؤوك علـ االطــالق(.)21وقاعــد عــد
مســؤولية رئــيس الدولــة يف النظــا الربملــاين قــد نشــأت يف اجنل ـرتا أعمــاالً للمبــدأ االجنلي ـ ي الشــهري ثامللــك
الخيطـئث ثThe king can do no wrongث ،وهـو مـاعرب عنـ الفقـ الفرنسـ ابلقـوك :ث La Roi ne
peut Malfaireث وما دا ان امللك الخيطئ فال مينن أن تلحق املسؤولية حباك.
وعد مسؤولية رئيس الدولة يف األنظمة امللنية الربملانيـة قاعـد مطلقـة ،فامللـك ال يسـأك سياسـياً كمـا
اليسأك جنائياً ،بل والمينن مالحقت عل االطالق .وكما يقوك الفق االجنلي ي ان لو حدث وقتل امللك
بيد و يراً فان املسؤولية تق عل عـات رئـيس الـو راء أو الـو ير األوك ،أمـا إذا قتـل امللـك رئـيس الـو راء أو
الو ير األوك فال تنون هناك مسؤولية عل أحد( .)22ان ذلك تطبيـ بسـيط ملـا تضـمنت الواثئـ االجنلي يـة
مـن ان ش صـية امللـك مصـونة ال متـس La personne du roi est inviolable et sacreeوتقريـر مبـدأ
عد مسؤولية رئيس الدولة يف النظا امللن الربملاين ليس سوى نتيجة طبيعيـة لنظريـة احلـ االهلـ droit
 divinللملوك ،وتطبي منطق للمبدأ االجنلي ي الشهري ثالعدالة تنب من ضمري امللوكث ابعتبـاره مي لـون
 -3د.إبراهي عبد الع ي شيحا ،وضـ السـلطة التنفي يـة يف االنظمـة السياسـية املعاصـر  ،منشـأ املعـار  ،اإلسـنندرية،1114 ،
ص.27
 -8الدكتور عبداحلميد متو  ،القانون الدستوري واألنظمة السياسية ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،2944 ،ص.711
 -9الدكتور ابراهي عبد الع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.26
 -21كما الجيو اقحا اس الرئيس يف مناقشات جتري ابجمللس مبناسبة ادانة عمل حنوم .
 -22وقــد عــرب دايسـ أيضـاً عــن ذات املعــى قــائالً أن امللــك إذا قتــل رئــيس و رائـ فــال توجــد حمنمــة ينعقــد هلــا االختصــاص هبـ ا
الفعل.
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رمـ العدالــة يف الدولــة( . )21غــري أنـ إذا كانــت قاعــد عــد مســؤولية رئــيس الدولــة امللنيــة الربملانيــة قاعــد
مطلقــة ،فــال يســأك امللــك حبــاك ال مــن الناحيــة السياســية والمــن الناحيــة اجلنائيــة ،فــإن ه ـ القاعــد تعــد
قاع ــد نس ــبية يف األنظم ــة اجلمهوري ــة الربملاني ــة حيـ ـ تقتص ــر ع ــد مس ــؤولية رئ ــيس الدول ــة علـ ـ النط ــاق
السياس وحد دون اجلنائ (.)27
مبعى أن مينن مسائلة رئيس الدولة عن ارتناب للجرائ  ،م ل يف ذلك م ل بقية أفراد وطن ( .)26عل
كــل حــاك فمــن املس ـل ب ـ يف األنظمــة الربملانيــة -ملنيــة كانــت أو مجهوريــة -أن رئــيس الدولــة ال ينــون
مسؤالً أما الربملان ،والينون مبقدور ه ا األخري أن جيرب عل االستقالة أبي حاك من األحواك(.)25
اث يا :رائج عدم مسؤ لية رئيس الد لة:

هناك نتيجتان أساسيتان ترتتبان عل تقرير عد مسؤولية رئيس الدولة سياسياً يف النظ الربملانية:

النريية األ ىل :ا ر ا السلطات الفعلية للوزار :

إن أوك نتيجــة ترتت ـ عل ـ عــد ج ـوا مســاءلة رئــيس الدولــة يف األنظمــة الربملانيــة تنمــن يف وجــود
البــديل ال ـ ي يتحمــل مســؤولية سياســة احلن ـ  ،وه ـ ا البــديل هــو الــو ار  .وملــا كــان مــن املبــاد املقــرر أن
()24
املسؤولية تدور م السلطة وجوداً وعدماً ،أي أن حينما توجد املسؤولية توجد السلطة La ou est la ،
 responsibilite la est le pouvoirفـإن ذلـك يـؤدي إىل انتقـاك سـلطة البـت يف أمـور احلنـ مـن رئـيس
الدولة -غري املسؤوك -إىل الو ار املسؤولة .ل لك كان القوك ال ائ لدى الفقة االجنلي ي ثان امللك يسود
والحينـ ث " "The King reigns but does not ruleأو ""La Roi regne mais ne gouverne pas
وتبعاً ل لك الينون لرئيس الدولة يف األنظمة الربملانية سياسـة خاصـة أو بر جمـاً ذاتيـاً ،فهـو اليقـو بوضـ
سياسة الدولة بنفس  ،فوض ه السياسة وحتريك دفة األمور يف الدولة ينون أمراً مرتوكاً للو ار الي تعد
حجر ال اوية يف النظا الربملاين( .)23وسلطات رئيس الدولة التعدو يف ه ا النظا أن تنون جمرد سلطات
 -21الدكتور مصطف فهم أبو يد ،املصدر الساب  ،ص.17
 -27ويشــري الفقـ اىل أن احليــا السياســية قــد عرفــت اســت ناءات ضــئيلة علـ قاعــد عــد مســؤولية رئــيس الدولــة يف اجلمهــورات
الربملانيــة ،إذ قــررت بعــض الدســاتري -كدســتور فيمــر الصــادر عــا  ،2929ودســتور النمســا الصــادر عــا  ،2911ودســتور اجلمهوريــة
اإلسبانية الصادر عا  -2972امنانية ع ك رئيس اجلمهورية قبل انتهاء مد رائست بناء عل اقـرتاح الربملـان وموافقـة أغلبيـة النـاخبن.
انظر الدكتور ابراهي عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب ص  .24وحنن النرى يف م ل ه الدساتري تقرير الست ناءات عل قاعـد عـد
مسؤولية رئيس الدولة ،فالربملا ت يف ظل أحنا ه الدساتري المتلك وحدها ح اقالة الرئيس أو ع لـ  ،بـل امـا متلـك جمـرد االقـرتاح،
ويعرض امر االقالة ع ل الناخبن أنفسه أصحاب احل يف التقريـر ،فالربملـا ت التسـتطي حبـاك مسـائلة رئـيس الدولـة أو اقالتـ ابرادهتـا
ملا يتضمن ذلك من خروج عل أه القواعد املألوفة يف األنظمة الربملانية ،وه عد مسؤولية رئيس الدولة سياسياً.
 -26وحياك رئيس اجلمهورية إمـا امـا حمـاك خاصـة -وهـ ا هـو الغالـ  ،أو أمـا احملـاك العاديـة .وعلـ أي حـاك فـان الدسـاتري
ه الي حتدد احملنمة امل تصة وجهة االهتا أمامها .كما حتدد أيضاً جماك املسائلة اجلنائية لرئيس اجلمهورية.
 -25واذا كـان الربملـان يف األنظمـة الربملانيــة اليسـتطي أن ي ـري مســؤولية رئـيس الدولـة أو يطلـ منـ االسـتقالة ،اال أن الربملـان قــد
يعمـد اىل عــد التعـاون معـ او يناصـب العــداء فيضـ أمامـ مـن العقبــات مايضـعف ســلطت ونفـوذ  .األمــر الـ ي قــد يـؤدي ابلـرئيس اىل
االســتقالة ،حــدث ذلــك فع ـالً يف فرنس ـاً عــا  2883ابلنســبة لل ـرئيس  GREVYوعــا  2916وابلنســبة لل ـرئيس  Millerandحي ـ
قد كل من الرئيسن استقالت اىل الربملان .االمر ال ي يتعارض م مقتضـيات النظـا الربملـاين الـ ي اعتمدتـ الدسـاتري الفرنسـية آنـ اك
ومانصت علي من عد مسؤولية رئيس الدولة سياسياً.
 -24د.ابراهي عبد الع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.28
 -23ويــرى الفقـ ان هـ ا الوضـ ينــون اك ــر اتفاقـاً مـ املبــدأ الــدميقراط الـ ي يركـ الســياد للشــع وجيعلـ صــاح األمــر يف
تصـريف شــئون الدولــة .فمــا دا ان الــو ار تتــألف يف هـ ا النظــا مــن عمــاء حـ ب األغلبيــة ،أو يــدع األقــل تنــون مؤيــد مــن أغلبيــة

615

العدد11 :

ف ريــة أو أمسيــة الفعليــة .ويرتت ـ عل ـ ذلــك أن مجي ـ الســلطات الــي متنحهــا الدســاتري لرؤســاء الــدوك يف
األنظمــة الربملانيــة ،كتعيــن املــوظفن وع ـ هل  ،وتوقي ـ املعاهــدات ،ودعــو الربملــان لالنعقــاد وأتجيل ـ وحل ـ ،
واس ــتعماك حـ ـ العف ــو ،هـ ـ يف الواقـ ـ حق ــوق أمسيـ ـ لـ ـرئيس الدول ــة ،وين ــون ص ــاحبها احلقيقـ ـ ال ــو ار
املسـؤولة( .)28ان انتقـاك سـلطات رئـيس الدولــة غـري املسـؤوك إىل الـو ار املســؤولة أمـر منطقـ حتتمـة طبيعــة
األشياء :فلو أن الرئيس قد استأثر ابلتصر  ،فال بد من توق احتماك الصواب أو اخلطأ من جانب .
فــاذا أخطــأ ال ـرئيس وجبــت مســاءلت عــن تصــرف  .ولتفــادي التعــارض بــن ه ـ النتيجــة وقاعــد عــد
مسؤولية رئيس الدولة وج أن جيرد الرئيس من سلطات والتسلي هبا للـو ار حبيـ الينـون لـرئيس الدولـة
يف األنظمة الربملانية إال جمرد مرك شريف أو ف ري.
النريية الثا ية :رئيس الد لة اليسرطيع العمآل منفردا

والنتيجة ال انية لعد مسؤولية رئيس الدولة يف األنظمة الربملانية تنمن يف عد امنانية مباشر الرئيس
الختصاصات منفرداً ،وهو ما عرب عن الفقـ االجنليـ ي أبن ثامللـك الينفـرد وحـد ابلتصـر ث The king
 . can not act aloneفجمي اختصاصات املسند الية كرئيس للدولة جي أن ميارسها عن طريـ و رائـ ،
وجي ان تنون قرارات بشأما ممهر بتوقي الو راء امل تصن .ونتيجة ل لك تنعقد مسؤولية كـل مـنه عـن
القرارات الي مهرها(.)29
ويرتتـ علـ النتيجــة الســابقة أن أوامــر رئــيس الدولــة ال ختلـ الــو راء مــن املســؤولية ،فــال يســتطي أي
منه االحتماء خلف توقي رئيس الدولة للتنصل من املسؤولية عن القرارات واالعماك الصادر عن  ،فه
األعماك تعد وكأما صادر منه حى اذا قا هبا رئيس الدولة بنفس (.)11
ويشري االستاذ  Julien Laferriereاىل أن قاعد التوقي اجملاور أو امل دوج ( )Le Contreseingمت ل
قاعد مطلقة ،فه تشمل مجي أعماك رئيس الدولة املنتوبة -ابست ناء بعض احلاالت املنصوص عليها-
حى ولو م تنن ه األعماك ترت آاثراً قانونية أو م ينن هلا صـفة تنفي يـة ،كالربقيـات اخلاصـة ابلتهنئـة
الــي ترســل إىل رؤســاء الــدوك األجنبيــة مبناســبة ارتقــاء العــرش أو ال ـ واج( ،)12ك ـ لك ابلنســبة للرســائل الــي
يبع هبـا رئـيس الدولـة إىل الربملـان ليشـنر علـ انت ابـ اا  ،فهـ الرسـائل ختضـ أيضـاً لقاعـد التوقيـ
امل دوج(.)11
ويشري الفقة اىل است نائن عل ه القاعد :
األوك :يتعل ابستقالة رئيس الدولة ذات  ،فـالعر قـد جـرى علـ عـد خضـوع اخلطـاب الـ ي يرسـل
اىل الربملان متضمناً أمر االستقالة لقاعد التوقي اجملاور ،ألن األمر يتعل بعمل ش ص لرئيس الدولة.
أعضــائ عل ـ األقــل ،أنظــر الــدكتور حممــد كامــل ليل ـ  ،الــنظ السياســية،الدولة واحلنومــة ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهر  ،2947 ،ص
.471
 -28د .ابراهي عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.29
 -29د .عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص .11
 -11د .مصطف أبو يد :النظا الربملاين يف لبنان ،املصدر الساب  ،ص .18والدكتور ابراهي درويش ،القـانون الدسـتور النظريـة
العامة ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،1116 ،ص 51ومابعدها.
 -12وقد ن الدستور الفرنس الصادر عا  2831عل قاعد التوقي امل دوج.
 -11د.عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.15
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ال ـاين :يتعلـ بتعيـن الـرئيس اجلديـد للـو ار حيـ الينـون يف احلنـ رئـيس للـو راء قـط ،واليتصـور يف
ه احلالة أن يدع رئيس الو ار املستقيلة أو املقالة للتوقي عل قرار تعين الرئيس اجلديد(.)17
واذا كانت قاعد التوقي اجملاور تغط –كقاعد عامة – مجي أعماك رئيس الدولـة املنتوبـة فمـا هـو
احلن ـ ابلنســبة لتصــرفات غــري املنتوبــة؟ ان ه ـ التصــرفات ،وان م يتصــور ان جيــري بشــأما توقي ـ جمــاور،
يظــل الــو راء املعنيــون مســؤولن عنهــا .ويوضــح االســتاذ  JULIEN LAFERRIEREذلــك بقول ـ  :ان
رئيس الدولة اذا ذه لريأس احتفـاالً وألقـ فيـ خطـاابً سياسـياً ،أو ذهـ السـتقباك احـد الرؤسـاء ،ففـ
هاتن احلالتن البد وأن يصـحب و يـر خمـت  ،وهـو يف هـ احلالـ حيضـر ليتحمـل مسـؤولية تصـر رئـيس
الدولة ،وتنون الو ار ه املسـؤولة عـن مجيـ تصـرفات الـرئيس طاملـا م تقـد احتجاجـاً علـ ماصـدر عنـ
من تصرفات وما اخت من مواقف.
وينــون هـ ا االح تجــاج بطبيعــة احلــاك عــن طريـ تقــدمي اســتقالتها ،فهـ ان م تفعــل ذلــك وبقيــت يف
احلن كان ذلك قرينة عل قبوهلـا لتصـرفات الـرئيس .وتنـون هـ وحـدها املسـؤولة أمـا الربملـان عـن مجيـ
تصــرفات  ،فه ـ التســتطي حبــاك التنصــل مــن مســؤوليتها حبجــة أن ه ـ التصــرفات ه ـ تصــرفات خاصــة
برئيس الدولة ،أو أن قا هبا دون عل الو راء امل تصن أو يف غيبته (.)16
إذا كان مبـدأ عـد مسـؤولية رئـيس الدولـة يف النظـا الربملـاين قـد أدى إىل انتقـاك السـلطات الفعليـة يف
احلن إىل الو ار  ،وأن الرئيس ي اوك تبعـاً لـ لك سـلطات الـي اسـندها اا الدسـتور عـن طريـ و رائـ  ،فـإن
ا لتساؤك ي ار عما إذا كان هناك من سلطات يستطي رئيس الدولة أن ميارسها بصفة فعلية وبنفس .
جرى الفق الدستوري عل االشار اىل حـالتن ميـارس فيهمـا رئـيس الدولـة سـلطات حقيقـة وفعليـة يف
شؤون احلن .
أ ال :حق رئيس الد لة يف تعيني الوزراء إقالربم:

ان رئيس الدولة يف احلنومات الربملانيـة هـو الـ ي يقـو بتعيـن الـو راء واقـالته  ،هنـ ا تـن الدسـاتري
يف الــدوك الربملانيــة ،فهــل ميلــك رئــيس الدولــة يف هـ ا اخلصــوص حقـاً فعليـاً وذاتيـاً ميارسـ بنفسـ  .أن واقـ
احلاك يف الـدوك الربملانيـة يفيـد أن حـ رئـيس الدولـة بشـأن تشـنيل الـو ار ينـون قاصـراًعل اختيـار رئـيس
الــو راء ،ويقــو ه ـ ا األخــري بــدور  -بعــد تنليف ـ مــن رئــيس الدولــة -ابختيــار اعضــاء الــو ار حــى يضــمن
تعاوم مع يف تسيري دفة احلن  .ولتبيان ذلك ينبغ أن نتعرض ملـدى حـ رئـيس الدولـة يف تعيـن رئـيس
الو راء وحق يف تعين أعضاء الو ار (.)15
 -2تعين رئيس الو راء:
إن من ح رئيس الدولة يف النظا الربملاين أن يقو ابختيار رئيس الو راء ،فعند إقالة الو ار القدمية أو
استقالتها يقو رئيس الدولة ابختيار رئيس الو راء اجلديد .وبطبيعة احلاك ال خيض تصر الرئيس يف ه ا
 -17انظر الدكتور مصطف أبو يد ،املصدر الساب  ،ص.71
 -16د.عبداحلميد متو  ،املصدر الساب  ،ص.771
 -15د .طعيم ـ اجل ــر  ،نظري ــة الدول ــة واملب ــاد العام ــة لألنظم ــة السياس ــية ونظ ـ احلن ـ  ،دراس ــة مقارن ــة ،دار النهض ــة العربي ــة،
القاهر  ،2938 ،ص.572
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اخلصــوص لقاعــد التوقي ـ اجملــاور ،اذ اليتصــور يف ه ـ احلال ـة أن يــدع رئــيس الــو ار املســتقيلة أو املقالــة
للتوقي عل قرار تعين رئيس الو ار اجلديد  .وهنا يصدق القوك أبن رئيس الدولة يتصر منفرداً وينون
قرار تعين رئيس الو ار موقعاً من رئيس الدولة وحد (.)14
 -1رئيس الو راء عي ح ي:
رئيس الو راء فان التساؤك ي ار حوك ما اذا كان
اذا كان رئيس الدولة هو ال ي يقو ابختيار ش
()13
يتمت يف هـ ا الشـأن بسـلطة فعليـة وحقيقـة ان هـ ا احلـ يبـدو جمـرد حـ نظـري حمـض  ،فـرئيس الدولـة
امل تــار ملنصـ رائســة
ينــون مقيــداً ابختيــار عــي حـ ي ،انـ اليســتطي جتاهــل هـ الســمة يف الشـ
الـ ي حيصـل
الو راء أو الو ير األوك ،فحق يف ه ا اخلصوص الينون طليقاً ،بـل ينـون مقيـداً ابلشـ
عل ثقة الربملان.
فاذا كان هناك ح ب مي ل أغلبية برملانية (وه ا هو الغال ) فالرئيس ينون مقيداً بدعو ال عي احل ي
هل األغلبية لرائسة الو ار  ،فهو ينون مقيداً يف ه احلالة بتمنن احل ب صـاح األغلبيـة مـن احلنـ .
ولــن يتحق ـ ذلــك ،بطبيعــة احلــاك ،اال اذا جــاء رئــيس الــو ار واعضــائها مــن ح ـ ب االغلبيــة ألن اســتمرار
الــو ار يف احلن ـ أمــر مرهــون حبصــوك ه ـ ا األخــري عل ـ ثقــة الربملــان وأتييــد ( .)18عل ـ هـ ا النحــو ينــون
رئ ــيس ال ــو راء ش ــب مف ــروض علـ ـ رئ ــيس الدول ــة،األمر الـ ـ ي ينب ــئ ع ــن دور هـ ـ ا األخ ــري يف ش ــأن هـ ـ ا
األختيـار .وتبعـاً لـ لك مينــن القــوك ان حـ رئــيس الدولـة يف اختيــار رئــيس الــو راء اليعــدو أن ينــون حقـاً
نظراً حبتاً.
أما إذا م ينن هناك ح ب معن تتم ل في األغلبية الربملانية ،أي حي تتعدد األح اب دون حصوك
احداها عل أغلبية املقاعـد يف الربملـان ،فـان رئـيس الدولـة يتمتـ يف هـ احلالـة بشـ ء مـن حريـة االختيـار
واملفاضلة بن عماء ه األح اب( )19وينون اختيار لرئيس الو راء قائماً عل تقدير الش ص لنفاء
رئيس الو راء ومدى قدرت عل خدمة البالد ،وعل حصول عل أتييـد الربملـان لـ ولرباجمـ السياسـية(.)71
ونرى أن رئيس الدولة وان كان يتمت يف ه ا الفرض حبرية االختيار ،إال أن ينون مقيداً إذ اليستطي أن
أن حيو
خيتار ش صاً ال يتمت ب قة بعض النتل الربملانية ذات ال قل ،واال ما كان مبقدور ذلك الش
عل ثقة الربملان وأتييـد  .أن حـ رئـيس الدولـة يف الفرضـن ينـون مقيـداً بشـأن اختيـار رئـيس الـو راء .يف
الفــرض األوك ينــون مضــطراً ألختيــار الـرئيس مــن حـ ب األغلبيــة ،بــل ان شــئنا الدقــة قلنــا أن هـ ا األخــري
ينون مفروضاً عل رئيس الدولة فيغدو ح الرئيس يف التعيـن جمـرد حـ نظـري حبـت .ويف الفـرض ال ـاين
ينون الرئيس -وان كان ل بعض احلرية مضطراً ألختيار أحد عماءاألح اب الي حتو عل رضـاء النتـل
الربملانية ذات ال قل .فالرئيس ينون مقيداً يف الفرضن مبواقف األح اب السياسية.
 -7تعين الو راء:
 -14د .مصطف ابو يد ،املصدر الساب  ،ص.71
 -13د .ثروت بدوي ،املصدر الساب  ،ص.777
 -18د .طعيم اجلر  ،املصدر الساب  ،ص.591
 -19د .ابراهي درويش ،املصدر الساب  ،ص.254
 -71د .حممد كامل ليل  ،املصدر الساب  ،ص .477د .ثروت بدوي ،املصدر الساب ،ص.777
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قلنا إن الدساتري الربملانيـة ،وان أعطـت لـرئيس الدولـة حـ تعيـن الـو ار  ،إال أن العمـل قـد جـرى علـ
أن يعطـ ـ رئ ــيس الدول ــة لـ ـرئيس ال ــو ار س ــلطة اختي ــار مالئـ ـ ال ــو راء ،ويق ــو هـ ـ ا األخ ــري بع ــرض أمس ــاء
املرشــحن علـ رئــيس الدولــة ليصــدر قـراراً حيمــل توقيعـاً جمــاوراً أي حيمــل توقيعـاً م دوجـاً مــن رئــيس الدولــة
ورئيس الو راء معاً.
ومــن اجلــدير يف ه ـ ا اخلصــوص أن نشــري إىل أن رئــيس الــو راء يتمت ـ يف شــأن تشــنيل الــو ار وانتقــاء
أعضــائها بســلطة تقــدير واســعة ،فه ـ أعوان ـ يف تنفي ـ سياســت  ،واملســؤوك عــنه جتــا رئــيس الدولــة وجتــا
الربملـان ،غـري أن ســلطة رئـيس الــو راء التقديريـة يف هـ ا اخلصـوص ليسـت مبطلقــة ،فـان كــان الـرئيس ينتمـ
حل ب األغلبية فان ينون مقيداً بضرور انتقاء مالئ من البار ين من قيادات احل ب ال ي ينتم الي  ،بل
أن العمل يشري إىل أن مرج اختيار الو راء ينون للح ب نفس ال حملض اراد رئيس الو راء(.)72
أما إذا م ينن هناك ح ب مي ل األغلبيـة يف الربملـان ،فـان رئـيس الدولـة وكـ لك رئـيس الـو راء يتمتعـان
ب بعض احلرية يف اختيار الـو راء ،إذ لـيس هنـاك حـ ب مي ـل أغلبيـة برملانيـة تسـتطي أن تفـرض أعضـاءها يف
()71
تشنيل الو ار وحى يف هـ احلالـة جنـد أيضـاً أن حريـة رئـيس الـو راء ليسـت مبطلقـة إذ ينـون مضـطراً
إىل جماملة النتل النيابية ذات ال قل يف اجمللس حـى يـؤمن لو رائـ حيـا مسـتقر فتـتمنن الـو ار مـن البقـاء
يف احلن  .عل أي حاك فاذا كانت املباد الدستورية يف الدوك الربملانية تعط لـرئيس الدولـة حـ تعيـن
الو راء .فإن حق يف ه ا اخلصوص اليعدو أن ينون حقاً شنلياً ،إذ يت تعيينه من الناحية الفعليـة عـن
طري رئيس الو راء.
 -6اقالة الو راء:
كما ينون مـن حـ رئـيس الدولـة تعيـن رئـيس الـو راء والـو راء وعلـ النحـو السـاب ابـرا  ،فهـو ميلـك
أيضـاً ح ـ ع ـ هل  .وحق ـ يف الع ـ ك كحق ـ يف التعيــن الينــون مطلق ـاً دون قيــد ،فهــو ينــون مقيــداً مبوقــف
األحـ اب يف الربملــان( .)77فـرئيس الدولــة إذا عـ ك و ار مؤيــد مــن األغلبيــة الربملانيــة وحاصــلة علـ ثقتهــا-
وهــو أمــر در احلــدوث -فــان األمــر ســينته حبــل الربملــان واجـراء انت ــاابت جديــد  ،فــاذا اســفرت نتــائ
االنت ــاابت عــن فــو ح ـ ب الــو ار املقالــة حبصــول عل ـ األغلبيــة الربملانيــة فــال منــاص مــن أتليــف الــو ار
اجلديد من ذات احل ب( .)76ومعى ذلك ان إقدا رئيس الدولة عل اقالة و ار مع ب قة األغلبيـة لـيس
من األمور الي يستهان هبا ،إذ يض رئيس الدولة نفس يف موقف حرج الحيسد علي اذا ما إنتصر ح ب
األغلبيــة ومت تشــنيلة للــو ار اجلديــد  .األمــر الـ ي يسـ ء اىل مركـ الـرئيس الش صـ وينــاك مــن منانتـ .
كما حيمل ذلك أيضاً معـى أن إراد الشـع قـد وضـحت بشـأن اخلـال الـ ي نشـ بـن رئـيس الدولـة
والربمل ــان -الـ ـ ي ك ــان مؤي ــدا للحنوم ــة املقال ــة -األم ــر الـ ـ ي يصـ ـ قـ ـرار الـ ـرئيس الص ــادر ابقال ــة ال ــو ار
ابخلطأ( ، )75أما إذا اقد رئيس الدولة عل اقالة و ار غري حائ عل ثقـة األغلبيـة الربملانيـة ،فـان األمـر ال
 -72د.عبد الع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.13
 -71د .مصطف أبو يد ،املصدر الساب  ،ص.64
 -77املصدر نفس  ،ص.63
 -76وه ا املوقف يتم ل يف رأي هيئة الناخبن.
 -75د .حممد كامل ليلة :املصدر الساب  ،ص.476
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ي ري صعوابت عملية أو سياسية ت كر ،فاالقالة تنون متفقة ورأي الربملان ومؤيد ملوقف إ اء الو ار املقالة،
وينون تصر الرئيس سليماً الغبار علي (.)74
ثانياً :حق رئيس الدولة في حل المجلس حالً رياسياًDissolution Presidentielle :

يتحق احلل الرائس حلل خال بن رئيس الدولة من جان والو ار والربملان من جان آخر .فـاذا
مــا أراد رئــيس الدولــة إقالــة و ار حتــو عل ـ ثقــة األغلبيــة يف الربملــان ،لعــد موافقت ـ عل ـ سياســتها ،وقــا
بتشـنيل و ار مــن االقليـة ،فإنـ يلجـأ إىل حــل الربملــان واجـراء انت ــاابت جديـد الســتطالع رأي الشــع
علـ موقفـ مــن إقالــة الــو ار ( .)73ويســم احلــل يف هـ احلالــة حــال رائســياً ،ألن مبنــا الفنــر الش صـ
لرئيس الدولة( ، )78وان القصد من اجرائ حـل نـ اع بـن الـرئيس مـن حيـة والـو ار املعـ ب قـة الربملـان مـن
حية أخرى.
فاذا مت حل الربملان واسفرت نتيجة االنت اابت عن أغلبية برملانية تؤيد الو ار املقالة ،كان ذلك داللة
عل خطأ تصر الرئيس ،وينون عل الو ار اجلديد (و ار األقلية) أن تقد استقالتها ،وال مفر حينئـ
من أتليف و ار من ح ب األغلبية الفائ يف االنت اابت()79وم ل ه ا الوض من شأن كما قلنا أن يؤدي
إىل اضعا مرك رئيس الدول ة وتعريض ش ص خلطـر شـديد .أمـا إذا جـاءت نتيجـة االنت ـاابت أبغلبيـة
برملانية تؤيد الو ار اجلديد  ،فان ذلك يع ،ان تصر رئيس الدولة ال طعن علي  ،وان كان حمقاً يف إقالـة
الو ار القدمية.
عل ـ ه ـ ا النح ــو نســتطي الق ــوك ان ـ إذا ك ــان ل ـرئيس الدول ــة ح ـ ح ــل الربملــان بنفس ـ لت ـأ الوض ـ
وحــدوث خــال بينـ وبــن الــو ار املعـ ب قــة الربملــان ،فــان حقـ يف هـ ا اخلصــوص الينــون طليقـاً دون
قيد ،إذ ينون الرئيس مقيداً برغبة واجتا الرأي العا أبن يبن ل من واق احلاك والظرو السياسية احمليطة
أن الو ار املؤيد ابلربملان م تعد تعرب عن الرأي العا وإراد األمة وهو أمر ينشف عن الشع ذاتـ عنـد
إج ـراء االنت ــاابت( .)61غــري أن ـ ي ــار التســاؤك يف ه ـ ا اخلصــوص عمــا اذا كــان احلــل الرائس ـ حيــدث يف
اعقــاب و ار األغلبيــة ،فهــل خيضـ تصــر ال ـرئيس يف اســت دام هـ ا احلـ لقاعــد التوقيـ امل ـ دوج؟ أي
اجملاور ،أ أن يستعمل ه ا احل عل سبيل االنفراد فيصدر قرار احلل ممهراً من وحد ؟
وارادتـ  ،إال أنـ يسـتعمل
ان است دا الرئيس حلق يف حل الربملان وان كان بناء علـ فنـر الشـ
عــن طريـ و ارتـ اجلديــد وهـ و ار األقليــة أو الــو ار االئتالفيــة ،فهـ ا احلـ يســت دم الـرئيس أيضـاً عــن
طري ـ و ارت ـ شــأن يف ذلــك شــأن بقيــة احلقــوق املســند إلي ـ يف النظــا الربملــاين ،وجي ـ أن حيمــل تصــر
الرئيس يف ه ا اخلصوص توقيعاً م دوجاً من ومن رئيس الو راء(.)62
 -74املصدر نفس  ،ص.477
 -73وهـ ا احلــل خيتلــف عــن احلــل الــو اري الـ ي تقــو الــو ار ابجرائـ بقصــد اســتطالع رأي النــاخبن أو حتنــيمه يف نـ اع قــائ
بينها وبن اجمللس أع ،الربملان وراج أيضاً الدكتور ابراهي درويش ،املصدر الساب  ،ص.246
 -78ويالحــظ اســت دا رئــيس الدولــة هل ـ ا احلــل ينــون عــن طري ـ الــو ار اجلديــد وه ـ و ار األقليــة انظــر د.عبــدالع ي شــيحا،
املصدر الساب  ،ص.19
 -79د.مصطف أبو يد ،املصدر الساب  ،ص .43والدكتور حممد كامل ليلة ،املصدر الساب  ،ص.475
 -61د.عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.71
 -62د .حممد كامل ليلة ،املصدر الساب  ،ص.475
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إن مشنلة تدخل رئيس الدولة يف االراد الفعلية لشؤون احلن :
مت ل أعقد املشنالت السياسية يف الدولـة احلدي ـة العهـد ابلنظـا الربملـاين ،فمـا أن تلبـ الـدوك تعتنـ
ه ا النظا كأسلوب للحن حى ي ار عل التو التساؤك عن دور رئيس الدولة ،هل هو دور سليب حبت،
أ أن ـ ينــون ل ـرئيس الدولــة ســلطات فعليــة يف شــؤون احلن ـ ؟ اختلــف الفق ـ يف ه ـ ا اخلصــوص ،واحنصــر
اخلــال يف ثالث ــة اجتاه ــات رئيس ــية :األوك ي ـرى أن دور رئــيس الدول ــة ه ــو جم ــرد دور س ــليب حبت.وال ــاين
ي ـ ه إىل أن ـ لــيس مثــة مــامين مــن أن ينــون دور رئــيس الدولــة دوراً اجيابي ـاً ،فالنظــا الربملــاين اليتعــارض
واشرتاك رئيس الدولة م الو ار يف ادار شؤون السلطة التنفي ية .وال ال يرى أن اشرتاك رئيس الدولة يف
احلن الجيعل من شريناً مساواً للو ار يف السلطة بل تظـل الـو ار هـ احملـور الرئيسـ والفعـاك يف شـؤون
احلن .
املطلب الثاين :الوزار
قــدمنا أن رئــيس الدولــة يف الــنظ الربملانيــة وينــون غــري مســؤوك والميلــك ســلطات حقيقيــة وفعليــة يف
شؤون احلن  ،ل لك كان البد من وجود بديل يتحمل املسـؤولية وتنتقـل اليـ السـلطات الفعليـة ،اال وهـ
ال ــو ار  .كم ــا أن االتفـ ــاق ين ــاد ينـ ــون اتم ـ ـاً بـ ــن فقه ــاء القـ ــانون الدس ــتوري ورجـ ــاك السياس ــة عل ـ ـ أن
االختصاصـات الـي متنحهـا الدسـاتري لـرئيس الدولـة يف هـ الـنظ الميارسـها علـ انفـراد ،بـل ميارسـها عــن
طري و رائ  ،ومن هنا ل أن تنون مجي قرارات ممهر من الو راء امل تصن .عل ه ا النحو تعتـرب الـو ار
احملور الرئيس يف النظا الربملاين وحجر ال اوية في ( ،)61كما أما تعترب -يف ذات الوقت -ت الوصل بـن
رئيس الدولة والربملان.
وتتس الو ار يف النظا الربملاين بعد خصائ جنملها فيما يل :
 -3اسرناد الوزار اىل ث ة ال ملان:

()67

ملا كانت الو ار يف النظا الربملاين ال تستطي البقاء يف احلن دون حصوهلا عل ثقة الربملان  ،فان
رئيس الدولة ينون مقيداً كما سب ورأينا ابختيار رئيس الو راء -الو ير األوك  -مـن حـ ب األغلبيـة علـ
النحو الساب ايضاح  ،يقو ه ا األخري ابنتقاء مالئ الو راء من قيادات ح ب  ،ويعرض امساءه عل
رئيس الدولة ليصدر قراراً هب  .ل لك تعمل الدوك الي تعتن النظا الربملاين عل اختيار الو راء من داخل
اجمللــس ،وان كانــت هـ القاعــد ليســت مطلقــة ،إذ مينــن انتقــاء الــو راء مــن خارجـ ( .)66ويشــري االســتاذ
 Andre Hauriouاىل مدى حرص الو راء غـري األعضـاء علـ ترشـيح انفسـه لنيـل العضـوية يف الربملـان،
األمـر الـ ي دفـ الـبعض مـنه إىل اإلصـرار علـ األسـتقالة إثــر ه ميتـ يف االنت ـاابت ،وهــو مـا حــدث يف
اجنلـرتا يف  11كـانون ال ـاين عـا  2945حيـ قـد املسـرت جـوردون ووكـر  Gordon Walkerاسـتقالت -

 -61ونظراً ملا للو ار من دور رئيس وفعاك يف النظا الربملاين فان البعض قد أطل عل ه ا النظا أس (حنومة الو ار ).
 -67د.عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.61
 -66إذ يشـري االسـتاذ هوريـو اىل ان هنـاك تشـنيالت و اريـة قـد ضـمنت أعضـاء فنيـن غـري أعضـاء اجمللـس حيـ تتـوافر اخلـربات
الفنية كرجاك اجليش أو البحرية أو االدارات العامة أو من رجاك االعماك.
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العدد11 :

وكــان آنـ اك و يــر اخلارجيــة يف حنومــة العمــاك برائســة  - M.Welsonهل ميتـ مـرتن يف انت ــاابت جملــس
العمو .
أما اذا كان اليوجد ح ب مي ل أغلبية ،فان رئيس الدولة يلجأ اىل تشنيل حنومة ائتالفيـة تنتمـ اىل
أك ر من ح ب ،ويف ه احلالة أيضاً جي أن تنون احلنومة مستند إىل ثقة الربملان ،أذ ه التستطي
البقـاء يف احلنـ دون اســتنادها اىل هـ ال قــة واال اســقطها الربملــان ،وكــان علـ رئــيس الدولــة البحـ مــر
أخرى عن و ار حتو ثقة الربملان وتسعد بتأييد .
 -1الوزار حده مريا سة مرضامنة:

تنـون الــو ار يف النظــا الربملـاين وحــد  uniteواحــد أي هيئــة مجاعيــة  un organe collectifمميـ
 ، distinctوهـ اهليئــة تســم مبجلــس الــو راء ،وخيــت هـ ا اجمللــس برسـ السياســة العامــة للدولــة يضــمن
فيها وحد العمل الو اري واتساقة.
كمــا تعــد الــو ار يف النظــا الربملــاين هيئــة متجانســة  ،L homogeneiteوتــوفر عنصــر التجــانس بــن
أعضاء الو ار يعد نتيجة طبيعية لفنر الوحد واالتساق .فإذا كانت الو ار ه الي تقـو برسـ السياسـة
العامــة وتســهر عل ـ ادار مصــاح الدولــة ،فــان ذلــك يتطل ـ وجــود قــدر مــن التجــانس واالنســجا بــن
اعضائها ،وه ا التجانس واالنسجا يت حتقيق بقيا رئيس الو راء ابختيار مالئ من قيادات ح ب ذوي
امليــوك واالفنــار السياســية الواحــد ( .)65ورئــيس الــو راء هــو الـ ي يـرأس جملــس الــو راء ويقــو ابلــدفاع عــن
سياست أما الربملان(.)64
واذا كان األصل يف النظا الربملاين لضمان مسة التجانس واالنسجا بن الو راء -هو وجوب تشـنيل
الـو ار مـن حـ ب األغلبيـة ،اال أن هـ ا االصـل قـد الجيـد جمـاالً لتطبيقـ يف حالـة تعـدد االحـ اب السياســية
دون أن حيصــل أا منهــا مبفــرد عل ـ األغلبيــة يف الربملــان ،األمــر ال ـ ي يــؤدي ابلضــرور اىل تنــوين و ار
ائتالفيـة  Ministere de Coalitionتنتمـ اىل أك ـر مـن حـ ب( ،)63وو ارات علـ هـ ا الطـرا ال تعمـر
طويالً ألن االتفاق بن أعضائها الينون بطبيعة احلاك اال ج ئياً ،فاذا مادب اخلـال بـن اعضـائها احنـل
االئتال وتفننت اواصر الو ار ومت سقوطها.
كم ــا تتس ـ ال ــو ار يف األنظم ــة الربملاني ــة بس ــمة التض ــامن مبع ــى أن ين ــون ال ــو راء مس ــؤولن مس ــؤولية
تضــامنية عــن القـرارات الصــادر عــنه  ،خاصــة تلــك الــي تتعلـ بسياســة الدولــة .فهـ يســألون علـ ســبيل
 -65د.عبد الع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.66
 -64املصدر نفس  ،ص.66
 -63ويشري الفق اىل بعض االست ناءات الي ترد عل مبدأ جتانس الو ار يف األنظمة الربملانية منها:
و ار االعماك  Cabinet d'Affaireوه و ارات تتنون مـن رجـاك ليسـوا ذوي لـون سياسـ واحـد ،وتقتصـر مهمـته علـ ادار
الشؤون العامـة ملـد معينـة ،او للسـيطر علـ مقاليـد االمـور إثـر أ مـة جتتـاح الـبالد ،أو بقصـد اجـراء انت ـاابت عامـة يف جـو مـن الن اهـة
واحليد  .وقد مسيت ه الو ارات ابلو ارات االدارية.
و ار االحتـاد املقـدس  Cabinet d'Union Sacreeوهـ الـو ارات الـي يـت تشـنيلها يف حالـة اخلطـر كحالـة احلـرب أو اال مـات
املالية الي جتتاح البالد.
و ار الرتكي ـ  Cabinet de Concentrationوه ـ الــو ارات الــي تعتمــد يف نشــأهتا عل ـ اح ـ اب خمتلفــة ولننهــا متقاربــة يف
وجهات النظر ).أنظر د .مصطف ابو يد فهم  ،املصدر ساب  ،ص.73

671

ضع السلطة الرنفيذية يف النظام ال ملاين (دراسة م ار ة)

التضامن عن مجي ما يت من اعماك وقرارات ،والينون مبقدور احده التنصل من املسـؤولية حبجـة انـ
م ينن موافقاً عليها ،أو عل اساس غياب أو عد حضور اجللسة الي اخت ت فيها( .)68فبقائ يف الو ار
عند صدور ه القرارات ،وعد احتجاج عليها بتقدمي استقالت  ،ينون قرينة عل موافقت ورضائ علـ
مجي ـ ماصــدر عــن الــو ار مــن ق ـرارات .فالتضــامن اذن مفــرتض ب ـن اعضــاء الــو ار مــام يــدحض ابســتقالة
تق ــد م ــن العض ــو احمل ــت  .ويرتتـ ـ عل ـ قي ــا التض ــامن ب ــن أعض ــاء ال ــو ار أن حتري ــك املس ــؤولية الو اري ــة
التضامنية يسقط الو ار أبسرها( .)69كما أن التضـامن يضـ الت امـاً علـ عـات الـو راء االعضـاء يف الربملـان
ان يصوتوا مجيعاً يف اجتا واحد( )51مدافعن عن رأي احلنومة ابعتبارها هيئة واحد ( .)52كما يلت الو راء
ابالمتنــاع عــن القيــا أبي عمــل حيــرج الــو ار و يســئ اىل مرك هــا فيج ـ أن تنــون مجي ـ تصــرفات الــو راء
متسقة والسياسة العامة الي ترمسها الو ار أبسرها .والجيو أبسرها والجيو للو ير ان ينته سياسة خاصـة
ب أو منهجاً يتعارض م اخلطوط العريضة الي حددهتا الو ار كهيئة مجاعية.
 -1الوزار أدا للحكم ليست أدا للرنفيذ:

ان وض ـ الــو ار يف النظــا الربملــاين وض ـ متمي ـ  ،فــالو ار أدا للحن ـ والتقريــر حي ـ متلــك يف اجملــاك
الدستوري سلطة البت يف شأن رس السياسة ا لعامة للدولة وتنفي ها .وه هيئة هلا كيان ذايت متميـ عـن
رئــيس الدولــة وعــن الربملــان ،األمــر الـ ي يفرقهــا عــن مركـ الــو ار يف النظــا الرائسـ ويف نظــا فــالو ار يف
النظا الرائس ليس هل وض متمي  ،بل ه اتبعون لرئيس الدولة ،و سنراتريون الميلنون سـلطة التقريـر
يف شأن سياسة البالد .ام جمـرد ادا حتضـري للقـرارات املت ـ مـن جانـ الـرئيس ،وأدا طيعـة لتنفيـ ها.
والو راء يف النظا اجمللس ليس هل أيضاً استقالك عن الربملان ،أم جمرد أدا لتنفي توجيهات وأوامر (.)51
فليس هل وض متمي كما هو الشأن يف النظا الربملاين .فالو راء يف النظا الربملاين رجاك حن وسياسـة،
بينما ه يف النظامن الرائس وحنومة اجلمعية أدا تنفي وادار .
 -4الوزراء يدخلون ال ملان بصفربم زراء:

قلنـا إن القاعــد املألوفــة يف النظـا الربملــاين أن الــو راء أيتـون مــن الربملــان ،ولـو أن هـ القاعــد ليســت
مطلقة ،إذ جيو أن ينون الو راء غري برملانين فيأتون من خارج الربملان .والنظـا الربملـاين جييـ كأصـل عـا
()57
دخوك الو راء يف الربملان -حى ولو م ينونوا اعضاء في  ،وه جيلسون يف ذات القاعـة مـ األعضـاء ،
ويسمح هل أيضاً ابالشرتاك يف مناقشات اجمللس ويف حجاج وقد وجدت ه القاعد صداها يف فرنسا
يف ظـل دســتور  2835حيـ كـان للــو راء حـ الـدخوك يف اجلمعيــة الوطنيــة ويف جملـس الشــيو حــى ولــو
 -68د .حممد كامل ليلة ،املصدر الساب  ،ص.415
 -69د .ابراهي درويش ،املصدر الساب  ،ص.254
 -51د .حممد كامل ليلة ،املصدر الساب .415 ،
 -52ويشــري الفق ـ إىل أن ـ حــى لــو ااتحــت الــو ار ألعضــائها حريــة التصــويت ،فلــيس معــى ه ـ ا أمــا تتــيح هل ـ حريــة املناقشــة،
فيعارض بعضه البعض يف الربملان ويعارض احده رئيس احلنومة .فالتضامن الو اري يفرض عل العضو ذي الرأي امل الف أن ميتن
عــن الــدفاع عــن رأيـ احرتامـاً ألغلبيــة االصـوات يف جملــس الــو راء .الــدكتور مصــطف ابــو يــد فهمـ  :النظــا الربملــاين يف لبنــان ،املصــدر
الساب  ،ص.79
 -51د .مصطف ابو يد فهم  ،املصدر الساب  ،ص .62والدكتور عبد احلميد موىل ،املصدر الساب  ،ص .723
 -57فه الجيلسون يف شرفة ال ائرين كما هو الشأن يف النظا الرائس .
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كان االعضاء من أصل غري برملاين ،أي غري اعضاء هب اجملالس والو راء يتمتعون يف النظا الربملاين مبرك
ميتا ون ب عن سائر االعضاء يف اجمللس النيـاي ،اذ ينـون هلـ دائمـاً حـ األولويـة يف النـال فـال ينتظـرون
دوره كسائر األعضاء( .)56ويشري االستاذ اندريـ هوريـو اىل ان هـ القاعـد قـد طبقـت علـ حنـو مغـاير
يف اجنلرتا .فالنظا الربملاين االجنلي ي اليسمح للو راء غري األعضاء الربملانين ابلدخوك يف الربملان .والـو راء
األعضاء يف جملس العمو اليستطيعون الدخوك اال يف جملس العمو  ،فه اليستطيعون الدخوك يف جملس
الل ــوردات .والعن ــس ص ــحيح ف ــالو راء االعض ــاء يف جمل ــس الل ــوردات اليس ــتطيعون ال ــدخوك اال يف جمل ــس
اللوردات فال ميننه الدخوك يف جملـس العمـو  .فـالو ير اليـدخل اال اجمللـس املتمتـ بعضـويت  ،واليسـتطي
حباك الدخوك يف اجمللس اآلخر.
املبحث الثاني:املساواة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وقيام عالقة التعـاون
والرقابة املتبادلة

يقو النظا الربملاين عل أساس الفصل بن السلطتن التنفي ية والتشريعية .والفصل ال ي يعتمد ه ا
النظا اليع ،الفصل اجلامـد أو املطلـ  ،وامنـا يعـ ،الفصـل املـرن او الفصـل املشـرب بـروح التعـاون بـن كـل
مــن الســلطة التنفي يــة والتش ـريعية .والفصــل املــرن ال ـ ي يرتن ـ علي ـ النظــا الربملــاين يقــو عل ـ دعــامتن
أساسيتن:
األوىل :املساوا بن السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية
ال انية :وجود عالقة تعاون ورقابة متبادلة بينهما.
األولى:المساواة والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية:

املســاوا بــن الســلطتن تفــرتض ت ـوا ً بينهمــا ،فــال تنــون احــدى الســلطتن خاضــعة لالخــرى ،اممــا
ينو ن يف نفس املستوى يف كفي املي ان فال ترجح كفة السلطة التنفي ية عل كفة السلطة التشريعية كما
هو احلاك النظـا الرائسـ  ،والتـرجح كفـة السـلطة التشـريعية علـ كفـة السـلطة التنفي يـة كمـا هـو احلـاك يف
النظا اجمللس عل حنو ما سنرى فيما بعد .وال ي ينفل املساوا والتوا ن بن السلطة التنفي ية والسلطة
التش ـريعية يف األنظمــة الربملانيــة هــو متت ـ كــل منهمــا حب ـ تســتعمل جتــا الســلطة األخــرى .وح ـ الســلطة
التش ـريعية (أو س ــالحها) يف االحتف ــا ابلت ـوا ن جت ــا الس ــلطة التنفي ي ــة ه ــو االقـ ـرتاع بع ــد ال ق ــة ابل ــو ار
(املســؤولية السياســية للــو ار ) ،وح ـ الســلطة التنفي يــة (أو ســالحها) املقابــل ال ـ ي حيفــظ هلــا الت ـوا ن م ـ
السلطة التشريعية هو ح احلل.
الثانية :التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية:

والتعاون املتبادك بن كل من السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية يتحق عن طري ماينون هناك من
وســائل الصــلة املــؤثر بــن الط ـرفن ،فتقــو احلنومــة أبعمــاك خاصــة بتنــوين الربملــان كــاجراء االنت ــاابت
واعــالن نتائجهــا ،كمــا ينــون هلــا ح ـ دعوت ـ اىل االنعقــاد وح ـ أتجيل ـ  ،كمــا متلــك املســاتة يف اعــداد
التش ـري كــاقرتاح الق ـوانن واالع ـرتاض عليهــا ،كمــا ينــون ألعضــاء احلنومــة – مــن الــو راء -ح ـ دخــوك
 -56د .مصطف أبو يد ،املصدر الساب  ،ص.66
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الربملان واالشرتاك يف مناقشت  .وينون للسلطة التشريعية احل يف مناقشة احلنومة يف شأن السياسة العامة
الداخلية واخلارجية وطلـ ايضـاحات بشـأما ،كمـا ينـون هلـا حـ تنـوين جلـان للتحقيـ بشـأن تصـرفات
احلنومــة وح ـ توجي ـ االســئلة واالســتجواابت اىل الــو راء .تلــك ه ـ وســائل احــداث الت ـوا ن (التعــادك)
والتعــاون املتبــادك بــن كــل مــن الســلطة التنفي يــة والتشـريعية ،إال ان وســيلتن منهــا ابلـ ات ينــون هلمــا يف
جماك البح ثقالً خاصاً يف شأن حتديد وض السلطة التنفي ية -اع ،احلنومة ابملعى الضي  -يف النظا
الربملاين ،بل وبدومما اليقو هل ا النظا قائمة ،وه املسؤولية الو ارية ال ي متلن السـلطة التشـريعية جتـا
السلطة التنفي ية ،واحلل الـ ي متلنـ السـلطة التنفي يـة جتـا السـلطة التشـريعية .وسـو نتعـرض لنـل مـن
ه ين احلقن يف مطلبن متتالين عل النحو التا :
املطل األوك :يف املسؤولية السياسية للو راء
املطل ال اين :يف احلل
املطلب األ  :املسؤ لية السياسية للوزراء
يقصـ ــد ابملسـ ــؤولية السياسـ ــية للـ ــو راء اعتبـ ــاره مس ـ ــؤولن عـ ــن تصـ ــرفاهت ابدار شـ ــؤون احلن ـ ـ أم ـ ــا
الربملــان( . )55فاملســؤولية السياســية للــو راء تنعقــد مبناســبة ممارســته للمهــا املوكولــة الــيه  .ومســؤولية الــو راء
السياسية واسعة النطاق ،فه تشمل مجي تصرفاهت االجيابية والسلبية ،املشروعة وغري املشروعة ،العمديـة
وغــري العمديــة .ورقابــة الربملــان لتصــرفات الــو راء التقــف عنــد حــد حبـ ومطابقــة ه ـ التصــرفات لقواعــد
الق ــانون واملش ــروعية ،وامن ــا متت ــد لتش ــمل فح ـ مالئم ــة  Apportuniteه ـ التص ــرفات وم ــدى اتفاقه ــا
واملصــلحة العامــة للدولــة كمــا يراهــا ويقــدرها الربملـان .واجلـ اء الـ ي يتقــرر علـ املســؤولية الو اريــة هــو جـ اء
سياس ينمن يف اعت اك الو ار  -أو الو ير -ملنصـبها .ذلـك ان احلنومـة ،كمـا سـب وذكـر  ،جيـ عليهـا
ان تنــون حــائ علـ ثقــة الربملــان ،ومبعــى ادق حــائ علـ ثقــة االغلبيــة فيـ  ،وتقريــر مســؤولية الــو ار مــن
جان الربملا ن معنا سح ال قة منهـا .واذا كـان احلـاك كـ لك كـان علـ الـو ار الـي تقـرر مسـؤوليتها ان
تســتقيل .فاملســؤولية السياســية للــو راء كمــا يقــوك مــوريس دوفرجيـ ليســت يف حقيقتهــا اال نوعـاً مــن العـ ك
ألعضاء احلنومة عن طري الربملان( ،)54أو كما يقوك االستاذ الفريري ان فقدان ثقة اجملالس النيابية يـؤدي
عل الفور اىل فقد الوجود السياس ( )53للو ار .
واملســؤولية السياســية للــو ار إمــا أن تنــون مســؤولية فرديــة ،فيســأك كــل و يــر عل ـ حــد  ،وقــد تنــون
مسؤولية مجاعية فتسأك الو ار بنامل اعضائها كهيئة واحد  .فمى تتحق املسؤولية الفردية ومـى تتحقـ
املسؤولية اجلماعية للو ار ؟

 -55د .عبداحلميد متو  ،املصدر الساب ،ص.726
 -54د.عبدالع ي  ،شيحا ،املصدر الساب  ،ص.53
 -53املصدر نفس  ،ص.58
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ان كل و ير ينون مسؤال مبفرد عـن مجيـ مـا يصـدر عنـ مـن تصـرفات واعمـاك متعلقـة بو ارتـ  ،والـي
التنـدرج حتــت السياسـة العامــة للـو ار  ،أو مبعــى آخـر تلــك الـي الختضـ ملوافقـة جملــس الـو راء( .)58وتتقــرر
مسؤولية الو ير الفردية سواء كانت التصرفات حمل املساءلة قد صدرت عن الو ير ش صياً أ املـوظفن يف
جها االداري أي الو ار  .عل ه ا النحو ينون املناط يف حتريك املسؤولية الفردية للو ير كون التصرفات
حمــل املســاءلة غــري متعل ـ ابلسياســة العامــة للحنومــة( )59وال يتصــل ابلفنــر العــا واملوحــد للــو راء .فنــل
تصــر يصــدر عــن الــو ير تعبـرياً للسياســة العامــة أو تطبيقـاً للفنــر املشــرتك للــو ار ي ــري املســؤولية اجلماعيــة
للو راء ولو كان التصر قد صدر من و ير فرد.
فمـ الً لــو أن و يـراً رفــض تعيــن بعــض االشـ اص يف بعــض الوظــائف القياديــة الشــاغر يف و ارتـ جملــرد
انتساهب اىل ح ب معارض حل ب األغلبية ال ي تنتم الي احلنومة ،اتباعـاً ملـا تسـري عليـ مـن قصـر تـوىل
الوظــائف القياديــة علـ انصــار حـ ب احلنومــة املعــارض ،فهنــا ت ــار املســؤولية الو اريــة اجلماعيــة للحنومــة،
علـ الــرغ مــن صــدور قـرار رفــض التعيــن مــن و يــر فــرد ،ألن هـ ا القـرار يتصــل بسياســة احلنومــة وفنرهــا
العا الله اال اذا أعلن رئيس الو راء انـ يت لـ عـن التضـامن مـ الـو ير املسـؤوك ألن تصـرف جـاء خالفـاً
للسياسة العامة للحنومة ،ويف ه احلالة ينـون علـ الـو ير الـ ي سـحبت منـ ال قـة ان يقـد اسـتقالت .
أمــا اذا كــان املوضــوع حمــل املســاءلة ال يتعلـ ابلسياســة العامــة للــو ار واليتصــل بفنــر احلنومــة العــا وامنــا
يتعلـ ـ ابدار اجله ــا االداري الت ــاب لل ــو ير كتفشـ ـ الرش ــو او التعقي ــدات املنتبي ــة فهن ــا تن ــون املس ــؤولية
مسؤولية فردية المجاعية(.)41
كمــا جي ـ حــى ننــون ا اء املســؤولية الفرديــة ألحــد الــو راء أن الين ـون العمــل الصــادر عن ـ واملوج ـ
للمساءلة قد خض ملناقشة جدية من جان جملس الو راء وابدى – ه ا األخري -موافقت عليها واال كنا
أما مسؤولية مجاعية للو راء( .)42فلو أن و يراً قد قا اببرا بعض العقود املتعلقة بشؤون و ارت وقا الو ير
املسؤوك بعرضها علـ جملـس الـو راء وابـدى موافقتـ عليهـا او ابـدى ارتياحـ هلـا ،فـان املسـؤولية هنـا تنـون
مسـؤولية مجاعيـة الفرديــة ،وتنـون احلنومـة مســؤولة عنهـا ا اء الربملـان ابلتضــامن .وعلـ أيـة حــاك فـان مــن
املستقر علي يف األنظمة الربملانيـة يف جمـاك املسـؤولية السياسـية ان مـن حـ رئـيس الـو راء ان يعتـرب أمـراً مـن
األمــور ولــو كــان صــادراً مــن و يــر فــرد حمرك ـاً للمســؤولية التضــامنية للــو ار أبســرها اذا اعتــرب األمــر متعلق ـاً
ابلسياسـة العامـة للحنومـة .انـ يسـتطي بغـري شـك ويف أي وقـت أن حيـوك املسـؤولية الفرديـة اىل مسـؤولية
تضامنية ( )41وان كان علي يف ه احلالة أن يعلن صراحة رغبة الو ار يف التضامن م الو ير املسؤوك قبل
أن يقو الربملان ابجراء االقرتاع علـ ال قـة ،وحـى يتضـح موقـف احلنومـة مـن التصـر حمـل املسـاءلة أمـا
الربملان حى يت ه ا األخري قرار  .وقد حدث يف اجنلرتا أن تقد أحد الو راء من ح ب العمل (وكانت
 -58راج ايضاً الدكتور ثروت بدوي ،املصدر الساب  ،ص،776عبدهللا صف ،املصدر الساب ،ص.59
 -59الدكتور مصطف ابو يد فهم  ،املصدر الساب  ،ص.54
 -41د .مصطف أبو يد فهم  ،املصدر الساب  ،ص.59
 -42املصدر نفس ،ص.58
 -41د .عبدهللا ابراهي صف ،املصدر الساب  ،ص.227
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الــو ار حينئ ـ و ار ائت الفيــة مــن احملــافظن والعمــاك اابن احلــرب العامليــة ال انيــة) يطل ـ اىل جملــس العمــو
املوافقــة عل ـ اعتمــاد اســت نائ ملواجهــة املصــروفات املت ايــد يف و ارت ـ  .غــري أن اجمللــس م يواف ـ عل ـ ه ـ ا
الطل االمر ال ي يوح بعد ال قة ابلو ير .غري ان رئيس الو راء تشرشل قد أبلغ جملس العمو انضمام
م الو ير معلناً أن طل االعتماد أمر يتصل ابلسياسة العامـة للـو ار  ،وأن اجمللـس برفضـ الطلـ السـاب
ينون يف اعتقاد احلنومة قد طـرح ال قـة ابلـو ار كلهـا .فنـان رئـيس الـو راء قـد حـوك املسـؤولية الفرديـة اىل
مســؤولية مجاعيــة تضــامنية ،األمــر ال ـ ي جعــل اجمللــس يرتاج ـ عــن موقف ـ الســاب وواف ـ عل ـ االعتم ــاد
االضايف املطلوب.
وعــن إطــار املســؤولية الفرديــة ي ــور التســاؤك اآليت:هــل مينــن حتريــك املســؤولية السياســية الفرديــة للــو راء
بشأن تصرفاهت اخلاصة واملشبوهة؟
إذ كانــت املســؤولية السياســية الفرديــة ت ــار بشــأن التصــرفات الــي تصــدر عــن أحــد الــو راء فيمــا يتعل ـ
بش ــؤون و اراهتـ ـ  ،ف ــان التس ــاؤك ي ــار ح ــوك م ــدى امن ــان قي ــا هـ ـ املس ــؤولية بش ــأن تص ــرفاهت اخلاص ــة
واملشــبوهة .فــاذا ارتنـ الــو ير مـ ال جرميــة يعاق ـ عليهــا القــانون ويشــنل وق ـ هـ اجلرميــة آاثر سياســية
ابلنســبة للحنومــة ،فهــل مينــن ااثر املســؤولية الو اريــة الفرديــة يف ه ـ احلالــة؟ جيي ـ عل ـ ذلــك االســتاذ
ثجــاك كــادارث قــائالً ان احلنومــة ســو تعمــل يف الغال ـ عل ـ اقالــة الــو ير ال ـ ي صــدر من ـ م ــل ه ـ ا
التصــر  ،فــان م تفعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســها جــا للربملــان أن حيــرك املســؤولية الفرديــة جتــا ه ـ ا الــو ير
ويسح ال قة من .
أو أي عمـل آخـر يتعلـ حبياتـ اخلاصـة أمـر ممنـن دائمـاً.
فتحريـك مسـؤولية الـو ير عـن عمــل شـ
وفض ــيحة ثبروفيم ــوث يف اجنل ـرتا تع ــد خ ــري م ــاك لقي ــا مس ــؤولية ال ــو راء علـ ـ اعم ــاهل وتص ــرفاهت اخلاص ــة
املشبوهة حي اسقط ه ا الو ير بسب افعال الشائنة ،والي كان هلا آاثر سياسية خطري المينـن فصـلها
عن وظيفت كو ير للدفاع(.)47
اما املسؤ لية اجلماعية الرضامنية للوزراء أمام ال ملان تعد حير الزا ية يف النظام ال ملاين:

تعتــرب املس ــؤولية اجلماعي ــة والتض ــامنية لل ــو راء ركي ـ النظ ــا الربمل ــاين وج ــوهر  ،فه ـ المت ــل فق ــط أح ــد
الســمات البــار هل ـ ا النظــا  ،وامنــا تعــد أحــد أركان ـ اجلوهريــة ،حبي ـ يرتت ـ عل ـ ختلفهــا انتفــاء الطبيعــة
الربملانية ،ووج البح عن تنييف آخر للنظا السائد( .)46ل لك يرى الفق أن النظـا الربملـاين التقـو
ل قائمة اال بوجود ه املسؤولية ،اذ ه ختتلف عن بقية اركان األخرى كح احلل حي الحيـوك ختلفـ
دون قيا النظا الربملاين ،وأن عد ذلك نقصاً في أو تشويهاً ل  .deformationوتبعاً ل لك ينون الن
عل املسؤولة الو ار اجلماعية أو عد الن عليها يف الدستور ،كاشفاً عـن طبيعـة النظـا السياسـ الـ ي
يعتمد الدستور ،فاذا ن عل وجود املسؤولية اجلماعية للـو راء أمـا الربملـان عـد النظـا برملانيـاً( ،)45واذا
نـ ـ الدس ــتور علـ ـ ع ــد مس ــؤولية ال ــو راء اجلماعي ــة ام ــا الربمل ــان مق ــرراً مس ــؤوليته أم ــا رئ ــيس الدول ــة
 -47ومتنن ه الفضيحة يف تورط و ير الدفاع ثبروفيموث يف عالقة جنسية شائنة اساءت اىل ش ص كو ير دفاع.
 -46د .عبدهللا ابراهي صف :املصدر الساب ،ص.93
 -45املصدر نفس ،ص.93
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وحد ( )44او اكتف بتقرير مسؤولية الو راء الفردية اما الربملان دون املسؤولية اجلماعية فف هاتن احلالتن
الينون النظا برملانياً حي تنتف املسؤولية اجلماعية للو راء .وي ور التساؤك:هل تسأك الو ار اما الربملان
مبجلسي ؟
ت ــار املســؤولية السياســية للــو راء أم ــا اهليئــات النيابيــة .فــاذا ك ــان الدســتور يتبــى -يف شــأن تش ــنيل
اهليئات النيابية -نظا اجمللس الواحد ،فان مسؤولية احلنومة تنعقد أما ه ا اجمللس ،واألمر الي ري يف ه ا
النظا اشـناالً علـ االطـالق .أمـا إذا كـان الدسـتور يتبـى نظـا اجمللسـن  bicameralismeفـان التسـاؤك
ي ار بشأن اجمللس ال ي تنعقد مسؤولية الو راء امام  ..هـل تتقـرر هـ املسـؤولية فقـط أمـا اجمللـس األدىن
 La chamber basseوهو اجمللـس األك ـر شـعبية واالك ـر اختصاصـاً ،أ أن هـ املسـؤولية مينـن ان تقـرر
ايضاً أما اجمللس األعلـ  La chamber hauteوهـو اجمللـس األقـل شـعبية واالقـل اختصاصـاً ،وهـل مينـن
أن تنعقد مسؤولية احلنومة اما كال اجمللسـن؟ .ان بعـض الدسـاتري تواجـ هـ املسـألة بـن صـريح ،فـال
تقــرر مســؤولية الــو راء اال أمــا جملــس النـواب أي اجمللــس األدىن .وم ــل ه ـ ا الوضـ قررت ـ بعــض الدســاتري
كدســتور بولونيــا الصــادر عــا  )28 ( 2912ودســتور اليــو ن الصــادر عــا  )88 ( 2913والدســتور
املصــري الصــادر عــا  .)43()42 ( 2917وه ـ ا االجتــا هــو ال ـ ي متيــل الي ـ الدســاتري الدميقراطيــة بصــفة
عامة ،وهو األك ر اتفاقاً م كون اجمللس األدىن االك ر مت يالً للشع  ،واملعرب احلقيق عن ارادت  ،واالك ر
اختصاصاً وسلطا ً يف نفس الوقت( .)48ولنن ماذا لو م تواج الدساتري صراحة ه املسألة ،فهل مينن
ان تتحـرك مسـؤولية الـو راء أمـا اجمللـس األعلـ ؟ جييـ علـ ذلـك االسـتاذ الفـريري قـائالً إن األمـر يتوقــف
عل طاب ومسة كال اجمللسن ،اذ جي ان نفرق بـن اجمللـس األعلـ االرسـتقراط  Aristocratiqueوبـن
اجمللس األعل املنت (.)49
فـاذا كــان اجمللـس االعلـ ارسـتقراطياً فــان الـو ار المينــن ان تسـأك امامـ  ،ألن القـوك بغــري ذلـك معنــا
التسلي للمجلس األعل بسلطة اسقاط الو ار املتمتعة ب قة اجمللس االدىن األك ر مت ـيالً للشـع ( .)31أمـا
اذا كــان اجمللــس األعل ـ قــد جــاء عــن طري ـ االنت ــاب ،فــان بعض ـاً مــن الفق ـ يــرى تطبي ـ ذات القاعــد
السابقة ،أي عد تقرير مسؤولية الو ار اال اما اجمللس االدىن ،ألن التسلي للمجلس األعل حب حتريـك
املسؤولية الو ارية قد يؤدي اىل عد االستقرار الو اري ،وي يد األمر خطور اذا كان هناك خال يف وجهة
النظــر بــن كــل مــن اجمللســن ،إذ غالب ـاً مــا يعمــل اجمللــس األعل ـ عل ـ اســقاط الــو ار الــي حتــو عل ـ ثقــة
اجمللس األدىن أي جملس النواب ،وغالباً ما يعمل اجمللـس األدىن علـ اسـقاط الـو ار الـي حتـو ثقـة اجمللـس
األعل األمر ال ي يؤدي اىل أ مات و ارية الحد هلا ،وهو ما يضعف النظا الربملاين اىل حد كبري.
 -44الدكتور مصطف فهم ابو يد :النظا الربملاين يف لبنـان ،املصـدر السـاب  ،ص .56غـري انـ المينـ مـن كـون النظـا برملانيـاً
الن يف الدستور عل مسؤولية الو راء أما رئيس الدولة فضالً عن مسؤليته اجلماعية أما الربملان.
 -43اذ نصت ه املاد عل أن ثالو راء مسؤولون متضامنون لدى جملس النواب عن السياسة العامة للدولةث.
 -48الدكتور مصطف ابو يد ،املصدر الساب  ،ص.41
 -49د.عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.45
 -31ل لك ينون جمللس اللوردات االجنلي ي احل يف ااثر املسؤولية الو ارية للحنومة ألن احلنومة تتمت ب قة جملس النواب مم ل
الشع .
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أما البعض اآلخر من الفق فقد ذه اىل جوا حتريك املسؤولية الو ارية أمـا اجمللـس األعلـ  ،مـا دا
ان ـ مين ــن تفــادي خط ــر األ مــات السياس ــية عــن طري ـ االلتجــاء اىل األم ــة واالحتنــا اليه ــا( .)32ويش ــري
االســتاذ جــاك كــاداراىل أن مســؤولية احلنومــة مينــن ان تنعقــد أمــا اجمللســن مع ـاً عنــدما ينــون اجمللســان
متســاوين -اذ يســتطي اي منهمــا ان يــرفض او يوقــف التش ـري ال ـ ي تطلب ـ احلنومــة لتحقي ـ بر جمه ــا
السياس  -ومن ينون لنل جملس عل حد ان يسقط احلنومة .أما اذا كـان اجمللسـان غـري متسـاوين
فـان املسـؤولية الو اريــة المينـن ان تنعقــد اال امـا اجمللــس األهـ  ،وهــو بطبيعـة احلــاك اجمللـس االدىن ،األك ــر
مت يالً للشع واالك ر متتعاً ابلسلطات .وحنن اذا جا لنا ان نبدي وجهة نظر يف ه ا املوضوع فإننـا منيـل
اىل القوك م بعض الفق ان الجيو – يف حالـة غيـاب الـن الدسـتوري الصـريح -تقريـر مسـؤولية الـو راء
()31
اجلماعية او الفردية اال اما جملس نياي واحد وهو اجمللس االدين ابعتبار اجمللـس االك ـر عـدداً واالك ـراً
مت يالً عن الشع وهو أيضاً االك ر متتعاً ابلسلطات ،وخنالف االستاذ ثجـاك كـادارث فيمـا انتهـ اليـ مـن
جوا تقرير املسؤولية اما اجمللسن -االعل واالدىن – اذا ماتسـاوى اجمللسـان ،فهـ ا الوضـ مـن شـأن ان
ي يد مـن اال مـات الو اريـة ،آفـة النظـا الربملـاين ،وجيعـل مـن االسـتقرار الـو اري أمـراً صـع املنـاك يف الن ـري
مـن احلــاالت الــي ينشـ فيهــا خـال بــن اجمللســن حــوك مــا تقدمـ احلنومــة مــن بـرام ومشــروعات .اذ
ســيعمل اجمللــس األعل ـ دائم ـاً عل ـ اســقاط الــو ار يف حــن تتمت ـ ه ـ الــو ار ب قــة األغلبيــة يف اجمللــس
األدىن ،ومبعى آخر احلائ عل ثقة أغلبية الشع  ،وهو أمر يتناىف واراد ه ا األخري ويتعارض م جوهر
الـنظ الدميقراطيـة .وال يقـدح يف نظـر مـا قـد يـ ه اليـ الـبعض مـن أنـ مينـن التغلـ علـ مسـألة عــد
األستقرار الو اري عن طري االحتنـا اىل األمـة حبـل الربملـان ،فاحلـل املتنـرر للربملـان يف شـأن كـل خـال
ينش ـ ب ــن ال ــو ار وجملس ـ الربمل ــان أم ــر جيعــل املش ــنلة أك ــر تعقيــداً ،وي ي ــد م ــن أوج ـ ع ــد األس ــتقرار
السياس يف الدولة .وي ور التساؤك حوك:كيفية حتريك املسؤولية الو ارية؟
جيري حتريك املسؤولية السياسية اجلماعية والفردية للو راء عن طري سح ال قة اما بنـاء علـ مبـادر
من أعضاء اجمللس ،أو بناء عل مبادر من احلنومة ذاهتا.
 -1تحريك المسؤولية السياسية بناء على مبادرة أعضاء المجلس النيابيInitiative Parlementaire :

جيري حتريك املسؤولية السياسـية ألعضـاء احلنومـة عـن طريـ أعضـاء الربملـان ،وهـ ا األسـلوب املباشـر
لتحريك املسؤولية يعد أمراً بديهياً بل وال ماً لقيا النظا الربملاين.
وحتريك املسؤولية عن طري الربملانين يبدأ ابجراء حيمل معى اللو للحنومة .وه ا االجراء قـد يطلـ
علي ـ اصــطالح االســتجواب  L'interpellationأو االق ـرتاح بلــو احلنومــة La notion de censure
ويوج االسـتجواب او االقـرتاح بلـو احلنومـة -مـن عضـو أو أك ـر مـن اعضـاء الربملـان اىل رئـيس الـو راء-
اذا كان موضوع املساءلة يتعل بعمل احلنومـة -او اىل الـو ير الفـرد -اذا كـان املوضـوع املوجـ للمسـاءلة
تصــر خــاص ابلــو ير املســؤوك موضــحاً في ـ املوضــوع حمــل املســاءلة وعناصــر التقصــري بشــأن  ،تعق ـ
 -32انظر يف ه ا الشأن :الدكتور مصطف أبو يد ،املصدر الساب  ،ص.47
 -31إذ يـرى أن املســؤولية الو اريــة الت ــار -بصــفة عامــة -يف الــدوك الــي أتخـ بنظــا اجمللســن -اال أمــا جملــس نيـاي واحــد وهــو
اجمللس النياي ال ي يت تشنيل ابالقرتاع العا املباشر.
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احلنومــة او الــو ير عل ـ االســتجواب ابلــدفاع ،جتــري بشــأن املوضــوع مناقشــة بــن الط ـرفن ،ويف مايــة
النقــاش يــت االقـرتاع ابل قــة او عــد ال قــة( .)37فــاذا جــاء االقــرتاع ابل قــة ابحلنومــة -او الــو ير -كــان هلــا ان
تس ــتمر يف اداء مهامه ــا ،أم ــا اذا ج ــاء االقـ ـرتاع بع ــد ال ق ــة وجـ ـ علـ ـ احلنوم ــة -او ال ــو ير -ان تق ــد
اسـتقالتها ،وينــون علـ رئــيس الدولـة -يف حالــة امتناعهــا عـن االســتقالة -ان يقـو ابقالتهــا ،اللهـ اال اذا
تضامن م احلنومة وقرر معها حل الربملان واالحتنا اىل الشع (.)36
 -2تحريك المسؤولية السياسية بناء على مبادرة الحكومةInitiative du Gouvernement:

اذا كانت املسؤولية الو ارية تتحرك بطري مباشر بناء علـ مبـادر برملانيـة ،فانـ مينـن ان تتحـرك ايضـاً
بطري غري مباشر وينون حترينها يف ه احلالة بناء عل مبادر من احلنومة ذاهتـا .فاحلنومـة يف النظـا
الربملــاين نســتطي ان تطــرح عل ـ الربملــان دائم ـاً موضــوع ال قــة هبــا  ،Question de confianceاذ ه ـ
التســتطي البقــاء يف احلن ـ او االســتمرار في ـ اال ب قــة الربملــان( .)35وتطــرح احلنومــة موضــوع ال قــة عل ـ
الربملان عندما ت عرض علي بعـض مشـروعاهتا اهلامـة ،كمشـروع املي انيـة ،أو مشـروع قـانون عـادي أو قـرض،
ويــرفض الربملــان املوافقــة عليهــا ،ويف احلالــة العنســية حينمــا يقــرتح بعــض اعضــاء الربملــان مشــروع قــانون مــا
وتظهــر احلنومــة عــد رغبتهــا يف املوافقــة عل ـ االق ـرتاح امل ـ كور.يف ه ـ ين الفرضــن تســتطي احلنومــة أن
تطل من الربملان أن حيدد موقف وتطرح موضوع ال قـة بنفسـها ،فـاذا وافـ الربملـان يف الفـرض األوك علـ
مشروعات احلنومة كان ذلك معنا ابقاء ال قـة ابحلنومـة ،واذا رفـض الربملـان هـ املشـروعات كـان معـى
ذلـك ســحباً لل قـة ،ووجـ علـ احلنومـة يف هـ احلالـة ان تســتقيل .ويف الفــرض ال ـاين اذا عــدك الربملــان
عن االقرتاح املقـد مـن بعـض اعضـائ كـان معـى ذلـك أتييـد احلنومـة واسـتمرار ال قـة هبـا ،واذا أصـر علـ
األقرتاح كان معى ذلك سح ال قة ابحلنومة ووج عليها االستقالة .وينون التصويت من الربملان ،يف
م ل ه احلاالت ،ذا مضمون م دوج ،فهـو يتضـمن موافقـة رغبـات احلنومـة وال قـة هبـا يف نفـس الوقـت،
أو رفــض ه ـ الرغبــات وعــد ال قــة هبــا .ويشــري الفق ـ الدســتوري اىل ان ـ غالب ـاً مــا حيــدث أن تســت د
احلنومة ه الوسيلة (طل ال قة) وسيلة للظغط عل الربملان فتطرح ه ال قة بنفسها وهتدد ابالسـتقالة
خاصــة يف أوقــات اال مــات ويف االوقــات الــي ختشـ فيهــا الــبالد أن رئــيس الــو راء المينــن أن يســتبدك بـ
سـوا  ،االمـر الـ ي جيعـل الربملــان يرتاجـ ويسـاير رغبـات احلنومــة( .)34ويشـري االسـتاذ جـاك كــادار اىل أن
النظا الربملـاين يفـرتض دائمـاً امنانيـة اسـقاط احلنومـة التسـتطي –يف ظـل هـ ا النظـا  -البقـاء يف احلنـ
اال ب قــة االغلبيــة يف الربملــان ،فانـ ينــون مــن املنطقـ ان مينــن الربملــان مــن ســح ال قــة منهــا يف الوقــت
ال ي يستشعر في سوء سياسة احلنومة .فال قة يف النظا الربملاين تنون مطروحة دائماً ،ولنن جي عل
 -37وقــد تنته ـ املناقشــة ابن يقــرر اجمللــس االنتقــاك اىل جــدوك االعمــاك ،او يقــرر توجي ـ الشــنر اىل رئــيس الــو ار  ،ويعــ ،ذلــك
أتييد احلنومة وبقاء ال قة.
 -36فاذا قررت احلنومة حل الربملان ال ي سح ال قة منها وعرض الن اع علـ الشـع فـان هـ ا األخـري أمـا أن يؤيـد احلنومـة
أو يؤيد الربملان وهو ما تسفر عن نتيجـة انت ـاابت اجمللـس اجلديـد .فـاذا مت انت ـاب اعضـاء اجمللـس القـدمي مـر اخـرى كـان ذلـك معنـا
عد أتييد احلنومة والعنس صحيح.
 -35وراج ايضاً :الدكتور عبدهللا ابراهي صف ،املصدر الساب  ،ص.217
 -34د .مصطف ابو يد ،املصدر الساب  ،ص 41ومابعدها.
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اي حاك – كما يشري االستاذ كادار -أن ينـون هـ ا الطـرح ضـمنياً وجيـ اال يسـتعمل بطريـ صـريح اال
يف النادر من احلاالت والي يتبن فيها سوء تصريف احلنومة.
ونتيجــة ل ـ لك يــرى الفق ـ ان النظــا الربملــاين يقتض ـ عــد وض ـ أيــة عوائ ـ أمــا الربملــان اذا مــا اراد
اسقاط احلنومة يف أي وقت يريد في سح ثقت عنها ،ومن جي ان مينن الربملان من االنعقاد حى
يف ف ـرتات العطــالت الربملانيــة -اي يف الفــرت فيمــا بــن ادوار االنعقــاد -ملراقبــة احلنومــة واســقاطها اذا مــا
اختـ ت احلنومــة يف هـ الفـرتات اجـراءات ضــد اراد اغلبيــة النـواب املنت بــن .لـ لك يوصـ هـ ا الفق ـ
ابلنسبة للنظ السياسية اخلاضعة لنظا الدورات والي التنون فيها اجملالس منعقد بصفة دائمة ان تنون
اجملــالس قــادر عل ـ االجتمــاع يف اي وقــت ،فتســتطي يف حــاالت العطلــة الربملانيــة عقــد دورات اســت نائية
وفقاً لالجراءات احملدد يف الدستور ،وأن اليسمح للسلطة التنفي ية ابالعـرتاض دون مقتضـ علـ طلـ
اجمللــس بعقــد ه ـ الــدورات( .)33واال كــان مبقــدور ه ـ الســلطة االخــري التصــر كمــا حيلــو هلــا دون أن
ختش مراقبة الربملان طواك فرتات العطلة ،أو مبعى آخر اىل أن حين موعد افتتاح الدور الربملانية اجلديد .
املطلب الثاين :احلآل
يقصد حب احلل اماء مد نيابة اجمللـس النيـاي قبـل انتهـاء مـد واليتـ الدسـتورية ،أي قبـل انتهـاء مـد
الفصــل التشـريع للمجلــس .ويعــد حـ احلــل الـ ي متلنـ الســلطة التنفي يــة جتــا الســلطة التشـريعية احلـ
املقابل حل حتريك املسؤولية الو ارية ال ي متلن السلطة التشـريعية فهـو يعـد حبـ أدا التـوا ن بـن كـل مـن
احلنومة والربملان( ،)38فنما أن الو ار تنون مسؤولة أما الربملان ،وميلك ه ا األخري أن حيج ال قة عن
احلنومة فيسقطها ،فإن ينون للو ار - ،ابملقابل -احلـ يف حـل الربملـان واجـراء انت ـاابت جديـد بقصـد
االحتنا اىل الشع فيما ينش من خـال بينهـا وبـن الربملـان .ويف اتيـة حـ احلـل – ابلنسـبة للنظـا
الربملـاين -وابعتبـار احلـ املـوا ي أو املقابــل  Contre partieللمســؤولية الو اريـة ،يشــري االسـتاذ Julien
 Laferriereاىل أن ح ـ احل ــل يعت ــرب أدا ذات أتي ــة خاص ــة يف احلنوم ــة الربملاني ــة .ويعل ــن Georges
 Burdeauأن ـ ثبــدون ح ـ احلــل ال ينــون هنــاك نظــا برملــاين حقيق ـ ث .أو اليوجــد نظــا برملــاين ابملعــى
الــدقي  .وجيم ـ أغل ـ الفق ـ الدســتوري عل ـ اعتبــار حـ احلــل أحــد الــدعائ أو احملــاور االساســية للنظــا
الربملاين وان يعد حب حجر ال اوية في .
ويعد ح احلل ال ي متلن احلنومة ا اء الربملان أدا (أو فرملة) ملن جتـاو وشـطط السـلطة التشـريعية
املت ايد يف اسقاط احلنومة كلما عن هلا ذلك .a son guise
واسـاس ذلــك أن هـ ا احلـ جيعـل النـواب دائمـاً يــرتددون يف ااثر املسـؤولية واســقاط احلنومــة ،لنــوم
يعلم ــون مق ــدماً ابلنت ــائ ال ــي ترتت ـ ـ عل ـ ـ احل ــل م ــن حي ـ ـ اج ـ ـراء االنت ــاابت اجلدي ــد وآاثره ــا غ ــري
()39
املضمونة  .إذ سينون شبح تغيري اجتا الرأي العا واحتماك فشله يف االنت ـاابت اجلديـد أمـراً خميفـاً
 -33د.عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.37
 -38الدكتور مصطف أبو يد ،املصدر الساب  ،ص.41
 -39لـ لك وصــف الفقهــاء االجنليـ ســالح احلــل أبنـ ثســالح أتديــيب خميــف بــن يــدي الــو ير األوكث وأنـ ثســالح أتديــيب فعــاك
تسلط الو ار عل جملس العمو ث
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هل مما جيعله حريصن دائماً عل االعتداك يف حج ال قة عن احلنومة( .)81عل ه ا النحـو جنـد حـ
احلل أدا يف يد الو ار تستطي أن تدف ب أوج التحدي والتهدية من جان الربملان ،فهو وسيلة الـو ار
يف أن تــؤمن لنفســها املســاوا م ـ الربملــان واالســتقالك عن ـ  ،ومــن يتحق ـ أه ـ أهــدا النظــا الربملــاين
ومبادئ وه التوا ن بن السلطتن .واذا كان الفق الدستوري جيم علـ اعتبـار حـ احلـل ادا تـوا ن بـن
السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية .اال ان ه ا احلـ قـد يسـت د مـن الناحيـة العمليـة كسـالح خطـر يف
يــد رئــيس الدولــة يســتطي مبقتضــا شــل عمــل الربملــان ،اذا عــاود اســتعمال م ـراراً ،كمــا قــد يت ـ ســبيالً
للوصوك اىل اغلبيـة تتفـ مـ ميولـ ورغباتـ اذا مـا اعتـاد اسـتعمال فيمـا يعتقـد مناسـبت ألغراضـ  .علـ أن
طبيعــة النظــا الربملــاين جتعــل مـن اســاء اســتعماك هـ ا احلـ امـراً در احلــدوث ،فـرئيس الدولــة اليعــدو أن
ينـون حنمـاً  arbiterبـن األحـ اب ،ووظيفتـ هـ احملافظـة علـ التـوا ن بــن السـلطات ،فاســتعمال حلـ
احلل الينون اال ابعتبار حنماً بن االحـ اب ،البصـفت عـامالً  Facteurأي صـاح سياسـة خاصـة أو
ذاتيــة( .)82ه ـ ا فض ـالً عــن ان رئــيس الدولــة ال يلجــأ عــاد الســت دا ه ـ ا احل ـ اال عنــد احن ـرا الســلطة
التشريعية عن دورها املرسو وخروجها عن احلدود املقرر هلـا دسـتوراً .علـ أيـة حـاك فـأن حـ احلـل يعتـرب
بال جداك يف األنظمة الدميوقراطية نوعاً من االستفتاء ،فهو مب ابة الوسيلة الفعالة إلعطاء النلمـة للشـع
وجعل ـ حنمـ ـاً يف الن اع ــات ال ــي ق ــد تنشـ ـ ب ــن الس ــلطات العام ــة يف الدول ــة ،أع ــ ،الس ــلطة التشـ ـريعية
والسلطة التنفي ية.
إن حـ احلـل يعـد يف حقيقتـ سـالحاً دميقراطيـاً دون جـداك إذا مـا مت اسـت دام بعيـداً عـن التعســف،
وينون غري صـحيح علـ االطـالق ادعـاء الـبعض أن تقريـر يتضـمن امتهـا ً الراد األمـة املم لـة يف نواهبـا،
فهو يف الواق احتنا اليها ودعو موجهـة اىل النـاخبن واىل االمـة نفسـها -ابعتبارهـا مصـدر السـلطات-
لتقوك كلمتها يف الن اع بن احلنومة والربملان(.)81
واحل ـ ــل يف األنظم ـ ــة الربملاني ـ ــة ق ـ ــد ين ـ ــون ح ـ ـ ـالً رائس ـ ــياً ،وق ـ ــد ين ـ ــون ح ـ ـ ـالً و اراً .واحل ـ ــل الرائس ـ ـ ـ
 Dissolution presidentielleهـو – كمــا سـب وأوضــحنا مـن قبــل – احلــل الـ ي يــت بنـاء علـ طلـ
رئيس الدولة وفنر الش ص  ،ال بنـاء علـ طلـ الـو ار  ،وينـون حلـل نـ اع بـن رئـيس الدولـة مـن حيـة
والو ار واجمللس النياي من حية أخرى .وحيدث ه ا احلل عندما يقيـل رئـيس الدولـة و ار حتـو علـ ثقـة
األغلبية يف الربملان لعد موافقت عل سياستها وأييت بو ار ائتالفية أو و ار من خارج الربملان.
أمـا احلـل الـو اري  Dissolution ministrielleفإنـ يـت بنـاء علـ طلـ الـو ار نفسـها ،وينـون حلـل
ن اع بينها وبن الربملان( )87فتطل الو ار من رئيس الدولة حل الربملان لتحني األمة يف الن اع القائ بينها
وبن الربملان .ورئيس الدولة غري مل ابجابة الو ار اىل طل احلل – وغالباً ما ختري الو ار بن االسـتقالة
 -81وقد أشار أحد النواب االجنلي عن خماو األعضاء من ح احلـل الـ ي متلنـ الـو ار قـائالً :ثأن السـلطة التنفي يـة ليسـت
ه الي ختا من السلطة التشريعية ،وامنا العنس هو الصحيح ،فأن مم ل الشع ه الـ ين خيشـون حـال مفاجئـاً للمجلـس يعـودون
من اىل قواعده  ،الش ء ال ي يؤدي ابلنسبة لنل منه اىل مصروفات تصل اىل االلف جني اسرتلي،ث.
 -82د.عبدالع ي شيحا ،املصدر الساب  ،ص.39
 -81املصدر نفس  ،ص.81
 -87الدكتور سليمان الطماوي :السلطات ال الث،دار النهضة العربية ،القاهر  ،2939 ،ص 569وما بعدها.
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واالجاب ــة لطلبه ــا يف ح ــل اجملل ــس -وامن ــا ين ــون عليـ ـ أن يبحـ ـ أي امل ــوقفن – موق ــف ال ــو ار وموق ــف
الربملــان -أقــرب ل ـرأي األمــة ،ويصــدر ق ـرار يف ه ـ ا اخلصــوص عل ـ ضــوء تقــدير الجتــا األمــة ويــدعوها
النت اابت جديد اذا رأى أن هناك ما يدعو حلل اجمللس .وي ور التساؤك؟هل مينن حل اجمللس األعل ؟
ملا كان النظا الربملاين جيعل من ح حل اجملالس النيابية أدا يف يـد السـلطة التنفي يـة كسـالح مقابـل
حل املسؤولية الو ارية ال ي متلن اجمللس النيابية فان ذلك يقضـ أبن الينـون احلـل موجهـاً اال للمجلـس
الـ ي ميلـك يف نفـس الوقـت حتريــك املسـؤولية الو اريـة ،فحيـ تتحـرك املســؤولية الو اريـة يتحـرك حـ احلــل
حى مينن وصف ه ا األخري أبن أدا تـوا ن بـن كـل مـن السـلطة التنفي يـة والربملـان ،ومـن فـان أغلـ
الدســاتري -يف الدولــة الــي تتبــى نظــا اجمللســن -ال تعط ـ للســلطة التنفي يــة اال ح ـ حــل اجمللــس االدين
ال ي ميلك حتريك املسؤولية الو ارية دون اجمللس االعل .
الجمهورية في دستور جمهورياة العاراق لعاام

الفصل الثاني :وضع رئي
9003
من سقوط النظا امللنـ يف العـراق عـا  ،2958والدسـاتري املؤقتـة تتـواىل ،وتتـواىل معهـا دكتـاتورات
قائد النقالابت عسنرية وقائمة عل رأس السلطة التنفي ية ،وكل منها يدع أنـ جـاء إلنقـاذ األمـة مـن
ويالت نظا ابئد عفـا عليـ الـ من .وتوجـت هـ الدسـاتري بدسـتور عـا  2931املؤقـت الـ ي ظـل قائمـاً
حــى ســقوط نظــا احلن ـ الســاب عــا  .1117وتــال ه ـ املرحلــة ،صــدور قــانون إدار الدولــة للمرحلــة
االنتقالية ،وفسر ه ا القانون عبار (املرحلة االنتقالية) ابملرحلة املطلوبة لوض دستور عراق دائ وتشنيل
حنومــة عراقيــة جديــد علـ أن ينــون أخــر موعــد لتشــنيلها  72كــانون األوك  .1115ويف  25تشـرين
األوك  1115استفى الشع العراق عل الدستور الدائ  ،وهـو األوك بعـد سـقوط النظـا امللنـ  .وتبـى
ه ا الدسـتور نظامـاً مجهـوراً برملانيـاً احتـاداً ،إال أنـ م يـ كر بـن ثنـاا نصوصـ تعبـري االحتـاد الدسـتوري أو
املركـ ي أو الفــدرا  .لنــن مناقشــات وضـ مســود هـ ا الدســتور ومســاجالت وجتــاذابت القــوى والتيــارات
السياس ــية واملؤسس ــات الدس ــتورية ال ــي ن ـ ـ عليه ــا ،كله ــا تش ــري إىل أن املش ــرع الدس ــتوري تب ــى النظ ــا
الفدرا  .وعل حد سواء م األنظمة الربملانية ،ركـ الدسـتور العراقـ النافـ غالبيـة الصـالحيات التنفي يـة
اهلامــة بيــد جملــس الــو راء ورئيس ـ  ،حــى غــدا رئــيس اجلمهوريــة رم ـ اً لوحــد الدولــة ورئيس ـاً تشـريفياً للســلطة
التنفي يــة .وم ـ ه ـ ا متت ـ ال ـرئيس بــبعض الصــالحيات الدســتورية اهلامــة ،كــاقرتاح الق ـوانن واق ـرتاح تعــديل
الدستور وقبـوك السـفراء األجانـ املعتمـدين يف العـراق واقـرتاح سـح ال قـة مـن رئـيس جملـس الـو راء ،إىل
جانـ بعــض االختصاصــات الربوتوكوليــة ،كإصــدار املراســي اجلمهوريــة وتصــدي أحنــا اإلعــدا الصــادر
عن احملاك امل تصة وإصدار العفو اخلاص بناء عل توصية رئيس جملس الـو راء والقيـا مبهـا القائـد العـا
للقوات املسلحة ألغراض تشريفية.
لقــد أثــر البح ـ يف موضــوع (رئــيس اجلمهوريــة يف الع ـراق رئــيس يف نظــا برملــاين أ رائس ـ ؟) دراســة
حتليلية نقدية .لنقف عل حقيقة الصالحيات الـي متتـ هبـا الـرئيس ،وهـل تنسـج وطبيعـة النظـا الربملـاين
الـ ي تبنــا الدســتور .ونســجل أوج ـ القصــور الــي قــد تبــدو عل ـ هـ ا الدســتور يف حــدود رائســة الدولــة.
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وتناولنــا ه ـ ا املوضــوع يف ثالثــة مباح ـ  ،خصصــنا األوك لدراســة شــروط وآليــة اختيــار ال ـرئيس ،وحب نــا يف
ال اين مد والية الرئيس ،وكرسنا ال ال للبح يف صالحيات الرئيس.
املبحث األول :شروط وآلية اختيار الرئيس

تتباين الدساتري يف الشروط الي توج توافرها فـيمن يتـوىل رائسـة الدولـة ،وهـ عـاد أك ـر تشـدداً يف
األنظم ــة الرائس ــية منه ــا يف األنظم ــة الربملاني ــة .حي ـ يلع ـ ال ـرئيس يف النظ ــا األوك دوراً حم ــوراً يف إدار
وتسيري شؤون احلن  .يف الوقت ال ي يبدو يف رئيس الدولة يف النظا الربملـاين رمـ اً لوحـد الدولـة وعنصـر
توا ن بن السلطتن التنفي ية والتشريعية .وهب ا املعى نصت املاد ( )46مـن الدسـتور العراقـ النافـ لعـا
( 1115رئــيس اجلمهوريــة هــو رئــيس الدولــة ورمـ وحــد الــوطن ،مي ــل ســياد الــبالد ،ويســهر علـ ضـمان
االلت ـ ـ ا ابلدسـ ــتور ،واحملافظ ــة عل ـ ـ اس ــتقالك الع ـ ـراق وس ــيادت ووحدت ـ ـ وس ــالمة أراضـ ــي وفق ـ ـاً ألحنـ ــا
الدستور).
وحددت املاد ( )45الشروط الواج توافرها فيمن يتوىل منص رئيس الدولة ،وه -:
أ ال -أن ينون عراقياً ابلوالد من أبوين عراقين :عل ذلك ليس للمتجنسن الرتشيح ملنص رئيس
الدولة كون الحيمل اجلنسية العراقية ابلوالد  ،وإن كان أبوي حيمالن اجلنسية العراقية وم ل هـ ا االحتمـاك
قــد ينــون معتــادا يف الع ـراق ،فن ـرياً مــن األســر العراقيــة والســيما الــي عملــت يف السياســة ،تركــت الع ـراق
وهاجرت اىل اخلارج يف أعقاب انقالب  26متو  2958وم تسمح الظـرو السياسـية ألبنائهـا املولـودين
ابخلــارج مــن احلصــوك عل ـ اجلنســية العراقيــة .وقــانو لــيس هلــؤالء مبوج ـ الدســتور الناف ـ الرتشــيح لرائســة
الدولة ،وه ا ما خيالف احل واملنط والمعى حلرمان ه الفئة من احل يف الرتشيح بعد اكتساهبا اجلنسية
العراقية.
وفضــال عــن أن هنــاك مــن ينتسـ اجلنســية العراقيــة ابلتجــنس نتيجــة الســتيفائ الشــروط الــي حــددها
قــانون اجلنســية ،وابلتــا مــن املفــرتض أن ينــون هل ـ ا املتجــنس نفــس احلقــوق املمنوحــة ألي م ـواطن أخــر
الســيما وأن علي ـ نفــس االلت امــات املفروضــة عل ـ حامــل اجلنســية ابلــوالد  .ورمبــا كــان وراء ه ـ ا احلظــر
املفروض عل املتجنس،اخلشية من عد والئ  ،وم توافر ه ا االحتماك جرى العمل يف الدسـاتري املقارنـة
عل ـ اش ـرتاط مض ـ مــد معينــة عل ـ اكتســاب اجلنســية كشــرط للرتشــيح ألي منص ـ سياس ـ  ،كمض ـ
مخس أو عشر سنوات عل اكتساب اجلنسية واإلقامة خـالك هـ املـد بصـور مسـتمر يف الدولـة .وم ـل
ه ا الشرط ن علي القانون االحتادي األملاين( .)86واملالحظ ان املاد ( )45م تنتف أبن ينون املرشح
عراقياً ابلوالد  ،ولنن اشرتطت أن ينون من أبوين عراقين ،وه ا يع ،أن ليس للعراق ابلـوالد الرتشـيح
ملنص ـ رئ ــيس الدول ــة إذا م ين ــن أح ــد أبوي ـ عراقي ـاً .وم ــن املؤك ــد أن ه ـ ا الش ــرط يتع ــارض ون ـ امل ــاد
(/ 28أوال) من الدستور الي تن عل أن (العراق  ،هو كل من ولد ألب عراق أو أل عراقية) .من هنا
كان األوىل ابملشرع الدستوري االكتفاء أبن ينون املرشح عراقياً ابلوالد إذا كان البد من ه ا الشرط من
دون اشرتاط أن ينون ألبوين عراقين ،أو أن ينون عراقياً مض عل جتنس مخس أو عشر سنوات .ويف
 -86د.علـ يوســف الشــنري وآخــرون ،دراســات حــوك الدســتور العراقـ  ،مؤسســة آفــاق للدراســات واألحبــاث العراقيــة ،بغــداد،
 ،1118ص.144
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رأينــا أن م ــل هـ املســاوا مــن شــأما أتكيــد الــوالء لــدى املرشــح ،هيــك عــن كومــا تتماشـ مـ املبــاد
الدميقراطية الي دى هبا الساسة العراقيون يف أعقاب سقوط نظا احلن .
اث يالالا -أن ينــون كامــل األهليــة وأمت األربعــن ســنة مــن عمــر  -:ونــرى أن هـ ا الشــرط يفتقــد للدقــة يف
صــياغت  ،فمــن املؤكــد أن مــن أمت األربعــن مــن عمــر هــو كامــل األهليــة ،وكــان األوىل ابملشــرع أن يصــيغ
الشــرط علـ النحــو التــا (أمت األربعــن ســنة مــن عمــر مــن دون أن يعــرتي أهليتـ عــارض مــن العـوارض)،
كــاجلنون والعتـ والســف والغفلــة ،علـ أن يــت اثبــات عــد األهليــة بتقريــر طــيب معتمــد مــن قبــل جلنــة طبيــة
جيــري تعينهــا مــن قبــل اللجنــة العليــا املشــرفة عل ـ االنت ــاابت الرائســية بعيــداً مــن جملــس الن ـواب ،ضــما ً
حليادية واستقالك ه اللجنة.
اثلثا -أن ينون ذو مسعة حسـنة وخـرب سياسـية ومشـهود لـ ابلن اهـة واالسـتقامة والعدالـة واإلخـالص
للوطن -:ويف رأينا أن ه ا الشرط كان ابإلمنان اخت ال  ،بوصف املرشح ذو خرب سياسية عل اعتبار أن
ابق التفاصيل تدخل ضمن الشرط الراب (غري حمنو علي جبرمية خملة ابلشر ) ال ي سنأيت الحقاً عل
تفصيل .
أمـا شـرط اخلـرب ا لسياسـية ،فقـد ورد الـن عليـ يف العديـد مـن الدسـاتري ،مـن بينهـا الدسـتور الربا يلـ
لسنة .)85(2943
كما جرى التقليد السياس يف الوالات املتحد عل أن ينون املرشح لألنت اابت الرائسية ذا اتريخ
سياس طويل(.)84وم ل ه ا الشرط من شأن ضمان جدية الرتشيح وكفاء من يتوىل ه ا املنص الرفي ،
وإال فإن ابق الشروط قد تتوافر يف ال حيص من افراد الشع (عراق ألبوين عراقين – أمت األربعن سنة
– غـري حمنـو عليـ جبرميـة غـري خملــة ابلشـر ) .فهـل هـ ا يعـ ،ان للنـل إمنانيــة الرتشـيح لرائسـة الدولــة؟
ومن املؤكد أن م ل ه ا التساؤك اليرم لتقيد ه ا احل ولنن إلضفاء اجلدية عل طل الرتشيح السيما
وأن التجــاذابت السياســية الــي شــهدها ويشــهدها العـراق يف أعقــاب ســقوط نظــا احلنـ قــد تــدف بعــض
النتــل اىل ترش ــيح بع ــض األمس ــاء ال لش ـ ء إال للحص ــوك عل ـ امل ي ــد م ــن املناس ـ السياس ــية أو نناي ــة
إبحدى أو بعض النتل األخرى.
رابعالا -غـري حمنـو عليـ جبرميـة خملـة ابلشـر  -:وكـان علـ املشـرع الدسـتوري أن ينـون أك ـر دقـة يف
صــياغت هلـ ا الشــرط ،حبيـ يشــرتط أن ال ينــون املرشــح قــد ســب وإن حنـ عليـ جبنايــة خملــة ابلشــر ،
فتعبــري اجلرميــة ينصــر اىل امل الفــة واجلنحــة ،ومــن املؤكــد أن م ــل ه ـ اجل ـرائ التنــون خملــة ابلشــر ،
واجلرمية امل لة ابلشر ه اجلناية فقط هـ ا مـن حيـة ،ومـن حيـة أخـرى البـد مـن وضـ معيـار جديـد
للج ـرائ امل لــة ابلشــر يف الع ـراق بعــد ان ادخلــت ق ـرارات جملــس قيــاد ال ــور املنحــل ك ـريا مــن اجل ـرائ
العاديــة يف عــداد اجل ـرائ امل لــة ابلشــر مــن بينهــا االنتمــاء حل ـ ب سياس ـ غــري ح ـ ب البع ـ املنح ــل،
والت لــف عــن اخلدمــة العســنرية والت لــف عــن جــيش القــدس ومــا يســم بيــو الن ــو ومــا اىل ذلــك مــن

 -85املصدر نفس  ،ص.143
 -84د.حممد فتح هللا اخلطي  ،دراسات يف احلنومات املقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،2944 ،ص.214
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األفعاك واملصطلحات الي استحدثها ح ب البعـ السـيما وان قـانون العقـوابت العراقـ رقـ  222لسـنة
 2949ال الت احنام ف حى اليو .
خامس الالا -أن الين ــون املرش ـح مش ــموالً ابجت ــاث البع ـ  -:وه ـ ا الش ــرط ورد ال ــن علي ـ يف امل ــاد
(/272اثل ـاً) مــن الدســتور ،إذ حضــر هـ ا الــن علـ املشــموك ابجت ــاث البعـ الرتشــيح ملنصـ رائســة
اجلمهوريــة ورائســة وعضــوية جملــس الــو راء ورائســة وعضــوية جملــس الن ـواب ورائســة وعضــوية جملــس االحتــاد
واملواق املتناظر يف األقالي وأعضاء اهليئات القضائية.
وما يسجل عل ن املاد ( ،)45أن م حيدد املؤهل العلم للمرشح ،األمر ال ي يع ،أن لنل من
توافرت في الشروط السابقة الرتشيح لرائسة الدولة ولو كان أمياً أو الحيسن القراء والنتابة وهـو أمـر نـرا
حمل نظـر ،صـحيح أن الدسـتور أخـ ابلنظـا الربملـاين وركـ غالبيـة الصـالحيات التنفي يـة اهلامـة بيـد جملـس
الــو راء ورئيسـ إال أن ذلــك اليعــ ،حبــاك مــن األحـواك عــد أتيــة منصـ رئــيس اجلمهوريــة .مــن هنــا نــرى
ضرور اشرتاط املؤهل العلم يف املرشح لرائسـة اجلمهوريـة والسـيما أن الدسـتور أشـرتط فـيمن يتـوىل رائسـة
جملــس الــو راء أن ينــون حاص ـالً عل ـ مؤهــل علم ـ جــامع عل ـ األقــل( .)83وابلــرغ مــن عــد اش ـرتاط
الدستور االنتماء احل ي ،إال أننا نرى أن ه ا الشرط الغى عن للرتشيح لرائسة الدولة ،بل البد أن ينون
املرشــح رئيس ـاً لقائمــة انت ابيــة أو أحــد أعضــائها البــار ين أو رئيس ـاً لنتلــة سياســية فــائ يف االنت ــاابت.
وهـ ا مــا أفر تـ االنت ــاابت النيابيــة األوىل ( 71كــانون ال ــاين  ،)1115واالنت ــاابت النيابيــة ال انيــة (25
كــانون األوك  .) 1115إذ أوكــل ه ـ ا املنص ـ ملرشــح القائمــة االنت ابيــة ال انيــة مــن حي ـ عــدد املقاعــد
النيابية (التحالف النردستاين) ورمبا يصبح ه ا املنص حنراً عل ه القائمة إذا ما قدر لرتتي القوائ
االنت ابية أن يستمر عل ه ا النحو يف االنت اابت النيابية القادمة .والسيما أن رائسة جملس النواب قد
اوكلت للقائمة السنية يف االنت اابت النيابية األوىل وال انية ،بعد أن ترأس احلنومة مرشح قائمة االئتال
العراق املوحد بفعل حصوك ه القائمة عل أعل نسبة من املقاعد يف جملس النواب.
وعل وف دسـتور عـا  ،1115جيـري انت ـاب رئـيس اجلمهوريـة مـن قبـل جملـس النـواب أبغلبيـة ثل ـ
أعضـائ ( .)88ونـرى أن هـ ا الـن قـد ينـون معطـالً مـن الناحيـة الفعليـة لألسـباب الـي أشـر اليهـا ســلفاً.
فمرشــح إحــدى القـوائ االنت ابيــة الفــائ هــو رئــيس الدولــة حنمـاً ومــا علـ اجمللــس إال التصــويت شــنلياً
عل ه ا املرشح .ورمبا يدخل ه ا الن حي النفاذ من الناحية الفعلية بعد مد طويلة من نفاذ الدستور
أو عل ـ املــدى البعيــد إذا مــا قــدر مل ـوا ين القــوى أن تتغــري يف املســتقبل حبي ـ التصــبح رائســة الدولــة أو
احلنومة أو جملس النواب حنراً عل تيار أو قوى سياسية معينة.
ومبوجـ املـاد (/43اثنيـاً) إذا م حيصـل أحـد املرشــحن علـ األغلبيـة املطلوبــة (ثل ـ أعضـاء اجمللــس)
يت التنافس بن املرشحن احلاصلن علـ اعلـ األصـوات ،ويعلـن رئيسـاً مـن حيصـل علـ أك ـر األصـوات
يف االقرتاع ال اين .وأفرد الدستور نصوص املواد ( )31-46حتت عنـوان ث أوالً -رئـيس اجلمهوريـةث لتنظـي
كل ما يتعل برئيس اجلمهورية لنن الالفت للنظـر أن بـن هـ النصـوص ،نصـاً واحـداً جـاء يف غـري حملـ
 -83انظر (/36أوال) من الدستور العراق الناف لسنة .1115
/43( -88أوال) من الدستور.
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من الدستور ( /44اثنياً) ،إذ أحاك هـ ا الـن كـل مـا يتعلـ مبنصـ ئـ رئـيس اجلمهوريـة علـ قـانون
خاص يصدر لتنظي ه ا املنص (أوالً -تـنظ بقـانون أحنـا الرتشـيح ملنصـ رئـيس اجلمهوريـة -اثنيـاً-
تنظ بقانون أحنا اختيار ئ أو أك ر لرئيس اجلمهورية) .وإذا كان البد من إيراد هـ اإلشـار  ،كـان
األجدر ختصي أخر ن هلا بعد االنت هاء مـن معاجلـة كـل مـا يتعلـ برائسـة اجلمهوريـة .ولـو أننـا نـرى أن
تنظي كل ما يتعل مبنص ئ رئيس اجلمهورية يف موض خاص من الدستور وبصور مفصلة أ أك ـر
مالءمة من ه اإلشار ومن اإلحالة عل القانون .ألن تنظي ه ا املنص عل حنو ما ورد من الدستور
من شأن إاثر اخلال يف جملس النواب بشـأن بعـض املسـائل اهلامـة ،كعـدد النـواب مـ الً إذا مـا علمنـا أن
العمل جرى من االنت اابت التشريعية األوىل عل أن ينون لرئيس اجلمهورية ئبان أحدتا من املـ ه
الشيع واآلخر من امل ه الس.،
املبحث الثاني :مدة والية الرئيس

()89

حددالدســتور ،م ــد واليــة ال ـرئيس أبرب ـ س ــنوات قابلــة للتجدي ــد مــر واح ــد فقــط  .أي أن احل ــد
األقص لوالية الرئيس يف العراق مثان سنوات .وحسناً فعـل الدسـتور فيمـا ذهـ إليـ بتحديـد مـد الواليـة
صراحة وإن أصبح ذلك مبدأ دستوري تقليدي يف الدساتري احلدي ة ،لنن مبدأ جديد يف الدساتري العراقية
من أتسيس الدولة العراقية حى اآلن ،ويف غالبية الدساتري العربية ،فرائسـة اجلمهوريـة يف الـبالد العربيـة مـن
نــوع خــاص ،فهـ رائســة ملــدى احليــا وإن م ينــن الـرئيس قــادراً علـ أداء مهــا عملـ لــيس هـ ا حسـ ،
لننهـا تـورث ملـن يوصـ لـ الـرئيس بعـد وفاتـ  ،فحـ عليهــا وصـف اجلمهـورات امللنيـة .ومسـاير لالجتــا
الدستوري الغال  ،أجا الدسـتور العراقـ إعـاد انت ـاب الـرئيس لواليـة اثنيـة فقـط ،ومـن املؤكـد أن ذلـك
سينون حاف ا لب ك امل يد من اجلهد من قبل الرئيس رغبة يف الفـو بواليـة اثنيـة ،بـل أن قصـر الواليـة علـ
مــد واحــد قــد يــدف اىل االتــاك بوصــف الـرئيس الخيشـ علـ منصــب الـ ي ســيفقد حتمـاً بعــد انتهــاء
الواليــة األوىل سـواء أحســن أ أســاء اســتعماك صــالحيات  .ومــن املؤكــد أن حتديــد الواليــة مبــد واحــد غــري
قابلـة للتجديــد قــد حيــر الدولـة مــن خــرب سياســية اكتســبها الـرئيس يف واليتـ األوىل ،كمــا أن تغيــري الـرئيس
بشنل مستمر قد ينته اىل التغيري املستمر يف اسلوب العمل اإلداري فمن الطبيع أن ينون لنل رئيس
أسلوب اخلاص يف تصريف شؤون الدولة.
واملالحظ أن املاد ( ) 49م حتس مسألة غاية يف األتية ،ه إكماك الـرئيس واليـة سـلف الـ ي حـل
حمل ألي سب من األسباب ،فهل تعد ه والية مستقلة ،وينون للرئيس واليـة أخـرى فقـط؟ أو التعـد
ك لك ويبق للرئيس احل يف الرتشيح لواليتن مستقلتن؟ وابنتهاء األرب سنوات تنته والية الرئيس من
الناحيــة الرمسيــة ،لنن ـ يســتمر مبمارســة مهــا عمل ـ حلــن انت ــاب جملــس ن ـواب جديــد وانعقــاد وانت اب ـ
رئيساً جديداً خالك ثالثن يوماً من اتريخ االنعقاد األوك( .)91وتنته واليـة الـرئيس بعـد حـاالت ،أشـار
الدستور لبعض منها من دون البعض اآلخر ،وعل النحو التا -:
/49( -89أوال) من الدستور.
/49( -91اثنياً/ب) من الدستور.
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 .2انتهاء مد والية جملس النواب(.)92
 .1االستقالة ،عل أن تقد حتريرا إىل رئيس جملس النواب ،وتعد االستقالة ف بعد مض سـبعة
أا مــن اتريــخ ايــداعها لــدى جملــس النـواب( .)91األمــر الـ ي يعــ ،أن لــيس للمجلــس أو لرئيسـ
رفض االستقالة يف كل األحواك مى أصر رئيس اجلمهورية عل قرار  .واملالحظ أن هناك تناقضاً
يف نـ املــاد (/ 31أوال) ،أذ أوجـ هـ ا الــن يف مقدمتـ تقــدمي االســتقالة لـرئيس اجمللــس ،يف
الوقت الـ ي يشـري الـن يف مايتـ إىل أن االسـتقالة تعـد فـ بعـد مضـ سـبعة أا مـن اتريـخ
تقــدميها للمجلــس ولــيس لل ـرئيس .وكــان األوىل ابلــن أمــا أن خيــوك صــالحية قبــوك االس ــتقالة
لـرئيس اجمللــس ويعــدها ف ـ بعــد مض ـ ســبعة أا مــن اتريــخ تقــدميها لـ  .أو مينحهــا للمجلــس
أبغلبية ثل أعضائ م الً ويعدها ف مبض سبعة أا من اتريخ تقدميها ل فتنون يف احلالتن
مقدمة الن منسجمة ومايت  .أما الن بوضع القائ في تناقض من الؤكد أن غري مقصود.
 .7اإلقالة بقرار صادر ابألغلبية املطلقة ألعضاء جملس النواب بعد إدانت (الرئيس) من قبـل احملنمـة
االحتادية العليا يف إحدى احلاالت اآلتية-:
أ -احلن ابليمن.
ب -انتهاك الدستور
ج -اخليانة العظم
واملالحظ أن احلاالت الي يدان بسببها رئيس اجلمهورية ،حـاالت وردت علـ سـبيل احلصـر يف املـاد
(/58سادسـاً/ب) .وابلتــا اليــدان الـرئيس واليقــاك عــن أي فعــل أو جــر آخــر .وهــو أمــر نـرا حمــل نظــر
وك ــان األوىل ابملش ــرع الدس ــتوري إيـ ـراد اجل ـرائ أع ــال علـ ـ س ــبيل امل ــاك ك ـ يفس ــح اجمل ــاك أم ــا احملنم ــة
االحتادية العليا إلدانة الرئيس عن أي جر سياس أو جنائ أخر مينن أن يهدد أمن الدولة وسـيادهتا أو
ميس الشر امله.،
وما يسجل عل املشرع الدسـتوري يف هـ ا اجلانـ أنـ أخـ نـ املـاد (/58سادسـاً/ب) حرفيـاً عـن
الدستور األمرين ومن املؤكد أن االقتباس لـيس حبـد ذاتـ مأخـ اً يسـجل علـ الدسـتور ،لنـن املأخـ أال
يطوع الن وينيف مبا ينسج وواق اجملتم وحاجات  .كما كان علـ املشـرع الدسـتوري اسـتعماك تعـابري
متداولة يف العراق ،كالقس ك ابً بدال من احلنـ ابليمـن ،واجلـرائ املاسـة أبمـن الدولـة وسـيادهتا بـدال مـن
اخليانة العظم .
()97
 .6خلو منص رئيس اجلمهورية ألي سب من األسباب  .وه ا التعبري العا ال ي أوردهـا الدسـتور
يستوع كل احلاالت الي مينن أن تنته هبا والية الرئيس كالوفا والعج م الً ،وكـان علـ املشـرع
الدســتوري أن ينــون أك ــر تفصــيالً يف بيــان بعــض ه ـ احلــاالت ،كــالعج الــدائ عــن ممارســة مهــا
الرائســة ،ومــن املؤكــد أن م ــل هـ احلالــة ك ـرياً مــا أاثرت وت ــري األ مــات الدســتورية بشــأن مــن يــدع
/49( -92أوال/أ) من الدستور.
/31( -91أوال) من الدستور.
/49( -97اثنياً/ج) من الدستور.
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العجـ ومــن يقــرر  ،إذ قــد يــته الـرئيس ابلعجـ عــن ممارســة مهامــة الدســتورية ،ويتمســك هــو بقدرتـ
عل االستمرار بعمل  .من هنا كان البد من حتديد جهة معينة تفصل يف ذلك .وم ل ه ا االحتماك
أمر متوق السيما يف بلدان العام ال ال  ،والعام العري حتديداً ،ومن بن تلك األ مات وليس آخرها
األ مــة الــي أثــريت يف النويــت يف أعقــاب وفــا األمــري جــابر األمحــد الصــباح ،إذ تقــد أمــري النويــت
احلا صباح األمحد اجلابر وجملس الو راء اىل جملس األمـة بطلـ تنحيـة الشـيخ سـعد العبـدهللا السـام
بعد أن آك إلي العرش بوفا األمري جابر األمحد ،حبجة مرض امل من وعد قدرت عل ممارسـة مهامـة
الدســتورية ،وبعــد مــد وجـ ر ،قــرر جملــس األمــة ابإلمجــاع تنحيــة الشــيخ ســعد العبــد هللا وتســمية األمــري
صــباح األمحــد أمـرياً للــبالد .ولــوال الــن الدســتوري الصـريح بشــأن تنظــي حالــة عجـ األمــري ال نتهـ
األمر إىل أ مة سياسية من العسري التنبأ أباثرها .من هنـا نـرى ضـرور تضـمن الدسـتور العراقـ النافـ
نصاً صرحياً حيدد اجلهة الي هلا الطعن بعج الرئيس واجلهة الي هلا الفصل ب لك.
وإذا ما انتهت واليـة لـرئيس ألي سـب طـار  ،حيـل ئـ الـرئيس حمـل الـرئيس ،حلـن انت ـاب رئـيس
جديد للجمهوريـة مـن قبـل جملـس النـواب( .)96واملالحـظ أن الدسـتور م حيـدد أي مـن نـواب الـرئيس يتـوىل
ه ا املنص مؤقتاً ،هل النائ األوك أ ال اين؟ ورمبا رأى املشرع الدستوري عد احلاجة مل ل ه اإلشار
عل اعتبار أن النائ األوك حيل حمـل الـرئيس تلقائيـاً ،أو أنـ م حيسـ مسـألة عـدد النـواب فـأقر ضـمناً أن
ليس للرئيس سوى ئ واحد ،ويبق األمر حمض احتماك وحمل تساؤك ،إذ أحاك الدستور كل ما يتعل
بنائ الرئيس عل قانون خاص يصدر الحقاً ،وه ا ما يوح ب انوية الدور الدستوري لنائ الرئيس وإال
فما معى ه ا االقتضاب واإلحالة عل القانون.
وما اد يف هـ ا الغمـوض والتسـاؤك أن الدسـتور يف املـاد (/31رابعـاً) يـ ه اىل حلـوك رئـيس جملـس
الن ـواب حمــل رئــيس اجلمهوريــة يف حالــة خلــو منص ـ األخــري وعــد وجــود ئ ـ ل ـ  ،وعبــار (عــد وجــود
ئ ـ ل ـ ) ت ــري ه ـ األخــرى التســاؤك ،هــل تعــ ،ه ـ العبــار عــد تعــن ئ ـ اص ـالً؟ أو خلــو املنص ـ
لسب طار ؟ من هنا كـان األوىل ابملشـرع الدسـتوري أن ينـون أك ـر وضـوحاً وإسـهاابً يف معاجلـة وتنظـي
منص ـ ال ـرئيس ولــو مــن خــالك إي ـراد املبــاد الرئيســة فقــط وتــرك التفاصــيل لقــانون يصــدر الحق ـاً .أمــا
االقتضاب عل ه ا النحـو فهـو مأخـ يسـجل علـ الدسـتور ويف رأينـا أن م ـل هـ ا الـنقض قـد ي ـري أ مـة
دستورية السيما وأن احللوك يف ه ا املنص أصبح ج ءاً من التجاذابت واملساومات واملـوا ت السياسـية
بن النتل الرئيسة.
املبحث الثالث :صالحيات رئيس الجمهورية

أنقس ـ رأي الفق ـ بشــأن حتديــد دور رئــيس الدولــة يف النظــا الربملــاين إىل اجتــاهن ،وكــان لنــل اجتــا
مسوغات وحجج الي يستند إليها يف أتييد ما ي ه إلي  .فقد ذه االجتا األوك إىل أن طبيعة النظا
الربملـاين تسـتل دوراً شـنلياً ســلبياً لـرئيس الدولـة ،واختصاصـات امسيــة ميارسـها بوسـاطة و رائـ ( .)95بــل أن
/31( -96اثل اً) من الدستور.
 -95د.حممد عبدالعاك السـناري -األنظمـة السياسـية املقارنـة -احلنومـات وأنواعهـا -املنتبـة القانونيـة ،القـاهر  ،دون سـنة طبـ ،
ص.94
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بعــض الفقـ يـ ه إىل أن الـرئيس يف النظــا الربملــاين لــيس لـ إال توجيـ النصــح واإلرشــاد هليئــات الدولــة
األخــرى دون أن ينــون ل ـ دور مباشــر يف شــؤون احلن ـ ( .)94أمــا االجتــا ال ــاين ،فــريى أن النظــا الربملــاين
اليتقاط ومنح الرئيس الدولـة صـالحيات فعليـة ،فالسـلطة التنفي يـة يف هـ ا النظـا م متـنح للـو ار وحـدها
بل يشرتك معها رئيس الدولة ،فنما أن الربملان مينن أن يتألف من جملسن ،فإن السـلطة التنفي يـة مينـن
أن تنون م دوجة وهـ ا مـا ينتهـ إىل وضـ حـد إلسـاء اسـتعماك السـلطة واألسـتبداد هبـا كمـا يـؤدي إىل
اد الروية والتفنري يف تصريف األمور(.)93
ويف رأينــا أن مســألة مــنح أو حجـ الصــالحيات عــن رئــيس الدولــة يف النظــا الربملــاين ،مســألة نســبية
ختتلف من دستور ألخر ،فمن الدساتري من ال تعط للرئيس إال دوراً شنلياً حمدداً كما يف بريطانيا وأملانيا
يف ظل دستور عا  ، 2969ومنها من تودع صالحيات حقيقية ومـؤثر  ،كمـا يف الدسـتور العراقـ النافـ
لعا  1115والدستور اهلندي لعا  ،2969األمر الـ ي دعـا بعـض الفقـ إىل القـوك ثإن للـرئيس اهلنـدي
سلطات واسعة جداً أك ر من تلك الي مللك بريطانيا والرئيس األمرين ث(.)98
كمــا الب ــد م ــن اإلشــار إىل أن الص ــفات الش ص ــية لل ـرئيس وش ــعبيت وطبيع ــة عالقت ـ ب ـرئيس ال ــو راء
والسلطة التشريعية وال قل السياس للنتلة الي ينتمـ إليهـا ،كلهـا عوامـل تلعـ دوراً مـؤثراً يف حتديـد دور
ال ـرئيس يف الســلطة التنفي يــة ،مــن ذلــك الــدور احملــوري ال ـ ي لعب ـ ال ـرئيس العراق ـ جــالك الطلبــاين وكتلت ـ
النيابيــة يف حتديــد مالمــح الدولــة اجلديــد ورسـ سياســة العـراق ،فقــد مــارس الـرئيس الطلبــاين دوراً سياســياً
أكــرب بن ــري مــن ذلــك املرســو لل ـرئيس يف ظــل دســتور عــا  1115األمــر ال ـ ي دعــا وكتلت ـ النيابيــة اىل
املطالبة بتعديل الدستور ومبا مين ح الرئيس امل يد من الصالحيات وإال فإن لن يرشح لوالية رائسية اثنية.
ولبيان طبيعة الدور ال ي رمس الدستور الناف لرئيس اجلمهورية ،سو نبح يف صـالحيات الـرئيس
تباعاً-:
()99
أوالً -إصدار العفو اخلاص -:
أو جمموعـة أشـ اص حمـددين بـ واهت  .واملالحـظ
وينصر معى العفو اخلاص إىل العفـو عـن شـ
أن صالحية الرئيس يف ه ا االختصاص شنلية أك ر منها فعلية ،إذ قيد الدستور اختصاص ه ا بتوصـية
صــادر عــن رئــيس جملــس الــو راء ،مــن هنــا فــإن صــاح االختصــاص الفعل ـ يف الواق ـ هــو رئــيس جملــس
الو راء وليس رئيس اجلمهورية.
إذ يقتصر دور األخري عل إصدار ما أوص ب رئيس جملس الو راء ،هيك عن أن ه ا األختصـاص
الشنل مقيد بعد املساس ابحل اخلاص كما ال ميتد للمحنومن عن اجلرائ الدوليـة أو جـرائ اإلرهـاب
أو الفساد املا واإلداري.

 -94د.عل يوسف الشنري وآخرون ،املصدر الساب  ،ص 181ومابعدها.
 -93د.حســن ع مــان حمم ــد ع مــان ،الــنظ السياس ــية والقــانون الدســتوري ،ال ــدار اجلامعيــة اإلس ــنندرية ،2989 ،ص-165
.164
 -98د.عل يوسف الشنري وآخرون ،املصدر الساب  ،ص.181
/31( -99أوال) من الدستور.
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اثنيـ ـاً -املص ــادقة علـ ـ أحن ــا اإلع ــدا ( :)211وهـ ـ ا االختص ــاص إجرائـ ـ ت ــن عليـ ـ ع ــاد القـ ـوانن
اجلنائية .وابلرغ من شنلية ه ا االختصاص إال أن الدسـتور العراقـ جـاء مقتضـباً يف تنظيمـ  ،إذ م يبـن
الدستور من حيل حمل الرئيس يف ممارسة ه ا االختصاص إذا ما غاب الرئيس ألي سب من األسباب أو
إذا ما أمتن عن ممارسة اختصاص ه ا .وسب للرئيس العراق جالك الطالباين أن أعلن عد توقيع علـ
حن االعدا اذا ما صدر حب صدا حسن مـن قبـل احملنمـة اجلنائيـة املرك يـة .لـيس طعنـاً حبياديـة ون اهـة
احملنمة .ولنن يبدو لعـد الرغبـة يف التوقيـ علـ أي حنـ إعـدا مـن هنـا كـان األجـدر ابلدسـتور الـن
عل من ينوب عن الرئيس يف ممارسة ه ا االختصاص.
اثل ـاً -املصــادقة علـ املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة -:ومــا يســجل علـ الدســتور العراقـ النافـ يف
تنظيمــة هل ـ ا االختصــاص أن ـ وق ـ يف تنــاقض ،فمــن حيــة خــوك ه ـ ا االختصــاص يف املــاد (/31اثني ـاً)
ل ـرئيس اجلمهوريــة بعــد موافقــة جملــس الن ـواب (املصــادقة عل ـ املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة بعــد موافقــة
جملس النواب ،وتعد مصادقاً عليها بعد مض مخسة عشر يوماً من اتريخ تسليمها) .ويف موض آخر من
الدســتور (/58اثل ـاً) مــنح ه ـ ا االختصــاص جمللــس الن ـواب أبغلبيــة ثل ـ أعضــائ (تــنظ بقــانون عملي ــة
املصــادقة عل ـ املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة أبغلبيــة ثل ـ أعضــاء جملــس الن ـواب) .ومــن اســتقراء ن ـ
الفقرتن أعال يبدو لنا يف الواق أن إراد املشرع الدستوري كانت قد انصرفت إىل مـنح هـ ا األختصـاص
جمللس النواب ،بدليل أن الدستور حدد األغلبية الي جتري فيها املصادقة من قبـل جملـس النـواب ،يف حـن
عد مصادقة رئيس اجلمهورية حاصلة حنماً إذا مضت مد مخسة عشر يوماً من اتريخ تسلمها مـن دون
أن يبدي رأي فيها سلباً أو إجياابً.
رابع ـاً -اق ـرتاح الق ـوانن واملصــادقة عليهــا وإصــدارها :تبــاين موقــف الدســاتري الربملانيــة مــن صــالحيات
الرئيس التشريعية ،فمنها من توس يف ذلك فمنح ح االقرتاح واالعـرتاض االسـقاط والتصـدي  ،ومنهـا
مــن ضــي مــن اختصاص ـ ه ـ ا ف ول ـ ح ـ التصــدي فقــط كالدســتور املغــري لعــا  .)212(2941واثل ــة
اختط ــت طريق ـ ـاً وس ــطاً فمنحت ـ ـ ح ـ ـ االق ـ ـرتاح واالع ـ ـرتاض التـ ــوقيف والتص ــدي كالدس ــتور املغ ــري لعـ ــا
.)211(2954واملالحــظ أن الدســتور العراق ـ كــان قــد تبــى طريق ـاً وســطاً بــن ه ـ االجتاهــات الدســتورية،
ف ـوك الـرئيس حـ اقـرتاح القـوانن( .)217واملصـادقة عليهـا وإصـدارها( .)216ويبـدو لنـا أن صـالحية الـرئيس
يف املصادقة عل القوانن شنلية أك ر منها فعلية ،إذ يعد التشري مصادقاً علي حنماً مبض مخسة عشر
يوماً من اتريخ إحالتـ إىل الـرئيس إذا م يصـادق عليـ فعليـاً .األمـر الـ ي يعـ ،أن لـيس للـرئيس االعـرتاض
عل التشري احملاك ألي توقيفاً أو إسقاطاً ،ه ا فضالً عن أن عرفا نشأ يف العراق بعد سـقوط نظـا حنـ
صدا حسن ،منح ئ الرئيس صالحية املصادقة علـ القـوانن إذا أمتنـ الـرئيس عـن املصـادقة أو كـان

/31( -211اثمناً) من الدستور.
 -212فصل ( )55من الدستور املغري لسنة .2941
 -211فصل ( )271من الدستور املغري لسنة .2954
/53( -217اثنياً/أ) من الدستور.
/31( -216اثل اً) من الدستور.
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غائب ـاً ألي ســب م ـن األســباب ،ومــن بــن التش ـريعات الــي صــادق عليهــا ئ ـ ال ـرئيس ،قــانون احملنمــة
اجلنائية املرك ية.
خامسـ ـاً -دع ــو جمل ــس النـ ـواب لالنعق ــاد :وللـ ـرئيس ممارس ــة هـ ـ ا االختص ــاص يف ح ــالتن ،األوىل يف
أعقاب إجراء االنت اابت العامة ،واملالحظ أن الدستور كان قد ن عل ه ا االختصـاص يف أك ـر مـن
موضـ ( /31 -51رابعـاً) وكــان األوىل بواضــع الدســتور الــن علـ هـ ا االختصــاص يف موضـ واحــد
حتاشياً للتنرار واإلطالة واإلسهاب والسيما أن الدساتري عاد ما تتحاش التنرار واخلوض يف التفاصيل.
أمــا احلالــة ال انيــة ،ه ـ دعــو جملــس الن ـواب لالنعقــاد جبلســة اســت نائية( .)215وم ــل ه ـ اجللســة عــاد مــا
يدع اليها بن ادوار االنعقـاد وخـالك العطلـة التشـريعية إذا مـا اسـتجدت مسـائل هامـة تسـتل اسـتطالع
رأي اجمللــس فيهــا أو اختــاذ القـرار بشــأما بوصــفها داخلــة ضــمن اختصاصـ والمينــن أتجيلهــا حلــن انعقــاد
جبلسة اعتيادية.
واملالح ــظ يف هـ ـ ا االختص ــاص أن الدس ــتور ك ــان ق ــد خولـ ـ ألك ــر م ــن جه ــة ،ف ــإىل جانـ ـ رئ ــيس
اجلمهوريــة ،لـرئيس جملــس الــو راء ولـرئيس جملــس النـواب وخلمســن عضـواً مــن أعضــاء اجمللــس دعــو اجمللــس
لالنعقــاد جبلســة اســت نائية ،وحســناً فعــل الدســتور فيمــا ذهـ إليـ  ،فقــد ترتاخـ إحــدى هـ اجلهــات يف
ممارسة اختصاصها ه ا أو ترى إمنانية أتجيل النظر مـن مسـألة معينـة يف حـن أن احلاجـة تـدعو النعقـاد
اجمللــس عل ـ وج ـ العجالــة ،وبتعــدد اجلهــات الــي هلــا ممارســة ه ـ ا االختصــاص ينــون الدســتور قــد عــاج
االحتماك سالف ال كر.
سادسـ ـاً -طل ـ ـ س ــح ال ق ــة م ــن رئ ــيس ال ــو راء :واملالح ــظ أن ه ـ ـ ا األختص ــاص الخي ــوك ل ـ ـرئيس
اجلمهورية يف الدساتري الربملانية عاد  ،وهبـ ا االختصـاص ينـون الدسـتور العراقـ قـد خـرج عـن املبـدأ العـا
لدور الرئيس يف األنظمة الربملانية ،فف ظل ه ا النظا مي ل رئيس الدولة عاد نقطة التوا ن بن السلطتن
التشريعية والتنفي ية ،ووسيط تقري وجهات النظر بينهما إذا ما احتد اخلال وتفاقمت شدت وهددت
السلطة التشريعية إبقالة احلنومة أو لوحت احلنومة حبل الربملان .أما أن مينح رئيس اجلمهورية منفرداً ح
طل إقالة رئيس الو راء ،فهو اختصاص مستحدث للرئيس يف األنظمة الربملانية ،بل خروج علـ املبـاد
الرئيسـة الــي حتنـ هـ ا النظــا  .صــحيح أن الـرئيس ال يقيــل رئــيس جملــس الو راءمباشــر ولنــن يتقــد هبـ ا
الطل جمللس النواب ،م ذلك نرى أن ه ا االختصاص مستحدث يف النظا الربملاين السيما وان رئيس
اجلمهورية (جالك الطالب اين) سب وأن هدد ابسـتعماك هـ ا االختصـاص قبـل نفـاذ الدسـتور حينمـا احتـد
اخلــال بــن التحــالف النردســتاين ورئــيس الــو راء(اجلعفري) بشــأن تقريــر مصــري حمافظــة كركــوك وضــمها
ألقلــي كردســتان .مــن هنــا كــان عل ـ واضــع الدســتور تــوخ الدقــة يف حتديــد اجلهــة الــي هلــا ممارســة ه ـ ا
ولنـن لدولـة ،مراعـا للمبـاد
الرئيس ،فالدسـتور اليوضـ لشـ
االختصاص بغض النظر عن ش
األساســية الــي حتن ـ النظــا الربملــاين والســيما أن الدســتور ن ـ ص ـراحة عل ـ أن نظــا احلن ـ يف الع ـراق

/54( -215اثنياً) من الدستور.
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برمل ــاين (مجهوري ــة العـ ـراق دول ــة مس ــتقلة ذات س ــياد  ،نظ ــا احلنـ ـ فيه ــا مجه ــوري نيايثبرمل ــاين دميقراطـ ـ
احتادي)(.)214
ســابعاً -املوافقــة علـ حــل جملــس الن ـواب )213(:ودور ال ـرئيس يف هـ ا االختصــاص شــنل مــن حيــة
وفعل من حية أخرى .فهو شنل بوصف الرئيس ليس ل ممارسة ه ا االختصاص إال بناء عل طلـ
رئيس الو راء .وفعل ابعتبار أن القوك الفصل يف حل جملس النواب للـرئيس .إذا أيـد الطلـ حـل اجمللـس
وإذا رفضـ اســتمر اجمللــس يف ممارســة مهــا عملـ  ،هـ ا مــن الناحيــة الدســتورية .ولنــن مــن اســتقراء الوضـ
السياسـ يف العـراق يف ظــل احلنومــة االنتقاليــة واحلنومــة الدائمــة األوىل واملهــا الــي اضــطل هبــا الـرئيس،
يبدو لنا أن الدور الفعل للرئيس يف ممارسة ه ا االختصاص يغل عل الدور الشنل .
إذا أن ال قــل السياسـ للـرئيس وكتلتـ النيابيــة دعمــت دور الدســتوري يف مواجهــة الســلطتن التنفي يــة
والتشريعية وأصبح إبمنان الضغط عل رئيس الو راء للتقد بطل احلل واختاذ القرار الفعل حبل اجمللـس
النياي.
()218
اثمنـاً -الــدعو النت ــاابت عامــة  :وم ــل هـ الــدعو يتقــد هبــا الـرئيس إذا مــا حــل اجمللــس بقـرار
رائس ـ بنــاء عل ـ طل ـ ثل ـ أعضــاء اجمللــس (الن ـواب) ،أو بنــاء عل ـ طل ـ رئــيس جملــس الــو راء .وأل ـ
الدستور الرئيس ،مبمارسة اختصاص ه ا خالك مد اقصاها ستون يوماً من اتريخ احلل .وهـ مـد نراهـا
طويلـة والسـيما ان جملـس الـو راء يعــد هـو األخـر مسـتقيالً حنمـا حبــل اجمللـس ،األمـر الـ ي قـد ينتهـ إىل
فرا حنوم وتشريع  .من هنا نرى ضرور تعديل ه ا الن ومبا يضمن الدعو النت اابت عامة خالك
مد مخسة عشر يوماً أو ثالثون يوماً يف أبعد أجل من اتريخ حل اجمللس.
اتســعاً -تنليــف رئــيس ال ـو راء بتشــنيل احلنومــة )219(:وم ــل ه ـ ا االختصــاص يف الدســاتري الربملانيــة
اختصاص شنل حمض يقتصر عل تنليف مرشح النتلة النيابية احلـائ علـ أعلـ نسـبة مـن األصـوات
بتشنيل احلنومة ،لنن ه ا االختصاص يف ظل الدستور العراق الناف أثبت خطورت وأتيتـ يف أعقـاب
إعالن رئيس اجل مهورية (جالك الطالباين) وكتلت النيابية ،ورفض املرشح ال ي تقدمت ب الئحة االئتال
العراق املوحد ملنص رئيس جملس الو راء عل أثر قيا ه ا املرشح ب ار تركيـا ،األمـر الـ ي أدخـل البلـد
أب مة سياسية وأخر تشنيل احلنومة واختيار رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب .وعل املرشح ملنص
رائســة احلنومــة ،تقــدمي تشــنيل حنومت ـ خــالك ثالثــون يومــا مــن اتريــخ التنليــف( .)221وإذا مــا أخف ـ
بتشنيل احلنومة خالك املد املـ كور  ،ينلـف رئـيس اجلمهوريـة مرشـح آخـر( .)222واملالحـظ ان الدسـتور
م يعاج مسألة إخفاق املرشح اجلديـد بتشـنيل احلنومـة ،أو املـد الـي يتقـد خالهلـا بتشـنيل هـ ا ،وهـ

-214
-213
-218
-219
-221
-222

( )2من الدستور.
(/42أوال) من الدستور.
(/42اثنياً) من الدستور.
(/37أوال) من الدستور.
(/37اثنياً) من الدستور.
(/37اثل اً) من الدستور.
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العدد11 :

مســألة نراهــا غايــة يف األتيــة ،لننـ أشــار إىل أن رئــيس اجلمهوريــة ينلــف مرشــحاً أخــر لتشــنيل احلنومــة
خالك مد مخسة عشر يوما إذا م حتصل الو ار عل ثقة الربملان(.)221
عاشراً -ممارسة مها رئيس الـو راء )227( :ومبوجـ هـ ا األختصـاص حيـل رئـيس اجلمهوريـة حمـل رئـيس
جملــس الــو راء إذا مــا خــال منصـ األخــري ألي ســب مــن األســباب .ويف رأينــا أن الدســتور م ينــن موفقـاً
مبنح ه ا األختصاص لرئيس اجلمهورية ،وكان األوىل ب ترك لنائ رئيس الو راء أو النائ األوك يف حالة
تعــداد النـواب ،إذ يعــد النائـ يف رأينــا أقــدر علـ القيـا مبهــا رئــيس جملــس الــو راء حبنـ قربــة مــن الــو ار
وإطالع عل عملها اليوم .
ورمبــا وجــد واضــعوا الدســتور أن ختويــل هـ الصــالحية لـرئيس اجلمهوريــة ســو لــن خيــل بعمــل الــو ار
كوما حنومة تسيري أعماك ،إذ ينون الرئيس مل ماً بتنليف مرشح جديد لتشـنيل احلنومـة خـالك مـد
مخسـة عشـر يومـاً مــن اتريـخ خلــو منصـ رئــيس جملـس الــو راء .ونــرى أن هـ ا املسـو لــو كــان هــو الــداف
ملـنح رئــيس اجلمهوريـة هـ الصـالحية ،ويبقـ غـري كــا  ،ابعتبـار أن لــيس لـرئيس اجلمهوريــة نفـس املعرفــة
الــي لنائـ رئــيس جملــس الــو راء فيمــا يتعلـ بعمــل احلنومــة املنحلــة ،هـ ا فضـالً عــن ان تشــنيل احلنومــة
اجلديد قد يطوك بفعل فشل املرشح اجلديد بتشنيلها أو عد نيلها ثقـة جملـس النـواب .مـن هنـا نـرى أن
األوىل ابلدستور منح ه الصالحية لنائ رئيس الو راء.
حـادي عشـر -اقـرتاح تعـديل الدســتور :وهـ ا االختصـاص يشـرتك فيـ رئـيس اجلمهوريـة وجملـس الــو راء
جمتمعـاً ومخــس أعضــاء جملــس النـواب( .)226ونــرى أن مــنح هـ ا األختصــاص لـرئيس اجلمهوريــة منفــرداً دون
ضابط أو حمدد ،أمر حمل نظر ،فالدستور م مينح لرئيس جملس الـو راء منفـرداً ولنـن للمجلـس جمتمعـاً وم
مينح ـ إال خلمــس جملــس الن ـواب ،أي ملــا يقــارب مــن مخســة ومخســن عض ـواً يف األقــل خلطــور وأتيــة ه ـ ا
االختصاص ،ه ا فضالً عن إىل أن ه ا القيد يضف عل الدسـتور نوعـا مـن القدسـية واجلمـود واألعلويـة
علـ التشـريعات العاديـة .وأمـا ذلــك نـرى أن األجـدر ابلدسـتور أمـا حجـ هـ ا األختصـاص عـن رئــيس
اجلمهورية أو تقييد حق ه ا بضابط يضمن حرمة وأعلوية الدستور ،صحيح أن اقـرتاح الـرئيس هـ ا مقيـد
مبوافقة أغلبية ثل أعضاء جملس النواب وموافقة الشع يف استفتاء عا لنن ه القيود نراها غري جمدية
يف محايــة قدســية الدســتور يف ظــل انتمــاء الـرئيس لنتلــة رئيســية يف جملــس النـواب ورمبــا أتييــد بعــض النتــل
السياســية األخــرى رغبــة يف احلصــوك عل ـ أتييــد كتلــة ال ـرئيس يف مناســبات أخــرى .هيــك عــن أن رأي
الشع أو بعض فئات مرتبط برأي النتلة النيابية الي مت ل أو الي صـوت هلـا يف ظـل التجـاذابت امل هبيـة
والقومية الي هيمنت عل الشارع العراق يف أعقاب سقوط نظا احلن الساب .
اثين عشر -قبوك السفراء( :)225وي ري اختصاص الرئيس ه ا التسـاؤك ،هـل أن إراد واضـع الدسـتور
انص ــرفت اىل ختوي ــل الـ ـرئيس ص ــالحية قب ــوك الس ــفراء أ اس ــتقباهل ؟ وم ــن املؤك ــد أن هن ــاك فارقـ ـاً واض ــحاً
وأساســياً بــن االختصاصــن .وم ــل هـ ا التســاؤك ي ــار لــدينا بوصــف الدســاتري الربملانيــة متــنح الـرئيس عــاد
-221
-227
-226
-225

(/37خامساً) من الدستور.
(/38أوال) من الدستور.
( )211من الدستور.
(/31سادسا) من الدستور.
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صالحية استقباك السفراء األجان  .أما صالحية قبوهل فهـ مناطـة أمـا بـرئيس جملـس الـو راء أو ابجمللـس
جمتمعاً ،ه ا فضالً عن أن الدستور العراق الناف خوك صالحية تعين السفراء العـراقين يف اخلـارج جمللـس
النواب بناء عل اقرتاح جملس الو راء ( .)224من هنا كان األوىل ابلدستور العراق مساير الدساتري الربملانية
يف تنظيم ــة هلـ ـ ا االختص ــاص أو اس ــتنماك اختص ــاص جمل ــس النـ ـواب وجمل ــس ال ــو راء م ــن خ ــالك منحـ ـ
صالحية قبوك السفراء األجان املعتمدين يف العراق.
اثل عشر -منح األومسـة والنياشـن :وهـ ا األختصـاص شـريف ميـنح لـرئيس الدولـة يف خمتلـف األنظمـة
الدس ــتورية ،لن ــن الالف ــت للنظ ــر أن الدس ــتور العراقـ ـ قي ــد ص ــالحية ال ـرئيس ه ـ بتوص ــية رئ ــيس جمل ــس
الو راء( . )223وهو قيد نرى أن ال حمل إليراد عل اختصاص الرئيس ه ا ،بوصف الرئيس األعل والشـريف
للدولة يف ظل النظا الربملاين.
()228
راب عشر -القياد العليا للقوات املسلحة لألغراض التشريفية واالحتفالية ومبنح ه ا األختصاص
لرئيس اجلمهورية ينون الدستور قد فصل بن االختصاص الفعل للقياد العليا للقوات املسلحة إذ خول
لرئيس جملس الو راء( . )229وبن االختصاص التشريف هل القياد وال ي خول لرئيس اجلمهورية ،والنرى
معى هل ا الفصل من الناحية الشنلية ،هـ ا فضـالً عـن أن ذلـك قـد ينتهـ إىل تعـارض االختصـاص سـلباً
أو إجياابً وهو ما قد ي ري اخلال بن الرئيسن.
خامس عشر – إصدار املراسي اجلمهورية
سـ ــادس عشـ ــر -أي صـ ــالحية رائسـ ــية أخـ ــرى وارد يف ه ـ ـ ا الدسـ ــتور .وهب ـ ـ ا الـ ــن خـ ــت الدسـ ــتور
صالحيات واختصاصـات رئـيس اجلمهوريـة ،وحسـناً فعـل واضـعو الدسـتور إبيـراده هـ ا الـن  ،إذ وردت
صالحيات الرئيس متناثر بن نصوص الدستور وغري حمدد بتلك الوارد يف املاد (.)31
مجل

الفصل الثالث :وضع رئي
9003
تبــى أوك الدســاتري العراقيــة يف عهــد االســتقالك ،النظــا الربملــاين أســلوابً للحن ـ  ،وخــالك ه ـ احلقبــة
تشنلت ثالث ومخسون و ار  ،تعاق عل تشنيلها سياسيون حمرتفـون ك ـرياً مـاتنررت أمسـاء بعضـه يف
التشنيالت الو ارية أو رائستها ،ورمبا كان أبر ه بل أبر ه عل االطالق نوري السعيد .وامللفت للنظـر،
أن أا من ه الو ارات م تنمل واليتها ،وم جير سح ال قة من أي منها بناء عل إراد جملس النواب
أو بقرار من  .ولنن إبرادات ملنية ما يؤكد احنرا التجربة الربملانية عن مسارها الصحيح لصاح امللك.
وم ــل ه ـ ا النظــا تبنــا أوك الدســاتري الدائمــة يف العهــد اجلمهــوري ،بــل ون ـ علي ـ ص ـراحة يف املــاد
األوىل منـ (مج هوريــة الع ـراق دولــة احتاديــة واحــد مســتقلة ذات ســياد كاملــة ،نظــا احلن ـ فيهــا مجهــوري
نيايثبرملاين دميقراط  .)....ورمبا كان الن صراحة عل تب ،ه ا النظا  ،انعناساً لتجربة سياسية مرير
-224
-223
-228
-229

الوزراء في دستور جمهورية العراق لعام

(/58خامساً/ب) و (/33خامساً) من الدستور.
( /31خامساً) من الدستور.
(/ 31اتسعا) من الدستور.
( )35من الدستور.
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عاشها العراق من انقالب عا  2958حى سقوط بغداد عا  ،1117حيـ صـدر خـالك هـ احلقبـة
ستة دساتري مؤقتة أوكلت مجيعها شؤون احلن ملؤسسات است نائية ترب عل عرشها حنا عسنريون أو
ارتدوا الرت العسنرية بعد توليه السلطة .وبداع الظرو االست نائية والتهديدات اخلارجية تفرد هؤالء
احلن ــا ابلس ــلطة وك ــانوا مـ ـ الً للس ــلطة املطلق ــة االس ــتبدادية وغلب ــت الص ــبغة االس ــت نائية علـ ـ تشـ ـريعات
وق ـرارات ه ـ الســلطة متاشــياً والظــرو االســت نائية الــي غالب ـاً مــا تعن ـ عليهــا حنــا تلــك احلقبــة لتربيــر
طغيام .
ومن املؤكد أن ه ا الطغيان كان واحداً من أه أسباب تب ،النظا الربملاين يف الدستور الناف  ،حيـ
يرك ـ ه ـ ا النظــا الســلطة التنفي يــة عــاد بيــد رئــيس جملــس الــو راء وو رائ ـ وال يــرتك ل ـرئيس الدولــة ســوى
صــالحيات شــنلية بروتوكوليــة تــتالء والــدور املرســو ل ـ ابعتبــار عنصــر الت ـوا ن بــن الســلطتن التش ـريعية
والتنفي يــة .لنــن تقاس ـ الســلطة التنفي يــة بــن رئــيس فعل ـ وآخــر شــريف نظــا الجنــد ل ـ تطبيق ـاً ســوى يف
األ نظمة الربملانية التقليدية ،ومن املؤكد أن م ل ه األنظمة ال تتالء والعقل السياس العري ،بل والعقل
السياس يف عمو العام ال ال  .من هنا تبنت ه األنظمة منوذجاً برملانياً متطوراً سبقها الي بعض النظ
الدميقراطيــة احلــر  .كالنظــا الفرنس ـ يف ظــل دســتور اجلمهوريــة اخلامســة .م ـ مالحظــة أن الســب ال ـ ي
وقف وراء تب ،ه ا النظـا يف العـاملن (األوك – ال الـ ) خمتلـف ،إذ وقـف وراء تبـ ،هـ ا النظـا يف العـام
األوك ضرورات سياسية استوجبت إدخاك بعض التعديالت عل النظا التقليدي .أما تب ،ه ا النظا يف
العــام ال ال ـ فل ـ يقــف وراء ســوى ح ـ الســلطة وعــد الرغبــة يف الت ل ـ عنهــا ل ـرئيس (رئــيس جملــس
الــو راء) مينــن مســاءلت عــن أخطائ ـ وســح ال قــة من ـ وإقالت ـ يف أي وقــت .ويف ه ـ ا البح ـ ســنتناوك
ابلدراسة وابلتفصيل يف مرك رئيس جملـس الـو راء يف ظـل الدسـتور النافـ لسـنة  1115والواقـ السياسـ .
لنقف عل حقيقة املرك ال ي متت ب رئيس جملس الو راء يف السلطة التنفي ية .وطبيعـة النظـا الدسـتوري
ال ـ ي تبنــا الدســتور الناف ـ (النظــا الربملــاين التقليــدي – النظــا الربملــاين املتطــور).وأخرياً ســنبح عالقــة
رئيس جملس الو راء بسلطات الدولة األخرى.
املبحث األول :املركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء يف ظل الدستور النافذ

تبى الدستور العراق الناف لسنة  1115صراحة النظا الربملاين أسلوابً للحن (مجهوريـة العـراق دولـة
مســتقلة ذات ســياد  ،نظــا احلن ـ فيهــا مجهــوري نيــاي ثبرملــاينث دميقراط ـ احتــادي .).......وم ــل ه ـ ا
النظا يقو عل التعاون والرقابة بن السلطتن التشريعية والتنفي يـة ،وعنـد بعـض الفقـ يقـو علـ التـوا ن
واملســاوا بــن هــا تن الســلطتن .حبي ـ أن اخــتالك الت ـوا ن في ـ ينته ـ إىل إحــدى ثــالث نتــائ  ،أمــا ترك ـ
السلطة بيد هيئة واحد  ،وم ل ه ا االختالك ينته اىل وحد السلطة واندماجها بدك من الفصل بينها.
أو ترجيح كفة السلطة التشـريعية كمـا يف نظـا حنومـة اجلمعيـة ،أو ينتهـ هـ ا االخـتالك اىل تـرجيح كفـة
السلطة التنفي ية كما يف النظا الرائس (.)211
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علـ ذلــك أن أحــدى أهـ ممي ـ ات النظــا الربملــاين ،أن هنــاك نقطــة ارتنــا هامــة تق ـ يف الوســط بــن
كفي املي ان ،تتم ل ه النقطـة يف رأينـا بنصـوص الدسـتور أوال ،بواقـ نقلهـا اىل حيـ التطبيـ  .ومبعـى
آخر ان املسألة ذات جانبن أحدتا نظري واآلخر عمل المينن ان ينهض احدتا دون اآلخر فال مينن
البح عن نظا برملاين فعل دون نصوص متوا نة ،وال معى لنصوص متوا نـة دون واقـ دميقراطـ يـرتج
ه النصوص اىل حي الواق  .وإذا كان ه ا التـوا ن أمـر متوقـ يف بـالد الـدميقراطيات الغربيـة حبنـ عراقـة
جتربتها يف ه ا امليدان ،فإن أمر مشنوك في يف بالد الدميقراطيات الشرقية حلداثة جتربتها يف ه ا املضمار
أوالً ،ولفهمها اخلاص للدميقراطيـة اثنيـاً .ذلـك الفهـ الـ ي مـن شـأن تشـوي أي جتربـة أو نظـا  .وإذا كـان
االخــتالك يف الت ـوا ن يف الــنظ الربملانيــة الغربيــة يق ـ غالب ـاً لصــاح الســلطة التش ـريعية كومــا مم لــة للشــع
وخمتار من قبل  ،فإن م ل ه ا االختالك (لصاح السلطة التشريعية) أمر مشنوك في يف بالد  ،لنون أن
تلـك الســلطة دراً مـا تنــون خمتـار فعـالً مـن قبــل الشـع أو معــرب عـن رأيـ  ،وإذا كانـت خمتــار فعـالً مــن
قبل  ،غالباً ما تنحر بعد فرت وجي متأثر ابألهواء احل بية أو الضغوط السياسية أو املصاح الش صية.
أمـا االخــتالك لصــاح الســلطة التنفي يــة ،فهــو أمــر متوقـ يف بــالد أو غالبـاً مــا حيــدث ،نتيجــة لفهمنــا
اخلــاص للدميقراطيــة ونظمهــا الدســتورية أو نتيجــة هليمنــة العقليــة التســلطية املوروثــة ،الــي مــا الــت تــرى يف
الســلطة ملــك خــاص للقــابض او القابضــن عليهــا .مــن هنــا آلينــا البح ـ يف مرك ـ رئــيس الــو راء يف ظــل
الدس ــتور الناف ـ  ،بع ــد أن ج ــاء ال ــن ص ـراحة عل ـ النظ ــا الربمل ــاين يف أوك دس ــتور يعق ـ س ــقوط أع ــى
دكتاتورية عرفها العراق ورمبا املنطقة العربية وأوك دستور دائ يف ظل النظا اجلمهوري ،بعد أن طـاك عهـد
الدساتري املؤقتة وتفرد مؤسساهتا االست نائية.
املطلب األ  :صلية اخريار رئيس جملس الوزراء
عل خال نظا حنومـة اجلمعيـة ،يقـد النظـا الربملـاين منـاذج وآليـات خمتلفـة الختيـار رئـيس جملـس
الو راء .فف بعض الدساتري الربملانية جيري اختيار رئيس جملس الو راء من قبل رئيس الدولة منفرداً كما يف
الدســتور األردين لســنة ( 2951امللــك يعــن رئــيس الــو راء ويقبــل اســتقالت  )212().....وم ـ انف ـراد رئــيس
الدولة هب ا احل رمسياً يف بعض النظ الدستورية ،إال أن يبق مقيداً فعلياً ب قة األغلبية الربملانية وم ل ه ا
القيد بدا جليا يف اختيار (دينوك) لنل من دوبري عا  2959وجورج بومبيدو.
ومــن الدســاتري الربملانيــة مــن خــوك صــالحية اختيــار رئــيس جملــس الــو راء للربملــان وحــد دون مشــاركة
س ــلطة اخ ــرى كم ــا يف الدس ــتور الرتك ـ لس ــنة  .2981ومنه ــا م ــن أش ــرك رئ ــيس الدول ــة والربمل ــان يف هـ ـ ا
االختصــاص مــن ذلــك الدســتور اللبنــاين لســنة ( 2914يســم رئــيس اجلمهوريــة رئــيس احلنومــة املنلــف
ابلتشــاور م ـ رئــيس جملــس النـواب اســتناداً اىل استشــارات نيابيــة مل مــة يطلع ـ رمسيـاً عل ـ نتائجهــا)(.)211
والدس ــتور األمل ــاين ،فبموج ـ دس ــتور ع ــا 2969يق ــرتح رئ ــيس الدول ــة عل ـ جمل ــس الن ـواب (البندس ــتاج)

 -212د.ثروت بدوي ،النظ السياسية ،ج ،2النظرية العامة للنظ الدستورية ،دار النهضة العربية ،القاهر ،2931 ،ص.196
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مرشحاً هلـ ا املنصـ بنـاء علـ مفاوضـات سـابقة مـ األحـ اب السياسـية( .)217ويصـوت البندسـتاج علـ
بعين ـ دون غ ــري ( عــي األغلبي ــة
ه ـ ا املرشــح دون مناقش ــة( .)216وقــد تتح ــدد خيــارات ال ـرئيس بش ـ
الربملانيــة) وإن كــان مــن املعارضــة ،مــن ذلــك اختيــار ال ـرئيس الراحــل (مي ـرتان)( ،جــاك ش ـرياك) و ي ـرا أوك
بصفت عي األغلبية الربملانيـة اليمينيـة ابلـرغ مـن كـون األوك (ميـرتان) عيمـاً للحـ ب االشـرتاك  .واختيـار
الرئيس (جاك شرياك) لليساري املعارض (ليون جوسبان) و يراً أوك.
واشارت بعض الدساتري الربملانية صراحة للدور الربوتوكو لرئيس الدولة يف اختيـار رئـيس الـو راء ومـن
بينها ،الدستور العراق الناف لسنة  ،1115حي نصت الفقر األوىل من املاد ( )34عل أن (ينلـف
رئيس اجلمهورية ،مرشح النتلة النيابية األك ر عدداً بتشنيل جملس الو راء ).....ومن املؤكد أن م ل هـ ا
الــن يــوح صـراحة بشــنلية الــدور الـ ي يلعبـ رئــيس الدولــة يف اختيــار رئــيس جملــس الــو راء .فهــو ملـ
بتنليف مرشح النتلة النيابية األك ر عدداً بتشنيل احلنومة وترأسها والجماك لتفسري الن عل غري ه ا
النحو ،أو رمبا مينح الرئيس صالحية تقديرية بتنليف ه ا املرشح أو غري  .لنن الواق ويف ظل التوافقـات
والتجــاذابت السياســية أفــر غــري ه ـ ا التفســري ،إذ اثبتــت التجربــة أن اختيــار أي مــن الرائســات ال ـ الث
(اجلمهورية – الو راء -النواب) موقو عل اآلخر ،األمـر الـ ي يعـ ،أن اختيـار رئـيس الـو راء يف العـراق
قد ينون خاضعاً لتوافقات النتل النيابية األقل عدداً يف جملس النواب ،أو مقيداً مبوافقتهـا ،السـيما إذا م
تتمنن النتلة األك ر عدداً من احلصوك عل األغلبية املطلقة يف اجمللس .بل أن حصوك ه النتلة عل
األغلبية املطلقة( ،)215قد اليؤهلها أيضاً تشنيل احلنومة وترأسها يف ظل األوضاع االست نائية الـي هيمنـة
عل ـ احلي ــا السياس ــية والدســتورية يف الع ـراق من ـ عــا  1117وح ــى الي ــو  .فمقاطعــة أح ــدى النت ــل او
التيارات القومية أو امل هبية للعمليـة السياسـية قـد يعـ ،فشـل العمليـة أبسـرها أو علـ األقـل تع رهـا .وم ـل
هـ ا مــا حــدث واقعــا يف أوك جتربــة انت ابيــة يف ظــل أوك دســتور مجهــوري دائـ للعـراق ،إذ اعرتضــت كتلــة
التحالف النردستاين عل مرشح النتلة النيابية األك ـر عـدداً يف اجمللـس (كتلـة االئـتال العراقـ املوحـد)
ملنصـ رئــيس جملــس الــو راء( .)214وشــاركها الحقـاً يف هـ ا االعـرتاض جبهــة التوافـ واحلـوار الــوط ،األمــر
ال ـ ي أجلــأ كتلــة االئــتال العراق ـ املوحــد إىل اختيــار مرشــح آخــر ملنص ـ رئــيس جملــس الــو راء بعــد أن
تعرضــت العمليــة السياســية أبســرها خلطــر التهديــد ابلفشــل والعــود اىل النقطــة الــي بــدأت منهــا وهــو مــا
راهنــت عليـ العديــد مــن القــوى الــي قاطعــت العمليــة السياســية أو اشــرتكت فيهــا منرهــة بعــد أن جــاهرت
مبناصبتها العداء.
من هنا نرى ضرور تعـديل نـ الفقـر األوىل مـن املـاد ( )34علـ حنـو يشـري صـراحة إىل أن اختيـار
املرشح ملنص رئيس جملس الو راء ينون ابلتواف بـن النتـل النيابيـة الرئيسـية أو الـي حصـلت علـ أك ـر
بصـور احلاليـة جـرى تعديلـ عـا  ،2991وقبـل هـ ا التعـديل كـان

 ) 57( -217من الدستور اللبنـاين .اجلـدير ابلـ كر ان الـن
رئيس اجلمهورية ينفرد بتعين الو راء خيتار رئيساً من بينه .
 -216ميشيل ستيوارت ،نظ احلن احلدي ة ،ترمجة أمحد كامل ،مراجعة سليمان الطماوي ،دار الفنر العـري ،القـاهر ،2947،
ص.236
 )2/47( -215من الدستور األملاين لسنة .2969
 -214انظر د.حيى اجلمل ،األنظمة السياسية املعاصر  ،دار الشروق،القاهر  ،بال سنة نشر ،ص.236
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األصوات يف االنت اابت ،أو الـي حصـلت حتديـداً علـ املراتـ الـ الث ابلتتـاب  ،ابعتبـار أن كـل كتلـة أو
مرشحها سيحصل عل إحدى الرائسات الـ الث وابلتـا أييت الـن موافقـاً للواقـ  .وبغـري ذلـك سـتنون
هنــاك هــو بــن ماجيـ ان ينــون (الــن الدســتوري) ومــا هــو كــائن (الواقـ ) .وهــو مــا يعــد خرقـاً للشــرعية
الدستورية يف الوقت ال ي حنرص في م كل دعا الشرعية الدستورية عل االلت ا حبدودها وعد التجاو
عليهــا ألن م ــل ه ـ ا التجــاو ســيفتح اجملــاك واســعاً لتعطيــل ابق ـ النصــوص الدســتورية أو القف ـ فوقهــا أو
تفسريها عل حنو خيالف روح الن والغايـة مـن تشـريع  .وإذا كانـت األنظمـة الدكتاتوريـة العراقيـة السـابقة
اخت ت من دساتريها املؤقتة وظروفها االست نائية حجة لتربير خروقاهتا الدسـتورية والتشـريعية ،فـإن املؤسسـة
الدســتورية احلاليــة القــائمن عليهــا ســو لــن جتــد املــربر لتمريــر خروقاهتــا ه ـ  ،بعــد أن انتقلــت (املؤسســة
الدستورية) واألوضاع السياسية من الشرعية االسـت نائية (الالدسـتورية) إىل الشـرعية الدسـتورية املسـتند اىل
الشع ورأي .
ومبوج ـ الفقــر األوىل مــن املــاد ( )34ينلــف رئــيس اجلمهوريــة وخــالك مــد مخســة عشــر يوم ـاً مــن
اتريخ انت اب مرشح النتلة النيابية األك ر عددا بتشنيل احلنومة ،وعل ه ا املرشح االنتهاء من اختيـار
أعضاء و ارت خالك مد ثالثون يوماً من اتريخ التنليف( .)213ورمبـا يـرى الـبعض الفقـ أن املـد املمنوحـة
ل ـرئيس جملــس الــو راء لتســمية أعضــاء و ارت ـ  ،ه ـ مــد طويلــة نســبياً يف ضــوء حداثــة جتربتنــا الدميقراطيــة،
فن حن م نصل إىل درجة من الوع تؤهل الو ار املنتهية واليتها ابالستمرار ب ات األداء ال ي كانت علي
قبل ذلك السيما إذا م ينلف رئيسها بتشنيل احلنومة اجلديد  .لنننا نلتمس الع ر ملشـرعنا الدسـتوري
يف حتديــد هل ـ املــد ( 71يوم ـاً) فم ـ االتفــاق املقــد عل ـ الرائســات ال ـ الث (اجلمهوريــة – الــو راء –
النـواب) ،يبقـ الســع إىل عرقلــة اآلخــر احتمــاالً قائمـاً حتقيقـاً ألكــرب قــدر مــن املناسـ السياســية ،هـ ا
إضافة إىل أن التجربة السابقة أثبتت عد استقاللية رئيس جملس الو راء املنلـف يف اختيـار أعضـاء و ارتـ
بل وحى و راء النتلة النيابية الي ينتم إليها .وإذا ما أخف رئيس جملس الو راء بتشنيل حنومت خالك
مد ثالثون يوماً من اتريخ التنليف ،ينلف رئيس اجلمهورية مرشـحاً آخـر لتـو هـ املهمـة خـالك مـد
مخســة عشــر يوم ـاً( .)218واملالحــظ أن املشــرع الدســتوري جــاء مطلق ـاً فيمــا ذه ـ إلي ـ  ،إذا م يشــرتط يف
املرشــح اجلديــد أن ينــون منتمي ـاً للنتلــة النيابيــة األك ــر عــدداً (ينلــف رئــيس اجلمهوريــة مرشــحاً جديــداً
لرائسة جملس الو راء خالك مد مخسة عشر يوما .).......ورمبا انصرفت نية املشرع الدستوري ضمنا إىل
ذلــك ،لنننــا نــرى م ـ ذلــك ضــرور إي ـراد ن ـ ص ـريح حيس ـ أي خــرق مينــن أن ي ــار بشــأن تفســري ه ـ ا
 -213نصت املاد (/37رابعاً) عل ان (يعرض رئيس جملس الـو راء املنلـف ،أمسـاء أعضـاء و ارتـ واملنهـاج الـو اري علـ جملـس
النواب ،ويعد حائ اً ثقتها عند املوافقة عل الو راء منفردين واملنهاج الو اري ابألغلبية املطلقة.
 -218رشحت كتلة االئتال العراق املوحد د.ابراهي اجلعفري ملنصـ رئـيس جملـس الـو راء آثـر التصـويت الـ ي حصـل داخـل
النتلــة إذ حصــل د.اجلعفــري عل ـ ( )46صــواتً وحصــل د.عــادك عبداملهــدي عل ـ ( )47صــواتً .وبعــد عــرض كتلــة االئــتال العراق ـ
املوحــد ترشــيحها هـ ا عل ـ رئــيس اجلهوريــة جــالك الطالبــاين ،أعــرتض األخــري علـ ه ـ ا الرتشــيح مع ـرباً يف ذلــك عــن رأي كتلت ـ النيابيــة
(التحــالف النردســتاين) .وم تتــن كتلــة التحــالف النردســتاين هـ ا املوقــف إال علـ آثــر الـ ار الــي قــا هبــا د.اجلعفــري إىل تركيــا العــدو
التقليدي لألكراد .ومن املؤكد أن ه ال ار ه السب الظاهر لرفض ترشـيح د.اجلعفـري .أمـا السـب احلقيقـ فريجـ إىل اهتـا كتلـة
التحــالف النردس ــتاين ال ــدكتور اجلعف ــري ابلتلن ــؤ والتماه ــل يف تطبي ـ امل ــاد ( )58م ــن ق ــانون إدار الدول ــة بش ــأن تطبي ـ األوض ــاع يف
كركوك.
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العدد11 :

الن  .كما م حيس الن صراحة مسألة إخفاق رئيس جملس الو راء اجلديد املنلف يف تشنيل حنومت
خالك املد املنصوص عليها يف املاد (/34اثل اً) (مخسة عشر يوماً من اتريخ التنليف).
وإذا كان احلل مينن استنتاج ضمناً بتنليف مرشح جديد ،لنن ما المينن حسم ضـمناً املـد الـي
جي تشنيل احلنومة خالهلا ،وكان عل املشرع الدستوري الن صراحة عل املد الي جي أن تشنل
خالهلا احلنومة حسماً ألي خال أو تفسري.
ومبوج ـ الفقــر الرابعــة مــن املــاد ( )34يعــرض رئــيس الــو راء املنلــف أمســاء أعضــاء و ارت ـ واملنهــاج
الو اري عل جملس النواب ،ويعد حائ اً ثقتها عند املوافقة عل الـو راء منفـردين واملنهـاج الـو اري ابألغلبيـة
املطلقة ،مـا يعـ ،أن االعـرتاض علـ أي و يـر حيجـ ال قـة عـن الـو ار أبسـرها ،مـن هنـا كـان علـ املشـرع
الدســتوري وجتنبـاً مل ــل هـ ا االحتمــاك املتوقـ االكتفــاء ابلتصــويت علـ التشــنيلة الو اريــة ابعتبارهــا وحــد
واحــد الســيما وأن جملــس الن ـواب ميتلــك ســالحاً بــديالً نصــت علي ـ املــاد (/42اثل ـاً) (جمللــس الن ـواب
سح ال قة من أحد الو راء ويعد مسـتقيالً مـن اتريـخ قـرار سـح ال قـة .).....ومـن املؤكـد أن التضـيي
ال ي جاءت ب الفقر الرابعة من املاد ( )34هو ال ي حـدا ابلنتـل النيابيـة إىل األتفـاق علـ التصـويت
علـ أعضــاء أوك تشــنيلة و اريــة يف ظــل الدســتور النافـ دون و ار الــدفاع والداخليــة واألمــن الــوط .،ويف
رأينـ ــا أن ه ـ ـ ا االتفـ ــاق خيـ ــالف ن ـ ـ املـ ــاد (/34رابع ـ ـاً) (يعـ ــرض رئـ ــيس الـ ــو راء املنلـ ــف أمسـ ــاء أعضـ ــاء
و ارتـ  ......عنــد املوافقــة علـ الــو راء منفــردين .).....الـ ي يشــري صـراحة إىل وجــوب عــرض أمســاء كــل
املرشحن لتـو املناصـ الو اريـة دون اسـت ناء وابلتـا فـإن االتفـاق سـالف الـ كر كـان حتـايالً علـ الـن
وتفسري يف غري حمل .
وعل ـ رئ ــيس اجلمهوري ــة وخ ــالك م ــد مخس ــة عش ــر يوم ـاً تنلي ــف مرش ــح آخ ــر لتش ــنيل احلنوم ــة إذا
أخفقت الو ار يف نيل ثقة جملس النواب ،وحسناً فعل املشرع الدستوري فيما ذه إلي  ،مـ اعتقـاد أن
م ل ه ا االحتماك عل األقل يف األجل القري احتماك در احلدوث يف ضوء التوافقـات السياسـية الـي
سارت عليها جممل العملية السياسية والدستورية .لنن الن الدستوري ال يشرع ألجل حمدد ولنن لفـرت
غري حمدد ولألجياك القائمة والقادمة.
املطلب الثاين :الشر الواجب توا رها يف رئيس جملس الوزراء
أفرد الدستور العراق الناف ن الفقر األوىل من املاد ( )33لتحديد الشروط الواج توافرها فـيمن
ينص رئيساً جمللس الو راء ،حي نصت ه الفقر عل أن (يشرتط يف رئيس جملـس الـو راء مـا يشـرتط
يف رئيس اجلمهورية ،وأن ينون حائ اً عل شهاد جامعية أو ما يعادهلا وأمت اخلامسة وال الثن من عمر ).
ويف رأينـ ــا أن صـ ــياغة الـ ــن عل ـ ـ ه ـ ـ ا النحـ ــو (يشـ ــرتط يف رئـ ــيس جملـ ــس الـ ــو راء مـ ــا يشـ ــرتط يف رئـ ــيس
اجلمهوريــة .)......كــان يســع إىل جتن ـ التنــرار ،لنننــا نــرى أن املشــرع الدســتوري م ينــن موفق ـاً فيمــا
ذه الي  ،حي ذه الن اىل أن يشرتط يف رئيس جملس الو راء ما يشرتط يف رئيس اجلمهورية ،وه ا
يعــ ،اش ـرتاك رئــيس اجلمهوريــة ورئــيس جملــس الــو راء يف كــل الشــروط إضــافة لشــرط املؤهــل اجلــامع أو مــا
يعادلـ ابلنســبة لـرئيس جملــس الــو راء .يف حـن أن شــرط السـن يف حــد األدىن خيتلــف بـن املنصــبن .ففـ
الوقت ال ي أشرتط املاد ( )48بلـو سـن األربعـن فـيمن يتـوىل منصـ رئـيس اجلمهوريـة ،أكتفـت املـاد
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(/ 33أوال) بســن اخلامســة وال الثــن كحــد أدىن لتــو منص ـ رئــيس جملــس الــو راء .مــن هنــا كــان األوىل
بواضــع الدســتور الــن صـراحة علـ الشــروط الواجـ توافرهــا يف رئــيس جملــس الــو راء وعلـ وجـ الدقــة
والتحديد وعد اإلحالة عل تلك الواج توافرها يف رئيس اجلمهورية جتنباً لل لط والتناقض.
وابلرجوع إىل ن املاد (/33أوالً) واملاد ( )48من الدستور جند أمما يشرتطان فيمن يتوىل منص
رئيس جملس الو راء توافر الشروط التالية-:
()219
 -2عراقي ـاً ابلــوالد ومــن أبــوين ع ـراقين  :وه ـ ا الشــرط يعــ ،أن لــيس للعراق ـ املتجــنس احل ـ يف
الرتشــيح ملنصـ رئــيس جملــس الــو راء .ويف رأينــا أن هـ ا الشــرط خيــالف مبــدأ املســاوا بــن العـراقين الـ ي
ن علي الدستور صراحة يف املاد ( ) 26من (العراقيون متساوون أما القـانون دون متييـ بسـب اجلـنس
أو العــرق أو القوميــة أو األصــل أو اللــون أو الــدين .).....ورمبــا وقــف وراء إيـراد هـ ا الشــرط درجــة الــوالء
الي قد حيملها املتجنس للعراق قياساً إىل تلك الي يفـرتض توافرهـا يف العراقـ ابلـوالد  .إذ غالبـاً مـا يلجـأ
األجنيب للتجـنس والسـيما يف بلـدان العـام ال الـ سـعياً وراء احلصـوك علـ مـالذ آمـن ال رغبـة يف اجلنسـية
املنتســبة .وم ـ ذلــك نــرى إن ه ـ ا املــربر غــري كــا حلرمــان العراق ـ املتجــنس مــن ه ـ ا احل ـ  .وكــان عل ـ
واضع الدستور بدال من إيراد ه ا احلظر اشرتاط مرور مد معينة علـ اكتسـاب اجلنسـية واإلقامـة بصـفة
مستمر يف العراق كشرط للرتشيح ،وهب ا الشرط مينن املوا نة بن والء املتجنس وحق يف الرتشيح.
وم تنتف الفقر األوىل مـن املـاد ( )48أن ينـون املرشـح عراقيـاً ابلـوالد  ،لننهـا اشـرتطت أن ينـون
من أبوين عراقين ،ومن املؤكد أن ه ا الشرط يتعارض ون الفقر ال انية من املاد ( )28الي ذهبت إىل
أن (يعد عراقـ كـل مـن ولـد ألب عراقـ أو أل عراقيـة ويـنظ ذلـك بقـانون) فبموجـ هـ ا الـن م يعـد
العراق ـ فقــط مــو ولــد ألب عراق ـ ولنــن مــن ولــد أل عراقيــة أيض ـاً .مــن هنــا كــان عل ـ واضــع الــن
االكتفـاء أبن ينـون املرشـح عراقـ مولـود ألبـوين عـراقين أو ألب أو أ عراقيـة ،وهبـ ا الـن يوافـ املشـرع
بـن مــا ورد يف املـاد (/28اثنيـاً) واملـاد (/48أوال) .وكــان علـ املشـرع الدســتوري يف هـ ا الشــرط (عراقيـاً
ابلــوالد ومــن أبــوين عـراقين) أن يراعـ أيضـاً مــا ورد يف املــاد (/28رابعـاً) (جيــو تعــدد اجلنســية للعراقـ ،
وعل من يتوىل منصـباً سـياداً أو أمنيـاً رفيعـاً الت لـ عـن أيـة جنسـية أخـرى منتسـبة )........فبموجـ
هـ الفقــر علـ مــن تنطبـ علي ـ الشــروط ال ـوارد يف املــادتن ( )48و (/33أوال) الت ل ـ عــن اجلنســية
األجنبية املنتسبة ،إذ يعد منص رئيس جملس الو راء من املناص السيادية الرفيعة ،بل قد ينون أرفعها
عل اإلطالق ،من هنا نرى أن إضافة شرط الت ل عن اجلنسية األجنبية للشروط الوارد يف الفقر األوىل
مــن املــاد ( ) 48أمــر الغــى عن ـ الســيما يف ظــل عــود غالبيــة السياســين املعارضــن للنظــا الســاب مــن
اخلارج وتبـوء الن ـري مـنه مناصـ سـيادية ،ومغـادر بعضـه للعـراق بعـد انتهـاء مـد واليـته األمـر الـ ي
انعنس سلباً عل مستوى أدائه وثقة الشع هب .
 -1أمت اخلامسة وال الثن من عمـر ( ،)271وهبـ ا التحديـد ميـ الدسـتور بـن السـن الواجـ توافرهـا يف
رئــيس جملــس الــو راء ورئــيس اجلمهوريــة ،حي ـ اشــرتط يف األخــري أن ينــون ابلغ ـاً مــن العمــر أربعــن ســنة
/34( -219اثنياً) من الدستور.
/34( -271اثل اً) من الدستور.
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كاملة( . )272ويف رأينـا أن المعـى هلـ ا التمييـ  ،فمنصـ رئـيس جملـس الـو راء لـيس أقـل أتيـة وخطـور مـن
منص رئيس اجلمهورية ،بل هو يف ظل الدساتري الربملانية ومن بينها الدستور العراق أك ـر أتيـة ابعتبـار
أن من يتوىل ه ا املنص يعد ال رئيس الفعل للسلطة التنفي ية .وبغـض النظـر عـن السـن الواجـ توافرهـا
فيمن يتوىل رائسة اجلمهورية ،نرى أن احلد األدىن للسن الواجـ توافرهـا فمـن يتـوىل منصـ رئـيس جملـس
الو راء ،ال تتالء وأتية ه ا املنص وحساسيت واخلرب الواج توافرها فيمن يتوال  ،من هنا نرى ضـرور
تعديل ه ا الشرط ومبا يرتف هب ا السن إىل احلد ال ي يتالء وأتية ه ا املنص .
 -7أن ينون حائ اً عل شهاد جامعية أو ما يعادهلا( )271وم ل ه ا القيد م يشرتط الدستور فـيمن
يتوىل رائسة اجلمهورية ،مـا يؤكـد أتيـة هـ ا املنصـ وضـرور إفـراد بشـروط خاصـة مسـتقلة عـن تلـك الـي
اشرتطها الدستور يف رئيس اجلمهورية .ومن املؤكد أن خطور ه ا املنص أتيت مـن كـون الدسـتور العراقـ
تبى صراحة النظا الربملاين أسلوابً للحن  ،ويف ظل ه ا النظا والسيما التقليـدي منـ يرتبـ رئـيس جملـس
الو راء عل رأس السـلطة التنفي يـة ويبـدو شـنالً وواقعـاً أبنـ مركـ القـرار يف الدولـة والعنصـر احملـرك واحملـدد
لنشاط السلطة التنفي ية.
()277
 -6ذا مسعة حسنة وخرب سياسية ومشهودا لـ ابلن اهـة واالسـتقامة والعدالـة واإلخـالص للـوطن :
واملالحــظ علـ هـ ا الشــرط أنـ يتصــف ابلعموميــة وعــد التحديــد ،وجــاء كمــا نــرى حشـراً والحمــل لـ بــن
الشــروط ،وإال فمــن يقــدر كــون املرشــح ذا مسعــة حســنة أ خالف ـ ؟ ومــا هــو حمــدد اخلــرب السياســية؟ هــل
االنتمـاء احلـ ي؟ أ ممارســة النشـاط املعــارض؟ أ محـل مؤهـل أكــادمي حمـدد؟ أ ممارســة النشـاط السياسـ
واقعـاً؟ وإذا كــان األمـر كـ لك فالبــد أن ينـون هـ ا النشـاط أمــا يف اخلــارج (معـارض) أو ابخلفــاء ،يف ظــل
حتــرمي النشــاط السياس ـ بصــفة مطلقــة يف ظــل النظــا الســاب إال مــن خالل ـ  .ومــن املؤكــد أن مــن مــارس
النشاط السياس يف ظل النظا الساب حمضور علي اخلوض في حالياً .كما أوج ه ا الشرط أن ينون
املرشح مشهوداً ل ابلن اهة واالستقامة واإلخالص للوطن ،وأما ه ا الشرط لنا أن نتساءك مـن يشـهد لـ
ب لك؟ وأية تكية مينن اعتمادها........؟
وامللفــت للنظــر أن ه ـ ا الشــرط يســتوج يف املرشــح العدالــة ،وي ــري لنــا شــرط العدالــة التســاؤك ،هــل
ينصر ه ا الشرط اىل العدالة الي تشرتطها الشريعة االسالمية يف و أمر املسلمن؟ أ أن معى العدالة
هنا خيتلف؟ كل ه التساؤالت ورمبا أخرى غريها ي ريهـا هـ ا الشـرط ،مـن هنـا نـرى أن هـ ا الشـرط جـاء
حشراً والمعى الشرتاط يف املرشح ملنص رئيس جملس الو راء.
 -5غري حمنو جبرمية خملة ابلشر (.)276
 -4إال ينون مشموالً أبحنا قانون اجت اث البع ( :)275ومبوج ه ا الشرط ليس لقيـادي حـ ب
البع ـ املنحــل مــن درجــة عضــو فرقــة فمــا فــوق الرتشــيح ألي منص ـ قيــادي ســيادي ،كرائســة اجلمهوريــة
-272
-271
-277
-276
-275

(/48أوالً) من الدستور.
(/33أوال) من الدستور.
(/48اثنياً) من الدستور.
(/33أوال) من الدستور.
(/48اثل اً) من الدستور.
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ورائســة جملــس الــو راء ورائســة وعضــوية جملــس النـواب ورائســة وعضــوية جملــس االحتــاد واملواق ـ املتنــاظر يف
األقلــي  .واملالحــظ ان الــن عل ـ ه ـ ا الشــرط يف صــل الدســتور جــاء مؤكــداً للحظــر ال ـوارد يف قــانون
اجت اث البع  ،واحلظر الوارد يف املاد ( )3من الدستور ،حي حظرت ه املاد صراحة نشاط حـ ب
البعـ املنحــل حتــت نفــس املســم أو أي مســم آخــر ،كمــا قيــدت النشــاط السياسـ لرمــو (حيظــر كــل
كيان أو م  .......وخباصة البع الصدام يف العراق ورمو وحتت أي مسم كان والجيـو ان ينـون
ذلك ضمن التعددية السياسية يف العراق.)......
ومـا يسـجل علـ املــاد ( ) 3سـالفة الـ كر ،أن املشــرع الدسـتور أسـت د تعبــري (رمـو ) حـ ب البعـ ،
()274
ويف رأينا أن املشرع م ينن موفقاً يف است دام ه ا املصطلح
حي ـ قــد ينصــر معــى الرم ـ اىل مؤســس احل ـ ب او الرجــل األوك في ـ أو كــادر املتقــد  ،يف الوقــت
الـ ي حظــر قــانون اجت ــاث البعـ علـ كــل مــن البع يــن مــن درجــة عضــو فرقــة فمــا فــوق تــو املناصـ
القياديــة اإلداريــة منهــا والسياســية ،مــن هنــا كــان األجــدر بواضــع الــن اســت دا تعبــري قياداتـ بــدال مــن
رمو .
 -3أن ينــون منتمي ـاً إلحــدى ا لنتــل النيابيــة الرئيســية :وه ـ ا الشــرط م أيت الــن علي ـ ص ـراحة يف
صــل الدســتور ،لنــن يفه ـ ضــمناً مــن ن ـ املــاد (/34أوال)( .ينلــف رئــيس اجلمهوريــة مرشــح النتلــة
النيابية األك ر عدداً بتشنيل جملس الو راء .)........فبموج ه ا الن ليس لرئيس اجلمهورية تنليف
من خيتار هو ش صياً ولنن من ختتار النتلة النيابية األكرب ،ومن املؤكد أن ه النتلة لن ختتار مرشحاً
مــن خارجهــا ،بــل أن ذات النتلــة قــد ينــون هلــا أك ــر مــن مرشــح داخلي ـاً وإن بــدت أمــا النتــل النيابيــة
األخرى جممعة عل مرشـح واحـد .وهـ ا الشـرط الضـم( ،االنتمـاء إلحـدى النتـل النيابيـة الرئيسـية) يقـود
بــدور اىل اش ـرتاط االنتمــاء ألحــد األح ـ اب السياســية الرئيســية ،وابلتــا لــيس للمرشــح املســتقل حــظ يف
الرتشيح هل ا املنص  ،بل أن حظ ابلفو مبقعـد نيـاي قـد ينـون احتمـاك بعيـد او شـب مسـتحيل العتقـاد
الناخ ان صوت ال ي يد ب للمرشح املستقل سي ه سدا ،وابلتا يفضل (الناخ ) اإلعراض عن
االدالء بص ـ ـ ــوت عل ـ ـ ـ منح ـ ـ ـ ملرش ـ ـ ــح مس ـ ـ ــتقل .وق ـ ـ ــد يق ـ ـ ــود ه ـ ـ ـ ا الش ـ ـ ــرط الض ـ ـ ــم ،بش ـ ـ ــقي (االنتم ـ ـ ــاء
إلحــدى النتــل النيابيــة الرئيســية – االنتمــاء احل ـ ي) اىل شــرط آخــر ،هــو أن ينــون املرشــح أحــد أعضــاء
جملس النواب بصفة مؤقتة (حلن تشنيل احلنومة ونيلها ال قة) ابعتبار أن رئيس النتلـة النيابيـة او عمـاء
األح اب املؤتلفة غالباً ما أيتون عل رأس القوائ االنت ابية الـي خيوضـون فيهـا املعركـة االنت ابيـة رغبـة يف
االستئ ار مبقعد نياي ابتدءا املنافسة عل املناص الو ارية ورائستها.
ومــن خ ــالك اس ــتعراض الشــروط الواج ـ توافره ــا يف املرشــح ملنص ـ رئ ــيس جملــس ال ــو راء ،يتب ــن أن
الدســتور العراق ـ م يــورد ســوى الشــروط املألوفــة (ابســت ناء األحنــا املتعلقــة اجت ــاث البع ـ ) الــي جــرى
الـن عليهــا يف الدسـاتري الربملانيــة املقارنــة ،حـى فيمــا يتعلـ إبسـناد املنصـ ملرشــح النتلـة النيابيــة األك ــر
عدداً ،فقد جرى العمـل يف الدولـة األ للنظـا الربملـاين (اململنـة املتحـد ) علـ إسـناد هـ ا املنصـ لـ عي
 )48( -274من الدستور.
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األغلبيــة الربملانيــة ،وعل ـ هــدي ه ـ ا النظــا ســار كــل مــن الدســتور األملــاين واهلنــدي واإليطــا واليــاابين
والرتك .
املبحث الثاني:عالقة رئيس مجلس الوزراء بسلطات الدولة األخرى

مبوج ـ النظــا الربملــاين والدســتور العراق ـ الناف ـ يعــد رئــيس جملــس الــو راء ،ال ـرئيس الفعل ـ للســلطة
التنفي يــة (رئــيس جملــس الــو راء هــو املســؤوك التنفي ـ ي املباشــر)( .)273وهب ـ ا الوصــف ي ـرتبط رئــيس جملــس
الــو راء بـرئيس اجلمهوريــة والســلطة التشـريعية والقضــائية بعــد روابــط ،بعضــها تعــد وســائل تعــاون واألخــرى
وسائل رقابة .وسنبح يف ه الروابط تباعاً لتبـن حقيقـة املركـ الـ ي يقـف فيـ رئـيس جملـس الـو راء يف
ظل النظا الدستوري العراق .
املطلب األ  :عمقة رئيس جملس الوزراء برئيس الد لة
مي ــل رئــيس جملــس الــو راء ورئــيس اجلمهوريــة ،فرعـ الســلطة التنفي يــة يف النظــا الربملــاين ،ويف النمــوذج
التقليدي هل ا النظا يعد رئيس الدولة ،الرئيس الف ري للسلطة التنفي ية يف الوقت الـ ي يرتبـ فيـ واقعـاً
رئيس جملس الو راء عل عرش ه السلطة .واىل جان وحد السلطة ،اوجد الدستور العراقـ اك ـر مـن
رابطة بن رئيس جملس الو راء ورئيس اجلمهورية .وسنبح يف ه الروابط تباعاً:
()278
أ ال -تنليــف رئــيس اجلمهوريــة مرشــح النتلــة النيابيــة األك ــر عــدداً بتشــنيل احلنومــة  :ويــوح
نـ املــاد ( )34أبن لــيس لـرئيس اجلمهوريـة ســلطة تقديريــة يف ممارســة هـ ا االختصــاص ،فهــو كمــا يبــدو
ظاهراً مسري غري خمري ،لنن الواق ويف ضوء التوافقات الي سادت جممل العملية السياسـية يف العـراق منـ
أوك انت ــاابت تشـريعية يف  71كــانون ال ــاين  1115بــدا خــال ذلــك إذ أصــبح لـرئيس اجلمهوريــة بفعــل
ال قل السياس للنتلة الي ينتم إليها ،االعرتاض علـ مرشـح النتلـة النيابيـة األك ـر عـدداً وم ـل هـ ا مـا
حدث يف اثين انت اابت تشريعية ( 25كانون األوك  ،)1114إذ رفضت كتلة التحالف النردستاين ومن
بعدها بعض النتـل األخـرى مرشـح النتلـة األك ـر عـدداً لرائسـة جملـس الـو راء وارغمتهـا علـ طـرح مرشـح
آخر.
من هنا ويف ضوء ه ا الواقـ السياسـ ولنـ التنـون هنـاك هـو بـن الـن والواقـ كـان علـ املشـرع
الدستوري الن علـ ضـرور التوافـ بـن النتـل النيابيـة الرئيسـية علـ مرشـح النتلـة النيابيـة األك ـر عـدداً
لتو رائسة الو راء ،حبي اليبق أما رئيس اجلمهورية سوى تنليف ه ا املرشح.
اث يالالا -حلــوك رئــيس اجلمهوريــة حمــل رئــيس جملــس الــو راء مؤقتـاً( :)279فبموجـ املــاد (/82أوالً) حيــل
رئيس اجلمهورية حمل رئيس جملس الو راء عند خلو ه ا املنص ألي سب من األسباب .والواق أن ه ا
االختصاص ي ري عند التساؤك ملاذا يناط ه ا االختصاص بـرئيس اجلمهوريـة والميـنح لنائـ رئـيس جملـس
الــو راء؟ يف الوقــت ال ـ ي تــن في ـ املــاد ( )279عل ـ أن ينــون ل ـرئيس جملــس الــو راء ئبــن يف الــدور
االنت ابيــة األوىل ،ويف كــل األح ـواك ل ـ ئ ـ يف الــدورات االنت ابيــة الالحقــة .أم ينــن األوىل مــنح ه ـ ا
/275( -273اثل اً) من الدستور.
 )38( -278من الدستور.
 )34( -279من الدستور.
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االختصــاص ألحــد ن ـواب رئــيس جملــس الــو راء أو ئب ـ األوك حبن ـ االختصــاص ومال مت ـ ل ـرئيس جملــس
الو راء .من هنا نـرى ضـرور إعـاد النظـر بـن املـاد (/82أوال) ومبـا ميـنح هـ ا االختصـاص لنائـ رئـيس
جملس الو راء بدال من رئيس اجلمهورية.
()261
اثلثا -طلـ سـح ال قـة مـن رئـيس جملـس الـو راء  :وقـد يـرى بعـض الفقـ أن هـ ا االختصـاص
شنل أك ر من كون فعل مؤثر ابعتبار ان القرار النهائ مرتوك جمللس النواب إن شاء أقاك رئيس جملس
ال ــو راء وإن ش ــاء جتاه ــل الطلـ ـ ( .)262وخب ــال هـ ـ ا الـ ـرأي ن ــرى أن هـ ـ ا االختص ــاص غاي ــة يف األتي ــة
واخلط ــور ووس ــيلة ض ــغط كلم ــا دب اخل ــال بينهم ــا الس ــيما إذا كان ــت هن ــاك أغلبي ــة مرحي ــة تؤي ــد رئ ــيس
اجلمهورية او ترتب برئيس جملس الو راء أو النتلة الي ينتم اليها.
وامللفت للنظر أن الدستور يف الوقت الـ ي خـوك فيـ ذات االختصـاص (طلـ سـح ال قـة) جمللـس
النـواب فــرض علـ األخــري تـوافر عــد شــروط ،إذ أوجـ تقــدمي طلـ مــن قبــل ( )5/2أعضــائ  ،علـ أن
ينون ه ا الطل مسبوقاً ابستجواب وانقضاء مد سبعة اا يف االقل عل تقدمي الطلـ ( )261ويف رأينـا
ان ه القيود م تفرض عل جملس النواب اال خلطور ه ا االختصاص ،من هنا نرى ضرور اعـاد النظـر
بن املاد (/42اثمنا/ب )2/عل حنو يتحدد في ه ا االختصاص مبجلس النواب دون غري .
رابعالالا -اشـرتاك رئــيس اجلمهوريــة ورئـيس جملــس الــو راء مبمارســة بعــض االختصاصــات ،وقــد يبــدو هـ ا
االشرتاك امر ملفت للنظر ابلـرغ مـن وحـد السـلطة الـي ينتميـان اليهـا ،ابعتبـار ان احـدتا رئـيس ف ـري
(رئيس اجلمهورية) للسلطة التنفي ية واالخر (رئيس جملس الو راء) رئيس فعل هلا ،من هنا قد ينتهـ هـ ا
االشرتاك اىل ا الة ه ا التميي او التقليل من اتيتـ يف الوقـت الـ ي يعـد فيـ (التمييـ بـن املنصـبن) ذلـك
من اه ركائ النظا الربملاين.
وم يقص ــر الدس ــتور النافـ ـ الص ــالحيات املش ــرتكة ب ــن رئ ــيس اجلمهوري ــة ورئ ــيس جمل ــس ال ــو راء علـ ـ
الصالحيات الشنلية ،ولنن تعدها اىل الصالحيات الفعلية-:
 -2الصالحيات الشنلية :مبوج املاد (/37خامساً) لرئيس اجلمهورية منح األومسـة والنياشـن بنـاء
علـ ـ توص ــية رئ ــيس جمل ــس ال ــو راء ،ولـ ـ اص ــدار العف ــو اخل ــاص بن ــاء علـ ـ توص ــية األخ ــري (رئ ــيس جمل ــس
()267
الو راء)
 -1الصالحيات الفعلية-:
أ -جمللس النواب أبغلبية ثل أعضائ إعالن احلرب وحالة الطوار بناء عل طل مشرتك يتقد بـ
رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الو راء( ،)266وقد يقف وراء ه ا االشرتاك ان كالتا مبوجـ الدسـتور قائـد
عا للقوات املسـلحة( ، )265إذ يتوالهـا األوك (رئـيس اجلمهوريـة) ألغـراض تشـريفية بروتوكوليـة ،وخيـت هبـا
-261
-262
-261
-267
-266
-265

(/82أوال) من الدستور.
(/42اثمنا/ب )2/من الدستور.
(/42اثل اً/ب )7/من الدستور.
(/242اثمناً/ب )1/من الدستور.
(/37أوال) من الدستور.
(/42اتسعاً/أ) من الدستور.
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العدد11 :

ال ــاين (رئــيس جملــس الــو راء) فعليــا .وم ـ ذلــك نــرى ان االوىل ابلدســتور إف ـراد رئــيس جملــس الــو راء هب ـ
الصالحية حبن اختصاصـ الفعلـ  ،هيـك عـن أن هـ ا االشـرتاك قـد ينتهـ اىل اخـتال الينـون بوسـ
جملـس النـواب حسـم الســيما يف ظــل التوافقـات والتجــاذابت السياسـية الــي هيمنــت وال الـت علـ جممــل
احليا السياسية يف العراق.
ب -لـرئيس جملــس الــو راء وبنــاء عل ـ موافقــة رئــيس اجلمهوريــة ،حــل جملــس الن ـواب ابألغلبيــة املطلقــة
ألعضائ ( .)264وقد يبدو ظاهراً أن رئيس جملس الو راء هو صاح االختصـاص الفعلـ يف ذلـك ابعتبـار
ان الدستور خول ه الصالحية ،لنننا نرى واقعـاً أن هـ ا االختصـاص يتقامسـ رئـيس اجلمهوريـة والنتلـة
النيابية الي ينتم هلا رئيس جملس الو راء ومن يتف معها.
فقد علقت املاد (/ 46أوال)اختصاص رئيس جملس الو راء ه ا عل موافقة رئيس اجلمهورية ،ما يع،
أن ه املوافقة ه احلاج األوك ،األغلبية املطلقة يف اجمللس ،ومن املؤكد أن ليس بوس رئـيس جملـس
الو راء جتاهل رأي كتلت النيابية الي ه األك ر عدداً دائماً(.)263
والــي يطم ـ يف أتييــدها كســيل إلعــاد ترشــيح اثنيــة لتشــنيل الــو ار  ،إذ ينته ـ حــل جملــس الن ـواب
حنماً إىل حل الو ار ( )268وابلعنس قد حتـل أالغلبيـة املطلقـة يف جملـس النـواب حمـل رئـيس جملـس الـو راء
يف ممارســة ه ـ ا االختصــاص حينمــا تســع حلــل اجمللــس ســعياً وراء مناس ـ أو حتقي ـ أغلبيــة جديــد يف
اجمللس قادر عل مترير مشاريعها أو اجنا أهدافها السياسية واحل بية.
املطلب الثاين :عمقة رئيس جملس الوزراء مبيلس النواب
يقو النظا الربملاين عل دعامتن أساسيتن  ،أوهلما ثنائية السلطة التنفي ية ،واثنيهما التعـاون والرقابـة
بن السلطتن التشريعية والتنفي ية .وحي أن الدستور العراق الناف تبى النظـا الربملـاين أسـلوابً للحنـ ،
فقــد أوجــد العديــد مــن الــروابط بــن الســلطتن التشـريعية والتنفي يــة .ويف هـ ا املطلـ ســنبح حتديــداً يف
أوج التعاون والرقابـة بـن رئـيس جملـس الـو راء وجملـس النـواب ،دون اخلـوض يف العالقـة بـن جملـس الـو راء
عموماً والسلطة التشريعية (النواب – االحتاد).
الفرع األ

أوج التعـاون بـن رئـيس جملـس الـو راء وجملـس النـواب .أوجـد الدسـتور العراقـ النافـ أك ـر مـن صـور
للتعاون بن رئيس جملس الو راء وجملس النواب ،وتتم ل ه الصور يف-:
أ ال -أداء رئيس جملس الو راء اليمـن أمـا جملـس النـواب( :)269ويبـدو أن الدسـتور العراقـ النافـ قـد
()252
تف ــرد يف ه ـ ا االجت ــا ابلنس ــبة للدس ــاتري العربي ــة ،فق ــد ال ـ ك ــل م ــن الدس ــتور البح ـري )251(،واليم ــ،
 /37( -264اتسعاً) و ( )38من الدستور.
 /46( -263أوال) من الدستور.
 -268أشر إىل أن كتلة رئيس جملـس الـو راء ،هـ األك ـر عـدداً دائمـاً ،علـ اعتبـار أن الدسـتور يشـرتط يف رئـيس جملـس الـو راء
أن ينون مرشح النتلة النيابية األك ر عدداً.)34( .
/46( -269اثمناً) من الدستور.
 )39( -251من الدستور.
 )86( -252من الدستور اليم.،
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والنويي( )251واإلمارايت( )257والعماين( )256والقطري( )255والسوري( )254واملصري( )253رئيس الو راء ابداء
اليمن اما رئـيس الدولـة والـ الدسـتور الفلسـطي)258(،رئـيس احلنومـة ابداء اليمـن امـا رئـيس اجلمهوريـة
واجمللــس النيــاي يف جلســة مشــرتكة .يف الوقــت الـ ي م حيــدد فيـ الدســتور الســوداين لســنة 2998واللبنــاين
لس ــنة 2914و املوريت ــاين لس ــنة  1114والتونسـ ـ لس ــنة  2989واملغ ــري لس ــنة  2994واجل ائ ــري لس ــنة
 ،2994اجلهة الي يؤدي أمامها رئيس احلنومة اليمن.
وقد ينون مربر أداء رئيس جملس الو راء اليمن أما الرئيس ،أن األخـري هـو مـن أسـند لـ املنصـ أو
كلفة مبهـا عملـ وابلتـا البـد مـن أداء اليمـن أمامـ  .لنننـا نـرى مـ ذلـك أن جتـا الدسـتور العراقـ هـو
األقرب للمنط  ،ابعتبار أن أداء اليمن أما جملس النواب إمنا هـو أداء لليمـن أمـا الشـع ممـ الً بنوابـ .
أما أداء اليمن أما الرئيس هو أمر خيالف املنط السيما إذا كان الرئيس ملناً أو اعتل العرش بناء عل
ترشيح اجمللس النياي أو خالل كما يف الدستور السوري(.)259
اث يا -دعو رئيس جملس الـو راء ،جملـس النـواب لعقـد جلسـة طارئـة( :)241جمللـس النـواب أدوار انعقـاد
اعتيادي ــة وأخ ــرى اس ــت نائية ،مي ــارس اجملل ــس خ ــالك االوىل امله ــا االعتيادي ــة املناط ــة بـ ـ مبوجـ ـ الدس ــتور
والقانون .وخارج الفصل التشريع االعتيادي قد تستجد مسـائل طارئـة غـري متوقعـة البـد مـن اختـاذ القـرار
فيهــا مــن قبــل جملــس النـواب وعلـ وجـ الســرعة كومــا تــدخل ضــمن اختصاصـ  ،مــن بينهــا إعــالن احلــرب
وحالة الطوار  ،من هنا جرت الدساتري والقوانن اخلاصة عل الن عل أدوار انعقاد است نائية أو طارئة
للمجلــس الني ــاي .لنــن الدس ــاتري تباين ــت يف حتديــدها للس ــلطة امل تص ــة ب ـ لك ،واملالح ــظ أن الدس ــتور
العراق ـ أ ط ه ـ الصــالحية أبك ــر مــن جهــة ،كــان مــن بينهــا رئــيس جملــس الــو راء ،فقــد نصــت املــاد
(/58أوال) عل أن لـيس (لـرئيس اجلمهوريـة أو لـرئيس جملـس الـو راء أو لـرئيس جملـس النـواب أو خلمسـن
عض ـواً مــن أعضــاء اجمللــس دعوت ـ إىل جلســة اســت نائية .)....ويف رأينــا أن ختويــل ه ـ الصــالحية ل ـرئيس
جملس الو راء يبدو أمراً منطقياً يتف والصالحيات الي متت هبا مبوج الدستور ،فرئيس جملس الو راء هـو
القائد العا للقوات املسلحة( .)242وهب الصـفة لـ وعلـ وجـ االشـرتاك مـ رئـيس اجلمهوريـة الطلـ اىل
جملس النواب اعالن احلرب وحالة الطوار (.)241

 )214( -251من الدستور النويي.
 )53( -257من الدستور اإلمارايت.
 )51( -256من النظا األساس العماين.
 )229( -255من الدستور القطري.
 )224( -254من الدستور السوري.
 )245( -253من الدستور املصري.
 )279( -258من الدستور الفلسطي.،
 )86( -259من الدستور السوري.
/58( -241اوال) من الدستور العراق .
 )38( -242من الدستور العراق .
/42( -241اتسعاً/أ) من الدستور العراق .
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اثلثالالا -ل ـرئيس جملــس الــو راء متديــد الفصــل التش ـريع جمللــس الن ـواب( :)247فقــد حــدد الدســتور مــد
الفصل التشريع ب مانية أشهر( ،)246وخالك ه املد قد الينته اجمللس من اجنا املها املناطة بـ  .مـن
هنا أ ط الدستور برئيس اجلمهورية ورئيس جملس الو راء ورئيس جملس النواب وخلمسن عضواً من أعضاء
اجمللس صالحية متديد الفصل التشريع مد الت يد عل ثالثن يوماً .وحسناً فعل الدستور يف ختويل ه
الصــالحية ألك ــر مــن جهــة ،فقــد حي ـت اجمللــس النيــاي ابنتهــاء الفصــل التش ـريع لتــأخري مناقشــة بعــض
املسائل واختاذ القـرار فيهـا السـيما تلـك املتعلقـة بعمـل السـلطة التنفي يـة كسـبيل لعرقلـة عملهـا ،وم ـل هـ ا
االحتماك ينهض حينما تنون السلطتن عل طريف نقيض او حينما حيتد اخلال بينهمـا بشـأن مسـائل
معينة تدخل ضـمن االختصـاص املشـرتك للسـلطتن كـإعالن احلـرب واملوافقـة علـ املعاهـدات واالتفاقيـات
الدوليــة( )245واملصــادقة عل ـ تعيــن الســفراء مــن اصــحاب الــدرجات اخلاصــة( ،)244ورئــيس أركــان اجلــيش
ومعاوني ومن ه مبنص قائد فرقة فما فوق ورئيس جها امل ابرات(.)243
رابعا -لرئيس جملس الو راء إقالة الو راء مبوافقـة جملـس النـواب( ،)248ويف رأينـا أن هـ الوجـ مـن أوجـ
التعاون الظاهر بن رئيس جملس الو راء وجملس النواب قد خيف ورائ واقعا مينن من خالل جمللس النواب
عرقلة عمل رئيس جملس الو راء السيما إذا م ينن الو ير من النتلة النيابيـة الـي ينتمـ اليهـا رئـيس جملـس
الــو راء .وم ــل ه ـ ا مــا حــدث فعــال يف اوك و ار يف ظــل الدســتور الناف ـ  ،حي ـ ك ـريا مــا رفضــت بعــض
النتــل النيابيــة املتنف ـ يف اجمللــس بعــض التعــديالت الو اريــة الــي تقــد هبــا رئــيس جملــس الــو راء املتعلقــة
بو رائها ،يف الوقت ال ي واف اجمللس عل اقالة بعض الو راء املنتمن لنتلة رئيس جملس الو راء ،مـن هنـا
كان األوىل ابلدستور ختويل ه الصالحية لرئيس جملس الو راء عل وج االنفـراد ،كونـ رئيسـه املباشـر
واالقدر عل حتديد مستوى ادائه ومدى احلاجة الستبداهل بغريه  .ومن ه ا االسـتعراض املـوج ألوجـ
التعــاون بــن رئــيس جملــس الــو راء وجملــس الن ـواب ،تبــدو مــدى اتيت ـ ابلــرغ مــن حمدوديت ـ  ،فبــدون ه ـ ا
التعاون املتواض من املؤكد ان االمر سينته اىل عرقلة العملية السياسية.
الفرع الثاين :أ جه الرقابة بني رئيس جملس الوزراء جملس النواب

يقو النظـا الربملـاين التقليـدي علـ التـوا ن بـن السـلطتن التشـريعية والتنفي يـة ،ويف هـ ا النظـا يقـف
رئيس الدولة عاد يف مرك وسط بن كفي املي ان .من هنا خيوك ه ا النظا عاد السلطتن وسائل لرقابـة
أحدتا عل األخرى منعاً للتعسف أو إساء استعماك السلطة .ويف ه ا الفرع سنبح يف وسائل الرقابة
الي خوهلا الدستور العراق لرئيس جملس الـو راء وجملـس النـواب حتديـداً .لنقـف علـ حقيقـة التـوا ن الـ ي
سع املشرع إىل إجياد بن السلطتن.

-247
-246
-245
-244
-243
-248

(/58اثنياً) من الدستور العراق .
( )53من الدستور العراق .
( /42رابعا) من الدستور العراق .
(/42خامسا/ب) من الدستور العراق .
(/42خامساً/ج) من الدستور العراق .
( )38من الدستور العراق .
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ا ال :أوج ـ الرقابــة الــي ميارســها رئــيس جملــس الــو راء يف مواجهــة جملــس الن ـواب:املالحظ أن الدســتور
العراق الناف جاء يف تنظيم هل املسألة مقتضباً حي م يفرد هلا سوى ج ء من الفقر األوىل من املـاد
( ) 46مــن الدســتور مبناســبة تنظيم ـ للحــاالت الــي جيــري فيهــا حــل جملــس الن ـواب (حيــل جملــس الن ـواب
ابألغلبيـة املطلقــة لعــدد مــن أعضــائ بنــاء علـ طلـ مـن ثلـ أعضــائ أو طلـ مــن رئــيس جملــس الــو راء
ومبوافقة رئيس اجلمهورية ،والجيو حل اجمللـس يف اثنـاء مـد اسـتجواب رئـيس جملـس الـو راء) .ومـن خـالك
استعراض ن الفقر األوىل من املاد ( ،) 46يتبن أن صالحية رئـيس جملـس الـو راء هـ مقيـد اىل حـد
بعيــد الســيما يف ظــل األج ـواء السياســية الــي هيمنــت عليهــا االعتبــارات الطائفيــة والقوميــة قبــل املصــلحة
الوطنية.
اث يالالا :وســائل الرقابــة الــي ميارســها جملــس النـواب يف مواجهــة رئــيس جملــس الــو راء :يف مواجهــة وســائل
الرقابة املتواضعة الي امتلنها رئيس جملس الو راء يف مواجهة جملس النواب ،متت األخري بصالحيات رقابية
فاعلة يف مواجهة رئيس جملس الو راء-:
 -2ح السؤاك :يقصد هب ا احل أن ينون ألي من أعضاء جملس النواب سؤاك رئيس جملس الو راء
أو الو ير عن مسألة معينة جيهلهـا أو يرغـ يف لفـت نظـر احلنومـة إليهـا ،وغالبـاً مـا ينـون السـؤاك مـوج اً
منصــباً علـ املســألة املطلــوب االستفســار عنهــا ،وينــون خاليـاً مــن التعليقــات الــي ت ــري اجلــدك أو تنطــوي
عل اآلراء اخلاصة بعيداً عن اإلضرار ابملصلحة العامة أو خمالفة الدستور والتشريعات الناف (.)249
ومبوجـ املــاد (/42ســابعاً/أ) مــن الدســتور العراق ـ يتحــدد ح ـ الس ـؤاك بــن النائ ـ الســائل والــو ير
املسؤوك ،ما يع ،أن لـيس للغـري االشـرتاك يف مناقشـة السـؤاك وهـو مـا يسـمح بتوضـيح الن ـري مـن املسـائل
الغا مضة ويوج نظر احلنومة إىل بعض امل الفات لتداركها أو تدارك آاثرها قبل تفاقمها(.)231
 -1االستيضاح :وهو ح ات يف املرتبة حل السؤاك ،وعل حد سواء مـ حـ السـؤاك الحيمـل هـ ا
احلـ يف طياتـ االهتــا لـرئيس جملــس الــو راء أو الــو راء ،لننـ يســع مل يــد مــن االستيضــاح بشــأن السياســة
العامة للو ار أو إحدى فروعها ومستوى أدائها .ومـن املؤكـد أن حـ االستيضـاح أك ـر أتيـة وخطـور مـن
ح السؤاك كونـ أييت يف مرحلـة الحقـة حلـ السـؤاك إذ ال يـت اللجـوء هلـ ا احلـ إال إذا م ينتـف النائـ
بسؤال أو إذا أراد امل يد من االيضاحات بشأن املسألة الي طرح السؤاك عنها أو إذا راود اجمللس أو بعض
أعضائ الشك إبجابة الو ير .من هنا اشرتطت املاد (/42سابعاً/ب) من الدستور تقدمي االستيضاح من
قبــل مــا اليقــل عــن مخســة وعشـرين عضـواً ،وإذا كــان السـؤاك يوجـ مباشــر لـرئيس جملــس الــو راء أو الــو ير
املسؤوك ،فإن االستيضاح يقد لرئيس جملس النواب أوال ال ي حييل بدور لـرئيس جملـس الـو راء أو الـو ير
املع ،حي يتوىل أي منهما بدور حتديد موعد احلضور أما جملس النواب لطرح اجابت واملناقشة ما يع،
أن األمــر الـ ي جيــري االستيضــاح عنـ غالبـاً مــا يســتل إعــداد اإلجابــة مــن خــالك الرجــوع لــبعض الواثئـ
واألوليات.

 -249انظر د.رم ي الشاعر ،النظرية العامة للقانون الدستور ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،1115 ،ص.519
 -231انظر د.ماجد راغ احللو ،القانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،2993 ،ص.769
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واملالحظ أن الدستور العراق الناف وحد يف اجراءات االستيضاح املوجهة لرئيس جملس الو راء والو ير
ويف رأينا كان األوىل ب التميي يف ه اإلجراءات وحس أتية وخطور املنص ال ي يتوال املع ،،كأن
يشرتط تقدمي االستيضاح لرئيس جملس الو راء من قبل عـدد مـن األعضـاء ي يـد علـ ذلـك العـدد الواجـ
تـوافر لتقــدمي االستيضــاح للــو ير .ويشــرتط أيضـاً لتقــدمي االستيضــاح لــألوك موافقــة هيئــة الرائســة يف اجمللــس
إضــافة للعــدد املطلــوب مــن الن ـواب مراعــا للمرك ـ اخلــاص ل ـرئيس جملــس الــو راء وثقــل املهــا امللقــا عل ـ
عاتق  .فقد ال جتد هيئة رائسة اجمللس أن األمر يستوج االستيضاح فتوئد قبل عرض عل رئيس جملس
الو راء.
()232
 -7االستجواب  :يقصد حب االستجواب مساءلة احلنومـة او احـد فروعهـا عـن بعـض تصـرفاهتا
أو قراراهتــا ،وحيمــل االســتجواب يف ثنــاا االهتــا للــو ار  ،مــن هنــا يعــد ه ـ ا احل ـ الوســيلة األك ــر فاعليــة
وخط ــور يف مواجه ــة رئ ــيس جمل ــس ال ــو راء وال ــو راء ،كون ـ ق ــد ينته ـ إىل إقال ــة احلنوم ــة أبس ــرها أو أح ــد
فروعها .ونظراً خلطور ه ا احل فقد احاطت الدساتري املقارنة ابلعديد من الضما ت ،وب ات االجتا سار
الدستور العراق الناف  ،لنن امللفت للنظر أن الدستور العراق م يتشدد يف إجراءات طل االستجواب،
بل أن رس طريـ ايسـر مـن ذلـك الـ ي اتبعـ يف االستيضـاح ،فقـد اوجـ تقدميـ مـن قبـل مـا اليقـل عـن
مخســة وعش ـرين عض ـواً مباش ــر للمعــ ،دون امل ــرور ب ـرئيس اجملل ــس (لعضــو جمل ــس الن ـواب ومبوافق ــة مخس ــة
وعشرين عضواً وتوجي استجواب إىل رئيس جملس الو راء أو الو راء حملاسبته  )...........عل أن جتري
املناقشــة بعــد ســبعة أا يف األقــل مــن اتريــخ تقدمي ـ  ،ويف رأينــا أن مــا ذه ـ إلي ـ الدســتور العراق ـ يف ه ـ
املوض ـ أمــر حمــل نظــر ،إذ كــان علي ـ الــن عل ـ إج ـراءات أك ــر تعقيــداً مــن تلــك الــي اســتوجبها لتقــدمي
االستيضاح ،والتميي يف اإلجراءات الواج اتباعها يف مساءلة رئيس جملس الو راء وتلك الواج اتباعها
يف استجواب الو ير .إذ قد ينته األمر يف احلالة األوىل إىل إقالة الو ار أبسـرها يف حـن تقتصـر اآلاثر يف
احلالة ال انية عل إقالة الو ير املستجوب إال إذا قررت الو ار االستقالة أبسرها تضامناً م الو ير املقاك.
ومــن املؤكــد أن املشــرع الدســتوري العراق ـ أدرك خطــور اآلاثر املرتتبــة عل ـ االســتجواب ،لنن ـ قصــر
الضما ت الي تتالء وخطور ه ا احل يف املرحلة الحقة لالسـتجواب فقـط ،حينمـا ينتهـ االسـتجواب
يف نتائج اىل إدانة رئيس جملس الو راء أو الو ير ،حي أوج يف ه املرحلة طرح موضوع ال قة بـرئيس
جملس الو راء أو الو ير بناء عل رغبت أو بناء عل طل مخسـن عضـواً يف األقـل علـ أن يصـدر اجمللـس
قرار بعد سبعة أا يف األقل من اتريخ تقدمي الطل ()231وابملقارنة بن وسـائل الرقابـة الـي امتلنهـا رئـيس
جملس الو راء يف مواجهة جملس النواب ،وتلـك الـي امتلنهـا ال ـاين يف مواجهـة األوك ،يبـدو جليـاً رجحـان
كف ــة اجملل ــس يف ه ـ ا اجلان ـ  .م ــن هن ــا ن ــرى ض ــرور إع ــاد الت ـوا ن ب ــن الس ــلطتن يف ه ـ ا االختص ــاص
لالقرتاب من النظا الربملاين بشنل التقليدي.

 -232للم يد من التفاصيل حوك ح االستجواب ،انظرد.عبدهللا صف ،املصدر الساب  ،ص 83وما بعدها.
/42( -231اثمناً/أ) من الدستور العراق .
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املطلب الثالث :الصمحيات الي ينفرد هبا رئيس جملس الوزراء
إضــافة للصــالحيات املشــرتكة الــي خ ـ هبــا الدســتور رئــيس جملــس الــو راء ورئــيس اجلمهوريــة (اق ـرتاح
()235
إع ـ ــالن احل ـ ــرب وحال ـ ــة الطـ ـ ـوار ( )237اقـ ـ ـرتاح العف ـ ــو اخل ـ ــاص( )236اقـ ـ ـرتاح م ـ ــنح األومس ـ ــة والنياش ـ ــن
والصــالحيات املمنوحــة جمللــس الــو راء ابعتبــار وحــد واحــد (ختطــيط وتنفي ـ السياســة العامــة للدولــة –
االشـرا علـ عمــل الــو ارات اجلهـات غــري املرتبطــة بــو ار ( – )234اقـرتاح مشــاري القـوانن( – )233إصــدار
األنظمة والتعليمات والقرارات هبـد تنفيـ القـانون()238إعـداد مشـروع املوا نـة العامـة واحلسـاابت اخلتاميـة
وخط ــط التنمي ــة( )239توص ــية جمل ــس الن ـ ـواب ابملوافق ــة عل ـ ـ تعي ــن وك ــالء ال ـ ـو ارات والس ــفراء وأص ــحاب
الــدرجات اخلاصــة ورئــيس أركــان اجلــيش ومعاوني ـ ومــن ه ـ مبنص ـ قائــد فرقــة فمــا فــوق ورئــيس جه ــا
امل ابرات الوط ،ورؤساء األجه األمنيـة ( )281والتفـاوض بشـأن املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة والتوقيـ
عليها أو من خيول ( .)282خـ الدسـتور رئـيس جملـس الـو راء بـبعض الصـالحيات الـي ميارسـها علـ وجـ
اإلنفراد لنن املالحظ عل ه الصالحيات أما متواضعة قياساً للدور احملوري ال ي يفـرتض أن يضـطل
ب ـ رئــيس جملــس الــو راء يف النظــا الربملــاين ،فبموج ـ املــاد ( )38مــن الدســتور رئــيس جملــس الــو راء هــو
القائــد العــا للقـوات املســلحة ،وهــو مــن يتــوىل إدار جلســات اجمللــس ويـرتأس اجتماعاتـ  .وإبجـراء مقارنــة
بسيطة بن الصالحيات الي ينفرد هبا رئيس جملس الو راء وتلك الي ينفرد هبا رئيس اجلمهوريـة ،يتبـن أن
األخري يتمت بصالحيات تفوق بن ري تلك الي يتمت هبا رئيس جملس الو راء.
فلرئيس اجلمهورية دعو جملس النواب املنت حدي اً لالنعقاد خالك مد مخسة عشر يوماً من اتريخ
املصادقة عل نتـائ االنت ـاابت( )281ويقبـل السـفراء( )287ويصـدر املراسـي اجلمهوريـة( )286ويصـادق علـ
أحنا اإلعدا ( )285ويتوىل القياد العليا للقوات املسلحة ألغراض تشريفية واحتفالية( )284ول ممارسة أية
صــالحيات أخــرى وارد يف الدســتور( .)283مــن هنــا نــرى ضــرور إعــاد النظــر ابلصــالحيات الــي ينفــرد هبــا
رئيس جملس الو راء ،ومبا يوس من ه الصالحيات عل حنو مينن معها قياد السلطة التنفي يـة وأدائهـا

-237
-236
-235
-234
-233
-238
-239
-281
-282
-281
-287
-286
-285
-284
-283

(/42اتسعاً) من الدستور العراق .
(/37أوال) من الدستور العراق .
(/37خامساً) من الدستور العراق .
(/81أوال) من الدستور العراق .
(/81اثنياً) من الدستور العراق .
(/81اثل اً) من الدستور العراق .
(/81رابعاً) من الدستور العراق .
(/81خامساً) من الدستور العراق .
(/81سادساً) من الدستور العراق .
(/37رابعاً) من الدستور العراق .
(/37سادساً) من الدستور العراق .
(/37سابعاً) من الدستور العراق .
(/37اثمناً) من الدستور العراق .
( /37اتسعاً) من الدستور العراق .
(/37عاشراً) من الدستور العراق .
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للمها املرسومة هلا مبوج الدستور السـيما يف ظـل الظـرو االسـت نائية الـي أحاطـت ابلعمليـة السياسـية
واألمنية خصوصاً.
الخاتمة
بع ــد اإلنته ــاء م ــن حب ـ وض ـ الس ــلطة التنفي ي ــة يف النظ ــا الربمل ــاين توص ــلنا اىل جمموع ــة م ــن النت ــائ
والتوصيات والي ندرج اتها-:
 .2تتنون السلطة التنفي ية يف النظا الربملاين من طرفن ،رئيس الدولة من حية ،والو ار كهيئة مجاعية
من حية أخرى.
 .1ينون رئيس الدولة يف النظا الربملاين ملناً متوجاً ،يتبوء منصب عـن طريـ الوراثـة ،وقـد ينـون رئيسـاً
للجمهورية يل منصب ابالنت اب.
 .7عد مسؤولية رئيس الدولـة سياسـياً يف النظـا الربملـاين ،وعـد جـوا مسـاءلت عـن شـؤون احلنـ أمـا
الربملان.
 .6إذا كانت قاعد عد مسؤولية رئيس الدولة امللنية الربملانية ،قاعد مطلقة ،فال يسأك امللك حباك ال
مــن الناحيــة السياســية وال مــن الناحيــة اجلنائيــة ،فــإن هـ القاعــد تعــد نســبية يف األنظمــة اجلمهوريــة
الربملانية إذ تقتصر عد مسؤولية رئيس الدولة عل النطاق السياس وحد دون اجلنائ .
 .5يف ظ ــل النظ ــا الربمل ــاين التقلي ــدي ،يع ــد الـ ـرئيس رمـ ـ لوح ــد الدول ــة وعنص ــر تـ ـوا ن ب ــن الس ــلطتن
التشريعية والتنفي ية .ومن هنا دأبت الدساتري الربملانية يف غالبيتها علـ عـد منحـ سـوى دور شـريف
بروتوكو اثنوي ،م متتع يف بعض منها بدور فعل ها .
 .4عدد الدستور العراق الناف لسنة  1115بعض حـاالت انتهـاء واليـة الـرئيس مـن دون بعضـ اآلخـر
وكان علي تنظي مسألة عج الرئيس عن ممارسـة مهـا عملـ واجلهـة الـي هلـا الطعـن ابلعجـ  ،واجلهـة
الي هلا القوك الفصل حسماً ألي خال مينن أن ي ار بشأما.
 .3قد تنته والية الرئيس قبل انتهاء أجلها وينمل رئيس أخر ه الوالية ،فهل تعد ه الوالية والية
كاملـة ال تبـيح للـرئيس اال الرتشـيح لواليـة أخـرى؟ أ ال تعـد كـ لك وهـ مسـألة ابلغـة األتيـة نــدعو
تنظيمها.
 .8إن الدسـ ــتور العراق ـ ـ الناف ـ ـ كـ ــان قـ ــد اخـ ــتط لنفس ـ ـ طريق ـ ـاً وسـ ــطاً يف حتديـ ــد لصـ ــالحيات رئـ ــيس
اجلمهورية ،فجم بن االجتا ال ي الجيعل للرئيس سوى دور شنل بروتوكـو  ،وبـن االجتـا الـ ي
خيول صالحيات تفوق تلك املمنوح ل يف النظا الرائس .
 .9للرئيس مبوج الدستور ،صالحيات بروتوكولية شرفية كإصدار العفو اخلاص بناءاً عل توصية رئيس
جملــس الــو راء ،واملصــادقة علـ أحنــا اإلعــدا ومــنح األومســة والنياشــن وإصــدار املراســي اجلمهوريــة
والقياد العليا للقوات املسلحة ألغراض تشريفية وإحتفالية.
 .21إىل جان ـ االختصاص ــات الربوتوكولي ــة ،متت ـ ال ـرئيس يف ظــل الدس ــتور الناف ـ بص ــالحيات غاي ــة يف
األتية ،كإقرتاح القوانن واملصادقة عل املعاهدات واالتفاقيـات .ويف هـ ا األختصـاص وقـ الدسـتور
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يف تناقض فبموج املاد (/58اثل اً) جمللس النواب املصادقة عل املعاهدات أبغلبية ثل ـ أعضـائ ،
ويف املــاد (/31اثل اً) خوك الدستور ذات األختصاص لرئيس اجلمهورية بعد موافقة جملس النواب.
 .22خوك الدستور للرئيس أختصاص سياس ابلغ اخلطور مت ل يف طل سح ال قـة مـن رئـيس جمل ــس
الو راء ،وم ل ه ا االختصاص ال خيوك لرئيس الدولة عاد يف االنظمة الربملانية كون جيعل من رئيس
الــو راء خاضــعاً يف تســيري شــؤون و ارتـ لـرئيس اجلمهوريــة وهــو ماخيــالف املبــاد األساســية الــي يقـ ــو
عليهــا النظــا الربملــاين .إذا ال يعــد ال ـرئيس يف ه ـ ا النظــا ســوى رم ـ لوحــد الدولــة يف الوقــت ال ـ ي
تـرتكـ في غالبية الصالحيات التنفي ية بيد رئيس الو راء وجملس .
 .21لل ـرئيس مبوج ـ املــاد (/42أوالً) املواقــة عل ـ حــل جملــس الن ـواب ،وقــد يبــدو ه ـ ا األختصــاص مــن
الناح ـيــة الظاهرية أختصاص شـنل أبعتبـار أن لـيس للـرئيس ممارسـة هـ ا االختصـاص إال بنـاءاً علـ
طــل رئـيــس جملس الو راء .ولنن نرى أن ه ا االختصاص غاية يف االتية واخلطور إذ يبق مصـري
جملــس الن ـواب موقــو عل ـ ق ـرار رئــيس اجلمهوريــة .ومــن املؤكــد ان ق ـرار ال ـرئيس ه ـ ا ســو ينــون
حمنـو بطبيعــة عالقتـ بـرئيس جملــس الـو راء واألغلبيــة الــي تتمتـ هبــا كتلتـ النيابيــة ،فــإذا كانــت كتلتـ
ذات أغلبية مرحية ال ميـيــل الرئيس حلل اجمللس ،أمـا اذا كانـت أغلبيـة بسـيطة فقـد مييـل اىل احلـل رغبـة
يف اد ثقل كتلت النيابية فـ االنت اابت اجلديد .
 .27تنليــف رئــيس الــو راء بتشــنيل احلنومــة مــن قبــل رئــيس اجلمهوريــة ،ومــن املفــرتض ان ينــون ه ـ ـ ا
االختصاص شنل يقتصر عل تنليف مرشح النتلة النيابية احلائ عل أعل نسبة من املقاعد يف
اجمللــس النيــاي لنــن التجربــة يف العـراق أثبتــت أن الـرئيس وكتلتـ الربملانيــة مينــن أن يلعـ دور حمــوري
يف اختيار املرشح ملنص رئيس جملس الو راء.
 .26حيـل الـرئيس حمـل رئـيس جملــس الـو راء يف حالـة خلـو هـ ا املنصـ ألي سـب مـن األسـباب ،ونــدعو
إىل مــنح هـ ا األختصــاص لنائـ رئــيس الــو راء بوصــف األقــدر علـ ممارســة هـ ا اإلختصــاص حبن ـ
األتصاك املباشر واليـوم ابجمللـس ،يف الوقـت الـ ي الينـون فيـ الـرئيس علـ اتصـاك مباشـر مبجلـس
الو راء أو قد الحياط علماً سوى ابملسائل اهلامة أو عمومياهتا.
 .25إق ـرتاح تعــديل الدســتور ،وميــارس ال ـرئيس ه ـ ا األختصــاص اىل جان ـ جملــس الــو راء جمتمع ـاً ومخــس
جملس النـواب .ويف رأينـا أن هـ ا االختصـاص غايـة يف اخلطـور إذ ينفـرد الـرئيس مبمارسـت  ،يف الوقـت
ال ي اشرتط الدستور تقدمي ه ا االقرتاح من قبل جملس الو راء جمتمعاً ،وتقدمي من قبل مخس جملس
النواب ضما ً جلديت وحفاظاً عل أعلوية الدستور وقدسيت .
 .24تعــددت االلقــاب الــي أطلقــت عل ـ مــن ي ـرأس الــو را يف النظــا الربملــاين ،فقــد أطلقــت علي ـ بعــض
الدساتري لق رئيس جملس الو راء ،ووصفت بعضها ابلو ير األوك ،ولقبت األخرى برئيس الـو راء ،وم
يقتصــر التب ــاين ب ــن الدس ــاتري عل ـ اللق ـ  ،لنن ـ إمت ــد اىل الص ــالحيات الــي متت ـ هب ــا ش ــاغل ه ـ ا
املنص  .فمن األنظمة الدستورية من جعلت يف قمة اهلر التنفي ي وم ترتك لرئيس الدولة سوى الن ر
القليـ ــل مـ ــن الصـ ــالحيات وحتديـ ــداً التنفي يـ ــة والتش ـ ـريعية الربوتوكوليـ ــة .و خالف ـ ـاً لألنظمـ ــة الربملانيـ ــة
التقليديــة ،متتـ رئــيس الدولــة يف األنظمــة الربملانيــة املطــور بصــالحيات هامــة ،حــى غــدا الـرئيس كأنـ
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رئيس للسلطة التنفي يـة يف النظـا الرائسـ  .ومـن املؤكـد أن إفـراد الـرئيس هبـ ا املركـ القـانوين سـينون
عل ـ حس ـاب رئــيس جملــس الــو راء .وتبــى الدســتور العراق ـ الناف ـ لســنة  1115االجتــا ال ــاين مــن
األنظمة الربملانية حي متت رئيس اجلمهورية بصالحيات تنفي ية هامة.
 .23املالحــظ أن الدســتور م يفــرد رئــيس جملــس الــو راء إال بــبعض الصــالحيات احملــدد كالقيــاد العامــة
للقـوات املســلحة ،وتـرأس وإدار جلســات جملــس الــو راء ،يف الوقــت الـ ي تفــرد فيـ رئــيس اجلمهوريــة
بصالحيات أوس ورمبا أه أحيـا ً مـن تلـك الـي متتـ هبـا األوك .وإىل جانـ الصـالحيات الفرديـة،
إشرتك رئيس جملس الو راء مـ رئـيس اجلمهوريـة،كإقرتاح اعـالن احلـرب وحالـة الطـوار واقـرتاح العفـو
اخلاص ومنح االوسة والنياشن.
 .28أتكيداً للنظا الربملاين ،فقد أوجـد الدسـتور العراقـ النافـ أك ـر مـن وجـ للتعـاون والرقابـة بـن جملـس
ال ــو راء وجمل ــس النـ ـواب .فقب ــل أن مي ــارس رئ ــيس جمل ــس ال ــو راء مه ــا عملـ ـ الب ــد م ــن أدائـ ـ اليم ــن
الدستورية أما جملس النواب .ولرئيس جملس الو راء دعو جملس النواب اىل عقـد جلسـة طارئـة ،كمـا
ل متديد الفصل التشريع مى دعت الضرور اىل ذلك.
 .29أمـا مــن حيـ الرقابــة فلـ يـوا ن الدســتور بــن كفــي الســلطة التشـريعية والتنفي يــة ،ففـ الوقــت الـ ي
مــنح في ـ جملــس النـواب صــالحية التوجـ ابلس ـؤاك لـرئيس جملــس الــو راء واالستيضــاح منـ واســتجواب
وسـح ال قــة منـ  .م خيـوك رئــيس جملـس الــو راء صـالحية طلـ حــل جملـس النـواب اال بعـد موافق ــة
رئـيس اجلمهوريــة ويف كـل األحـوك يبقـ األمـر معلقـاً علـ مشـيئة األغلبيـة املطلقـة جمللـس النـواب .إن
شاءت صوتت لـطلـ احلل وإن شاءت رفضت .
 .11ندعو إىل ضرور املو انة بن السلطة التشريعية والسلطة التنفي ية إذ نصت املـاد ( )87مـن الدسـتور
عل مسؤولية رئيس جملـس الـو راء والـو راء أمـا جملـس النـواب مسـؤولية تضـامنية وش صـية .كمـا أن
املاد ( -34رابعاً) أشرتطت عرض رئيس جملس الو راء املنلـف أمسـاء اعضـاء و ارتـ واملنهـاج الـو اري
عل جملس النواب للحصـوك علـ ثقتـ ابألغلبيـة املطلقـة .كمـا أن املـاد ( -81خامسـاً) إضـافة إىل
تعيــن جملــس الن ـواب لــوكالء الــو ارات والســفراء وأصــحاب الــدرجات اخلاصــة ورئــيس اركــان اجلــيش
ومعاوني ومن هو مبنص قائد فرقة فما فوق ورئيس جها امل ابرات الوط ،ورؤساء االجه االمنية
بناءاً عل توصية من جملس الو راء.وواضـح مـن هـ األم لـة مـدى تعـاظ سـلطة جملـس النـواب إجتـا
احلنومة.
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الملخص
ترب أتية البح احلا يف كـون ظـاهر االغـرتاب النفسـ مـن أبـر مالمـح عصـر العوملـة ،وأهـ مساتـ
البار  ،وينتس هـ ا البحـ أتيتـ لنـدر البحـوث الـي تناولـت االغـرتاب النفسـ لـدى شـرحية املعلمـن
واملعلمــات (عل ـ حــد عل ـ البــاح ن) يف الع ـراق ،وتتجل ـ مشــنلة البح ـ يف انعنــاس ظــاهر االغ ـرتاب
النفس عل سلوكيات املعلمن ،م ل ضعف الشعور ابإلنتماء للمجتم  ،وتفش ظاهر الالمبـاال  ،ورمبـا
تنوين اجتاهات سلبية حنو املدرسة والتالمي  ،واآلخرين.
أتلفت عينة البحـ النهائيـة مـن ( )711معلمـاً ومعلمـة متّ اختيـاره ابلطريقـة العشـوائية البسـيطة مـن
املــدارس التابعــة ملديريــة تربيــة كـربالء املق ّدســة ،مــنه ( )146معلمـاً ومعلمــة مــن املــدارس العاديــة ،و()54
معلماً ومعلمة من مدارس النرفا ت.
 -2املديرية العامة لرتبية كربالء.
 -1املديرية العامة لرتبية كربالء.
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 ولغــرض،حـرص الباح ــان علـ التحقـ مــن تـوافر اخلصــائ الســاينومرتيّة الال مــة كالصــدق وال بــات
 الفـروق غـري:  وكانـت أهـ النتـائ، إسـتعمل الباح ـان الوسـائل االحصـائية املناسـبة، حتقي أهدا البح
 ويف، دالــة احصــائياً بــن معلمـ املــدارس العاديـّـة ومعلمـ مــدارس النرفــا ت يف ظــاهر االغـرتاب النفسـ
 خلُـ الباح ــان اىل عــدد مــن االســتنتاجات والتوصــيات واملقرتحــات الــي ضـ ّـمناها يف ثنــاا، ضــوء النتــائ
.حب هما
Abstract
It highlights the importance of current research in the fact that the
phenomenon of psychological alienation of the most prominent features of
the era of globalization. This research is important because of the paucity
of research that has dealt with the psychological alienation among
teachers (according to the knowledge of both researchers) in Iraq. The
research has reflected the problem of the psychological alienation on the
teachers' behaviours , such as the weak sense of belonging to the
community, and the feeling of apathy, and perhaps formation negative
attitudes towards the school, the students and others.
The final sample has consisted of (320) teachers. They have been
chosen randomly from the Directorate of Education Karbala schools,
including (264) teachers from regular schools, and (56) teachers from
schools caravans.
Both researchers have been keen to check the availability and reliability
for the purpose of achieving the objectives of the research. Both
researchers have used the appropriate statistical methods. The most
important results have been: there is statistically significant difference
between the teachers in regular schools and those who are in school
caravans in the phenomenon of psychological alienation. In the light of the
findings, both researchers have concluded a number of conclusions,
recommendations and proposals that have been included in the folds of
the research.

الفصل األول
:مشكلة البحث

 بســب التط ــور اهلائ ــل الس ـري،يعــد االغ ـرتاب النفس ـ مشــنلة نفســية واجتماعيــة واقتص ــادية ومهني ــة
فضـالً عـن التحوالت السريعة الي،الـ ي يعج الفرد مالحقتـ نسـبة لل غـرات التـ حلقـت بـالقي االنسـانية
 ممـا ادى اىل أضـرار نفسـية، ومـا رافـ ذلك مـن عمليـات هتجري وتدمري وقتـل،مرت ابلعام بسب احلـروب
ّ
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كبــري وظهــور مشــنالت نفســية ،منهــا مشــنلة االغـرتاب النفسـ عــن الـ ات ،والــوطن والعائلــة ،وحت ـ
النليـة أو منـان الدراسـة ،وظهـور مشـنلة أخرى وه الشعور ابلوحد النفسية والي تعد من املشـنالت
الي يعاين منها االنسان املعاصر نتيجـة صـعوابت احليـا  ،فلـ تعـد بسـيطة كمـا كانــت ف ـ الســاب  ،فضـالً
عن تفـاق األعباء ،وتعـدد املشــاكل العائليــة واالسـرية و اد املسـؤوليات ،وأصـبح مـن الصـع عل ـ الفـرد
حتقيـ معظـ حاجاتـ وطموحاتـ  ،ممـا جعل يشعر ابالغرتاب عن جمتمعـ (إبـراهي ،)52 :1127 ،وذلـك
مما ﺯﺍﺩ من الشعور بوجود هﺫ ﺍلمشنلة.
كما أن مدارس النرفا ت م حتظ ابهتما الباح ن ،ما ملس الباح ان الك ارهتما لـبعض مـدارس
النرفا ت االبتدائية التابعة ملديرية تربية كربالء املقدسة ،اذا ما علمنا إن املعلمـن مـن أك ـر فئـات اجملتمـ
وعي ـاً وإدراك ـاً مبــا حيــيط مبجتمع ـاهت مــن حتــدات وخمــاطر،ابلرغ مــن أم ـ ال ميلنــون ســلطة صــن الق ـرار،
شرع غريه من مناه وأنشطة وفعاليات ،وم ذلك توكل اليه مهمة كبري وخطري ،
ولننه ينف ون ما ّ
أال وهـ تربيــة األجيــاك تربيـة ســليمة ،وكـ لك االهتمـا بتعــديل ســلوكه  ،ويرافـ ذلــك إحنســار يف التقــدير
االجتماع من حي املردود املادي ،و اد أعـداد التالميـ يف الصـف الواحـد ،وت ايـد احلـرات للتالميـ ،
وتقلي الصالحيات املمنوحة للمعلمن م إرتفاع يف مستوى التوقعـات مـنه مـن قبـل املسـؤولن وأوليـاء
االمور ،ل لك قد يق املعل ضحيّة لصراعات هلا نتائ مباشر عل عالقات م اآلخرين ،قد تنعنس يف
إغرتاب ـ عــن ذات ـ  ،وعــن أف ـراد جمتمع ـ  ،وضعﻑ الـ ـشعﻭﺭ بـ ـﺍالنتماﺀ للمجتم ـ  ،مـ ـما قــد يــؤدي اىل تفش ـ
ظاهر الالمباالﺓ لديه  ،وتنوين إجتاهات سـلبية حنـو املدرسـة والتالميـ  ،والتنصـل عـن حتمـل المسﺅﻭلية،
ﻭقﺩ ينﻭﻥ نتيجةً ل لك ضعف القيا أبداء املهمات الرتبوية والتعليمية املناطة هب  ،ابالضافة اىل مـا تقـد
شعر الباح ان بندر الدراسات العراقية الي تناولـت متغـري االغـرتاب النفسـ لـدى فئـة املعلمـن واملعلمـات
(عل ح ّد علمهما) ،بل نستطي القوك انعدامها يف مدارس النرفا ت.
أهمية البحث:

تعــد ظــاهر االغ ـرتاب النفس ـ ظــاهر اجتماعيــة نفســية ومشــنلة انس ــانية عام ــة ش ــائعة ف ـ ك ي ــر م ــن
اجملتمعــات منهــا العــام ال الـ بســب ا مــة االنســان املعاصــر ومعا ت ـ وص ـراعات الناجتــة مــن تلــك الفجــو
النبري بن تقد مادي يسري مبعدك هائل السرعة وتقـد قيمـ ومعنـوي يســري مبعــدك بطـ ء ،وه ـ ا يرجـ
اىل التطور اهلائل يف اجملتمعـات املتحضـر واملشـاكل والصـعاب التـ تعيشـها اجملتمعـات املت لفة ،ممـا جعـل
االنسان ينظر اىل احليا وكأما غريبـة عنـ أو شـعور بعـد االنتمـاء اليهـا ،فاالغرتاب بُعـد مميـ  ،وقـدمي قـد
اإلنسان ،فهو امل لوق ال ي يستطي أن ينفصل عن ذات  ،أو جمتمع  ،أو عاملـ  ،وقـد يتعـايش مـ اغرتابـ
بصفت ج ءاً من حيات  ،ومنو ً من منو ت النفسية واالجتماعية ،دون أن يشعر ،أو يعـ حالـة اغرتابـ ،
وقد أصبح اغرتاب الفرد عن ذات  ،أو جمتمعـ صـفةً مـن صـفات العصـر احلـا  ،وقـد ينـون هـ ا االغـرتاب
عــن اجملتم ـ  ،أو احليــا  ،وهـ ا مــا يُطل ـ علي ـ ابالغـرتاب اخلــاص ،وقــد تنــون املؤسســة االســر الــي يعــيش
فيها ،أو اجلامعة ،أو املدرسة الي يعمل فيها ،ويرتت عل إنتشار االغرتاب ضمن اجملـاك االجتمـاع  ،أو
االكادمي العديد من اآلاثر الي قد تؤثر يف تنيف الفرد م حميط اخلارج  ،وابلتا صعوبة حتقي توافق
النفس واالجتماع  ،وإعاقة منو ش صيت يف خمتلف جوانبهـا ،ويف الوقـت ذاتـ يـنعنس ذلـك سـلباً علـ
اجملتم يف تبدد طاقات  ،أما االنسحاب ضمن اجملاك األكادمي  ،فيرتت علي عدد مـن اآلاثر السـلبية الـي
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مـن شــأما إعاقــة تنيــف الفــرد مـ حميطـ االكـادمي  ،وإنعنــاس ذلــك علـ أداء مهامـ  ،وإســتغالك طاقاتـ
النفسية والعقليـة (موسـ  ،)7-1: 1117 ،وهل ـ ا ا داد اهتمـا البـاح ن خـالك النصـف ال ـاين مـن القـرن
العشـرين بدراسـة االغرتاب النفسـ فـ اجملتمعـات وفئات (ابراهي  ،)3 :1116 ،ومنها فئة املعلمن.
وتتجل أتية البح احلا يف احملاور االتية-:
تعد ظاهر االغرتاب النفس من أبر مالمح عصر العوملة،وأه مسات البار .تنمن اتية البح احلا يف ظل ما يشهد اجملتم العراق كغري من اجملتمعـات مـن مضـة علميـة،وظواهر نفسية ،ومنها ما يتعل ابألمن واالغرتاب النفس .
 لعــل ه ـ ا البح ـ مــن البحــوث القليلــة الــي تناولــت ظــاهر االغ ـرتاب النفس ـ بــن شــرحية املعلمــنواملعلمات.
 وض بعض املقرتحات والتوصـيات اىل السـاد املعنيـن يف الشـأن الرتبـوي مـن خـالك نتـائ البحـمن أجل احملافظة عل البناء النفس لفئة تعد مـن أهـ فئـات اجملتمـ ،فه الفئـة الـي يع ّـوك عليهـا بصـناعة
االنسان السوي اخلا من املشنالت النفسية والت فيف من آاثرها عل جمتم املعلمن واملعلمات.
أهداف البحث:

اهدا البح احلا ابآليت-:
تتل
تعر عل مستوى االغرتاب النفس لدى معلم ومعلمات مدارس النرفا ت واقرام يف املدارساحلنومية االخرى.
تعر عل الفروق يف مستوى االغرتاب النفس لدى معلم ومعلمات مدارس النرفا ت واقـراميف املدارس احلنومية االخرى.
تحديد املصطلحات:

 االغرتاب النفس :تعريف (فرو  :)2949 ،هو عبار عن شعور الفـرد ابالنفصـاك النسـيب عـن ذاتـ  ،أو عـن جمتمعـ أوكليهما،
ومبعى آخر شعور الفرد أبن غري عن العام ،وعن نفس (ابراهي .)19 :2983 ،
الفعاك ،وبقو التصمي يف حيات اخلاصة ،ومن
تعريف (هورين :)2931،ثفقدان الشعور ابلوجود ّيفقد الفرد االحساس ب ات إبعتبار كالً عضواً ث (سنان.)74 :1116 ،
تعري ــف (حنفـ ـ  :) 2938 ،ش ــعور الف ــرد ابلض ــياع ،وع ــد الفاعلي ــة ،والوح ــد  ،والتض ــاؤك ،وع ــداالنتمــاء ،ينــت عــن ذل ـك ســلوكاً م ـ ّدمراً جتــا ال ـ ات يف النهايــة ،وســلوك انســحاي مــن اجملتم ـ  ،وال ـ ات
(النجار.)17 :2988 ،
تعريــف (الســويدي :) 2993 ،وع ـ الفــرد ابلص ـراع القــائ بــن ذات ـ والبيئــة احمليطــة ب ـ تتجســد يفالشعور بعد االنتماء والس ط والقل (السويدي.)27 :2993 ،
تعريـف البـاح ّن النظـ ري :حالـة نفسـية تتصـف بضــعف التوافـ بـن رغبـات الفـرد والبيئـة احمليطـة بـ ،تنت عن بعض العوامل والظرو النفسية واالجتماعية الي تؤثر عل الفرد يف فرت من فرتات حيات .
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التعريــف االجرائ ـ  :الدرجــة النليــة الــي حيصــل عليهــا املعلمــون واملعلمــات عل ـ مقيــاس االغ ـرتابالنفس املطب من قبل الباح ن يف البح احلا .
الفصل الثاني :االطار النظري
اوالً  /االغرتاب النفسي-:

يتضــح مــن خــالك االدبيــات الــي تناولــت مصــطلح االغ ـرتاب النفس ـ ان ـ يتنــون مــن أبعــاد متعــدد
منها:فقــدان الشــعور ابالنتماء،عــد االلت ـ ا ابملعــايري ،العج ـ  ،عــد االحســاس ابلقيمــة ،فقــدان اهلــد ،
فقـدان املعــى ،مرك يــة الـ ات (العقيلـ  ،)6 :1116 ،وفيمــا يلـ اســتعراض مــوج للنظــرات الــي اهتمــت
هب ا املفهو :
االغ ـرتاب ظــاهر انســانية حظيــت ابهتمــا كبــري بــن الفالســفة ،وعلمــاء الرتبيــة ،وعلمــاء االجتمــاع،
وعلماء النفس .وقد استعمل مصطلح االغرتاب  alienationللتعبـري عمـا يشـعر بـ االنسـان احلـدي مـن
جتربة،وما حيس ب من يـف احليـا وسـطحيتها بصـور تنـاد هتـدد وجـود وصـحت النفسـية ،ونظـرا للتعقيـد
ال ـ ي ينتنــف ظــاهر االغ ـرتاب عل ـ مــر التــاريخ ،وتعــدد اجلوان ـ واالبعــاد الــي متتــد اليهــا ه ـ الظــاهر
االنسـ ــانية ،فقـ ــد تعـ ــددت تبعـ ــا ل ـ ـ لك وجهـ ــات النظـ ــر واختلفـ ــت وتـ ــداخلت يف حماولتهـ ــا لتفسـ ــري ه ـ ـ
الظاهر (نعيسة.)225 :1121 ،
املنظورات النفسية:

ا -االغرتاب يف بع
االغرتاب عت الذات self-alination
اشــار الباحـ يف منــان اخــر مــن صــفحات هـ ا البحـ  ،ان االغـرتاب النفسـ المينــن احلــدي فيـ
مبع ك عن النمط االخر وهو االغرتاب االجتماع  ،وم ان كل منهما منط مستقل ب ات االّ ان االغرتاب
ظــاهر نفســية ل ـ انعناســات اجتماعيــة ،ورمبــا العنــس قــائ ايض ـاً .واالغ ـرتاب النفس ـ قوام ـ االحســاس
والســيما يف طفولت ـ يف
ابهلويــة او أُفــوك االحســاس ابل ـ ات ،ويعــود ذلــك اىل نق ـ يف انض ـواء الش ـ
مواقف وخربات يستطي فيها ان ينتشـف نفسـ ويـدرك خصـائ وجوانـ قوتـ وضـعف وان جيـرب كـل
ذلك يف تفاعل م االخرين سعياً اىل تبلور ذات ضجة متمي لدي (كامل.)54 :2995 ،
وممــا جتــدر االشــار اليـ ان التحليــل النفسـ لالغـرتاب ميــيط الل ــا ك ـرياً عــن طبيعــة هـ الظــاهر الــي
تنــون يف النهايــة ظــاهر نفســية ابلدرجــة االوىل .ويظهــر االغ ـرتاب النفس ـ يف اغ ـرتاب فنــر االنســان عــن
امللح ــة اىل معرف ــة ذاتـ ـ
نفس ـ  ،أو اغـ ـرتاب مفهومـ ـ ع ــن ذاتـ ـ  ،فم ــن اخلص ــائ املميـ ـ لالنس ــان حاجتـ ـ ّ
واكتشا خصائ ش صيت وقدرات من ان وجد عل ه االرض دفعت ه احلاجـة اىل السـع وراء
اكتشــا كــل جمهوك،علّـ يهديـ اىل استنشــا اجملهــوك الـ ي حيــيط بـ وبــدأ يبحـ يف كــل مــا حولـ ،
وهو ب لك م ينن يف تفاعل مستمر م بيئت حس وامنا كان يـدرك ذاتـ وينتشـفها ويقومهـا علـ حنـو
معــن مــن خــالك عمليــة البح ـ والتفاعــل ه ـ .وتنمــن ج ـ ور االغ ـرتاب يف عج ـ االنســان عــن معرفــة
اجملهــوك الـ ي يســنن وحيــيط بـ ،ومن املهـ هنــا توضــيح مفهــو الـ ات (الــنفس) اذ يشــري اىل ادراك الفــرد
لنفس او صورت عن ذات كما تتمي عن االخرين ،فاذا م جيد الفرد نفس وم ينتشف ذات احلقيقية مأل
الشعور ابالغرتاب واللجوء اىل التب ،السليب لنماذج الفنر والسـلوك خـارج ذاتـ  ،دون التم ـل هلـا يف اطـار
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العدد11 :

استعدادات الطبيعية وخربات الش صية ،وب لك خيتف مبدأ اساس من مبادىء الش صية السـليمة ومقـو
رئــيس مــن مقومــات الوجــود اخلـالّق ،وهــو ان ينــون (الشـ
كنفسـ ) ،أو علـ العنــس ينــون تنـراراً
ممســوخاً ل ـ وات االخـرين ،وتنــون ذات ـ علـ ه ـ ا النحــو كمــا يــدركها هــو وكمــا يــدركها االخرون(قبقــوب
وعتيقة سعيدي.)112 – 111 :1125،
ويف ه ـ ا التنــوين النفس ـ يضــعف االحســاس ابحلريــة مــن الــداخل وتظهــر عبوديــة اخلضــوع لآلخ ـرين
حبق ـ يف تقريــر مصــري ويف اختــاذ
واالنقيــاد هل ـ  .واالحســاس ابحلريــة الداخليــة يقــو عل ـ اقتنــاع الش ـ
قرارات ويف اعماك عقل بشـان حقيقـة او فنـر او عمـل اسـتنادا اىل افضـل امنـوذج يتبنـا  ،وحبقـ يف اختيـار
املغرتب ينون غـري و ٍاع حبريـة االختيـارات
طريق يف الفنر والعمل داخل اطار اجتماع مقبوك.والش
املتاحة ل من بن ه او تلك من االختيارات وذلك عل أساس قدرات ومسؤوليات  .وعل اسـاس معـى
االختيار ابلنسبة ل  ،من ّ ال ينون اختيار هو وحد ،بل جاء مفروضاً علي من اخلارج ويؤدي ذلك اىل
حق يف التحديد ال ايت وتقرير املصري ،ومسؤوليت يف ذلك .واالنسان ال مينن ابي حاك
سل الش
من االحواك جتاو ه ا االحباط اال اذا حدث نوع من التطاب او االتساق بن صور االنسان عن نفسـ
كما ه  ،وتشمل وعي النبري والعمي لقدرات وخربات واستعدادات  ،وبن الظـرو الـي حتـيط بـ الـي قـد
تتيح ل ه ا القدر من الوع او حتبط عن حتقيق  .واذا احبط الواق احمليط ب وال مينح الفرصة لتوظيف
امنا ت وخرباتـ علـ النحـو الـ ي يطمـح اليـ ادرك تناقضـاً حـاداً بـن امنا تـ واسـتعدادات الطبيعيـة مـن
حيـ ـ  ،والف ــرص املتاح ــة لتوظيفه ــا م ــن حي ــة اخ ــرى ،ب ــن عاملـ ـ ال ــداخل والع ــام اخل ــارج ب ــن الـ ـ ات
واملوضـوع .ومــن فـان مــا يؤديـ مـن أدوار اجتماعيــة ،أو مهنيــة ال مت لـ  ،ويغــرتب بـ لك عـن نفسـ  .وال
يغي ـ ع ــن اذهانن ــا م ــا هل ـ ا م ــن اه ــدار لطاق ــات الف ــرد واجلماع ــة نتيج ــة انتف ــاء اس ــتعماك ه ـ الطاق ــات
وتوظيفها يف مواقعها الي تتطاب وتتس معها(النعيم .)23 :1115،
ومــن املظــاهر املهمــة لالغ ـرتاب النفسـ  ،االغ ـرتاب عــن الفنــر الـ ايت ممــا يــؤدي اىل ظــاهر املعتقــدات
الوتية الباطلة ،وهو يؤدي اىل اضطراب يف مفهومنا النامـل للحقيقـة مبـا فيهـا حقيقـة الـ ات ،وإضـطراب
وعـ االنســان ب اتـ ينمــن يف اغرتابـ وانتفــاء قدرت ـ علـ ادراك ذات ـ كمــا ه ـ ابلفعــل وحيــدث ذلــك يف
حــاالت االحبــاط والعجـ العميقــة عــن االنتمــاء اىل الـ ات النــات عــن معرفــة عاليــة وواضــحة حبقيقــة هـ
ال ات شيئاً مستقالً ومنفصالً عن العام اخلارج (.)p13،1989،Schunk
االركان االساسية لمغرتاب النفسي:
وصــف بعــض البــاح ن ان مفهــو االغ ـرتاب النفس ـ يعــ ،ص ـراع االنســان م ـ أبعــاد وجــود ومينننــا
حتديد االبعاد ب الثة اركان اساسية-:
-2البعــد احلسـ  :وينــون الصـراع فيـ م ـ القــوى االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية لتحديــد موقف ـ
التارخي مما يدور حول وينون مغـرتاب عـن هـ ا املوقف،ألنـ ال يتحقـ فيبقـ االنسـان مسـتهلنا مسـلوب
ال ات.
-1البعد القيم  :وينت الصراع فيها عن حب االنسان عن عام امل ل املفقود الن الواقـ الـ ي يعـيش
في يسح ش صيت االنسانية ويشوهها فيهرب اىل عام اخلياك وتقرتح لالنسانية أساساً روحياً ،بـدالً مـن
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االساس الـواقع هلـا ،ويـ داد الصـراع يف هـ ا البعـد كلمـا ا داد وعـ االنسـان ب اتـ اذ يبـدو لـ ان كـل مـا
حيـيط بـ عبئـأ عليـ وقيـودا يضـي هبـا ذرعـاً ،وال خيـرج مـن ذلـك تواصـل أو عالقاتـ االجتماعيـة ،ومـن هنــا
اتيت ع لت  ،ومن اغرتاب عن القي الواعية الي حتيط ب وحتنم .
 -7البعد امليتافي يق  :ويتجل الصراع يف ه ا البعد حن يدير االنسان ظهـر للواقـ ويتجـ اىل العـام
غري الواقع يف حماول من إلدراك حقيقة وجود وموقف النوين من  ،ومبا أن املعطيـات احلسـية غـري كفيلـة
بفه العام امليتافي يق فان االنسان يظل يف شك مستمر يف كون الوجود الـ ي م يتحقـ هـل هـو وجـود
فعل  ،أ حمتمل.؟ ومن هنا أييت اغرتاب عن شرائط وجود (الشحماين)67: 1113،
بع دالئآل االغرتاب النفسي:
تطــرح هــورين عــدداً مــن املؤش ـرات عــن االغ ـرتاب النفس ـ الــي مينــن مالحظتهــا عل ـ الفــرد واالخ ـرين
ومنها-:
-2وجـود خلـل يف القـدر العامـة علـ اخلـرب املدركـة ،فيعـيش املـرء وكأنـ وسـط الضـباب فـال يوجـد مـا
هو واضح أمام  ،فتصبح املواقف مشوشة.
-1يتنــاق االحســاس ابجلس ـ ويضــعف االهتمــا ب ـ  ،كمــا يتنــاق الــداف للحاجــات واملمتلنــات
املادية كالبيت واملالبس واالدوات.
-7حدوث نق يف احساس املرء بقدرت عل التأثري يف جمرات حيات .
اما العوامل الي تؤثر يف عملية االغرتاب النفس -:
 -2نشــوء حل ــوك قس ـرية للص ـراعات العصــابية ك ــاجلري إبحل ــاح وراء حمبــة االخ ـرين ل ـ واالبتع ــاد ع ــن
االخرين انفعاليا واالبتعاد عن أي مظهر للعدوان.
 -1االبتعاد الفعاك عن ال ات احلقيقية والبح عن اجملد ال ائف وحماولة احليا عل وفـ ذات م لـ
غري قابلة للتحقي .
 -7حترك فعاك ضد ال ات الواقعية كما هو احلاك يف كراهية ال ات واهتامها
وتقــوك هــورين ان االغـرتاب النفسـ هــو عالقــة غــري وديــة بــن الفــرد ونفسـ  .فتتغلـ كرامــة املــرء علـ
مشــاعر وتــتحن فيهــا .وبــدال مــن ذلــك يســتجي كمــا ينبغ ـ ان يفعــل .ل ـ لك ال يشــعر املغــرتب عــن
ال ات ابن قادر عل التحن بطاقت  .ويظهر خلـل يف حتمـل مسـؤولية الـ ات.فـاملغرتب عـن الـ ات يعـو
ال خيتار تصرفات بعد ان يستنري
الصدق الواضح فيما يتصل ابل ات.ويع ،االغرتاب النفس ان الش
جبمي جوان ال ات احلقيقية (قبقوب وعتيقة السعيدي.)112 :1125 ،
نظرات التحليل النفس :
طبقا لوجهة نظر فرويد تنب طاقة من داخل النائن احل  energyتسع لتحقيـ رغبـة واشـباع لـ ،
وه الطاقة تدف بقو  powerمن اجل الظهور ،ومصدرها اهلو  ،ldوه غري حمنومة بقوانن العقل او
املنط وه ليست ذا قي او اخالق وال يدفعها اال هد واحد هو اشباع احلاجة ،عل وف مبـدأ اللـ
 libidoولنن ه الرغبات ال تـؤدي ادائهـا لوحـدها يف السـاحة ،بـل هلـا مـا يـنظ عملهـا وهـو اال the
 ،egoواال هو ال ي ينظ عملية التفاعل م العام اخلارج  .فاذا قامت اال بدورها هب املهمة حبنمة
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واتـ ان يســود االنســجا واالســتقرار النفسـ ويتحقـ التوافـ ( adjustmentشــلت .)74 :2987،وأنظمــة
الش صية ال الث جي ان تعمل بنل تعاون وانسجا لن يتحق االستقرار النفس للفرد.
ويــرى فرويــد ان اال اذا منــت بشــنل ســلي حبيـ متتلــك مقومــات القــو ميننهــا ان متــت الطاقــة الــي
حتولــت مــن اهلــو فتنــون قــادر عل ـ اشــباع رغبــات اهلــو يف ضــوء الواق ـ وبشــنل مقبــوك (هــوك:2932،
.)545
اما اذا كانت اال ضعيفة غري قادر  ،فاما ست ض لسيطر اهلو عندئـ سيسـود مبـدأ اللـ  ،ويهمـل
مبدأ الواق  realفيصبح السلوك منحرفاً اليتناس أو يتـوائ مـ املعـايري االجتماعيـة فينـون سـلوكاً مغـرتابً
(راجح.)52 :2987،
ومــن جهــة اخــرى فــأن ضــعف اال قــد جيعلهــا خاضــعة لســيطر اال االعلـ فتنشــأ صــعوبة يف اشــباع
احلاج ــات االساس ــية ،وه ـ ا ايض ـاً يول ــد خل ــل يف ت ـوا ن الش ص ــية وتن ــون النتيج ــة س ــلوكاً منحرف ـاً ايض ـاً
(اجلبوري.)61 :2994،
ويــرى فرويــد ان االغـرتاب مســة  traitمتأصــلة يف وجــود الـ ات ويف حيــا االنســان ،اذ ال مينــن اطالقــا
جتــاو االغـرتاب بــن (اهلــو ،واال  ،واال االعلـ ) .فــال جمــاك إلشــباع كــل الرغبــات الغري يــة ،والتوفيـ بــن
مطال بعـض الـدواف والـبعض االخـر أمـر مسـتحيل ،لـ لك حيـدث االغـرتاب النفسـ نتيجـة الصـراع بـن
رغبتن متضادتن عل حساب الرغبة االخرى (فرويد.)18 :2981،
ويرتت عل اداء وظائف املفاهي ال الثة تفاعالت ثالثـة مؤداهـا (سـل احلريـة ،أو سـل املعرفـة ،أو
تعرب عن عملها بسـل احلريـة ،الـي تـؤدي اىل ظهـور
اخلضوع) ،فعندما تؤدي اال دورها بشنل مطلوب ّ
تــوترات شــئة عــن دواف ـ ورغبــات تلــح بشــد  ،ممــا يــؤدي اىل خضــوع اال لســلطة اال االعل ـ والواق ـ
االجتماع  ،ويرتت عل ذلـك قلـ وهـ اوك مظـاهر االغـرتاب احلاصـلة مـن عالقـة اال ابهلـو الـي مت ـل
ابلضرور اغرتاب اهلو ذات (شتا.)247 :2986،
أمــا اغ ـرتاب اال فيتم ــل بســل حريت ـ يف اصــدار حنم ـ ابلســماح للرغبــات ابالشــباع مــن حيــة،
وسل معرفت ابلواق وسلطة املاض يف حالة السماح هلـ الرغبـات ابالشـباع مـن حيـة اخـرى ،ومـن
ينون اال يف وض مغرتب دائماً سواء يف عالقت ابهلو واال االعل وأن اغرتابـ هـ ا جيمـ بـن اخلضـوع
واالنفصاك ،فاذا خض لال االعل والواق ينفصل عن اهلو ،وينون انفصال خالك اخلضوع واذا انفصل
عن اال االعل والواق  ،فان خيض لسلطة اهلو ،والعنس صحيح ايضاً.
أما اغرتاب اال االعل فيتم ل بفقدان السيطر عل اال املتم لة بـ اد ضـغط اهلـو علـ اال وعـد
الت امها بسلطة املاض (اجلبوري)61 :2994،
وعلـ صــعيد ذي صــلة ان موقــف الفــرد الواضــح جتــا العــام ومالءمتـ النفســية مـ النجــاح والفشــل يف
فهم الواضح لدور ينون امر صع  difficultللغاية يف عام سري التغري والتحوك اجتماعياً ،واقتصاداً.
اذ ترب فجو بن االجياك جتعل حصوك اختال يف االدوار املتوقعة ممـا يتنـون لـديه الشـعور ابالغـرتاب
النفس نتيجة تشتت اال النات عن فقـدان الفـرد القـدر علـ تنـوين وتطـوير وجهـة نظـر متماسـن حنـو
العام ال ي حييط ب (العنيل )65،1111،
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االغرتاب النفسي لدى معلمي معلمات مدارس الكر اانت أقراهنم يف املدارس االبردائية يف حما ظة كربمء امل دسة

ثانياً :املنظور الظاهراتي االنساني :humanistic phenomenological

لقــد تبــى اصــحاب ه ـ ا املنظــور اجتاه ـاً اك ــر مشوليــة يف دراســته للســلوك مــن خــالك أتكيــده عل ـ
دراس ــة الش ص ــية يف مجلته ــا مس ــتندين علـ ـ املالحظ ــة االكلينيني ــة وم ــن اب ــر رواد هـ ـ ا املنظ ــور روج ــر
وماسلو.
يعتقد روجر  Rogersان االنسان يواج خالك مسري حيات ك ريا من اخلربات اجلديد حياوك دائمـاً
ان يضــمها اىل ذاتـ  ،فــاذا كانــت تلــك اخلـربات ال تــتالء مـ فنرتـ عــن ذاتـ  ،أو عــن الصــور الــي رمسهــا
ل ات ـ حيــاوك اغفاهلــا مــن خــالك ابعادهــا عــن دائــر وعي ـ  ،ذلــك ان أي فنــر تتعــارض م ـ مفهوم ـ ل ات ـ
تشنل هتديداً وقلقاً الي  ،وكلما كانت تلك اخلربات تتالء وتنسج م مفهوم ل ات حيصل االنسجا ،
وم ــن ّ ينـ ــون أك ـ ــر توافق ـ ـاً ،وان اننـ ــار لـ ــبعض اخل ـ ـربات املهمـ ــة او حماولـ ــة ننرامـ ــا يـ ــؤدي اىل الشـ ــعور
ابالغـرتاب النفسـ (جنــايت .)766 :2988 ،واالغـرتاب مســة مــن مســات الش صــية غــري املتوافقــة وحيصــل
نتيجــة عــد االنســجا بــن اخل ـربات الــي ميـ ّـر هبــا الفــرد وذات ـ  ،ذلــك ألن ـ يســع للحصــوك عل ـ التقــدير
االجيــاي واحلصــوك عل ـ رضــا وقبــوك االخ ـرين فيقــو بت ييــف بعــض قيم ـ اخلاصــة وال يــدركها اال يف ضــوء
تقدير ورضا االخرين ورضاه (رجـاك .)61 :1113،ويـرى روجـر  Rogerzإن السـلوك قـد يصـدر عـن
خـربات وحاجــات عضــوية التتفـ مـ بنــاء الـ ات ويف م ــل هـ احلــاالت ال ينــون الســلوك منتميــا للفــرد
ويتناقض م ما يريد فنجـد مـدفوعا الن يقـوك (لقـد خرجـت عـن طـوري وم ينـن هـ ا خليقـا ي) (ملـاذا
اقــدمت عل ـ ه ـ ا) (ولقــد فعلــت ه ـ ا رغم ـاً عــن أنف ـ ) ،ويعلــن ذلــك ضــما ً لالبقــاء عل ـ الصــور الــي
يصفها لنفس (هوك.)411 :2932 ،
ويف ضوء نفس املنظور يرى ماسلو  Maslowومن خالك افرتاض للرتتي اهلرم للحاجات الي رتبها
عل اساس قوهتا واعتقد ان بعض احلاجات حيتل اتية اكرب من غريها وكلما اخنفضت احلاجـة يف التنظـي
اهلرمـ ـ كان ــت أك ــر قس ــو وكلم ــا ارتفع ــت يف التنظ ــي كان ــت أض ــعف يف أتثريه ــا علـ ـ االنس ــان (:
)Maslow ،2956p.371
ويؤكــد ماســلو ان ه ـ احلاجــات تواج ـ صــعوبة يف اشــباعها يف جمتم ـ متغــري يواج ـ تطــورات س ـريعة
اجتماعيــة ،واقتصــادية ،وثقافيــة ،ممــا يــنعنس علـ تــدهور العالقــات االنســانية ،ممــا ينــت عنـ شــعور الفــرد
ابلع لة واالغرتاب (صاح.)271 :2988،
ال ي حتبط حاجات جيد صعوبة كبري يف التفنري املنطق  ،ونتيجة التوتر ال ي حيصـل مـن
والش
جراء عد اشباع تلـك احلاجـة ،ينشـأ لديـ تفنـري غـري عقـالين قـد يـرتك اتثـري علـ ش صـيت بشـنل عـا
وحيوك دون توافق وانسجام فيحيل مغرتابً (.)Jourard ،1974،p.80
ثالثا :املنظور السلوكي Behaivioral prespective

عل ـ وف ـ ه ـ ا املنظــور ان االنســان ينتس ـ ســلوك االغ ـرتاب بطرائ ـ واســالي متعــدد كاســلوب
احملاول ــة ،والتع يـ ـ  ،وال ـ ـواب ،والعق ــاب ،وي ــرى س ــننر  Skinnerأح ــد اص ــحاب هـ ـ ا املنظ ــور يف نظريتـ ـ
االشراط االجرائ  operant conditionأن سلوك االنسان يتشنل من خـالك تع يـ االسـتجابة املالئمـة
احمليطة ببيئت  ،فنلما تع ت االستجابة أمنن حدوثها مر اثنية ،واالنسـان حتنمـ قـوى خارجيـة وليسـت
داخلية وبقدر ما تدخل في من معلومات نستطي أن نتنبأ اىل حد ما أبفعال وسلوك  .وحيدث االغـرتاب
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النفس نتيجـة نقـ يف عـدد التع يـ ات االجيابيـة ،وأنواعهـا أي أن االغـرتاب يبـدو علـ شـنل خميـف مـن
االحباط  frustrationالناش ء عن اضطراب نظا االستجابة الـي تلقـت تع يـ اً يف بيئـة اجتماعيـة معينـة،
كما وأن الش
ال ي يشعر ابالغـرتاب ال جيـد مـن يتحـدث اليـ أينمـا اجتـ  ،ألن سـلوك ال خيلـ أتثـرياً
ي كر.
ف ــاالغرتاب ق ــد ينش ــأ بس ــب فقدان ـ لالش ـ اص ال ـ ين يقوم ــون ب ــدور التع ي ـ  ،عل ـ ش ــنل احلن ــان،
واالواصر العاطفية ،مما يرتك اتثرياً عميقاً ،ويعم اىل أشناك اخرى من السلوك (رجاك.)42 :1113،
الفصل الثالث:منهجية البحث وإجراءاته:
يتض ــمن الفص ــل ال ال ـ إج ـراءات البح ـ م ــن حي ـ جمتم ـ البح ـ والعين ــة وكيفي ــة إختياره ــا وأدا
البح وإجـراءات بنائهـا وتطبيقهـا والوسـائل اإلحصـائية املعتمـد يف حتقيـ أهـدا البحـ وعلـ النحـو
األيت-:
أوال ً :مجتمع البحث:

يض جمتم البح معلم ومعلمات مدارس النرفا ت،وأقرام من املدارس األخرى يف مرك حمافظة
كربالء املق ّدسة.
ثانياً :عينة البحث:

أمــا العينــة فقــد ضــمت ( )711معلمـاً ومعلمـةً ،يتو عــون كــاآليت ( )146معلمـاً ومعلمـةً مــن املــدارس
االبتدائي ـ ــة العاديـ ـ ــة ،و( )54معلم ـ ـ ـاً ومعلم ـ ـ ـةً مـ ـ ــن مـ ـ ــدارس النرف ـ ــا ت ،توّعـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ( )25مـ ـ ــدارس
إبتدائية )7(،مدارس كرفا ت ،و( )21مدرسة عادية.
ثالثا ً :أداة البحث:

من أجل التعر عل مستوى االغرتاب النفس ألفراد عينة البح احلا  ،قا الباح ان ببناء مقياس
هل ا الغرض متبعاً اخلصائ السينومرتية ،وكأآليت:

أ – الصدق :Validity
يعــد الصــدق مــن اخلصــائ األساســية للمقيــاس واإلختبــارات النفســية والرتبويــة ،فهــو يشــري إىل قــدر
املقيــاس عل ـ قيــاس مــا وض ـ مــن أجل ـ (ملح ـ  ،)111 :1119،ويشــري الن ــري مــن امل تصــن ابلقيــاس
النفس اىل وجود طرائ متعدد إلست راج الصدق ،وقد اعتمد الباح ان إسلوي الصدق:
 -3الصالالدق الظالالاهري  :Face Validityإن أفضــل وســيلة للتأكــد مــن الصــدق الظــاهري ألدا
البح أن يقو عدد مـن احملنمـن واخلـرباء امل تصـن بتقريـر صـالحية الفقـرات لقيـاس الظـاهر أو السـمة
الــي وضــعت مــن أجلهــا تلــك الفق ـرات ،ويعــد احلن ـ الصــادر مــنه مؤش ـراً عل ـ صــدق األدا (دو لــد
وآخرون .)1127:182 ،والصـدق الظـاهري هـو أن يتضـمن اإلختبـار فقـرات يبـدو علـ إمـا ذات صـلة
ابملتغــري ال ـ ي يقــاس ،وإن مضــمون اإلختبــار متف ـ م ـ الغــرض من ـ (دوديــن ،)177 :1121،كمــا إن
الفق ــر اجلي ــد يف ص ــياغتها وال ــي تـ ـرتبط ابلس ــمة املـ ـراد قياس ــها تس ــاعد يف رفـ ـ قوهت ــا التميي ي ــة ومعام ــل
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صدقها(النبيس .)1112:232،بناءً عل ذلك مت عرض املقياس بصورت األوليّة عل جلنة من احملنمن
امل تصــن يف العلــو الرتبويــة والنفســيّة إلبــداء أرائه ـ ومالحظــاهت واحلن ـ عل ـ صــالحية الفق ـرات ملــا
وض ــعت م ــن أجلـ ـ أو ع ــد ص ــالحيتها ،وم ــدى مالءمته ــا للبيئ ــة العراقي ــة ،وق ــد أعتم ــد الباح ـ ـان نس ــبة
االتفــاق( )%81فــأك ر للبقــاء عل ـ الفقــر وعــد ح ـ فها ،وحظيــت فق ـرات املقيــاس عل ـ موافقــة معظ ـ
اخلرباء.
-1ال الالو الرمييزي الالة للف الرات :إن مــن اخلصــائ القياســية املهمــة يف بنــاء املقــاييس القــو التميي يــة
للفق ـرات ومع ــامالت ص ــدقها وثباهت ــا ،اذ يؤك ــد (جيلف ــورد) إن ه ــد التحلي ــل االحص ــائ للفق ـرات ه ــو
االبق ـ ــاء علـ ـ ـ الفقـ ـ ـرات الص ـ ــاحلة يف املق ـ ــاييس واس ـ ــتبعاد الفقـ ـ ـرات غ ـ ــري الص ـ ــاحلة أو تع ـ ــديلها أو إع ـ ــاد
جتريبهـ ــا(عال  .)153 :1119 ،وحلسـ ــاب القـ ــو التميي يـ ــة لفق ـ ـرات مقيـ ــاس االجتـ ــا  ،جلـ ــأ الباح ـ ـان اىل
إس ــت دا إختب ــار  t-Testلعينت ــن مس ــتقلتن بع ــد ان مت حس ــاب الدرج ــة النلي ــة للمقي ــاس ألفـ ـراد عين ــة
التميي ،والبالغة ( )211معلماً ومعلمة ،وذلك إبعتبار أن الـ 13فرد ذوي الدرجات العليا مي لـون اجملموعـة
العلي ــا ،والـ ـ ـ  13ف ــرد ذوي ال ــدرجات ال ــدنيا مي ل ــون اجملموع ــة ال ــدنيا ،ق ــورن ب ــن اجملم ــوعتن إبس ــت دا
اإلختبار امل كور ،وكانت مجي الفقرات ممي عند مستوى داللة  1615ودرجة حرية  ،57واجلدوك (:)2
جدوك ( )2القو التميي ية لفقرات مقياس االغرتاب النفس
ت

الترتيب

المتوس

االنحراف
المعياري

عليا

4114

41.4

دنيا

2174

40.5

عليا

4.0

.00

دنيا

1.8

1.32

عليا

4.0

.00

دنيا

3.6

.60

عليا

411

401

دنيا

3147

401.

عليا

3.87

.50

دنيا

2.62

1.08

عليا

4.00

.00

دنيا

2.7

1.43

عليا

4.0

.00

1

T. test

الداللة

ت

5114

دالة

17

6.59
دالة

2

3

4

5

4.1

6

7

3.4

5.0

دنيا

1.81

1.10

عليا

3.81

.750

دنيا

2.62

1.25

عليا

3.87

.50
6.943

دنيا

1.93

.99

عليا

3.93

.250

دالة

دالة

دالة

دالة

5.977

دالة

3.243

1.

24
314

عليا

3.81

.750

18

2.07
دالة

الترتيب

المتوس

االنحراف

T. test

الداللة

6.431
دنيا

1.87

1.25

عليا

3.68

.79

21
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دالة

دالة

دالة
دنيا

2.62

1.14

عليا

4.00

.00

22

23

دالة

3.04

4.39
دنيا

2.87

1.02

عليا

3.8

.75

4.68

دالة

دالة
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دنيا

2.8

.88

عليا

3.93

.25

دنيا

2.2

.85

عليا

3.8

.50

دنيا

2.1

1.08

عليا

3.8

.75

دنيا

1.8

.83

عليا

3.8

.341

دنيا

3.1

1.0

عليا

3.8

.34

دنيا

2.6

1.19

عليا

4.0

.00

دنيا

3.5

.62

عليا

4.0

.00

دنيا

3.12

.957

عليا

3.81

.54

دنيا

3. 66

1.3 3

عليا

3.8

.34

دنيا

2.18

1.16

8

7.5

.

5.8

14

7.1

11

2.4

12

3.82

13

2.7

14

3.6

15

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

16

عليا

3.93

.250

24

4.65
دنيا

2.50

1.21

عليا

3.43

1.09

25

3.93
دنيا

1.93

1.06

عليا

3.50

1.03

26

3.3
دنيا

2.12

1.25

عليا

3.81

.543

27

2.22
دنيا

3.06

1.23

عليا

4147

1183

دالة

دنيا

2118

113

عليا

3.75

.77

2.

3.6
دنيا

2.37

1.3

عليا

3.81

.750

34

2.8
دنيا

2.81

1.16

عليا

3.86

.77
4.6

دنيا

2.18

1.1 9

عليا

3.81

.543

32

2.5 2
دنيا

3.06

1.23

القيمة التائية احملسوبة عند مستوى داللة  1615ودرجة حرية  57لعينتن مستقلتن .2649

-1الصالدق البنالائي  :Construct Validityويطلـ علـ هـ ا النـوع أحيـا ً (صـدق املفهـو ) أو
صدق التنوين الفرض ألن يعتمد عل التحق جتريبياً من مدى تطاب درجات املقياس م اخلاصية أو
املفهو املراد قياس  .وللصدق البنائ أسالي متعدد منها :االتساق الـداخل  ،ويهـت إبجيـاد العالقـة بـن
الدرجــة علـ الفقــر والدرجــة النليــة علـ املقيــاس فتحـ الفقــر عنــدما ينــون معامــل ارتباطهــا ابلدرجــة
النليــة واطئــاً عل ـ اعتبــار أن الفقــر ال تقــيس الظــاهر الــي يقيســها املقيــاس أبكمل ـ (النجــار:1121 ،
.)189
ولتحقي ـ ه ـ ا النــوع مــن الصــدق مت تطبي ـ املقيــاس عل ـ عينــة مــن املعلمــن واملعلمــات بلغــت ()51
معلم ـاً ومعلم ــة ،مت إختياره ــا بطريق ــة عشـ ـوائية ،وإعتم ــد الباح ـان معادل ــة بريس ــون ) (Personإلس ــت راج
معادالت االرتباط بن الدرجة عل الفقر والدرجة النلية للمقياس ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بـن
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دالة

دالة

دالة

511

28

دالة

دالة

دالة

31

2.27

3.82

دنيا

2.18

1.16

دالة

دالة

دالة

دالة
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( ،)523،1-113،1وعند إختبار الداللة ظهر إما دالة،عند مستوى داللة ( ،)0.05كما هـو مبـن يف
اجلدوك (:)1
اجلدوك ( )1قيمة معامل االرتباط لنل فقر من فقرات املقياس م الدرجة النلية
الفقر معامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الفقر معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الفقر معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االرتباط
االرتباط
االرتباط
16198
11 16613 21 16732
2
16141
17 16724 27 16642
1
16685
16 16687 26 16612
7
16732
15 16669 25 16732
6
16523
14 16521 24 1,617
5
16652
13 16795 23 16137
4
16662
18 16198 28 16179
3
16745
19 16697 29 16113
8
16174
71 16779 11 16711
9
16727
71 16687 12 16611
21
16791
22
ج -الثبات :Reliability
يقص ــد ابل ـ ــبات أن يعـ ــط اإلختبــار النتـ ــائ نفسهـ ــا أذا م ــا أعـ ــيد عل ـ األف ـراد أنفســه يف الظــرو
نفسـ ــها .ويعـ ــ ،ثبـ ــات اإلختبـ ــار عـ ــد تناقض ـ ـ م ـ ـ نفس ـ ـ أو دقـ ــة يف القيـ ــاس(دودين.)1121:128 ،
ويست رج ال بات بعد طرق منها:طريقة تطبي اإلختبار وطريقة إعاد اإلختبار ،وطريقة التج ئة النصفية،
وطريقــة الصــور املتنافئة.وقــد إعتمــد الباح ـان طريقــة التج ئــة النصــفية ألمــا مــن أك ــر الطــرق إســت داماً ،
فض ـالً عــن إمــا مطمئنــة وأك ــر ضــما ً مــن خــالك إرتبــاط درجــات نصــف اإلختبــار م ـ درجــات النصــف
اآلخر(ارنولــد آري ، )714 :1127 ،وك ـ لك طريقــة (ألفــا كرونبــا ) ،وحلســاب ال بــات بطريقــة التج ئــة
النصفية ،إعتمد الباح ان عل عينة التحليل االحصائ  ،والي أست رج من خالهلا الصدق والبالغ عددها
( )51معلماً ومعلمةً ،وقسمت الدرجات إىل(فرديـة و وجيـة) ،طبقـت معادلـة (بريسـون) بـن درجـات
النصــفن الفــردي وال وج ـ حي ـ بلــغ معام ــل االرتبــاط ( )16539وعنــد إســت دا معادلــة (س ــبريمان -
بــراون) ،أصــبح معامــل ال بــات ( )16311وهــو داك عنــد مســتوى (.)1615وبلــغ معامــل ال بــات بطريقــة
(ألفا كرونبا ) (.)16449
رابعاً :وصف املقياس والتطبيق النهائي:

بعد التحق من صدق املقياس وثبات  ،أصبح املقياس يتنون بصيغت النهائية املع ّد للتطبي عل عينة
البحـ مــن ( )71فقر (،الفقـرات سـلبية) وضــعت أمــا كـل فقــر بــدائل االختيـار (تنطبـ علـ  /دائمــاً ،
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غالبــاً  ،أحيــا ً ’ دراً  ،ال تنطب ـ ) وكانــت درجــات ه ـ البــدائل ( )2،1،7،6،5عل ـ الت ـوا  ،والوقــت
املستغرق ( )11-25دقيقة .ترتاوح درجات االجابة عل املقياس بن( ،)241 – 71واملتوسط الفرضـ
للمقياس .94
خامساً :الوسائل اإلحصائية:

لتحقي ـ أه ــدا البحـ ـ احل ــا اس ــتعان الباح ـ ـان ابلوس ــائل االحص ــائية اآلتي ــة :املتوس ــط احلس ــاي،
اإلختبار التائ لعينة واحد  ،اإلختبار التائ لعينتن مستقلتن ،معادلة بريسون ،معادلة سبريمان – براون
التصحيحية.
الفصل الرابع :عرض النتائج ومناقشتها
الهدف األول":التعرف علـى مسـتوى اإلغـرتاب النفسـي لـدى معلمـي مـدارس الكرفانـات
وأقرانهم يف املدارس العادية"

ولتحقي ه ا اهلـد إسـتعمل الباح ـان املتوسـط احلسـاي ،واإلحنـرا املعيـاري ألفـراد العينـة ،وإختبـار
 t .Testلعين ــة واح ــد ،إذ بل ـغ املتوس ــط احلس ــاي  ،81649واإلحن ـرا املعي ــاري،26683علم ـاً أن الوس ــط
الفرض للمقياس،94وبلغت القيمة التائية احملسوبة ،2632وهـ غـري دالـة إحصـائياً ،ألمـا أقـل مـن القيمـة
اجلدولي ــة البالغ ــة  ،2694حت ــت مس ــتوى ثق ــة ،1615ودرج ــة حري ــة  .729وأوض ــحت النت ــائ أن مس ــتوى
اإلغـرتاب النفسـ لــدى معلمـ مــدارس النرفــا ت وأقـرام يف املــدارس العاديــة متوســط ( ،)81649وهــو
أقل من املتوسط الفرض البالغ ( ،)94واجلدوك( ،)7يوضح ذلك:
جدوك ( ) 7مستوى اإلغرتاب النفس لدى معلم مدارس النرفا ت وأقرام يف املدارس العادية ث
ثقيمة  tاجلدولية  2694عند مستوى ثقة  1615ودرجة حرية .729
العينة
االغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاب
النفس

املتوسط

االحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
املعياري

التائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الداللة االحصائية
احلرية
احملسوبة
yغ

320

82.69

14.87

1.71

319

غير دال

الهدف الثاني :التعرف على داللة الفـروق بـني معلمـي مـدارس الكرفانـات ،وأقـرانهم يف
املــدارس العاديــة يف مســتوى االغــرتاب النفســي ،والفــروق بــني الــذكور (املعلمــني) ،و اإلنــاث
(املعلمات) يف مستوى االغرتاب النفسي.

ولتحقي ـ هـ ـ ا اهل ــد إس ــتعمل الباح ــان إختب ــار  t .Testلعينت ــن مس ــتقلتن ،وأظه ــرت النت ــائ إن
الفروق غري دالة إحصائياً بـن معلمـ مـدارس النرفـا ت ،وأقـرام يف املـدارس اإلبتدائيـة األخـرى ،كـ لك
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الفــروق غــري دالــة بــن املعلمــن واملعلمــات يف مســتوى االغـرتاب النفسـ  ،أي أمـ ال يعــانون مــن مشــنلة
االغ ـرتاب النفس ـ بشـ ٍ
ـنل ع ــا  ،والس ـ ب قــد يع ــود اىل إميــان املعل ـ برس ــالت النبيلــة ،وأتيــة دور يف بن ــاء
وإعــداد األجيــاك املســتقبلية ،والرغبــة من ـ يف العطــاء يف جمــاك اختصاص ـ  ،وكـ لك ثقــة املعلمــن أبنفســه ،
وأم قادرون يف التأثري يف املواقف االجتماعية الي يتفاعل معها ،واجلدوك ( ،)6يوضح ذلك:
جدوك()6امل توسط احلساي واالحنرا املعياري والقيمة التائية احملسوبة ألفراد العينة.
القيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة درجة احلرية الداللة
العدد املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط االحنـرا
العينة
احلساي املعياري التائي ـ ــة
احملسوبة
دالة غري
318
14.38 81.59 140
معلمن
1.17
االغرتاب
15.23 83.55 180
معلمات
النفس
دالة غري
318
0.77
مدارس عادية 15.18 82.39 264
13.41 84.09
مدارس كرفا ت 56
قيمة  tاجلدولية  2694عند مستوى ثقة  1615ودرجة حرية .728
وتشري ه النتيجة اىل التقارب بن معلم ومعلمات مدارس النرفا ت وأقرام يف املدارس العاديّـة،
وك ـ لك ال توج ــد فــروق دال ــة ب ــن املعلمــن واملعلم ــات يف مســتوى االغ ـرتاب النفس ـ  ،ورمبــا يرج ـ ذل ــك
التشـاب النســيب يف ظــروفه سـواء مــن الناحيــة االقتصــادية ،أو االجتماعيــة ،أو السياســية ،فهـ يعيشــون يف
جمتم واحد شب متجانس.
االستنتاجات:
 مبــا أن االغ ـرتاب النفس ـ غــري داك احصــائياً لــدى عينــة البح ـ  ،ف ـ اك مؤشــر عل ـ اتصــا شــرحيةاملعلمن واملعلمات ابلتواف النفس بشـنل عـا  ،وشـعوره ابالنتمـاء جملـتمعه  ،وإمـتالكه اجتاهـات
إجيابيّة حنو أنفسه  ،واآلخرين.

التوصيات:
عل ضوء نتائ البح احلا صا الباح ان التوصيات اآلتية:
– العمل عل تفعيل األنشطة الالمنهجية الي تنسج م توقعات املعل  ،والي من شأما تغيري الـروتن
يف العملية الرتبوية ،وتنمية القدرات االبداعية لدى املعلمن واملتعلمن عل ٍ
حد سواء.
– اإلهتما بش ٍ
ـنل أكـرب أبفـراد هـ الفئـة(املعلمن واملعلمـات) ،لتأثريهـا الواضـح يف بنـاء اجليـل القـاد ،
وترس ــيخ إمي ــان النشـ ـ ء اجلدي ــد مبعتق ــداهت ومب ــادئه  ،وح ــبه ل ــوطنه  ،وإمي ــام حبق ــوقه  ،وبعدال ــة
قض ــيته  ،ألن ك ــل ذل ــك س ــو ي ــنعنس عل ـ تالمي ـ ه  ،والرغب ــة يف تط ــوير إمناني ــاهت وق ــدراهت ،
ومواكبة التطورات يف جماك اختصاصه  ،والشعور ابملسؤولية امللقا عل عاتقه .
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العدد11 :

المقترحات:
إستنماالً للبح احلا يقرتح الباح ان إجراء اآليت:
 دراسة بن الطلبة املتمي ين وأقرام العادين يف مستوى االغرتاب النفس . دراسة االغرتاب النفس لدى تالمي صفو الرتبية اخلاصة.-

المصادر
ابراهي  ،أبو يد ( :)2983سينولوجية ال ات والتواف  ،القاهر  ،دار املعرفة اجلامعية.
ابراهي  ،خالد  ،ودينا صاح ( :) 1127االغرتاب النفس وعالقت ابلوحد النفسية لدى طالبات
كلية الرتبية الراضية ،املؤمتر الدوري ال امن عشر لنليات وأقسا الرتبية الراضية يف العراق.
البل ــداوي ،مجي ــل مه ــدي ( ،)2995االغـ ـرتاب ال ق ــايف ل ــدى هيئ ــة الت ــدريس ،اطروح ــة دكت ــورا غ ــري
منشور  ،كلية الرتبية جامعة بغداد.
اجلب ــوري ،خض ــري مه ــدي (:)2994االغـ ـرتاب عن ــد تدريس ــي اجلامع ــات العراقي ــة وعالقته ــا جب ــنس
التدريس ،االداب،جامعة بغداد ،اطروحة دكتورا غري منشور .
دودي ــن ،مح ـ ـ حمم ــد ( :)1121التحلي ــل اإلحص ــائ املتق ــد للبي ــا ت إبس ــت دا ،spssط ،2دار
املسري للنشر والتو ي  ،عمان ،األردن.
دو لــد ،أري ( :)1127مقدمــة للبح ـ يف الرتبيــة ،ترمجــة ســعد احلســي ،،ط ،2دار املســري للنشــر
والتو ي  ،عمان ،األردن.
رجــاك ،حممــد أمحــد (:)1113االغ ـرتاب وعالقت ـ ابلتماســك االجتمــاع لــدى طلبــة اجلامعــة ،كليــة
االداب ،اجلامعة املستنصرية .،رسالة ماجستري غري منشور .
شتا ،السيد عل ( :)2986نظرية االغرتاب ،دار عام النت للنشر والتو ي  ،.الراض
شلت  ،دوان (:)2987نظرات الش صية ،ترمجة محد د النربو وموف احلمداين ،مطبعة جامعـة
بغداد.
الشحماين ،اسامة عبد الر اق(:)1113مصطلحات سياسية:االغرتاب ،شبنة نبأ للمعلومات.
صاح ،قاس حسن( :)2988الش صـية بـن التنظـري والقياس،صـنعاء ،منتبـة اجليـل اجلديـد ،ط،1
دار النشر للجامعات.
العنيل  ،جعفر(:)1111االغرتاب لدى محلة الشهادات العليـا ،كليـة االداب ،جامعـة بغداد،رسـالة
ماجستري غري منشور .
ع ـالّ  ،صــالح الــدين حممــود ( :)1119القيــاس والتقــومي الرتبــوي،ط،1دار املســري للنشــر والتو ي ـ ،
عمان ،األردن.
فرويد ،سيجموند ( :)2981ثالث مقاالت يف النظرية اجلنسية .ترمجة سام حممود عل .
قبق ــوب ،عيس ـ ـ وعتيق ــة س ــعيدي( :)1125االغ ـ ـرتاب النفس ـ ـ وتع ــاط امل ــدرات ل ــدى املراه ـ ـ
املتمدرس ،جملة امللو النفسية والرتبوية ،العدد ( )2جامعة حممد خيضر  /اجل ائر.
كامل ،عمر عبد هللا ( :)2995الغربة واحلضار املعاصر  ،البلد األمن ،دي منة ال قايف األدي.
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النبيس  ،كامل اثمر( :) 1112العالقة بن التحليل املنطق والتحليـل االحصـائ لفقـرات املقـاييس
النفسية ،جملة األستاذ ،العدد  ،15جامعة بغداد ،كلية الرتبية (بن رشد).
نعيسة ،رغداء ( :) 1121االغرتاب النفس وعالقت ابألمن لدى طلبـة جامعـة دمشـ  .جملـة جامعـة
دمش  ،اجمللد ( ،)18العدد (.)7
ملحـ ـ  ،س ــام ( :)1111القي ــاس والتق ــومي يف الرتبي ــة وعلـ ـ ال ــنفس .عم ــان – االردن :دار املس ــري
للنشر والتو ي والطباعة ،ط.2
موسـ  ،حممـود عــوض حممـود ( :)1117مظــاهر االغـرتاب النفسـ لـدى معلمـ ومعلمـات املــدارس
احلنومية يف مشاك فلسطن ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح ،بلس.
جنايت ،حممود ع مان(:)2988عل النفس يف حياتنا اليومية ،النويت،ط ،1دار القل .
النعيم  ،لطيفة ماجـد حممـود(:)1115بالعض امنـاط االغـرتاب وعالقتهـا ابحلاجـات املرتبطـة بـ لـدى
اهليئات التدريسية ،كلية االداب،اجلامعة املستنصرية ،اطروحة دكتورا غري منشور .
النجار ،نبيل مجعة ( :)1121القياس والتقومي – منظور تطبيق م تطبيقات برجمة  ،spssط ،2دار
احلامد للنشر والتو ي  ،عمان ،األردن.
هــورين ،كــارين( :)2988صـراعاتنا الباطنيــة :نظريــة بنــاء عــن مــرض العصــاب .ترمجــة عبــد الــودودحممود العل  .بغداد :دار الشؤون ال قافية العامة.
هــوك ،ك .ولنــد ي ،ج ( :)2932نظــرات الش صــية .ترمجــة فــرج امحــد وآخــرون .القــاهر  :اهليئــة
املصرية العامة للتاليف والنشر-.
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الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2
1

أتضاي من االلت ا بتقاليد اجملتم .
أش ـ ـ ــعر أن العالق ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ــة حتـ ـ ـ ـ ّد م ـ ـ ــن
طموح .
أفضل االستمتاع حبيايت احلاضر ال املستقبلية.
أش ــعر ابإلحب ــاط اذا م يتقب ــل اآلخ ــرون وجه ــة
نظري.

7
6

تنطب ـ ـ تنطب ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــنط ال
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنطبـ ـ
متاماً غالباً عل ـ ـ ـ ـ ّ عل ّ
دراً
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5
4
3
8
9
21
22
21
27
26
25
24
23
28
29
11
12
11
17
16
15
14

أفضل االحتفا رائ لنفس .
رغبي ابملشاركة يف األعماك التطوعية ضعيفة.
القوانن ال تُطبّ عل مجيـ املـواطنن لـ لك ال
الت هبا.
أ غري مع ،مبا حيدث من تغريات يف اجملتم .
العالق ـ ــات ب ـ ــن الن ـ ــاس تعتم ـ ــد عل ـ ـ ـ املص ـ ــاح
الش صية.
القي املادية ه السائد يف اجملتم .
الروابط االجتماعية بن األفراد ابتت ضعيفة.
يهمـ ـ ــ ،حتقي ـ ـ ـ النجـ ـ ــاح بصـ ـ ــر النظـ ـ ــر عـ ـ ــن
الوسائل.
حتقي النجاح ال يعتمد عل اجلهد الش ص .
يصع عل ّ التميي بن الصواب واخلطأ.
اشعر بصعوبة حتقي أفناري حبرية.
مس ــاتي ض ــعيفة يف ح ــل الن ــري م ــن القض ــاا
االجتماعية.
احليا مملّة.
ٍ
أفضل اهلجر اىل بلد آخر.
مستقبل كئي .
نظـ ــا التعلـ ــي السـ ــائد قلـ ــيالً مـ ــا يشـ ــج عل ـ ـ
اإلبداع.
الت ا املعلمن ابلقي األصيلة ضعيف.
أعتقــد أن نظــا التعلــي قليــل الرتكيـ علـ تربيــة
التالمي .
رغب ـ ــي ض ـ ــعيفة يف تنفيـ ـ ـ الن ـ ــري م ـ ــن أنش ـ ــطة
املدرسة.
أعتقد أن االتصاك ابملعلمن خارج املدرسة غري
ضروري.
أس ـ ــتغرب مـ ـ ــن سـ ـ ــلوكيات بعـ ـ ــض املعلمـ ـ ــن يف
املدرسة.
أشعر بقلة االهتما لسمعة املدرسة.
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مـ ــديرو املـ ــدارس ال يهتمـ ــون مبشـ ــاكل املعلمـ ــن
االجتماعية.
أش ــعر ابلتقيّ ــد يف التعبـ ــريعن رأي ـ ـ بص ـ ـراحة يف
القضاا االجتماعية
األنشطة الالصفية يف املدرسة حمدود .
يصع عل ّ تدريس مواد خارج اختصاص .
أشـعر بقلـة االســتفاد مـن دراسـي يف املعهــد أو
النلية.
احليا للمحظوظن يف اجملتم .

مقيا االغتراب النفسي بصورته النهائية
تنطب ـ ـ تنطب ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــنط ال
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ت
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنطبـ ـ
متاماً غالباً عل ـ ـ ـ ـ ّ عل ّ
دراً
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أتضاي من االلت ا بتقاليد اجملتم .
أش ـ ـ ــعر أن العالق ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ــة حتـ ـ ـ ـ ّد م ـ ـ ــن
طموح .
أفضل االستمتاع حبيايت احلاضر ال املستقبلية.
أش ــعر ابإلحب ــاط اذا م يتقب ــل اآلخ ــرون وجه ــة
نظري.
أفضل االحتفا رائ لنفس .
رغبي ابملشاركة يف األعماك التطوعية ضعيفة.
القوانن ال تُطبّ عل مجيـ املـواطنن لـ لك ال
الت هبا.
أ غري مع ،مبا حيدث من تغريات يف اجملتم .
العالق ـ ــات ب ـ ــن الن ـ ــاس تعتم ـ ــد عل ـ ـ ـ املص ـ ــاح
الش صية.
القي املادية ه السائد يف اجملتم .
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الروابط االجتماعية بن األفراد ابتت ضعيفة.
يهمـ ـ ــ ،حتقي ـ ـ ـ النجـ ـ ــاح بصـ ـ ــر النظـ ـ ــر عـ ـ ــن

7
6
5
4
3
8
9

695

ال
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــنط
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عل ـ ـ ـ ـ ّ
أبداً

العدد11 :

27
26
25
24
23
28
29
11
12
11
17
16
15
14
13
18
19
71
72
71
ت

الوسائل.
حتقي النجاح ال يعتمد عل اجلهد الش ص .
يصع عل ّ التميي بن الصواب واخلطأ.
اشعر بصعوبة حتقي أفناري حبرية.
مس ــاتي ض ــعيفة يف ح ــل الن ــري م ــن القض ــاا
االجتماعية.
احليا مملّة.
أفضل اهلجر اىل ٍ
بلد آخر.
مستقبل كئي .
نظـ ــا التعلـ ــي السـ ــائد قلـ ــيالً مـ ــا يشـ ــج عل ـ ـ
اإلبداع.
الت ا املعلمن ابلقي األصيلة ضعيف.
أعتقــد أن نظــا التعلــي قليــل الرتكيـ علـ تربيــة
التالمي .
رغب ـ ــي ض ـ ــعيفة يف تنفيـ ـ ـ الن ـ ــري م ـ ــن أنش ـ ــطة
املدرسة.
أعتقد أن االتصاك ابملعلمن خارج املدرسة غري
ضروري.
أس ـ ــتغرب مـ ـ ــن سـ ـ ــلوكيات بعـ ـ ــض املعلمـ ـ ــن يف
املدرسة.
أشعر بقلة االهتما لسمعة املدرسة.
مـ ــديرو املـ ــدارس ال يهتمـ ــون مبشـ ــاكل املعلمـ ــن
االجتماعية.
أش ــعر ابلتقيّ ــد يف التعبـ ــريعن رأي ـ ـ بص ـ ـراحة يف
القضاا االجتماعية
األنشطة الالصفية يف املدرسة حمدود .
يصع عل ّ تدريس مواد خارج اختصاص .
أشـعر بقلـة االســتفاد مـن دراسـي يف املعهــد أو
النلية.
احليا للمحظوظن يف اجملتم .
تنطب ـ ـ تنطب ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــنط ال
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنطبـ ـ
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متاماً

2
1
7
6
5
4
3
8
9
21
22
21
27
26
25
24
23
28
29
11
12
11

أتضاي من االلت ا بتقاليد اجملتم .
أش ـ ـ ــعر أن العالق ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ــة حتـ ـ ـ ـ ّد م ـ ـ ــن
طموح .
أفضل االستمتاع حبيايت احلاضر ال املستقبلية.
أش ــعر ابإلحب ــاط اذا م يتقب ــل اآلخ ــرون وجه ــة
نظري.
أفضل االحتفا رائ لنفس .
رغبي ابملشاركة يف األعماك التطوعية ضعيفة.
القوانن ال تُطبّ عل مجيـ املـواطنن لـ لك ال
الت هبا.
أ غري مع ،مبا حيدث من تغريات يف اجملتم .
العالق ـ ــات ب ـ ــن الن ـ ــاس تعتم ـ ــد عل ـ ـ ـ املص ـ ــاح
الش صية.
القي املادية ه السائد يف اجملتم .
الروابط االجتماعية بن األفراد ابتت ضعيفة.
يهمـ ـ ــ ،حتقي ـ ـ ـ النجـ ـ ــاح بصـ ـ ــر النظـ ـ ــر عـ ـ ــن
الوسائل.
حتقي النجاح ال يعتمد عل اجلهد الش ص .
يصع عل ّ التميي بن الصواب واخلطأ.
اشعر بصعوبة حتقي أفناري حبرية.
مس ــاتي ض ــعيفة يف ح ــل الن ــري م ــن القض ــاا
االجتماعية.
احليا مملّة.
ٍ
أفضل اهلجر اىل بلد آخر.
مستقبل كئي .
نظـ ــا التعلـ ــي السـ ــائد قلـ ــيالً مـ ــا يشـ ــج عل ـ ـ
اإلبداع.
الت ا املعلمن ابلقي األصيلة ضعيف.
أعتقــد أن نظــا التعلــي قليــل الرتكيـ علـ تربيــة
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التالمي .
رغب ـ ــي ض ـ ــعيفة يف تنفيـ ـ ـ الن ـ ــري م ـ ــن أنش ـ ــطة
املدرسة.
أعتقد أن االتصاك ابملعلمن خارج املدرسة غري
ضروري.
أس ـ ــتغرب مـ ـ ــن سـ ـ ــلوكيات بعـ ـ ــض املعلمـ ـ ــن يف
املدرسة.
أشعر بقلة االهتما لسمعة املدرسة.
مـ ــديرو املـ ــدارس ال يهتمـ ــون مبشـ ــاكل املعلمـ ــن
االجتماعية.
أش ــعر ابلتقيّ ــد يف التعبـ ــريعن رأي ـ ـ بص ـ ـراحة يف
القضاا االجتماعية
األنشطة الالصفية يف املدرسة حمدود .
يصع عل ّ تدريس مواد خارج اختصاص .
أشـعر بقلـة االســتفاد مـن دراسـي يف املعهــد أو
النلية.
احليا للمحظوظن يف اجملتم .
تنطب ـ ـ تنطب ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــنط ال
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنطبـ ـ
متاماً غالباً عل ـ ـ ـ ـ ّ عل ّ
دراً
أتضاي من االلت ا بتقاليد اجملتم .
أش ـ ـ ــعر أن العالق ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ــة حتـ ـ ـ ـ ّد م ـ ـ ــن
طموح .
أفضل االستمتاع حبيايت احلاضر ال املستقبلية.
أش ــعر ابإلحب ــاط اذا م يتقب ــل اآلخ ــرون وجه ــة
نظري.
أفضل االحتفا رائ لنفس .
رغبي ابملشاركة يف األعماك التطوعية ضعيفة.
القوانن ال تُطبّ عل مجيـ املـواطنن لـ لك ال
الت هبا.
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أ غري مع ،مبا حيدث من تغريات يف اجملتم .
العالق ـ ــات ب ـ ــن الن ـ ــاس تعتم ـ ــد عل ـ ـ ـ املص ـ ــاح
الش صية.
القي املادية ه السائد يف اجملتم .

الروابط االجتماعية بن األفراد ابتت ضعيفة.
يهمـ ـ ــ ،حتقي ـ ـ ـ النجـ ـ ــاح بصـ ـ ــر النظـ ـ ــر عـ ـ ــن
الوسائل.
حتقي النجاح ال يعتمد عل اجلهد الش ص .
يصع عل ّ التميي بن الصواب واخلطأ.
اشعر بصعوبة حتقي أفناري حبرية.
مس ــاتي ض ــعيفة يف ح ــل الن ــري م ــن القض ــاا
االجتماعية.
احليا مملّة.
ٍ
أفضل اهلجر اىل بلد آخر.
مستقبل كئي .
نظـ ــا التعلـ ــي السـ ــائد قلـ ــيالً مـ ــا يشـ ــج عل ـ ـ
اإلبداع.
الت ا املعلمن ابلقي األصيلة ضعيف.
أعتقــد أن نظــا التعلــي قليــل الرتكيـ علـ تربيــة
التالمي .
رغب ـ ــي ض ـ ــعيفة يف تنفيـ ـ ـ الن ـ ــري م ـ ــن أنش ـ ــطة
املدرسة.
أعتقد أن االتصاك ابملعلمن خارج املدرسة غري
ضروري.
أس ـ ــتغرب مـ ـ ــن سـ ـ ــلوكيات بعـ ـ ــض املعلمـ ـ ــن يف
املدرسة.
أشعر بقلة االهتما لسمعة املدرسة.
مـ ــديرو املـ ــدارس ال يهتمـ ــون مبشـ ــاكل املعلمـ ــن
االجتماعية.
أش ــعر ابلتقيّ ــد يف التعبـ ــريعن رأي ـ ـ بص ـ ـراحة يف
القضاا االجتماعية
األنشطة الالصفية يف املدرسة حمدود .
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يصع عل ّ تدريس مواد خارج اختصاص .
أشـعر بقلـة االســتفاد مـن دراسـي يف املعهــد أو
النلية.
احليا للمحظوظن يف اجملتم .
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السياحة في االسالم

Tourism in Islam
( \) 4

م.م عدنان محمد دباغ الحسناوي
Asst.Inst. Adnan Mohamed Dabagh Al-Hasnavi
المقدمه
 ان االسال م يطل من املسلتُفصح لنا اآلات القرآنية النرمية وأحادي الرسوك النرمي -
البقاء يف املنان ال ي يعيش في وحيضر علية مغادرت  ،بل ابلعنس حـ النـاس علـ التجـواك والسـري يف
األرض .فــان اجــا االســال للســياحة والنشــاط الرتوحيـ  ،ينطلـ مــن اعانــة الفــرد املســل علـ تــرك مشــاق
احلي ــا وص ــعوابهتا ،ش ــرط أال تتع ــارض هـ ـ الس ــياحة مـ ـ الشـ ـريعة االس ــالمية .لـ ـ ا تُع ــد دع ــو االس ــال
للمسلمن ابلسـفر تشـجيعا هلـ لالتصـاك ابلغـري ودعـو لالنفتـاح علـ حضـارت  ،وذلـك يف حـدود التعـالي
االسالمية ومنهجها.
إن الراحـة واالسـتجما حـ طبيعـ مشـروع للبشـر ،رعـا ُ االسـال ودعـا اليـ واكـد ذلـك عنـدما جعــل
عل ـ االنســان حقــوق عديــد أمــر أبن يؤديهــا ،فلرب ـ علي ـ ح ـ  ،وألهل ـ علي ـ ح ـ  ،ولنفس ـ علي ـ ح ـ ،
 أبن يُعط كل ذي ح حق  .وه ا االنسان امل لوق مـن حلـوألجل ذلك امر الرسوك النرمي -
ود ومشاعر ،كلها حتتاج اىل الرعاية والعناية وعد االتاك.
م ــن هـ ـ ا حـ ـ االس ــال املس ــلمن علـ ـ ال ــرتويح ع ــن ال ــنفس ،إلش ــباع حاجاهت ــا الروحي ــة .وان إقـ ـرار
االسال اجلان الرتوحي ينطل من مراعات للفطر البشرية ،والغرائ الي أودعها هللا فيها.

 -2املديرية العامة لرتبية حمافظة كربالء املقدسة /اعدادية اهلندية املهنية.

11 :العدد

:محتويات البحث
مفهـو السـياحة يف القـرآن النـرمي والسـنة النبويـة الشـريفة وتضـمن: املبحـ االوك:تضمن من مبح ن
املبحـ ال ــاين الضـوابط االســالمية للســياحة وختمــت البح ـ خبامتــة ذكــرت فيهــا اهـ االســتنتاجات الــي
.توصلنا اليها وأه التوصيات
Introduction:
We disclose our precious Quranic verses and sayings of the Holy Prophet
(r) that Islam did not ask the Muslims to stay in the place where he lives
and attends attic leaving, on the contrary, exhorted people to roam and
walk in the ground. Islam is the vacation for tourism and recreational
activity, stems from the Country Assistance individual Muslim to leave the
hardships of life and its difficulties, the condition of these tourism are not
inconsistent with Islamic law. So is the call of Islam for Muslims to travel to
encourage them to connect to others and an invitation to open up to his or
her own, and within the limits of Islamic teachings and approach.
The rest and recuperation right of a natural project for humans, sponsored
Islam and called him and said that when they make a man many rights
ordered that performed, to god it right, but his family it right, but the same it
right, and for that is the Holy Prophet (r) that gives everyone his right. That
human creature of flesh and blood and feelings, all they need to care and
attention and not to neglect.
From this Islam urged Muslims to recreation, to satisfy their spiritual needs.
And the adoption of Islam recreational side stems from the observance of
human encroachment, and instincts that God deposited in them.

search contents
Guarantees on two topics: First topic: the concept of tourism in the Holy
Quran and Sunnah and ensure that the second topic on the Islamic
regulations for tourism and sealed search conclusion it stated that the most
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 .4مشكلة البحث:
تنمن مشنلة البحـ يف ك ـر املطالبـات يف حتجـي وشـل حركـة القطـاع السـياح يف العـراق مـن قبـل
حركات التطر الي تدع تطبي الشريعة االسالمية.
 .9فرضيات البحث:
من خالك تناوك موضوع السياحة يف االسال ومل ان نصل اىل النتائ التالية.
 -2السياحة والسفر مباح للمسلمن ،والشريعة أكرمت املسافر ،ملا يتعرض ل من عناء ومشقة.
 -1السفر بقصد االستجما والراحة والرتفي مباح ان م يهد اىل ارتناب حمر .
 .5هدف البحث:
إن اهل ــد ال ـ ي نتوخ ــا م ــن ه ـ ا البح ـ ه ــو ايض ــاح رأي ال ــدين االس ــالم يف الس ــياحة مل تل ــف
األغراض ومدى تشجي الدين االسالم عل السفر ،والسياحة ،والتفنر ،والتدبر .وه ا يعد جان من
جوان الرتوي والتسوي السياح لغرض امناء ه ا القطاع وتطوير .
 .6أهمية البحث:
للبح اتية كبري يف ايضاح وجهة نظر الدين االسـالم للسـفر والسـياحة الـي لـت جـدال كبـريا يف
اوساط املسلمن.
 .3منهجية البحث:
املــنه املتبـ يف البحـ هــو نظــري ،تنــاوك الدراســة والرتكيـ علـ اآلات القرآنيــة الــي ختـ الســياحة
 واالئمة األطهـار والصـحابة -رضـ هللا عـنه  -وعملـ تنـاوكوالسفر واحادي الرسوك النرمي -
لقاء الساد علماء الدين ومن مجي امل اه  ،وخاصة املرجعية الدينية الشريفة يف النجف االشـر واخـ
اآلراء من املرجعيات مباشرً.
 .4الدراسات السابقة:
أ -رس ــالة ماجس ــتري للباح ـ حمم ــد عب ــدالرمحن بعن ـوان احن ــا الس ــياحة وااثره ــا مقدم ــة اىل كلي ــة
الش ـ ـريعة والدراسـ ــات االسـ ــالمية يف جامعـ ــة أ الق ـ ــرى وقـ ــد اشـ ــتملت عل ـ ـ السـ ــياحة وااثره ـ ــا
وتطبيقاهتا وموقف االسال منها.
ب -رسالة ماجستري يف الفق املقارن للباح عبدهللا بن ابراهي بن صاح احلضريي بعنـوان السـياحة
يف االسـال وقــد تطـرق الباحـ اىل احنـا الســياحة يف بـالد املســلمن وضـوابطها وااثرهــا علـ
الفرد واجملتم .
517

العدد11 :

المبحث األول:
مفهو السياحة يف القران النرمي والسنة النبوية الشريفة

أوال" :مفهوم السياحة

أ -تعريف السياحة لغة
الس ــياحة :الـ ـ هاب يف االرض للعب ــاد والرتهـ ـ  ،وس ــاح يف االرض يس ــيح س ــياحة وس ــيوحاً وس ــيحاً
وسيحا ً اي ذه ()1وساح يف االرض يسيح سيحاً وسيوحاً وسيحا ً بفتح الباء اي ذه (.)7
ب -السياحة اصطمحا
أييت مفهـو السـياحة اصـطالحاً ضــمن مصـطلح السفر((،والسـفر هـو اخلــروج علـ قصـد قطـ مســافة
القصر الشرعية فما فوقها وقس السفر حس اجتهاد امل اه االسالمية االرب .
فالس ــياحة ظ ــاهر م ــن مظ ــاهر النش ــاط االنس ــاين ،عرف ــت منـ ـ الق ــد أبم ــا انتق ــاك مؤق ــت يق ــو هب ــا
االشـ اص ،اتركــن م ـواطنه أو حمــاك أقــامته  ،اىل أمــاكن اخــرى ،أو بــالد اخــرى ،ألغـراض غــري االقامــة
عل سبيل االعتياد وعل ه ا االساس فه تع:،
من بلد االصل اىل بلد اخر طلبا ألمر معن.
 .2انتقاك الش
 .1اما تفيد االنتقاك املؤقت ال ي يت من غري هجر .
 .7انتقاك االش اص من موطنه االصل اىل منان اخر لفرت ال تقل عن  16ساعة وال ت يد عن 21
()6
شهر لغرض غري العمل والنس .
ثانياً :السياحة يف القرآن الكريم

يرشد القرآن النرمي يف ك ري من آات النرمية عل السياحة والتفنر والتدبر
قــل ســريوا يف االرض فــأنظروا كيــف بــدأ اخلل ـ هللا ينشــئ النشــأ األخــر ان هللا عل ـ كــل ش ـ ء
()5
قدير
أفل يسريوا يف االرض فينظروا كيف كان عاقبة ال ين من قبله ولـدار االخـر خـرياً للـ ين اتقـوا أفـال
()4
تعقلون
ٍ
ـار
أفلـ يســريوا يف االرض فتنــون هل ـ( )3قلـ ً
ـوب يعقلــون هبــا أو أذان يســمعون هبــا فأمــا ال تعم ـ األبصـ ُ
ولنن تعم القلوب الي يف الصدور
أفل يسريوا يف االرض فينظروا كيف كان عاقبة ال ين من قبله كانوا اك ـر مـنه وأشـد قـوً وأاثراً يف
()8
االرض من أغى عنه ما كانوا ينسبون
 -1ابن منظور ،ابو الفضل مجاك الدين حممد بن منر  :لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط 7ج ، 2996 ،27ص.188
 -7الرا ي ،حممد بن اي بنر بن عبد القادر:خمتار الصحاح ،دار الفنر العلمية ،بريوت ، 2984 ،ص.716
 -6كفائ  ،حسن :رؤي عصرية للتنمية السياحية يف الدوك النامية ،اهليئة املصرية للنتاب ،القاهر  ، 2992 ،ص.25
 -5سور العننبوت ،اآلية .11
 -4سور يوسف ،اآلية .219
 -3سور احل  ،اآلية .64
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()9

أفل يسريوا يف االرض فينظروا كيف كان عاقبة ال ين من قبله دمر هللا عليه وللنافرين أم اهلا
()21
قل سريوا يف فأنظروا كيف كان عاقبة اجملرمن
()22
فسريوا يف االرض فأنظروا كيف كان عاقبة املن بن ه ا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقن
()21
قل سريوا يف االرض فأنظروا كيف كان عاقبة ال ين من قبل كان أك ره مشركن
()27
فسيحوا يف االرض أربعة أشهر وأعلموا أنن غري معج ي هللا وأن هللا خم ي النافرين
التـائبون العابـدون احلامــدون السـائحون الراكعــون السـاجدون اآلمــرون ابملعـرو والنــاهون عـن املننــر
()26
واحلافظون حلدود هللا وبشر املؤمنن
()25
هو ال ي جعل لن االرض ذلوال فأمشوا يف مناكبها وكلوا من ر ق والي النشور
إن ه اآلات القرآنية النرمية الي امرت املسلمن ابلسري يف االرض بغية اكتشا ه ا النوك .
وه ا السري واالنتقاك تضمن نشر الدعو اإلسالمية ،والدراسة ،ولغاات جتارية ،كما شجعت الشريعة
كشف أغوار البالد الشاسعة بغية االستنشا والوقو عند تراث احلضارات السابقة أو املعاصر لتلك
الشعوب ،من أجل االس تفاد منها يف ميادين العل والفن وأحـ العـرب والـدروس مـن خـالك مشـاهد آاثر
األقوا السابقة.
كمــا ان هللا جتلــت قدرت ـ  ،م جيم ـ منــاف الــدنيا يف أرض واحــد  ،بــل فــرق املنــاف واجلهــات بشــنل
احوج بعضها اىل بعض ول لك كانت األسفار ت يد علماً بقدر هللا وحنمت  ،وتدعو اىل شنر نعمت .
()24
واملسافر جيم العجائ وينس التجارب وجيل املناس
أيمــر هللا عـ وجــل النــاس علـ التجـواك والســري يف االرض اذ م يطلـ االســال مــن املســل  ،البقــاء يف
املنان ال ي يعيش في وحيظر علي مغادرت  .كما جاء يف اآلية القرآنية يف قول تعاىل
قــل ســريوا يف االرض فــأنظروا كيــف بــدأ اخلل ـ هللا ينشــئ النشــأ األخــر إن هللا عل ـ كــل ش ـ ء
()23
قدير
 ســريوا يف االرضوهنــا القصــد مــن قول ـ تعــاىل قــل ســريوا يف االرض اي قــل هل ـ ا حممــد-
فـأنظروا كيــف بــدأ خلـ النــر االرضــية والبشــر ،علـ ك ـرهت وتفــاوت جينــاهت واخــتال ألســنته والـوام
وطبا عه  ،وانظروا اىل مساكن القرون املاضية ،وداره وآاثره كيف أهلنه  ،لتعلموا ب لك كمـاك قـدر
()28
هللا سبحان وتعاىل
 -8سور غافر ،اآلية .81
 -9سور حممد ،اآلية .21
 -21سور النمل ،اآلية .49
 -22سور اك عمران،اآلات .278 ،273
 -21سور الرو  ،اآلية .61
 -27سور التوبة اآلية .1
 -26سور التوبة اآلية .221
 -25سور امللك اآلية .25
 -24فهي  ،حسن حممد :أدب الرحالت ،سلسلة عام املعرفة ،ط ، 2989 ،2ص.91
 -23سور العننبوت اآلية .11
 -28القرطيب ،ابو عبد هللا حممد بن امحد االنصاري :اجلـام ألحنـا القـرآن ،دار أحيـاء الـرتاث العـري ،بـريوت ج، 2945 ،7
ص.773
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وقــاك ســبحان أفل ـ يســريوا يف االرض فتنــون هل ـ قلــوب يعقلــون هبــا أو اذان يســمعون هبــا ،فأمــا ال
تعمـ االبصــار ولنــن تعم ـ القلــوب الــي يف الصــدور ( )29وقول ـ أفل ـ يســريوا يف االرض اي أببــدام
وبفنره اي قلبك ابملواعظ ،ونور ابلتفنر ،وقوم ابل هد ،وقو ابليقن ،وذل هللا ابملوت ،وخمش تقل
االا  ،واعرض علي اخبار املاضن ،وذكر ما أصاب من كان قبل  ،وسري يف داره وااثره  ،وانظـروا مـا
()11
حل ابألم املن بة من النق والنناك
فعلوا واين حلوا وع َ انقلبوا ،اي انظروا ما َ
ومن تدبر اآلات القرآنية السابقة نستدك أبن هللا سبحان وتعاىل يريد من الناس أموراً منها:
 .2الســري يف االرض مــن اجــل التفنــري بعــد أمــور جديــد  ،وتــرى عيون ـ اشــياء ك ــري  ،ممــا جيعــل قلــوب
البشر تعقل وتعر الن ري من أمور احليا .
 .1الــدعو للســفر ،طلب ـاً للنس ـ املــادي ،أو العل ـ  ،وتشــجيعاً لالتصــاك ابلغــري ،ودعــو لالنفتــاح عل ـ
الشعوب يف حدود التعالي االسالمية.
 .7الراحة واالستجما ح طبيع ومشروع للبشر.
ثالثاً :السياحة يف السنة النبوية الشريفة

إن مساحــة االســال يســرت احليــا للمســل  ،غــري ان الســياحة الــي تــؤخر عــن ((القيــا أبداء الف ـرائض،
والواجبـات مــن العبـادات واالعمــاك ،أو قضـاء مصــاح املسـلمن ،أو الــدعو اىل هللا عـ وجــل))( )12منهـ
 ((ان جلسـدك عليـك حقـاً،عنها ،ألن حيا املسل جي أن تنون متوا نة .كما قاك رسـوك هللا -
()11
وان لعينك عليك حقاً ،وان ل وجك عليك حقاً ،وان ل ورك عليك حقاً))
وتنطل الضوابط االسالمية للسياحة من االيت:
 .3ان تكون السياحة ألغراض رعية.
جي ان ينون السفر ألغـراض شـرعي ومنهـا اكتشـا املنـاط واألقـالي يف النـر األرضـية الـي قـد ال
يعل املسلمون منها حقائ ك ري .
 .1جود النية الصادقة يف السياحة
جيـ ان تنــون غايتهــا التقــرب اىل هللا ســبحان وتعــاىل وان ال ينــون فيهــا شـ ء هلــوى الــنفس األمــار
 ((امنا االعماك ابلنيات ،وامنا لنل أمر ما نوى ،فمن كان هجرت اىل هللاابلسوء .كما يف قول -
تعـاىل ورســول فهجرتـ اىل هللا ورســول  ،ومــن كــان هجرتـ اىل دنيــا بعينهــا أو أمـرأ يننحهــا فهجرتـ اىل مــا
()17
هاجر علي ))
 -29سور احل  ،اآلية .64
 -11أبــن ك ــري ،عمــاد الــدين أي الفــداء امساعيــل بــن ك ــري الدمشــق  ،تفســري القــرآن العظــي  ،دار النتـ العلميــة ،بــريوت ،ط،2
ج ، 2984 ،7ص .745
 -12شـحات  ،حسـن :اقتصـادات الـرتوي يف اجملتمـ االسـالم  ،جملـة االقتصـاد االسـالم العـدد  ،293قطـر ،اب، 2993 ،
ص.76
 -11الب اري ،حممد بن امساعيل بن ابراهي  :صحيح الب اري ،دار النت العلمية ،بريوت ،ط ،2ج ، 2991 ،1ص.76
 -17الســديس ،عبــد الــرمحن :اململنــة مت ــل الوجـ املشــرق للســياحة النظيفــة النقيــة يف ظــل االمــن واالمــان واالســتقرار ،جملــة العــام
االسالم  ،منة املنرمة عدد  71 ،2454ح يران. 1111 ،
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 .1الرعرل على الشعوب احلضارات االخرى للرعا ن معبم يف مياديت احليا امل رلفة.

 .4ان تكون السياحة ب صد االعربار.
ان الســري يف االرض لالعتبــار مــن آاثر االم ـ الســابقة ،أمــر مطلــوب للوقــو أمــا معاملهــا يف ســبيل
التفنر خبل هللا سبحان وتعاىل.
 .5النبي عت السياحة غري الشرعية
 اي النه عن السياحة الي تعطل اداء الفرائض والواجبات النه ـ عــن الســياحة الفاســد  ،حي ـ ر االســال املســلمن مــن الس ــياحة غــري االخالقيــة الــي تتض ــمن ((إن احلـالك بـن وان احلـرا بـن وبينهمـا امـور مشـتبهات الالفساد حي قـاك رسـوك هللا -
يعلمن ك ريا من الناس فمن اتق الشبهات فقد أستربأ لدين وعرض  ،ومن وق يف الشـبهات وقـ يف
احل ـ ـرا  ،كـ ــالراع يرع ـ ـ ح ــوك احلم ـ ـ يوشـ ــك ان يرت ـ ـ في ـ ـ أال وان لنـ ــل مل ــك مح ـ ـ أال مح ـ ـ هللا
()16
حمارم ))
إن الضوابط الشرعية للسياحة تدور حوك جتن املسل الفواحش الظاهر منها والباطن ،واالبتعـاد عـن
مــا حــر هللا ســبحان وتعــاىل وااللت ـ ا ابآلداب االســالمية يف الســياحة والســفر ،والــي أكــد عليهــا رســولنا
.النرمي حممد -
رابعاً :رأي املرجعية الدينية يف السياحة والسفر

ايدت املرجعية الدينية اابحة السياحة والسفر للمسلمن أذا حتققـت الشـروط الـوارد لـديها وأهـ هـ
الشروط:
 .2ينبغ ان ال ينون السفر حراماً أو اهلد ارتناب عمل حمر وام لة السفر احلرا ه :
أ -السفر املضر ابإلنسان ضرراً ابلغاً ،او سفر الولد م م الوالدين.
ب -الســفر لقتــل الــنفس احملرتمــة ،أو لل ـ  ،أو للســرقة ،أو لالســتيالء عل ـ أم ـواك األخ ـرين ،أو
إي اء الناس ،أو أعانة ظام.
 .1السفر لالستجما والراحة والرتفي عن الـنفس والعائلـة ان م ينـن هبـد ارتنـاب حمـر  ،مبـاح ولـيس
حبرا وعلي القصر يف صالت .
 .7يشرتط ان م ينن ألجل ارتناب عمل حمر .
()15
ماعــدا ذلــك فــأن الش ـريعة اإلســالمية
 .6ان ال يســافر بصــحبة الظــام وس ـواء كــان حاكم ـاً أو غــري
اكرمت املسافر ابعتبار ما يتحمل مـن العنـاء واملشـقة أحنامـاً تسـهيلي يف بعـض االلت امـات العباديـة
ه كالتا :
أ -وجوب قصر الصلوات الرابعية (الظهر ،العصر ،العشاء).
ب -سقوط الصو الواج .
 -16مســل  ،الســيد احلســن مســل بــن احلجــاج :صــحيح مســل  ،شــرح االمــا النــوري ،ابب اخ ـ احلــالك وتــرك الشــبهات ،دار
النت العلمية ،بريوت ،ج ،22ص.13
 -15الشيخ الصدوق :رسائل الشيعة ،كتاب الشرائ وكتاب عيون االفنار ،ط ،2ص.236
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ت -سقوط صال اجلمعة ،ولنن لو صالها املسافر أج أت بدالً عن الظهر.
 .5سقوط صال العيدين يف حالة وجوهبما.
()13
 .4سقوط نوافل الظهر والعصر ،وايضاً سقوط نوافل العشاء (الوتري ).

()14

المبحث الثاني:الضوابط االسالمية للسياحة
اوال :موقف االسالم من االنفاق على السياحة

تعد السياحة نوعاً من انواع التجار  .وموقف االسال منهـا أييت ضـمن رؤيتـ االقتصـادية هلـا .وتنطلـ
نظر االسال اىل سياحة رجاك االعماك يف دعوتـ التـاجر (اي التحلـ ابلصـدق ،والعفـة ،واالمانـة ،ومـا
عن الغش وسوء االستغالك وغري لك من الصفات السـيئة ،الـي حتـوك االنسـان اىل صـور مشـوهة .ال هـ
()18
ل ُ فيها اال كس املاك واكتنا ).
وا وج االسال عل الفرد املسل  ،عد انفاق اموال يف انـواع مـن السـياحة احملرمـة وامل الفـة ألحنـا
الش ـريعة .فعل ـ ســبيل امل ــاك ال جيــو ال ـ هاب اىل املســارح والســينما ،ملشــاهد مــا خيــالف شــرع هللا ،وال
الـ ـ هاب اىل ام ــاكن االص ــطيا ال ــي فيه ــا الع ــري وكش ــف الع ــورات ،وال يش ــرتي التماثي ــل وال التص ــاوير
احملرمة .من جان اخر م تنن دعو االسال اىل اد االنتاج تع ،يف اد النفقات ،بل دعا يف الوقت
()19
نفس لعد االسرا ولرتشيد االستهالك.
والسب يف م االسال عن االسرا يف نفقـات السـياحة حـى ال تصـل اىل درجـة االدمـان يف هـدر
()71
االمواك ،وتصبح إلشباع النفس األمار ابلسوء ،وخترج من جماك العبادات والطاعات.
ومن ابر الضوابط االسالمية للسياحة ه :
 .2جتن السـياحة املظهريـة الن االنسـان يلجـأ يف هـ ا الشـنل مـن السـياحة اىل نفقـات اضـافية ،تظهـر
النرباء والعظمة واملظهرية .وكل ه االمور منه عنها شرعاً.
 .1جتنـ االسـرا يف النفقــات الســياحية .ألمــا ضــياع لألمـواك بــدون منفعــة يقرهــا الشــرع .وقــد طلـ
()72
الدين االسالم من املسلمن الت ا الوسطية يف االنفاق عل كل ش ء.
 .7االبتعــاد عــن النفقــات الســياحية غــري املشــروعة .يوج ـ االســال عل ـ النــاس االنفــاق عل ـ وســائل
وادوات س ــياحية يقره ــا الش ــرع وجتن ـ النفق ــات ال ــي ت ــدف كالرش ــو أو اعت ــداء عل ـ حق ــوق الن ــاس
أبسالي ال يسمح هبا االسال .
 .6ال يقـر االسـال االنفــاق علـ االمــاكن السـياحية الــي تنتهـك فيهــا حـدود هللا ســبحان وتعـاىل ،سـواء
كانت القرى السياحية الي تنون مسرحاً للسفور واجملون ،او دور السينما الي يعرض فيها ما حرم
 -14املدرس حممد تق  :احنا العبادات ،كربالء املقدسة ،ط ، 1117 ،6ص.111
 -13اية هللا العظم  ،السيد عل السيستاين :منهاج الصاحلن ،النجف االشر  ،ج ،2ط ، 2997 ،2ص.112
 -18القرين ،عبد احلفيظ ال غيب :آداب السوق يف االسال  ،دار النحو ،القاهر  ،ط ، 2983 ،2ص.23
 -19احلضــريي ،حمســن :التســعري اجلــربي للســل مــن منظــور اســالم  ،جملــة االقتصــاد االســالم  ،العــدد  ،293اب ، 2993
ص.43
 -71شحات  ،حسن :اقتصادات الرتوي يف املنه االسالم  ،ذ .ص.73
 -72ابن ك ري :تفسري القرآن النرمي ،ذ ،ج ،7ص.511
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الشــرع االســالم  ،الن فيهــا مــا ي ــري الغرائـ الــي تقــود االنســان اىل ارتنــاب املفاســد وغــري ذلــك مــن
االفعاك الي ال ترض هللا سبحان وتعاىل ال ي قاك يف حمن كتاب الع ي وال تبغ الفساد يف االرض
()71
ان هللا ال حي املفسدين .
 .5طلـ ـ االس ــال م ــن املس ــلمن التـ ـ ا االول ــوات يف االنف ــاق عل ـ ـ س ــياحته وهـ ـ الض ــرورات،
احلاجات ،النماليات.
ثانياً :معاملة السائح يف املجتمع االسالمي.

تعد معاملة السائح يف جمتم اسالم معن ،من اه االمـور الـي تـرتك انطباعهـا يف ذهنـ  ،بـل تشـوق
يف العود للبلد مر اثنية ،وتشج اهل واصدقائ عل ارت  ،هبد التمت يف املرافـ السـياحية والتعـر
اىل اماكن جديد م يُ ْورها يف املاض .
وأتيت اتية انطباعات السياح (وال نعل يصبحون سفراء مـدح او ذ لبلـد مـا ،نتيجـة االسـلوب الـ ي
يعامــل ب ـ هــؤالء الســياح .مــن مغــادرهت بالده ـ حــى رجــوعه اليهــا .ه ـ الفــرت تــرتك وق ـ يف نفوســه
وانطباعات من اوك اتصاك هل م ابناء البلد واخلدمات املقدمة هل )(.)77
والن االسال يعد السائح مبرتبة الضيف ،فقـد اعتـى بـ عنايـة م يصـل اليهـا اي تشـري يف العـام قـدمياً
أو حدي اً ،فقد جعل للمسافر ال ي انقطعت ب السبل نصيباً من امواك الكا (.)76
قاك تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكن والعاملن عليها واملؤلفة قلـوهب ويف الرقـاب والغـارمن ويف
سبيل هللا وابن السبيل فريضةً من هللا وهللا علي حني ( )75وات ذا القر حق واملسنن وابن السـبيل
وال تب ر تب يرا ( )74وابن السبيل هو املسافر احملتار يف بلد ليس مع ش ء يستعن ب عل سفر  ،فيعط
()73
من الصدقات ما ينفي أن يصل اىل بلد  ،وان كان ذا ماك.
 (ال حتل الصدقة لغ ،أال يف سبيل هللا ،وابن السبيل أو جار فقري ،فيه لك أوقاك رسوك -
 ابن السبيل هو املسافر املنقط أيخ من الصـدقة وان كـان غنيـاً يف بلـد  ،أويدعوك)( )78وقول -
هو ال ي قط علي الطري  ،وابن السبيل املستح للصدقة ،هو ال ي يريد السفر يف غري معصية ،فيعج
عن بلو مقصد (.)79
أتيت عناية االسال ابملسافرين والسائحن ،وخاصة من انقطعت هب السبل ،وانقطـ بـ الطريـ  ،ومـن
ـرض اعطــاءَه مــن مــاك
فقــد مــنه االتصــاك ب ويـ ومســقط رأس ـ  ،ومــن أبــر مســات الــدين احلنيــف ان ـ فـ َ
 -71سور القص  :اآلية (.)33
 -77احلسن ،حسن :السياحة صناعة وعالقات عامة ،الدار اللبنانية للنشر والعالقات العامة ،بريوت ط ، 2938 ،2ص211
 -76يـدان ،حسـن :حقـوق السـائح وواجباتـ يف الفقـ االســالم والقـانون الوصـف  ،الرتكـ للنـومبيرت وطباعـة االوفســيت،
طنطا ،ط، 2998 ،2ص.22
 -75سور التوبة ،اآلية .41
 -74سور االسراء ،اآلية .14
 -73ابن ك ري :تفسري القرآن العظي  .ه ،ج ،1ص.531
 -78ابو داوود ،سليمان بن االشع  :سنن اي داوود ،دار اجلنان ،بريوت ط ، 2988 ،2ج ،1ص.3
 -79الشــوكاين ،حممــد بــن عل ـ حممــد :م ــل االوطــان وشــرح متقـ االخبــار مــن احادي ـ ســيد االخبــار ،دار احلــدي  ،القــاهر ،
كتاب الكا  ، 2935 ،ج ،6ص.249
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الكا  .حى يشج الناس عل السياحة والسفر يف سبيل االغراض املشروعة أو الرتويح عن النفس .وعلي
فقد حق االسال للسائح ال ائر االمور االتية لغرض االهتما ابلسياحة والسائح وأتها:
 .2اهتمــت الش ـريعة االســالمية ابحملافظــة عل ـ ام ـواك الســائحن ومحتهــا بســياج مني ـ الض ـوابط ،خــو
()61
االعتداء عليها وفرضت عقوبة رادعة ملن يتعدى عل ه ا املاك.
 .1اهتمــا االســال ابلســياح جعله ـ مبرتبــة املســتأمن .لقول ـ تعــاىل وان احــد مــن املشــركن اســتجارك
فأجر ( )62واملقصود من اآلية ان مـن قـد مـن دار احلـرب اىل دار االسـال  ،يف أداء رسـالة أو جتـار
أو طل صلح أو حنو ذلك مـن االسـباب .ان اراد امـا ًن فأعطـ حـى يرجـ اىل مأمنـ ووطنـ تطبيقـاً
()61
لقول تعاىل (استجارك) اي استأمنك.
 .7عناي ــة االس ــال ابملس ــافرين والغـ ـرابء واملنقطع ــن ،م يع ــر هل ــا نظ ــري ،وهـ ـ ل ــون م ــن الـ ـوان التناف ــل
االجتماع .
 .6ضمن االسال احلرية الش صية والدينية ومحاية النفس ،والعرض ،واملاك للمسـتأمن الـ ي قصـد دار
االسال .
 .5من االسال العنف ضد السياح ال ين يقصدون البالد االسالمية.
 .4االســال ال يــدعو اىل اخلــال االبــدي يف حرمــة ال ائـرين قــاك تعـاىل ا أيهــا النــاس ا خلقنــاك مــن
()67
ذكر وان وجعلناك شعوابً وقبائل لتعارفوا إن اكرمن عند هللا اتقاك إن هللا علي خبري .
 .3ان البالد االسالمية ليست مغلقة االبواب ،يف وجو االجان  ،بل العنس هـو الصـحيح ،فـاألجنيب
يدخل بالد املسلمن أبمان طاملا كان سفر يف غري معصية.
ثالثاً :سلوك السائح يف املجتمع االسالمي

يلـ الــدين االســالم النــاس ال ـ ين يعيشــون ضــمن البلــد ال ـ ي حيــتن اىل شــرع هللا ،ابح ـرتا مشــاعر
املسـلمن يف كـل امــور احليـا  ،كمـا ان االســال ينظـر اىل السـياح نظــر حمرتمـة جتعلهـ مبرتبــة الضـيف ،وامــر
بصر االمواك ل ا ذا انقطعت ب السبل لنن بعض السياح ،قد يتصرفون تصرفات مـن شـأما ((اسـتف ا
مشــاعر امل ـواطنن عــرب حتــرره يف ارتــداء املالبــس او القيــا بــبعض االفعــاك الــي ال تتواف ـ م ـ اجملتم ـ او
()66
حرمته للعادات والتقاليد)).
ينبـ حــرص االســال مــن التـ ا الســياح حبــدود التقاليــد االســالمية الــي حتنـ اجملتمـ االســالم  ،نظـراً
()65
للنتائ السلبية الي ترتكها بعض انواع السياحة يف سلوك ابناء املسلمن.

 -61يدان ،ك حسن :حقوق السائح ووجبات يف الفق االسالم والقانون العلم  ،د ،ص.288
 -62سور التوبة اآلية .41
 -61ابن ك ري :تفسري القرآن العظي  ،د ،ص.518
 -67سور احلجرات :اآلية .27
 -66صحيفة السياحة :ندو السياحة العربية يف القاهر  ،النويت. 2997/4/29 ،
 -65بش ــري ،حمم ــد ب ــن عب ــد احلمي ــد :الضـ ـوابط الش ــرعية لقض ــاء االج ــا الص ــيفية ،جمل ــة اال ه ــر ،الق ــاهر  ،ح يـ ـران، 2998 ،
ص.114
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فعلي ان للسفر يف التقاليد االسالمية او مبـا يلتـ هبـا املسـافر ،او السـائح مـن اوك قدومـ حـى عودتـ
ه :
()64
 .2ال بد يف السفر من طي النال وإطعا الطعا واظهار منار االخالق.
 .1عد احلاق االذى ابملنان او منشأت  ،فأمننة السياحة والرتويح ح مشـرتك بـن مجيـ النـاس ،فمـن
()63
أفسد عل الناس منان تروحيه فقد اعتدى عليه .
 .7احلرص عل االبتعاد عن مضايقة السياح االخرين ،او املواطنن املقيمن او العابرين ،او املستفيدين،
من االماكن السياحية ،لقول تعاىل وال ين يؤذون املؤمنن واملؤمنـات بغـري مـا اكتسـبوا فقـد احتملـوا
()68
هبتا ً وامثاً مبينا .
 .6ح ر الدين االسالم السياح املسلمن من الوقوع ابخلطأ يف االماكن السياحية وغـري السـياحية الـي
يقصدوما ،الن اخطاءَه تنس اىل االسال .
 .5احلفــا عل ـ ش صــية الســائح املســل  ،فــال ي ـ وب يف عــادات وتقاليــد الــبالد الــي ي ورهــا ،فعلي ـ ان
يستقل بش صيت  ،وان يستطل ما هو حدي ومفيد وان يطرح ويتجن الس ء.
 .4من واجبـات السـياح املسـلمن االبتعـاد عـن التنـافر ،واخلصـومة ،واالخـتال  ،الن وحـد الصـف امـر
واج عل املسلمن يف كل مان ومنان.
 .3عل السائح او املسافر املسل اعطاء ح الطري الن الطرقات يف االسـال هلـا حقـوق علـ كـل مـن
 بقول (فأعطوا الطري حق ) قالوا وما حـيسري او ميش عليها ،وقد امر ب لك رسوك هللا-
الطري ـ ا رســوك هللا؟ قــاك (غــض البصــر ،وكــف االذى ،ورد الســال  ،واالمــر ابملعــرو والنه ـ عــن
()69
املننر).
امــا ابلنســبة للســياح غــري املســلمن ال ـ ين يقصــدون الــبالد االســالمية جي ـ اعطــاءه تعليمــات عنــد
دخوهل البلد االسالم  ،تتضمن عادات وتقاليد اجملتم ال ي ي ورون  ،لغرض تطبيقها واحرتامهـا حـى ال
()51
يت املساس بعبادات وتقاليد البلد ،فتتولد كراهية وحقد من قبل سنان املنطقة املضيفة جتا السياح.
رابعاً :موقف االسالم من االثار كالتماثيل واالصنام

إن التماثيل االثرية الي تعود اىل ما قبل االسال  ،جمرد تسجيل للتاريخ وليس هلـا اي أتثـري سـليب علـ
عقيد املسلمن ،واإلبقاء عليها لـيس حرامـاً (وخاصـة انـ ال يعبـدها احـد علـ وجـ االرض االن ،امـا اذا
توج اليها اي كان للعباد  ،وه يف بالد املسـلمن فيفـرض هـدمها حنمـاً) ،حـى ان كانـت تـدر مصـاح
اقتصــادية للبلــد االســالم مــن خــالك تنشــيط الســياحة فيـ  ،وان القــرآن النــرمي فيـ قصـ االولــن ومــنه
مشركون وهـ القصـ ابقيـة ومعروفـة علـ رغـ غيـاب اصـحاهبا املشـركن منـ اال السـنن وخـ منهـا
 -64الغ ا  ،ابو حامد حممد بن حممد :احياء علو الدين ،عام النت  ،بريوت ،ج ، 2998 ،1ص.111
 -63السدحان ،عبد هللا بن صر :الرتويح وعوامل ألغراض رؤية شرعية ،و ار االوقا والشؤون الدينية ،قطر ،عدد ،36ط،2
شباط 1111 ،ص.3
 -68سور االح اب اآلية .58
 -69مسل  :صحيح مسل  ،د ،.كتاب اللباس وال ينة ،ابب الفح عن الطرق واعطاء الطري حق  ،ج ،26ص.211
 -51توفي  ،ماجد عبد الع ي  :صناعة السياحة ،دار هران ،عمان ، 2993،ص.9
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العـرب والعظـة ،وقياسـاً عليـ فـأن االاثر اذا كانـت تـدخل حتـت مبـدأ (تلـك ااثرهـ تـدك علـيه ) ،فـال مـان
شــرعاً مــن االبقــاء عليهــا( )52واآلات القرآنيــة النرميــة الــي ن لــت حــوك التماثيــل واالصــنا منعــت االق ـوا
موقــف االســال مــن االاثر كالتماثيــل واالصــنا
الســابقة الــي كانــت تعبــد ه ـ االصــنا وعلي ـ يــتل
ابلتا :
 .2التماثيل االثري ة الي تعـود اىل مـا قبـل االسـال ولـيس هلـا أتثـري سـليب علـ عقيـد املسـلمن ،وال تعبـد
يف االرض من انسان كائن من كان ،ال يعد االبقاء عليها حراماً.
 .1كل االدلة القرآنية الي قبلت يف تشري اهلد  ،مردود عليها أبسالي اخرى من القرآن ال جتعل اهلد
حتماً او مطلقاً وامنا تض مصلحة املسلمن يف مرتبة اسب  .فإذا اضر اهلد م املصلحة او اضر هبا
()51
قدمت املصلحة.
()57
واملقصود ابآلية ،ال
 .7لقول تعاىل وال تسبوا ال ين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغري عل
تسبوا االصنا فريتد علين ضرر اكرب يتم ل يف س هللا تعـاىل العيـاذ اب (فـإذا كـان سـ التماثيـل
منهيا عن يف القرآن النرمي فنيف بتحطي التماثيل).
 مــن ام ــر .6ال دليــل يف الشــرع عل ـ وجــود ا الــة التماثي ــل مطلق ـاً ،ومــا روي ع ــن رســوك هللا -
بتنسري االواثن وا التها امنا هو خاص ابلتماثيل الي ال يقصد هبا اال العباد (.)56
 .5نستدك من ذلك ان هد اال اثر والتماثيل التارخيية الي قامت بـ العصـاابت االجراميـة مـن الـدواعش
يف العـ ـراق وس ــورا ل ــيس هل ــا اي س ــند ش ــرع او ق ــانوين ،وه ــو افـ ـرتاء بعي ــد ك ــل البع ــد علـ ـ ال ــدين
االسالم  ،وعمل اجرام ضار مبصلحة املسلمن.
االستنتاجات:
بعد رحلتنا البح ية ه وصلنا اىل االستنتاجات االتية:
 .2امر هللا ع وجل عباد املسلمن يف ك ري من آات القرآن النرمي ابلسياحة ،والتفنر ،والتدبر.
 املس ــلمن يف العدي ــد م ــن االحادي ـ الش ـريفة ابل ــرتويح ع ــن ال ــنفس، .1ام ــر الرس ــوك الن ــرمي -
إلشباع حاجاهتا الروحية.
 .7مساحة االسال اقرت الرتفي واللهو الربيء لإلنسان ،شرط االلت ا ابحلدود الشرعية االسالمية.
 .6إن اقـرار االسـال اجلانـ الرتوحيـ يف حيــا املسـل  ،ينطلـ مـن مراعاتـ للفطـر البشـرية ،والغرائـ الــي
أودعها هللا سبحان وتعاىل يف النفس البشرية.
 .5م االسال عن السياحة الي تـؤدي اىل عـد القيـا ابلفـرائض والواجبـات مـن العبـادات ،واالهتمـا
ابملسلمن والدعو اىل رسالة احل .
 -52صحيفة السياسة :ندو السياسة العربية يف القاهر  ،د ،.ص.11
 -51النمر ،عبد املنع  :اتريخ االسال يف اهلند ،اهليئة املصرية العامة للنتاب ،القاهر  ،ط ، 2991 ،72ص.88
 -57سور االنعا  ،اآلية .218
 -56االراكـ  ،حمســن :مؤســس املركـ االســالم يف اننلـرتا(( ،ال دليــل يف الشــرع اىل وجــوب إ الــة التماثيــل مطلقـاً ،واالســال ال
ميان االحتفا ابألاثر ،صحيفة احليا عدد  1 ،27891أذار ، 1112 ،ص.12
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السياحة يف االسمم

 .4من االسال العنف ضد السياح ال ين يقصدون البالد االسالمية ،كمـا منـ ممارسـة العنـف ضـد اي
مواطن من دين غري دين االسال .
 .3االسال اابح السياحة والسفر للمسلمن ،وان الشريعة االسالمية اكرمت املسافر ابعتبار ما يتحمـل
من العناء واملشقة شرط االلت ا ابلتعالي االسالمية.
التوصيات:
 .2جي ـ ان تن ــون الس ــياحة والس ــفر لألغ ـراض ال ــي ام ــر هللا ع ـ وج ــل املس ــلمن يف اكتش ــا املن ــاط
واالقالي يف النر االرضية الي ال يعل معرفة للمسلمن هبا واالطالع.
 .1االبتعاد عن املظاهر الفاسد يف ممارسة السياحة الي م عنها االسال  ،وان ال ينـون السـفر حرامـاً
يهد اىل ارتناب حمر .
 .7جتن االنفاق عل االماكن السياحية الي تنتهك فيها حدود هللا سبحان وتعاىل.
 .6معاملة السياح معاملة حسنة من مواط ،املقصد السياح  ،وخاصة السياح من الدا ت االخرى.
 .5ضــرور ان ينــون توجي ـ اعالم ـ للم ـواطنن احملليــن والســياح ابلعمــل عل ـ وض ـ ض ـوابط يف اح ـرتا
العادات والتقاليد االسالمية ،واحلفا عل اهلوية االسالمية.
 .4عل االدارات السياحية ،واحلنومات احمللية العمل عل جعل السياحة تتواف م الشريعة االسالمية
وخاصة يف املدن واالماكن السياحية.
 .3االهتما ابلس ياحة بصـور عامـة ،والسـياحة الدينيـة بشـنل خـاص ملـا هلـا ايـرادات ماليـة كبـري تسـاعد
البلد يف النهوض ابجلان االقتصادي.
المصادر والمراجع
القرآن النرمي
 .2ابن منظور ،ابوا لفضل مجاك الدين حممد بن منر  :لسان العرب ،بريوت ،ط ،7ج.2994 ،7
 .1ابــن ك ــري ،عمــاد الــدين :الف ــداء أمساعيــل ابــن ك ــري الدمش ــق  ،تفســري القــرآن العظــي  ،دار النت ـ
العلمية ،بريوت ،ط ،2ج. 2984 ،7
 .7ابو داوود ،سلمان بن االشع  :سنن اي داوود ،دار اجلنان ،بريوت ،ط. 2998 ،2
 .6اية هللا العظم  ،السيد عل السيستاين :منهاج الصاحلن ،النجف االشر  ،ج ،2ط. 2997 ،2
 .5االراك ـ ـ  ،حمس ـ ــن :مؤس ـ ــس املرك ـ ـ االس ـ ــالم يف اننل ـ ـرتا ،ص ـ ــحيفة احلي ـ ــا  ،ع ـ ــدد  ،27891اذار،
. 1112
 .4بشري ،محدي عبد احلميد :الضوابط الشرعية لقضاء االجا الصيفية ،كلية اال هر ،القاهر  ،ح يران،
. 2998
 .3الب ــاري ،حمم ــد ب ــن امساعي ــل ب ــن اب ـراهي  :ص ــحيح الب ــاري ،دار النت ـ العلمي ــة ،ب ــريوت ،ط،2
ج. 1،2991
 .8توفي  ،مصر عبد الع ي  :صناعة السياحة ،دار هران ،عمان. 2993 ،
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 .9احلضــريي ،حمســن :التســعري اجلــربي للســل مــن منظــور اســالم  ،جملــة االقتصــاد االســالم  ،العــدد
 ،293اب. 2993 ،
 .21احلســن ،حســن :الســياحة صــناعة وعالقــات عامــة ،الــدار اللبنانيــة للنشــر والعالقــة العامــة ،بــريوت،
ط. 2،2938
 .22الرا ي ،حممد بن اي بنر عبد القادر :خمتار الصحاح ،دار النت العلمية ،بريوت. 2984 ،
 .21يدان ،ك حسن :حقوق السائح وواجبات يف الفق االسالم والقانون الوضع الرتك للنومبيوتر
وطباعة االوفسيت ،طنطا ،ط. 2998 ،2
 .27السدحان ،عبدهللا بن صر :الرتويح وعوامل االحنرا رؤية شرعية ،و ار االوقا والشؤون الدينية،
قطر ،عدد  ،36ط ،2شباط. 1111 ،
 .26السديس ،عبد الرمحن :اململنة مت ـل الوجـ املشـرق للسـياحة النظيفـة يف ظـل االمـن واالسـتقرار ،جملـة
العام االسالم  ،منة املنرمة ،عدد .2454
 .25شــحات  ،حســن :اقتصــادات الــرتوي يف املــنه االســالم  ،جملــة االقتصــاد االســالم العــدد ،293
اب. 2993 ،
 .24الشيخ الصدوق :رسائل الشيعة ،علل الشرائ وكتاب عيون االخيار.
 .23صحيفة السياسة :ندو السياحة العربية يف القاهر .
 .28الغ ا  ،ابو حامد حممد بن حممد :احياء علو الدين ،عام النت  ،بريوت ،ج. 2998 ،1
 .29فهي  ،حسن حممد :ادب الرحالت ،سلسلة عام املعرفة ،ط. 2،2989
 .11القرطيب ،ابو عبدهللا بن امحد االنصاري :اجلـام ألحنـا القـرآن ،دار أحيـاء الـرتاث العـري ،بـريوت،
ج. 7،2945
 .12القرين ،عبد احلفيظ م عل  :آداب البحوث يف االسال  ،دار الصحو  ،القاهر  ،ط. 2983 ،2
 .11كفــائ  ،حســن :رؤيــة عصـري ة للتنميــة الســياحية يف الــدوك الناميــة ،اهليئــة املصـرية للنتــاب ،القــاهر ،
. 2992
 .17مســل  ،ابــو احلســن مســل بــن احلجــاج :صــحيح مســل  ،شــرح االمــا النــوري ،دار النت ـ العلميــة،
بريوت ،ج.22
 .16املدرس  ،حممد تق  :احنا العبادات ،كربالء املقدسة ،ط. 1117 ،6
النمر ،عبد املنع  :اتريخ االسال يف اهلند ،اهليئة املصرية العامة للنتاب ،القاهر  ،ط. 2991 ،7
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تجارب فندقية في إدارة الجودة شركة ريتز كارلتون أنموذجاً

Hotel experiences in quality control: Ritz Carlton's
example
()1

م.م .حيدر عبدزيد خضر السلطاني
Asst.Inst. Haider A. Z. Khuder AL-Sultani
()2
م.م .نجم عبد العالي عباس الدعمي
Asst.Inst.Najim A. Abbas AL-Da'ami
الملخص
يهد ه ا البح إىل تناوك إدار اجلود الشاملة يف القطاع الفندق وإبرا أتيتها يف كل القطاعات
وخصوصاً يف قطاع السياح  .وابلتحديـد يف قطـاع الفنـادق هلـا أتثـري إجيـاي علـ العائـدات املتحصـلة مـن
السياحة  ،وتصل إىل رضـاء ال بـون وكانـت إشـنالية البحـ ((مـا هـو أتثـري اسـت دا اجلـود الشـاملة علـ
القطاع ال فندق ؟ وتناولنا جتربة شركة ريت كارلتون الرائد يف ه ا صناعة الفنادق.
Abstract
This research aims to have the running total quality in the hotel sector
and shew its importance in all sectors, especially in tourism sector.
particularly in the hotels sector and it has appositive impact on revenues
course. And also reaches to please of customer. The problem of the
research is what the influence of using the standards total quality to hotel
sector. And we have the experience of the com Pany Ritz Carlton that
leader in the field of hotel industry.

 -2جامعة الفرات األوسط التقنية /املعهد التق / ،كربالء /قس السياحة والفندقة.
 -1جامعة الفرات األوسط التقنية /املعهد التق / ،كربالء /قس السياحة والفندقة.

العدد11 :

المقدمة
لقــد اصــبح اليــو عل ـ الشــركات الــي غايتهــا الوصــوك إىل التفــوق واالســتمرار يف عملهــا وتطــوير يف
الوقت احلاضر ابختال أنواعهـا وأنشـطتها االقتصـادية أن تلتـ مببـاد اجلـود وان تلتـ بنظمهـا ،وذلـك
لضــمان بقائهــا يف ظــل ســوق املنافســة الشرســة املوجــود يف األسـواق الــي يعرفهــا اجملـاك االقتصــادي اليــو ،
ل لك يعد اليو مفهو اجلود من بن أه املفاهي إذ أصبحت من أه املفـاهي الـي لـت اهتمامـاً كبـرياً
وواسعاً ابالقتصادات احلدي ة بسب أما أصبحت من اه متطلبات النجاح والبقاء يف سوق املنافسة.
ولـو تتبعنـا يف تطــور هـ ا املفهـو عــرب الـ من نالحـظ أنـ عـر تطـورات متتابعــة حنـو التطـور ،اذ م يعــد
يرك عل جود املنت النهائ فحس بل أصبحنا اليـو نتحـدث مـا يعـر إدار اجلـود الشـاملة ان هـ ا
املفهو م يعد حنرا عل األنشطة اإلنتاجية فقط بل مشل أيضا حى األنشـطة اخلدميـة ،إذ أصـبحنا اليـو
نسم عل نظ اجلود يف جماك التعلي  ،الصحة ،النقل ،الطريان ،السياحة...إخلَ.
مـن هنـا أتيت أتيــة موضـوع حب نـا وخاصــة تطبيقاتنـا علـ القطــاع السـياح وسـيت دراســة املوضـوع مــن
خالك اربعة مباح :
املبح األوك :منهجية البح
املبح ال اين :اجلود وأبعادها
املبح ال ال  :جتربة شركة ريت كارلتون
املبح الراب  :االستنتاجات والتوصيات
المبحث األول :منهجية البحث
أوالً:أهمية البحث

يف ظل املنافسة بن مقدم اخلدمات الفندقية ويف ظـل هـ ا السـوق اخلـدمايت املفتـوح ،سـينون البقـاء
لألجــود ،حيـ أصــبحت املنافســة اليــو يف كــل اجملــاالت وخصوصـاً يف جمــاك صــناعة الضــيافة وعلـ وجـ
اخلصوص صناعة الفنـادق ،أذن البـد مـن ان ينـون جـود يف اخلـدمات املقدمـة ومسـتوى عـا مـن تقـدمي
اخلدمات ،مما يدف اإلدارات البح عن كل ما هو من شـان تطـوير اخلـدمات املقدمـة مـن اجـل املنافسـة
يف سوق العمل ،إذ ابت بس املنافسة صعوبة التميي بن الفنادق ،لـ لك تنمـن أتيـة البحـ يف إبـرا
أتية إدار اجلود الشاملة يف صناعة السياحة بشنل عا وصـناعة الفنـادق علـ وجـ اخلصـوص ،ومـا هلـا
من أتثري من خالك تقدمي افضل اخلدمات وال ي ينعنس إجياابً عل العائدات املتحققة من جماك صناعة
الفنادق ،وك لك تنمن أتية البح من تناوك جتربة يف جماك جود اخلدمات املقدمة من احد السالسل
الفندقيــة العامليــة وه ـ شــركة ريتـ كــارلتون الرائــد يف جمــاك صــناعة الفنــادق والــي هلــا جتربــة يف ادار اجلــود
واخلدمات املقدمة.
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جتارب ندقية يف إدار اجلود ركة ريرز كارلرون أمنوذجا

ثانياً :إشكالية البحث

تظهر إشنالية البح يف معرفة إدار جود اخلدمات يف صناعة الفنادق ،ل لك حتاوك هـ الدراسـة
إظهار جتربة شركة ريت كارلتون يف ه ا اجملاك ،وتنمـن إشـنالية البحـ والـي مت صـياغتها يف تسـاؤك عـا
هو ((ما هو أتثري است دا معايري اجلود الشاملة عل القطاع الفندق ؟)).
ثالثاً :أهداف البحث

إن للبح ـ عــد أهــدا مــن ابر هــا ،تســليط الضــوء عل ـ الــدور النبــري ال ـ ي تقــو ب ـ إدار جــود
اخلــدمات الفندقيــة يف حتســن مســتوى املنافســة ،ممــا يــنعنس عل ـ اد األرابح يف القطــاع الفنــدق  ،يف
حالة اعتماد أسالي حدي ة ومبتنر تواك التطور يف ه ا القطاع.
كما ان للبح أهدافاً أخرى ه :
 .2حتديد عالقة أثر جود اخلدمات عل القطاع السياح الفندق .
 .1إبرا أتية است دا معايري اجلود .
 .7التعر عل جتربة شركة ريت كارلتون يف إدار اجلود .
رابعاً :فروض البحث

مما ال شك في أن هناك عالقـة أتثـري ،بـن اسـت دا معـايري اجلـود الشـاملة ورضـاء ال بـون علـ املنـت
السياح .
المبحث الثاني :جودة الخدمات وأبعادها
أوالً :الخدمة

يعد االفتقار إىل تعريف واضح ودقي وشامل لل دمة ابملقارنة مـ املفهـو السـائد للسـل املاديـة ،مـن
أبر العوامل الي تقف عائقا أما متنن مؤسسات اخلدمة من رس اسرتاتيجيات تسويقية فعالة يف قطـاع
اخلــدمات ،فلــو كــان ابإلمنــان تصــنيف اخلــدمات بطريقــة واحــد ألصــبح مــن الســهل حصــر اخلصــائ
والسلوكيات ذات الصلة املباشر ابخلدمات ،والعمل أبدراجها يف أدبيات تسوي اخلدمـة كحقـل قـائ حبـد
ذاتـ  .إال ان هـ احلقيقــة ال تنفـ إطالقــا وجــود حمــاوالت جــاد وأكيــد لســرب غــور قطــاع اخلــدمات مــن
خــالك عشـرات البحــوث والدارســات الــي قــا هبــا األكــادمييون واملمارســون والــي اســتهدفت االتفــاق علـ
أرضية مشرتكة ملفهو اخلدمة .وسنحاوك تسليط الضوء عل عدد من التعريفات الي جاءت هبا األدبيات
امل تلفــة امل تصــة بتســوي اخلــدمات .فاجلمعيــة األمرينيــة للتســوي عرفــت اخلدمــة أبمــا :ثالنشــاطات أو
املناف الي تعرض للبي أو الي تعرض الرتباطها بسلعة معينة ث.إال أن ه ا التعريف يعد ضعيفا فضالً عن
عــد متيي ـ بصــور كافيــة بــن الســلعة واخلدمــة .وهنالــك تعريــف ك ( )Stantonيقــوك إن اخلدمــة ه ـ :ث
النشاطات غري امللموسة والي حتق منفعة لل بون أو العميل ،والي ليست ابلضـرور مرتبطـة ببيـ سـلعة أو
خدمة معينة ال يتطل است دا سلعة مادية ث .ويف تعريف آخر لل دمة ه  :ثنشاط أو منفعة يقدمها
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طر إىل طر آخر وتنون ابألساس غري ملموسة وال يرتت عليها أية ملنية ،فتقدمي اخلدمة قد ينـون
مرتبطا مبنت مادي أو ال ينونث(.)7
أمــا ( ) Kotlerفعرفهــا :امــا أي نشــاط أو منفعــة يقــدمها طــر لطــر آخــر ،وتنــون ابألســاس غــري
ملموسة وال ينت عنها أي ملنيـة ،كمـا أن إنتاجهـا قـد ينـون مـرتبط بتقـدمي منـت مـادي ملمـوس وقـد ال
ينون (.)6
ومــن حيــة اخلــدمات الســياحية عرفــت ابمــا :ث األنشــطة غــري امللموســة والــي مينــن ان تقــد بشــنل
منفصــل وتــوفر إشــباع الرغبــات واحلاجــات ،وان املســتهلك لل دمــة قــد ينــون حبيــا مؤقتــة أو اســت دا
مؤقت الي يتطلبها إنتاج اخلدمة (غرفـة يف فنـدق ،إجيـار سـيار  ،رحلـة سـياحية) ،ولنـن دون ان يتمـ ــلنها
املستهلك (.)5
ومن التعريفات السابقة لل دمة ،تتضح املضامن التالية:
 .2تنون اخلدمة يف الغال حمسوسة وغري ملموسة.
 .1قد تنون اخلدمة مرتبطة مبنت ملموس أو مادي أو قد ال ترتبط ب لك.
 .7تدرك اخلدمة ابحلواس من خالك املنفعة الي تقدمها للمستفيد.
 .6تتألف اخلدمة من جوهر تدعم خدمات تنميلية.
من خالك التعاريف السابقة ال كر مينننا ان نقوك إن اخلدمة السياحية هـ  :ثخلـيط تقـ بـن طـرفن
احــد ملمــوس وآخــر غــري ملمــوس ،ممنــن ان يتغلـ احــدها عــن األخــر وهـ مركبــة مــن ســل وخــدمات.
(حس رأي الباح ) .فم ال السفر يف رحلة سياحية ،تتنون عن عناصر ملموسة م ل است دا الباص
السياح للنقل وتناوك الطعا والشراب ،وهناك عناصر غري ملموسة م ل تعامل السائ واملرشد السياح
وإمنا ت ـ يف إدار الرحلــة وتعريــف الســياح أبمــاكن القصــد الســياح كلهــا عناصــر غــري ملموســة ،ينمــل
احدها األخر مما ينون خليط من العناصر امللموسة وغري امللموسة واتلياً تنون الرحلة متمي .
ثانياً :أبعاد الخدمة

تتم ــل أبعــاد اخلدمــة يف جــوهر يســم اخلدمــة اجلــوهر ( ،)Core Serviceوخــدمات تنميليــة داعمــة
هل ا اجلوهر ،فاجلوهر يشري إىل الفائد األساسية الي يرغ هبا املستفيد ابحلصوك عليها من اخلدمة بينمـا
تشري اخلدمات التنميلية الداعمـة للجـوهر إىل أشـياء أخـرى ضـرورية للحصـوك علـ خدمـة متناملـة راقيـة
وقد شب (كريستوفر لوفلوك) ( )Lovelockأبعاد اخلدمة ب هر أطل عليها تسمية هر اخلدمة (Flower
 .)of serviceففـ املؤسســات اخلدميــة الضــعيفة تنــون ال هــر ذابلــة ،وأورقهــا كـ لك ،حيـ ســرعان مــا

 -7أ .د .محيد عبد النيب الطائ  ،د .بشري العالق ،تسوي اخلدمات (مدخل اسرتاتيج  ،وظيف  ،تطبيق ) ،الطبعة العربية ،دار
اليا وري العلمية للنشر والتو ي  ،األردن ، 1119 ،ص.76
 -6د .إاد عبد الفتاح النسور ،أسس تسوي اخلـدمات السـياحية العاجيـة (مـدخل مفـاهيم ) ،الطبعـة األوىل ،دار صـفاء للنشـر
والتو ي  ،األردن ، 1118 ،ص.54
 -5د .نعــي الظــاهر ،س ـراب إليــاس ،مبــاد الســياحة ،الطبعــة األوىل ،دار املســري للنشــر والتو ي ـ والطباعــة ،األردن، 1112 ،
ص.151
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تتساقط بفعل نسمة هواء بسيطة ،بينما ال هر النضر تقاو الراح العاتية ،ويوضح الشـنل التـا منوذجـا
ل هر خدمة فندقية راقية(.)4

االستقباك

اإليواء
(اخلدمة اجلوهر)

أمنوذج ل هر خدمة فندقية راقية
 -4أ .د .محيــد الطــائ  ،أ .د .حممــود الصــميدع  ،د .بشــري العــالق ،أ .إيهــاب علـ القــر  ،التســوي احلــدي (مــدخل شــامل)،
الطبعة العربية ،دار اليا وري العلمية للنشر والتو ي  ،األردن ، 1121 ،ص.128
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ثالثاً :جودة الخدمات

من االجتاهات الرئيسة األخري الي ستوثر عل دور حيـا املنطقـة السـياحية هـ موضـ اخلدمـة ،فقـد
أدت الضــغوط الناجتــة عــن املنافســة إىل اد صــعوبة التميي ـ بــن أحــد الفنــادق وبــن الفنــادق األخــرى،
خاصــة يف مســتوى السلســة العامليــة اذا جمــرد ان تقــو احــدى املؤسســات بتقــدمي منــت أو خدمــة جت ـ ب
العمالء يقو منافسوه مبجارا املنت أو اخلدمة وحماولة التفوق عليها ،لقد كانت النتيجة يف العاد تقدمي
مستوى ع ا من املنتجات واخلدمات .وبشنل مت ايد أصبح ما ميي أحد مقدم اخلدمات عـن األخـرين
هــو االنتبــا إىل التفاصــيل وكــان ه ـ ا ميــدان املعركــة ال ـ ي تتنــافس في ـ الفنــادق واملطــاع وخيوضــون غمــار
احلرب التنافسية ،فلقد أصبحت معظ املنتجات واخلدمات مت ل سلعاً مستهلنة ،ويبدو ان الفنادق تقد
نفس امل اا األساسية ،وه عبار عن منـان نظيـف للنـو ومنعشـات يـت توفريهـا للـ ابئن أثنـاء النشـاطات
اهلامة ،لقد أصبحت اخلدمات الش صية واالهتما ابلتفاصيل ه الي متي الفنـادق ،وهنـاك اسـت ناء هـو
متي املوق أو املراف يف جماك الفنادق ،فم ال الفندق الوحيد الصغري ال ي يق يف منتج رئيس مرتف لن
ينون معرضا ملنافسة فعالة(.)3
وإن االهتمــا جبــود اخلــدمات يعــد يف الوقــت احلاضــر مــن املهــا الــي ترك ـ عليهــا املنظمــات املنتجــة
لل ــدمات ،وذلــك بســب ت ايــد املنافســة بشــنل كبــري ،ال ـ ي تطل ـ إعطــاء موضــوع جــود اخلدمــة مــا
تستحق من أتية لدورها الفاعل يف إشباع رضاء ال بون.
إن أي تعريف جلود اخلدمات ثالبد ان يرك وبشنل واضح عل ما مينن ان يتوقعـ ال بـون مـن وراء
السب اجلوهري لشراء ه اخلدمة ،وابلتا توضح مدى استطاعت ه اخلدمة ان ترض حاجة ال بون
احلقيقيةث .ل لك فأن تعريف جود اخلدمة يتمحور حوك املناف الي تقدمها هـ اخلدمـة إىل ال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
(مستوى أدراك جلود اخلدمة املقدمة) أن النظـر جلـود اخلدمـة مـن خـالك ادراك املسـتفيد هلـا حيـت الرتكيـ
علـ أمجــا املنــاف والقيمــة الــي تقــدمها اخلدمــة للمســتفيد .وهـ ا املــدخل يركـ خــارج إطــار امللموســية أو
عد امللموسية أو عد ملموسـية اخلدمـة بـل علـ إشـباع حاجـات ورغبـات املسـتفيدين مـن خـالك تفاعـل
منظمات اخلدمة.
ويف تعري ــف آخ ــر جل ــود اخل ــدمات هـ ـ  :ثأم ــا تعتم ــد علـ ـ التجرب ــة احلالي ــة لل ب ــون وجتاربـ ـ الس ــابقة
لل ـدمات الـي اسـتفاد منهـا ،وتعتـرب القاعـد األساسـية لتقيـي اخلدمـة اسـتناداً إىل جـود اخلدمـة املدركــة ث
(.)8
اجلود وف املفاهي اللغوية الدارجة تعرب عن صفة مال مـة ومرتبطـة ابملوصـو اجليـد ،وهـ ا املوصـو
إمــا أن ينــون شــيئاً مــاداً ملموس ـاً (ســل وخــدمات) أو شــيئاً غــري ملمــوس (خــدمات) ،مبعــى أن الش ـ ء

 -3تي نولس ،دميرتيـوس دميـانتس ،جـاد هللا بيـك املـرحيب ،عوملـة السـياحة والضـيافة منظـور اسـرتاتيج  ،ترمجـة ،أ .د .عبـد الـرمحن
بن أمحد بن هيجان ،الطبعة األوىل ،دار املؤيد للنشر والتو ي  ،الراض ، 1116 ،ص.19
 -8أ .د .حمم ــود جاس ـ الص ــميدع  ،د .ردين ــة ع م ــان يوس ــف ،تس ــوي اخل ــدمات ،الطبع ــة األوىل ،دار املس ــري للنش ــر والتو ي ـ
والطباعة ،األردن ، 1121 ،ص.91
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مــن قبــل اجلهــة الــي

املوصــو ابجلــود يتس ـ مبواصــفات إجيابيــة ويقــاك عن ـ جيــد ومقبــوك عل ـ األخ ـ
تست د ذلك الش ء وك لك اجلهة الي تتعامل ب (.)9
ومن خالك التعاريف السابقة مينننا أن نقوك أن جود اخلدمة ه  :ثه كل املناف الي حيصل عليها
املستفيد من اخلدمة وتنون ملموسة وغري ملموسة ،وحس جتاربـ السـابقة ومـدى تقييمـ لل دمـة حلظـة
تقدميهاث.
رابعاً :معايري جودة الخدمة

 .2االعتمادية :مبعى قدر مقد اخلدمة عل إجنا أو أداء اخلدمة املوعود بشنل دقي .
 .1مــدى تــوفر اخلدمــة مــن حيـ ال مــان واملنــان :مبعــى هــل ان اخلدمــة متــوفر يف املنــان وال مــان الـ ين
يريدتا ال بون؟.
 .7األمان :مبعى هل أن اخلدمة خالية من اخلطور والشك؟.
 .6املصداقية :هل أن مقد اخلدمة أهل لل قة؟ ،هل يلت مقد اخلدمة بوعود ؟.
 .5درجــة فه ـ مقــد اخلدمــة لل بــون :هــل يفه ـ مقــد خدمــة املتطلبــات اخلاصــة ابل بــون؟ ،هــل يعــر
مشاعر وهل يقدر املشاعر؟.
 .4االستجابة :ما هو مـدى اسـتعداد ورغبـة مقـد اخلدمـة علـ تقـدمي املسـاعد لل بـون أو حـل مشـاكل
املتعدد ؟.
 .3اجلــدار  :مــا هــو مســتوى اجلــدار ال ـ ي يتمت ـ هبــا القــائمون عل ـ تقــدمي اخلدمــة مــن حي ـ املهــارات
والقدرات التحليلية واالستنتاجية ،واملعار الي متننه من أداء مهامه بشنل افضل؟.
 .8األشــياء امللموســة :مبع ــى البيئــة املادي ــة الــي تق ــد مــن خالهل ــا اخلدمــة (املب ــاين ،املعــدات ،ال ــدينور،
اإلضاء .)...
 .9االتصـاالت :مبعـى هـل ان مقـد اخلدمـة قـادر علـ تنـوير ال بـون حـوك طبيعـة اخلدمـة املقدمـة والــدور
ال ي ينبغ عل املستفيد أن يلعب للحصوك عل اخلدمة املطلوبة؟(.)21
تنتس اجلود أتية يف كـل جمـاالت احليـا احلدي ـة ( )modern lifeو السـياحة أيضـا ،فـان السـياح
(الضــيو ) يطلبــون املنتجــات الــي يتأكــدون مــن أم ـ سيحصــلون مــن خالهلــا عل ـ جــود عاليــة ( top
 )qualityومن األسباب األبعد لوجود نظا إدار اجلود الشاملة يف السياحة ه املنافسـة املت ايـد وعلـ
أي حــاك ،تعــد اجلــود يف الســياحة ظــاهر معقــد جــدا ،وإلرضــاء طلبــات العمــالء املتغــري بســرعة بشــنل
كب ــري مت تط ــوير ثإدار اجل ــود الش ــاملةث حتت ــوى إدار اجل ــود الش ــاملة يف الس ــياحة عل ـ ـ مب ــاد التوج ـ ـ
ابلعملية ،حي يت التأكيد عل أن كل منت أو خدمـة هـ نتيجـة لعمليـة تنـون مرتبطـة يف كـل خطـو
مبــا قبلهــا ومــا بعــدها ،فجــود العمليــات الفرديــة تشــنل يف النهايــة اجلــود النليــة ،ومـ مــرور الوقــت فــان

 -9د .مؤي ــد عب ــد احلس ــن الفض ــل ،د .يوس ــف حج ــي الط ــائ  ،إدار اجل ــود الش ــاملة ،الطبع ــة األوىل ،مؤسس ــة ال ــوراق للنش ــر
والتو ي  ، 1116 ،ص.11
 -21د .بشري العالق ،ثقافة اخلدمة ،الطبعة العربية ،دار اليا وري العلمية للنشر والتو ي  ،األردن ، 1119 ،ص.251
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مســتوات اجلــود ترتف ـ عــن طري ـ دائــر دائمــة للت طــيط (التطبيـ  ،املراجعــة ،التصــحيح) .وتشــمل إدار
اجلود الشاملة يف السياحة ثالث مسات ه :
 -2هد اجلود (.)Quality target
 -1تطوير اجلود (.)Quality development
 -7أتكيد اجلود (.)22()Quality assurance
المبحث الثالث :تجربة شركة ريتز كارلتون
أوالً :نبذة عن الشركة

أنشئت يف عا  2987من شراء فندق ريت كارلتون ،يف بوسطن مـ نفـس اسـ ريتـ كـارلتون ،منـت
الشــركة مــن إدار فنــدق واحــد إىل  82فنــدقا يف مجي ـ أحنــاء العــام م ـ وجــود خطــط مل يــد مــن التوس ـ يف
أورواب وأفريقيا وآسيا والشرق األوسط واألمرينيتن ،وريت كارلتون الشـركة هـ فـرع تعمـل بشـنل مسـتقل
مـن مــاريوت العامليــة ،وموجــود يف  14بلــدا يف مجيـ أحنــاء العــام( :أملانيــا ،النمســا ،البحـرين ،كنــدا ،جـ ر
كاميــان ،تشــيل  ،الصــن ،مصــر ،إندونيســيا ،إيرلنــدا ،إيطاليــا ،اليــاابن ،كــورا ،مــالي ا ،املنســيك ،عمــان،
الربتغــاك ،بورتورينــو ،قطــر ،روســيا ،الســعودية(ج ير العــرب) ،ســنغافور  ،إســبانيا ،تركيــا ،اإلمــارات العربيــة
املتحد  ،وج ر فريجن األمرينية والوالات املتحد ) (.)21
شــركة ريتـ كــارلتون أوك شــركة ضــيافة والشــركة الوحيــد الــي كســبت جــائ (مــالنلوم ابلــدري للجــود
الوطنيــة) والــي متيـ اإلجنــا االســت نائ يف املمارســة العمليــة ألســس إدار اجلــود الشــاملة املقدمــة مــن و ار
التجار ابلوالات املتحد والي كسبتها ملرتن ،واتلياً أصبحت الشركة الوحيـد املت صصـة ابلضـيافة والـي
تنتســبها ملـرتن ،ويبــدأ بــر م إدار اجلــود الشــاملة ( ،)total quality management( )TQMيبــدأ
بـر م إدار اجلـود الشــاملة لريتـ كـارلتون ابلتـ ا مطلـ مـن اإلدار العليــا بتطـوير  ،TQMوتنفيـ ها ،وال
يشمل ه ا وعداً ابلسياسة فقط ،وإمنا يشمل ضما ً حبوا رب وقت اإلدار العليا ملتابعة التنفي  ،وك لك
مشوك املديرين عل مستوى الوحد والعاملن ال ين معه .
ث فليس الطعا الف  ،واملنت الف  ،واخلدمة الف مة ،والتناليف الض مة كافياً ث ،وما قال رئيس
وضــابط العمليــات الرئيسـ شــولت لشــركة ريتـ كــارلتون ث علينــا ان جنــد طريقــة لننــون األفضــل مــن ذلــك،
فتعــ ،اجلــود حقيقــة املبيعــات صــفر ،واحلفــا  %211عل ـ العميــل أو ال بــون ث ،ومت مــن خــالك ذلــك
ترشــيح ضــرور ه ـ الفلســفة يف جمموعــة مــن القــي الرئيســية الــي تســم جمتمعــة م ـ بعضــها ثالنمطيــات
ال هبيـةث ( ،)The Gold Standardsوحـى العـاملون اجلـدد حيصــلون علـ توجيـ ملـد يـومن يركـ علـ
ثقافــة خدمــة الشــركة ،وتــت خدمــة املفــاهي يف االجتماعــات اليوميــة لألقســا الــي حيضــرها كــل العــاملن،
وتنون ريت كارلتون رائد يف الصناعة يف تقدمي  211ساعة تدري لنل عامل يف السنة (.)27
 ،http://www.tourism.lt/nsv/engl/WTO%2...%20label_A.doc -22و ار السياحة الليتوانية
 http: // www.ritzcarlton.com -21موق فندق ريت كارلتون
 -27كلس هسو ،تو بور  ،تسوي الضيافة ،الطبعة األوىل ،دار املريخ للنشر ،الراض ، 1113 ،ص .31
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ثانياً :النمطيات الذهبية

تطب ه النمطيات ال هبية عل بطاقة مصفحة حبجـ اجليـ وحيملهـا كـل عامـل يف جيبـ  ،كتـ كر
مستمر أبن رضاء الن يل هو الرسالة االمس وتسم ك لك (بطاقة العقيد )
هناك ثالث خطوات لتقدمي اخلدمة
 .2الرتحي الدافئ اخلال (است دا اس الضيف ان كان ممنناً)
 .1االمت اك والتحس لرغبات وحاجات ال بون.
 .7التودي مبحبة :أعط ال بون وداعاً دافئاً ابست دا امس ان كان ممنناً.
حنن السيدات والساد خند السيدات والساد
 .2ان فندق الريتـ كـارلتون هـو املنـان حيـ الراحـة والعنايـة احلقيقيـة ل ابئننـا وهـ ا مـن اعلـ
وأه ـ ـ ـ مسؤوليتنا.
 .1حنــن مل مــون بتــوفري وت ويــد ابئننــا أبفضــل الوســائل واخلــدمات الش صــية حيـ يتمننــون
من التمت جبو دافئ ومريح وحسن.
 .7خـ ــرب الريت ـ ـ كـ ــارلتون تعيـ ــد أحيـ ــاء األحاسـ ــيس وغـ ــرس الرضـ ــا واإلجنـ ــا وحـ ــى الرغبـ ــات
واحلاجات غري املعرب عنها من قبل ال بون.
تعهدات املوظفن
 .2الســيدات والســاد م ــن أه ـ أك ــر املصــادر أتي ــة يف الريت ـ ك ــارلتون يف تعهــداهتا اخلدمي ــة
لل ابئن.
 .1حنن ننشئ ون يد من أتية املواهـ لفائـد الفـرد واجملتمـ بتطبيـ مبـاد ال قـة واإلخـالص
واالحرتا والن اهة وااللت ا .
 .7الريت ـ كــارلتون تنشــئ بيئــة عمــل ينــون في ـ التنــوع موض ـ تقــدير ومنم ـ ألســلوب احليــا
وحمي للطموحات الفردية.
املصدر :كلس هسو ،تو بور  ،تسوي الضيافة ،مصدر ساب  ،ص .35
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات

 .2اســت دا معــايري اجلــود ل ـ أتثــري إجيــاي عل ـ اد ال ـواردات للمنش ـ ت الســياحية وخصوص ـاً قطــاع
الفنادق.
 .1اســت دا معــايري اجلــود ابلشــنل الصــحيح ل ـ أتثــري عل ـ نفســية ال ـ ابئن مــا جيعل ـ يعــود إىل نفــس
الفندق ،أي يصبح ل والء للفندق.
 .7است دا معايري اجلود تقلل من نسبة السلبيات (املعيبات) يف صناعة الضيافة بشـنل عـا وصـناعة
الفنادق بشنل خاص ،ما ينعنس إجياابً عل صناعة السياحة.
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 .6است دا معايري اجلود هلا أتثري أنساين وذلك من خالك بناء عالقة ارتياح من قبل ال بون والعاملن.
 .5ال مينن است دا معايري اجلود من قبل العاملن يف القطاع السياح إال من خالك كادر مت ص
ابلسياحة وك لك من خالك التدري والدراسة والتأكيد عل ذلك من قبل اإلدار .
 .4فــرض اســت دا معــايري اجلــود حــاف قــوي للعــاملن واإلدار يف التأكيــد عل ـ اســت دا ه ـ املعــايري
بسب اد اإليرادات.
ثانياً :التوصيات

مــن خــالك هـ البحـ مينننــا ذكــر جمموعــة مــن التوصــيات الــي مــن شــأما تطــوير القطــاع الســياح
العراق :
 .2ع ــد الس ــماح ألي موظ ــف أو عام ــل العم ــل يف األم ــاكن الس ــياحية إال ابلرتاخ ــي م ــن قب ــل و ار
السياحة أو اهليئات املعنية ابلشأن السياح .
 .1القي ــا بعملي ــات الرقاب ــة واملتابع ــة م ــن قب ــل اجله ــات امل تص ــة لرفـ ـ مس ــتوى أداء اخل ــدمات املقدم ــة
للمؤسسات العاملة يف اجملاك السياح .
 .7وض اسرتاتيجيات للنهوض ابلواق السياح  ،وذلك مـن خـالك تشـنيل هيئـة خاصـة ابلتنسـي بـن
القط ــاع الع ــا واخل ــاص ،وعق ــد الن ــدوات والنقاش ــات لتبي ــان اث ــر ج ــود اخل ــدمات يف تط ــوير القط ــاع
السياح .
 .6اعتماد معايري اجلود يف تصنيف املواق السياحية.
 .5اعتمــاد خرجي ـ النليــات واملعاهــد الســياحية وعل ـ العمالــة املدربــة يف اجملــاك الســياح لتــوظيفه يف
األماكن السياحية ،ووض معايري خاصة للعاملن يف القطاع السياح .
 .4االســتعانة ب ـ وي االختصــاص م ــن اجــل تطــوير القطــاع الس ــياح العراق ـ ابالعتمــاد عل ـ اخل ـربات
العراقية واألجنبية ومنظمة السياحة العاملية ،واالستفاد من التجارب العاملية يف ه ا اجملاك.
 .3فرض عقوابت وغرامات عل الشركات السياحية يف حالة خمالفتها معايري جود اخلدمات السياحية.
المصادر
 .2أ .د .محيــد عبــد النــيب الطــائ  ،د .بشــري العــالق ،تســوي اخلــدمات (مــدخل اس ـرتاتيج  ،وظيف ـ ،
تطبيق ) ،الطبعة العربية ،دار اليا وري العلمية للنشر والتو ي  ،األردن. 1119 ،
 .1د .إا د عبـد الفتــاح النســور ،أسـس تســوي اخلــدمات الســياحية العاجيـة (مــدخل مفــاهيم ) ،الطبعــة
األوىل ،دار صفاء للنشر والتو ي  ،األردن. 1118 ،
 .7د .نعي الظاهر ،سراب إلياس ،مباد السياحة ،الطبعة األوىل ،دار املسري للنشر والتو ي والطباعة،
األردن. 1112 ،
 .6أ .د .محيــد الطــائ  ،أ .د .حمم ــود الصــميدع  ،د .بش ــري العــالق ،أ .إيهــاب عل ـ القــر  ،التس ــوي
احلدي (مدخل شامل) ،الطبعة العربية ،دار اليا وري العلمية للنشر والتو ي  ،األردن. 1121 ،
 .5أ .د .حممــود جاس ـ الصــميدع  ،د .ردينــة ع مــان يوســف ،تســوي اخلــدمات ،الطبعــة األوىل ،دار
املسري للنشر والتو ي والطباعة ،األردن. 1121 ،
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د .مؤي ــد عب ــد احلس ــن الفض ــل ،د .يوس ــف حج ــي الط ــائ  ،إدار اجل ــود الش ــاملة ،الطبع ــة األوىل،
مؤسسة الوراق للنشر والتو ي . 1116 ،
د .بش ــري الع ــالق ،ثقاف ــة اخلدم ــة ،الطبع ــة العربي ــة ،دار الي ــا وري العلمي ــة للنش ــر والتو ي ـ ـ  ،األردن،
. 1119
كلس هسو ،تو بور  ،تسوي الضيافة ،الطبعة األوىل ،دار املريخ للنشر ،الراض. 1113 ،
تــي نــولس ،دميرتيــوس دميــانتس ،جــاد هللا بيــك املــرحيب ،عوملــة الســياحة والضــيافة منظــور اسـرتاتيج ،
ترمجــة ،أ .د .عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن هيجــان ،الطبعــة األوىل ،دار املؤيــد للنشــر والتو يـ  ،الــراض،
. 1116

مواقع األنرتنيت
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تنازع االختصاص بين االجهزة الرقابية في العراق
على أعمال اإلدارة في العراق -دراسة مقارنة-

Conflist of jurisdiction between the Watchdogs about
administration in Iraq:A comparative study
هادي حمزة عبد

() 4

Hadi H. Abd

المستخلص
حتتــل الرقابــة املاليــة واالداريــة علـ اعمــاك االدار أتيــة كبــري يف دوك العــام كافــة ،اذ امــا تضــمن تقــدمي
أفضل اخلدمات للمـواطنن أبسـرع وقـت وأقـل جهـد وتنلفـة ،لـ ا اولـت دوك العـام عنايـة خاصـة ابلرقابـة،
واهتماماً واسعاً هبا ،واعتمدت الدولة العراقية من أتسيسها علـ جهـا رقـاي واحـد يقـو مبمارسـة اعمـاك
الرقابة عل نشاطات االدار من اخلارج وهو ديوان مراق احلساابت واخـ يتطـور هـ ا اجلهـا الرقـاي اىل
ان اصبحت تسميت ديـوان الرقابـة املاليـة واخـ هـ ا اجلهـا الرقـاي يتوسـ يف اختصاصـات مـ تطـور عمـل
االدار يف كافة اجملاالت ،وبعد عا  1117وما شهد العـراق مـن تطـور يف عمـل االدار  ،وانتشـار ظـاهر
الفساد االداري واملا بشنل ملحو  ،مما دف املشرع العراق للتصدي اىل ه الظاهر عن طري انشاء
أجه رقابية عديد أذ قـا املشـرع العراقـ بتشـري ثالثـة قـوانن منـو ً هبـا ثالثـة اجهـ رقابيـة وهـ ديـوان
الرقابة املالية ،وهيئة الن اهة ،ومنت املفتش العا .
وعملـت هـ االجهـ جمتمعـة علـ منافحـة الفســاد االداري واملـا  ،فضـالً عـن وجــود الرقابـة ال اتيــة
لــإلدار  ،الــي متارســها ملراقبــة انشــطتها املتعــدد  ،وان ممارســة ه ـ االجه ـ الرقابيــة الختصاصــاهتا ادى اىل
حصوك تشابك وت اح يف ه االختصاصات القـ بضـالل علـ عمـل هـ االجهـ الرقابيـة ممـا تسـب
يف تراج مستوى الرقابة ،وانشغاك االدار عن عملها لتنون احدى االطرا الي قـد تضـررت مـن تـ اح
االختصاصات بن االجه الرقابية ،وقـد سـنحت الفرصـة للمفسـدين مبمارسـة الفسـاد االداري واملـا مـ
 -2و ار الرتبية  /منت املفتش العا

.

تنازع االخرصاص بني االجبز الرقابية يف العراق على أعما اإلدار يف العراق

 االمــر الـ ي يســتوج معـ وجــود جهــة،انشــغاك االجهـ الرقابيــة يف فــض تنــا ع االختصــاص فيمــا بينهــا
رقابيــة فاعلــة وموحــد عل ـ اعمــاك االدار ذات ختص ـ رقــاي ولــديها االختصاصــات النافيــة يف ممارســة
 عل ـ ان يتمت ـ،اعماهلــا متمتعــة ابالســتقالك االداري واملــا وبعيــد عــن احملاصصــات السياســية واحل بيــة
. موظف ه اجلهة ابخلرب والنفاء والن اهة والت ص
وحتتاج ه اجلهة الرقابية اىل اعتماد استمار خاصة ابلشناوى تتضمن بيان اجلهـة الـي قـدمت اليهـا
 وتـرب،الشنوى مسبقاً واالجراءات املت خبصوصها منعاً لتنرار موضوع الشنوى اما أك ر مـن جهـة
.  منعاً لت اح التحقيقات يف املوضوع ذات،احلاجة املاسة اىل توحيد اجلهة الي حتيل اىل التحقي االداري
Abstract
Fiscal and administrative observating the administrative deeds is very
important all over the world because it insures giving best services to
citizens in short time and less efforts and cost. Therefore, all states paid
wide and special attention to observation. And since its foundation, the
Iraqi state depended on an observational organization whose duty was to
observe administration from outside. That is Auditing Observer Divan
(office). Then this observing organization expanded as the administration
job expanded in all fields.
After 2003, Iraq witnessed development in administration job, and
administrative and fiscal corruption spreaded widely and noticeably. So
Iraqi legislator confronted that phenomenon by legislating three laws by
which three observational organizations were founded; Financial
Observation Divan (office), Integrity Commission and General Inspector
Bureau.
All of the above organizations worked together to fight the
administrative and fiscal corruption, beside the self-observation which the
managing office practices to observe its various activities. It is worth saying
that those observing organizations did their jobs in a way that their jobs
interlocked and resulted in retreating the level of observation. On other
hand the managing offices suffered from the interfering of such
organization. That gave the chance to the corrupters to practice
demonstrative and fiscal corruption. The corrupters made use of busyness
of those organizations in settling their observation disputes.
Thus, the necessity for one united active observation organization rises.
Such organization should be specialized in observation and having
authority to practice its job independently away from the political and
parties sharing. Meanwhile officials of that organization should be wellexperienced, honest, well-qualified and specialized in observation.
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Furthermore, this observation staff should use a special form for
complaints including the party which has already submitted the complaint
and the procedures adopted to prevent repeating the complaint to more
than one office. Another necessary need is to unite the cadre who send the
claim to administrative investigation to prevent many investigations about
one subject.

المقدمة
أوالً  /موضوع البحث:

نظراً لشيوع ظاهر الفساد اإلداري واملا يف البلد والي كانت نتيجة أسباب عد  ،منها عد خضوع
السلطات السياسية واإلدارية لقوانن وتعليمات واضـحة ومعلنـة متنـن مـن الرقابـة عليهـا ،أو بسـب جهـل
املواطن هب القوانن والتعليمات ،أو بسب هيمنة اجلهات اإلدارية عل الرقابة الداخلة ضمن تشنيالهتا
أو التــدخالت السياســية يف شــؤون الرقابــة وكـ لك عــد وجــود الرجــل املناسـ يف منانـ املناسـ  ،األمــر
ال ي أدى إىل التفات املشرع العراق إىل تدارك هـ الظـاهر واحلـد مـن ااثرهـا وحتجيمهـا قـدر املسـتطاع،
وذلك عن طري انشاء أجه رقابية مت صصة ومستقلة.
وق ــد أوج ــد املش ــرع العراقـ ـ أجهـ ـ رقابي ــة مت صص ــة اختصاصـ ـاً دقيقـ ـاً ابلرقاب ــة علـ ـ أعم ــاك اإلدار
ومنافحــة الفســاد اإلداري أبشــنال كافــة و ه ـ األجه ـ مســتقلة عــن اإلدار وتتم ــل يف (دي ـوان الرقابــة
املاليـة االحتـادي وهيئـة الن اهـة) ،ويتماشـ اسـتحداث األجهـ املسـتقلة يف عمـل الرقابـة مـ النتـائ املرتتبــة
علـ اتســاع تــدخل الدولــة يف نشــاط األفـراد حتــت شــعار احلفــا علـ املــاك العــا واملصــلحة العامــة ،والــي
تشــنل غايــة العمــل اإلداري وال ـ ي يتحــدد مبوجبهــا مشــروعية العمــل اإلداري مــن عدم ـ ( ،)1كمــا اوجــد
اجه اخرى غري مستقلة استقالالً اتماً عن االدار كما يف جها منت املفتش العا .
كما وأن اجتا الدوك هو األخ ابألسلوب الرقاي ال ي ميارس من قبل أجه مسـتقلة خـارج التنظـي
اإلداري ومتارس عملها جبان الرقابة اإلدارية يف داخل األجه اإلدارية ،وسب ه ا االجتا هو ان الرقابة
األخري حمدود اجلدوى ( ،)7وذلك كون الرقابة الداخلية عل أعماك اإلدار تنون عرضة لتأثريات الرئيس
اإلداري عليهــا س ـواء أكانــت بصــور مباشــر  ،كالتــدخل ليــة عملهــا و التــدخل إبعفــاء مســؤوك اجلهــا
الرقاي ،أ بصور غري مباشر كتحديد املوا نة املالية هل األجه .
وقد مت إنشاء جها رقاي مستقل يف العراق وهو هيئـة الن اهـة ابإلضـافة اىل وجـود ديـوان الرقابـة املاليـة
االحتادي املستقل.
وقــد كشــف لنــا الواق ـ العمل ـ عــن وجــود نــوعن مــن تنــا ع االختصــاص يف عمــل األجه ـ الرقابيــة
امل تصة عل أعماك اإلدار يف العراق ،وهو التنا ع االجياي والتنا ع السليب.

 -1د .ما ن راض ليلو ،القضاء اإلداري ،ط ،1مطبعة جامعة دهوك ،1121 ،ص.55
 -7د .إبراهي عبد الع ي شيحا ،اصوك اإلدار العامة ،منشا املعار  ،االسنندرية ،1116 ،ص.667
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ثانياً  /أهمية املوضوع:

تنازع االخرصاص بني االجبز الرقابية يف العراق على أعما اإلدار يف العراق

م تطور عمل اإلدار  ،واتساع نشاطها ،أضحت احلاجة ماسة إىل وجود رقابة فاعلة عل عمل ه
اإلدار تتمي ـ ابلت ص ـ  ،والنفــاء والن اهــة ،وتتجل ـ أتيــة املوضــوع يف التطــورات الــي المســت عمــل
اإلدار ويف أتية األجهـ الرقابيـة ودورهـا يف معاجلـة أخطـر آفـة تواجههـا الـدوك املعاصـر وهـ آفـة الفسـاد
اإلداري ،ويف أتية معاجلة اآلاثر املرتتبة عل عمل ه األجه .
ثالثاً  /مشكلة البحث:

منحت القوانن الناف يف العراق صالحية منافحة الفساد اإلداري واملا وسلطة ممارسة الرقابة عل
أعماك اإلدار اىل أك ر من جهة رقابية ،كما منحت ه اجلهـات سـلطات ومهـا متشـاهبة ،االمـر الـ ي
ي ــؤدي اىل حص ــوك ت ــداخل وتـ ـ اح يف االختصاص ــات املمنوح ــة هلـ ـ  ،مم ــا يرتتـ ـ عليـ ـ ارابك عم ــل هـ ـ
األجهـ الرقابيــة ،واملؤسســات الــي تراقبهــا ،واهلــدر يف االمـواك املرتتبــة علـ االنفــاق عليهــا ،ومــن هنــا تــرب
احلاجة اىل االجابة عن تساؤالت عد يف ه ا السياق منها كيف حيصل التنا ع يف اختصاصـات االجهـ
الرقا بية؟ ،وماه االاثر املرتتبة عل ذلك؟ وكيف يت معاجلة ه ا التنا ع؟.
رابعاً  /منهجية ونطاق البحث:

سو نعتمد يف حب نا لـ (تنا ع االختصاص بن األجهـ الرقابيـة علـ أعمـاك اإلدار يف العـراق دراسـة
مقارنـة) علـ مـنه التحليـل املقـارن والـ ي حنلـل مبوجبـ واقـ االجهـ الرقابيـة يف العـراق وجمـاالت التنــا ع
ابملقارنـ ــة م ـ ـ االجه ـ ـ الرقابيـ ــة يف مصـ ــر ولبنـ ــان م ـ ـ االشـ ــار اىل بعـ ــض الـ ــدوك وحتديـ ــد نقـ ــاط التواف ـ ـ
واالختال  ،ونقاط القو والضعف ،وبيان مواطن اخللل واقرتاح احلل املناس هلا.
خامساً  /خطة البحث:

بناءً عل ما تقد سو نقس املوضوع اىل مقدمة ومبح ن وكاآليت:
املبح ـ االوك :نتنــاوك في ـ صــور تنــا ع االختصــاص وســو نقســم اىل مطلبــن نبح ـ يف املطل ـ
االوك :تنا ع االختصاص االجياي ويف املطل ال اين :تنا ع االختصاص السليب.
املبح ال اين :االاثر املرتتبـة علـ تنـا ع االختصـاص بـن االجهـ الرقابيـة نقسـم اىل مطلبـن نبحـ
يف املطلـ ـ ـ ـ االوك :االاثر القانوني ـ ـ ــة لتن ـ ـ ــا ع االختص ـ ـ ــاص ويف املطلـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــاين :اآلاثر االخ ـ ـ ــرى لتن ـ ـ ــا ع
االختصاص.
المبحث األول :صور تنازع االختصاص
أيخ ـ تنــا ع االختصــاص يف عمــل مؤسســات الدولــة بصــور عامــة وعمــل املؤسســات الرقابيــة بصــور
خاصة ،احدى صورتن وتا( :التنا ع االجياي والتنا ع السليب) ،ويتحق التنا ع االجياي أبن يصدر العمل
أو القـ ـرار اإلداري م ــن اجله ــة أو العض ــو يف اختص ــاص م يس ــتند إىل نـ ـ ٍ يف الق ــانون ،وق ــد يت ـ ـ ع ــد
االختصــاص الشــنل الســليب ،مــن خــالك امتنــاع جهــة إداريــة أو عضــو إداري عــن اختــاذ ق ـرار إداري معــن
اعتقاداً م نها أن ال يدخل يف نطاق اختصاصها ،يف حن اما تنون خمتصة ب يف حقيقة األمر(.)6
 -6د .سعد عصفور ،د .حمسن خليل ،القضاء اإلداري ،القس ال اين ،بدون منان نشر ،بدون سنة نشر ،ص.611
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وق ــد ش ــهدت مؤسس ــات الدول ــة بص ــور عام ــة تن ــا ع يف الس ــلطات ،وتفش ـ ـ ظ ــاهر التج ــاو عل ـ ـ
الصــالحيات( ، )5وم يســت ن ه ـ ا التنــا ع يف االختصــاص اجلهــات الرقابيــة ،إذ اصــاب عمــل هيئــة الن اهــة
ا دواج ـاً يف االختصاصــات ،وجتــاو اً يف الســلطات ،و قامــت ه ـ اهليئــة إبج ـراء التحقي ـ يف العديــد مــن
القضـ ــاا واالخبـ ــارات الـ ــي تـ ــدخل مـ ــن ضـ ــمن اختصـ ــاص منات ـ ـ املفتشـ ــن العمـ ــومين متجـ ــاو ً عل ـ ـ
اختصاصات ه املنات  ،وه ا ما بينت اهليئة ذاهتا يف تقريرها السنوي لعا .)4(1127
وممــا تقــد يتضــح لنــا أن ـ كلمــا تعــددت السياســات واملؤسســات الــي تتــوىل ادار قطــاع مــا ،كلمــا اد
التق ــاط والتن ــا ع يف الص ــالحيات ،وع ــد حتدي ــد املس ــؤوليات و اد االس ــتغالك للوظيف ــة أو املؤسس ــة يف
البل ـ ــد( ،)3وابلت ـ ــا تس ـ ــتفحل ظ ـ ــاهر الفس ـ ــاد اإلداري ،وتص ـ ــبح س ـ ــهلة االنتش ـ ــار يف اجملتمـ ـ ـ ويف ه ـ ـ ـ
املؤسسات ،م عد القدر أو صعوبة السيطر عليها.
وبن ــاءً عل ـ م ــا تق ــد سنقس ـ ه ـ ا املبح ـ عل ـ مطلب ــن ،نب ــن يف املطل ـ األوك ،التن ــا ع االجي ــاي
ونبح التنا ع السليب يف املطل ال اين ووفقا لآليت:
املطلب األول :تنازع االختصاص اإليجابي

األصل هو أن يصدر القرار اإلداري أو أي عمل إداري ممن ميلك االختصاص إبصدار قانو ً ،وان ال
يق عد االختصاص من حي املوضوع ،إذ أن صدور القرار ممن ال ميلك سلطة إصدار يف مسألة معينة
تــدخل يف اختصاصــات هيئــة أو عضــو اخــر ،فــان هـ ا النــوع مــن عــد االختصــاص مي ــل اعتــداءً مــن هيئــة
اداريــة عل ـ اختصــاص هيئــة أخ ـرى ،أو مــن عضــو عل ـ اختصــاص عضــو آخــر ،وب ـ لك يتعــن عل ـ كــل
سلطة أو هيئة أن حترت اختصاص اهليئات االخرى(.)8
ويتحقـ التنـا ع اإلجيـاي أو عــد االختصـاص اإلجيـاي عنــد صـدور القـرار مـن ســلطة إداريـة غـري خمولــة
قانو ً صالحية إصدار  ،وقد يصدر ه ا القرار بشنل صريح أو ضم ،،إذ أن القـرار الصـريح يعـد صـادراً
من اجلهة املوقعة علي  ،وقد حيصل ان يشتمل القرار عل عد تواقي فينون صادراً من اجلهة امل تصة إذا
كانــت احــدى التواقيـ عائــد لتلــك اجلهــة ،ويعـ ّد القـرار الضــم ،صــادراً مــن الســلطة اإلداريــة املوجـ اليهــا
الطل الرام إىل اصدار ه ا القرار(.)9
وقــد ينــون التنــا ع يف االختصــاص بــن املؤسســات واهليئــات املتســاوية يف املســتوى أو املراكـ الوظيفيــة
والي متلك االختصاصات اإلدارية ذاهتا ،فمنص رئيس ديوان الرقابة املا يف العراق يوا ي منص رئيس

 -5االسرتاتيجية الوطنية ملنافحة الفساد للسنوات  ،1126 – 1121ص ،24وقد مت اعداد ه االسرتاتيجية مـن قبـل اجمللـس
املشرتك ملنافحة الفساد يف العراق.
 -4التقرير السنوي هليئة الن اهة ،لعا  ،1127ص.25
 -3املرك اللبناين للدراسات ،نظا الن اهة العري يف مواجهة الفساد ،صادر عن منظمة الشفافية الدولية ،1119 ،ص.61
 -8د .عبد الغ ،بسيوين ،القانون اإلداري ،منشأ املعار  ،االسنندرية ،1115 ،ص.638
 -9د .ادوار عيد ،القضاء اإلداري ،اجل ء ال اين ،مطبعة البيان ،بريوت ،2935 ،ص.34
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هيئــة الن اهــة ،إذ أن كــال املنصــبن بدرجــة و يــر( ،)21وبـ لك فــإن أي جتــاو مــن ســلطة علـ اختصاصــات
السلطة االخرى من اهليئات يف أعال ّيعد جتاو اً الختصاصها ال ي ينون مصري البطالن.
وق ــد تت ــداخل االختصاص ــات ب ــن ديـ ـوان الرقاب ــة املالي ــة االحت ــادي وهيئ ــة الن اه ــة ومناتـ ـ املفتش ــن
العمـومين بصـور جمتمعــة ،أو قـد ينـون التنــا ع بـن جهـا ين مــن بـن هـ األجهـ الرقابيـة ،ومينــن ادراج
بعض احلاالت الي يت فيها التداخل ابالختصاصات وعل وف اآليت:
أ ال :تل ي االخبارات الشكا ى:
منحــت القـوانن الــي نظمــت عمــل األجهـ الرقابيــة يف العـراق صــالحية تلقـ اإلخبــارات والشــناوى
الوارد اليها أبنواعها كافة واملتعلقة ابمل الفات الي تق ضمن دوائر الدولة بصور عامة ،ومنحها القـانون
ســلطة اختــاذ اإلج ـراءات الال مــة يف هـ الشــناوى ،وم تبــن ق ـوانن هـ األجهـ طبيعــة هـ الشــناوى
واإلخبارات ،وهل ه من اختصاص اجلهة املعنية الوارد اليها أ أما مـن اختصـاص جهـة أخـرى ،كمـا م
تبن قوانن األجه الرقابية ما هو اإلجراء املت إذا قـ ّد اإلخبـار أو الشـنوى إىل أك ـر مـن جهـة رقابيـة
يف الوقت ذات ؟ ،ومن ه اجلهة امل تصة يف اجراء التحقي إذا حتققت ه احلالة؟ ،وم جند نصـاً قانونيـا
أو اليــة عمــل لإلجابــة عــن ه ـ االســئلة ،األمــر ال ـ ي حيتــاج إىل تــدخل تش ـريع حلصــر ه ـ الشــناوى
واإلخبارات جبهة معينة وخمتصة.
وقد أفر لنا الواق العمل قيا صاح الشنوى بتقدمي شنوا إىل كل ه األجه الرقابية أو عدد
منهـا أو تقدميـ الشـنوى جلهـة غـري خمتصـة ظنـاً منـ أنـ سـو حيصـل علـ مبتغـا أبسـرع وقـت ،أو لعــد
ثقت ببعض ه األجه  ،األمر ال ي يسـب االرابك يف عمـل األجهـ الرقابيـة وهـدر الوقـت واجلهـد مـن
جان  ،وارابك عمل االدارات اخلاضعة للرقابة من جان اخر.
ويف مصــر م يشــر قــانون اجلهــا املركـ ي للمحاســبات إىل اختصــاص ه ـ ا اجلهــا يف تلق ـ اإلخبــارات
والشـناوى ،ابلــرغ مــن ان طبيعــة عمـل هـ ا اجلهــا تقتضـ قيامـ ابختـاذ اإلجـراءات الال مــة يف مــا خيـ
اإلخبــارات والشــناوى اخلاصــة ابمل الفــات املاليــة ،وقــد ن ـ قــانون هيئــة الرقابــة اإلداريــة رق ـ ( 56لســنة
 2946املعــدك) علـ اختصــاص اهليئــة بتلقـ الشــناوى اخلاصــة مب الفــة القـوانن أو اإلتــاك يف واجبــات
الوظيفة أو اخلدمات(.)22
وأمــا يف لبنــان فل ـ ي ــن قــانون دي ـوان احملاســبة رق ـ ( 81لســنة  )2987املعــدك وال قــانون التفت ــيش
املرك ي رق ( 225لسنة  2959املعدك) عل صالحية تلق اإلخبـارات والشـناوىّ ،اال أن طبيعـة عمـل
ه األجه الرقابية تفرض قيامها ابختاذ اإلجراءات املناسـبة فيمـا يتعلـ ابإلخبـارات والشـناوى الـي تـرد
إليه واخلاصة ابمل الفات املالية واإلدارية.

 -21تنظــر املــاد ( / 11اثنيـاً) مــن قــانون ديـوان الرقابــة املاليــة االحتــادي يف العـراق رقـ ( 72لســنة  1122املعــدك) واملــاد (/ 6
اثل اً) من قانون هيئة الن اهة العراق رق ( 71لسنة .)1122
 -22تنظر املاد ( / 1د) من قانون اعاد تنظي هيئة الرقابة اإلدارية املصرية رق ( )56لسنة  2946املعدك.
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وب لك تشرتك األجه الرقابية يف كل من مصر ولبنان مبسألة غياب الن يف قوانينها بصالحية تلق
الشـناوى واإلخبـارات خالفـاً لقـوانن األجهـ الرقابيـة يف العـراق الـي نصــت علـ صـالحية هـ األجهـ
بتلق اإلخبارات والشناوى.
اث يا :صمحية الردقيق الرفريش:
لقد منح قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العـراق صـالحية تـدقي وتفتـيش حسـاابت ونشـاطات
اجلهات اخلاضعة لرقابت والتحق من سالمة التصر يف االمواك العامة ،وفاعلية تطبي القوانن واألنظمة
والتعليمات(.)21
وللديوان يف سبيل ذلك طل األوليات الال مة وإعـداد فـرق تفتـيش وتـدقي وسـواء كـان هـ ا التـدقي
إداري أو ما .
()27
وهليئــة الن اهـ ة القيــا أبي عمــل يســه يف منافحــة الفســاد والوقايــة منـ  ،وتلتـ دوائــر الدولــة كافــة
بت ويد اهليئة مبا تطلب من واثئ وأوليات ومعلومات تتعلـ ابلقضـية املـراد التحـري منهـا( ،)26ومـن منطـوق
منح ه الصالحية يستدك ان هل اهليئة سلطة التدقي والتفتيش عل كافة دوائر الدولة.
وكـ لك ملنتـ املفــتش العــا يف كـل و ار أو جهــة غــري مرتبطــة بـو ار صــالحية اخضــاع اداء الــو ارات
ودوائر الدولة إلجراءات املراجعة والتدقي والتقيي والتفتيش وأي نشاط آخر ملراجعة األداء(.)25
وإبمنــان مــوظف املنتـ  ،الوصــوك دون قيــود إىل مجيـ مناتـ الــو ار اخلاضــعة لرقــابته  ،وهلـ حـ
االطـ ــالع عل ـ ـ كافـ ــة السـ ــجالت وبيـ ــا ت املعلومـ ــات والتقـ ــارير واخلطـ ــط والتوقيعـ ــات واألوامـ ــر والعقـ ــود
وامل كرات واملراسالت االخرى مبا يف ذلك املراسالت االلنرتونية(.)24
وب لك من املمنن أن حيصل تنا ع أو تـ اح يف االختصاصـات عـن طريـ اجـراء التـدقي أو التفتـيش
ع ل اية دائر من دوائر الدولـة مـن قبـل هـ األجهـ الرقابيـة ،إذ تقـو كـل هـ األجهـ الرقابيـة أو عـدد
منهــا بطلـ ذات األوليــات املـراد تــدقيقها ،ممــا ينلــف اإلدار موضــوع الرقابــة تنــاليف اضــافية يف تصــوير
األوليــات املطلوبــة مــن قبــل األجه ـ الرقابيــة ،وب ـ ك اجلهــد والوقــت والنفقــات االضــافية ،والضــغط عل ـ
املــوظفن يف اإلدار لغــرض ت ويــده هب ـ األوليــات ،ك ـون عــد ت ويــده هبــا تعــد خمالفــة حتاس ـ عليهــا
قـوانن هـ األجهـ ( ،)23هيــك عــن التنــا ع احلاصــل إذا مت طلـ النس ـ ة االصــلية لـ ات املوضــوع مــن
قبله .

 -21تنظر املاد ( / 4أوالً) من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق رق ( )72لسنة  1122املعدك.
 -27تنظر املاد ( / 5سابعاً) من قانون هيئة الن اهة العراق رق ( )71لسنة .1122
 -26ينظر املواد ( / 5سابعاً / 25 ،أوالً) من قانون هيئة الن اهة العراق رق ( )71لسنة .1122
 -25ينظــر القس ـ األوك مــن قــانون املفتشــن العمــومين العراق ـ الصــادر مبوج ـ أمــر ســلطة االئــتال املؤقتــة رق ـ ( )53لســنة
 1116املعدك.
 -24ينظر القس (السادس  )2 /من قـانون املفتشـن العمـومين العراقـ الصـادر مبوجـ أمـر سـلطة االئـتال املؤقتـة رقـ ()53
لسنة  1116املعدك.
 -23ينظــر املــاد (/ 1اثل اً/رابعـاً) مــن قــانون ديـوان الرقابــة املــا العراقـ رقـ ( )72لســنة  1122املعــدك واملــاد ( )3مــن قــانون
اعاد تنظي الرقابة اإلدارية املصرية ،رق ( )56لسنة  2946املعدك.
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ويف مص ــر مي ــارس اجله ــا املركـ ـ ي للمحاس ــبات مهم ــة التفت ــيش والت ــدقي اإلداري وامل ــا علـ ـ دوائ ــر
ومؤسسات الدولة(.)28
وكـ لك مــنح قــانون اعــاد تنظــي هيئــة الرقابــة اإلداريــة املصـرية رقـ ( )56لســنة  2946املعــدك ،هـ
اهليئة اجراء التفتيش والتدقي سواء عل مستوى امل الفات املالية أو اإلدارية( ،)29وه ا ما يدعو اجلها ين
اعــال إىل التصــاد و الت ـ اح يف اختصاصــات التــدقي والتفتــيش وعل ـ النحــو ال ـ ي مت بيان ـ يف األجه ـ
الرقابية يف العراق.
وأما يف لبنان فيرتك تدقي ديوان احملاسبة عل األمـور املاليـة ،مـن خـالك رقابتـ السـابقة والالحقـة ،إذ
أن ديـوان احملاســبة يــنظ تقــارير الســنوية علـ النتــائ املاليــة وبـ لك نصــت املــاد ( )63مــن قــانون ديـوان
احملاسبة رق ( )81لسنة  2987املعدك عل أنـ (يـنظ الـديوان يف مايـة كـل سـنة تقريـراً عـن نتـائ رقابتـ
واالصالحات الي تقرتح ادخاهلا عل خمتلف القوانن واألنظمة الي يؤدي تطبيقها إىل نتائ مالية).
وخيــت جهــا الت فتــيش املرك ـ ي يف لبنــان ابلتفتــيش والتــدقي اإلداري واملــا عل ـ املؤسســات العامــة،
وتص ــدر األوام ــر اخلاص ــة بتنلي ــف امل ــوظفن يف التفت ــيش ،ام ــا ع ــن رئ ــيس ادار التفت ــيش املرك ـ ي يف مجي ـ
()11
،
االحـواك ،أو عــن رئــيس الــديوان أو املــدع العــا لــدى الــديوان إذا كــان األمــر يتعلـ ابلتفتــيش املـا
وهـ ا االجـراء يقلـل مـن التـ اح ابالختصاصـات بــن هـ ين اجلهـا ين الرقـابين ،ففـ هـ ا االجـراء نــرى ان
لبنان تقدمت خطو عل كل من العراق ومصر يف إصدار أوامر التنليف للمفتشن ،إذا كان يتعلـ هـ ا
التفتيش ابألمور اإلدارية ،أو املالية وكل جها حس اختصاص .
اثلثا :سلطة الرح يق اإلحالة إليه:
يعــد التحقي ـ أحــد اإلج ـراءات املهمــة واجلوهريــة الــي يتعــن عل ـ اجلهــة امل تصــة أن تت ـ ها قبــل أن
توق أي نوع من أنواع اجل اءات عل املوظف العا (.)12
وختتلف سلطة االحالة إىل التحقي من دولـة إىل اخـرى حسـ نظـا الدولـة املتبـ  ،ففـ العـراق أيمـر
ابإلحالة إىل التحقي الرئيس اإلداري سواء كان الو ير أو رئيس الدائر  ،وجيري التحقي االداري عن طري
جلنة منونة من ثالثة اعضاء عل أن ينون أحده حاصالً عل شهاد جامعية يف القانون(.)11
أمـا التحقيـ اجلنــائ فيلـ أن يصــدر بـ أمـر قضــائ  ،أو و اري إذا كــان القــائ ابلتحقيـ مــن منتســيب
هيئة الن اهة ،وعمل ه ا احملق يف األساس هو إجراء التحقي اجلنائ  ،وينون حامل لشهاد حمدد ذات
صلة ابلقانون ويعمل حتت إشرا ومتابعة القضاء(.)17
وك ـ للك لألجه ـ الرقابيــة يف الع ـراق ســلطة اج ـراء التحقي ـ بنفســها أو إحالت ـ إىل اجلهــات امل تص ـة
إلجرائ  ،حس الصالحيات امل ولة إليها ،وحس جسامة امل الفة املرتنبة.
 -28ينظر املاد ( )5من قانون اجلها املرك ي للمحاسبات املصري رق ( )266لسنة  2988املعدك.
 -29تنظر املاد ( )1من قانون اعاد تنظي الرقابة اإلدارية املصرية ،رق ( )56لسنة  2946املعدك.
 -11ينظر املاد ( )4 / 1 / 2 / 21من قانون التفتيش املرك ي اللبناين ،رق ( )225لسنة  2959املعدك.
 -12ك ــوثر ح ــا س ــلطان ،امتي ــا ات املوظ ــف الع ــا واثره ــا يف اد فاعلي ــة اإلدار – دراس ــة مقارن ــة ،-رس ــالة ماجس ــتري ،كلي ــة
القانون ،جامعة بغداد ،1111 ،ص.279
 -11تنظر املاد ( / 21أوالً) من قانون انضباط موظف الدولة والقطاع العا رق ( )26لسنة  2992املعدك.
 -17سام رضوان املوسوي ،دور القانون و القضاء يف منافحة الفساد ،ط ،1منتبة صباح ،بغداد ،1122 ،ص.127
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إذ ميلك ديوان الرقابة املالية االحتادي صالحية احالة امل الفات إىل التحقي  ،فعنـد اكتشـاف امل الفـة
يطل من منت املفتش العا أو هيئة الن اهة اجراء التحقي  ،وه االحالة جوا يـة وليسـت وجوبيـة ،إذ
نصــت املــاد ( ) 26مــن قــانون دي ـوان الرقابــة املاليــة االحتاديــة عل ـ أن (للــديوان عنــد اكتشــا خمالفــة ان
يطلـ مــن املفــتش العــا أو هيئــة الن اهــة اجـراء التحقيـ  ،).....ومــن منطــوق هـ املــاد نــرى ان القــانون
جعل للديوان اخليار يف االحالة للتحقي أو عد االحالـة ،وهنـا نـرى انـ كـان االجـدر ابملشـرع العراقـ ان
يل ديـوان الرقابـة املاليـة االحتـادي إبحالـة التحقيـ إىل اجلهـات امل تصـة أو اجـراء التحقيـ بنفسـ  ،ال ان
يــرتك امــر االحالــة مرهــو ً إبراد الــديوان ،وك ـ لك ل ـرئيس الــديوان أن يطل ـ مــن الــو ير أو رئــيس اجلهــة
اخلاضعة لرقابتـ احالـة املوظـف املسـؤوك عـن امل الفـة إىل التحقيـ ( ،)16هـ ا ويلتـ ديـوان الرقابـة املاليـة ان
يودع مجي االدلة عن أعماك الغش والتب ير واساء التصر إىل املفتش العا امل ت ليتوىل األخري اختاذ
اإلجراءات املناسبة(.)15
وجنــد أن القــانون اتر خيــري دي ـوان الرقابــة املاليــة االحتــادي إبحال ـة امل الفــات املنتشــفة عل ـ منت ـ
املفتش العا وهيئة الن اهة ،أو يطل رئيس الديوان من الو ير إحالة املوظف امل الف إىل التحقي  ،ويل
الديوان إبيداع مجي األدلة املتعلقة أبعماك الغش والتب ير وإساء التصر لدى املفتش العا اترً أخرى،
إذ أن ه ـ ا التعــدد يف االحالــة إىل التحقي ـ امــر يتعــارض وتو ي ـ االختصاصــات بصــور دقيقــة وواضــحة،
ويـؤثر سـلباً علـ عمـل االدارات مـن جانـ  ،وعمـل األجهـ الرقابيـة مـن جانـ آخـر ،والسـب يف ذلـك
يعود إىل ك ر اجلهات الي متلك صالحية التحقي أو االحالة الي  ،ال بل ان اجلهة الواحد ختري ابإلحالة
إىل التحقي إىل اك ر من جهة خمتصة.
()14
وهليئــة الن اهــة ايض ـاً التحقي ـ يف قضــاا الفســاد  ،وهلــا ك ـ لك أن تطل ـ مــن جهــات اخــرى اج ـراء
التحقي ـ كمنت ـ املفــتش العــا ( ،)13وك ـ لك ملنت ـ املفــتش العــا صــالحية االحالــة إىل التحقي ـ عل ـ
سلطات التحقي املناسبة ،ه ا ابإلضافة إىل اختصاص االصـيل أبجـراء التحقيـ يف امل الفـات املنتشـفة
من قبل أو احملالة الي من جهات اخرى(.)18
ويف مصر فإن سلطة التحقي واإلحالة إلي تنون من قبل جهتن:
األوىل (اجلهة اإلدارية) والي تتم ل ابلو ير امل ت  ،إذ ل أن حييل إىل التحقيـ كـل موظـف مت تعيينـ
مبرسو مجهوري أو من ه بدرجة مدير عا  ،اما من ه اقل درجة من هؤالء املوظفن فأن وكيل الو ير أو
رئيس املصلحة حبس االحواك هو ال ي يتوىل احالته إىل التحقي اإلداري(.)19

 -16تنظر املواد ( / 25 ،26أوالً) من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق ،رق ( )72لسنة  1122املعدك.
 -15تنظر املاد ( / 12اثل اً  /رابعاً) من قانون هيئة الن اهة العراق  ،رق ( )71لسنة .1122
 -14تنظر املاد ( / 7أوالً) من قانون هيئة الن اهة العراق  ،رق ( )71لسنة .1122
 -13التقرير السنوي ملنت املفتش العا يف و ار الرتبية لعا  ،1121ص.235
 -18ينظــر القس ـ (اخلــامس  )6 ،1 /مــن قــانون املفتشــن العمــومين العراق ـ الصــادر مبوج ـ أمــر ســلطة االئــتال املؤقتــة رق ـ
( )53لسنة  1116املعدك.
 -19امح ــد حمم ــود الربيعـ ـ  ،التحقيـ ـ اإلداري يف الوظيف ــة العام ــة ،رس ــالة ماجس ــتري ،كلي ــة الق ــانون ،جامع ــة املوص ــل،1117 ،
ص.74
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وال انية ه (النيابة اإلدارية) ،إذ هلا صالحية التحقي يف امل الفـات الـي ترفـ اليهـا مـن رئـيس الرقابـة
اإلداريـة أو ئبـ ( ، )71وكـ لك تقــو مبهمـة التحقيـ يف امل الفـات الــي تـرد إليهــا عـن طريـ الشـناوى مــن
االفراد أو اهليئات(.)72
وعل الرغ من وجود جهتن فقط تقو إبجراء التحقي يف مصر خالفاً ملا هو عليـ احلـاك يف العـراق
ال ـ ي ينــون في ـ التحقي ـ واالحالــة إليــة مــن عــد جهــات ،وذات صــالحيات اختياريــة وال اميــة كمــا مت
توضيح سابقاً ،االّ أن هناك من يرى أن ممارسة النيابة اإلدارية ألعماك التحقي في نوع مـن اال دواج يف
تو ي ـ االختصاصــات ،كمــا ان يف ذلــك اضــعافاً لســلطة ال ـرئيس اإلداري عل ـ مرؤوســي  ،كــون املــدير هــو
املسـؤوك عــن جنـاح إدارتـ وجيـ أن يتمتـ بقـدر مــن السـلطة يعــادك مـا يتحملـ مـن املســؤولية ،ويـرى هـ ا
الرأي أن منح النيابـة اإلداريـة االختصـاص االصـيل يف التحقيـ يعـد اعتـداءً واضـحاً علـ سـلطات الـرئيس
اإلداري يف جماك التحقي (.)71
وأما يف لبنان فيحاك املوظف امل الف إىل جملس التأدي ( )77عن طري اجلهات االتية:
 .2السلطة الي هلا ح التعين.
 .1هيئة التفتيش املرك ي(.)76
 .7ديوان احملاسبة أو املدع العا لدى الديوان وذلك عن طري تنليف هيئة التفتـيش املركـ ي
أبجراء التحقي وف مـا تقتضـي املصـلحة العامـة( ،)75وكـ لك للمـدع العـا يف الـديوان ان
جيري التحقي بنفس يف موضوع امل الفة(.)74
وإذا شنل فعل املوظف امل الف للقانون جرمية فيت إحالت إىل القضاء(.)73
ونســتنت ممــا تقــد أنـ كلمــا ا دادت اعــداد األجهـ الرقابيــة ،ومنحــت صــالحيات التحقيـ واالحالــة
الي  ،بدون أن ينون هناك تنظي يف االحالة وتنسي مسب يف إجراء التحقي  ،فإن كل ذلك سيؤدي إىل
ا دواج وتنــا ع يف االختصــاص مــا بــن ه ـ األجه ـ الرقابيــة ،أو كمــا يــرى جان ـ مــن الفق ـ أن حيصــل
(ت اح يف االختصاصات الرقابية)( ،)78مما يؤدي إىل هدر اجلهود واملوارد و اد النفقات وضغط مضـا
عل كاهل املؤسسة موضوعة املراقبة.

 -71تنظر املاد ( )8من قانون اعاد تنظي الرقابة اإلدارية املصرية ،رق ( )56لسنة  2946املعدك.
 -72تنظر املاد ( )1من قانون النيابة اإلدارية واحملاكمات التأديبية يف مصر رق ( )223لسنة  2958املعدك.
 -71د .ماجد راغ احللو ،القضاء اإلداري ،الدار اجلامعية ،بدون منان نشر ،2988 ،ص.239
 -77يسم اجمللس التحقيق يف لبنان (جملس أتدي ).
 -76تنظ ــر امل ــاد ( )2 / 58م ــن نظ ــا امل ــوظفن اللبن ــاين الص ـادر مبوجـ ـ املرس ــو االشـ ـرتاع رقـ ـ ( )221يف 2959/4/21
املعدك.
 -75تنظر املاد ( )18من قانون ديوان احملاسبة اللبناين رق ( )81لسنة  2987املعدك.
 -74تنظر املاد ( )2/48من قانون ديوان احملاسبة اللبناين رق ( )81لسنة  2987املعدك.
 -73تنظــر املــاد ( )2/ 42مــن املرســو االش ـرتاع رق ـ ( )221لســنة  2959املعــدك اخلــاص أبنشــاء جهــا التفتــيش املرك ـ ي
اللبناين.
 -78بالك أمن ين الـدين ،اعـاد هينلـة اجلهـا االداري للدولـة يف اطـار الواقـ الـدو املعاصـر دراسـة قانونيـة اجتماعيـة ،ط،2
دار الفنر اجلامع  ،القاهر  ،1127 ،ص.616
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يتحق التنا ع السليب عندما يرفض كـل مـن املـرجعن اختصاصـ للنظـر يف القضـية الواحـد معتـرباً أمـا
خارجاً عن صالحيت (.)79
وك لك يتحق ه ا التنا ع عندما تت رع سلطة إداريـة خطـأ بعـد اختصاصـها لـرفض اختـاذ قـرار معـن
وهـ ـ متل ــك الص ــفة القانوني ــة الخت ــاذ  ،أو عن ــدما تعت ــرب الس ــلطة امل تص ــة خط ــأ ام ــا مقي ــد مبج ــرد رأي
استشاري غري مل هلا قانو ً ،كأن ينون هـ ا الـرأي صـادراً مـن منظمـة رأيهـا غـري ملـ  ،االّ أنـ يـدخل يف
عمل املؤسسة املعنية ،كاآلراء الي تصدر من النقاابت عل سبيل امل اك(.)61
ومن صور التنا ع السليب ختل اجلها الرقاي عن القضاا أو اإلخبارات الوارد الي  ،كون ليس اجلها
امل ــت ابلنظــر فيهــا ،فقــد مت الع ــور علـ ( )51111اثنــن ومخســن الــف اخبــار حمفــو يف هيئــة الن اهــة
دون اختــاذ اج ـراء مناس ـ فيه ــا ،وك ـ لك ع ــد االهتم ــا ابلقض ــاا املهم ــة الــي فيه ــا ه ــدراً كب ـرياً يف امل ــاك
العا (.)62
و قــد يت ل ـ كــل جهــا رقــاي عــن األعمــاك املوكلــة إلي ـ مــن تــدقي و تفتــيش عل ـ اعتبــار أن هنــاك
جها اً آخر يقو هب املهمة ،فقد بن تقرير ديوان الرقابـة املاليـة لعـا  1127ان منتـ املفـتش العـا يف
و ار البيئــة م ينفـ مــن خطتـ التفتيشــية ســوى  %21مــن هـ ا العــا ( ،)61وكـ لك قلــة الـ ارات التفتيشــية
ملنت املفتش العا يف و ار العدك لدائر االصالح العراقية والسجون التابعة هلا ل ات العا ( ،)67إن تـرك
اجلهات الرقابية لألعماك املوكلة إليها هو إحد الصور املهمة للتنا ع السليب فيما بن ه األجه الرقابية،
وال ـ ي يلق ـ اثر الســلبية عل ـ مصــلحة امل ـواطن فيضــعف ثقت ـ هب ـ األجه ـ ويبتعــد عــن التعــاون م ـ
العاملن فيها.
ويف التقريـر السـنوي الصـادر عـا  2959مـن هيـأ التأديـ العليـا يف لبنـان ،انتقـد مبوجبـ عـد القيــا
ابملها الرقابية والتأديبية من قبل األجه الرقابية واملؤسسات العامة الي متتلك سلطة الرقابة ،وعد إحالة
املوظفن ال ين يرتنبون خمالفات كبري إىل هيئة التأدي العليا ليت اختاذ اإلجـراءات املناسـبة حبقهـ  ،إذ م
حتــاك إىل اهليئــة امل ـ كور ســوى ( )12قض ــية ،رغ ـ امل اطب ــات الــي أجرهت ــا اهليئــة م ـ املؤسســات العام ــة
والبلدات(.)66
واملالحــظ عــد وجــود نـ يف قـوانن األجهـ الرقابيــة يف العـراق يبــن اإلجـراءات أو اآلليــة املتبعــة إذا
رفــض أحــد هـ األجهـ الرقابيــة القيــا أبمــر معــن أحيــل إليـ مــن أي جهــة سـواء كانــت هـ اجلهــة مــن
منظمـات اجملتمـ املــدين أو مـن املؤسسـات احلنوميــة ،فهـل يــرتك موضـوع االخبـار أو الشــنوى عـن قضــية
فساد دون أن يت هبا إجراء من قبل األجه الرقابية؟ ،إذ أن القوانن الناف وامل تصة هبـ ا املوضـوع م
 -79د .اليــاس ابــو عيــد ،نظريــة االختصــاص يف أصــوك احملاكمــات املدنيــة واجل ائيــة ،منشــورات يــن احلقوقيــة ،بــريوت،1116 ،
ص.588
 -61د .ادوار عيد ،القضاء اإلداري ،اجل ء ال اين ،مطبعة البيان ،بريوت ،2935 ،ص.33
 -62التقرير السنوي هليئة الن اهة يف العراق لعا  ،1127ص.25
 -61تقرير ديوان الرقابة املالية االحتادي العراق لعا  ،1127ص.123
 -67تقرير ديوان الرقابة املالية االحتادي ،املصدر نفس  ،ص.66
 -66د .طارق اجمل وب ،اإلدار العامة ،ط ،2منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،1115 ،ص.385
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تن عل وجود جهة معينة مينن اللجـوء إليهـا إذا رفضـت شـنوى أو اخبـار قـد مـن مـواطن ،وتـ رعت
األجه الرقابية بعد اختصاصها مبوضوع ه ا االخبار أو الشنوى.
يف حن عاج جملس الدولة الفرنس بصور عامة حالة التنا ع السليب يف الطلبـات املقدمـة إىل جهـات
غري خمتصة ،سواء كان ه ا التنا ع عل مستوى املؤسسات العامة أو عل مستوى األجهـ الرقابيـة فيهـا،
إذ استقر قضاؤ عل ان إذا قد الطل إىل جهة غري خمتصة وكان هلا دور يف فح الطل  ،م اك ذلك
ت ويــد اجلهــة صــاحبة االختصــاص ابملعلومــات الال مــة عــن الطلـ املقــد إليهــا ،وامتنعــت تلــك اجلهــة عــن
القيا بدورها وم تق إبحالة الطلـ إىل اجلهـة امل تصـة لغـرض اختـاذ إجراءاهتـا فيـ  ،فقـد عـ ّد هـ ا اإلجـراء
مبن لــة قـرار إداري ســليب وابإلمنــان أن يرفـ ضــد دعــوى اإللغــاء ،أمــا إذا مت تقــدمي الطل ـ إىل جهــة غــري
خمتصـة وم ينــن هلـ اجلهــة دور فيـ فيتوجـ علـ هـ اجلهـة أن تــرفض قبـوك هـ ا الطلـ أتسيسـاً علـ
عد االختصاص ،وال حي هلـا أن حتفظـ دون ابـال مقـد الطلـ  ،وإذا قـد الطلـ إىل اجلهـة امل تصـة
قانو ً وامتنعت عن اختاذ اإلجراء املناس بشأن فيع ّد امتناعها قراراً سلبياً قابالً لإللغاء(.)65
ويف قرار صادر عن احملنمة االحتادية العليا يف العراق قررت ه احملنمة ( ......ولدى عطف النظر
يف احلن املمي وجد ان غري صحيح وخمالف للقانون ذلك ان حمنمة القضاء اإلداري قضـت بـرد دعـوى
املدع من جهة االختصاص.....بوصفها اما ال ختت ابلقرارات اإلدارية الي رس القانون طريقاً للتظل
منهـ ـ ـ ــا أو االع ـ ـ ـ ـرتاض عليهـ ـ ـ ــا أو الطعـ ـ ـ ــن هبـ ـ ـ ــا دون ان تالحـ ـ ـ ــظ ان املـ ـ ـ ــدع يـ ـ ـ ــدع يف دع ـ ـ ـ ـوا املرقمـ ـ ـ ــة
/6161ق 1121/امتنــاع املــدع علي ـ اضــافة إىل وظيفت ـ مــن تــروي معاملت ـ التقاعديــة واكماهلــا وفق ـاً
لالستحقاق القانوين .....ومبا ان القرار املطعون في قرار سـليب صـادر عـن املـدع عليـ  /اضـافة لوظيفتـ
يقض ـ بعــد تــروي معاملــة املــدع التقاعديــة وارســاهلا إىل دائــر التقاعــد وف ـ الســياقات املتبعــة ،فتنــون
حمنمة القضاء اإلداري ه امل تصة بنظر الدعوى املقامة بعد توفر شروطها.)64().....
وب لك يع ّد االمتناع عن القيا ابألعماك املوكلة للدائر الي ه من اختصاصها القيا هبا ،قراراً سلبياً
قابالً للطعن في  ،وف توج احملنمة االحتادية العليا يف العراق.
ونـرى أن تنــا ع االختصــاص الســليب بــن األجهـ الرقابيــة هــو أخطــر وأشــد وطــأ ً مــن التنــا ع اإلجيــاي،
والسب ينمن يف أن عمل ه األجه هو منافحة الفساد اإلداري واملا يف البلد ،وأن ترك أي قضية
من قضاا الفساد من دون أن يت التحقي فيها من قبل ه األجه ب ريعة عد اختصاصها يـؤدي إىل
انتشار الفساد اإلداري واملا وانتهاك األمواك العامة من دون حماسبة ،وذلك لعد وجود آلية واضـحة يف
قـوانن األجهـ الرقابيـة أو يف أنظمتهــا الداخليــة تضـ حــداً هلـ ا التنــا ع ،هيــك عــن تعــدد هـ األجهـ
وتداخل صالحيتها وتعدد مهامها األمر ال ي يلق بناهل عل أعماك ه األجه .

 -65د .خالد ال بيدي ،القرار اإلداري السليب يف الفق والقضاء املقارن ،حب منشور يف جملة احلقوق النويتية ،جامعة النويت،
العدد  ،7السنة ال الثون ،1114 ،ص.751
 -64ق ـرار احملنمــة االحتاديــة العليــا يف الع ـراق ،امل ـرق ( / 93احتاديــة  /متيي ـ  )1127 /الصــادر بتــاريخ  ،1127/5/4واملنشــور
عل املوق الرمس للمحنمة االحتادية.
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المبحث الثاني :اآلثار المترتبة على تنازع االختصاص بين األجهزة الرقابية
يؤدي تنا ع االختصاص بن األجه الرقابية إىل حصوك آاثر ،تربك عمل األجهـ الرقابيـة املتم لـة ب ـ
(ديوان الرقابية املالية االحتادي وهيئة الن اهة ومنت املفـتش العـا ) ،وهـ اآلاثر سـو تـؤدي إىل قصـور
هـ ـ األجهـ ـ يف اداء امله ــا امللق ــا علـ ـ عاتقه ــا ،وجتع ــل املفس ــدين يف م ــأمن م ــن احلس ــاب واملالحق ــة
القانونية ،ومن جان آخر فأن التنا ع يف االختصاص يؤدي إىل قصور اإلدار واملؤسسات العامة يف أداء
النشـاط املوكــل إليهــا ويــؤدي إىل اخــتالك املرافـ العامــة ،والـ ي يلقـ بظاللـ علـ املــاك العــا فيصــبح مــن
الصعوبة السيطر علي .
وتنقس ه اآلاثر إىل آاثر قانونية تتم ل إبلغـاء أو بطـالن هـ القـرارات اإلداريـة واألعمـاك القانونيـة
لألجه الرقابية ،وآاثر اخرى متعدد  ،إذ تعاين مؤسسات الدولة املعنية مبراقبة أعماهلا ،مـن انعنـاس هـ ا
التنا ع احلاصل بن األجه الرقابية عل أعماهلا اإلدارية والقانونيـة ،ممـا حيصـل تراجعـاً يف تقـدمي اخلـدمات
إىل املواطنن من جان  ،وعد تلبية احلاجات الي يقدمها املرف العا لغرضها املنشود من جان آخر.
وبنــاءً علـ مــا تقــد سنقسـ هـ ا املبحـ علـ مطلــن نبحـ اآلاثر القانونيــة لتنــا ع االختصــاص يف
املطل األوك ونبن يف املطل ال اين اآلاثر األخرى:
املطلب األول :اآلثار القانونية لتنازع االختصاص

تنت عن تنا ع االختصاص بن مؤسسات الدولة آاثر قانونية تؤثر بصور مباشر عل عملها.
وم ـ ــن أه ـ ـ ه ـ ـ اآلاثر إلغ ـ ــاء الق ـ ـرارات ال ـ ــي تص ـ ــدر م ـ ــن ه ـ ـ اجله ـ ــات إذا كان ـ ــت خمالف ـ ــة لقواع ـ ــد
االختصــاص ،ومييـ الفقـ بــن نــوعن مــن عيـ االختصــاص ،يتم ــل النــوع األوك ابلعيـ اجلســي  ،والـ ي
يصـل إىل درجـة الــبطالن أو االنعـدا ويســم ابغتصـاب الســلطة ،امـا النــوع ال ـاين مــن عيـ االختصــاص
هــو العي ـ البســيط ،إذ جيعــل عي ـ االختصــاص معيب ـاً وينــون قــابالً لإللغــاء إذا طعــن ب ـ أمــا القضــاء
اإلداري(.)63
وللمحاك اإلدارية يف العـراق والـدوك املقارنـة عـد قـرارات الغـت مبوجبهـا قـرارات هليئـات إداريـة قامـت
ابلتجاو عل اختصاصات هيئات اخرى مساوية هلا ،فقد اصـدر جملـس شـورى الدولـة العراقـ قـراراً نـ
فيـ ( ...وحي ـ ان اصــوك املعــامالت اإلداريــة توج ـ أبن الــو ير خياط ـ مــن هــو يف مرك ـ  ...وأتسيس ـاً
علـ مــا تقــد مــن اســباب قــرر اجمللــس ال جيــو ختويــل مــدير اإلدار االنت ابيــة يف املفوضــية العليــا املســتقلة
لالنت اابت املوافقة عل تنسي املوظفن من دوائر الدولة والقطاع العا إىل املفوضية)(.)68
وك ـ لك ألغــت احملنمــة اإلداريــة العليــا يف مصــر ق ـرار و يــر احلربيــة ،القاض ـ برتقيــة موظــف اتب ـ لــو ار
اخرى ،إذ جاء يف حنمها بتاريخ ( 2954/4/24ان ه ا القرار قد شاب عي عد االختصـاص ،ومـن
ينــون ابطـالً لفقدانـ احــد مقوماتـ  ،ويتعــن مــن اجــل ذلــك القضــاء إبلغائـ ) ،وقــد أخـ جملــس شــورى
الدولــة اللبنــاين نفــس املوقــف يف حنـ ل ـ خبصــوص جتــاو و يــر املاليــة للصــالحيات امل ولــة ل ـ و الص ـادر
 -63د .نوا كنعان ،القضاء اإلداري ،ط ،2دار ال قافة للنشر والتو ي  ،عمان ،1119 ،ص.151
 -68القرار رق ( )1127 / 55الصادر بتاريخ  ،1127/5/71قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لعا  ،1127ص.275
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بتــاريخ  ، 2941/6/21إذ ج ــاء في ـ (ان و ي ــر اخلارجي ــة واملغرتب ــن قــد واف ـ عل ـ م ــا ج ــاء مب ـ كر م ــدير
املغرتبـن ....وحيـ ان هـ املوافقـة تلـ الدولـة ابملبلـغ املمنـوح هلـا ألمــا صـادر عـن الـو ير امل ـت  ،فــال
صــالحية لــو ير املاليــة ابإلدالء مبــا خيــالف النتــائ املرتتبــة عل ـ الق ـرارات االل اميــة الــي تصــدر عــن الــو ير
امل ت يف كل ما يدخل ضمن اختصاص )(.)69
ويتبن لنا ان األثر املرتت عل القرارات اإلداريـة واألعمـاك القانونيـة واملاديـة الـي تصـدر مـن أي هيئـة
إدارية أو رقابية هو االلغـاء ،أو الـبطالن كـل حبسـ ظروفـ وأحوالـ  ،وان بطـالن العمـل أو القـرار اإلداري
يرت علي ا الة آاثر والنتائ املرتتبة علي وابلتا ت ه اجلهود والنفقات الي بـ لت يف سـبيل اجنـا يف
مه الريح.
ومن اآلاثر القانونية املرتتبة عل تنا ع االختصاص هو التضارب يف اصدار التوصيات واملقرتحات من
هـ األجهـ إىل اإلدارات موضــوع الرقابــة ،فــأن كــل جهــا يصــدر توصــيات ومقرتحاتـ علـ وفـ مــا يـرا
مناسباً ،ووف الرؤا املعتمد لدي يف دع املصلحة العامة ،مما حيصل تشابك وتداخل يف ه التوصـيات
واملقرتحــات والــي قــد تصــدر خمتلفــة بــن اجلهــا واآلخــر ،وهـ ا مــا مت توضــيح يف االســتبا ت املعــد هبـ ا
اخلصوص( ،)51إذ مت ملء ( )28مثان عشر استبانة من أصل ( )211مائة استبانة الي مت ملؤها مـن قبـل
م ـ ــوظف ادارات الدول ـ ــة ،وال ـ ــي أش ـ ــارت إىل تع ـ ــدد التوص ـ ــيات واملقرتح ـ ــات وتض ـ ــارب هـ ـ ـ التوص ـ ــيات
واملقرتحات فيما بينها ،ابإلضافة إىل تضارب القرارات الصادر عل أساس ه التوصيات و املقرتحات.
وكـ ـ لك تت ــأثر التشـ ـريعات اخلاص ــة مبنافح ــة الفس ــاد اإلداري ابلتن ــا ع احلاص ــل ب ــن األجهـ ـ الرقابي ــة
امل تصــة ،إذ مــنح قــانون هيئــة الن اهــة يف الع ـراق رق ـ ( )71لســنة  ،1122هل ـ اهليئــة اعــداد مشــروعات
الق ـوانن ورفعهــا إىل الســلطة التش ـريعية امل تصــة عــن طري ـ رئــيس اجلمهوريــة أو رئ ـيس الــو راء أو اللجنــة
الربملانية امل تصة مبوضوع التشري املقرتح( ،)52وك لك منح قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي رقـ ()72
لس ــنة  1122املع ــدك هلـ ـ ا ال ــديوان دراس ــة القـ ـوانن واألنظم ــة والتعليم ــات ،واب ــداء الـ ـرأي يف مش ــروعات
القـ ـوانن واألنظم ــة والتعليم ــات املعروض ــة علـ ـ ال ــديوان( ،)51وكـ ـ لك لل ــديوان دراس ــة التشـ ـريعات املالي ــة
واإلدارية وتقدمي املقرتحات والتوصيات املناسبة بشأما(.)57
والسؤاك ال ي يطرح هنا هـو إذا اعـرتض ديـوان الرقابـة املاليـة االحتـادي علـ مشـروع قـانون يـت تقدميـ
مـن قبــل هيئــة الن اهــة فمــن هـ اجلهــة الــي هلــا األولويــة يف الـرأي؟ ،ومــن هـ اجلهــة امل تصــة يف تــرجيح أو
تغليـ الـرأي املناسـ بـن آراء هـ اجلهـات؟ ،ونــرى ان يف حالـة وجـود جهـة واحـد متـارس الرقابـة علـ

 -69وردت هـ ـ القـ ـرارات يف كت ــاب د .حس ــن ع م ــان ،ق ــانون القض ــاء اإلداري ،ط ،2منش ــورات احلل ــيب احلقوقي ــة ،ب ــريوت،
 ،1114ص.677
 -51قـا الباحـ إبعـداد هـ ا االسـتبيان لـدوائر الدولـة يف حمافظـة كـربالء املقدسـة كـل مـن (جامعـة كـربالء ،املديريـة العامـة لرتبيــة
كـربالء املقدســة ،دائــر تو ي ـ النهـرابء  /فــرع كـربالء ،دائــر بلــدات كـربالء ،مديريــة بلديــة ك ـربالء ،مديريــة راعــة كـربالء ،دائــر تو ي ـ
املنتجات النفطية  /فرع كربالء) لغرض الوقو عل الواق العمل لآلاثر املرتتبة عل أعماك األجه الرقابية وتقاط اختصاصاهتا.
 -52تنظر املاد ( / 7رابعاً) من قانون هيئة الن اهة العراق  ،رق ( )71لسنة .1122
 -51تنظر املاد ( / 15اثل اً) من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق ،رق ( )72لسنة  1122املعدك.
 -57تنظر املاد (/ 6أوالً  /ج) من النظا الداخل لديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق املرق ( )2لسنة .1121
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أعماك اإلدار  ،ملا حصل ه ا التنا ع وما حصلت ه اآلاثر ،وما أثريت ه التسـاؤالت الـي حتتـاج إىل
تعديل تشريع من اجل حس االجابة عليها.
وخيتلف األمر يف كل من مصر و لبنان ،إذ م تـن قـوانن األجهـ الرقابيـة فيهـا ،علـ صـالحيتها يف
اق ـرتاح أو اعــداد مشــاري الق ـوانن ،وم تتضــمن ايض ـاً بيــان رأيهــا القــانوين أو توصــياهتا ومقرتحاهتــا يف ه ـ ا
اخلصوص ،وب لك يستبعد ان تنون هناك آاثر قانونية الستبعاد تنا ع االختصاص يف ه ا اجملاك.
املطلب الثاني :اآلثار األخرى لتنازع االختصاص

هناك آاثر أخرى لتنا ع االختصاص فيما بن األجه الرقابية تؤدي إىل انتشار ظاهر الفساد اإلداري
واملا  ،وذلك من خالك تنا ع ه األجه فيما بينها اتركة املفسدين بدون حساب أو رقابة عليه .
وتتم ل اآلاثر األخرى ابلنقاط اآلتية:
أ ال :هدر املا العام:
تقــو األجهـ الرقابيــة ابســتنفاذ جهــود موظفيهــا ،ابإلضــافة إىل صــر مبــالغ مضــاعفة خاصــة ابلعمــل
الرقــاي وابلتــا قــد تنــون النتيجــة ان هنــاك جهــا اً رقابيـاً آخــر قــد ســبقها يف هـ ا اإلجـراء ،ممــا يتســب يف
هدر نفقات أحد األجه عل إجراءات رقابة موضوع معن وقد سبق جها آخر يف اختاذ ه ا االجراء.
اث يا :أتخر حسم ال ضااي املعر ضة أمام اجلبات الرقابية:
قــد تتطل ـ بعــض القضــاا تشــنيل جلــان مت صصــة وه ـ ا الت ص ـ قــد يتــوفر يف جهــا رقــاي دون
اآلخر ،أو قد ينتظر اجلها الرقاي حس ذات القضية مـن قبـل جهـا رقـاي آخـر ليقـو بـدور يف تشـنيل
جلنــة اخــرى ممــا تطــوك اإلج ـراءات وتطــوك معهــا فــرت اجنــا القضــية ،كمــا أن تنــا ع االختصــاص يف العمــل
يــؤدي إىل اســتغالك املنصـ الــوظيف لغــرض أتخــر حسـ هـ القضــاا والـ ي مي ــل احــد عناصــر الفســاد
اإلداري(.)56
وقد أشارت عينة من مـوظف الدولـة إىل هـ ا النـوع مـن اآلاثر يف االسـتبانة املقدمـة الـيه  ،إذ جـاء يف
أحد ه االستبا ت (يقو أحد ه األجه ابلتوصية إلحالـة قضـية معينـة إىل احملـاك امل تصـة وجهـا
آخر يوص بغل التحقي لعد كفاية االدلة فه ا يؤدي إىل تنا ع االختصاص)(.)55
اثلثا :عدم مصداقية ت ارير األجبز الرقابية:
ومن بن آاثر تنا ع االختصاص بن األجه الرقابية تقدمي ه األجه بيا ت عن منافحة الفسـاد
بصور خاطئة أو غري دقيقة وقد تنون مبالغاً فيهـا ،والـي تعـرض هـ البيـا ت علـ اجلمهـور أو اجلهـات
املسؤولة عن االشرا عل أعماك ه األجه الرقابية ،وم اك ه اآلاثر هـ عنـدما حتـاك قضـية تتعلـ
ابلفساد اإلداري من جها رقاي عل جها رقاي آخـر أقـل منـ درجـة ،فعنـدما حييـل ديـوان الرقابـة املاليـة
االحت ـ ــادي قض ـ ــية فس ـ ــاد أو خمالف ـ ــات مالي ـ ــة إىل منتـ ـ ـ املف ـ ــتش الع ـ ــا ألجـ ـ ـراء التحقيـ ـ ـ اإلداري هبـ ـ ـ ا
 -56سام روضان ،مصدر ساب  ،ص.252
 -55االستبيان ال ي اجرينا م أحد املوظفن القانونين يف مديرية راعة حمافظة كربالء املقدسة.
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اخلصوص( ،)54أو عندما حتيل هيئة الن اهة اخباراً أو شنوى عل منت املفتش العا لغرض قيا االخري
ابختاذ إجراءات التحقي والتدقي هب ا اخلصوص ،وقد تنون نتـائ هـ ا التحقيـ أو التـدقي اعـاد مبـالغ
مالية إىل الدولة ،أو احالة اصحاب املناص العليا إىل القضاء بته الفساد ،فلمن حيتس ه ا االجنا ؟،
أحيس إىل اجلهة الي أحالت هـ القضـية أو هـ ا اإلخبـار أ حيسـ إىل اجلهـة الـي اختـ ت اإلجـراءات
املناسبة خبصوص وقامت بنفسها إبجراءات التدقي والتحقي ؟.
إن اإلجابة عن ه التساؤالت ه حتمية ،وذلك أن كل جهة من ه اجلهات سو حتس ه
االجنا ات هلا ،وه ا ما يؤثر عل مصداقية ه األجه وتنرار ذكر ذات القضـية عنـد أك ـر مـن جهـا ،
وابلتــا اضــعا ال قــة هبـ األجهـ الرقابيــة ،ممــا حيــل التصــاد بينهــا كــون كــل جهــا رقــاي ســيحاوك أن
يظهر يف مرك الصدار من بن األجه الرقابية ولو عل حساب املصداقية يف العمل.
رابعا :اآلاثر اإلدارية:
هناك آاثر إدارية تنت عن ت اح وتداخل الصالحيات فيما بـن األجهـ الرقابيـة ،وتتم ـل هـ اآلاثر
يف نفور موظف اإلدارات من األجه الرقابية وذلك عن طري طل أوليات القضية موضوع التدقي من
قبل أك ر من جهة رقابية ،وتل االدارات بت ويدها هبـ األوليـات سـواء كانـت ذات تنلفـة ابهظـة الـ من
أ ال ،كطب ـ أولي ــات القض ــية واستنس ــاخها ،وس ــح ه ـ األولي ــات واالحتف ــا هب ــا إ ْن تطل ـ األم ــر،
هيــك عــن تفــر املــوظفن يف الــدوائر اخلاضــعة للرقابــة لغــرض ت ويــد األجهـ الرقابيــة هبـ األوليــات(،)53
ابإلضــافة إىل الـ ا قـوانن األجهـ الرقابيــة ادارات الدولــة ومؤسســاهتا علـ ت ويــد كــل جهــا رقــاي يطلـ
األوليات الي حيتاجها يف التدقي والتفتيش وعد تربيـر التـأخر عـن منحـ هـ األوليـات( ،)58وقـد عـدت
قوانن بعض ه األجه الرقابيـة عـد ت ويـده ابألوليـات املطلوبـة خمالفـة يتعـرض مرتنبهـا إىل اجـراءات
التحقي ألغراض قوانينها(.)59
إن موضوع اآلاثر اإلدارية املرتتبة عل تنا ع االختصاص م يقتصر عل األجه الرقابية يف العـراق بـل
مشل ه ا املوضوع أيضاً األجه الرقابية يف مصر ،كاجلها املركـ ي للمحاسـبات( ،)41وكـ لك هليئـة الرقابـة
اإلداريــة يف مصــر مــن أجــل مباشــر اختصاصــاهتا حـ طلـ أو االطــالع أو الــتحفظ علـ أيــة ملفــات أو
بيــا ت أو أوراق أو احلصــوك عل ـ صــور منهــا( ،)42ممــا حيصــل أيضــا ت ـ اح يف اختصاصــات طل ـ ه ـ
األوليات.
ويف لبنان يعاق ابلغرامـة كـل موظـف أتخـر عـن ت ويـد ديـوان احملاسـبة ابألوليـات املطلوبـة ضـمن املـد
القانونيــة( ، )41ويف الوقــت ذات ـ يقــو املفتشــون التــابعون إىل جهــا التفتــيش املرك ـ ي ابإلطــالع عل ـ مجي ـ
 -54تنظر املاد ( )26من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق ،رق ( )72لسنة 1122املعدك.
 -53لقد جاء يف احد االستبيا ت الي اعـدت لغـرض هـ ا البحـ أبن (التعامـل مـ عـد أجهـ رقابيـة يتطلـ التفـر لإلجابـة
عل تساؤالهت ومالحظاهت الي غالباً ما تنون بعيد عن املهنية عدا جها ديوان الرقابة املالية).
 -58تنظر املاد ( / 25أوالً) من قانون هيئة الن اهة العراق رق ( )71لسنة .1122
 -59تنظر املاد ( / 21أوالً واثنياً واثل اً) من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق رق ( )72لسنة  1122املعدك.
 -41تنظر املاد ( )3من قانون اجلها املرك ي للمحاسبات يف مصر رق ( )266لسنة  2988املعدك.
 -42تنظر املاد ( )4من قانون إعاد تنظي هيئة الرقابة اإلدارية يف مصر رق ( )56لسنة  2946املعدك.
 -41تنظر املاد ( )9 / 41من قانون ديوان احملاسبة اللبناين رق ( )81لسنة  2987املعدك.

562

العدد11 :

املسـ ــتندات والسـ ــجالت والقيـ ــود واألوراق يف ال ـ ــدوائر الـ ــي يتولـ ــون تفتيش ـ ــها وأيخ ـ ـ ون صـ ــوراً عنه ـ ــا إذا
شاءوا(.)47
وإن اال دواجية يف عمل األجه الرقابية وتنا ع اختصاصها سواء كان سلباً أ إجياابً يـؤدي إىل ضـياع
املسؤولية ،وهـدر النفقـات ،وسـوء حتديـد املهـا ( ،)46وابلتـا ي قـل بناهلـ علـ املي انيـة العامـة للدولـة مـن
دون حتقي النتائ املرجو من وجود ه األجه الرقابية.
الخاتمة
بعد ان امينـا حب نـا عـن ثتنـا ع االختصـاص بـن األجهـ الرقابيـة علـ أعمـاك اإلدار يف العـراق دراسـة
مقارنةث فقد توصلنا إىل أه النتائ والتوصيات اآلتية:
أوالً  /النتائج:

 .2عنــدما تتعــدد املؤسســات واألجهـ املعنيــة مبنافحــة الفســاد اإلداري واملــا والــي هتــت أبعمــاك الرقابــة
عل اإلدار  ،الي متارس الرقابة من اخلارج فأن ه ا يؤدي إىل ت اح االختصاصات املنوطة هبا ،ومن
يصــع الســيطر عل ـ تفش ـ ظــاهر الفســاد ،وكمــا ان تعــدد الصــالحيات يف التفتــيش والتــدقي
واستال اإلخبـارات والشـناوى وإجـراء التحقيـ واإلحالـة إليـ مـن دون تنسـي مسـب  ،وعـد حصـر
جه ــة واح ــد الخت ــاذ ه ـ اإلجـ ـراءات ف ـإن ذل ــك ي ــؤدي إىل ه ــدر اجله ــود وامل ـوارد و اد النفق ــات،
وضغط مضا عل كاهل املؤسسة موضوع الرقابة.
 .1يــرب دور التش ـري ابعتبــار مــن أه ـ وســائل فــض تن ـا ع االختصــاص بــن األجه ـ الرقابيــة ،إذ يقــو
بتنظي عمل ه األجه ويبن اختصاصاهتا ويض احلدود املناسبة ملمارسة صالحياهتا عل وف ما
هو مرسو هلا وبدون جتاو من قبل جها رقاي عل اختصاص جها آخر.
 .7يع ّد التنسي وسيلة مهمة لتجن ت اح االختصاص ،إذ ان حيقـ التجـانس واالنسـجا بـن أعضـاء
املؤسسـات ،ومينـ وقـوع التضـارب والتنـا ع يف العمــل ،كمـا أن احلاجـة إىل التنسـي تـ داد كلمـا تقسـ
العمل بن املؤسسات علـ أسـاس الت صـ  ،ويسـاه يف منـ اال دواج يف االختصاصـات ،وجتنـ
التنا ع يف العمل الوظيف .
ثانياً  /التوصيات:

مــن أجــل القضــاء عل ـ تنــا ع االختصــاص بــن األجه ـ الرقابيــة عل ـ أعمــاك االدار يف الع ـراق نقــرتح
التوصيات اآلتية:
أ :الروصيات امل رتحة يف حا تعديآل الدسرور
 .2تع ــديل الدس ــتور العراق ـ لع ــا  1115وذل ــك إبلغ ــاء النص ــوص الدس ــتورية ال ــي نص ــت عل ـ إنش ــاء
وارتباط ديوان الرقابة املالية االحتادي وهيئة الن اهة ،وإيراد ماد يف الفصل الراب من الدسـتور العراقـ
 -47تنظر املاد ( )2 / 24من قانون التفتيش املرك ي اللبناين رق ( )225لسنة  2959املعدك.
 -46امري فرج يوسف ،منافحة الفساد اإلداري والوظيف  ،املنت اجلامع احلدي  ،مصر ،1121 ،ص.71
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حتت ابب اهليئات املستقلة تنون صياغتها عل النحو اآليت (تؤسس هيئة عامة تسم ثهيئة الرقابة
العامــةث تتمت ـ ابالســتقالك اإلداري واملــا والفــ ،،متــارس مهمــة الرقابــة عل ـ أعمــاك اإلدار وختض ـ
لرقابة جملس النواب وينظ عملها بقانون).
 .1دعو املشرع العراق بعد تعديل الدستور علـ وفـ مـا جـاء ابلفقـر األوىل مـن التوصـيات إىل تشـري
قانون هل اهليئة يبن هينليتها واختصاصها ،بعد ان يضمن اسـتقالهلا املـا واإلداري ابالسـتناد إىل
الدستور.
 .7حصــر اجلهــات الــي ختــوك ابإلحالــة إىل التحقي ـ بيــد هيئــة الرقابــة العامــة ،واجلهــات اإلداريــة حص ـراً،
وذلــك منع ـاً لت ـ اح االختصاصــات يف اإلحالــة إىل التحقي ـ  ،وجتنبـاً إلعــاد التحقي ـ أبك ــر مــن مــر
ملوضوع امل الفات ذات .
ب :الروصيات امل رتحة يف حا عدم تعديآل الدسرور:
 .2دم منات املفتشن العمومين هبيئة الن اهة ،وذلك لوحد عمل ه ين اجلها ين من جهـة ،وإبعـاد
ه ـ ـ املنات ـ ـ عـ ــن أتث ـ ـريات السـ ــلطة التنفي يـ ــة وضـ ــغط النفقـ ــات و حصـ ــر اجلهـ ــود وجتن ـ ـ تنـ ــا ع
االختصاص فيما بينها من جهة أخرى.
 .1ايراد ماد يف قوانن األجه الرقابية ينون نصها اآليت (يشرتط فـيمن يتقـد إىل التعيـن علـ اجلهـا
الرقاي أ ن يتمت ابخلرب والنفاء والن اهـة والت صـ  ،ابإلضـافة إىل شـروط التعيـن املنصـوص عليهـا
يف قــانون اخلدمــة املدنيــة رق ـ  16لســنة  2941املعــدك ،وتتــوىل جلنــة عليــا مــن اجلهــا الرقــاي ذات ـ ،
التحق من مدى توافر وانطباق ه الشروط عل املتقدمن للتعين).
 .7تعديل املـاد ( )26مـن قـانون ديـوان الرقابـة املاليـة االحتـادي رقـ ( )72لسـنة  1122املعـدك لينـون
نصــها اآليت (علـ ديـوان الرقابــة املاليــة عنــد اكتشــا خمالفــة ان يطلـ مــن منتـ املفــتش العــا أو
هيئة الن اهة كل حس اختصاص اجراء التحقي واختاذ اإلجراءات الال مة وإ الة آاثرها).
 .6تنظــي اســتمار مــن قبــل األجه ـ الرقابيــة خاصــة ابســتال الشــناوى تنــون أحــد فقراهتــا اجلهــة الــي
قدمت اليها الشنوى مسبقاً واإلجراءات املت خبصوصها.
المصادر
ابللغة العربية بعد القرآن النرمي

اوال :الكتب العربية

.2
.1
.7
.6

د .ابراهي شيحا ،اصوك االدار العامة ،منشا املعار  ،االسنندرية.1116 ،
د .ادوار عيد ،القضاء االداري ،ج  ،1مطبعة البيان ،بريوت.2935 ،
د .الياس ابو عيد ،نظرية االختصاص يف اصوك احملاكمات املدنيـة واجل ائيـة ،منشـورات يـن
احلقوقية ،بريوت.1116 ،
د .حسن ع مان حممد ،قانون القضـاء االداري ،ط ،2منشـورات احللـيب احلقوقيـة ،بـريوت،
.1114
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العدد11 :

 .5ســام روضــان املوســوي ،دور القــانون و القضــاء يف منافحــة الفســاد ،ط ،1منتبــة صــباح،
بغداد.1122 ،
 .4د .ســعد عصــفور ،د .حمســن خليــل ،القضــاء االداري ،القس ـ ال ــاين ،بــدون منــان نشــر،
بدون سنة نشر.
 .3د .طارق اجمل وب ،االدار العامة ،ط ،2منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت.1115 ،
 .8د .عبد الغ ،بسيوين ،القانون االداري ،منشأ املعار  ،االسنندرية.1115 ،
 .9د .ماجد راغ احللو ،القضاء االداري ،الدار اجلامعية ،بدون منان نشر.2988 ،
 .21د .ما ن ليلو راض  ،القضاء االداري ،ط ،1مطبعة جامعة دهوك.1121 ،
 .22د .نوا كنعان ،القضاء االداري ،ط ،2دار ال قافة للنشر والتو ي  ،عمان.1119 ،

.2
.1
.7
.6

ثانياً -:املجالت والدوريات والتقارير

االسرتاتيجية الوطنية ملنافحة الفساد يف العراق ،لالعوا .1126- 1121
التقرير السنوي لعا  1121اخلاص بعمل منت املفتش العا لو ار الرتبية.
د .خالــد ال بيــدي ،الق ـرار االداري الســليب يف الفق ـ والقضــاء املقــارن ،حب ـ منشــور يف جملــة احلقــوق
النويتية ،جامعة النويت ،العدد  ،7السنة ال الثون.1114 ،
نظا الن اهة العري يف مواجهة الفساد ،صادر عن منظمة الشفافية الدولية ،املرك اللبناين للدراسات،
.1119

ثالثا -:الرسائل الجامعية

 .2امحــد حممــود الربيع ـ  ،التحقي ـ االداري يف الوظيفــة العامــة ،رســالة ماجســتري ،كليــة القــانون ،جامعــة
املوصل.1117 ،
 .1كوثر حا سلطان ،امتيا ات املوظف العا واثرها يف اد فاعلية االدار – دراسـة مقارنـة ،-رسـالة
ماجستري ،كلية القانون ،جامعة بغداد.1111 ،
رابعاً - :الدساتري واالتفاقيات الدولية

 -3الدساتري
أ :الدساتري العراقية
 -2دستور مجهورية العراق الناف لسنة .1115
ب :الدساتري العربية
 -2الدستور اللبناين لسنة  2914املعدك.
 -1دستور مجهورية مصر العربية لسنة  2931امللغ .
 -7دستور مجهورية مصر العربية لعا ُ .1126
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تنازع االخرصاص بني االجبز الرقابية يف العراق على أعما اإلدار يف العراق

 -1االتفاقيات الد لية
 اتفاقية االم املتحد ملنافحة الفساد ،لسنة .1118خامساً - :القوانني

أ :ال وا ني العراقية
 -2القانون املدين العراق رق ( )61لسنة  2952املعدك.
 -1قانون انضباط موظف الدولة والقطاع العا رق ( )26لسنة  2992املعدك.
 -7قانون املفتشن العمومين الصادر مبوج االمر التشريع رق ( )53لسنة  1116املعدك.
 -6قانون احملنمة االحتادية العليا يف العراق رق ( )71لسنة .1115
 -5قانون التضمن العراق رق ( )21لسنة .1114
 -4قانون هيئة الن اهة رق ( )71لسنة .1122
 -3قانون ديوان الرقابة املالية رق ( )72لسنة  1122املعدك.
 -8النظا الداخل لديوان الرقابة املالية رق ( )2لسنة  1121املنشور يف جريـد الوقـائ العراقيـة ابلعـدد
( )6145الصادر بتاريخ .1127/2/18
 -9النظا الداخل جمللس النواب العراق .
ب :ال وا ني العربية
 -2قانون اعاد تنظي النيابة االدارية املصري رق ( )223لسنة .2958
 -1قانون نظا املوظفن اللبناين رق ( )221لسنة .2959
 -7قانون انشاء التفتيش املرك ي اللبناين رق ( )225لسنة .2959
 -6قانون اعاد تنظي الرقابة االدارية املصري رق ( )56لسنة  2946املعدك.
 -5قانون نظا العاملن املدنين املصري رق ( )63لسنة  2938املعدك.
 -4قانون احملنمة الدستورية العليا يف مصر رق ( )68لسنة  2939املعدك.
 -3قانون ديوان احملاسبة اللبناين رق ( )81لسنة  2987املعدك.
 -8قانون اجلها املرك ي للمحاسبات املصري رق ( )266لسنة  2988املعدك.
 -9قانون اجمللس الدستوري اللبناين رق ( )151لسنة  2997املعدك.
سادساً -:البحوث واملقاالت و التقارير املنشورة على شبكة االنرتنت

 .2التقريــر الســنوي لــديوان الرقابــة املاليــة لعــا  ،1127منشــور علـ املوقـ الرمسـ لــديوان الرقابــة املاليــة،
عل الرابطwww.raqaba-m.iq :
 .1التقريــر الســنوي هليئــة الن اهــة لعــا  ،1121منشــور عل ـ املوق ـ الرمس ـ هليئــة الن اهــة ،عل ـ ال ـرابط:
www.nazaha.iq

 .7التقريــر الســنوي هليئــة الن اهــة لعــا  ،،1127منشــور عل ـ املوق ـ الرمس ـ هليئــة الن اهــة ،عل ـ ال ـرابط:
www.nazaha.iq

565

العدد11 :

 .6تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة لعــا  ،1127منشــور عل ـ املوق ـ الرمس ـ للمنظمــة ،عل ـ ال ـرابط:
http://ar.wikipedia.org/wik
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شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي ومواقفه السياسية والوطنية

The Arab poet Abd AL-Muhssin AL-Kadhmi and his
patriotic, Political stances

م.م .عباس جعفر كاظم

()4

Asst.Inst. Abbas J. Kadhim

ملخص البحث
ان تنميـة الــروح الوطنيـة يعــد احــد اهـدا تــدريس مـاد االدب علـ مســتوى املرحلـة ال انويــة ويهــد
البح اىل التعريف ابملواقف الوطنية والسياسية لالدي العراق الشاعر عبد احملسن الناظم .
ومن خـالك شـعر الشـاعر مينـن التعـر علـ منـوذج مـن الشـعراء الـوطنين يف االدب العراقـ احلـدي
وذلــك لن ـ يســهل اســتيعاب مفهــو الوطنيــة املتوا ن ـة البعيــد عــن التطــر والتعص ـ وك ـ لك رف ـ روح
الوطنية القائمة عل التجربة الواقعية الي عاشها ادابء عراقيون محلوا ه الوطن بصدق وامانة.
فجــاء البحـ يف متهيــد وثالثــة مباحـ وقــد أحــاط التمهيــد بشـ ء مــن حياتـ وســريت فجــاء املبحـ
األوك عن املعاين الوطنية يف شعر الناظم  ،وتناوك املبح ال اين موقف من الدولة الع مانية أما املبحـ
ال ال فتناوك مواقف من االحتالك الربيطاين وال ور العربية.
فالبحـ يعـاج موضـوعا مهمــا يف احليـا االنسـانية بشــنل عـا ويف شـعر االديـ العراقـ عبـد احملســن
الناظم بشنل خاص اال وهو املوقف الوط ،والسياس للشاعر.
Abstract
Developing of nationalist spirit is considered as one of the goals of
literature education on secondary level, the research aims to identify
national and political statuses of the Iraqi author the poet Abdulmohsin AlKadhmi.

 -2املديرية العامة لرتبية كربالء.

العدد11 :

Through the poetry of the poet, identifying of nationalist poets in the
modern Iraqi literature could be done in order to facilitate the
comprehension of balanced nationalism concept away from extremism and
bigotry as well raising of standing nationalist spirit above realist experiment
which Iraqi authors lived, those who carried the concern of nation honestly
and truthfully .
Research has come into three topics, preface has come mentioned
some of his life and biography, first topic has contained national meanings
in Al-Kadhimi poetry, second topic has dealt with his status of the ottoman
state, while the third topic has dealt with the British occupation and the
Arabian revolution.
The research is treating an important issue in the humanitarian life in
general and in the poetry of the Iraqi author the poet Abdulmohsin AlKadhmi in particular, which is the poet's national and political status.

المقدمة
الوطنية هـ حـ الـوطن والتعلـ بـ واالخـالص والتضـحية مـن اجلـ وهـ كـ لك مصـطلح يسـت د
للداللة عل املواقف االجيابيـة واملؤيـد للـوطن مـن قبـل االفـراد واجلماعـات .وان مفـرديت (وطنيـة) و(وطـن)
كليهما تشريان اىل االنتماء السياس .
والوطني ــة عام ــل انس ــاين اجي ــاي مش ــروط بع ــد التعصـ ـ والتط ــر ال ـ ي يع ـ ك ش ــعباً م ــا ع ــن حميط ــة
االقليم والعامل  .والشاعر العراق عبد احملسن الناظم منوذج واقع فهو ميتلـك شـعوراً وطنيـاً معـرباً عـن
ح العراق يف كل االحواك والظرو اذ ان كان حي العراق وخيل ل ويضح من اجلـ ويعمـل علـ
نصرت ويدعو اىل استقالك بالد .
ونلحظ ذلك جليا من خالك ادبيات وخاصة شعر الـوط ،احلماسـ يف ذكـر العـراق ومتجيـد والـدفاع
عن قضاا .
وان اسـتقراء شــعر ينشـف ا رتباطـ الوثيـ بوطنـ العـراق اال انـ م ينــن متطرفـا وال متعصــبا يف وطنيتـ
وامنــا كــان ميتلــك ن عــة وطنيــة منفتحــة عل ـ بــالد املشــرق عمومــا والســيما الــبالد العربيــة وه ـ ا ماتنشــف
املواقف السياسية الي يبوح هبا عرب نصوص الشعرية.
واملوضوع خيد حالة تربوية جي ان يرتق هلا الشاب العراق يف ظر صع يـدعو اىل اجيـاد ام لـة
اترخيية حية سهلة التقليد علها تسه يف بناء الش صية الوطنية عند بعض الشباب ممـن هـ حباجـة ماسـة
مل ل ه املفاهي .
وس ــيعاج البح ـ ـ الش ــعر السياس ـ ـ ال ــوط ،عن ــد ش ــاعر (البداه ــة واالرجت ــاك) األدي ـ ـ عب ــد احملس ــن
الناظم .
568

اعر العرب عبد احملست الكاظمي مواقفه السياسية الو نية

م يطلـ عليـ عب ـا إمنـا كـان الرجـل جـديراً وأهـالً لـ ،

والناظم (شاعر العرب) هو لق ف ـ ضـ
وشعر يشهد ل ب لك.
فنان الناظم م العراق ضد األتراك الع مانين وم العراق ضد االحتالك الربيطاين وه ا مـا تناولـ
البح .
وقــد اعتمــد البحـ مصــادر أساســية م ــل ديـوان الشــاعر املطبــوع عـد طبعــات ،طبعــة دمشـ  ،وطبعــة
مصر ،وطبعة دار احلنمة يف لندن ،وان الطبعة األخري من الديوان ه األك ر اعتمادا يف توثي النصوص
الشــعرية .وكـ ـ ــانت رســالة الــدكتورا لألســتاذ (رؤو ال ـواعظ) ،ورســالة الــدكتورا لألســتاذ (حمســن غيــاض)
خ ــري مص ــدر اعتم ــد البحـ ـ يف استقص ــاء مادتـ ـ  ،ومص ــادر أخ ــرى وردت يف القائم ــة ،واحلم ــد رب
العاملن.
كمــا أود أن أشــنر العــاملن علـ إدار منتبــة العتبــة احلســينية والعباســية وكـ لك الشــنر موصــوك إىل
القائمن عل شعبة البح والتطوير يف مديرية تربية كربالء املقدسة.
تمهيد
عبد احملسن بن حممد بن احلاج عل بن حمسن بن حممد بن صاح بن عل بن اهلادي النجف  ،ينته
نسـب ألبيـ إىل قبيلـة خنـ اليمانيـة وينتهـ نسـب ألمـ ينـ مهــدي الـ ركش امللقـ ب ـ (البــري) إىل الشـريف
الرضـ  .ولــد ببغــداد يــو االثنــن اخلــامس عشــر مــن شــعبان ســنة 2138ه ـ املوافـ لليلــة بقيــت مــن تشـرين
األوك سنة  2832ونشأ يف دار والد ابلناظمية (.)1
تعل الشيخ عبد احملسـن النـاظم مبـاد القـراء والنتابـة وتعلـ اللغـة الفارسـية جبانـ العربيـة ودرس
يف احللقــات الدينيــة يف الناظميــة والنجــف وترعــرع بــن أحضــان أســر عرفــت ابألدب والعلـ  .والنــاظم
كان شـاعرا قـد درج بـن بيئـات األدب وحلقـات األدابء ودرس العلـو اإلسـالمية كمـا اطلـ علـ اآلداب
الفارســية وأوك مــا نظ ـ الغ ـ ك فــالراثء فــالف ر .فنشــأ شــاعرا جميــدا يقــوك عن ـ الســيد ع ـ الــدين آك اســن
(كـان ميلـ شـعر عـن طبـ وافـ ووحـ حاضــر وبديهـة مسـتعد وروح قويـة وقرحيـة متحفـ ولـ يف الشــعر
نفس طويل يعود إىل ك ر ما كان خمت يف حافظت من شعر العرب) ( .)7والظاهر أن بالد العراق ال ت اك
أقرب إىل السليقة العربية وأن النابغن فيها (أك ر من) غريها ولقد واىف هـ الـبالد أك ـر مـن رجـل فاضـل
جــدير بلق ـ (األدي ـ ) وقلــت اجلــدير ب ـ يف العصــر أال وهــو الشــيخ أبــو املنــار عبــد احملســن النــاظم
(نسبة إىل الناظمية بلد يف ضواح بغداد)(.)6
أثر الناظم أتثريا مباشر عل النهضة األدبية وهو خري أدي تفت ر ب العروبة وتعت ب الضاد وقـد
لق بشاعر (البداهة واالرجتاك) وبـ (شاعر العرب) وبـ (شاعر النفاح اخلالد)
وه ـ ألقــاب تعن ـ س لنــا ش صــيت الشــعرية الــي مجعــت بــن املتانــة والفصــاحة والبالغــة واجل الــة وبــن
ن عت ـ الوطنيــة الــي كانــت تدفع ـ إىل مقارعــة االســتبداد واالســتعمار .وكــان شــعر ميتــا بع وبــة األلفــا
 -1ينظر معج الشعراء العراقين املتوفن يف العصر احلدي  ،وهل ديوان مطبوع ،د .جعفر صادق محودي التميم .194/2 ،
 -7عبد احملسن الناظم سري وشعر وفنر ،سعاد حممد ال بيدي.2 :
 . -6ن.2 :
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واملعــاين وفصــاحة البيــان حــى صــنف علـ رأس الشــعراء أم ــاك (أمحــد شــوق  ،وحــافظ إبـراهي  ،والرصــايف،
()5
وال هاوي)
المبحث األول :مفهوم الوطنية في شعر عبد المحسن الكاظم
نع ــ ،ابلوطني ــة مجل ــة اخلص ــائ املنون ــة لرؤي ــة الف ــرد ألرض معين ــة وللمجموع ــة البش ـرية ال ــي تش ــارك
االنتســاب إليهــا ومــا ميــا ج تلــك الرؤيــة مــن موقــف عــاطف وجــداين وتصــورات للتعامــل اإلجيــاي مـ تلــك
األرض وتلك اجملموعة مبا ينفل ا دهارها ومناعتها (.)4
وقد قاك الناظم (:)3
أهلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوه إال اجلسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد

الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ت الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر ح م ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا

الشــاعر يف البيــت ع ـ ّد الــوطن مب ابــة الــروح ،امــا املواطنــون املنتســبون اليـ فمــاه اال جســد هلـ ا الــوطن
الحيا هل بدون فهو الروح اجلامعة لنل منتس الرض .
ورغ هجرت من وطن ملتمسا النجا بنفس مـن جـور احلنـا فـأن الشـوق واحلنـن حيـ يـ كر وطنـ
املهجور نسمع يقوك (:)8
أ ال ال ال الالت عل ال ال ال الالى ك ال ال ال الالآل ال ال ال ال الالبمد أم ال ال ال الالري
أس ال ال ال ال الالري قل ال ال ال ال الاليب يف العال ال ال ال ال الراق أس ال ال ال ال الالري

ك الالم ق الالا سال الالر حن الالو مصال الالر ت الالرى املال الالال
لال ال ال الالت ال ال ال الالم الال ال ال الالدمع مال ال ال الالال مطلال ال ال الالق

رغ ان مصر يف مان هجر عبد احملسن الناظم كانت افضل حاال وكـان هلـا دور ابر يف السياسـة
العربيـة ،واحليــا فيهــا رمبـا تعطـ الفــرد اسـتقراراً أك ــر اال ان الشــاعر يسـافر اليهــا هـرابً مـن عيــون الســلطات
احملتلة لبلد وقلب اسرياً حل بلد العراق.
()9
وجند يف قصيدت ذكراك (ا وطن الصبا) حنيناً وأملاً بسب فراق :
()30

جيال ال ال ال ال ال الالال كمال ال ال ال ال ال الالا يشال ال ال ال ال ال الالرار حنال ال ال ال ال ال الالآل
ه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم صم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا يب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل
صال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوادق اآلمال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا رسال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل
ذك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الراي أرحال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل أ احال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل
ال ال ال ال الالي مال ال ال ال الالت مهومال ال ال ال الالك لال ال ال ال الاليس لال ال ال ال الالو
عن ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد اخلط ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوب ال يف ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل
()33
تلال ال ال ال الالك السال ال ال ال الالواعد بال ال ال ال الالي رال ال ال ال الالآل
جم ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدا إن األق ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوام جلالال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوا

ر ض األمال ال ال ال ال ال ال الالاين منال ال ال ال ال ال ال الالك خضال ال ال ال ال ال ال الالآل
يف ك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل ي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوم مطل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالع
إذا ال ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوب تراس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللت
ذك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الراك اي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت الصال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالبا
إذا خال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم قلالال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالب لال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
عبال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدي بعرقال ال ال ال ال ال ال ال ال الالك ال يكال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل
أخب ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ز ال ال ال ال ال ال ال ال الالودك أ ه ال ال ال ال ال ال ال ال الالت
أ الك أق ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوامي األىل

 -5عبد احملسن الناظم  ،سري حيا وفنر االنسجا ال نائ بن الصور واملعى يف شعر  ،د .سعاد حممد ال بيدي.3 :
 -4ينظر أه مظاهر الرومانيطيقية يف األدب العري احلدي :
 -3ديوان  ،129 :ط ،2دمش (اجملموعة األوىل).
 -8ديوان  ،ط ،2دمش (اجملموعة األوىل)67 :
. -9ن.481 :
 -21ش ء خضل :اي الرط  ،واخلضل :النبات الناع  ،لسان العرب ،118/22 :يشتار :شار العسل
يشرو واشتار يشتار  :اجتبا من خالا ومواضع  ،لسان العرب.676/6 :
 -22االخبات :اخلشوع والتواض  ،لسان العرب ،73/1 :وهت الش ء وهتا :داس دوسا شديداً. ،ن.219/1 :
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ب علال ال ال ال ال ال ال الالى ذرى الال ال ال ال ال ال ال الالد يا أ لال ال ال ال ال ال ال الالوا
بال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد رها إمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا جتلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوا

مال ال ال ال ال ال ال ال الالت ال ال ال ال ال ال ال ال الالوق عاليال ال ال ال ال ال ال ال الالة ال بال ال ال ال ال ال ال ال الالا
ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم مص ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالابي ا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدى

امل اط يف االبيات هو العراق ،والشاعر بن ان وطن عبار عن روض مـن االمـاين وان هـ ا الـروض
ي هو خمضراً ،ومن يروم جيد في الرحي ال ي يسـهل جنيـ لوفرتـ  ،وهـ صـور لل ـري الـوفري .وان شـروق
الشمس وب و القمركما يف البيت ال اين اعـالن عـن يـو جديـد ويشـري اىل والد امـل .وان تراسـل القلـوب
هل االماين تصادق عليها رسل االماك املتتابعة.
والشــاعر الينــاد يفــارق ذكــرى وطن ـ الع ـراق واحلنــن الي ـ رغ ـ ان اســباب احليــا ومشــقتها أتخ ـ من ـ
الن ري يف دار الغربة.
يستفه مستننراً (اخبت نودك اوهت) وذلك لعلم ان سواعد العراقين (فتل) التفلها اخلطوب،
فــان اهــل بلــد القبــاب العاليــة يطلــون عل ـ الــدنيا مــن فــوق ه ـ القبــاب الــي ابتــت رم ـ اً للشــمو والع ـ
والنرامة وكل ماهو خري.
وقـد هـاجر النـاظم بعــد أن ضـاق ذرعـا مبــا لقـ فيـ مـن فقــر وعـو ولننـ م يــنس العـراق قـط طــوك
تلك السنوات الي عاشها يف مصر فقد كـان دائـ احلنـن إىل الـوطن والتشـوق إىل ربوعـ ومتـى العـود إليـ
والعيش في وقد بق ه ا احلنـن إىل الـوطن يف نفـس النـاظم قـوا يت ايـد ويقـوى ويعمـ أثـر علـ مـرور
األا وم خيفــف من ـ ذلــك النجــاح الـ ي أصــاب النــاظم يف أرض مصــر وال تلــك الشــهر العريضــة الــي
حققهـا لنفسـ فيهــا واحل نــن إىل الــوطن والتشــوق إليـ ظــاهر ابر جــدا يف شــعر النــاظم فــال تنــاد ختلــو
قصيد ل من ذلك من دخول مصر حى وفات فيها.
وإن ــك لتج ــد يف حنينـ ـ هـ ـ ا إىل ال ــوطن عاطف ــة قوي ــة جياش ــة وأملـ ـاً ممضـ ـاً وإخالصـ ـاً رائعـ ـاً م تض ــعف
األا ( )21وأمسع يقوك من قصيدت (:)27
قلبال ال ال الالك يف الع ال ال ال الراق جال ال ال الالوى يال ال ال الالذ ب
ال جيال ال ال ال ال الالدي البكال ال ال ال ال الالاء ال النحيال ال ال ال ال الالب

يف مص ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر أراك أ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت اله
كال ال ال ال ال ال الالم إىل م تنحال ال ال ال ال ال الالب تبكال ال ال ال ال ال الالي

وك لك نرى ه ت وحنين إىل وطن وقد امت ج ذلك ابألس واإلشفاق عل ه ا الوطن ال ي ما فتأت
ذكرات ختايل نفس  ،فيعصف ب احلنن إلي عل حد قول (:)26
فال ال ال ال ال الالؤادي ابلكال ال ال ال ال الالر ظال ال ال ال ال الالآل رهينال ال ال ال ال الالا
أن أاندي ر ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاقي األقال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدمينا

أن يك ال ال ال الالت ابت يف الكنا ال ال ال الالة جس ال ال ال الالمي
أر ال ال ال ال ال الالاق الصال ال ال ال ال الالبا ،لال ال ال ال ال الاليس حرامال ال ال ال ال الالا

ويشد احلنـن إىل بـالد ويتشـوق إىل أرض الرافـدين ،حيـ مراتـ صـبا ومالعـ وجـد وإليـك قولـ
(:)25
أال خ ال ال ال ال ال ال ال مال ال ال ال ال ال الالت ثنال ال ال ال ال ال الالااي الع ال ال ال ال ال ال الراق

 -21ينظر شاعر العرب ،د .حمسن الغياض.235 :
 -27ديوان (اجملموعة األوىل) ،ط  /دمش .716 :
 -26ديوان  ،ط  /لندن.227 :
 -25ديوان  ،ط  /لندن.78 :
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العدد11 :

فالوطني ــة هـ ـ مع ــى الش ــعور حب ـ ال ــوطن وتش ــتمل علـ ـ م ــا يب ـ ـ الش ــاعر م ــن ح ـ ّ وش ــوق(...)24
والناظم جيعل من العراق أغل أمنيات وه ا أعل مسات الوطنية فأمسع يقوك(:)23
أيال ال ال ال الالت يف الكال ال ال ال الالر عبال ال ال ال الالدان املعبال ال ال ال الالود
لعلمالالرم أن خطالاليب مالالت بعالالدكم الشالالديد
ل ال ال ال ال ال ال الاليس يب ال ال ال ال ال ال الالا مل ال ال ال ال ال ال الالو ت ختلي ال ال ال ال ال ال الالد
م ال ال ال ال ال ال الالت حي ال ال ال ال ال ال الالا أبرغ ال ال ال ال ال ال الالي أري ال ال ال ال ال ال الالد

اي أحبال ال ال ال ال ال ال ال الالائي الرعطال ال ال ال ال ال ال ال الالف ديال ال ال ال ال ال ال ال الالت
لال ال ال ال ال ال الالو علمال ال ال ال ال ال الالرم مال ال ال ال ال ال الالا حال ال ال ال ال ال الالآل بال ال ال ال ال ال الاله
لسال ال الالت أبكال ال الالي علال ال الالى ا ضال ال الالاء حيال ال الالا
ال ال ال ال الالين أ ال ال ال ال الالت ك ال ال ال ال الالآل م ال ال ال ال الالا أمت ال ال ال ال الالال

ولبغداد منانة خاصة يف قل شاعر الناظم أتمل يف قصيدت التالية (:)28

ب ال ال ال الالم عي ال ال ال الالة احلنال ال ال ال الالني ال ال ال الالد كالال ال ال الالواين
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالديت أ الك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر اثين
لال ال ال ال الاليس الكال ال ال ال الالر يسال ال ال ال الالمع أ ي ال ال ال ال الراين
()39
مال ال الالا أهال ال الالوى سال ال الالوى غال ال الالرر اجملال ال الالاين

إذا م ال ال ال ال ال ال الالا قي ال ال ال ال ال ال الالآل بغ ال ال ال ال ال ال الالداد كوه ال ال ال ال ال ال الالا
م ال الالت ال الالاء الوق ال الالول عل ال الالى اعر ال الالادي
أحال ال ال ال ال ال ال الالب الكال ال ال ال ال ال ال الالر أمسال ال ال ال ال ال ال الالع أ أراه
أه ال ال ال ال الالوى يف الرص ال ال ال ال الالا ة م ال ال ال ال الالا جنر ال ال ال ال الاله

ويعاهد بغداد عل الوفاء هلا والتفاين يف سبيلها في اطبها عل البعد(:)11

حبب ال ال ال ال ال الالك س ال ال ال ال ال الالالك س ال ال ال ال ال الالبآل الرف ال ال ال ال ال الالاين
بغ ال ال ال الالري ه ال ال ال الالواك عيش ال ال ال الالي م ال ال ال الالا هن ال ال ال الالاين

أبغ ال ال ال ال ال ال ال الالداد أبش ال ال ال ال ال ال ال الالري ث ال ال ال ال ال ال ال ال الالي ين
ل ال ال ال الالو أعطي ال ال ال الالت مل ال ال ال الالك األرض ال ال ال ال الرا

ونرا حيي بغداد وحين إليها متشوقا (:)12

يفسال ال ال ال ال الالر منبال ال ال ال ال الالا مال ال ال ال ال الالا أراد املفسال ال ال ال ال الالر
اي ليرال ال ال ال الالين يف ذلال ال ال ال الالك الال ال ال ال الالرتب أقال ال ال ال ال

أبغ ال ال ال ال ال الالداد ال ات ال ال ال ال ال الالك م ال ال ال ال ال الالين حتي ال ال ال ال ال الالة
حنينال ال ال ال ال ال الالا إىل أرض حييال ال ال ال ال ال الالت برتهبال ال ال ال ال ال الالا

ويظهــر مــن شــعر إن لـ وطنـاً أكــرب يف اجلغرافيــة مــن العـراق وهــو بـ لك يريــد للعــرب بــالدا موحــد ال
حدود في وال سدود كما يقوك يف ه القصيد (:)11
أخال ال ال ال ال ال ال ال الالوات أن تفال ال ال ال ال ال ال ال الالرقت حينال ال ال ال ال ال ال ال الالا
مال ال ال ال ال ال ال الالا رج ال ال ال ال ال ال ال الاه خلال ال ال ال ال ال ال الالري الراجال ال ال ال ال ال ال الالوان
رغ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالال ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذكرها ربين ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا
لي ال ال ال ال ال ال الالآل عنال ال ال ال ال ال الالد دعال ال ال ال ال ال الالويت أمينال ال ال ال ال ال الالا

إمن ال ال ال ال ال الالا الش ال ال ال ال ال الالام العال ال ال ال ال ال الراق مص ال ال ال ال ال الالر
سال ال ال ال ال ال الالينا اجلميال ال ال ال ال ال الالع بعال ال ال ال ال ال الالد قليال ال ال ال ال ال الالآل
رعال ال الالود البشال ال الالرى لنال ال الالا تلال ال الالوى بشال ال الالرى
ليعال ال ال ال ال ال الاليش كال ال ال ال ال ال الالآل الال ال ال ال ال ال الالب عال ال ال ال ال ال الالري

يبوح الشاعر يف ه االبيات بوج اخر من وجـو الوطنيـة ليشـمل يف امنياتـ الـبالد العربيـة ،ويـرى ان
احل ــدود وان كان ــت ض ــرور حلف ــظ بع ــض املص ــاح ولن ــن جيـ ـ ان التن ــون ح ــائال دون تواص ــل ش ــعوهبا
وتعاضده يف سبيل مصلحة اكرب وطموح اوس .
()17
ويبدو أن للناظم نظر للوطن تشمل الشرق من حي اجلغرافية فأمس قول :
 -24ينظر معج املفصل يف األدب ،د .حممد التوجن .885/2 ،
 -23ديوان  ،ط  /لندن.255 :
. -28ن.22 :
 -29اجملاين :من (اجملن) وهو خلط اجلد ابهل ك ،لسان العرب.611/27 :
-11
 -12شاعر العرب عبد احملسن الناظم  ،د .حمسن غياض.233 :
 -11ديوان  ،ط  /لندن.612 :
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أعضال ال الالاء أن ابيعال ال الالت ال تال ال الالن البيعال ال الالا
رأيالالت يف مصالالر عضالالوا يشالالركي الوجعالالا
ج ال ال الالدت يف جل ال ال الالق ر ال ال الالا ال ال الالا دمع ال ال الالا
رأي ال الالت يف ال الالارس م ال الالت ي ال الالد ع اجلش ال الالعا
أن تلالالبس الالالذ حيالالث الالالذ قالالد زعالالا

كأمن ال الالا الش ال الالرق جس ال الالم الش ال الالعوب ب ال الاله
إذا ا الالركى عضالالوها ا نالالدي مالالت جالالع
أن تبينال ال ال ال ال الالت يف بغال ال ال ال ال الالداد ذ ال ال ال ال ال الاليت
أن أان علال ال ال الالى األ غال ال ال الالان ذ جشال ال ال الالع
أاب الشال الالعوب أ ال الالق أن الشال الالعوب أبال الالت

يف االبيـات يشــب الشـاعر الشــرق االوسـط ابجلسـ الواحــد ،وان دولـ اعضــاء هلـ ا اجلسـ  ،اذا اشــتن
من عضو تداع ل سـ ـ ـ ــائر اجلسد ابلسهر واحلم  .وذكر بعض ه الدوك م ـ ــل اهلنـ ـ ـ ــد
ومصر وبغداد وجل وافغانستان وفارس .خياطـ حنـا هـ الـدوك ان افيقـوا فـان شـعوب الشـرق
أت ان تلبس ال ك .والشك ان ه االبيات تعد صرخة مدوية للتحرر واالستقالك من التبعية.
المبحث الثاني :موقف الكاظمي من األتراك العثمانيين
لقــد ضــاق املفنــرون واألدابء مبــا كــانوا ميارس ـ الع مــانيون مــن متيي ـ بــن األتـراك وغــريه مــن الشــعوب
اخلاضعة للدولة الع مانية ،فقد كانت أغل تلك الشعوب ترى نفسـها ليسـت أقـل مـن األتـراك احلـاكمن
ما دا اإلسال هو ال ي يوحد الشعوب الي تؤمن ب ( ،)16قاك رب العـ  :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْووَ ( )15ال
فضــل ألحــده عل ـ اآلخــر ألن التقــوى ه ـ ميـ ان التفاضــل فيمــا بيــنه إِنَّ أَكْ ومَمَمْ ْ نِن ولَ ال َّ و ِ
أَتْقَاكْ ْ (.)14
عن ـ ـ ـ ــدما أط ـ ـ ـ ــل الدس ـ ـ ـ ــتور الع م ـ ـ ـ ــاين م ـ ـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ــتانة معلن ـ ـ ـ ــا بداي ـ ـ ـ ــة عه ـ ـ ـ ــد جدي ـ ـ ـ ــد حيم ـ ـ ـ ــل تباش ـ ـ ـ ــري
احلريــة ( .)13وعبــد احملســن النــاظم شــاعر االرجتــاك يعــد يف طليعــة الطبقــة األوىل مــن شــعراء هـ ا العصــر
ومن املهنئن لشعب إبعالن الدستور الع ماين ظنا من أن الدستور فتح اباب للحرية وقد أنشد (:)18
()19

ذك ال ال الالرك يف ك ال ال الالآل احملا ال ال الالآل عالال ال الالابق
لفظ ال ال ال ال الالك س ال ال ال ال الاليا معن ال ال ال ال الالاك رائ ال ال ال ال الالق
ملعش ال ال ال ال الالوقه عن ال ال ال ال الالد ال ال ال ال ال الالزاير عا ال ال ال ال الالق
()10
ترحنال ال ال الاله البشال ال ال الالرى هال ال ال الالذا معال ال ال الالا ق
ج ال ال الالت كمال ال الالا جال ال الالاء الربيال ال الالع املغال ال الالادق

لال ال ال الالواك علال ال ال الالى كال ال ال الالآل املنال ال ال الالاز خال ال ال الالا ق
بكال ال ال الالآل ال ال ال الالم حتلال ال ال الالو يف كال ال ال الالآل خال ال ال الالا ر
صال ال ال الالبوان ملال ال ال الالرصك البال ال ال الالديع كمال ال ال الالا صال ال ال الالبا
ملال ال ال ال ال الالا تبال ال ال ال ال الالني إال هال ال ال ال ال الالذا مصال ال ال ال ال الالا
لعال الالت لال الالوع الفيال الالر مال الالا يال الالك ريبال الالة

فقــد كــان النــاظم مــن ال ـ ين دعــو إىل ال ــور علـ األتـراك وحمــاربته والــت ل مــن نــريه وقــد كــرر
دعوت ه يف قصائد عد وحض قومـ علـ إنتهـا فرصـة احلـرب العامليـة األوىل للقيـا هبـ ال ـور وحـ ر
من فواهتا ()72ومن ذلك قول (:)71
 -17الناظم شاعر النفاح العري (احللقة ال انية).91 :
 -16جملة صدى كربالء العدد ،9/21 :مقالة أ.د .عبود جودي احلل  ،كلية الرتبية ،جامعة كربالء.
 -15احلجرات.8 :
 -14احلجرات.21 :
 -13ينظر دراسات يف الشعر العراق احلدي  ،سلمان عبد اهلادي آك طعمة.53 :
 -18ديوان  ،ط  /لندن.615 :
 -19عاب  :من عب ب عبقا اي ل م  ،ل ق ب  ،لسان العرب.176/21 :
 -71املغادق :من الغدق :اي املطر الن ري العا . ،ن.181/21:
 -72ينظر شاعر العرب ،د .حمسن غياض.214 :
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ع ال ال ال ال الالت يلب ال ال ال ال الالا اإلمه ال ال ال ال الالا الكس ال ال ال ال الالآل
لال ال ال ال ال ال ال ت تف ال ال ال ال ال الالت الثك ال ال ال ال ال الالآل ا بال ال ال ال ال الالآل
بنالال ال ال ال ال ال ال ال الالك اإلسال ال ال ال ال ال ال ال الالعاد النفال ال ال ال ال ال ال ال الالآل

كال ال ال ال الالم رصال ال ال ال الالة سال ال ال ال الالنحت كفكفبال ال ال ال الالا
اليال ال ال ال ال ال ال الالوم أحسال ال ال ال ال ال ال الالنبا وال ال ال ال ال ال ال الالر بنال ال ال ال ال ال ال الالا
ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ت تغمنال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا بوادرهال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا

وقد س ر من وعود األتراك للعرب لنسبه إىل جانبه فقاك حم را (:)77
ق ال ال ال الالا األع ال ال ال الالادي س ال ال ال الالول نص ال ال ال الالفكم
مل ينبيال ال ال ال ال ال ال ال الالوا للعال ال ال ال ال ال ال ال الالد منبيال ال ال ال ال ال ال ال الاله
ال تال ال ال ال ال ال ال ال الالذهنب بر ال ال ال ال ال ال ال ال الالدكم عمال ال ال ال ال ال ال ال الالد
خوض ال ال ال الالوا غم ال ال ال الالار احل ال ال ال الالرب ابر ال ال ال الالدر ا
ختلال ال ال ال ال ال الالي ميال ال ال ال ال ال الالاديت الن ال ال ال ال ال ال الزا لكال ال ال ال ال ال الالم

()14

كال الالذبوا كال الالم عال الالد ا كال الالم مطلال الالوا
ك ال ال ال ال الالم ال ع ال ال ال ال الالت ظلمب ال ال ال ال الالم ع ال ال ال ال الالدلوا
تلال ال ال ال ال الالك الوعال ال ال ال ال الالود بر قبال ال ال ال ال الالا ضال ال ال ال ال الاللآل
()15
تل ال ال الالك البح ال ال الالار خض ال ال الالمبا ال ال الاللوا
إن قي ال ال ال ال الالآل أن الع ال ال ال ال الالرب ق ال ال ال ال الالد زل ال ال ال ال الالوا

وعندما انطلقت ال ور العربية فعال سنة  2924بقياد الشريف احلسن بن علـ كـان النـاظم مـن
أكرب املؤيدين هلا وأشده محاسا وتعددت قصائد ال ورية الي كانت تنشر يف صفو ال ـوار يف اجلبهـات
الي حياربون هبا وأشاد هب وحضه علـ مواصـلة القتـاك والصـمود وتـ كريه مبظـام األتـراك واسـتبداده
مدحا لقاد ال ـور وثنـاء علـيه وقـد اتصـل النـاظم ابلشـريف حسـن وابنائـ عبـد هللا وفيصـل وعلـ ولـ
عد قصائد يف مدح الشريف حسن واإلشاد بفضل ومنها قول (:)74
لل مس ال الالة األعل ال الالني م ال الالت أه ال الالآل الكس ال الالا
ال ال ال ال ال ال ال الرأس أ ىل ابلعال ال ال ال ال ال الالم أن تراسال ال ال ال ال ال الالا
مال ال الالا تصال ال الالب علال ال الالى الطغال ال الالا أبؤسال ال الالا

م ال الالت ال الالاء أن يكس ال الالي العل ال الالى لين ال الالرم
ه ال ال الالذا احلس ال ال الالني ذاك أ م ال ال الالت دع ال ال الالا
ذ عزم ال ال ال ال الالة جع ال ال ال ال الالآل اإلل ال ال ال ال الاله ال ال ال ال الالبلربا

ولعــل الســب وراء وقــو الشــاعر وبقيــة أدابء العـراق الـ ين كــانوا يوافقــو الـرأي ضــد الدولــة الع مانيــة
وتفشـ مظــاهر التفســخ يف الــوالات العراقيــة وشــيوع الرشــو إذ كانــت أعلـ املناصـ والوظــائف معرضــة
لل راء مـن ضـمنها الواليـة نفسـها وكـان هـ ا يسـتدع صـراعا علـ السـلطة فتشـرتى ذمـ النـاس وضـمائره
ابألمواك الي جتىب ابس الضـرائ وم تنـن احليـا ال قافيـة أحسـن حـاال مـن الصـور االجتماعيـة ( ،)73ومـا
يهمنا من ه ا هو الشاعر وموقف الرافض هل احلالة السيئة فال عجبا نرا يباي قائد ال ور العربية ويسمي
ملك العرب حنو قول (:)78
مليال ال ال ال ال ال الالك تال ال ال ال ال ال الالواىل منال ال ال ال ال ال الاله أب بال ال ال ال ال ال الالر
أسال ال الاليفك أمضال ال الالى أم عزورال ال الالك البكال ال الالر

ملي ال الالك ه ال الالآل للع ال الالرب مث ال الالآل حس ال الالينبا
أحمي ال الالي رج ال الالاء الع ال الالرب م ال الالت بع ال الالد موت ال الاله

 -71ديوان (اجملموعة األوىل) ،ط  /دمش .25 :
. -77ن.263 :
 -76املطل :التسويف واملدافعة ،لسان العرب.416/ 22 :
 -75الوشل :املاء القليل. ،ن.315/22 :
 -74ديوان (اجملموعة ال انية) ،ط  /مصر.138 :
 -73ينظر األدب العري احلدي  ،د .سام أمحد احلمداين.17 :
 -78ديوان (اجملموعة ال انية) ،ط  /مصر.138 :
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المبحث الثالث :موقف الكاظمي من االحتالل البريطاني
االحتالك الربيطاين للعراق ومن بداية أمر قد صد الناس وأصاهب ابل هوك وتركه صرع يت بطون
يف بيداء احليا ال يدرون ماذا يفعلون .وقد ظهر أثر ذلك جليا عل الشـعراء أنفسـه ذلـك ألن مـن نظـ
مــنه يف التنديــد هبـ ا االحــتالك قلــة قليلــة ال تنــاد تتجــاو أصــاب اليــد الواحــد ،فنــان هـ ا االحــتالك قــد
أجلـ أعنــته وأخــرس أقالمهـ ولنــن مــا نظـ مــن شــعر يف هـ الفــرت أن دك علـ شـ ء فأمنــا يــدك علـ
حيوية ه ا الشع ال ي م يستن عل ضـي  ،ولقـد صـر هـ ا الشـعر قضـية العـراق العادلـة وانـربى يـداف
عن أحقيت يف احلرية واالستقالك وينشف عن أالعي االستعمار وخداع املتواصل وعل ه الصور .
ويــو بعــد يــو بــدأ الشــك يف وعــود احللفــاء يتســرب إىل نفــوس النــاس مجيعــا واتضــح لــديه أن هــؤالء
احللفاء ما اطلقوا ه البالد من األسر إال لن أيسروها ه أبنفسه (.)79
ولقــد وضــحت هـ الظــاهر يف شــعر النــاظم فأنــت تــرى فيـ دالالت قويــة عل ـ م ــل هـ ا الشــك
ال ي أخ ي حف إىل قلب ووجدان قليال قليال (:)61
يصال ال ال ال الالدق الوعال ال ال ال الالد مال ال ال ال الالنبم الوعيال ال ال ال الالد
قيال ال ال الالآل للعال ال ال الالرب يف الال ال ال الالورى حلفال ال ال الالاء
لال ال ال ال الاليس عال ال ال ال الالت سال ال ال ال الالنة الو ال ال ال ال الالاء حنيال ال ال ال الالد
ربطال ال ال ال ال ال ال ال ال الالربم مواقال ال ال ال ال ال ال ال ال الالف عبالال ال ال ال ال ال ال ال الالود
أجنال ال ال ال ال ال الالزت مال ال ال ال ال ال الالنبم إلينال ال ال ال ال ال الالا عال ال ال ال ال ال الالود
لس ال ال ال ال ال ال الالت أدري أاي يري ال ال ال ال ال ال الالد املري ال ال ال ال ال ال الالد
إذا ك ال ال ال ال ال ال ال ال الالان احمل ال ال ال ال ال ال ال ال الالالف ج ال ال ال ال ال ال ال ال الالود

حلفال ال ال ال ال ال الالوا ابلعلال ال ال ال ال ال الالى لنال ال ال ال ال ال الالا حلفنال ال ال ال ال ال الالا
أتال ال ال ال ال ال ال الراهم العب ال ال ال ال ال ال الالد يوث ال ال ال ال ال ال الالق من ال ال ال ال ال ال الالا
أم ت ال ال ال ال ال الراهم الوعال ال ال ال ال الالد ينيال ال ال ال ال الالز منال ال ال ال ال الالا
صال ال ال ال ال ال ال الالدق ال ال ال ال ال ال ال ال الالائلون لكال ال ال ال ال ال ال الالت أراين
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ذا ك ال ال ال ال ال ال ال ال الالان احمل ال ال ال ال ال ال ال ال الالالف س

ومـن م ــل هـ املعــاين  -معـاين الشــك نســتطي أن جنــد أم لــة أخـرى يف أك ــر مــن موضـ يف قصــائد
الي نظمها يف ه ا الشأن.
وملا كان الشاعر مدركا متا اإلدراك لعد وفاء اإلننلي لوعوده انقل ه ا الشك عند إىل يقن إذ
أدرك أن احللفــاء قــد حلسـوا وعــوده وكشــفوا عــن نـوااه االســتعمارية وأمـ مــا جــاءوا إىل هـ الــبالد إال
لن يستعبدوها ه بدال من األتراك الع مانين (.)62
حينئـ انــدف الشــاعر إىل نظـ القصــائد الــي تـ كر احللفــاء مبـواثيقه ويعــرب عــن ممــاطلته وتســويفه
ويؤكــد أحقيــة الشــع يف أرضــه وممتلنــاهت ويفنــد مـ اعمه الــي اختلقوهــا ومعــاذيره الــي راحـوا يعلنــون
عنها للحيلولة بن الشع وبن حتقي إرادهت يف احلرية واالستقالك .وقد جاءت ه القصائد كلها قوية
يف معانيها شريفة يف مضموما اإلنساين كما يغل عل أسلوهبا طاب من اجلدك واحملاججة .فلنستم إلي
وهو يقوك (:)61
أل ال ال ال ال ال ال ال الالى س ال ال ال ال ال ال ال الالوى الرس ال ال ال ال ال ال ال الالويف ردا
مال ال ال ال ال ال الالت قال ال ال ال ال ال الالد حلفال ال ال ال ال ال الالت ن تال ال ال ال ال ال الالودا
أن ال أراعال ال ال ال ال ال ال ال الالي اليال ال ال ال ال ال ال ال الالوم عبال ال ال ال ال ال ال ال الالدا

إذا سال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالألت لال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم أكال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت
إن قلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت أيال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوداي
قال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا السياسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة ت رضال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي

 -79ينظر ،االجتاهات الوطنية يف الشعر العراق احلدي  ،رسالة دكتورا يف اآلداب ،د .رؤو الواعظ.47 :
 -61ديوان  ،ط  /لندن.269 :
 -62ينظر ،االجتاهات الوطنية يف الشعر العراق احلدي .46 :
 -61ديوان  ،ط  /لندن.296 :
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ويشــري الشــاعر يف قصــيدت (م ــى)( )67إىل هـ املعــاين نفســها ،ويعــرب عــن شــن الـ ي اســتحال ُ إىل
يقن يف وعود احللفاء يف قول :
ي يمن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ي ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
يس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالران يكم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
مال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا مل يص ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال السال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالند
ت اخل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال املؤكال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
()44
يغشال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاك ليال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل أربال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
ان م ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا قي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد ا
حم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا املع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالني ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالورى يو ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
مط ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالامع يس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالرند

ك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل مس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاء ح ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاد
كال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل صال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالب بال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالأ
ه ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل صال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ين ال ال ال ال ال ال ال ال الالا خال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
هال ال ال ال ال ال ال ال الالآل عنال ال ال ال ال ال ال ال الالد غال ال ال ال ال ال ال ال الالري النال ال ال ال ال ال ال ال الالازال
أخال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالال اي ص ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالب امل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالال
أن ي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا مطل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو
كي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالف حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
قي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالمم اثب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت
هال ال ال ال ال ال ال الالآل يثبال ال ال ال ال ال ال الالت السال ال ال ال ال ال ال الاللم علال ال ال ال ال ال ال الالى

فه املعاين توضح س ريت الالذعة من وعود اإلننلي والتشنك يف قيمة إدعاءاهت وأقواهل ويتساءك
ه ا التساؤك القوي املل ء ابلس رية والتهن يف م ل ه ا التعبري اجلميل:
حم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا املع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد

كيال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالف حتال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد

فاإلننلي ال ين بشروا ابلسال وابحلرية واالستقالك وال ين أعلنوا أك ر من مـر أمـ مـا جـاءوا فـاحتن
وال قاهرين وإمنا منق ون وحمررون .وقد صـاروا اليـو وابال علـ هـ ا الـوطن وحريتـ واسـتقالل ومـا دعـواه
إىل التحرير من رق األتراك إال مب ابة امل در هلـ وملـا احنـا النـاس إىل جـانبه وقـاتلوا معهـ بـل انتصـروا يف
احلــرب بفضــله عــادوا فــانقلبوا علــيه وغــدروا هبـ وأمعنـوا يف ســلوك املراوغــة وامل اتلــة معهـ ( ،)65ويشــري
الشاعر إىل سياسة املنر واخلداع ه فيقوك (:)64
خال ال ال ال ال الالا وا العبال ال ال ال ال الالود بعال ال ال ال ال الالد قليال ال ال ال ال الالآل
لسال ال الالت أ ال ال الالكو إال اآلىل عاهال ال الالد ها
()46

مال ال الالت مبال ال الالاح املشال ال الالر ب املال ال الالأكو
ذهبال ال ال ال ال ال ال ال الالوا ابلسال ال ال ال ال ال ال ال الالمني املبال ال ال ال ال ال ال ال الالز
حيال ال الالث جال ال الالار ا ال ال الالباد مال ال الالت عال ال الالذ
م ال ال ال الالت ض ال ال ال الالر ب الرغري ال ال ال الالر الرض ال ال ال الالليآل
أن ال ال ال ال ال ال ال ال كوان ظممنال ال ال ال ال ال ال الالا لليليال ال ال ال ال ال ال الالآل
ق ال ال ال الالد ال ال ال الالآان ب ال ال ال الالني ال ال ال ال الالورى ابلعوي ال ال ال الالآل
ق ال ال ال ال ال الالاتم يش ال ال ال ال ال الالركي م ال ال ال ال ال الالت امل ر ال ال ال ال ال الالو

هنم ال ال ال ال ال الالة يف الع ال ال ال ال ال الالدى تع ال ال ال ال ال الالد قال ال ال ال ال ال الراان
مل جي ال ال ال ال ال ال الاليء أرض ال ال ال ال ال ال الالنا املع ال ال ال ال ال ال الالاد ن إال
أت ن ال ال ال ال الالوا الكي ال ال ال ال الالد اخل ال ال ال ال الالداع انل ال ال ال ال الالوا
ك ال ال ال ال ال الالآل ض ال ال ال ال ال الالرب لغش ال ال ال ال ال الالنا جرب ال ال ال ال ال الالوه
يش ال ال ال الالركي الظال ال ال ال الالاملون للسال ال ال ال الاليف منال ال ال ال الالا
عيي ال ال ال ال ال الالب م ال ال ال ال ال الالت ظ ال ال ال ال ال الالامل مس ال ال ال ال ال الالربد
م ال الالت رأى العيي ال الالب م ال الالت الن ال الالاس كث ال الالر

. -67ن.234 :
 -66اربد :من الربد اي الغرب  ،لسان العرب.231/7 :
 -65ينظر ،االجتاهات الوطنية يف الشعر العراق احلدي .45 :
 -64ديوان  ،ط  /لندن.627 :
 -63النهمة :بلو اهلمة يف الش ء ،لسان العرب.597/21 :
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وبعـدها ي حــف اهلـ واحلـ علـ قلـ الشــاعر ووجدانـ بسـب سياســة املنــر واخلـداع وســلوك املراوغــة
وامل اتلة مـن قبـل اإلننليـ جنـد الشـاعر قـد ك ـرت يف شـعر الـدعو إىل احلـرب وطـرد املسـتعمرين الـدخالء
من وطنه كما يف قوهل (:)68
لال ال ال ال ال ال ال ال ال الاليس لنال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا يال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله يال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاليس مبي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد عم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل
ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاليس م ص ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
اي قال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوم أن هتال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا وا
م ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ان م ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت أ ا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله
مال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت وال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت د ن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا
الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ت الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر ح م ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا
كي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالف يس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالبو ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدن
جم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدي م ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا جم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدي إال

إن قيال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالآل امل صالال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
حال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالركم مسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالرعبد
()49
ال ال ال ال ال ال ال ال الالذاك يال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت يلحالال ال ال ال ال ال ال ال الالد
ه بال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو حال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي مال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
أهلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوه إال اجلسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ر ح ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله يرق ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ت املميال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد

وهن ا يؤكد ه ا املعى قول (:)51
ال جتعلال ال ال ال ال الالوا أ ال ال ال ال ال الالا كم بمدكال ال ال ال ال الالم

()53

مغ ال ال ال الالدى بال ال ال ال الزا أ مال ال ال ال الراج س ال ال ال الالور
الال ال ال ال ال ال الالني ص رال ال ال ال ال ال الاله مال ال ال ال ال ال الالت الرال ال ال ال ال ال الالأخري
()51
خ ال الالاب اجلب ال الالان ال الالاز كال الالآل جسال الالور

ال ترتك ال ال ال الالوا الر ال ال ال الالأخري يعب ال ال ال الالث بي ال ال ال الالنكم
س ال ال ال الالري ا ق ال ال ال الالدام اجلس ال ال ال الالور ال تن ال ال ال الالوا

وميض الشاعر عل حدث نيل االسـتقالك ابلقـو ألن النصـر ال يتحقـ إال ملـن أرادو وصـمموا علـ
نيل ابلع مية الصادقة واإلميان الراسخ وإىل ه ا يشري يف قول (:)57
ال ال ال ال ال ال الالعرت ابحلال ال ال ال ال ال الالداثن أي ال ال ال ال ال ال الالعور
قال ال ال الالدر ا علال ال ال الالى مال ال ال الالا لال ال ال الاليس ابمل ال ال ال الالد ر
لغال ال ال الالوا إىل الشال ال ال الالعرى العبال ال ال الالور عبال ال ال الالوري
()54
ه ال ال الالو ال ال الالر ك ال ال الالآل مبن ال ال الالد مط ال ال الالر ر
للمال ال ال ال ال الالوت أ ىل مال ال ال ال ال الالت حيال ال ال ال ال الالا بال ال ال ال ال الالور

أين رأي ال ال ال ال ال ال الالت األم ال ال ال ال ال ال الالر رأي جم ال ال ال ال ال ال الالرب
علمال ال ال الالت أن أ ىل العزوال ال ال الالة أن س ال ال ال الالعوا
لال ال ال ال الالو أن يل عينال ال ال ال الالا تطلال ال ال ال الالوع ع ال ال ال ال الالزمي
ل م ال ال الالت لأل ال ال الالان ابلغ ال ال الالرض ال ال ال الالذي
أأع ال ال ال ال الاليش األ ال ال ال ال الالان ل ال ال ال ال الاليس ح ال ال ال ال الالر

وعل ه الصور جند شعر الناظم ثور عل الظل واحل أن هـ ا الشـعر مي ـل روحـ الـي ال تصـرب
عل ضي  ،وهل ا كان أثـر هـ ا االنعنـاس قـوا يف شـعر شـريفا يف مقصـد مـدعوما ابحلجـة واملنطـ وإيـراد
الرباهن وقد كانت دعوت الصارخة ه ودعوات غري من الشـعراء وال عمـاء والساسـة قـد أهلبـت احلماسـة
يف قلوب الناس إذ اندفعوا يف قو وإميان اثبت ال يت ع ع إىل ال ور يف وجو الغاصبن ،إذ م متر مد طويلة

 -68ديوان (اجملموعة األوىل) ،ط  /دمش .129 :
 -69يلحد :اي ماك وعدك ،لسان العرب.726/5 :
. -51ن.171 - 119 :
 -52ب ا  :مج اب ي :وهو من الطيور اجلوارح ،لسان العرب ،726/5 :املرج :الفضاء ،لسان العرب.746/1 :
 -51التواين يف االمر :التقصري في . ،ن.98/5 :
 -57االجتاهات الوطنية يف الشعر العراق احلدي .31 :
 -56مهند مطرور :اي صقيل ،لسان العرب.511/6 :
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حى تركت مجوع اجلماهري يف ثور ( ) 2911يف العراق فنان الناظم من الشعراء امللهمـن لل ـوار وقـد
لع شعر دورا يف ه ال ور (.)55





الخاتمة
نست ل من البح ما يل :
إن الشاعر عبد احملسن الناظم كان صاح موقف ضد السلطة الرتكية وضـد االحـتالك الربيطـاين
لصاح الشع العراق خاصة والعرب عامة والعام اإلسالم بشنل أمشل.
انت اع الشاعر ألقاب اترخيية تعنس مواقف اجلاد للقضاا الي تصدى هلا ومن ه األلقاب (شاعر
البداهة واالرجتاك) و (شاعر العرب) و (شاعر النفاح اخلالد).
سجل الناظم من خالك شعر التقلبات السياسية فنان شعر حب سجل يعنس احليا السياسية
واالجتماعيــة يف عصــر فجــاء شــعر يعنــس لنــا ش صــيت الشــعرية الــي مجعــت بــن املتانــة والفصــاحة
والبالغة واجل الة وبن ن عت الوطنية الي كانت تدفع ملقارعة االستبداد واالستعمار.

المصادر والمراجع
 .2األدب العري احلدي دراسة يف شعر ون ر  ،د .سام أمحد احلمداين و د .فائ مصطف أمحد ،و ار
التعلي العا والبح العلم  ،جامعة املوصل ،دار النت  ،بغداد.
 .1أهـ ـ ـ مظ ـ ــاهر الرومانطيقي ـ ــة يف األدب الع ـ ــري احل ـ ــدي  ،فـ ـ ـؤاد القرق ـ ــون ،سلس ـ ــلة (حـ ـ ـوار ال قاف ـ ــات
واحلضارات) ،الدار العربية للنتاب.
 .7دراســات يف الشــعر العراق ـ احلــدي  ،ســلمان هــادي آك طعمــة ،دار البيــان العــري ،ط، 2997 ،
بريوت.
 .6ديوان الناظم (اجملموعة األوىل) ،دمش .2961 ،
 .5ديوان الناظم (اجملموعة ال انية) ،مصر.2968 ،
 .4ش ــاعر الع ــرب عب ــد احملس ــن الن ــاظم حيات ـ وش ــعر  ،د .حمس ــن غي ــاض ،دار العربي ــة للموس ــوعات،
بريوت ،ط. 1118 ،2
 .3عبد احملسن الناظم سري وشعر وفنر ،سعاد حممد ال بيدي ،دار احلنمة ،لندن. 1119 ،
 .8الن ــاظم ش ــاعر النف ــاح الع ــري ،احللق ــة ال ال ــة ،عب ــد ال ــرحي حمم ــد عل ـ  ،مطبع ــة الغ ــري احلدي ــة،
النجف األشر .
 .9لس ــان الع ــرب ،حمم ــد ب ــن من ــر ب ــن منظ ــور االفريق ـ املص ــري (ت 322ه) ،ط ،2دار الص ــادر –
بريوت( ،د.ت).
 .21معج ـ الشــعراء الع ـراقين املتــوفن يف العصــر احل ــدي  ،وهل ـ دي ـوان مطب ــوع ،اجل ـ ء األوك ،د .جعف ــر
صادق محود التميم .
 -55ينظر ،االجتاهات الوطنية يف الشعر العراق احلدي .31 :
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 .22معج املفصل يف األدب ،د .حممد التوجن  ،مدلد ( ،)1ص ،885ط ، 2999 ،1بريوت.
األطــاريح والرسائـــل الجامعية:

 -2االجتاه ــات الوطني ــة يف الش ــعر العراقـ ـ احل ــدي  ،د .رؤو الـ ـواعظ ،دار احلري ــة ،ط، 2936 ،
بغداد.
 -1عبــد احملســن النــاظم ســري حيــا وفنــر االنســجا ال نــائ بــن الصــور واملعــى يف شــعر  ،ســعاد
حممد ال بيدي ،د .جالك اخلياط ،رسالة جامعية. 1112 ،


املجالت:

جملة صدى كربالء العدد ( ،) 21مقالة أ.د .عبود جودي احلل  ،كلية الرتبية ،جامعة كربالء.
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)العناصر التيبوغرافية في الصحف العراقية (دراسة وصفية

Typographical elements in Iraqi newspapers
(descriptive Study)
)4(

Dr.Jassim Z. H. AL-Saadi

 جاسم زبون حسن الساعدي.د.م

ملخص البحث
 ورف كفاءهتا ابإلستفاد من تننولوجيا التقنيـات الرقميـة مهمـة،تعد العناصر التيبوغرافية يف الصحف
 وأن أدواهت ــا ووس ــائلها املادي ــة والتنظيمي ــة،كب ــري م ــن خ ــالك إعتباره ــا مع ــار وخ ـربات مرتاكم ــة ومتاح ــة
 وإسـرتجاعها ومــن نشـرها واإلسـتفاد منهــا، وخت ينهـا، وإنتاجهـا،واإلداريـة يف مجـ املعلومـات ومعاجلتهــا
 وإستعراض تطور أساليبها من خالك األمناط التعليمية للمهارات األدائية،ضمن العناصر التفاعلية والرقمية
..يف اإلخراج الطباع ضمن إطار مهارات القرن الواحد والعشرين
Abstract
The typographic elements in newpapers in the newspapers and raising
their efficiency by using digital technology have become an indispensable
issue in the use of the multimedia of the twenty-first century skills
framework.
They are considered to be knowledge and accumulated experiences
available in their tools,materialistic and organizational means, data
collecting processing, producing,storing,retrieving,disseminating,benefiting
and reviewing the evolution of their styles through the educational patterns
of the performing skills in graphic design.

.-

-جامعة اهل البيت/ قس الصحافة/ كلية االداب-2

العناصر الريبوغرا ية يف الصحف العراقية (دراسة صفية)

المقدمة
إن تعري ــف ثالتننولوجي ــاث لـ ـ مع ــاين مادي ــة وأخ ــرى علمي ــة ومنهجي ــة ،م ــن خ ــالك اآلالت واملع ــدات
واإلنشاءات اهلندسية والفنية الي تشـتمل علـ العناصـر الفنريـة األساسـية واملعرفيـة والتقنيـة واملنهجيـة الـي
تعترب حمصلة لنتائ الوحدات املادية املمت جة واملتداخلة م بعضها البعض يف تلك املنـو ت ،وأن غيـاب
أحدتا يسقط إمنانية وجود اآلخر(.)1
وشـهدت السـنوات األوىل مـن القـرن الواحـد والعشـرين تطـورات هائلـة يف عـام املعلومـات النبـري الـ ي
إعتمد عل تننولوجيا املعلومات يف مجي نواح النشاط اإلنساين ومتيـ بشـنل هائـل مـن خـالك ثشـبنة
اإلنرتنيــتث ،كومــا وســيلة إتصــاك فائقــة الســرعة وكمصــدر معلومــايت قــي األتيــة ولــيس هنــاك عل ـ وج ـ
األرض حى اآلن جمتم معلومات كامل.
وما ي اك البعض يفنر هب ا الوافد اجلديد ال ي دخـل بـدون إسـتأذان والـبعض اآلخـر يسـتعد للـدخوك
يف بودقت ضمن جمتمعات املعلومات وآخرون دخلو  ،وإستاذنو  ،ويتنقلون يف فضاء أك ـر تقنيتـاً وتقـدماً،
وحنن نعيش وقتنا احلاضر يف عام متغري ،عام إختلف ك رياً عما كان من قبل إن عام يتج حنـو التنـتالت
املعلوماتية وشبنات اإلتصاالت بعيد املدى الي تقد املعلومات حي شهدت اجملتمعات البشرية عدداً
اليستهان ب من التطورات املهمة يف التاريخ.
ل ا جند أن العناصر التيبوغرافية يف الصحف ،ورف كفاءهتا ابإلستفاد من تننولوجيا التقنيات الرقمية
تعد مهمـة مـن خـالك إعتبارهـا معـار وخـربات مرتاكمـة ومتاحـة ،وأن أدواهتـا ووسـائلها املاديـة والتنظيميـة
واإلداريـة يف مجـ املعلومـات ومعاجلتهــا ،وإنتاجهـا ،وخت ينهـا ،وإسـرتجاعها ومــن نشـرها واإلسـتفاد منهــا
ضمن العناصر التفاعلية والرقمية ،وإستعراض تطور أساليبها من خالك األمناط التعليمية للمهارات األدائية
يف اإلخراج الطباع ضمن إطار مهارات القرن الواحد والعشرين.
مشنلةثالبح ث مباأييت:
علي تتل
 –2قلة عدد اخلربات والنوادر البشرية املت صصة مبجاك التصمي الطباع يف العراق.
 -1اإلتاك هل ا اجملاك جيعل عملية اللحاق بتننولوجيا املعلومات صعبة عل العاملن في .
وبناءً عل دراسة قا هبا ثالباح ث يرى ضرور العمل عل :
– دراسة العناصر ثالتيبوغرافيةث يف الصحف العراقية إبست دا احلاسوب.
– دور العناصر ثالتيبوغرافية يف تطور العمل مبجاك التصمي الطباع إبست دا احلاسوب.
– بيان أتية املعلومات هل ا اجملاك وإلستفاد منها وتوظيفها لتحقي املهارات األدائية يف:
 - 2مهارات التعلي ال ايت -1 .املهارات املعلوماتية –7 .املهارااتلتننولوجية – 6 .مهارات إدار ال اتث
المبحث األول :العناصر التيبوغرافية التفاعلية في الصحف العراقية
تشري العناصر ثالتيبوغرافيةث إىل أي وحد تشرتك يف بناء الرسالة التصـميمية للصـحف لتنـون مقـروء
مــن خــالك احلــرو والنلمــات والصــور واألطــر والعناصــر األخــرى الــي تســه يف العمليــة األخراجيــة ل ـ
 -1حسنن حممد شفي  :اإلعال التفاعل ثور تننولوجية جديد  ،رمحة بريس للطباعة والنشر ،القاهر ( )1118ص.28-23
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وتنون منملة يف إدراكها بغية الوقو عل أه السمات واملالمح الي متي ها عن غريها ،وكيفية توظيـف
ه ـ ـ العناص ـ ــر يف خدم ـ ــة األه ـ ــدا ال ـ ــي تنتهجه ـ ــا الص ـ ــحيفة ،وم ـ ــدى تقارهب ـ ــا م ـ ـ القواع ـ ــد واألس ـ ــس
ثالتيبوغرافيــةث والبصـرية الــي تــتحن ابســت دا العناصــر امل تلفــة ،والــي تشــرتك يف بنائهــا بشــنل عــا مــن
ثحرو املـن والعنـاوين والصـور والرسـو والفواصـل واجلـداوك واأللـوان ،ليتجـ املوضـوع إىل األداء املهـاري
للتصمي الطباع للدورات امل تلفة ،ابإليضاح والداللة للمصممن واملنف ين الـ ين يهتمـون بتننولوجيـا
التقنيات الرقمية للعناصر ثالتيبوغرافيةث ورف كفاءهت املهارية واإلبداعية مبا يل :
أوالً :شكل الحروف الطباعية وأرضيتها وكثافتها

تعــد االدا الرئيســة يف أي عمليــة إخراجيــة ثتيبوغرافيــةث أحــد العناصــر التصــميمية اجملتمعــة فيهــا ،والــي
تتعــدد مــن خــالك طــوك العنــاوين وصــغرها يف الصــفحة أو اد عــدد النلمــات الــي يتضــمنها ســطر املــن
املنتوب إليصاك املعى النامل وكفايت للقراء  ،وإيصاك الرسالة التوضيحية واإلرشادية لتع ي اخلرب ابشراك
الصــور يف نقــل املعــى كــامالً -كــان موضــوع أو نوع ـ  ،ويف حــاك عــد وجــود تعلي ـ علي ـ  ،ك ـ ال تصــل
الصور بشنل مغلوط ثخاطئث(.)7
إن حــرو املــن هـ أحــد العناصــر واألدوات الــي يتنــون منهــا حجـ اخلــرب اإلعالمـ  ،والــي ختتلــف
بطريقة اإل ست دا من حي كرب النمية املنتوبة وإتساعها بعد وضـعها يف قوالـ تقليديـة دون أي تنـوع
ي كر ،وختتلف عن حرو العناوين بنل أنواعها التحريرية واألعالنية(.)6

الشنل ( )2مي ل شنل احلرو وأرضيتها وك افتها يف الصحف
وملا كانت احلرو ه األدا الرئيسة يف عملية القراء  ،وأتخ احلي األكرب يف عملية إيصاك األخبار
للمتلق ـ  ،ل ـ لك يتحــت عل ـ املصــم أن يراع ـ حتقي ـ احلــد األقص ـ مــن الســهولة يف الق ـراء ( Read
 ) abilityوالـ ي تشــري إىل إمنانيــة الق ـراء امليســور للحــرو خــالك فــرت طويلــة مــن الوقــت دون الشــعور
ابلصعوبة الي ت كر ،لتمنن ا لقار ابلسهولة وراحة العن أثنائها ،والـي تتعاضـ عنـد قـراء كميـات كبـري
من احلرو  ،م ل ما يظهر واضحاً يف حرو املن(.)5
.Edmund Arnold:Modern(Newspaper Nork York&Row 1969)p39 -7

 -6ينظر إىل:
 أشر صاح :إخراج الصحف العربية الصادر ابإلننلي ية ،الطباع للنشر والتو ي  ،القاهر ( )2986ص.275
 سعيد الغري النجار :مدخل إىل اإلخراج الصحف  ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهر ( )1119ص.48
Walter Tracy,lettersot of Credit, Aview of Type Design,(London:Gordon Fraster1986)p.30.31. -5
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ولسهولة وراحة عن املتلق ينبغ عل ثاملصـم ث أن يضـ مبهـا عملـ معاجلـة العناصـر ثالتيبوغرافيـةث
حلرو املن لضمان أكرب قدر ممنن مـن املـواد املنشـور يف الصـحف ،وتتفـنن بعضـها إبسـت دا متغـريات
إخراجيــة بعناصــر املــن ثالتيبوغرافيــةث وتلجــأ إىل التنــوع بشــنل احلــرو  ،وإســت دا ثاألبنــاطث األكــرب أو
اإلس ـرا ابملســافات الــي تــرتك بــن النلمــات ،والســطور ،وتنــوع أطواهلــا ،مبــا يعنــس أشــناالً شــاذ هلــا،
ويدلل شنل احلرو إىل ا لطريقة الي تظهر هبا عل الورق املطبوع ،والـي تعـد مـن أهـ العوامـل املـؤثر يف
يسر القراء والبساطة يف التصمي (.)4
وتتعدد أشناك احلرو حس اجملموعات اآللية الـي تظهـر هبـا بعـد الطبـ علـ صـفحات ثاجلريـد ث
مــن خــالك إســت دا احلواســي  ،وأمناطهــا األلنــرتوين ،وبراجمياهتـا الــي تتمتـ ابمنانيــات هائلــة يف معاجلــة
النلمــات بنــل مــا تتضــمن مــن عناصــر ثتيبوغرافيــةث تشــرتك يف بنائهــا ،ومــن أه ـ وأبــر حــرو العنــاوين
املتاحة واألك ر إست داماً يف الصحف العراقية ه :
 .2بريوت اجلديد التصويري.
 .1بريوت احملدد ،واملظلل.
 .7ال ه  ،والراض.
 .6النويف ،وأمحد التصويري.
 .5احلر األندلس .
 .4دمش األبيض ،واألسود.
 .3الندمي أو بغداد األبيض واألسود.
 .8حر اجل ائر.
 .9احلرو املضغوطة واملائلة.
ويعــد حــر النــدمي ،واليــاقوت أك ــر إشــناك احلــرو إســت داماً يف الصــحف ،لنومــا األك ــر حتقيق ـاً
ليسر القراء  ،وطواعية وبساطة يف التصمي ويناسبان اجلم ابألحجا امل تلفة ومنها-:
أ -احلر ل املائلة إجتاهاهتا.
عل الرغ من أن حـرو املـن ليسـت ذات أتيـة مـن حيـ قيمتهـا التأثرييـة يف جـ ب إنتبـا القـار
إىل املطبــوع ،ولنــن عل ـ ثاملصــم الطبــاع أن يرك ـ عل ـ كيفيــة معاجلتهــا يف تــوفري أكــرب قــدر ممنــن مــن
اليسر للقراء( ،)3ومنها األشناك التالية عل سبيل امل اك:

 -4أشر صاح وسعيد الغري النجار :مصدر ساب  ،ص.29

Arthur Turnbull & russel Baird,The graphic of Commun ication,(New York:Rienhart & -3
Winston, 4th,ed.,1980) b.67.
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إال أن العديــد مــن الصــحف العراقيــة تلجــأ لتأكيــد أتيــة بعــض األخبــار واملوضــوعات املنشــور عل ـ
صفحاهتا ،أبتباع بعـض اإلجـراءات ثالتيبوغرافيـةث الـي تـؤثر علـ شـنلها مبـا يعـوق عمليـة القـراء السـهلة،
وتتج إىل إست دا احلرو املائلة يف مج املواد ،األمـر الـ ي سـاعدها يف ذلـك هـو تطـوير أجهـ اجلمـ
التصويري ،الي مينن بواسطتها احلصوك عل صور احلرو والتحن يف اوية ميل العدسـة وحترينهـا إىل
اليمن واليسار بعد إمتا الطب عل الورق ،ورغ املرونـة والسـرعة الـي تنتهجهـا أجهـ احلواسـي وبراجمهـا
املتقدمة يف العملية وتنفي ها ببساطة ويسر من خالك األمر املائل يف القائمة من شنل النتابة ابست دا
التنســي واملســت د بشــنل عــا  ،وهـ ا النــوع مــن احلــرو حيقـ التبــاين يف أشــناهلا مـ احلــرو املعتدلــة
واملستقيمة عل الصفحة الواحد الي أثبتت أما الصيغة املفضلة لدى القراء بتحقي الراحة والسهولة هل ،
يف حن ال تلق احلرو املائلة قبوالً لديه  ،نظراً ملا تسبب من إرهاق بصري للعـن ،وخاصـة إذا تعـددت
السطور اجملمعة هبا(.)8
وهنــاك فــارق بــن احلــرو املائلــة إىل اجلهــة اليســرى واألخــرى إىل اليمــى ،فــاألوىل تظهــر اخلطــوط فيهــا
ال وائد العلوية والسفلية مائلة من أعل اليمن إىل أسفل اليسار ،أما احلرو الالتينية متيل إىل اليسار من
األعلـ  ،لــيعنس ذلــك التــأثري علـ يســر قراءهتــا مــن خــالك ســري العــن ذاهتــا ،وهـ ا مــا يتفـ مـ املســرى
الطبيع للقراء يف اللغة العربية ،والي تسري فيها العن مـن جهـة اليمـن إىل اليسـار لتصـبح أقـل إرهاقـاً هلـا
يف احلرو املائلة من جهة اليسار(.)9
وتتب ــاين الص ــحف يف م ــدى إس ــت دامها للح ــرو املائل ــة ،ليقتص ــر ذل ــك علـ ـ املق ــدمات واملواض ــي
الطويلـة ،يف حــن تتجـ بعضــها إىل اإلسـرا يف إســت دامها ومجـ بعــض الفقـرات املهمــة داخــل املوضــوع
الواحد ،ومج نصوص األسـئلة واألحاديـ  ،وبعـض األخبـار الصـغري  ،والعنـاوين وتعليقـات الصـور وأمسـاء
النتاب كما يف الشنل رق (.)1

العناصر

العراقية

التيبوغرافية

يف

الصحف

العناصر التيبوغرافية يف الصحف العراقية
 -8سعيد الغري النجار :مصدر ساب  ،ص.12
 -9املصدر نفسة ،ص .11
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الشنل ( )1مي ل بعض إست دامات احلرو املائلة ابلصحف العراقية
ب – كآل أرضية الصفحات إسر دام الشبكات:
من اإلجراءات الي تؤثر عل شنل احلـرو املسـت دمة يف الصـحف ،وتلجـأ إليهـا معظمهـا إلضـفاء
م يـد مــن اإلبـرا علـ مواضـيعها ،كتابــة مـن األخبــار واملوضـوعات علـ أرضـيات داكنــة ثشـبكث بواســطة
إســت دا احلاس ــوب اآل يف تنفي ـ ها للص ــفحات ثإلنرتوني ـاًث عل ـ الشاش ــة ،ويف طباع ــة ثاألوفس ــيتث،
األمـر الـ ي منـن الصـحف مـن إسـت دا األرضـيات مبعـدالت عاليـة مـن السـرعة واملرونـة ،ومينـن التمييـ
بينها يف عد أشناك خمتلفة لألرضيات وه :


طبع الحروف على أرضية "بالشبك" الباھت.

عد ه ا اإلجراء ال ي يقلل مـن التبـاين بـن حـرو املـن واألرضـية املطبوعـة ،ممـا يعيـ عمليـة القـراء
يُ ُ
الصحيحة ،و اد قتامتها ليصع عل العن التقاط احلرو وقراءهتا ،لقلة التباين بن الشنل واألرضية،
وت ايد األسنان الرفيعة للحرو مـ نقـاط ثالشـبكث السـوداء ،وهـ ا يـؤدي إىل التشـوي يف شـنلها ،ويـؤثر
عل يسر القراء ويسب إرهاقاً للعن(.)21


بع احلر ل على أرضية خمططة (مسر يمة مروازية)

إ ّن عملية طب احلرو عل أرضية خمططة تؤدي إىل قلة التباين وتداخل اخلطوط
املنونة هلا وإحنناء احلرو املطبوعة عليها لتشتيت الرتكي وإرهاق العن أثناء القراء .


تفريغ حروف المتن من أرضية قاتمة.

إجـ ـ ـراء حيق ـ ـ ـ التب ـ ــاين ب ـ ــن احل ـ ــرو واألرض ـ ــية املفرغ ـ ــة ،ويص ـ ــي الع ـ ــن ابإلره ـ ــاق ،لرتدده ـ ــا ب ـ ــن
احلرو ثسوداءث وإخرى معنوسة ثبيضاءثعل الصفحة الواحد ( ،)22والشنل رق ( )7مي ل ذلك.


تفريغ حروف المتن من أرضية رمادية.

يعي ه ا الشنل عند إست دام إىل جان تغيري نوع اجلهد ال ي تب ل العن أثناء القراء
ويره البصر من قلة التباين بن احلرو واألرضية الرمادية الباهتة( ،)21ويشوش شنل
احلرو من جراء إيصاك ال وائد واألسنان الرفيعة البيضاء يف ثالشبكث.


إستخدام أكثر من عالقة بين الشكل واألرضية.

يعد طب كل سطر من سطور اخلرب الصحف الواحد بطريقة ختتلف عن الـي سـبقت مـن أسـوء الطـرق
الــي تعي ـ التصــمي الطبــاع  ،وتره ـ البصــر فض ـالً عــن ماتســبب مــن تــردد العــن بــن عالقتــن خمتلفتــن

 -21أمحـد علـ الـدين :دراسـة تيبوغرافيـة للصـحف املصـرية كومـا وسـيلة إتصـاك مطبوعـة ،إطروحـة دكتـورا  ،غـري منشـور  ،جامعـة
حلوان ،كلية الفنون التطبيقية ( )2988ص.291
 -22أشر صاح :دراسة مقارنة للمطبوعـات البـار وامللسـاء وأثـر الطباعـة يف تطـوير اإلخـراج الصـحف  ،إطروحـة دكتـورا  ،غـري
منشور  ،جامعة القاهر  ،كلية اإلعال ( )2987ص.124
 -21أمحد عل الدين :مصدر ساب  ،ص.297
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للشــنل واألرضـية عنــد قراءهتــا لنــل ســطر يف املــن املطبوعــة هبـ الطريقــة ،وهــو مايضــاعف مــن اإلرهــاق
ال ي يصي البصر أثناء القراء ( ،)27كما يف الشنل رق (.)7

الشنل رق ( )7مي ل بعض إست دامات احلرو املائلة ابلصحف العراقية


طبع حروف المتن على جزء من الصور المصاحبة.

إعتادت الصحف العربية واحمللية منها عل تركي سطور بعض األخبار الصغري عل الصور املصاحبة
هلا ،وعند طبعها تنون قامتة ،والبد من تفريغ احلرو والنتابة منهـا حبيـ تظهـر بيضـاء بلـون الورقـة الـي
تطب عليها ،وإذا كانت ابهتة فالبد أن تطب النلمات عليها بلون احلرب األسود ،حرصاً عل حتقي أكرب
قدر من الظهور البار لتجن إرهاق بصر القار (.)26

الشنل رق ( )6مي ل طب حرو املن عل ج ء من الصور املصاحبة.
قــد ينــون مــن املقبــوك إســت دا األرضــيات القامتــة أو الشــبنية فقــط ،ويف حالــة إب ـرا خــرب إعتيــادي
صغري املساحة كوسيلة للتعويض عن عد الربو عل أن ال يتنرر ذلك أك ر من مر يف الصفحة نفسها،
 -27املصدر نفس  ،ص.296
 -26املصدر نفس  /ص .295
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م إست دا ثالشبكث الباهت ال ي ال ت يد درجت عن( )%71من الوضوح ،وحج احلـرو يف حماولـة
ل اد التباين بين وبن األرضـية املطبـوع عليهـا أو املفرغـة منهـا ،مبـا حيقـ ُحسـن ويسـر القـراء  ،وان الشـئ
ال ي الحيب اإلسرا في ابست دا األرضيات القامتة مبساحات خمتلفة عل الصفحة من خالك ماايت:
 )2مضار بصرية من خالك إسـت دا األرضـيات الـي حتمـل ثالشـبكث القـامت والـي شـأما أن جتهـد بصـر
القار ملواصلت القراء لفرت طويلة جتعل ال يستطي تنملة املوضوع.
 )1الشبك القامت يؤثر عل سرعة قراء احلرو السوداء عل أرضية بيضاء تستغرق مناً من الوقت أقل
من احلرو البيضاء املفرغة من أرضية سوداء بنسبة( )%21وأقل من احلرو املطبوعة علـ أرضـية
شبنية بنسبة ()%23من آخرى مطبوعة بدرجة أكرب(.)25
ثانياً :حجم الحروف الطباعية وإستخداماتها

يقاس حج احلرو بـ ثالبنطث يف الرتتي واإلتساع والن افة ،ومن أعل ج ء إىل أسفلها ،ويرتك عند
تصميمها وعملها وحجمها ،ك التلتص ببعضها ،وأن احلرو املعمولة ابجه ثاجلم التصويريث تبدو
أصغر من حجمها األصل  ،وك لك حلرو ثاجلم اإللنرتوينث الي تنضد بواسطة احلاسوب مـن نظرياهتـا
الي تنت بواسطة آالت اجلم الساخن ثاللرتبريسث القدمية ،وليس هناك معيار حمدد للتميي بن حجمها
ونوعها وإست دامها ،وال مينن القوك أبن هناك أحجا معينة تصلح لعناوين ومن معن فأن إست دامها
يدخل يف نطاق حروف الي ترتاوح مابن ( 21-3بنط) من اإلحجا الصغري وتنقس إىل:
أ -احليم اإلعريادي"الشائع" إسر داماته:
تست د معظ الصحف احلر ( 21بنط) التصويري يف مج أغل مادهتا التحريرية ،وهو مـا يعـادك
يف حجم ـ وأثــر البصــري حــر ( 9بــنط) املعــدين اجملم ـ يــدواً ثالســبائك الرصاصــيةث الــي تســت د يف
الطباعة اإلعتيادية والبار الي جتم الت ثاللينوتي ث وابحلج ال ي حيق يسر القراء للعن واإلتسـاع
املعتاد للعمود التصميم للصحف وال ي يساوي( 5،6س ).
ب -األحيام الصغري مت احلر ل إسر داماهتا:
تس ــت د بع ــض الص ــحف أح ــر ( 9-3ب ــنط) يف اإلع ــال ت املبوب ــة علـ ـ ال ــرغ م ــن إس ــت دامها
حر (21بنط) يف بقية الصفحات ويعد ه ا حمدوداً عل الرغ من صعوبة قراءت ألنـ يـؤدي إىل إجهـاد
العن أثناء القراء وترتك الصحيفة برمتها ،أوعد تنملة قراءهتا ،لطوك مواضيعها ،وينصح ثالتيبوغرافيونث
أن يتجن املصممون ه الطريقة وأن يقوموا أبختصار املقاالت واملواد املنرر واحلشو ال ي يطيل السرد
األنشائ هلا ،ليضمنوا مواصلة قراءهتا بسهولة ويسر ،ألن املتلق غري مل مبتابعة ماينشر إذا وجد صعوبة
يف القراء (.)24

 -25أمحد عل الدين ،مصدر ساب  ،ص (.)293

 -24ينظر إىل*Arthur Trunbul,op.cit,p.69-70. :
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جال  -األحيام الكبري مت احلر ل إسر دامبا:
تلجـأ بعــض الصـحف إىل إســت دا أحجــا أكـرب مــن املعتـاد عليهــا يف مجـ املـواد علـ صــفحاهتا ،يف
حماولــة لتأكيــد أتيتهــا اخلربيــة علـ أســاس أن إســت دامها هبـ الطريقــة يعــد مــن أقــوى العناصــر والوســائل
ثالتيبوغرافيةث الي حتق أكرب قدر من لفت اإلنتبا عما سواها وه :
 -2تنبري حج احلرو بقياس(22و21بنط)

()23

:

تتج ـ بع ــض الص ــحف إىل تنب ــري حروفه ــا واملقدم ــة تق ــو مبه ــا الفق ـرات ال انوي ــة ،لتحقي ـ اإلنتق ــاك
التدرجي للبصر من خالك حرو العناوين النبري والصغري  ،ومن اإلجـراءات املرغوبـة هبـا هـ مجـ أك ـر
مــن حج ـ يف ســطور املقدمــة ابســت دا الســطور األوىل حبج ـ ( 26بــنط) وتليهــا حبج ـ (21بــنط) ومج ـ
املــن حبــر (21بــنط) وه ـ ا األمــر حيق ـ نظــر ثالتيبــوغرافينث يف التــدرج البصــري للعــن ،دون اإلحســاس
بفاصل بصري واضح بينها.
-1إسر دام أحيام حر ل أك يف مجع املوضوعات بكاملبا:

تعد ه األجراءات حممود حن جتم املوضوعات الناملة مبساحة واحد لتصل إىل صفحة واحد
وتســت د ملقــاالت رؤســاء التحريــر وكبــار النتــاب عل ـ أســاس أمــا حتمــل رأى وتوج ـ إىل الصــفو وذوي
النفوذ ،عاد ما ينونوا من كبار السن جلعل القراء أك ر راحة ألبصاره .
المبحث الثاني :التصميم الطباعى ..أسسه العامة وإعداد المرتسمات.
أ -مفهوم التصميم الطباعي:

ويع ،كتابة اخلرب وإبرا وما هو عنوان ونوع وما عدد سطور وكيف يـت عـرض عناوينـ وأبى حجـ
أو نوع أو مساحة وأين يق منان وموقع ابلتحديد ضمن إخراج الصحيفة ومضموما إىل أن خيرج اخلرب
بظهور الصحيفة إىل عاملها الرح ابلقراء وعامله املتس .
ويعر ثأشر صاحث اإلخراج الصحف أبن ثهو كل العمليات الفنية الـى تسـاعد علـ اخلـروج إىل
املتلق والى تشمل عل كل من التيبوغرافيا والتصمي والطباعة( .)28ثوك لك األمور الفنية الى تؤدى إىل
تن ــوع وتص ــنيف امل ــاد الص ــحفية ،وتقوميه ــا وعرض ــها وإخراجه ــا بش ــنل مج ــاىل ج ـ ـ اب ،معتم ــد عل ـ ـ
مســتحداثت اجملــا الت الفنيــة الطباعيــة وعل ـ الــنفس الرتبــوى ووســائل العــرض واجل ـ ب وأســالي الق ـراء
واإلط ــالع ال ــى ت ــنعنس بش ــنل كب ــري عل ـ ـ اقتص ــادات الص ــحيفة وتطوره ــا وانتش ــارها مب ــا حيق ـ ـ اد
إمنانياهتا اإلبداعية واحلرفية واملهنيةث (.)29

 -23إبراهي إما  :فن اإلخراج الصحف  ،منتبة اإلجنلو املصرية ،القاهر ( ) 2933ص.144-145
 -28أشر صاح :تصمي املطبوعات اإلعالمية ،الطباع العر للطب والنشر ،القاهر .2984 ،
 -29نعمان أمحد ع مان :فنون التحرير الصحف  ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسنندرية ،1114 ،ص .25
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ب -االسس العامة للتصميم الطباعي:

 -3أسس األداء املبارى للرصميم الطباعي:
يقو األداء املهارى ىف تصمي الصحف عل جمموعة من األسس والقواعـد منهـا مـا يـت علـ اإلدراك
البصرى وما يت ضمن األسس النفسية والنضـ العقلـ للمتلقـ  ،واألسـس األخـرى املنملـة ماديـة كانـت
أو مهنية وطريقة عرضها ،والبد أن يتطل األمر ال ات والنفسـ العقلـ أبسـلوب الـتحن واملتغـريات الـى
حتصل ابجلنس ونوع ودرجة التعل للفرد ومن تنعنس ه األمور عل فئات املتلقن ودرجة استيعاهب
وإطالعه عل املضامن املرسلةمن خالك تصنيفه عل شنل فئات ه :
 3-3الف ة األكثر تفكريا:

وه ـ الفئ ــة تعت ــرب جمموع ــة حم ــدود أو قليل ـ ة ابلنس ــبة إىل فئ ــات اجملتم ـ  ،وه ـ فئ ــة هت ــت بش ــنل ع ــا
ابملقــاالت الــى تعــاج الشــؤون الداخليــة واخلارجيــة والسياســية واالقتصــادية ،وهـ ليســت حباجــة ماســة إىل
توجيهها حنو املوضوعات فيما تتعرض هلا الصحف بقـدر مـاهل ىف حاجـة إىل إبـرا نـوع النتابـة واخلطـوط
ألن اهتمامه ابملضمون يصبح أكرب من اهتمامه ابلشنل والعرض.
 1-3ة املبرمني ابلعلمية:

هتـ ــت ه ـ ـ الفئـ ــة ابلبح ـ ـ والتقص ـ ـ عـ ــن املقـ ــاالت والقص ـ ـ اإلخباريـ ــة والـ ــى تفيـ ــده يف أحبـ ــاثه
املت صصــة واملعلومــات والبيــا ت الــى تســاعده علـ حتســن أدائهـ املهــى ،وهـ ا النــوع مــن القـراء لــيس
لــديه وقــت كــا ٍ لتنملــة الصــحيفة ولنــن ينتف ـ بقـراء العنــاوين الــى جتـ ب إنتبــاهه وت ــري فض ـوهل ،
وجتعل املصم يقـد هلـ مـاد موجهـة يراعـ فيهـا الوضـوح والبسـاطة علـ صـفحات املطبـوع دون احلاجـة
إىل اإلك ار ابلوسـائل الـى تسـت د جلـ ب اإلنتبـا إىل خـرب بعينـ  ،ألن أفرادهـا لـديه القـدر علـ تقـدير
أتية ما يقرأون من مواد منشور .
 1-3ة اجلمبور العام:

وه الى مت ل أكرب الفئات وأوسعها انتشاراً ىف قـراء الصـحف للحصـوك علـ رغبـة االحتيـاج ومينـن
تو يعه وتصنيفه إىل ثالثة أمناط كالتا :
 الــنمط االوك :لــيس لــديه حــاف ملمارســة ابســط األنشــطة الراضــية بينمــا لــديه طاقــة ىف أجســامه
فيلجأون لقراء قص البطولة ومشاهد كر القد وغريها للتعويض عن منانته ال اتية.
 الــنمط ال ــاين :لــيس لــديه حــاف اللهــو بعــد أن يفتش ـوا عــن البــدائل ىف مشــاهد ب ـرام التليف يــون الرتفيهيــة
واالســتماع إىل املوســيق واألغــاين فــأم يعمــدون إىل ق ـراء النتــاابت اهل ليــة واإلطــالع عل ـ الرســو الســاخر
والفناهية واإلطالع عل الصور الناريناتريية.
 النمط ال ال  :ال ين ليس لديه حاف التفوق ليهتموا بقراء قصـ اإلخبـار الـى جنـح أصـحاهبا ىف
اجملاالت امل ت لفة ليت يلوا أنفسه أم األبطاك ويشعرون بل النجاح وكأم أصحاهبا.
ومجيعه حيتاجون إىل ما جي ب انتباهه ويشده  ،ل ا فـإن دور املصـم الطبـاع ىف هـ الصـحف،
يتحت علي إبرا وحتقي رغباهت  ،فم الً يلجأ إىل أسلوب التصمي األفق ابلعناوين العريضـة لعـرض أكـرب
جمم وعــة مــن األخبــار امل ــري واهلامــة بشــنل ابر وواضــح جي ـ ب القــار إليهــا ،وحيتــاج القــار إىل مــا ي ــري
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اهتمام لقراء املاد املنشور عل الصفحات من خالك العناوين العريضـة والصـور اجل ابـة واألطـر النبـري
وأحيا ً األلوان (الفضفاضة) ،وينون الرتكي النفس املضا إلي درجة النض العقل ال ى تتحن في
جمموعــة املتغ ـريات الــى تصــل إىل الســن واجلــنس والعــادات والتقاليــد والــى تســه ىف متنــن اجملموعــات ىف
استيعاب مضمون املاد الصحفيةا ،وعل املصم الطبـاع أن يراعـ هـ املضـامن ليتفـ مـ خصـائ
ومســات كــل فئــة ومبــا يتف ـ أيض ـاً ىف درجــة التعلــي وقــدر االهتمــا م ـ املــاد الصــحفية الــى تعــى مبتابعــة
الشؤون السياسية واالقتصادية والراضية واحلوادث واملقاالت واالفتتاحيات وغريها.

الشنل رق ( )5مي ل األخبار امل ري واهلامة بشنل ابر وواضح جل ب القار إليها
 -1األسس الفسيولوجية للرصميم الطباعي:
يعــد تيســري عمليــة ق ـراء الصــحف مــن األهــدا الرئيســة للمصــم ألمــا أه ـ وســيلة بص ـرية إليصــاك
مضــمون الرســالة اإلعالميــة ،وأن عــن املتلق ـ ه ـ الصــور الالقطــة واملســتوعبة هلــا ومــن خالهلــا تنقــل إىل
منطقة اإلدراك ىف مخ اإلنسان ك تتحوك الصـور إىل مضـمون يسـتوعب العقـل تـرب أشـياء قـد تـؤثر علـ
االستيعاب وتعترب من أه عوامل التشويش ،وهـ سـوء الطباعـة وصـغر حجـ ونـوع احلـرو واالنتقـاالت
املفاجئــة فيهــا ،والتصــر ىف خلفيــات احلــرو يره ـ العــن ،واللــون األســود فان ـ ميــت األشــعة الســاقطة
لـيعنس لـو ً واحـداً ،واأللـوان األخـرى تعنـس األشــعة أبلوامـا ،ويبقـ اللـون الـ ى يسـت د ىف الصــحف
هو املناس لوضوح املاد املطبوعة علي لسببن(:)11
االوك :قلة تناليف لنون غري ص البياض ومتوفر حملياً.
ال اين :ال يعنس كل ما يق علي من ضوء وميت بعضاً من ويريح أعصاب العن للقار .

 -11أشر صاح ،مصدر ساب .2984 ،
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الشنل رق ( )4مي ل صحيفة النصفية والناملة




الشنل رق ( )3عالقة الن ابألرضية مأخوذ من االنرتنت
ويف ه ا الصدد مينن أن خنل إىل ما أيت :
عد حشو الصفحة ابلعناصر التيبوغرافيـة ال قيلـة م ـل ك ـر الصـور بشـنل يـؤذى البصـر ،ولـو اضـطر
املصم إىل ذلك ..فالبد من ترك مساحات بيضاء تساعد عل إبرا الصور .
جي عد اإلسرا يف است دا اإلطارات والفواصل بشنل يس ء إىل الشنل العا للصفحة.

( )8مي ل االسرا يف است دا

الشـنل رقـ
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االطارات والفواصل
 -1األسس املبنية للرصميم الطباعي:
من الشروط الواج توافرها ىف اخلرب الصحف لينون صاحلاً للنشر ه  :الصـدق ،والدقـة والقـرب ىف
احلــدث واجلديــة واملواكبــة الواقـ االجتمــاع  ،والصــحافة أدا أتثــري وتوجيـ وت قيــف وإمتــاع ضــمن سياســة
املطبوع ،وإن سياسة الصـحيفة جتعـل املنـا ت واملسـاحات الواجـ توفرهـا حتقـ عوامـل اجلـ ب واالنتبـا
واإلاثر ىف القراء لدى املتلق  ،وحمرر اخلـرب لـ وسـيلة النلمـة ىف التعبـري عـن املضـمون ،بينمـا املصـم فـإن
وسيلت ىف التعبري شنل النلمة واللفظ عل الصفحة.

الشنل رق ( )9مي ل أشناك اجلم وأثرها عل سهولة وصعوبة القراء

شنل رق ( )22مي ل خرب من وي ابلصفحة

شنل ( )21مي ل منان اخلرب املن وي
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الشـنل رقـ ( )21حشــو الصــفحة ابلعناصــر

التيبوغرافية ال قيلة

الشنل رق ( )27است دا اإلطارات والفواصل الشنل رق ( )26حج ونوع احلرو واالنتقاالت
 -4األسس الفنية اإلخراجية للرصميم الطباعى:
مبا أن فن التصمي الطباع احلدي ينظر إىل الصحيفة عل أما ثوحد متناملـة مـن حيـ الشـنل
العــا الـ ى ينســبها ش صــية مميـ بــن الصــحف والــى تت ايــد بشــنل كبــري قــد يضــر أك ــر مــن أن يــؤدى
مهــا بـ اهتا ،فــان املصــم هــو الـ ى يضـ كــل خــرب أو موضــوع ىف منانـ املناسـ علـ أوجـ الصــحيفة
ليؤدى املها املرجو  ،ويراع أن تنون األشياء املنملة ىف كل صفحة بشنل منس ىف حي املنظر العا
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لتنـون وحـد متناملـة ومجيلـة تـؤدى إىل جـ ب انتبـا اجلمهـور وتغـرى القـار وعينـ علـ تفحصـها أبقــل
جهد ممنن(.)12
والتنوين الفى املتنامل ىف املطبوع يتمي بعد خصائ وه :
 3-4الروازن:

هــو شــنل الصــفحة ويتنــون مــن جمموعــة عناصــر ثتيبوغرافيــةث وهـ ثحــرو املــن والعنــاوين والصــور
والرسو واإلعال تث وه مب ابة أشناك سوداء عل صفحة بيضـاء ،لنـن درجـة هـ املـواد تتفـاوت بـن
الرمــادى الفــاتح والغــام واألســود الفــاح  ،وأن هـ العناصــر تتفــاوت مــن حيـ املســاحة الــى تنتشــر هبــا
عل الصفحة ،حي كانت األسالي النالسينية لإلخراج الصحف تعترب املواد ثقالً ،فاملساحة السوداء
النبري أك ر ثقالً من السوداء األصغر منها وه األسالي ترى إن التوا ن ال يتحق ىف الصفحة إال إذا
متــت هـ األثقــاك وفقـاً لقــانون الروافـ الـ ى يقوك(:القــو × ذراعها=املقاومــة × ذراعهــا) علـ إعتبــار أن
احملــور الـ ى يقسـ الصــفحة مــن طوهلــا إىل نصــفن متســاوين وحمــور االرتنــا الـ ى توضـ فيـ قريبــة منـ ،
بينما توض األثقاك الصغري بعيد عن  ،فيتحق ب لك التـوا ن ،وقـد ذهبـت هـ األسـالي النالسـينية
للتصمي الطباع إىل تقسي :
النوع االوك :التوا ن الشنل املتماثل يقس الصفحة طولياً لنصفن متماثلن متاماً.
النوع ال اين :ال ى ميتا بتبـاين الصـور والعنـاوين واحلـرو ىف الصـفحة بشـرط أن تؤلـف معـاً شـنالً مجـيالً
متناسقاً وه ا النوع من التوا ن ال مينن قياس  ،وإمنا حيس ب الناظر ،فينج ب إلي .
 1-4اإلي اع:

املقصود ب أن ينون شنل الصفحة بضاً ابحليا ومينن أن يتحق اإليقاع إذا إسـت دمت درجـات
اللون األسود أو األلوان األخرى ىف التنوين.
 1-4الرناسب:

وهــو الـ ى ال يتحقـ بتســاوى منــو ت الصــفحة ىف املســاحة والشــنل ولنــن يتحقـ إذا كانــت كــل
عناوينها حبج وشنل واحد أو اذا كانت كل الصور عل الصفحة مربعة م الً ومتساوية ىف املساحة ،فإن
علـ املصـم أن يسـتغل ذلـك ابإلضـافة إىل أنـ يتعمـد التنويـ ىف شـنل احلـرو مبـا حيقـ االنسـجا بـن
كافة العناصر التيبوغرافية ابلصفحة ومراعا التناس بن ه العناصر(.)11

 -12أشر فهم خوجة :اإلخراج والصحافة اإللنرتونية ،مصر األسنندرية ،دار املعرفة اجلامعية ،)1122( ،ص.11
 -11املصدر نفس  ،ص .17
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الشنل رق ( )25مي ل التوا ن املتباين
الشنل رق ( )24مي ل التوا ن الشنل املتماثل

الشنل رق ( )23مي ل اإليقاع

الشنل رق ( )28مي ل التناس
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الشنل رق ( )29مي ل عمل يدوي ابلتوا ن

الشنل رق ( )11مي ل االست دا لل طوط والعناوين

جـ  -املصمم الطباعى وتنفيذ الصحيفة:

تبدأ عملية تصمي الصفحة ابلقل الرصاص عل املرتس حي يقو املصم أو سنرتري التحرير برس
الصفحة بشنل متهيدى مراعياً ترتي األخبار واملوضوعات والصـور عليهـا حـى أتتـ مطبوعـة ،ومـن أهـ
وظائفـ أن جيعــل ثاملاكيــتث متحرك ـاً ومــر ً وقــابالً الســتيعاب األخبــار اجلديــد أوالً أبوك ،وأن يــتحن ىف
الصفحة مو عاً عليها املاد اإلعالمية بشنل مجاىل وج اب وهو يقو أيضاً بنتابة نوع احلر واملقاس أو
احلج ـ عل ـ األصــوك بشــنل واضــح ،وأن يقــدر مســاحة املوضــوع بعــدد الســطور أو عــدد األعمــد  ،وأن
يتأكــد أن مجيـ الصــور الــى وردت إليـ منتــوب عليهــا شــرحاً خلفهــا ،مـ وضـ اسـ صــاحبها واتريــخ التصـوير،
وإن املصــم الطبــاع هــو املســؤوك عــن شــنل الصــحيفة ويقــو جبم ـ امل ـواد الصــحفية عل ـ احلاســوب مســت دماً
التقنيــات احلدي ــة م ــل أجه ـ كمبي ـوتر ثمــاكينتوشث أو أجه ـ كمبي ـوتر ) (IBMوبــر م الناشــر الصــحف وب ـرام
معاجلــة النلمــات وتصــمي الصــفحات والصــور والعناصــر ثاجلرافينيــةث وآالت املســح الض ـوئ حــى ختــرج املــاد ىف
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أحسـن صـورها متهيـداً لطباعتهـا ،ويقـو املصـم الطبـاع ابالتصـاك برؤسـاء األقسـا أو رؤسـاء الصـفحات واحملــررين
ومندو اإلعال ت ،ابملطبعة والعاملن فيها ،فهو يعد حلقة الوصل بينه .










الشنل رق ( )12متهيدى مراعياً ترتي األخبار واملوضوعات والصور( من عمل الباح ).
وقد خلصت مها ثاملصم الطباع ث عل النحو التاىل(:)17
البح عن مواد عدد اليو التاىل.
يطل (املاكيت) امل ص لإلعال ت حلج األماكن امل صصة ل .
يطل من كل قس بيان مبا لدي من موضوعات وأصوك املواد املتف عل نشرها.
يتف م قس التصوير عل املوضوعات اجلارى تصويرها وينتظر وصوهلا.
حيضر اجتماع هيئة التحرير ملناقشة املوضوعات وتو يعها عل (املاكيت) املبدئ .
يتأكد من إن عماك اجلم جاه ون لتسل املاد لتنفي الصفحات وفقاً للنموذج املرسل.
يبدأ إبرساك املواد ،وإعداد (املاكيتات) واضعاً ىف اعتبار االوك مواعيد الطب .
وتق ـ مســؤولية وض ـ عالمــات وإرش ــادات اجلم ـ عل ـ عــات املصــم الطب ــاع ويتعــن عل ـ أقســا اجلم ـ
مالحظة ه اإلرشادات والقواعد املتف عليها ،وترسـل األصـوك وينتـ عليهـا نـوع احلـرو واملقـاس ويقـدر
طوك املوضوع وعدد سطور  ،وعاد ما يقد للحاس اآلىل بيان بعدد سطور املقاك،
ويقو بتنفي التصمي جمموعة من احملررين ،مينن تصنيفه إىل فئتن:
األوىل :فئة املصممن ويعملون داخل صاالت التحرير أو مناتبه اخلاصة.
 -17مسري صبح  :اجلور ك ،القاهر  ،دار املعار  ،)2995( ،ص .118
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وال انية :فئة املنف ين الفنين وعمله داخل صاالت ثاملونتاجث ويندرج حتت األيت:
وهو املسؤوك عن إخراج الصحيفة ،وخيطط لنل صفحة
 حمرر التنفي )(Layout Edition
ىف مشــروع أو منــوذج ثماكيــتث مراعيـاً تنســي املـواد الصــحفية املتباينــة ىف وحــدات واضــحة ،وترتيبهــا
وفقاً لقي صحفية معينة.
 امل رج املنف )(Make up editor
وه ــو املس ــؤوك ع ــن إخـ ـراج الص ــحيفة ىف جانبه ــا التنفيـ ـ ى ،حيـ ـ يق ــو إبع ــداد ك ــل ص ــفحة طبقـ ـاً
لتعليمات حمرر التنفي أو امل رج امل طط ال ى قا بوض ثاملاكيتث مسبقاً.
 املصم )(Designer
وهو الـ ى حيـدد معـام التصـمي األساسـ ويعطـ تعليماتـ اخلاصـة لالجتاهـات واألسـالي اإلخراجيـة
الواج إتباعها ىف إعداد الصحيفة ،ويض السياسة اإلخراجية للصحيفة.
 سنرتري التحرير أو املدير الفى:
وهو ال ى يقو ابإلشرا عل العمليات الفنية اخلاصة ابلتصمي وتو ي املوضوعات وحتديد أحجـا
العناوين والصور واأللوان وف طبيعة كل صفحة وحمتوى كل موضوع.
وختتلــف ه ـ املســميات ىف الصــحف العربيــة عنهــا ىف الصــحف األمرينيــة والغربيــة ،فنجــد الش ـ
الـ ـ ى يت ــوىل عملي ــة إخـ ـراج الص ــفحات ىف الص ــحف العربي ــة ه ــو س ــنرتري التحري ــر الف ــى ،ويف الص ــحف
ثاألمريكية واألوروبيةث يتوىل املهمة حمرر التوضي  ،واملصم التنفي ى والفى.
كيفية تصميم املرتسمات الطباعية (املاكيت)
هناك عدد من األدوات الى يستعن هبا املصم الطباع ألداء عمل من أتها:
 -2ب ـ ـرام احلاسـ ــوب اآلىل املت ص ـ ـ ىف النشـ ــر اإللنـ ــرتوىن م ــل بـ ــر م الناش ــر الصـ ــحف  ،ومعاجلـ ــة
النلمات ،والصور والرسو  ،وتنفي الصفحات والعناصر اجلرافينية ..وغريها.
 -1إعداد قائمة مبوضوعات العدد توضح أس املواضي  ،وعناوينها ،واتريخ ووقت تقدميها.
 -7مناذج مرتسمات (ماكيت) خالية مصغر أو ابحلج احلقيق للصفحات.
وتنقسـ الصــفحة إىل أعمــد أفقيــة لوحــدات طــوك الصــفحة وهـ عبــار عــن منــاذج ورقيــة تقــرتب مــن
نصــف املقــاس الفعل ـ للصــحيفة ىف حالــة النمــاذج املصــغر  ،وعل ـ ه ـ الورقــة الــى متاثــل املســاحة امل م ـ
طبعهــا ،يقــو ســنرتري التحريــر بتو يـ العناصــر املنونــة لبنائهــا مشـرياً عليهــا كــل التعليمــات الــى يرغـ ىف
تنفيـ ها م ــل أتســاع اجلمـ  ،وأحجــا العنــاوين ،واأللـوان املطلوبــة والصــور ،وهـ خارطــة ترشــد الطبــاع إىل
كيفيــة إنتــاج األمنــاط ثالتيبوغرافيــةث علـ الصــفحة ،وأيتـ وضـ ثاملاكيــتث ىف مرحلــة ســابقة علـ املرتسـ
امل ـراد تنفي ـ  ،لتجري ـ بعــض أســالي تصــمي الصــفحة ،إىل أن يســتقر ال ـرأى عل ـ طبع ـ ويتضــمن مــا
يل (:)16
 عنوان الصفحة الى يقو بتصميمها.
 -16حسن شفي  :اجلوان العملية يف إخراج اجلريد  ،القاهر  ،رمحة بريس للطباعة والنشر ،)1114( ،ص .33
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رق الصفحة ،ورق الطبعة  -إن أمنن.
الشعار أو الالفتة (اللوكة).
اجلداوك واألطر والفواصل بن املن والعناوين والصور واألعمد بعضها البعض
حتديد مقاسات الصور والرسو واخلرائط.
عدد أسطر العنوان واملن وعدد األعمد الى حيتويها وحج احلرو .
الفواصل بن الصور والشروح والتعلي .
أمساء املوضوعات اخلربية وأتساع العمود (ابلسنتميرت).
التغيريات وأرقا الصفحات الى حتاك عليها ،وأن ينت التغيري إىل صفحة أخرى.
العناوين الفرعية ومقاساهتا.
أن توض ــح املس ــاحات ال ــى حتت ــوى علـ ـ ص ــور أو رس ــو داخ ــل إط ــارات ) (Boxesويرسـ ـ بداخلـ ـ
عالمة) (Xكبري ليفصل بن تلك املساحة الى تشغلها النصوص.
توض عالمة ) (Xصغري توضح بداية املاد اخلربية وعالمة ( )#لنهاية املوضوع.
شنل ( )11مي ل اجلداوك واألطر والفواصل بن املن والعناوين والصور واألعمد

الشنلن رق ( )17مي الن رأس اجلريد والعدد والتاريخ
االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

 -2إعتماد الصحف العراقية عل العناصر التيبوغرافية كوما وسائط تست د يف التصمي الطباع
 -1لتنفي املرتسمات وإجنا ها بشنل مقبوك لرتوي وبي الصحيفة للمتلق .
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-7
-6

يهد التصمي إىل ج ب القار من خالك التأثري عل إنتباه وماينتص يف شراء الصحيفة.
تُستَ د العناصـر التيبوغرافيـة يف الصـحف مـن خـالك العنـوان واملـن والصـور واخلطـوط بشـنل كبـري
ألما تدع املاد اخلربية وترب ها.
تنون أغل العناصر التيبوغرافية يف ما يدك علي العنوان واملن والصور واألشناك واحلر .
تعتمد أغل عناصرها عل حرو املن والفواصل وتو ي املاد اإلعالمية الي تتناوهلا.

-2
-1
-7

اإلسها يف تدري القدرات العاملة ابملهارات األدائية للتصمي الطباع إبست دا احلاسوب.
حتويل املؤسسات اإلعالمية النربى والصحف إىل مشاري اقتصادية للتطور البلد.
مبــا أن املصــم الطبـاع يســت د العناصــر التيبوغرافيــة يف الصــحف فعليـ أن يطــور النـوادر اجلديــد
ابملهارات األدائية والتقنيات احلدي ة إلعداد جيل آخر للعمل إبست دا تقنيات احلاسوب.
التنسي م املؤسسات اإلعالمية واجلامعات لالستفاد من جتارهبا يف ه ا اجملاك احليوي.
مراعا الشروط املهنة عند صياغة املهارات األدائية للعناصر التيبوغرافية الي تست د .
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التوصيات:

المصادر العربية
 -2أمحد عل الدين :دراسة تيبوغرافية للصحف املصرية كومـا وسـيلة إتصـاك مطبوعـة ،إطروحـة دكتـورا ،
غري منشور  ،جامعة حلوان ،كلية الفنون التطبيقية (.)2988
 -1إبراهي إما  :فن اإلخراج الصحف  ،منتبة اإلجنلو املصرية ،القاهر (.)2933
 -7أشر صاح :دراسة مقارنة للمطبوعات البـار وامللسـاء وأثـر الطباعـة يف تطـوير اإلخـراج الصـحف ،
إطروحة دكتورا  ،غري منشور  ،جامعة القاهر  ،كلية اإلعال (.)2987
 -6أشر صاح :إخراج الصحف الصادر ابإلننلي ية ،دار الطباع للنشر،القاهر (.)2986
 -5أش ر صاح:تصي املطبوعات اإلعالمية ،العري للطب والنشروالتو ي ،القاهر (.)2984
 -4أشر صاح:إخراج صحيفة اإلهرا الدولية،العري للطب والنشروالتو ي ،القاهر (.)2983
 -3أشر فهم خوخة:اإلخراج والصحافة اإللنرتونية،اإلسنندرية ،دار املعرفة اجلامعية (.)1122
 -8حسنن شفي  :اجلوان العملية يف إخراج اجلريد ،القاهر  ،رمحة بريس للطباعة (.)1114
 -9حسنن شفي :اإلعال التفاعل ثور جديد  ،رمحة بريس للطباعة ،القاهر (.)1118
سعيد الغري النجار :مدخل إىل اإلخراج الصحف  ،الدار املصرية ،القاهر (.)1119
-21
مسري صبح  :اجلور ك ،القاهر  ،دار املعار .)2995( ،
-22
نعمان أمحد ع مان :فنون التحرير الصحف  ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسنندرية.)1114( ،
-21
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involvement of coproduction in the spheres of labour and politics, Brecht
goads the same kind of collaboration and involvement in his production. He
works in collectives whereby a group of co- workers cooperate on
production. He found in his co- workers significant participants in the
process of creation, all and sundry were made to take part in the
production of the literary work. This procedure constituted a revolution in
terms of writing whereby it rejects the concept of the creator as the only
genius. This was meant to change aesthetic production completely.

CONCLUSION:

Brecht’s Mother Courage is exceptionally significant to us today so to
speak to the past generation(s).There are still wars that are profoundly
individual and roused by eagerness yet dressed figuratively speaking in
religious clothes, expending a huge number of pure souls. These wars are
regularly incited by individual conscience or for business reason. In the
majority of these spots the war is regularly asserted to be religious and
sacred. Obviously we ought not overlook the now rested immovable issue
of the Northern Ireland. The way that there are still wars going ahead in
different places over the globe is an affirmation that humankind has not
taken in anything from past catastrophes. The Nazis and Communists are
worse than the old systems, but they could not have acquired a hold over
men's minds if orthodox dogmatic habits had not been instilled in youth.
Stalin's language is full of reminiscences of the theological seminary in
which he received this training. What the world needs is not dogma but, as
Bertrand Russell puts it is " an attitude of scientific inquiry combined with a
belief that the torture of millions is not desirable, whether inflicted by Stalin
or by a Deity" (Paul Blanshard, Classics of Free Thought, P.156) This in
itself makes Mother Courage topical and contemporary. There is a basic
contradiction that underlies Brecht's approach to theatre and that is Brecht
as, a Marxist, believes in materialistic determinism, and yet at the same
time he appeals to human freedom to decide to change the prevailing
conditions.
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Walter Benjamin emphasizes that the response to epic theatre must be:
"Things can happen this way, but they can also happen quite a different
way"(quoted in. Terry Eagleton, Marxist Lit. Tummy P. 138.) This critical
stance nurtured by a montage of images and a sequence of characteristic
social tableaux that Brecht labelled "gestus".
His theatre parts with the "culinary" theatre as he terms the conventional
or dramatic theatre where the play is a closed system of interdependent
scenes, each are evolving inexorably from its predecessor but with the plot
so structured that the audience was kept in suspense. The epic play takes
a completely different course of action where the play is assembled as a
montage of independent incidents that reflect a process taking place.
Brecht repudiated theater which aims at producing an illusion of reality.
His motives lie in the fact that this illusionist theatre is prone to reproduce
the dominant ideology and persuade the audience to identify bourgeois
ideologies with reality.
Brecht applies Korsch's theory that ideology was a material force that
served as a deluding force from which people must be freed and try at the
same time to produce plays that could destroy people's identification with
bourgeois ideologies.
Therefore, Brecht's strategy of annihilating dominant ideology is
achieved through his manipulation of Korsch's principle of ideology. Brecht
held that his theatre could supersede the reigning bourgeois ideology
theatre. This strategy could compel the audience to mull over the world
more critically. He estimated that this is a type of critical intercession with
bourgeois culture that could debilitate it from inside. Therefore, dramaturge
and philosopher, saw intellectual action, in addition to aesthetic and
political theory, as significant instances in revolutionary practice along with
economic and political action.
For the sake of producing an iconoclastic theatre, Brecht contemplated
the separation of the elements or what macCabe terms a "politics of
separation". (Kellner, "Brecht Marxist Aesthetics")
Thus he isolated words, music, and scene from "Wagnerian
Gesantkunstwerk''(Ibid) which mixed these components into one alluring
and domineering whole where by all components collaborate to devour the
audience in the aesthetic totality. Accordingly each element or component
will maintain its independence sometimes contradictorily so as to arouse
critical thinking and clairvoyance.
This aspect of theatricalization on the part of Brecht is compatible with
korsch's Marxist philosophy because exactly as he spurred a democratic
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understood my plays" and saw in Marx "the only spectator of my plays".
(Quoted in D. Kellner)
Marxian dialectic targets at a modification of the dominant bourgeois
order. Hence this dialectic assesses realty as a process of an incessant
transformation. Marxist perception stipulates a reading of history as a
specific phenomenon i.e. understanding society in terms of a specific
historical era instead of dealing with universalizing discourse.
Brecht has adopted this historic specification of a context so that he can
reveal how such a context impacts and creates the characters. In this
instance he parts with the conventional dramatists whose concern was the
universal element of the human condition and destiny. Hence in Mother
Courage, he portrays trades people relation to soldiers and civilians during
war in an emerging market society.
His major theatrical device was the alienation effect or, to use the
German, verfremdungseffect, was Brecht's way of stopping actors from
identifying with their roles, and demonstrating them instead. He used
devices to distance the audience, such as having the actors whisper
asides or wear masks. Brecht's epic technique relied on audiences'
reflective skills to interpret the action. (Rob Graham, P.109)
His avoidance of theatrical illusion, intends to reveal the ideology and
human conduct, and accordingly inform his spectators about why they act
in a particular way in society Mother Courage's sufferance is to be
comprehended as a historically specific component of her ambience and
the theatre was to convince the audience to ponder why such events
occur, therefore supplying the spectators with historical knowledge.
Roland Barthes frankly speaks that there is "a specific ideological
content, coherent, and remarkably organized in Brecht's theatre" which
means that Brecht has dramatized Marxist ideology into theatrical
experience. So to separate the Brechtian theatre from its theoretical
foundations would be as erroneous as to try to understand Marx's action
without reading The Communist Manifesto.
Brecht's theatre draws on Marxism not in terms of mottos or articulation
of arguments but rather in terms of a general method of explanation. In his
theatre the Marxist elements always appear to be recreated. His
ideological themes might be described as a dynamic of events that
amalgamate observation and explanation, ethic and politics: according to
the Rob Graham deepest Marxist instructions, each theme is at once the
delineation of what men aspire to be.
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Religion, Marx holds, comes to be associated with deficiency and lack
which are made valid by the bourgeoisie democratic state. The situation
that man, forsaken to the self- centered aloneness of the maze of the
commercial economy, and hegemonized by alien forces which menace
and destroy him, lives the "split-up" which distinguishes religious life in his
real life he is an individual, severed from his proper human life.
This abstract split is embodied by the chaplain where he, towards the
end of scene six, reveals this split. He claims, as he chops wood, that he is
"not a wood cutter by trade" for he "studied to be a pastor of souls". His
talent is being abused by manual labour:
My God- given endowments are denied expression. It is a sin. You have
never heard me preach. One sermon of mine can put a regiment in such
a frame of
mind it'll treat the enemy like a flock of sheep. Life to them is
a smelly old
foot- cloth which they fling away in a
vision of final
victory.
First, the chaplain's mastery to dispatch people into war heedless of
their likes could be read as an allusion to Hitler's oratory which also
conjured up a vision of final victory. It also sheds some light on the
demagogic nature of clergy man whose life of a "species- being", which is
their properly human life (as opposed to the self- centered individualism)
imposed by capitalism and more generally, by the commercial economy),
they project into heaven, where love rules and man acknowledges himself
formally as a species- being (living and dying for the whole of mankind).
The bourgeois democratic state, Marx believes validates this division;
that of the individual's real life where the conflict between the individual,
sensuous existence of man and his species- being is cancelled. He also
contends that religions are no more than "different degrees of the
development of the human mind, "snake-skins sloughed by man" (P.5). He
holds as well that religions are born, live and demise in determined
historical conditions. Christianity for him, is well-adapted to a commercial
economy where by man is divided up into a self-cantered individual in his
real life, and a moral person in the heavenly recompense resorts to for the
lack of species life.

The Dramatization via Technique:

Brecht's Marxism was shaped by his mentor Karl Korsch (Doughy
Kellner. "Brecht's Marist Aesthetic ") whom he refers to as "My Marxist
Teacher" and elsewhere he wrote: "when I read Marx's capital, I
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religion, ideology (world views, ideas, values, and beliefs). Marx argues
that superstructure grows out of the base, and reflects the interests of the
ruling class that controls the base. As such it justifies how the base
operates, and the power of the ruling class.
Hence Mother Courage is an incessant Marxist indictment of the
economic motives behind international aggression. War is an extension not
of diplomacy but of free enterprise. The Swedish monarch Gustavus
Adolphus pretends to be motivated by religion and Zeal but he is after
personal gain and territorial aggrandizement. In this context where both
factions annihilate each other for profit, all human ideals deteriorate into a
sycophantic cant. The tycoons in the play remain invisible which the
external conflict is narrated, but the dramatic action concentrates on the
lives of the laity, the subordinate. The war is just the same as a commercial
transaction and the "General Tilley's victory at Leipzig" has more
significance only insofar as it "costs Mother Courage four shirts".
The refusal of a role for religious belief among wartime tycoons is quite
obvious in scene three's action as well. The chaplain's hypocrisy is evident
in his words, "All good Catholics here" and it seems not to matter to Mother
Courage which religion's flag she flies. The speed with which the chaplain
changes his clothes when they are attacked by the Catholics reveals that
his religious principles are immediately replaced by his lack of bravery.
One can possibly believe that the differences between both factions are
not so great after all, which facilitates it for people to adopt another
allegiance for non-religious causes. Mother Courage says "Bribery in
humans is like mercy in God" and here Brecht Poses the question of the
worth of religious belief in what is, after all, supposed to be a war of
religion.
Marx argues that the split of man between his life which is abandoned
to the capitalist system and his illusory life as an "abstract citizen of an
abstract community in which he finds an inferior substitute species – being"
is typical of both political and religious alienation.
Marx makes plain that Christianity is especially made to fit the
conditions of an individualist commercial so city where by a human being,
cloistered as an individual, looks for a celestial recompense for this
seclusion in "the cult of the abstract man…the religious complement which
is most suited" to communities of this kind. In the democratic bourgeois
state one finds a secularized expression of this split- up of man: it
expresses "in a human and secular from, in its political reality, the human
basis of which Christianity is the transcendental expression".
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Bible, but our Lord turned the five loaves into five hundred there was no
war on and he could tell people to love their neighbors as they 'd had
enough to eat. Today it's another story" (scene2, p.17), to which the
general's answer is "Quite another story …you Pharisee".
Marx believes that for the sake of hegemony and manipulation, the
dogma of original sin has been used for this purpose. He supports his
argument by citing St. Augustine who preaches in his city of God that "God
introduced slavery into the world as a punishment for original sin: to seek
therefore, to abolish slavery would be to rebel against the will of God''
(Saint Augustine, City of God, P.46) The Christian institution has invariably
accredited all types of class ascendency as being decreed by God. All
atrocities are committed in the name of God in the play. Religion is taken at
its face value and men of religion symbolized by the chaplain only pay lip
service to religious morality. What dominates is the notions of the capitalist
system. Religion in the play is disparagingly subordinate; an attitude
represented by the general and the chaplain and the despicable way the
chaplain is treated by the general whose "piss all for the chaplain, the old
bigot". Is expressive of this subordinateness.
The chaplain is the voice of the church and reveals in his attitude the
above mentioned concept of supporting the capitalist system and its policy
of amassing fortunes at the expense of the masses because for the
chaplain it is "a war of faith …fought for the faith and therefore pleasing to
God." (Scene 3, P.25). Later the chaplain speaks of the gracious nature of
the monarch and his concern about human liberty, he says all our king
minded about was freedom. The emperor had made slaves of them all,
Poles and Germans alike, and the king had to liberate them" (Scene 3,
P.26)
The truth about what the monarch did was mainly out of a capitalist
urgency in that Gustavus Adolphus was fighting to establish Swedish
control of the Baltic provinces and to put an end to Catholic, Polish claims
to the throne of Sweden, which was protestant, so he was already
championing Protestantism, as he was to do later to do in the Thirty years
war. The General's Christianity, however, as his racy comments on the
peasants as "dung-encrusted yokels" and the chaplain show, is little more
than a license to plunder the catholic population.
Religion, Economy, and politics are closely associated since in Marxist
theory, human society consists of two parts: the base and super structure.
The base refers to the forces of production –to all the people, relations
between them, the roles that they play. Superstructure refers to culture,
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religion runs counter to the political health and well- being of nations "
(Baron D' Holbach, P.26)
Brecht is quite supportive of this claim as the chaplain comment makes
clear when he argues that when war fails to continue, it might to "A Slight
case of negligence, and it's bogged down up to the axles. And then it's a
matter of hauling the war out of the mud again. But emperor and kings and
popes will come to its rescue ". (scene 6, P.52- 53).
Brecht is referring to the connivance of religion with politics to continue
the war and he unmasks the political and social abuse of religion.
Marxist anti- religion attitude does not start from a negation, but from an
affirmation it affirms the autonomy of man and it demands as a result the
repudiation of any try to usurp man's creative power.
For Marx the repudiation of the metaphysical is no longer meaningful
because disbelief is a negation of God and seeks to affirm by this
repudiation the existence of man. That is to say humanist philosophy is no
more to be defined by the rejection of religion.
Marx denial of God is the inheritor of the humanism of Fichte and Hegel,
which restores to man the powers " traditionally alienated in God" (Garudy,
P. 67). His philosophy is also heir of Feuerbach's humanism which
opposes religion as severing man from what is best in him by "projecting
his hopes and virtues into God".
Marx's handling of this problematic is different from his predecessors' in
that he does not look at religion as a lie manufactured by oppressors or as
chimera created out of ignorance, he rather diagnosed it according to the
human needs and how they were mystified and met by religion. Human
needs, he holds, are at once a reflection of an essential dilemma and a
protest against it.
In Mother Courage and her Children, religion is seen as an ideology that
both explains and justifies the existing order therefore it is used or rather
abused as a firm instrument which makes it attainable to instruct then that
existing governments or world views are willed by God and that, as docile
and law- abiding citizens, they must consign themselves to it.
This notion of submission to the Ancient Regime is pictured in the
Christian permutation of the Biblical import. Eilif has committed a heinous
crime of murdering the peasants and confiscating their property which is
eulogized by his general and upon being asked by the general about Eilif's
act, the chaplain succumbs to the reigning discourse and supremacy of
terror so he tries to justify the abominable act and retorts: "Necessity's the
mother of invention " by saying "That phrase is not strictly speaking in the
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Kragler, walked out on the German insurgency after the war for going to
bed with his better half.
While in Berlin in the mid-1920s, Brecht started to demonstrate an
enthusiasm for Marxism. He connected with a wide hover of recognized
radical companions and specialists, and got to be familiar with Marxism
through examination with companions and partners, for example, Leon
Feuchtwanger, Fritz Sternberg, John Heartfield, Wieland Herzfelde, Alfred
Doblin, Hans Eisler, and Erwin Piscator. As Brecht lets it know, he required
data about financial matters for a play arranged with Piscator for the 19261927 seasons about the Chicago grain market. The unfinished play,
Wheat, obliged information about the deal and appropriation of wheat.
Brecht said that in spite of the fact that he talked widely with grain
representatives, they were not sufficiently ready to clarify the workings of
the wheat business sector and that the grain business stayed
unfathomable in standard monetary and business talk.
Despite the fact that the arranged dramatization stayed fragmentary - it
was later renamed Joe Fleischhacker - Brecht entered Marxist study
bunches as of now, including Marxist apostate Karl Korsch. The man who
he later alluded to as "My Marxist Teacher" was one of the first Marxist
savvy people to be arranged out of the Communist Party for
"deviationism." Korsch additionally added to a number early to scrutinize
Leninism and afterward Stalinism. Brecht's particular rendition of Marxism
was very impacted by his "instructor" Karl Korsch and that in reality
Korsch's form of Marxism molded Brecht's tasteful hypothesis and practice.
I endeavor to exhibit that certain Marxist thoughts were integral to Brecht's
perspective, as well as to his extreme idea of political craftsmanship. In like
manner, accentuation will be put on the ways that his political style, got
from Marxian thoughts, helped formed the very type of his theater and
composing. However, to begin with, I show how Brecht appropriated his
idea of Marxism and what adaptation of Marx's thoughts so profoundly
impacted him.
Religion in the play is portrayed as something of little help in a time of
crisis. In the play it is depicted through the sycophant character of the
lascivious chaplain who changes his allegiance at the drop of a hat. When
peace is declared he dusts off his vestments and is prepared to go to work,
but soon changes his mind when war breaks out again.
Baron d' Holbach was a major influence on Karl Marx in terms of his
atheistic weltanschauung whose ideas are portrayed by Brecht. D' Holbach
advocates an anti- Christian attitude because he argues that " Christian
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Brecht as a Marxist:
Eugen Berthold Friedrich Brecht (was conceived at Augsburg in 1898).
Brecht was the child of a very much regarded bourgeois gang. Brecht
Marxist hostility to independence presented with French sauces, is
presently about prevailing in the college, and influence the media and
amusement businesses. Surely, Brecht was following up on his standards,
however one can recoil at his sermons on "goodness," while making the
most of his renowned maxims: "First comes eating, then comes profound
quality," and "For this life, no individual is sufficiently terrible," His initial
ballad, "Concerning poor B.B., " has a delightful entry where he leans
back, in the midst of a couple of ladies, whom he guarantees:" In me you
see a man upon whom completely you can't answer." Whether Hauptmann
composed some, or even all, of this lyric is a pleasant question. Brecht was
an expert Stalin perpetually, yet against Nazi.
Brecht's relationship to Marxism is amazingly vital and exceedingly
complex. From the 1920s until his passing in 1956, Brecht recognized
himself as a Marxist; when he came back to Germany after World War II,
he picked the German Democratic Republic (GDR), where he and his
performer wife Helene Weigel framed their own theater troupe, the
extremely popular Berliner Ensemble, and were inevitably given a state
theater to run. Yet Brecht's relationship to universal Marxist authorities and
tenet was frequently conflictual, and his own work and life were profoundly
peculiar. Of an unequivocally hostile to common mien from his childhood,
the youthful Brecht was additionally at first repulsed by Bolshevism. He
encountered the German insurgency of 1918 with some indecision and
committed himself to abstract and not political action amid the turbulent
early years of the Weimar republic. He recorded in his Diaries, for instance,
a negative reaction to a discussion he heard on 1920 on the Soviet Union
in which he was repulsed by the idea of communist request he heard
examined. He showed a negative impression of Bolshevism and finished
up his entrance by noticing that he preferably has another auto than
communism!
Yet from the earliest starting point of his abstract vocation, Brecht was a
foe of the built up average society. Brecht created unequivocally against
common play Baal (1918-19), which had an unpredictable connection to
expressionism (Kellner, "Brecht Marxist Aesthetics"), and in 1919
composed Drums in the Night, a play that managed the bafflement after
World War I and the German insurgency. The returning trooper in the play,
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playwrights "emaine them under the devastating scrutiny of their dramatic
art"(Walter K.Gordon, Literature in Perspective,P.5)
That Brecht questions religion in this play is completely caught in the
expressions of Mother Courage, when after the makeshift annihilation of
the Protestants, Swiss Cheese and the Chaplain bandy together sitting
tight for the chance to resume their typical life. Taking a gander at them
from a vantage position, Mother Courage says (28), “That’s how it is. Here
you sit---one with his religion, the other with his cash box, I don’t know
which is more dangerous.” This is the crux of the matter. Which of the two
is more perilous -Capitalism as symbolized by Swiss Cheeses' money box
or religion as spoken to by the Chaplain? It is a question that was never
determined in the play. What is not dicey in any case, is that in Mother
Courage religion capably serves as an impetus for homicide, loot,
savagery, bloodletting, decimation, and the destruction of a whole
populace.
Brecht powerfully demonstrated the preposterousness of religious
figures in this play by depicting the Chaplain as a war hawk and a dynamic
teammate in its execution. Truly the ashes of this war are stirred by
religious emotions communicated by individuals like the Chaplain. For
instance, in a polemical discussion with the Cook concerning the
devastation destroyed by the war, he is able to legitimize the demolition of
individuals in this war by comparing it to affliction. He says (24), “All very
touching my dear cook, but to fall in this war is not a misfortune, it is a
blessing. This is a war of religion. Not just any old war but a special one,
and therefore pleasing unto God”. Articulations like this, made by the
religious request or their agents help in fanning the coals of contempt in
this war. Both sides are completely persuaded they are battling a
'Heavenly war' satisfying unto God. Furthermore, in endeavors to satisfy
their "God(s)" they crush whole towns and towns as saw amid the attack
on the town of Halle where Kattrin lost her life. In yet somewhere else in
the content when Mother Courage incomprehensibly communicates her
trepidation about the possibility of peace, the same Chaplain advises her
not to stress in light of the fact that the war will never stop not to mention
arrive at an end. This section merits citing finally on the grounds that it
catches the commitment of pioneers, both transient and profound in
making and in addition managing wars.
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eager for force, name, treasure or territory"(ibid). Wars are hence indicted
not due to religion as capably showed by Brecht in this play, yet are
essentially business regularly camouflaged under the façade of religion.
Brecht's attitude towards religion is additionally not a cordial one. This
can be ascribed to his Marxist belief system. It is an open mystery that
Marxism as a philosophy is antagonistic to all religions. Karl Marx was
accounted for to have depicted religion as opium of the masses. By this
Karl Marx implies that religion is a palliative, a diversionary trick made by
the decision class to redirect the consideration of the working classes from
their persecution and in addition to make them more pliable to the impulses
and fancies of the decision class.
Doubtlessly that religion is/ and works like some other belief system.
Marxist essayists, for example, Louis Althusser, Pierre Marchery, Terry
Eagleton, and Raymond Williams to specify a couple of samples, had at
different focuses in their vocations depicted the ideological capacity of
religion. In particular, Louis Althusser in his exposition "Belief system and
Ideological State Apparatuses" puts religion on the same platform with
writing and the instructive framework. He called these (counting religion) as
the Ideological State Apparatuses (ISAs) and he obviously recognized
them from the Repressive State Apparatuses (RSAs) as exemplified by the
police, the armed force, and the jail framework. Ideology, he argues, is: " a
system (possessing its logic and proper rigour) of representations(images,
myths, ideas or concepts according to the case) endowed with an
existence and historical role at the heart of a given society"

(Barry,

Beginning Theory, P.157)
The significant distinction between the ISAs and the RSAs lies in their
usual way of doing things. While the RSAs flourishes with arm winding and
roughness, the ISAs lives up to expectations unpretentiously and
manipulatively. This is ordinarily accomplished through influence and
molding. Religion being a piece of the collection of the ISAs is hence
constantly prepared to serve the decision class. This is apropos caught in
Mother Courage where the movers of the war -the Kings, Pope, and
Generals -are fast to claim that the war is religious notwithstanding being
sacred. It is critical to note that Brecht is unambiguously against the
organization of religion in this play. Therefore, he ridicules religion and
cartoons its illustrative image in the character of the Chaplain. Social types
such as the Chaplain have been epitomized by literature by Moliere's
Tartuffe and Chaucer's Canterbury Tales to name but few where the
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Courage (a specialist). The fighters are enthusiastic to take from their
weapons military supplies including shots which are the life line of any
armed force. They will offer these things to Mother Courage who will thusly
offer it to the same armed force at a benefit. It is evident that the entire
framework is degenerate through and through as this cycle of defilement
turns into the standard all through the play It is informative to note that in
this play debasement is not glared at, but rather will be fairly considered as
a type of salvation.
Mother Courage herself is completely mindful of this when she says,
“Corruption is our only hope. As long as there is corruption, there’ll be
merciful judges and even the innocent may get off” (37-38). Debasement is
along these lines the motor place of war and business. Nonetheless, this
does not at all imply that Mother Courage appreciates degenerate hones. It
just implies that she is more concerned with her existential conditions
under the cruel substances of the war with its outcomes of yearning,
starvation, and demolition.
Dim says, “Business in Brecht’s play is the expression for the corrupted
state of (present) history and for the “participation” of people in it, to which
one must immediately add that participation has the mark of self-defense
and of elementary control of existence, not of ethical guilt.” Truly one can
see the cooperation of Mother Courage in the degenerate exercises that
penetrate the woven artwork of this play as a sort of 'important
insidiousness'- -an endeavor to get by under the yolk of an oppressive
framework that looks to undermine the honest and the powerless. It is
intriguing to note that examining Mother valor by comprehending the
rationale of Brecht in this critical play.
This rationale is exemplified in the structure of the play. The way that he
utilized his idea of the Epic Theater helped incredibly in forming the
emotional structure of the play. The structure with its verbose and
nonlinear account structure likewise permitted him to inconspicuously and
suggestively bundle his message without sounding excessively
instructional. In such manner, Brecht in Mother Courage is out to
demonstrate that “It is not enough… to express the simple truism that war
is hell, or that life is hard, or that people act irrationally during war time. It is
not also enough… to say that people are capable of acting bravely, or
heroically.” Brecht is however “inspired by the more unpredictable issue of
how social orders make a war story sufficiently generous to legitimize
tremendous activities, how war saturates our financial and mental cravings,
and how wars will never stop inasmuch as there are pioneers out there

12

No: 22
This is a piece of the mystery of this war without honorable point or core
interest. This is likewise the silliness of the entire circumstance that Brecht
is attempting to venture all through the embroidered artwork of this play. In
such manner Eilif's execution additionally indicates the instability of
activities, deeds, and behaviors amid war time. There are no rigid
guidelines in war time. Basically, standards take after the impulses of the
circumstance. There are neither benchmarks nor strong sets of principles
in presence. All the more vitally, it likewise alternately indicates the way
that everything may be reasonable in war time as principles have either
caved in or are non-existent. This is a piece of the degeneration of
humankind as a result of war, be it mainstream or religious. In actuality the
vast majority of the players in Mother Courage are mindful of the war due
to its negative effect instead of its straightforwardly announced religious
intention. Case in point, in an extremely telling minute the Cook concedes
that despite its religious dressing, this war is similar to whatever other,
“because there’s fleecing, bribing, plundering, not to mention a little
raping,” he however, maintains that, “it’s different from all other wars
because it’s a war of religion” (24).
From the prior, it is anything but difficult to recommend that through this
unexpected tone Brecht is scrutinizing the legitimacy of all wars, whether
common or religious in light of the fact that they don't yield anything.
It is likewise vital to note that notwithstanding the case of individuals, for
example, the Chaplain and the Swedish administrator that the war is
religious, all confirmation focuses actually. Case in point, it is extremely
typical that Kattrin gets her demise from the Catholic Soldiers amid the
time when the entire town of Halle is currently imploring. In the event that
truth be told this war is a 'Heavenly war' as the Swedish officer depicts it,
why assault unarmed workers that are in a petition to God session? In
actuality religion includes less Mother Courage. It is only a spread utilized
by the forces that are to fulfill their covetousness and greed. The main
impetus of the war is basically avarice as exemplified in the enthusiasm of
the individuals included in it to endeavor the circumstance for their own
advantage. As expressed before, this war is, in addition to other things, a
business, an industrialist wander that really turns up benefit for individuals
like Yvette, and misfortune for individuals like Mother Courage.
It is additionally a business in light of the fact that it keeps running by
individuals who are resolved to subverting its standards (on the off chance
that it has any) for their own advantage. Hence, in this play the officers are
not at all unique in relation to individuals like Yvette (a whore) or Mother
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outcome of a righteousness they have. The significance of this point lies in
the way that Excellences are thought to be shortcoming in war time.
Due to its foolishness, war hates human temperance’s and
subsequently obliterates those that challenge to display them. It is
noteworthy that Mother Courage is the first figure to practically
comprehend the peril those individuals that parade their ideals like
identifications will endure throughout the war. For instance, prior on in the
play she cautions Swiss Cheese about the threat he may confront as an
aftereffect of his ethicalness on the off chance that he is not careful.
Mother Courage says to him, "Your feeling of obligation stresses me. I've
brought you up in all honesty in light of the fact that you are not splendid.
However, don't go too far!" It is foremost that Swiss cheese in the long run
lost his life as an aftereffect of his genuine endeavor to rescue the money
box endowed to him as a Protestant regimental paymaster. His refusal to
hand over the trade confine for cold hard currency dislike of the
unavoidable threat the refusal stances to his life, prompts his consequent
execution. His genuineness incomprehensibly devours his life. This
occurrence further fortifies the generally held conviction that in war, truth
and trustworthiness are the first setbacks.
It is enlightening likewise to note that Eilif, the gutsy one additionally
bites the dust in comparable circumstances as an aftereffect of his
gallantry. His hamartia comes from his absence of vision and in addition
his inability to recognize a courageous demonstration done in the thick of
battling and the results of the same activity amid a time of provisional
détente. Prior on in the play, Eilif strips a laborer family and calms them of
their bovines.
He is sufficiently remunerated for this "chivalrous" deed and is even
facilitated to a supper by the administrator. Empowered by this show of
appreciation, Eilif feels free to rehash the same activity amid a time of
makeshift truce. For this he is captured, court-martialed, and later executed
by the same armed force that distinctions him for a comparative activity
before. The incongruity of the entire scene lies in the way that the same
activity that was viewed as courageous in one condition turns into a
criminal demonstration in another throughout the same war. In this regard
the Chaplain catches the mind-set existing apart from everything else by
saying, “In war time they honored him for it. He sat at the commander’s
right hand. It was bravery” (64). However, in a quick retort, the soldier that
arrests Eilif counters by saying, “Stealing cattle from a peasant, what’s
brave about that?”(69).
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Brecht bases himself "on the Enlightenment founders of stage
aesthetics, Diderot and Lessing" (Hans Urs Von Balthasar, Theo-Drama:
Theological Dramatic Theory, P. 326). Pure amusement, provoked even by
objects of tragedy, struck me like Diderot as "utterly hollow and unworthy
unless it added something the spectator's knowledge."(Eric Bentley, The
Theory of Modern Stage, P. 99). Thus the theater is philosophized;
henceforth it educated." However, Brecht is of supposition that the theater
ought not to be stripped of its stimulation capacity; but rather all the more
significantly; it ought to amuse the group of onlookers through instruction.
The point of the Brechtian Theater is eventually to stimulate men to activity
in both the social and the political stadiums. Remarking further on these
twin elements of the theater, Brecht contends in a 1954 exposition that
theater must show all the delights of revelation, all the emotions of triumph
connected with freedom. Also Brecht opines that, "It is insufficient to
request knowledge and useful pictures of reality from the theater. Our
theater must empower a yearning for comprehension and the experience
of evolving reality." (Thomson, P., & Gardner, V. (1997).
He goes ahead to say, "Our crowd must experience not just the
approaches to free Prometheus, and yet be educated in the very craving to
free him"(Ibid)
This is the sign of the distance or removing procedure engendered by
Brecht. That the theater ought to instruct the group of onlookers' lessons
by reassuring them to separate themselves from the activity and
additionally the characters is another of its points. As per this idea, the
point of the theater is to make individuals think instead of to be candidly
included. Brecht accepted that it is just by deduction basically that
individuals may be excited to an activity that could prompt social change
because "experience is a linguistic construct" (Chris Weedon, Feminist
Practice & Poststructuralist Theory, P. 28)
This is the thing that he means to accomplish in this play that is
essentially about war, religion, and business exchanges. There is little to
uncertainty that Brecht detested war in every one of its repercussions. His
humorous treatment of it in Mother Courage is a confirmation to that. His
ideological leanings as a Marxist may have impacted him to state in his
book of set models that he needed to show in Mother Courage that, “War
which is a continuation of business by other means makes the human
virtues fatal to their possessors” (Biggs 11-12). This is found in the play
where all the three offspring of Mother Courage pass on in the war as an
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INTRODUCTION:
The stage has from the most punctual time been utilized by men to
impart their convictions, emotions, and philosophies. The adequacy of the
theater in enlisting a quick effect and reaction from its target group is not
easily proven wrong. Thus, the theater has been utilized for both scholarly,
political, and additionally social investigation of social orders and their
hones crosswise over time and space. The theater has in this admiration
been utilized to question and test the past as well as the present and
what's to come. In the expressions of dramatist and previous President of
the Czech Republic, Vaclav Havel "Theater is the time when the scholarly
and profound existence of the human group solidifies"( Mel Gussowdec,
2011) It is in respect that Brecht's Mother Courage is significant to our era
so to speak to the past eras, and may yet stay of significance to future
eras. There is also one fundamental point here which both theologian
philosophers, Paul Tillich and Susanne Langer, raise about the relationship
of religion and art. They hold that " all religious ideas and images were
symbols, pointing to "being itself", and that religious truths could not be
conveyed other than by symbols"(Mel Thompson, Understand Philosophy,
P. 260). Brecht is trying here, as in most of his pieces, to create a narrative
discourse based on Marxist Aesthetics that "unites the experience of daily
life with a properly cognitive, mapping, or well-nigh scientific
perspective."(Fredrick Jameson, The Political Unconscious, P.104)
The play is a narrative of the travails of the lead character Anna Fierling
otherwise called Mother Courage, a subtler lady and a "trader
mother"(Mennmeier, 140) as she takes after troops (with her wagon)
fighting a 'religious war' more than a time of thirty years. Inside of the life
compass of this war she lost all her family as a result of the war and is
lessened to a pitiable figure before the end of the play. This historification
of the play is crucial for Brecht's idea of Epic Theater. Its point is to make
the gathering of people to realize from what had happened in the past and
to take that information to change their own particular world. This idea
likewise squares with Brecht's conviction that the fundamental reason for
the theater is to enthrall and additionally to train. Remarking on the active
capacity of the theater Brecht contends that through instruction, the
Theater entered the territory of the logicians - at any rate, the kind of
scholars who needed to clarify the world as well as to change it. As a
dramaturge, he is out there to inform the audience that what they see on
stage is a "constructed literary image" (Peter Barry, Beginning Theory, P.
156)
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املخلص
إن البحث عبارة عن دراسة سرةية بريتولة بيتة م ش تةةاع نمبها وةا ني ة لألفكةار الينه ة
 نعل ه فأن الباةث نرلط الضوء على خلف الكاتب ا ترتاي الس ما. يما ن ورها مجال ا يف اسرية
 ل ةةي م ةةي ياءت ةةه الفك ةةي اساريرة ة نب ةةكع يب ةةري عل ةةى م يات ةةه نانينولوج ةةه. مة ةن مهوة ةةه يماريرة ة
 حيلع البحث يذلك ي ف اسة ممار لفكةية ال يينةب ا فرتا ة ليراسة عةا ةب اقةين نا رتا ةه. الر اس
.خي م البحث مبوجز لذهه بيت جتا اقين نالينن ناحياءاته لف عاش ادش.ابلينن

Abstract
The paper is a study of Brecht's Mother Courage and her Children as an
investigation of the ideas of Religion as he aesthetically depicted them in
the play. In doing as such, I draw from Brecht's social foundation;
particularly from the way that he was a self-admitted Marxist. His readings
of the works of Karl Marx have incredibly affected his ideological and also
political convictions. The paper likewise analyzes how he utilized his
hypothetical idea of estrangement to study the wonder of war and its
association with religion. The paper finishes up with a summation of
Brecht's state of mind towards both war and religion and its suggestion to
the new thousand years.
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Editorial’s word
Culture and university
Universities would not exist without culture, otherwise, they are only
concrete structures, dunbed halls and a place for destructive kniwledge.
Only ignorant students will graduate in such unversities, brought out just
like barrels of oil are produced, and instead of giving any benefit, they only
cause harm and devastation in society. Culture is the art of living, it is the
art of dealing with others, and of receiving and applying knowledge
properly.
How could a unuversity professor lack culture? And thus behave like
ignorants would with his colleagues? And how could a university student
lack culture? Behaving just the way illiterate people would with his peers?
And what is the use of having a university with all its gardens, labs and
classes when it is without a cultured human being?
Are universities to be a place for irresponsible and childish conduct? Is
the task of universities to teach medicin, engineering, physics or math
only? In the contrary, its task is to teach students to be human before they
become doctors, engineers, physicists or mathmaticians.
Our universities' task is a major one, that is to teach students the culture
of living. Teach them how to live and respect others and to treat them with
dignity. Teach them their duties even before their rights. Culture is a
means of exalting and relating one with God and other humans.God has
sent prophets to exalt and teach at the same time.
"It is He Who has sent amongst the Unlettered a messenger from
among themselves, to rehearse to them His Signs, to sanctify them, and to
instruct them in Scripture and Wisdom,- although they had been, before, in
manifest error"
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