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 مي،اإلســال الفنــر جمــاالت يف والبــاح ن والنتّــاب االســات   مبســاتاتالبيــت أهــل جملــة ترحــ 
 واإلســــالمي، العــــري العــــام يف ال فافيــــة املشــــنالت بقضــــاا اإلهتمــــا  مــــ  واإلجتماعيــــة اإلنســــانية والعلــــو 
 .والتعليمي الرتبوي اإلمناء قضاا وك لك احلضاري، والبناء والتجدد

 :املرسلة املاد  يف يشرتط
 .أخرى جمالت يف للنشر أرسلت أو نشرت قد التنون أن
 البيــا ت بــ كر واملراجــ ، املصــادر بتوثيــ  األكادمييــة واألعــرا  العلمــي بحــ ال بقواعــد تلتــ   أن 
 النبـــوي واحلــدي  القرآنيــة النصــوص ختـــري  مــ  العلميــة، واملعاجلــة واملنهجيـــة املوضــوعية حتقــ  مــ  كاملــة،
 .وكاملة دقيقة بصور  الشريف
 صياغتها وحسن اللغة سالمة الباح  يراعي أن. 
  صـــفحة يف مل ـــ  ويرافقـــ  واحلاســـوب الناتبـــة اآللـــة علـــ  مطبوعـــة نســـ تن مـــن البحـــ  يقــد 
 .ابلباح  تعريف م  واحد 
  املت صصن املقومن ملراجعة للنشر املرسلة املاد  ختض. 
 أســباب إببــداء اجمللــة تلتــ   وال. تنشــر م أ  نشــرت تســرتد، وال اجمللــة إىل ترســل الــي املــواد تعــاد ال 

 .النشر عد 
 .كاتب  رأي عن يعرب جمللةا يف ينشر ما

 .العنوان عل  التحرير رئيس إىل املراسالت مجي  توج 
  البيت أهل ،جامعةكربالء املقدسة، شارع احلر،شارع احلر الصغري

 752153ـ9: هاتف ،684: ب.ص
 info@abu.edu.iqالربيد االلنرتوين: 

 http://abu.edu.iq/ahl-al-bayt-jurnalاملوق  االلنرتوين للمجلة: 
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 يومان يف اتريخ األمة
 

ألول ومناسبة شهاد  االما   يف ربي  امناسبتان عشناها بنل تفاصيلها مناسبة ميالد الرسول االكر  
 يف حمر  واربعينيت  يف صفر.احلسن 

وبن الوالد  والشهاد  طري  ممتد عل  مدى أك ر مـن قـرن مـن ال مـان تـداخلت فيـ  حيـا  النبـو  مـ  حيـا  
االمامــة لجلــ  صــورها وأروع مشــاهدها احليــة النابضــة ابحليــا  ألمــة قــدرت يف عمرهــا علــ  رقعــة التــاريخ 

  صدر احلضارات لهب  حلية حي  العلم وال قافة واألدب والفن ارتق  إلي  املسلمون األوائل وتربعت عل
 إىل مستوات رفيعة ما م تصل  األمم والشعوب.

وهو يف أعايل جبل النور أول كلمات الـوحي  يومان يف أتريخ أمة االسال  يو  تلق  في  رسول هللا 
لنفــر وبدايــة التوحيــد ....ويــو  تلقــت الســماء دمــاء االمــا  احلســن وصــدع ابلرســالة معلنــا  لايــة الشــرك وا

 .مقدِّما  نفس  فداء  لدين جده رسول هللا وهو يف رمضاء كربالء  
 إن كان دين حممد م يستقم إال بقتلي       فيا سيو  خ يين

 فأحىي بدم  الطاهر دين جده .
 والعج 

 يد بن معاوية وسر  يف رك  عمر بـن سـعدو وشـب  بـن لصلينا اليو  خلف خليفة كي فلو ال احلسن 
 ربعي ول هبنا إىل قتل القيم وامل ل.

ولشــربنا ارمــر يف املســاجد وعصــر ه علــ  كتــاب هللا كمــا فعــل ســالطن بــين أميــة، ولنــان قــدوتنا  ــر بــن 
 ذي اجلوشن وسنان بن أنس وحجار بن أجبر.

 بضعة من كبد جده رسول هللا. لنن احلسن
 .وجسد احلسن  واحد وقطرات د  واحد  توزعت يف جسدين. جسد الرسول  شران

 فنان ال اين من األول
 وعندما  ل الشهاد  أحىي بدم  دين جده.

 ذلك بداية حيا  جديد  للرسالة.كان 
 .حيا  جديد  لرسول هللا 

 وهنا اصبح األول من ال اين ، كما كان ال اين من األول.
 ال اين احلسن و  األول رسول هللا 

 
 حسنٌي مين  أان مت حسني
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 -دراسة مقارنة - خيار العيب في الفقه اإلسالمي

The option of defect in Islamic jurisdiction  

                      Prof. Sahib M. H. Nassar (1)أ.د صاحب محمد حسين نصار 
     Assist. lec. Ammar M. H. M. Ali (2) م.م عمار محمد حسين محمد علي

Abstract 
The Fiqh Islamic law the basis for human system integrated; it 

represents a wealth of intellectual legislative enormous suitable for 

different ages source heavenly legislation of the Holy Quran and the 

Sunnah of the infallible peace be upon them in word and deed and a 

report, and the efforts of our scholars in devising provisions relating to acts 

of taxpayers and their judgments whether Altklevah or situation, and what 

The transaction represents the backbone of this law and the broad field of 

renewable and tender and the human need to in terms of their importance 

in the foundations of physical and economic deal for the Muslim individual 

summed scholars to research and refinement, and the survey and a 

statement of views and evidence on each transaction, and the contracts 

necessary for the parties based on the satisfaction of them, such as sales 

and leasing, mortgage, and so on. In contrast, research scholars regard to 

certified the option in one of these contracts and the impact it and prevent 

being necessary, as the Holy street made to contractors or one of them the 

right to terminate the contract after being necessary certified the option 

where, wisdom from the Almighty and to raise the damage to both parties 

                                                        
 جامعة النوفة / كلية الفق . - 2
 جامعة كربالء / كلية العلو  االسالمية. - 1
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 10 :العدد

 
to the transaction with if not terminate, and this is evident in the overall 

transaction and any changes from the development, and the multiplicity of 

commercial goods and contrast make human submit to treatment without 

checking nor feminization and thus might be incur. 

 المقدمة

 :احلمد هلل رب العاملن والصال  والسال  عل  حممد وعل  آل  الطيبن الطاهرين وبعد
ألنـّـ  مُي ــل ثــرو  فنريــة تشــريعية هائلــة  ؛يُعــد الفقــ  االســالمي القــانون األســال للن ــا  البشــري املتنامــل

ســنة الشــريفة الصــادر  عــن تصــلح مل تلــف العصــور مصــدرها التشــري  الســماوي املتم ّــل ابلقــرآن النــر  وال
وجهود فقهائنا يف استنباط االحنا  املتعلقة لفعال املنلفـن  ،املعصومن عليهم السال  قوال  وفعال  وتقرير ا

وملــا كانـت املعــامالت ل ـل العمــود الفقـري وــ ا القـانون يف جنبتــ   ،وأحنـامهم سـواء التنليفيــة أ  الوضـعية
والعطــاء وحاجــة االنســان إليهــا مــن حيــ  أتيتهــا يف أســس التعامــل  الدنيويــة وفيهــا جمــال واســ  للتجديــد

وبيـــان اآلراء  ،واالستقصـــاء ،والتنقـــيح ،املـــادي واالقتصـــادي للفـــرد املســـلم فقـــد خّصـــها الفقهـــاء ابلبحـــ 
ومن بن ذلك العقود الالزمة للطرفن القائمة عل  أسال الرضا منهما م ل البي   ،واألدلة عل  كّل معاملة

ويف املقابل حب  الفقهاء ما يتعل  ب بوت اريـار يف أحـد هـ ه العقـود وأتثـريه  ،  والرهن وحنو ذلكواإلجار 
إذ إّن الشارع املقدل جعل للمتعاقدين أو ألحدتا ح  فسـخ العقـد بعـد ل ومـ  ب بـوت  ،علي  ومن  ل وم 

وه ا واضح يف  ،لو م يفسخحنمة من  تعاىل ولرف  الضرر ال ي قد يلح  بطريف املعاملة فيما  ،اريار في 
وتنـــوّع الســـل  التجاريـــة وتباينهـــا ُعـــل االنســـان يُقـــد  علـــ   ،جممـــل املعـــامالت ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن تطـــور

ووجـود اريـار يُتـيح لـ  فسـخ م ـل هـ ه  ،املعاملة بدون فح  وال أتيّن وابلتايل قد يلحقُ  الضرر من ذلـك
وت أحد اريارات سواء كان غبن ا أو عد  رؤية أو عي  املعاملة فيما لو اشتملت عل  سب  يؤدي إىل ثب

أو غري ذلك، وألتيـة ذلـك بـّن الباحـ  أحـد هـ ه اريـارات أال وهـو خيـار العيـ  الـ ي ي بـت يف العقـد 
وب  قال مجي  فقهاء املـ اه  االسـالمية علـ  اخـتال   ،جبعل من الشارع املقدل دون اشرتاط املتعاقدين

ّن الباحــ   كــّل مــا يتعلــ  هبــ ا اريــار وأقــوال الفقهــاء وأدلــتهم  لــ ا انــت م هــ ا لــ ا بــ ،مــنهم يف ج ئياتــ 
 البح  عل  مقدمة وستة مطال  وخالة مث قائمة ابملصادر واملراج  

أّمــا املطلــ  ال ــاين فنــان  ،إذ كــان املطلــ  األول يف بيــان معــو اريــار والعيــ  يف اللغــة واالصــطال 
ــا وكــان املطلــ  الرابــ  يف بيــان  ،املطلــ  ال الــ  فنــان يف اثبــات حــ  اريــار بعنــوان أدلــة ثبــوت اريــار أّم

شرائط ثبوت اريار وجاء املطل  ارامس يف بيان معو اإلرش والت يري بين  وبن الفسخ واشتمل املطل  
أّمــا ارالــة فقــد ذكــر الباحــ  أهــم مــا توصــل إليــ  مــن نتــائ  مث قائمــة   ،الســادل علــ  مســقطات اريــار

                   .صادر واملراج  املعتمد  يف البح ابمل
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 المطلب األول: ماهية خيار العيب

وكـ ا ابلنسـبة إىل معـو  ،بّن الباح  خـالل هـ ا املطلـ  مـا يتعلـ  مبعـو اريـار يف اللغـة واالصـطال 
 وابلتايل تتضح ماهية خيار العي  وكما أييت: ،العي 

 أوَلا: الخيار لغة: 
، وأتيت مفـــرد  وأتيت مجع ـــا، وللمـــ كر وزن فِّعـــال  علـــ ، أو مـــن الفعـــل: خـــارو ـــرو يـو ، مـــن مـــاد  الفعـــل: خو
  (7)واملؤن  

يقال: خار الشيء واختـاره: انتقـاه، واخـرتت فـال   علـ  فـالن: فّضـلت، وخـايره ف ـاره أي كـان خـري ا 
  (6)خترّيوا لنطفنم""من ، وخريت  بن الشيئن: فوضت إلي  اريار ويف احلدي  الشريف
 أي اطلبوا ما هو خري املناكح وأزكاها وأبعد من ارب  والفجور

  (5)وقيل: هو االسم من االختيار، وهو: طل  خري األمرين إّما إمضاء البي  أو فس   
 . (4)وذكر الطرحيي أّن اريار هو: االختيار، ويقال: هو اسم من ختريت الشيء، واالختيار االصطفاء 

اللغوي لل يار ال خيرج عن كون  مبعو االختيار واالصطفاء والتفويض والرتجـيح  مينن القول أّن املعو
  .بن شيئن أو أك ر

 ثانًيا: الخيار اصطالًحا: 
ال خيتلف املعو االصطالحي لل يار عن املعو اللغوي عند مجهور الفقهاء عدا اإلمامية إذ هـو عبـار  

 .(3)عن: طل  خري األمرين من إمضاء العقد أو فس   
أّما اإلمامية فقد ذكروا تعريفن لل يار، األول ما ذكره بعض منهم وهو: عبـار  عـن ملـك إقـرار العقـد 

  (8)وازالت  بعد وقوع 
وفيـ  إشـار  إىل أّن اريـار مـن احلقـو  دون االحنـا  فــال يشـمل فسـخ العقـود اجلـائ   لنولـا مـن قبيــل 

 ط.االحنا  الي ال جيوز إسقاطها وال تسقط ابإلسقا
 (9)أّما ال اين فهو عبار  عن: ملك فسخ العقد 

 فيشمل التسلط عل  فسخ العقود الالزمة واجلائ   مع ا.
أي أنّـــ  عـــا  حبيـــ  يشـــمل مطلـــ  التســـلط علـــ  فســـخ العقـــود ســـواء كانـــت مـــن قبيـــل احلـــ  القابـــل 

  .(21)قابلة لإلسقاط اللإلسقاط، أو من قبيل االحنا  غري 

                                                        
 .2/147املعجم الوسيط  –+ ابراهيم مصطف  211املصبا  املنري / –ظ: الفيومي  -7
 .1/247املستدرك  –+ احلاكم النيسابوري 2/477 سنن ابن ماجة –ابن ماجة  -6
 .7/169لسان العرب  –+ ابن من ور 2/574اتج اللغة وصحا  العربية  –ظ: اجلوهري  -5
 .7/182ظ: جمم  البحرين  -4
+ ابــن حجــر 2/94درر احلنـا   -+ علـي حيــدر 5/285نيـل األوطــار  –+ الشــوكاين 1/67مغــين ااتـاج  –ظ : الشـربيين  -3

 .6/771ااتاج  حتفة –
 .8/163جواهر النال   –+ حممد حسن النجفي 8/233راض املسائل  –ظ: الطباطبائي  -8
 .2/681ايضا  الفوائد  –+ ف ر ااققن 5/22املناس   –ظ: االنصاري  -9
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  عل  معو شامل وعا  للسـلطنة علـ  فسـخ العقـد بغـض الن ـر عـن كونـ  مينن القول أّن اريار يطل
 .حق ا قابال  لإلسقاط كما يف العقود الالزمة أ  كان حنم ا كما يف العقود اجلائ  

 :ثالًثا: العيب لغة
والشـيء جعلـ  ذا عيـ  فهـو  ،أي صـار ذا عيـ  ،عـاب املتـاع :يُقال ،مصدر الفعل عابو يوعيُ  عيب ا

ـــ و علـــ  عيـــوبواســـتع ،عائـــ  عيـــ  منـــان العيـــ  وزمانـــ  وهـــو   (22) مل العيـــ  ا  ـــا ومجِّ
و
وعليـــ  ينـــون امل

 النق .
 رابًعا: العيب اصطالًحا:

فقـــد عرّفـــ   ،إاّل أّلـــا اتفقـــت علـــ  انّـــ  نقـــ  يف القيمـــة ،اختلفـــت ألفـــاظ الفقهـــاء يف تعـــريفهم العيـــ 
  (21)د ذلك النوع وخال  أغل  أفرا ،كّل ما كان خال  املتعار   :اإلمامية لنّ 

كـّل مـا كـان يف أصـل ارلقـة فـ اد أو ":أنّ  قال عن النيب  عن آابئ   فعن اإلما  الباقر
  (27)"نق  فهو عي 
 ،(26)ارروج عن اجملرى الطبيعي ل اد  أو نقصان موج  لنق  املالية يف عر  التجَّار :والضابطة في 

خبـال  زاد   ،نقـ  –مـ ال   –فـ اد  إصـب  يف األمـة  ،هي ال اد  يف غـري جهـة النمـاالت :وال اد  هنا
 .(25)ُحسنها ومجاوا بلغت ما بلغت 

 ،وثقـــا  أهـــل ارـــرب  ،والبّينـــة ،واملرجـــ  يف إثبـــات العيـــ  الـــ ي خيتلـــف ابخـــتال  األ ـــان هـــو العـــر 
 الختال  األزمان والبلدان.

الفطـر  السـليمة ممـا يُعـّد بـ   قص ـا عنــد كـّل مـا خيلـو منــ  أصـل   :لنّـ  (23)والشـافعية  (24)وعرّفـ  احلنفيـة 
 أهل اررب  

 أو يفّوت ب  عل  املشرتي غرض صحيح.  ،كّل ما ينق  العن أو القيمة  :وضابطت  عندهم هي
 النقيصة الي يقتضي العر  سالمة املبي  منها غالب ا  :أّما احلنابلة فالعي  عندهم هو

تنق  ب  القيمة يف عر  التّجار، أو نق  قيمت  عاد  نق  عن املبي  ولو م  :والضابطة عندهم هي
 .(28)يف عر  التّجار ولو م تنق  عين  

                                                                                                                                            
 .176مصطلحات الفق  / –+ املشنيين 9/238هدى الطال   –ظ: املرّوج  -21
 .  1/679املصبا  املنري  –+الفيومي 7/669اتج العرول –+ ال بيدي 2/251اايط  القامول –ظ: الفريوز آابدي  -22
 .23/289مه ب االحنا   –ظ : السب واري  -21
 .21/621وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي  274/ 1هت ي  األحنا   –الطوسي  -27
ـــر االحنـــا   –ظ: العالمـــة احللـــي  -26 راض  –+ الطباطبـــائي  8/616  والربهـــان جممـــ  الفائـــد –+ االردبيلـــي  1/745حتري
 .8/739املسائل 
 .23/289مه ب االحنا   –+ السب واري 557 – 2/551حترير اجمللة  –ظ: حممد احلسن كاشف الغطاء  -25
 . 1/97حتفة الفقهاء  –+ السمر قندي 5/252فتح القدير   –ظ: النمال بن اوما   -24
 .2/284السراج الوهاج  –+ الغمراوي 7/658روضة الطالبن  –+ النووي  1/52مغين ااتاج  –ظ: الشربيين  -23
 .6/167املغين  –+ ابن قدامة  7/125كشا  القناع   –ظ: البهويت  -28
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أو عــن ارلــ  الشــرعي نقصــا   لــ  أتثــري يف  ــن  ،مــا نقــ  عــن ارلقــة الطبيعيــة :أّمــا عنــد املالنيــة ف نّــ 
 املبي  
 .(29)د  السالمة من  والضابطة يف معرفت  ما كان منقصا لل من أو ل ات املبي  إذا كانت العا 

 ما نق  أو زاد عن ارلقة الطبيعية  :عندهم هو ف ّن العي   أّما ال يديّة 
 .(11)كّل وصف م مو  تنق  ب  قيمة ما اتصف ب  عن قيمة جنس  السليم أو زاد   :والضابطة هي

حســ  إذ إّن لنــل شــيء حســ  ارلقــة أو  ،ويف ضــوء مــا تقــد  يبــدو أّن العيــ  مــن املفــاهيم العرفيــة
ويُعــّد فقـدان ذلــك عيب ـا يوجــ  قلّــة  ،مـوازين الصــنعة  مقياس ـا طبيعيّــا أو صـناعي ا يشــارك فيـ  أغلــ  األفـراد

  .رغبة النال عن 
وأنّــ   ،أي أّن العيــ  ســب خ لل يــار ،وعليــ  فــ ّن خيــار العيــ  هــو مــن ابب إضــافة املســبَّ   إىل ســبب 

عـنَّ م يطَّلّـ  عليـ  عنـد سلطنة مون انتقلت إلي  العن عل  فسخ العقد عند 
ُ
ظهور عي  يف املعقـود عليـ  امل

فوجده  –م ال –ف ذا اشرتى ش   كتااب   ،املتعاقدين يف إثبات   وهو خيار شرعي ال دخل إلراد ،التعاقد
غري ات  الصفحات أو كان بعض الصفحات غري واضح النتابة كان ل  اريـار بـن إمضـاء العقـد والقبـول 

 وبن فس   وعد  الرضا ورد ال من. ،تفاوت علي ابلعي  م  أخ  ال
 المطلب الثاني: أدلة ثبوت الخيار

 :وهي كاآليت ،استدل مجهور الفقهاء عل  ثبوت خيار العي  بعّد  أدلة
 القرآن الكريم :الدليل األول

ـنوُنمو ابِّ ...او ﴿:قـال تعـاىل ــووالوُنمو بـويـو ــا الَـّ ِّينو آومونُــوا الو أتووُكلُـوا أومو وــارو   عوـنو تـوــرواضو أويُـّهو لوبواطِّــلِّ إِّالَّ أونو توُنـونو ُِّ
ـنوُنمو  ووجــ  الداللــة يتم ــل يف أّن شــرط التجــار  أنو تنـون عــن تــراضو بــن الطــرفن، وأّن العلــم   (12) ﴾.. .مِّ

وعليــ   ،فالعقــد امللتــبس ابلعيــ  ُــار  عــن غــري تــراضو  ،ابلعيــ  يف املبيــ  منــا و للرضــا املشــروط يف العقــود
ول  رّده واالعرتاض بقط  الن ر عن طريقة الرّد واإلصال  ل لك  ،لعاقد ال يل م  املعقود علي  املعي )ف ّن ا

  (11)ارلل يف تنافؤ املبادلة( 
وال يتحقــ  الرضــا إاّل خبلــوه منــ ، وخبالفــ   ،مبعــو أّن الرتاضــي يف العقــود يتطلــ  الســالمة مــن العيــ 

 ي بت  ل  اريار.
أّلّن العي  شرط ل و  يـؤدي وجـوده  ؛هب ه اآلية عل  ثبوت خيار العي  بعيديبدو يل أّن االستدالل 

فهــو ركــن يف العقــد يــؤدي ختلفــ  إىل جعــل العقــد  -الــوارد يف اآليــة  -أّمــا الرتاضــي  ،إىل عــد  لــ و  العقــد
 .ابطال

                                                        
 .5/215الشر  الصغري  –+  الدردير 237بداية اجملتهد / –ظ: ابن رشد  -29
 . 7/755البحر ال خار  –ظ: أمحد بن حيىي بن املرتض   -11
 .19لنساء /آية ا -12
 .1/237بداية اجملتهد  –ابن رشد  -11
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 الدليل الثاني: السنة الشريفة
  :ولبيان أدلة السنة الشريفة نورد بعض منها وكما أييت

 :منها ،(11)اسرد    هاء االمامية بعد  ر اايت  -أ اًل 
إنو كـان الشـيء  :عن الرجل يشرتي ال وب أو املتاع فيجد فيـ  عيب ـا ق قـال "ُسئِّلو اإلما  الصاد  

ــا بعينــ  رّده علــ  صــاحب  وأخــ  الــ من أو خــيط أو صــبج يرجــ  بنقصــان وإنو كــان ال ــوب قــد قطــ   ،قائم 
 .(16)"العي 

فاريـــار اليـــ  إنو شـــاء رّده وإنو شـــاء  ،وعولِّـــمو املشـــرتي ،خـــرج يف الســـلعة عيـــ  إنو ":أنـّــ  قـــال وعنــ  
 .(15)"أو ردَّ علي  ابلقيمة إرش العي  ،أخ ه

ويف ضوء ه ه الرواية ف ّن وج  الداللة يتم ل يف ثبوت اريار لنّل من وجد فيما وق  علي  العقد عيب ا 
الفـــر  بـــن قيمـــة الصــــحيح  :وهـــو ،وأخـــ  اإلرش بـــن فســـخ املعاملـــة واســـرتجاع العـــوض، وبـــن إمضـــائها

ــا وقــت العقــد :والســب  يف ذلــك هــو ،واملعيــ  فمــن  ،االطــالع علــ  عيــ  يف حمــل العقــد م ينــن معلوم 
وألّن الرضــا ابلعقــد كــان علــ  أســال الســالمة مــن  ،تعاقــد علــ  شــيء ووجــده معيب ــا حيــّ  لــ  فســخ العقــد

لوــ ،العيــوب الــي م تنــن معلومــة لــ    عليهــا فقــد الــار األســال الــ ي قــا  عليــ  الرضــا وبــ  يتحقــ  فــ ذا اطِّّ
 اريار ل  بن الفسخ أو إمضاء العقد.

 :اسرد    هاء امل اهب ا  رى مبا ر ي عت عائشة -اث ًيا
ــا فأقــا  عنــده مــا شــاء هللا أن يقــيم"أنّ   ف اصــم  إىل النــيب  ،مث وجــد بــ  عيب ــا ،رجــال ابتــاع غالم 

  (14)"ارـراج ابلضـمان :فقـال رسـول هللا  ،قد استغل غالمي ،ا رسول هللا :فقال الرجل ،فرّده علي 
ويف ضوء ه ه الرواية يتحدد وج  الداللة  يف أّن ما أخ ه املشـرتي مـن غلـة العـن ومنافعهـا وكسـبها مبـا  

فـال  ،ألّن املبي  إذا هلك يف يده يهلـك عليـ  وحـده دون غـريه ؛ألنّ  استح  ه ه املناف  بسب  ضمان ؛ل 
 وال جي  علي  شيء يف مقابل االنتفاع ب . ،مين  ذلك من رّده

 وم يّتضح وج  الداللة عل  خيار العي .  ،مينن القول: أّن الرواية أجنبية عن املقا 
ًعا  يه عيالٌب الالّ بّيناله لاله":النيبومبا روي عن  وفيـ  داللـة  ،(17)"ال حيّ  ملسلم ابع مت أ يه بيالْ

 وكتمان  يُعّد غش ا يوج  اريار.     ،شيئ ا ويعلم أّن في  عيب ا فعلي  بيان  واضحة عل  أّن مون ابع

                                                        
 .621 – 21/741وسائل الشيعة  –ظ: احلر العاملي  -17
 .21/747وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي  1/32من ال حيضره الفقي   –الصدو   -16
 .27/714مستدرك الوسائل  –النوري  -15
 .1/733لرتم ي سنن ا –+ الرتم ي  3/156سنن النسائي  –النسائي  -14
 . 1/21املستدرك عل  الصحيحن  –+احلاكم النيسابوري 1/355سنن ابن ماجة  –ابن ماجة  -13
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 قاعد   في الضرر -اثلثًا
األصــل يف دليــل هــ ا اريــار هــو قاعــد  نفــي الضــرر؛ ألّن  :ذكــر الشــيخ حممــد احلســن كاشــف الغطــاء

وكـّل حنـم ضـرري  ،قد  علي وهو ال يعلم ب  وم يُ  ،ل و  العقد الواق  عل  املعي  ضرر عل  املشرتي م ال
 .(18)فل و  العقد عل  املعي  مرفوع  ،ال ضرر يف االسال  :مرفوع بقاعد 

 أصالة السالمة :الدليل الثالث
 نَّ إ   :لـ ا قـال الفقهـاء ،هنالك ارتناز ُعريف عقالئي عل  أّن املبي  ال ي ُيشرتى جي  أنو ينون اتم ا

  (19) اطال  العقد يتطل  سالمة العن من العي 
وهـــ ا  ،االعتمـــاد علـــ  أصـــالة الســـالمة الـــي هـــي مـــن األصـــول البنائيـــة التعامليـــة عنـــد النـــال)إذ جيـــ  

  (71)وم  الت لف يتحق  موضوع اريار(  ،االعتماد يوج  صحة البي 
 ،مبعو أّن السالمة من العي  من مقتضيات عقد املعاوضة الي اتف  عليها العقالء عن طري  التجربة

ا بينهم يف معامالهتم وعقودهمفصارت أصال     .ومرتن   ابألذهان يف مبادالهتم ومعاوضاهتم ، معتمد 
وعد  اشرتاط  صراحة يف العقد اعتماد ا  ،أي أّن العقالء ال يقدمون إاّل عل  ابتياع السليم من األعيان

ون الســالمة شــرط ا تنــ –الــي م يؤخــ  فيهــا الــرباء  مــن العيــوب  –فــالعقود املطلقــة  ،علــ  أصــالة الســالمة
ّ  ،ضــمني ا يف ن ــر املتعاقــدين ويف حالــة وقــوع العقــد علــ  الشــيء املعيــ  يــؤدي إىل ختلــف الشــرط ومــن مثَّ

ا ال  ،ألّن العي  نفس  موج  لل يار ؛وج  اريار أّما إذا ذُكر ه ا الشـرط يف مـا العقـد فينـون أتكيـد 
ألّن طبيعـة العقـد  ؛عـاملي وبنـائهم علـ  الصـحيحفينون وجوده كعدم  بعد حتق  القصد امل ،شيئ ا مستقال  

 وظهور العي  واننشاف  يقتضي ثبوت اريار. ،عند األطال  تقتضي وقوع  عل  الصحيح
 اثبات رق الخيار :المطلب الثالث

يُعـد هـ ا اريـار خيـار ا شـرعي ا ي بــت يف العقـد مبجـرد وجـود العيـ  ودون تـدخل إلراد  املتعاقــدين، أي 
 ،(72) أّمــا ظهــوره فهــو طريــ  كاشــف عــن وجــوده منــ  حصــول العقــد ،ر هــو العيــ  نفســ أّن ســب  اريــا

فهـو يتحقـ  مـن  ،واملشرتي ل  اريار إنو حتققت شرائط  ،فالبائ  يضمن العي  مىت توفرت شروط ضمان 
 فما من عاقل يقد  عل  ب ل مال  يف مقـا  التعاقـد اجملـرد عـن القيـد إاّل  ،دون احلاجة إىل شرط صريح في 

 بقصد السالمة 
 ،فـــال يلـــ   حنمـــ  ،فمـــا م يســـلم املبيـــ  ال يلـــ   البيـــ  ،إّن الســـالمة شـــرط يف العقـــد) :قـــال الناســـاين

 ؛أّن الســالمة يف املبيــ  مطلوبــة مــن املشــرتي عــاد  إىل آخــره :والــدليل علــ  أّن الســالمة مشــروطة يف العقــد
وألنّ  م يـدف  مجيـ  الـ من إالّ ليسـلم بـ   ؛يد السالمةوال يتنامل انتفاع  ااّل بق ،ألّن غرض  االنتفاع ابملبي 

                                                        
 .2/566ظ: حترير اجمللة  -18
 5/136بـدائ  الصـنائ   –+ الناسـاين  22/291تـ كر  الفقهـاء  –+ العالمة احللي  1/195السرائر  –ظ: ابن ادريس  -19
 .5/252ية  العناية شر  اودا –+ البابريت 
 .23/287مه ب االحنا   –السب واري  -71
 .2/563حترير اجمللة –+ حممد احلسن كاشف الغطاء 5/181املناس   –ظ: االنصاري  -72
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فـ ذا فاتـت املسـاوا  كـان  ،فنانـت كاملشـروطة نص ـا ،فنانت السالمة مشروطة يف العقد داللة ،مجي  املبي 
وكــ ا الســالمة مــن مقتضــيات العقــد  ،لــ  اريــار، كمــا إذا اشــرتى جاريــة علــ  أّلــا بنــر فلــم جيــدها كــ لك

ــا وحتقيــ  املســاوا  يف مقابلــة  ،واملعاوضــات مبناهــا علــ  املســاوا  عــاد  وحقيقــة ،عاوضــةألنّــ  عقــد م ؛أيض 
فــاذا م يســلم املبيــ  للمشــرتي  ،فنــان اطــال  العقــد مقتضــي ا للســالمة ،البــدل ابملبــدل والســالمة ابلســالمة

ت اريـار( ألّن املشـرتي يطالبـ  بتسـليم قـدر الفائـت ابلعيـ  وهـو عـاج  عـن تسـليم  في بـ ؛ي بت ل  اريـار
(71)  

أّما إذا اشرتط املتعاقـدان الصـحة يف مـا العقـد فأنّـ  يفيـد التأكيـد مبعـو أّن ذكـر هنـ ا شـرط يف مـا 
ا لشــرط الســالمة ال أنو ينــون خيــار ا أخــر غــري خيــار العيــ  أي أّن هــ ا الشــرط مــن  ،العقــد ينــون أتكيــد 

 .(77)لصحيح حتصيل احلاصل بعد حتق  قصد املتعاملن وبنائهم عل  الشيء ا
  (76)وال اهر من كال  الفقهاء عند تعّرضهم لبح  ه ا اريار أنّ  ي بت للمشرتي خاصة 

لتوقـف االنتفـاع عليـ ، وأيض ــا ألّن  ،ألّن املشـرتي رضـي ابلبيـ ، والبيـ  يقضـي سـالمة املبيــ  مـن العيـ 
تضـرر املشـرتي بلـ و  مـاال ومـن مثّ ي ،الرضا داخل يف حقيقة العقد، وعند ختلف  بوجود العي  ينتفي الرضا

 فينون ل  اريار إّما إبمضاء العقد أو فس   دفع ا للضرر.  ،يرض  ب 
إىل إثبـات اريـار لنـّل مـن البـائ  واملشـرتي إذا   فقد ذهـ  بعـض الفقهـاء ،أّما إذا كان البي  عين ا بعن
ا  يف الوقـت نفسـ  في بـت لـ  ألّن كـال  مـن طـريف العقـد ينـون ابئع ـا ومشـرت  ؛كان العي  يف املبي  أو ال من

 . (75)اريار
 إىل ثبوت اريار للبائ  أيض ا إذا ظهر عي  ساب  يف ال من  (74) وذه  اإلمامية

  (73) ال من املعنو إذا خرج معيب ا يرّدُه البائ  ابلعي ():قال العالمة احللي
ابلنســبة إىل الــ من،  أّمــا):إذ قــال ،ويــرى الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء االمجــاع علــ  ثبــوت اريــار فيــ 

 .(78)فال اهر انعقاد اإلمجاع علي  كامل من( 
وه ا مما الخال  في  بن  ،وذكر الشيخ األنصاري أنّ  ال فر  بن ال من وامل من يف ثبوت ه ا اريار

 -وإمّنــا وردت يف خصــوص ظهــور العيــ  يف املبيــ  ،وال يُعــرتض عليــ  ابّن الــرواات م تتعــرض لــ  ،الفقهــاء

                                                        
 .5/136بدائ  الصنائ   -71
 .181/ 5املناس   –+ األنصاري 8/788جواهر النال   –ظ: حممد حسن النجفي  -77
+ 1/51مغــين ااتــاج  –+الشــربيين 5/252العنايــة شــر  اودايــة  –+ البــابريت  5/136بــدائ  الصــنائ   –ظ : الناســاين  -76
 .1/231بداية اجملتهد  –ابن رشد 
 .8/245املصنف  –ظ : عبد الرزا  بن اوما   -75
 –+ حممــد حســن النجفــي 256شــر  اريــارات / –+ علــي كاشــف الغطــاء 1/79قواعــد االحنــا   –ظ: العالمــة احللــي  -74

 . 1/111احنا  املعامالت  –+حممد تقي املدرسي 23/289مه ب االحنا   –+ السب واري 8/789جواهر النال  
 .5/288+خمتلف الشيعة 22/263ت كر  الفقهاء  -73
 .256شر  اريارات / -78
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 :فـيمنن القـول   -ولـيس ثبـوت أصـل اريـار ،الرواات م تتعّرض لعد  الفر  بن البـائ  واملشـرتي أي أنّ 
ا   (79)فين ر في  العي  خبال  النقد  ،وامل من متاع ا ،أّن الغال  كون ال من نقد 

يف املقا   وإنو كانت األخبار الوارد  ،بينما يرى السيد اروئي لنّ  ال مان  من التعدي إىل البائ  ايض ا
ااّل أّن املفهو  واملسـتفاد منهـا حسـ  التفـاهم العـريف عـد  اختصاصـها بـ ، وامنـا ثبـت لـ   ،ختت  ابملشرتي

 .(61)وألجل ذلك يراه العر  اثبت ا للبائ  أيض ا حس  املتفاهم العريف ،بوصف  أحد طريف املعاملة
وعلـ  ارتنـاز كـّل مـن  ،قاعـد  نفـي الضـرروعلي  مينن أنو يقال ب بوت اريار للبائ  أيض ـا اسـتناد ا اىل 

أو  ،أّما األخبار فيمنن محلها عل  مطل  العوض ،املتعاملن يف اشرتاط  للصحة فيما ينتقل إلي  من املال
 .أّلا وردت عل  حنو امل ال والغال 

 عموم الخيار لغري البيع
داه إىل غــريه مــن املعاوضــات وإمّنــا يتعــ ،ي هــر أّن فقهائنــا متفقــون علــ  عــد  اختصــاص اريــار ابلبيــ 

الرتنــاز كــّل مــن املتعــاملن علــ  اشــرتاط وصــف الصــحة فيمــا ينتقــل إليــ  ولقاعــد  نفــي  ،املاليــة األخــرى
  ،فقد ذكر احلنفية  أّن اريار ي بت يف كّل عقد ينفسخ ابلرد وينـون مضـمو   بنفسـ  ال مبـا يقابلـ  ،الضرر

وبـــدل  ،واملهـــر ،وبـــدل الصـــلح عـــن د  العمـــد ،عـــن املـــال والصـــلح ،والقســـمة ،واإلجـــار  ،كـــالبي  والشـــراء
 .(62)ارل 

 :يف حن يرى املالنية أّن العقد ينقسم عل  ثالثة اقسا 
 فه ه ي بت فيها الرد ابلعي . ،والننا  ،كالبي   ،العقود امل تصة ابلعوض األول:
والصــدقة،  ،ة لغــري ال ــوابالعقــود الــي لــيس املقصــود منهــا املعاوضــة، وهـي عقــود املنارمــة كاوبــ ال ـاين:

  .فه ه ال ي بت في  حنم الرد ابلعي 
ال خيار للموهوب ل  بـرد  ،كاوبة بقصد العوض  ،العقود الي مجعت قصد املنارمة واملعاوضة ال ال :

 ،وه ا ينايف الرد ابلعي  ،ألّلا عقود جرت العاد  لنو ينون العوض فيها أك ر من قيمة املوهوب ،العي 
 .(61)  ذلك املساحمة واملنايسةألّن مقتض

ــــ  أقســــا  البيــــ  وعــــد  اختصاصــــ  بــــ  ــــة إثبــــات اريــــار يف مجي وامنــــا يشــــمل كــــل   ،بينمــــا يــــرى اإلمامي
ألّن ذكـر البيـ  يف الـرواات مـن ابب امل ـال، واسـتناد ا  ،املعاوضات من صلح أو إجار  أو مهر وغـري ذلـك

 .(67)والتعهد الضمين  ،وقاعد  نفي الضرر ،لسري  العقالء

                                                        
 .5/182ظ: املناس   -79
 .6/273التنقيح يف شر  املناس   –ظ : الغروي  -61
 .7/44الفتاوى اوندية  –+ الشيخ ن ا  الدين 6/32رد ااتار  -ابدين +ابن ع5/133بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -62
 .288املنتق  / –+ الباجي 1/231بداية اجملتهد  –ظ: ابن رشد  -61
 –+ حممـــد حســـن النجفـــي 6/296جـــام  املقاصـــد  –+ ااقـــ  النركـــي 7/184مســـالك األفهـــا   –ظ: الشـــهيد ال ـــاين  -67

التنقـيح يف شـر   –+ الغـروي 23/288مهـ ب االحنـا   –+ السـب واري  5/181ناس  امل –+ األنصاري 8/783جواهر النال  
 .6/278املناس  
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 وقت ثبوت خيار العيب
 تا   ،وذكروا يف كّل ذلك قولن ،تباينت أقوال الفقهاء يف وقت ثبوت 

أّن ثبـــوت  (63)وال اهريـــة  (64)واحلنابلـــة  (65)واحلنفيـــة  (66)مشـــهور فقهـــاء اإلماميـــة  يـــرى :القـــول أألول
ثُبـــت لـــدف  الغـــ   وألنّـــ  ،إلطـــال  النصـــوص الـــوارد  يف إثبـــات هـــ ا اريـــار ؛خيـــار العيـــ  علـــ  الرتاخـــي

 والتدليس والضرر عن صاح  اريار 
فمن علم ابلعي  وأّخر الرد ال يسقط خياره مهمـا طـال الوقـت، مـا م يوجـد منـ  مـا يـدل علـ  الرضـا 

كما   ،بشرط أنو ال ميتد الرتاخي إىل أمد طويل يتضرر في  البائ  إذا اختار املشرتي رد العن لعيبها ،ابلعقد
 حىت ال يتضرر البائ  من أتخري الرد. ؛أو حبس أو غري ذلك لو كان لع ر من مرض

إىل  (52)وبعض متأخريهم  (51)وبعض قدماء اإلمامية   (69)والشافعية  (68) القول ال اين: ذه  املالنية
ألّن األصـل يف  ؛وخبالفـ  يبطـل خيـاره ،فمن علم ابلعي  فل  رّد املبي  فـور ا ،ثبوت خيار العي  عل  الفور

 و  واريار ُشرّع  لدف   الضرر عن املشرتيالعقود الل  
وزاد املالنية عل  ه ا إبعطائهم املشرتي مهلة يو  أو يـومن لـريد فيهـا املبيـ ، فـ نو زادت كـان مرتاخي ـا 

أّمـا لـو كـان أتخـره عـن عـ ر فـال  ،ألّن سـنوت  خـالل هـ ه املـد  رضـ   منـ  ابملبيـ  ،وسقط حق  يف اريار
  .يسقط خياره

 ب : شرائط ثبوت الخيارالمطلب الرا

 :هي ،يشرتط يف العي  ال ي ي بت ب  خيار العي  عّد  شروط
 أْن يكون العيب مؤثًرا  :الشرط األول

أي أنو ينون العي  موجب ا لنقصان ال من يف عر  التّجار نقصا   فاحش ا ال يتسـامح يف م لـ  عـاد ، 
ومــن مثّ ال  ،وال ينــون موجب ــا لضـمان البــائ  ،عتــّد بـ أّمـا إذا كــان عيب ــا يتسـامح مب لــ  عــاد  فـال يــؤثر، وال يُ 

فقد ورد عن اإلمامية أّن الضابط يف العي  ما كان نقص ا أو زاد  يف العن تؤدي  ،يؤدي إىل ثبوت اريار
ألّن العيــ  موضــوع خــارجي يرجــ  يف حتديــد معنــاه واملفهــو  منــ  إىل  ؛إىل نقصــان املاليــة يف عــر  التجــار

 .(51)رب  واختال  االزمان والبلدان العر  وأهل ار

                                                        
 . 235شر  اريارات/ –+ علي كاشف الغطاء 22/211ت كر  الفقهاء  –ظ: العالمة احللي  -66
 .4/62البحر الرائ  –+ ابن جنيم 5/5رد ااتار  –ظ: ابن عابدين  -65
 .6/614اإلنصا  –+ املرداوي 6/219املغين –ظ: ابن قدامة  -64
 .8/211اال  –ظ: ابن ح    -63
 .7/44الشر  الصغري  –+  الدردير 1/31بداية اجملتهد –ظ: ابن رشد  -68
 .1/54مغين ااتاج –+ الشربيين 2/186امله ب –ظ: الشريازي  -69
 .154الوسيلة/ –+ ابن مح   111غنية الن وع/ –ظ: ابن زهر   -51
 .23/122مه ب االحنا  –ي ظ: السب وار  -52
 –+ حممــد جـواد العــاملي 1/745حتريـر االحنـا   –+ العالمـة احللــي 145اجلـام  للشــرائ  / –ظ: حيـىي بـن ســعيد احللـي  -51

 .5/754املناس   –+ االنصاري 8/611جواهر النال   –+ حممد حسن النجفي 26/757مفتا  النرامة 
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ويوبـ لون املـال إبزائـ ،  ،وذُكر أّن كّل وصف قائم ابلشيء ويراه العر  والعقـالء أّن لـ  دخـال  يف ماليتـ 
فــ اد  إصـب  واحــد مــ ال  يف  ،فهـي الــ اد  يف غــري جهـة النمــاالت :ينـون فقــده ونقصــ  عيب ـا، أّمــا الــ اد 

زاد  حسنها ومجاوا ابلغة ما بلغت فيتحصَّل أّن املراد من النق  و ال اد  خبال   ،العبد أو األوموة نق 
اذ ُربَّ شيء ينون عيب ا يف نفس  وال يوج   ،ما كان موجب ا لنق  املالية واألغراض النوعية املعاملية :هو

وقـد ينـون  ، نفسـ وُربَّ شيء يوج  نقص ا يف املالية والغرض املعاملي وال ينون عيب ا يف ،نقص ا يف املالية
في تلـف املعيـ  والصـحيح حبسـ  األزمنـة  ،أو يف بلـد دون بلـد ،عيب ا عنـد بعـض األشـ اص دون بعـض

 . (57)ويف كّل ه ه املوارد يرج  في  إىل ثقات أهل اررب   ،واألمننة واألش اص
قـ  العـن أ  ما أوج  نقصا   يف القيمة يف عـر  التجـار سـواء ن :ويرى احلنفية أّن العي  املؤثر هو

ألّن ال من ال ي اشرتى ب  قد ينون أقل من قيمت  حبي  ال يؤدي  ؛ال من :واملراد ابلقيمة هي ،م ينقصها
ــا يف الــ من يف عــر  التجــار فهــو عيــ  ،نقصــالا ابلعيــ  إىل نقصــان الــ من ومــا  ،فنــّل مــا يوجــ  نقص 

أو مـا  ،واوشـم يف األواين ،احليـوانيوج  نقص ا يف العن من حي  املشاهد  والعيان كالشنل يف أطرا  
فـ نو عـّدوه عيب ـا كـان عيب ـا  ،ومـا ال يوجـ  نقص ـا فيهـا يعـّد فيـ  عـر  النـال ،يوج  نقص ا يف مناف  العـن

 . (56)فاملرج  إىل أهل اررب  وهم التجار وأرابب الصنائ   ،واالّ فال
 من: وقسموا العقود حبس  النق  ال ي يوج  الضمان عل  البائ  عل  قس

الي تنفسخ ابلرد: وهي الـي يـؤثر فيهـا نقصـان الـ من املرتتـ  علـ  العيـ  سـواء   القسم األول: العقود
  .وتنون مضمونة مبا يقابلها كالبي  ،كان يسري ا أ  فاحش ا

 وهـ ه تنــون ،القسـم ال ـاين: العقـود الــي ال تنفسـخ ابلـرد: وهــي الـي ال يـؤثر فيهـا إاّل العيــ  الفـاح 
فهـو يُـرّد ابلعيـ  اليسـري إذا كـان مــن  ،وخـرج مـن ذلــك املهـر ،وبـدل ارلـ  ،كالقصـاص  ،فسـهامضـمونة بن

لنو يقومــــ  مقــــّو   -واحلــــد الفاصــــل يف العيــــ : أّن مــــا يــــدخل حتــــت تقــــو  املقــــومن  ،املنيــــل أو املــــوزون
حتـت  ومـا ال يـدخل ،فهـو يسـري -ويقوِّمـ  آخـر مـ  هـ ا العيـ  للـف  ،وم  العي  لقل ،صحيح ا للف
 .(55)فهو فاح   -أو لقل من ه ا  ،لنو يتفقا عل  تقومي  صحيح ا للف -تقو  املقومن 

أو يُفــّوت بــ  غــرض  ،أو العــن ،ويــرى الشــافعية أّن العيــ  املوجــ  لل يــار هــو: مــا نقصــت بــ  القيمــة
بعـــض ألّن  ،وعـــد  اإلعتمـــاد علـــ  عـــر  التجـــار ،صـــحيح  اذا كـــان الغالـــ  عـــد  وجـــوده يف هـــ ا ااـــل

كمـن   ،العيوب ال ينق   نهـا وإنو كـان وجودهـا يف املبيـ  جيعلـ  غـري صـاو لـبعض وصـاحل ا للـبعض اآلخـر
ف ّن ذلــك يعــّد عيب ــا وإنو م يرتتــ  ،فــال تصــلح ملــن اشــرتاها لغــرض األضــحية ،يشــرتي شــا  مقطوعــة االذن

ذلـك لالحـرتاز عـن نقـ   و  ؛ول ا اشرتطوا فوات غرض صحيح يف املبي  ،خبال  غريه ،علي  نق  قيمتها
 . (54)كه ا 

                                                        
 .23/289مه ب االحنا   –+ السب واري 6/726التنقيح يف شر  املناس   –ظ: الغروي  -57
 . 5/252فتح القدير –بن اوما  لنمال + ا6/36رد ااتار  –+ ابن عابدين 5/136بدائ  الصنائ   –: الناساين ظ -56
جـــام  الفصـــولن  -+ ابـــن  اونـــة 7/33رد ااتـــار  –+ ابـــن عابـــدين 7/44الفتـــاوى اونديـــة  –ظ: الشـــيخ ن ـــا  الـــدين  -55

2/151. 
 .1/52مغين ااتاج  –+ الشربيين 21/221تنملة اجملموع  –+ السبني 2/581امله ب  –ظ: الشريازي  -54
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فما يعّده العر  عيب ا ف نّ  يستوج  اريار وإنو م تنق  ب  قيمة  ،بعر  التجار  بينما لّسك احلنابلة
ألّن املبي  إمنّا صار حمـال  للعقـد ألنّـ   ؛أي أّن العر  يوج  سالمة املبي  عن هن ا نقيصة ،املبي  أو عين 
ا فيها ينون عيب ا فما يوج  نقص   ،صفة املالية

(53) . 
 ،كالعور  ،ل لك يسمون  خبيار النقيصة ،النق  سواء يف العن أو ال من :وذكر املالنية  أّن العي  هو

ومــا  ،واإلاب  ،وشــرب ارمــر ،أو الســرقة ،ممــا يــؤدي إىل نقصــان يف العــن ،وقطــ  اليــد أو الرجــل ،والعمــ 
فيــأ   ،أو تنــون مشــهور  بعــوافر اجلــان ،الــدار شــؤم ا ويلحــ  بــ  كــون ،ف نـّـ  يــؤدي إىل نقــ  الــ من ،شــاب 

 .(58)فيب س  ن  فُيعّد عيب ا  ،وتقل الرغبة في  ،فه ا مما ينفر النال من  ،العيال واألوالد السنن في 
ومما تقد  مينن القول إّن العي  املؤثر هو: العي  ال ي يؤدي إىل نقصـان الـ من أو القيمـة يف عـر  

 ومن مثوَّ ثبوت اريار وضمان العي  من قبل البائ .  ،ة يف كّل ُار  أوصنعةأهل اررب  والدراي
 الشرط الثاني: أن يكون العيب قديًما 
 وللعلماء يف تفسري العي  القد  آراء عّد :

سواء حـد  قبـل العقـد أو  ،فريى اإلمامية  أّن العي  يُعد قدمي ا إذا كان موجود ا يف العن قبل قبضها
أو يف زمان خيار املشرتي،  ،حنم العي  احلاد  قبل العقد كحنم العي  احلاد  بعد العقد ألنّ  ؛بعده

ففــي مجيــ  هــ ه  ،وخيــار احليــوان ،وخيــار الشــرط ،خيــار اجمللــس :أو يف زمــان أحــد اريــارات ال الثــة وهــي
 (59)املوارد ينون العي  مضمو   عل  البائ  عل  الرغم من حدوث  بعد التسليم 

   ذلك الرواات:والدليل عل
أّن الضــمان يف أي  (41)"كـّل مبيـ  تلـف قبـل قبضـ  فهـومن مـال ابئعـ ":قولـ  عنـ  مـا روي  :منهـا

وذكـر التلـف مـن ابب امل ـال لنـل مـا يصـلح أن ينـون الضـمان فيـ  علـ   ،ه ه املعاملة ينون عل  البـائ 
 فيشمل حمل البح   ،البائ 

عــن الرجــل يشــرتي الدابــة أو  لت أاب عبــد هللا ســأ"ومنهــا: مــا روي عــن عبــد هللا بــن ســنان قــال:
علـ  موـن ضـمان ذلـكق  ،فيمـوت العبـد أو الدابـة أو حيـد  فيـ  حـد  ،العبد، ويشرتط إىل يو  أو يومن

ويصـري املبيـ  للمشـرتي شوـروط البـائ  أو م يشـرتط  ،: عل  البـائ  حـىت ينقضـي الشـرط ثالثـة أا فقال 
م ـــا معـــدود   فهلـــك يف يـــد املشـــرتي فهـــو مـــن مـــال البـــائ "وإنو كـــان بينهمـــا شـــرط أا :وقـــال 

إذ  ،(42)
 ،يستفاد من ظاهرها أّن املعاملة الي م تتم ابلقبض أو مضي زمان اريار ينـون فيهـا الضـمان علـ  البـائ 

                                                        
 .6/225املغين  –+ ابن قدامة 7/125كشا  القناع   –ظ: البهويت  -53
 .1/236بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 5/213شر  اررشي  –+ اررشي 288املنتق   / –ظ: الباجي  -58
املهـ ب البـارع  –+ ابـن فهـد احللـي 7/729الروضة البهية  –+ الشهيد ال اين 2/687كشف الرموز   – ظ: الفاضل اآلي -59

 –+ حممــد احلســن كاشــف الغطــاء 4/181املناســ   –+ االنصـاري 2/635كفايــة االحنــا    –+ السـيد حممــد الســب واري 1/623
 .2/564حترير اجمللة 
 .1/637مستدرك الوسائل  –النوري  -41
وســــائل الشــــيعة  –+ احلــــر العــــاملي 1/215هتــــ ي  االحنــــا   –+ الطوســــي 2/43مــــن ال حيضــــره الفقيــــ   –الصــــدو   -42

21/751  . 
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فلو حد  التلف أو النق  قبلهما فنأن  حد  قبل إنشاء البي  يف كون ارسار  عل  املالك قبل العقد 
وورود  ،أي حـــدو  التلـــف أو الـــنق  يف ملـــك البـــائ  ،والضـــمان هنـــا هـــو ضـــمان املعاوضـــة ،وهـــو البـــائ 
  (41) ارسار  علي 

وألجلــ  يت ــريَّ املشــرتي بــن الفســخ  -أي أّن العيــ  الســاب  كمــا ينــون علــ  عهــد  البــائ  وضــمان  
املشـرتي أو  سـواء أكـان قبـل قـبض ،فنـ ا مـا حيـد  مـن عيـ  بعـد البيـ  -وبن اإلمضاء م  أخ  اإلرش

ألنّــ  ال يعــد عيب ــا اال يف مــوارد أربعــة يطلــ  عليهــا أحــدا   ،ومــا عــدا ذلــك ال خيــار ،قبــل انقضــاء خيــاره
ف ّلا عيوب توج  اريار للمشـرتي لـو حـدثت اىل سـنة  ،والقرن ،والبـوروص ،واجل ا  ،اجلنون :وهي ،السنة

اريـار  :يقول ما  ابن احلسن الرِّضا  عت اال":ملا روي عن علي بن أسباط قال ،(47)من يو  العقد 
ومــا  :قلــت ،وأحــدا  الســنة تــرد بعــد الســنة ،ويف غــري احليــوان أنو يتفرقــا ،يف احليــوان ثالثــة أّا  للمشــرتي
فمن اشـرتى فحـد  فيـ  هـ ه االحـدا  فـاحلنم  ،والقرن ،والربص ،واجل ا  ،أحدا  السنةق قال: اجلنون

  (46)"من يو  اشرتاه أنو يرّد عل  صاحب  إىل لا  السنة
 .(45)"والقرن ،والربص ،واجل ا  ،اجلنون :يف أربعة أشياء خيار سنة":قال وعن  

أي أّلا غري مشروطة مبا  ،وي هر من ه ه النصوص أّن اريار ي بت للمشرتي إذا ظهرت ه ه العيوب
  .سنة من يو  العقد أو حدثت إىل مضي ،أو حصلت يف ال الثة أا  األوىل ،إذا كانت سابقة عل  العقد

ما كان اثبت ـا يف املبيـ  عنـد البـائ  وحـاداث  قبـل التسـليم سـواء  :ويرى ابقي الفقهاء أّن العي  القد  هو
ف ذا وجد املشـرتي عيب ـا قـدمي ا يف السـلعة وكـان العقـد مطلق ـا مـن الـرباء  وذكـر  ،حد  حن العقد أو بعده

أّمـا إذا تعـ َّر  ،املشرتي فهو خمريَّ بـن الـرد وبـن اإلمسـاك أو ذكرت العيوب وليس منها ما وجده ،العيوب
 . (44)الرد فريج  عل  البائ  إبرش العي  

 حكم العيب ال دمي
فلـو اشـرتى شـ   مـن آخـر سـلعة وقبضـها وبعـد أّا   ،اختلف الفقهاء يف حنم الرد ابلعيـ  القـد 

 وقت البي   حد  هبا عي  عنده وتبن ل  أّن فيها عيب ا قدمي ا م يعلم 
إىل عـــد  جـــواز رّد املبيـــ  قهـــر ا ولـــ  إرش العيـــ   (49)وال اهريـــة (48)والشـــافعية (43)فقـــد ذهـــ  احلنفيـــة  
 وال ي ال الضرر ابلضرر.  ،ألّن ب  ضرر ا عل  البائ  ؛القد 

                                                        
 . 21/224هدى الطال   –+ املرّوج 294/ 23مه ب االحنا   –ظ: السب واري  -41
 –ال ـــاين + الشـــهيد 22/111تـــ كر  الفقهـــاء  –+ العالمـــة احللـــي 144اجلـــام  للشـــرائ  / –ظ: حيـــىي بـــن ســـعيد احللـــي  -47

 /4املناس   –+ االنصاري 7/715مسالك االفها  
 .21/621وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 5/124النايف  –النليين  -46
 .21/621وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 2/165ارصال  –الصدو   -45
 .6/225املغين –دامة +ابن ق1/52مغين ااتاج  –+ الشربيين 7/44الفتاوى اوندية  –ظ: الشيخ ن ا  الدين 44
 .5/135بدائ  الصنائ   –+ الناساين 5/232فتح القدير  –ظ: النمال بن اوما   -43
 .21/766تنملة اجملموع  –+ السبني 7/681روضة الطالبن  –ظ: النووي  -48
 . 8/786اال   –ابن ح    -49
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 إىل أّن املشــرتي خُمــريَّ بــن فســخ العقــد واإلمضــاء وأخــ  اإلرش؛ ألنّ  (32)واملالنيــة  (31)وذهـ  احلنابلــة 
املبيــ  معيــ  قبــل شــرائ ِّ مث حصــل بــ  عيــ  جديــد فهــو ابريــار إنو شــاء رّده وإنو شــاء أخــ  إرش العيــ  

  .القد 
والبـائ  قـد دلّـس  ،ألّن العيبـن القـد  واحلـاد  قـد تسـاوا يف ال هـور ،وال اهر أّن القول ال ـاين أقـرب

ّد كـان جـائ  ا قبـل حـدو  العيـ  ال ـاين وكـ لك الـر  ،فنـان رعايـة جانبـ  أوىل ،واملشـرتي م يـدلِّس ،ابلعي 
 .فال ي ول اال بدليل

 حكم أحداث السنة 
تعلـ  ضـمان املبيـ   :وفّسـروها بــ ،أّما ابلنسبة إىل أحدا  السنة فقد ذه  املالنية إىل القول ابلعهـد 

ل ومــ   لنــن إنو ســلم يف مــد  العهــد  علــم ،فــالبي  يف تلــك املــد  الز  ال خيــار فيــ  ،ابلبــائ  يف زمــن معــن
 .وإنو أصاب  نق  ثبت خيار املشرتي كالعي  القد  ،املتبايعان

  :والعهد  عل  قسمن
 وهي عهد  اإلسال  من درك املبي  عن عي  أو استحقا  وهي عل  متويل العقد. ،عامة االوىل:
 وتنقسم إىل قسمن: ،وهي عهد  الرقي  ،خاصة ال انية:

 ألنّ  يـُرودُّ فيها بنّل حاد . ؛قليلة ال مان ك ري  الضمان :وهي ،أي ثالثة أا  ،عهد  ثالثة – 2
 ،وهـي: اجلنـون ،إذ الردُّ فيهـا بعيـوب ثالثـة فقـط ،وهي: طويلة ال مان قليلة الضمان ،عهد  سنة – 1
  .والربص ،واجل ا 

   أو يف وصــف ،أو يف بدنــ  كعمــ  ،أو ســرقة ،كــ    ،فعهــد  ال الثــة يـُــرودُّ فيهــا كــّل عيــ  حــاد  يف دينــ 
 .(31)أو إاب  ،أوصرع ،كجنون

وأمــا إذا  حــد  ابملبيــ  مــن العيــوب بعــد عقــد البيــ  فــال جيــ  بــ  الرجــوع ااّل أنو ينــون احلــاد  مــن 
وقـــد انفـــرد مالـــك  ،أو برص ـــا يف عهـــد  الســـنة ،أو جـــ ام ا ،أو جنـــو    ،العيـــوب يف الرقيـــ  يف عهـــد  ال الثـــة
اب الرقي  يف ثالثة أا  بعد املبي  مـن إاب  أو عيـ  أو أي أّن ما أص ،ابلقول ابلعهد  دون سائر الفقهاء

أما إذا انقضت ال الثة األا  فال ضمان عل  البائ  إاّل إذا كان  ،موت أو غري ذلك فهو من ضمان البائ 
فــ ّن هــ ه األمــراض ال الثــة إنو أصــاب شــيء منهــا املبيــ  قبــل انقضــاء  ،والــربص ،واجلــ ا  ،مــن قبيــل اجلنــون
  (37)لبي  كان ل  الرد ب لك سنة من حن ا

 اجلهــين أّن رســول هللا عــن عقبــة بــن عــامر  ،واســتدلوا علــ  رأيهــم مبــا روي عــن احلســن البصــري
 عهد  الرقي  ثال  ليال"":قال

                                                        
 .6/225املغين  –+ ابن قدامة 7/124كشا  القناع   –ظ: البهويت  -31
 .5/112نيل االوطار  –+ الشوكاين 1/156املقدمات املمهدات  –ابن رشد  ظ: -32
 . 1/235بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 71/297الشر  الصغري  -ظ: الدردير  -31
 .1/156املقدمات املمهدات  –ظ: ابن رشد  -37
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  (36)"عهد  الرقي  ثال "ويف رواية أخرى:
الرقيـــ  بعهـــد   وبعمـــل أهـــل املدينـــة وإمجـــاعهم، وأّن الـــوال  ابملدينـــة يف ال مـــان األّول كـــانوا يقضـــون يف

والربص إنو ظهر ابململوك شيء من ذلك قبل أنو حيول علي  احلول فريد عل   ،واجل ا  ،من اجلنون ،السنة
 .(35)ويقضون يف عهد  الرقي  ب ال  ليال ،البائ 

فيما إذا ظهرت هـ ه األمـراض يف  –عدا أي حنيفة وأي يوسف   –ووافقهم فقهاء امل اه  األخرى 
 ،ونُقــل عــن حممــد بــن احلســن أنّــ  قــال: للمــرأ  حــ  الفســخ بعيــوب ثالثــة ،ل مبقصــد الــ واجالــ وج ألّلــا ختــ

وال يُقتصــر عليهـــا بـــل  ،ألّن املــرأ  ال تطيـــ  البقــاء مـــ  زوج فيــ  أحـــدها ،والـــربص ،واجلــ ا  ،اجلنـــون :وهــي
 . (34)تشمل كل عي  تتضرر ب  

 ،لّن العيــ  قــد ظهــر يف يــد املشــرتي :ولنــّنهم اعرتضــوا علــ  مســألة العهــد  وأحــدا  الســنة وأدلّتهــا
ألّن  ،مثّ إّن ه ه االقوال خمالفة لألصول ،فال ي بت في  اريار م ل أّي مبي  ،وجيوز أنو ينون حاداث  عنده

فالت صي  يف  ،املسلمن جممعون عل  أّن كّل حد  حيصل يف املبي  بعد قبض  فهو من ضمان املشرتي
 ألّن ه ه الرواات م ت بت عندهم  ،وه ا غري موجود ،ون بدليل اثبتم ل ه ا األصل املتقرِّر إمّنا ين

ليس يف العهد  حدي  صحيح، واحلسُن م يل و  :قال االما  أمحد ،وحدي هم ال ي بت):قال ابن قدامة
  .(33)وإمّنا النق  مبا ظهر ال مبا كمن( ،والداء النامن ال عرب  ب  ،وإمجاع أهل املدينة ليس حبجة ،عقبة

 -هنا يبدو يل أّن القول ب بوت اريار ابلنسـبة إىل أحـدا  السـنة والعيـوب الـي ت هـر يف الرقيـ   ومن
هي األقوى؛ استناد ا للرواات الـي عّضـدت هـ ه  -سواء قلنا ابألربعة كاإلمامية أ  قلنا ابل الثة كاملالنية 

 ه العيوب منها ما ي هـر يف فصـل وأيض ا إّن ه ،وعمول الفقهاء هبا ،األقوال إذا مجعت م  بعضها البعض
  .من فصول السنة  دون فصل آخر حبس  العاد  من حصول ذلك الداء يف فصل دون آخر

 الشرط الثالث: أن ال يكون عامًلا بالعيب  
ــا بوجــود العيــ   ،اتفــ  الفقهــاء علــ  أّن جهــل املشــرتي ابلعيــ  شــرط ل بــوت اريــار

 
لنو ال ينــون عامل

ف ذا تعاقد وهو عام ابلعي  أو رضي ب  بعد  ،وأنو ال يرض  ب  بعده ،قبل القبض أو ،أو حين  ،قبل العقد
ا ابلعي    -العقد 

 
 (38)سقط خياره  -كما لو تسلم  عامل

  (39)ألّن إقدام  مع  رض   من  ب ():قال الشيخ حممد حسن النجفي
  (81)(رعند العلم ال خيا):وقال السبني

                                                        
 .  6/291شر  ال رقاين  –+ ال رقاين 1/166سنن اي داود  –ابو داود  -36
 . 1/234بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 7/297الشر  الصغري  -ظ: الدردير  -35
االـ   –+ ابـن حـ   6/224املغـين  –+ ابن قدامة 1/214اجملموع  –+ النووي 5/135بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -34

8/786. 
 .6/161املغين  -33
حتفـة  –+ ابـن حجـر 231ت /شـر  اريـارا –+ علـي كاشـف الغطـاء 8/791جواهر النال   –ظ: حممد حسن النجفي  -38
 .8/786اال   –+ ابن ح   7/731روضة الطالبن  –+ النووي 1/271بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 6/252ااتاج 

 . 8/789جواهر النال   -39
 .21/224تنملة اجملموع  -81
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وكـ لك إذا م يعلـم ابلعيـ  عنـد العقـد  ،ابلعي  داللة عل  رضـاهأي أّن إقدام  عل  الشراء م  العلم 
ألّن  ؛فقبض  للمبي  م  علم  ابلعي  وتصرف  في  تصّر  املـالك دليـل علـ  رضـاه ،مث علم ب  عند القبض

كمـا حيـد  يف زماننـا  مـن أّن   ،فنـان العلـم عنـد القـبض كـالعلم عنـد التعاقـد ،لا  الصفقة متعلِّّ  ابلقبض
وألجل ذلك  ،عة رمّبا يق  فاصل زمين بن العقد علي  و تسليمها وإقباضها وحيد  فيها العي بعض األمت

يقـــو  التّجـــار اليـــو  بعقـــد التـــأمن مـــ  الشـــركات التأمينيـــة لضـــمان ارســـار  الـــوارد  علـــ  املبيـــ  بـــن العقـــد 
مــن غــري فــر  بــن  ،ومــا هــ ا ااّل ألّن بعــض املبيعــات يف معــرض التلــف والتعّيــ  يف تلــك الفــرت  ،والقــبض

 .واريار للمشرتي ،وعلي  ينون الضمان عل  البائ  ،العصر احلاضر والعصور املاضية
  (82)وأيض ا عّدوا أّن علم املشرتي ابلعي  مسقط ا لل يار واإلرش 

ألّن  ،العلــم ابلعيــ  قبــل العقــد يســقط الــرد واإلرش بــال خــال  وال إشــنال :قــال الشــيخ االنصــاري
  (81)ت م  اجلهل اريار إمّنا ثب

 ،فـال وجـ  جلعـل اريـار لـُ  بعـد ذلـك ،لنّ  هـو الـ ي أقـد  علـ  تضـرُّره :وعّلل السيد السب واري ذلك
فلــو أقــد  املشــرتي العــام ابلعيــ  علــ  شــراء الشــيء املعيــوب مــن البــائ  مــ  علمــ  بــ  مث رّدُه وألــ   البــائ  

ويسـتننرون منـ  إل امـ  البـائ  ابلقبـول  ،ن لـ  حـ  الـردابلقبول ف ّن الُعر  وبناء النال يف معـامالهتم ال يـرو 
(87)  

  (86) (العلم ابلعي  عند البي  أو القبض ُمسقط للرد واإلرش):وقال ابن اوما 
ـا  ؛إّن موـن اشـرتى معيب ـا يعلـم عيبـ  ال خيـار لـ ):وعلل  ابن قدامة ذلـك بقولـ 

 
ألّن بـ ل الـ من فيـ  عامل

 .(85) ي (راضي ا ب  عوض ا أشب  ما ال عي  ف
إذ  ،وأمــا مــ  علمــ  فــال خيــار لــ  ،وي هـر ممــا تقــد  أّن عــد  علــم املشــرتي ابلعيــ  شــرط ل بــوت اريــار
فلمـا م يفعـل وقـبض فـ لك رض ـ   ،املفروض أنو ميتن  عن القبض عند علمـ  ابلعيـ  ليبقـ  لـ  حـ  اريـار

  .من  ابملبي 
 المطلب الخامس: التخيير بين الفس  واإلرش

ولنـن هـ ا اريـار ميتـاز مـن غـريه مـن اريـارات  ،اريـارات الت يـري بـن الـرد واإلمسـاك األصل يف عامـة
ألنّــ  حــ  أثبتــ  الشــارع وال حاجــة إىل اشــرتاط   ،لنّــ  إذا حتّققــت شــروط  ثبــت يف العقــد مــن غــري اشــرتاط 

 -ابلعـن  أو إمضـائ  واالحتفـاظ ،وكان لصاحب  احل  يف فسخ العقد واسرتداد ال من ال ي دفعـ  ،صراحة

                                                        
+ 6/141غــين امل –+ ابــن قدامــة 8/791جــواهر النــال   –+ حممــد حسســن النجفــي 1/271املبســوط  –ظ: الطوســي  -82
 .8/786اال   –+ ابن ح   84خمتصر امل ين / –+ امل ين 1/41مغين ااتاج  –+ الشربيين 1/281بداية اجملتهد  –ابن رشد 
 .5/178 –ظ: املناس   -81
 .23/297ظ: مه ب االحنا   -87
 . 5/82فتح القدير  -86
 .6/141املغين  -85



 

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

15 

وينبغي بيان معو  ،عل  اختال  بن الفقهاء يف استحقاق  لإلرش وعدم  ،واملطالبة ابإلرش -حمل العقد 
 .وبيان احلاالت الي جيوز لصاح  اريار اإلمساك ابلسلعة واملطالبة ابإلرش ،وأقوال الفقهاء في  ،اإلرش

 معنى األرش

 أ اًل: ا ر  لغة: 
وقيـــل هـــو: ديـــة   (84)مـــا يُـــدف  مـــن فـــر  بـــن الســـام واملعيـــ  يف الســـلعة و  ،وقيـــل ارـــدش ،هـــو الديـــة

 ،واجلمـــ  أروش، وأصـــل  الفســـاد ،ديتهـــا :فقـــد ورد أّن إرش اجلراحـــة ،اجلراحـــات ممـــا لـــيس لـــ  قـــدر معلـــو 
 . (83)ألنّ  فساد فيها  ،واستعمل يف نقصان األعيان

 اث ًيا: ا ر  اصطمًحا: 
 .  املال املأخوذ عوض ا عن النق  بسب  العي أي أنّ  ،(88)هو نق  قيمة املعي  

  .(89)املال املأخوذ بدال  عن النق  املضمون يف مال  م يُقدَّر ل  يف الشرع مقدَّر :وقيل هو
 ،والغال  هو ال ـاين ،أي أنّ  عبار  عن املال ال ي يطالب  املشرتي من البائ  فيما إذا كان امل من معيب ا

  .خبال  امل من ،نون من النقود والصحة فيها أك رألّن ال من حبس  الغال  ي
 اثلثًا: ت دير ا ر  

أنو تقــدَّر نســبة الفــر  بــن التقــومين إىل  :وكيفيتــ  ،يُقــّدر األرش أهــل ارــرب  مــن التجــار وأهــل الســو 
يمتــن فــ ذا كــان التفــاوت مــا بــن الق ،ويُقــوَّ  وبــ  ذلــك العيــ  ،وهــو أنو يُقــوَّ  املبيــ  وال عيــ  بــ  ،الــ من

  (91)النصف فاملشرتي يرج  عل  البائ  بنصف ال من
ويـدف  البــائ  للمشــرتي  ،وحُتســ  النسـبة بــن القيمتــن ،و مُث يقـوَّ  معيب ــا ،أي أّن املبيـ  يقــّو  صــحيح ا

فلو  ،مبلغ ا يعادل النسبة بن قيمة الصحيح وقيمة املعي  بغض الن ر عن القيمة السوقية للوصف الفائت
فريج   املشرتي خُبمـس  ،ملبي  صحيح ا مائة وقيمت  معيب ا  انن تنون نسبة التفاوت ارمسكانت قيمة ا
وإنو كــان أقــلَّ كمــا لــو  ،فــ نو كــان هــ ا الــ من مســاوا  للقيمــة الســوقية رجــ  عليــ  بعشــرين ،الــ من املســمَّ 

إذ لـيس ، رج  ب الثنوإنو كان أك ر كما لو اشرتى مبائة ومخسن ،اشرتى املبي  خبمسن رج  علي  بعشر 
وإمّنـــا املعيـــار هـــو النســـبة إىل الـــ من  ،املعيـــار لتقـــدير اإلرش القيمـــة احلقيقيـــة للوصـــف الفائـــت مهمـــا بلغـــت

فلو اشرتى  ،ألّن كال  من املتعاقدين أقد  عل  التعاقد ابل من املسم  والت   ب  ال ابلقيمة السوقية ،املسمَّ 

                                                        
 . 1/142القامول اايط  –ظ: الفريوز آابدي  -84
املصـــبا  املنـــري  –+ الفيـــومي 2/223لســـان العـــرب  –+ ابـــن من ـــور 7/995اتج اللغـــة وصـــحا  العربيـــة  –ظ: اجلـــوهري  -83

2/21. 
 .21/243تنملة اجملموع  –+ السبني 7/115مغين ااتاج  –ظ: الشربيين  -88
 .  2/569حترير اجمللة  –+ حممد احلسن كاشف الغطاء 5/797املناس   –ظ: االنصاري  -89
 – الــــدين + الشــــيخ ن ــــا 23/299مهــــ ب االحنــــا   –+ الســــب واري 22/221تــــ كر  الفقهــــاء  –العالمــــة احللــــي  ظ: -91

+ 289املنتقـــ  / –+ البـــاجي 7/128كشـــا  القنـــاع   –+ البهـــويت 5/192بـــدائ  الصـــنائ   –+ الناســـاين 7/87الفتـــاوى اونديـــة 
 .7/689الطالبن روضة  –+ النووي 21/145تنملة اجملموع  –السبني 
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 ،فتقــّو  ســليمة وقــت العقــد ولــتنن قيمتهــا مليــون دينــار ،رشواســتح  اإل ،شــ   ســيار  ووجــدها معيبــة
وك ا لو اشرتاها خبمسمائة ألف دينار فريج   ،فالفر  هو مائتان وهي مخس املليون ،ومعيبة ب مامنائة ألف

 وهن ا  ،خبمسها وهو مائة ألف
جـ ء منـ  يسـقط ففـوات  ،)املبي  مضمون عل  املشرتي ب من  نَّ إ  والعلة يف ذلك كما يقول ابن قدامة
ــا ــا لــو ضــمَّنَّاه نقــ  القيمــة أفضــ  إىل اجتمــاع الــ من واملــ من  ،عنــ  ضــمان مــا قابلــ  مــن الــ من أيض  وألنّن

م ــل أنو يشـرتي  بعشــر   ،للمشـرتي فيمـا إذا اشــرتى شـيئ ا بنصــف قيمتـ  فوجــد بـ  عيب ــا يـنق  نصــف قيمتـ 
وهـــ ا ال ســـبيل  ،بيـــ  ورجـــ  ب منـــ حصـــل لـــ  امل ،فوجـــد بـــ  عيب ـــا ينقصـــ  عشـــر  فأخـــ ها ،وقيمتـــ  عشـــرون

 .(92)الي (
ويرى السيد اروئي أّن تقدير األرش يؤخـ  مـن الـ من بنسـبة تفـاوت قيمـة صـحيح الشـيء إىل معيبـ ، 
فلو اشرتى سيار  م ال  مبليون دينار وكان صحيحها يباع مبليونن ومعيبها مبليون فـال يؤخـ  نفـس التفـاوت 

عبار  عن مليون دينار حبي  تبق  السيار  للمشرتي  :واق  ال ي هوبن قيمي الصحيح واملعي  حبس  ال
فيؤخ   ،بل يؤخ  من ال من املسمَّ  بنسبة تفاوت قيمة املعي  والصحيح وهي النصف ،جما   وبال عوض

ألّن وصف الصـحة ال يقابـل ابملـال حـىت ينـون اإلرش  ؛من البائ  نصف ال من وهو مخسمائة ألف دينار
بـل اإلرش غرامـة  ،وينون اجتماع  م  املبي  عند املشرتي من اجتماع العوض واملعـّوض من أج اء العوض

وإمّنــا هــو اجتمــاع الغرامــة مــ  املعــّوض  ،ولــيس هنــاك اجتمــاع للعــوض مــ  املعــّوض ،تعبُّديــة ثبتــت ابلــدليل
(91). 

 حكم االختالف يف التقويم  
فلـــو قــّو  بعضـــهم الصـــحيح ب مانيـــة  ،الــو اختلـــف أهـــل ارــرب  يف تقـــو  الصـــحيح أو املعيــ  أو كالتـــ

ألّن التفـاوت  ،التفـا  النسـبة ،واملعي  لربعة وبعضهم الصحيح بستة واملعي  ب الثة فه ا ال إشنال في 
كمـا لـو قـّو  بعضـهم الصـحيح ب مانيـة واملعيـ    ،هـو النصـف، أمـا إذا اختلفـت النسـبةكلتيهما يف احلالتن  

وعل  اآلخـر  ،نية واملعي  بستة  فتنون النسبة عل  األول النصفوقّو  بعض آخر الصحيح ب ما ،لربعة
  .(97)فال جي  علي  ااّل دف  األقل  ،ألّن االصل يف املقا  براء  ذمة البائ  عن ال ائد ،فيؤخ  ابألقل ،الرب 

  :رابًعا: الرد أ  االمساك مأل  اإلر 
ضا ابلعي  وإمضاء العقد  فال حي  ل  إذا ظهر العي  الساب  عل  العقد ثبت اريار للمشرتي بن الر 

ولنـن إذا اراد االحتفـاظ  ،وأّما فس   ورد املبي  واسرتداد ال من ال ي دفع  إىل البائ  ،الرجوع عل  البائ 
 (94)وال يدية  (95) والشافعية (96)فقد ذه  احلنفية  ،ابملبي  فهل حي  ل  املطالبة ابإلرش أ  ال ق في  خال 

                                                        
 .6/161املغين  -92
 .6/751التنقيح يف شر  املناس   –ظ: الغروي  -91
 . 23/115مه ب االحنا   –+ السب واري 6/737التنقيح يف شر  املناس   –ظ: الغروي  -97
 . 27/214املبسوط  –+ السرخسي 5/637بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -96
 . 1/55غين ااتاج م –+ الشربيين 2/681امله ب  –ظ: الشريازي  -95
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إىل عــد  اســتحقا  املشــرتي االحتفــاظ ابملبيــ  املعيــ  ومطالبــة  البــائ   بنقصــان  (93)ويف روايــة عــن أمحــد 
ألنّ  م يرضو  ،أمسك املبي  وأ  أُعطيك إرش العي  م جُيرب املشرتي عل  قبول  :حىت لو قال البائ  ،ال من

ال املشرتي اعطـين وك ا لو ق ،فال جُيرب عل  إمساك مبي  معي  ببعض ال من ،ااّل مببي  سليم جبمي  ال من
ألنّـ  م يبـ ل املبيـ  االّ جبميـ  الـ من فـال جُيـرب علـ   ؛ال جيرب البـائ  علـ  دفـ  اإلرش ،اإلرش ألمسك املبي 
 تسليم  ببعض ال من 
ــا بــ   فلــ  اريــار بــن اإلمســاك والفســخ  :وقــال ابــن قدامــة

 
إذا علــم املشــرتي أّن ابملبيــ  عيب ــا م ينــن عامل

 ق (98)العي  وكتم  أو م يعلم  سواء أكان البائ  علم
واألوصا  ال يقابلها شيء من الـ من مبجـرد  ،ودليلهم عل  ذلك هو: أّن السالمة من العي  وصف

أي أّن العيــ  نقــ  يف  ،لنولــا اتبعــة للمعقــود عليــ   إاّل إذا صــارت مقصــود  فيقابلهــا جــ ء منــ  ،العقــد
ألّن البـائ   ؛وال يل   البائ  بـنق  الـ من ،فوات ِّ شيئ اوال حي  للمشرتي أنو أيخ  يف مقابل  ،أوصا  املبي 

وذلـك ضـرر بـ ، وال جيـوز أنو  ،م يرضو ب وال املبي  عن ملن  بعوض م يرضو بـ  ولقـل مـن الـ من املسـم 
 ومينن دف  الضرر عن املشرتي بفسخ العقد ورد املبي . ،يرف  الضرر عن املشرتي لثبات ضرر عل  البائ 

ـــا اســـتدلو  فمـــن  ،ال تصـــّروا االبـــل والغـــنم" :أنـــ  قـــال إذ روي عـــن النـــيب  ،ا حبـــدي  املصـــرّا وأيض 
  (99)ابتاعها بعد ف نّ  خبري الن رين بعد أن حيتلبها إنو شاء امسك وإنو شاء رّدها وصاع لر"

وال يدل عل   ،جعل للمشرتي اريار بن الرد واالمساك من دون إرش وهو واضح يف أّن النيب 
وك لك يستطي  دف  الضرر عن  برد املبي  إىل  ،ي ح  االحتفاظ ابلعن واملطالبة بنقصان ال منأّن للمشرت 

  .ألّن ح  اريار قد ثبت ل  ابلعي  ،البائ  واسرتجاع العوض
ألنّ  اطّل  عل  عي  م  ،ويرى مجهور احلنابلة  إثبات احل  للمشرتي يف إمساك املبي  واملطالبة ابإلرش

 .(211)فجاز ل  املطالبة حبصت  من ال من  ،ت علي  ج ء من املبي وفوَّ  ،يعلم ب 
وألنّـ  فـات  ،إذا ظهر عل  عي  م يعلم ب  فنان ل  اإلرش كما لو تعيَّـ  عنـده :فقد ذكر ابن قدامة 

أو كما لو أتلف   ،كما لو اشرتى عشر  أقف   فبانت تسعة  ،فنانت ل  املطالبة بعوض  ،علي  ج ء من املبي 
وإمّنا مولك اريـار ابلتـدليس ال لفـوات جـ ء، وكـ لك ال يسـتح   ،   فأّما املصرَّا  فليس فيها عي بعد البي

خيار التصرية تنبي  عل  ثبوت  ابلعي ، وألّن مطل  العقد يقتضي  وإثبات النيب  ،ارش ا إذا تع َّر الرد
 . (212)السالمة من العي  

                                                                                                                                            
 . 7/744البحر ال خار  –ظ: أمحد بن حيىي بن املرتض   -94
 . 7/128كشا  القناع   –+ البهويت 6/239املغين  –ظ: ابن قدامة  -93

 . 6/84ظ: املغين 98 -
 .1/355صحيح الب اري  –الب اري  -99

 .6/621االنصا   –+ املرداوي 7/116كشا  القناع   –ظ: البهويت  -211
 .6/86غين ظ: امل -212
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 ،فالعي  اليسري غري مؤثر وليس في  شيء من الرد أو اإلرش ،بأّما املالنية ف ّلم فرَّقوا بن أنواع العيو 
أي إذا أمســـك املبيـــ  لـــيس لـــ  أنو يرجـــ   ،والعيـــ  الفـــاح  ينـــون فيـــ  خميـَّـــر ا بـــن الـــرد واإلمســـاك ابلـــ من

 .  (211)والعي  املتوسط ينون في  اإلمساك م  اإلرش  ،وه ا يشمل العقار وغريه ،بنقصان ال من
ماميـــة أّن املشـــرتي خُمـــريَّ بـــن رد املبيـــ  واســـرتجاع الـــ من وإمســـاك  وأخـــ  اإلرش  بينمـــا يـــرى  فقهـــاء اإل

  (217)امجاع ا حمصال  وحمني ا مستفيض ا صرحي ا وظاهر ا بال خال  
إذا وجد املشرتي ابملبي  عيب ا سابق ا عل  العقد وم حيد  عنـده عيـ  وال تصـر  ):قال العالمة احللي

  (216)بي  واإلمضاء ابإلرش( في  كان خميـَّر ا بن فسخ ال
  (215)فليس املستند ااّل االمجاع حمّصل  ومنقول ( ) :وقال الشيخ علي كاشف الغطاء

إّمـا رد املبيـ ،  :ودفعـ  يتحقـ  لحـد األمـرين ،ي داد عل  ذلك أّن احلنم بل و  العقـد مـ  العيـ  ضـرر
إنو  ،عي  وعلم املشرتي فاريار الي إنو خرج يف السلعة ":قول  وإّما إمساك  وأخ  األرش ملا ورد عن  

  (214)"أو رد علي  ابلقيمة إرش العي  ،شاء ردَّ، وإنو شاء أخ 
 أو أخ  اإلرش.  ،أو االمضاء بدون اإلرش ،الرد :وهو ظاهر يف الت يري بن أمور ثالثة

 لـــ  أمّيـــا رجـــل اشـــرتى شـــيئ ا وبـــ  عيـــ  وعـــوار م يتـــربأ اليـــ  وم يبـــن":قـــال ملـــا روي عـــن أي جعفـــر
ويُرد علي  بقدر ما  ،فأحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا مث علم ب لك العوار وب لك الداء أنّ  ميضي علي  البي 

  (213)"نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب 
 وهو ظاهر يف الت يري بن الرد واألرش. 

وقـد دلَـّت  ،وهـي مطلقـة ،وجمموع ه ه النصـوص بعـد رد بعضـها إىل بعـض تنفـي إلثبـات هـ ا الـرأي
لعـد  تقييـدها  ،وهـو فسـخ املعاملـة يف وصـف الصـحة فقـط ،عل  جواز الفسـخ يف لـا  البيـ  أو يف بعضـ 

ــا أّن لوصــف الصــحة أتيــة خاصــة عنــد املتعــاملن لــو فقــدت ف ّلــا تتــدارك  ،الفســخ يف لــا  املعاملــة وأيض 
لتمنُّن من الرد فال إشنال فيـ ، وإنو م يـرضو البـائ  أّما لو تراض  الطرفان ابإلرش حىت يف صور  ا ،ابملال

ويف مــورد ســقوط الــرد يتعــن علــ  البــائ  تــدارك ضــرر املشــرتي  ،بــ لك يــرد املشــرتي املبيــ  لــئال يقــ  الضــرر
  .ابإلرش

ويــرى الشــيخ البحــراين أّن األخبــار ال داللــة فيهــا علــ  ختــرّي املشــرتي بــن الــرد واالمســاك مــ  األرش، 
وهـو أول  ،مث إذا م يتمنَّن من  لتصرُّ و  أو غريه حينم ل  ابألرش ،م جبواز الرد للمشرتي أوال  وعلي  فيحن

 (218)من تنبَّ  اىل ذلك 
                                                        

 .1/233بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 6/676مواه  اجلليل  –ظ: احلطاب الرعيين  -211
جـــواهر النـــال   –+ حممــد حســـن النجفــي 8/781راض املســـائل  –+  الطباطبــائي 1/278املبســـوط  –ظ: الطوســي  -217

 .5/135املناس   –+ االنصاري 8/788
 .22/82ت كر  الفقهاء  -216
 .257شر  اريارات / -215
 .27/714مستدرك الوسائل  –+ النوري 157/ فق  الرضا  –علي بن اببوي   -214
 . 21/741وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 1/276هت ي  االحنا   –الطوسي  -213
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وإمّنا تدل عل   ،إّن األخبار ال داللة وا عل  ثبوت اإلرش من االبتداء)ووافق  السيد اروئي إذ قال: 
 .(219)وما أفاده صاح  احلدائ  متن(  ،املبي ثبوت اإلرش بعد عد  التمنن من الرد والتصر  يف 

إذ  (221)أّما ابلنسبة إىل اإلمجاع فـيمنن أنو يُقـد  فيـ  مـن جهـة خمالفـة الشـيخ الطوسـي يف بعـض كتبـ 
 ،وليس ل  إجاز  البي  م  اإلرش ،إذا حد  ابملبي  عي  يف يد البائ  كان للمشرتي الرد واإلمساك)قال: 

ف نو تراضيا عل  اإلرش كان جائ  ا( ،رش بال خال وال جُيرب البائ  عل  ب ل اإل
(222)   
صـــول  ،لتصـــر  ،أي أّن اللجــوء إىل اإلرش ينـــون يف حالـــة اليـــأل وعـــد  الـــتمنن مـــن رد املبيـــ  أو حلِّ

  .عي  يف املبي  عند املشرتي
 ،الخـرىمما تقّد  مينن القول إّن اريار بن الرد واإلمساك جما   م  إمنان الرد هو كسـائر اريـارات ا

وه ا قول متن لوال اإلمجاع من مشهور الفقهاء عل  الت يري بن  ،وإذا تع ر الرد جاز ل  املطالبة ابإلرش
وألّن الرائ  بن العقالء  أّن البـائ  إمّنـا رضـي ابنتقـال العـن عـن ملنـ   ،الرد واإلمساك م  املطالبة ابإلرش

ومينـن أنو يرتفـ   ،ّن إل ا   املشرتي ابملعي  قهر ا ضرر أيض اكما أ  ،وال ام  قهر ا مبا دون  ضرر وحتنٌّم ،ب من
ه ا الضرر عن املشرتي برد املبي  وإرجاع كل شيء إىل أصل ، كما هو جارو يف سائر اريارات الـي ثبتـت 

وأيض ـا يـرى العقـالء أّن البـائ  ينـون منصـف ا لــو  ،وحنـم فيهـا جبـواز الـرد ال لخــ  اإلرش ،بقاعـد  ال ضـرر
وإمّنا لك اريار بن أن تقبل املبي  مبـا هـو وعلـ  عالتـ   ،ال أرد عليك أي شيء من ال من :مشرتيقال لل

ألنّ  ال  ،نعم لو تع ر رد املبي  جاز للمشرتي املطالبة ابإلرش ،وبدون تعويض أو أنو ترده وأتخ  ما دفعت 
  .سبيل لرف  الضرر ااّل ب 

 تبّعض الصف ة : امًسا
 ،أو تفــر  الصــفقة ،(221)أخــ  بعــض املبيــ  ورد بعضــ   :وتبعــيض الصــفقة هــو ،التج ئــة :التبعــيض هــو

وحيتمــل أن ينــون معــو الصــفقة هــو  ،(227)والصــفقة تعــين العقــد  ،تفريــ  مــا اشــرتاه يف عقــد واحــد :وهــو
ووجـد ببعضـها عيب ـا  فهـل حيـ  لـ  أنو  ،ف ذا اشرتى ش   شيئن أو أك ر صفقة واحـد  ،الدفعة الواحد 

 .أو يرد املعي  فقط ق إختلف الفقهاء فيما إذا كان املبي  مما يضرَّه التبعيض أو ال يضره ،يرّدتا مع ا
  :وفيها أقوال ،إذا كان املبي  معيب ا وال يضره التبعيض :احلالة ا  ىل
 ،يــرى الشــافعية ويف روايــة عــن احلنابلــة أّن  للمشــرتي حــ  رد املعيــ  بقســط  مــن الــ من :القــول األول

ألّن يف البي  تفري  صفقة عل  املشرتي بسب  العيـ   ؛نو أيخ  اإلرش بدل العي  من البائ وإذا نق  أو 
(226) . 

                                                                                                                                            
 .29/47ظ: احلدائ  الناضر   -218
 . 6/277التنقيح يف شر  املناس   –الغروي  -219
 .7/219+ ارال  1/272ظ: املبسوط  -221
 .7/219ارال   –سي الطو  -222
 . 211معجم لغة الفقهاء / –قلعجي  -221
 .  2/171املطل   –ظ : البعلي  -227
 .6/276املغين  –+ ابن قدامة 6/99املبدع يف شر  املقن   –+ ابن مفلح 2/289السراج الوهاج  –ظ : الغمراوي  -226
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ووافقهــم  (225)واحلنابلــة أوّن املشــرتي ال ميلــك إاّل رد املعيــ  وحــده  يــرى بعــض اإلماميــة  :القــول ال ــاين
 املالنية يف ذلك إاّل أّلم اشرتطوا شرطن يف املعي  

  .عي  عن نصف الصفقة( أونو ال ي يد امل2
 . (224)( أونو ال ينون املعي  وج  الصفقة 1

إىل   (229)ومشــهور الشــافعية   (228)ويف روايـة عــن املالنيـة  (223)ذهـ  بعــض اإلماميــة  :القـول ال الــ 
 أوّن املشرتي خُمَّري بن أونو يردتا مع ا أو ميسنهما مع ا 

  .إمساك  ابإلرش بدال  عن الوصف الفائت أّن للمشرتي احل  ابملطالبة يف حالة :وأضا  اإلمامية
 ،أّن العي  إذا وجد قبل القبض فللمشرتي إّما امساكهما مع ا أو ردتا مع ا يرى احلنفية  :القول الراب 

 . (211)أما إذا كان بعد القبض فللمشرتي اريار بن إمساك املعي  وردِّّه 
 وفي  قوالن:  ،إذا كان املبي  مما يضرَّه التبعيض :احلالة الثا ية
ـــ  إاّل قبـــول املبيـــ  كـــامال  أو ردِّّه   يـــرى مجهـــور الفقهـــاء :القـــول األَّول وزاد  (212)أّن املشـــرتي ال حيـــ  ل

 . (211)اإلمامية إىل ذلك استحقاق  لإلرش إنو أمسك املبي  
لعي  يف املشهور عنهم جواز رد أحد املبيعن من قبل املشرتي سواء أكان ا  يرى احلنابلة :القول ال اين

 .(217)يف احدتا أو كليهما، ويف رأي آخر وم جواز رد أحد املبيعن م  أخ  إرش نق  القيمة
ويف ضوء ما تقـد   مينـن القـول ابسـتحقا  املشـرتي لل يـار إّمـا بـرد املبيـ  كـامال  أو قبولـ  علـ  الـرغم 

لــ ا  املشــرتي بقبــول ألّن ا ،لــئال يلــ   ضــرر علــ  أحــدتا ،مــن وجــود العيــ  فيــ  وأخــ  إرش نقصــان القيمــة
 وتفري  الصفقة وإرجاع املعي  إىل البائ  ضرر عل  البائ .  ،املبي  املعي   ضرر علي 

 المطلب السادس: مسقطات الخيار

ميتـــاز خيـــار العيـــ  عـــن بقيـــة اريـــارات أّن لصـــاحب  اريـــار بـــن رد العـــن وإمســـاكها مـــ  اإلرش علـــ  
 إلرش عند اليأل وعد  التمنن من رد املبي  لننهم اتفقوا عل  استحقاق  ل ،خال  يف ذلك

وعل  ه ا االسال ينبغي بيان املوارد الي يسقط فيهـا اريـار سـواء كـان هـو الـرد فقـط دون اإلرش أو 
 سقوطهما مع ا  

                                                        
 .6/671االنصا   –+ املرداوي 1/193السرائر  –+ ابن ادريس 1/271املبسوط  –ظ : الطوسي  -225
 .7/276الشر  الصغري  –ظ : الدردير  -224
جــواهر النــال   –+ حممــد حســن النجفــي 8/141راض املســائل  –+ الطباطبــائي 117غنيــة النــ وع / –ظ: ابــن زهــر   -223

8/795  . 
 . 1/141حاشية البجريمي  –+ البجريمي 7/275الشر  الصغري  –ظ : الدردير  -228
 . 1/41مغين ااتاج  –+ الشربيين 6/86الفروع  –ظ: ابن مفلح  -229
 .5/252املبسوط  –+ السرخسي 7/61اوداية  –ظ : املريغناين  -211
 .6/228املغين  –+ ابن قدامة 6/671االنصا   –+ املرداوي 7/275الشر  الصغري  –ظ : الدردير  -212
مهـــ ب االحنـــا   –الســـب واري  +26/623مفتـــا  النرامـــة  –+ حممـــد جـــواد العـــاملي 797النهايـــة / –ظ : الطوســـي  -211

23/113. 
 .6/671االنصا   –+ املرداوي 6/248املغين  –ظ : ابن قدامة  -217
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 األول: إسقاط الخيار     
نو فلـ  أ ،ألنّـ  حـ  خـال  لـ  ؛يسقط خيار العي  إبسقاط  من قبل املشرتي إسقاط ا مقصـود ا صـرحي ا

أو  ،كــأن يقــول: اســقطت اريــار  ،يتنــازل عــن حقــ  يف رد املبيــ  أو الرجــوع بنقصــان الــ من أو عنهمــا مع ــا
فينون مسقط ا للرد  ،أو لي لفظ يؤّدي ه ا املعو ،أو أج ت العقد ،أو أوجبت  ،أو التّ مت البي  ،أبطلت 

رد إمّنا هو لفوات السالمة املشروطة داللة وأيض ا ألّن ح  ال ،ألنّ  يفيد الرضا ابلعقد والعي  ،واإلرش مع ا
أو أنّـ  م يشـرتط  ابتـداء ،  ،ف ذا رضي املشـرتي ابلعيـ  فقـد دل علـ  أنّـ  تنـازل عـن هـ ا الشـرط ،يف العقد

  .(216)ف ذا م ين ر لنفس  ورضي ابلضرر ف اك ل   ،وقد ثبت اريار ن ر ا ل 
  (215)إلرش ويرى اإلمامية أّن التصريح ابللفظ يسقط الرد دون ا

ســواء كــان قبــل ظهــور  ،أّن الــرد يســقط ابشــرتاط  يف ضــمن العقــد أو بعــده :إذ يــرى الســيد الســب واري
ولعمو   ،ألّن اريار ينشأ بوجود العي  الواقعي ال ب هوره ،ويبق  ل  ح  املطالبة ابإلرش ،العي  أو بعده

وأّمـا أّن السـاقط هـو الـرد أو هـو  ،طوالضـابط يف ال هـور هـو التصـريح ابإلسـقا ،(214)ادلة الوفاء ابلشـرط 
ألّن الرضـا  ،فتـار   ينـون التصـريح إبسـقاط الـرد فيلـ   بقـاء اإلرش ،م  اإلرش فال يتعن إاّل ب هور النـال 

 كما لو قال: الت مت ابلبي  وأسقطت ح  الفسخ   ،ابلبي  ال يستل   الرضا ابلعي 
ولننـــ  ال يـــ كر شـــيئ ا مـــن الـــرد  ،املعيـــ  علـــ  ملنـــ واتر  أخـــرى يصـــرِّ  اباللتـــ ا  ابلبيـــ  وإبقـــاء املبيـــ  

 ،وظــاهر كالمــ  إســقاط الــرد خاصــة، ويبقــ  لــ  حــ  اإلرش ،الت مــُت ابلعقــد :فيقتصــر علــ  قولــ  ،واإلرش
 للسب  الساب  نفس  

وملا كان   ،كما لو قال: اسقطُت خيار العي   ،واثل ة يصرِّ  إبسقاط اريار وال ينتفي اباللت ا  ابلعقد
وعليـ  فبقـاء اسـتحقا  االرش  ،الفسـخ واالرش طرفـ ا وـ ا اريـار ف سـقاط  رأس ـا اسـقاط ومـا مع ـاكُل مـن 

وإنو تعلَّ  ابريار سقطا مع ا  ،ف نو تعلَّ  اباللت ا  ابلعقد سقط الرد خاصة ،يدور مدار اإلنشاء
(213).  

 الثاني: التصرُّف يف املعيب  
، قبل العلم ب  أو بعده تباينت أقوال الفقهاء يف عّد تصر  املشرتي   ُمسقط ا سواء كان ُمغريِّّ ا أ   قال 

 ،فقد ذكر مجهور الفقهـاء إىل أّن الرضـا ابلعيـ  ُمسـقط للـرد واألرش مع ـا سـواء كـان تصـرحي ا أو داللـة
ـاّلك

ُ
  ،م ـل االسـتعمال ،والداللة تتم ل يف أي تصر  جُيري  املشرتي ابملبي  املعي  بعد علم  بـ  تصـرُّ و امل

وم ــل  ،فهــي داللــة علــ  الرضــا ابملبيــ  وإســقاط حلقــ  يف اريــار ،واللــبس ،واملــداوا  ،والتحميــل ،لركوبكــا
 ،والوقــف ،واوبــة مــ  التســليم ،والــرهن ،واالجيــار ،م ــل البيــ  ،كعقــود التمليــك  ،التصــرفات الناقلــة للملــك

 ،ملبيـــ  ابملشـــرتي ال ـــاينلتعلـــ  حـــ  ا ،وغـــري ذلـــك؛ ألّن م ـــل هـــ ه التصـــرفات لنـــ  مـــن رد املبيـــ  ،والصـــلح
                                                        

 –+ ابـــن رشـــد 2/91املهـــ ب  –+ الشـــريازي 6/53املغـــين  –+ ابـــن قدامـــة 5/181بـــدائ  الصـــنائ   –ظ : الناســـاين  -216
 1/562بداية اجملتهد 
 –+ االنصـاري 8/791جـواهر النـال   –+ حممـد حسـن النجفـي 26/616مفتـا  النرامـة  –ظ: حممد جـواد العـاملي  -215
 .  5/139املناس  
 . 23/292ظ: مه ب االحنا   -214
 . 21/4هدى الطال   –+ املرّوج 6/279التنقيح يف شر  املناس   –ظ : الغروي  -213
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ومن شروط اريار أنو ال ينون  ،وأيض ا ألّن التصر  كان من قِّبول املشرتي ،وللمحاف ة عل  حقو  الغري
وإنو فســخ تصــرف  ورد إليــ  املبيــ  خبيــار شــرط أو خيــار رؤيــة مــ ال  عــاد إليــ  حــ  خيــار  ،امتنــاع الــرد بســبب 

 .(218)وجاز ل  رد املبي  إىل البائ   ،العي 
أّن التصرفات الناقلة للملك بعوض كالبي  واإلجار  والرهن تسقط  –يف رأي آخر وم   - يرى املالنيةو 

وأّما إنو كانت بغري عوض كاوبة م ال  فل  الرجوع وأخ  اإلرش؛ ألّن االرش يُتدارك ب  العي   ،الرد واإلرش
أمـا إنو تغـريَّ إبحـدا   ،إنو كان عل  حالـ  وإنو عاد إلي  املبي  املعي  فيجوز ل  ارجاع  إىل البائ  ،الفائت

كـأن   -وأّما إذا كان التصر  ال عن رضـا ابلبيـ   ،عي  آخر في  فريده ويرد مع  إرش ما حد  في  عنده
او ليشـرتي وـا علف ـا، أو لـبس القمـي  ليعـر   ،أو ليسـقيها ،كما لو رك  الدابة لريدها  ،ينون جمرب ا علي 

ويبطـــل الـــرد  ،أّمـــا إذا كـــان االســـت دا  ك ـــري ا فيســـقط اريـــار ،يســـقط خيـــارهف نّـــ  ال  -وغـــري ذلـــك  ،قـــدره
 .(219)واألرش

 ،ويرى احلنابلة أّن أي تصر  يف املبي  سواء كان قبل العلم ب  أو بعده داللة عل  رضـاه وإمسـاك  بـ 
 ألنّ  يف مقابل اجل ء املعي  من املبي  ؛أّما اإلرش فال ،فيسقط الرد فقط
ا بعيب  أو وهب  أو أعتق  فال خيـار لـ ) :قال ابن قدامة

 
ألّن تصـرف  فيـ   ؛إّن املشرتي إذا ابع املبي  عامل

وقيـــال املـــ ه  أّن لـــ  األرش بنـــل  ،أشـــب  مـــا لـــو صـــرَّ  ابلرضـــا ،مـــ  علمـــ  ابلعيـــ  يـــدل علـــ  رضـــاه بـــ 
 . (271)حال(

لتصــر  يف املعيــ  وهــو أّن ا ،وقريــ  منــ  مــا ذهــ  إليــ  مشــهور فقهــاء اإلماميــة وادعــوا عليــ  االمجــاع
سواء بعد ظهور العي  أو قبل  تصرّف ا ُمغيّـر ا للعن عل  حنوِّ يصد  علي  أّن العن ليست ابقية عل  حاوا 

أو تغــــرّي هيئاهتــــا كتفصــــيل  ،أو النقيصــــة كتلــــف بعــــض العــــن ،كــــال اد  مــــ ال  بغــــرل االرض ابألشــــجار  -
 ،والــرهن ،واالجــار  ،كــالبي   ،رجــ  عــن ملنــ أو تصــر  فيــ  بنقــل خي ،القمــاش وخياطتــ  أو كبنــاء العرصــة

فـ ّن م ـل هـ ه التصـرفات تـؤدي إىل سـقوط  حـ  الـرد  -أو موت احليـوان وعتـ  اململـوك  ،والصلح ،واوبة
وخبـال  ذلـك  ،ألّلا مانعة من الرد وعد  بقاء العن عل  ما كانـت عليـ  حـن الشـراء ؛وبقاء ح  األرش

 وإنو شاء امسك جما   أو ابإلرش. ،ورد املبي إنو شاء فسخ العقد  ،فاريار اب ِّ 
أمّيا رجل اشرتى شيئ ا وب  عيـ  او عـوار ":قال عن اي جعفر الباقروالدليل عل  ذلك رواية زرار  

وم يتربّأ الي  وم يُبّن ل  فأحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا مث علم ب لك العـوار وبـ لك الـداء أنّـ  ميضـي عليـ  
فه ه الرواية تدل   (272)"بقدر ما نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب  ويُرد علي  ،البي 

                                                        
البحـر ال خــار  –رتضــ  + امحــد بـن حيــىي بـن امل7/646روضــة الطـالبن  –+ النـووي 5/91رد ااتــار  –ظ: ابـن عابـدين  -218

 .1/238بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 6/754
 .6/664مواه  اجلليل  –ظ: احلطاب الرعيين -219
 .6/217املغين  -271
 .21/741وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 3/41هت ي  االحنا   –الطوسي  -272
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م  تصرف  في   ،عل  استحقا  املشرتي لألرش فيما لو كان املبي  معيب ا وم يتربّأ البائ  من  وم خُيربه ابلعي 
 .  لألرشواحنصار جرب ضرر العي  ابستحقاق ،وسقوط ح  الفسخ هب ا التصر  ،بعد ما قبض 

إنو كـــان "فقـــال: ،يف الرجـــل يشـــرتي ال ـــوب أو املتـــاع فيجـــد فيـــ  عيب ـــا ومـــا روي عـــن أي عبـــد هللا 
ـــا بعينـــ  رودَُّه علـــ  صـــاحب  وأخـــ  الـــ من ـــيطو أو ُصـــبِّجو يرجـــ   ،الشـــيء قائم  ـــ و أو خِّ وإن كـــان ال ـــوب قـــد ُقطِّ

لـو م حيصـل تغيـري يف املبيـ ،  فه ه الرواية تدل عل  جواز الـرد وثبـوت حـ  الفسـخ ،(271)بنقصان العي "
أي أّن بقــاء العــن وعــد  بقائهــا علــ  حاوــا هــو املــالك يف ســقوط  ،أّمــا لــو حصــل التغيــري فيســتح  األرش

 .(277)وسواء كشف عن رضاه أ  ال ،من غري فر  بن كون  قبل العلم ابلعي  أو بعده ،الرد وعدم 
 .حتمال أنو ينون ه ا االمجاع مدركي اال ؛ومينن القول أّن الدليل عل  ما تقد  هو الرواات

وممــا تقــد  يتضــح أّن الضــابط يف ســقوط الــرد واســتحقا  األرش عنــد حــدو  تغيــري يف املبيــ  مــن قبــل 
املشـرتي وتصــرف  فيـ  حبيــ  يصـد  عليــ  أّن العـن ليســت ابقيـة علــ  حاوـا: أنـّـ  تصـر  يــدل علـ  الرضــا 

وهــو ظــاهر يف اســتحقاق  لــ  عوض ــا عــن الــنق  يف  ،رشولنــن الرضــا بــ  ال يــدل علــ  إســقاط األ ،ابملبيــ 
 .املعي 

 الثالث: تلف العني أو ما هو بحكم التلف
أو بسـب  عيـ   ،أو آبفـة  اويـة ،أو األجنـيب ،أو املشـرتي ،إّن تلف العن إّما أنو حيد  بفعـل البـائ 

لبـائ  علـ  املشـرتي بشـيء مـن وال يرجـ  ا ،فلو تلف املبي  وهو يف يد البائ  انفسخ العقد، قد  قبل البي 
ألنّ  يتحمل تبعة تلف ِّ قبل إقباض ، أّما بعد القـبض وتلفـ  بيـد املشـرتي فقـد ذهـ  مجهـور الفقهـاء  ؛ال من

 .(276)ولنن املشرتي يرج  عل  البائ  ابألرش  ،إىل أّن تلف املبي  مين  الرد ويسقط اريار
 -مث ذه  إىل ابئع  لريدَّه بعيب  فهلك يف الطري   ،إّن من اشرتى شيئ ا ووجده معيب ا :قال ابن عابدين

أو ابملــوت أو بســب  آفــة  ،سـواء كــان ابســتهالك  ابالســتعمال كأكـل الطعــا  أو لــبس ال ــوب حـىت يت ــرَّ 
وهـــــو ال ـــــاهر مـــــن  ،ويبقـــــ  لـــــ  الرجـــــوع بنقصـــــان القيمـــــة ،المتنـــــاع الـــــرد ؛ف نّـــــ  يســـــقط اريـــــار - اويـــــة 
 .(275)امل ه 

ألنّـ  أتلفـ  بفعـل  ؛نَّ اوالك إنو كان بفعل املشرتي فال يرج  عل  البائ  بشـيءا :ويف رأيو ألي حنيفة
 .(274)وقد انتف  الضمان مللن  فنان كاملستفيد ب  عوض ا،مضمون من  لو فعل  يف غري ملن 

أو أكل  ،أو تلف ال وب ،أو قتل ،لنو مات العبد -أّن املبي  إذا هلك يف يد املشرتي  :ويرى النووي
واألرش جـ ء  ،لنن يرج  علـ  البـائ  ابألرش ،لفوات املردود ،مث علم كون  معيب ا فقد تع َّر الرد -  الطعا

                                                        
 .21/741وسائل الشيعة  –+احلر العاملي 3/41هت ي  االحنا   –الطوسي  -271
 -+ العالمـــة احللـــي1/711الســـرائر  –+ ابـــن ادريـــس 797النهايــة / –+ الطوســـي 111غنيـــة النـــ وع / –: ابــن زهـــر  ظ -277

 .23/291مه ب االحنا   –+ السب واري 8/791جواهر النال   –+ حممد حسن النجفي 22/92ت كر  الفقهاء 
مغـين ااتــاج  –+ الشـربيين 5/187  بـدائ  الصـنائ –+ الناســاين 8/791جـواهر النـال   –ظ : حممـد حسـن النجفـي  -276

 .1/47كشا  القناع   –+ البهويت 1/56
 . 6/87ظ: رد ااتار  -275
 . 7/87الفتاوى اوندية  –+ الشيخ ن ا  الدين 5/187بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -274



 
 

76 

 10 :العدد

 

وإمّنــا كــان  ،مــن الــ من نســبت  اليــ  نســبة مــا يــنق  العيــ  مــن قيمــة املبيــ  لــو كــان ســليم ا إىل لــا  القيمــة
ف ذا احتبس جـ ء منـ    ،علي  ابل من الرجوع جب ء من ال من ألنّ  لو بقي كل املبي  عند البائ  كان مضمو   

 .(273)كان مضمو   جب ء من ال من 
ويســـــتح  املشـــــرتي  ،وذكـــــر الشـــــيخ األنصـــــاري: أّن تلـــــف العـــــن أو صـــــريورت  كالتـــــالف يســـــقط الـــــرد

 . (278)األرش
أو تعلـ  هبـا حـ  الغـري   ،أو بِّسـل  منفعتـ  ابإلجـار  ،كما لـو انتقلـت العـن مـن ملنـ  إىل غـريه ابلبيـ 

ل هور امجـاع  ؛ك اب  العبد وغري ذلك  ،و خبروج العن عن سلطنة املشرتي م  بقاء صفة امللكأ ،كالرهن
ألّن الــدليل دولَّ علــ  دوران حــ  الــرد مــدار قيــا  العــن علــ  مــا كانــت عليــ  وعــد  ؛ (279)فقهــاء االماميــة 

هــا عــن وصــفها الســاب  تــاع فيجــد فيــ  يف الرجــل يشــرتي ال ــوب أو امل"فقــد ورد عــن أي عبــد هللا  ،تغريَّ
ـيط  ،إنو كان ال وب قائم ا بعين ِّ رّده عل  صاحب  وأخ  ال من :فقال ،عيب ا وإنو كـان ال ـوب قـد ُقطِّـ  أو خِّ

فـــ ّن التغيـــري بقطـــ  ال ـــوب وخياطتـــ  وإنو كـــان ال ـــوب موجـــود ا ف نّـــ   ،(261)أو ُصـــبِّج رجـــ  بنقصـــان العيـــ "
  .و تلف ال وبوه ،فمن ابب أوىل سقوط  ابنتفاء املوضوع ،ُمسقط للرد

بن ما إذا كان هالك املعي  بسب  العيـ  القـد  وهالكـ  بسـب  غـريه، فـ ذا   وفرَّ  املالنية واحلنابلة 
كان بسب  غريه أو بسب  العي  القد  بشرط عد  تدليس البـائ  علـ  املشـرتي وغشـ  لـ  فهـم يوافقـون 

أي  -لعيـ  القـد  وكـان البـائ  ُمدلس ـا وإذا كـان بسـب  ا ،مجهور الفقهاء ابمتناع الـرد واسـتحقا  األرش
  ،رج  علي  املشرتي ابل من كل  -أّن العي  املدلس هو ال ي ادى إىل هالك املبي  

ــا رجــ  عليــ  املشــرتي ابلــ من كلــ  حــىت وإنو كــان اوــالك لــيس  :وزاد احلنابلــة أّن البــائ  إذا كــان مدلِّس 
 . (262)بسب  العي  القد  

 شير  الرابع: حدوث عيب عند امل
وهو أنو يتعيَّ  املبي  عند املشرتي بعد قبض  وانقضاء خياره سـواء بفعلـ  أو بفعـل البـائ  أو أجنـيب أو 

 ،وأنو يتبنَّ ل  أّن في  عيب ـا قـدمي ا م يعلمـ  وقـت العقـد ،أو آبفة  اوية ،بفعل املعقود علي  إنو كان ذا حيا 
 ق أو أّن ل  أرش العي  القد  ق في  قوالن:فهل حي  ل  رّد املبي  م  العي  ال ي حد  عنده 

ذه  مجهور الفقهاء إىل أّن العي  احلاد  بعد القبض وانقضاء اريار مـان  عـن الـرد  ال و  ا   :
  (261)ويتعنَّ عل  البائ  دف  أرش العي  القد   ،ابلعي  الساب  عل  العقد

                                                        
 . 7/631ظ: روضة الطالبن  -273
 . 5/189ظ: املناس   -278
+ حممـد 1/711شـرائ  االسـال   –+ ااقـ  احللـي 1/194السـرائر  –بـن ادريـس + ا59جواهر الفق  / –ظ: ابن مح    -279
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يف الرجل يشرتي ال وب "عن أي عبد هللا  وابلرواية املتقدمة  (267)واستدل اإلمامية علي  ابإلمجاع 
وإنو كان ال وب  ،فقال: إنو كان ال وب قائم ا بعين  ردَّه عل  صاحب  وأخ  ال من ،أو املتاع فيجد في  عيب ا

وال اهر منها أّن املعيار جلواز عدم  هو بقاء العن  ،(266)قد ُقطِّ  أو خيط أو ُصبِّج رج  بنقصان العي "
 فيتعنَّ جرب العي  الساب  ابألرش. ،فتعّي  العن عند املشرتي وتغرّيها مين  من الرد ،عل  حاوا وعدم 

أّن العي  الساب  وإنو كـان مقتضـي ا للـرد اال أّن العيـ  الالحـ  ملّـا وقـ  يف ملـك  :ويرى العالمة احللي
  .(265)املشرتي وما بيدهِّ مين  عن الرد ابلعي  الساب  

رط الرد أنو ينون املردود عل  الصفة الي كان عليها عند القـبض وهـ ا واستدل مجهور الفقهاء لّن ش
 -الشــرط مفقــود؛ ألّن املبيــ  خــرج عــن ملــك البــائ  معيب ــا بعيــ  واحــد ويعــود علــ  ملنــ  معيب ــا بعيبــن  

وهو إذا كان يضمن  ،وال ي ال الضرر ابلضرر ،ويف ذلك ضرر عل  البائ  -العي  القد  والعي  احلاد  
  .(264)ألنّ  حد  بعد القبض ويف يد املشرتي  ؛القد  ف نّ  ال يضمن العي  احلاد العي  

إّن املشــرتي خُمــرّي بــن الــرد مــ  إعطــاء  :(268)ويف قــول اثنو للحنابلــة  (263)يــرى املالنيــة ال الالو  الثالالا : 
 ن امساك  وأخ  أرش العي  القد ،البائ  أرش العي  احلاد   وب
فهـو ابريـار  ،مث حصـل بـ  العيـ  اجلديـد ،قبـل شـرائ  والبـائ  قـد دلَـّس فيـ  واستدلوا لّن املبيـ  معيـ 

جـد وال يو  ،وإّن الرد قبل العيـ  احلـاد  جـائ  وال يـ ول إالّ بـدليل ،بن الرد وبن اخ  أرش العي  القد 
 دليل من ن  أو امجاع عل  منع .

فمــن ابتاعهــا بعــُد ف نّــ  خبــري  ،مال تّصــروا اإلبــل والغــن":يف حــدي  املصــرّا  عــن النــيب ومبــا روي 
 إنَّ النيب ):قال ابن قدامة ،(269)"إنو شاء امسك وإنو شاء ردها وصاع لر ،الن رين بعد أنو حيتلبها

أمحد لّن ع مان بن عفان قض  يف ال وب إذا كان ب  عوار  واحت  ،عوض لبنهاأومرو بردها بعد حلبها ورد 
                             .(251)برّده وإن كان قد لبس ( 

 ،وممــا تقــد  يــرى الباحــ  أّن العيــ  احلــاد  مينــ  مــن الــرد؛ حلصــول التغــرّي يف يــد املشــرتي بعــد قبضــ 
ألّن املبيـ  خـرج مــن  ؛ويف حالـة إرجاعهـا حيصـل الضـرر علـ  البـائ  ،وعـد  بقـاء العـن علـ  حاوـا وتعّيبهـا

                                                                                                                                            
بــدائ  الصــنائ   –+ الناســاين 26/613مفتــا  النرامــة  –+ حممــد جــواد العــاملي 1/194الســرائر  –ظ: ابــن ادريــس  -261

البحـر ال خـار  –+ امحـد بـن حيـىي بـن املرتضـ  7/681روضـة الطـالبن  –+ النـووي 5/241العناية شـر  اودايـة  –+ البابريت 5/187
7/745. 

+ 22/215تـ كر  الفقهــاء  –+ العالمـة احللــي 123جـواهر الفقــ  / –+ ابــن الـرباج 111غنيــة النـ وع / –: ابـن زهـر  ظ -267
 . 8/792جواهر النال   –حممد حسن النجفي 

 .21/747وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 3/41هت ي  االحنا   –الطوسي  -266
 . 22/215ظ: ت كر  الفقهاء  -265
+ 5/241العنايــة شــر  اودايــة  –+ البــابريت 5/187بــدائ  الصــنائ   –+ الناســاين 1/194ســرائر ال –ظ: ابــن ادريــس  -264

 .7/745البحر ال خار  –+ امحد بن حيىي بن املرتض  7/681روضة الطالبن  –النووي 
 . 5/112نيل االوطار  –+ الشوكاين 1/156املقدمات املمهدات  –ظ: ابن رشد  -263
 .6/614االنصا   –+ املرداوي 6/272املغين  –ظ: ابن قدامة  -268
 . 5/4صحيح مسلم  –+ مسلم 1/355صحيح الب اري  –الب اري  -269
 . 6/272املغين  -251
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لضـرر عـن الطـرفن ميتنـ  الـرد ويُلـ   البـائ  بـدف  ولـدف  ا ،عنده بعي  واحد فقط فال يعود إلي  بعي  آخر
  .أرش العي  القد  إىل املشرتي

 الخامس: ترّب  البائع من العيوب  
وهــو أنو يشــرتط البــائ  علــ  املشــرتي حــن العقــد عــد  مســؤوليت  عــن أي عيــ  مــن العيــوب ي هــر يف 

بعتك ه ا بنل  :ظهور ا، كأن يقولويتحق  لّي عبار  تدل علي  صراحة أو  وقبول املشرتي ب لك ،املبي 
املعلومـة وغـري املعلومـة سـواء كانـت موجـود  حـن العقـد  ،أو أ  بريء من العيوب ال اهر  والباطنـة ،عي 

   للفقهاء يف ه ا احلنم عد  أقوال:و  ،م  قبول املشرتي ب لك ،أو املتجدد  بعده
واستدلوا عل  جواز التـربي مـن  ،ال ذلك عل  االط (252)أجاز مجهور فقهاء اإلمامية  ال و  ا   :

  (251)املعلومة وغري املعلومة ابال مجاع  ،العيوب ال اهر  أو ارفية

 ،ألّن اريــار إمنــا ي بــت القتضــاء مطلــ  العقــد الســالمة مــن العيــوب ،وابنصــرا  دليــل اريــار عــن م لــ 
  (257)ف ذا صرّ  البائ  ابلرباء  فقد ارتف  االطال  

يـــار بتقييــــد املبيــــ  بنونـــ  معيب ــــا؛ ألّن التـــربِّّي مــــن العيــــوب مبن لـــة عــــد  التعهــــد أي ال جمـــال ل بــــوت ار
 بسالمت . 

أميـّـا رجــل اشــرتى شــيئوا وبــ  عيــ  أو عــوار وم يتــربأ اليــ ، وم ":قــال عــن أي جعفــر البــاقرومبــا روي 
علي  البي  ويرد عليـ   فاحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا مث علم ب لك العوار وب لك الداء أنّ  ميضي ،يُبنِّّ ل 

  (256)"بقدر ما نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب 
 حــن بع ــ  رســول هللا  مــن أّن االمــا  علي ــا ":واســتدل مجهــور الفقهــاء علــ  ذلــك مبــا رووه
هــ ا لنــم مــاال تعلمونــ  وال  :فقــال ،وبقــي يف يــده مــال ،ليصــاو بــين ج ميــة فــواداهم حــىت ُمضــغة النلــ 

" فبلج ذلك رسول هللا  علم  رسول هللا ي   (255)فُسرَّ

 وفي  داللة عل  أّن الرباء  من احلقو  اجملهولة جائ .
فقـال الــ ي ابتاعــ   ،عبــد هللا بـن عمــر ابع غالم ـا لــ  ب مامنائـة درهــم وابعـ  ابلــرباء "ومبـا أثــر عنـدهم أونّ 

ا وب  داء  ،ن بن عفانلعبد هللا بن عمر: ابلغال  داء م تسّم ، فاختصما إىل ع ما فقال الرجل: ابعين عبد 
فقض  ع مان بن عفان عل  عبد هللا بن عمر أنو حيلف ل  لقد  ،بعت  ابلرباء  :فقال عبد هللا ،م يسّم  يل

                                                        
لايــة ااتــاج  –+ الرملـي 5/134بــدائ  الصــنائ   –+ الناسـاين 8/789جــواهر النــال     -ظ : حممـد حســن النجفـي  -252

 . 21/799تنملة اجملموع  –+ السبني 6/78
ــــ كر  الفقهــــاء  –+ العالمــــة احللــــي 1/278املبســــوط  –وســــي ظ: الط -251 الــــدرول الشــــرعية  –+ الشــــهيد األول 22/91ت

 .23/291مه ب االحنا   –+ السب واري 7/181مسالك االفها   –+ الشهيد ال اين 7/181
 . 5/712املناس   –+االنصاري 22/92ت كر  الفقهاء  –ظ: العالمة احللي  -257
 .21/741وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 3/41نا  هت ي  االح –الطوسي  -256
 . 9/92صحيح الب اري  –الب اري 255
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ــ   العبــد فصــحَّ عنــده ،ابعــ  الغــال  ومــا بــ  داء يعلمــ ، فــأ  عبــد هللا أنو حيلــف فباعــ  عبــد هللا بعــد  ،واُر
 (254)ة درهم"ذلك للف ومخسمائ

وإمّنــا اختلفــوا يف صــحة  ،ووجــ  الداللــة مــن هــ ا األثــر أّلــم اتفقــوا علــ  جــواز هــ ا البيــ  هبــ ا الشــرط
 فيستدل ابتفاقهم عل  جواز البي . الشرط

  .(258)عل  صحة الشرط  (253)"املسلمون عند شروطهم":ن النيب ومبا روي ع
ط الــرباء  مــن نو للحنابلــة إىل املنــ  مــن اشــرتاذهــ  املالنيــة ويف قــول للشــافعية ورأي اثال الالو  الثالالا : 

إذ روي عن مالك أّن الرباء  جـائ   فيمـا يعلـم البـائ  مـن العيـوب وذلـك يف الرقيـ  العيوب عل  االطال ، 
  (259)وأيض ا روي عن  أّن بي  الرباء  إمّنا يصح يف بي  السلطان وبي  املواري   ،خاصة

االّ من عي  يري  للمشرتي وال يصح اشرتاط الرباء  من العيوب  وذه  الشافعي إىل أّن البائ  ال يتربأ
 وعلي  لو اشرتط ذلك فان الشرط ابطل ويف رواية أخرى أّن البي  فاسد.  ،اجملهولة

وروي عن  (241)ويف رأي اثنو ل  أّن البائ  يربأ من العيوب الباطنة الي ال يعلمها يف احليوان دون غريه 
 :أمحد قوالن
  .ال يربأ إالّ أنو يُعلم املشرتي ابلعي إنّ   ا   :
 وال يربأ من عي  عولِّمو . ،إنّ  يربأ من كل عي  ال يعلم  من العيوب وقت البي  الثا :

وال تشـمل العيـوب  ،واتف  اصحاب ه ا القول عل  اقتصار الرباء  عل  العيوب املوجود  حـن العقـد
  .(242)هولة قد حتد  وقد ال حتد  ألّلا عيوب جم ،احلادثة بعد العقد وقبل التسليم

  .(241)واحلسن بن زاد من احلنفية  ،وزفر ،ووافقهم يف ه ا حممد بن احلسن
 ،واســـتدلوا علـــ  املنـــ  مـــن اشـــرتاط الـــرباء  علـــ  االطـــال  بـــنفس األثـــر املـــروي عـــن عبـــد هللا بـــن عمـــر

أمــا مــا ال  ،ا حــن البيــ بتقريــ : أّن ع مــان بــن عفــان قضــ  بتحليــف ابــن عمــر علــ  أنّــ  ال يعلــم بــ  عيب ــ
وك ا  ،ألّن عيوهبم يف الغال  خفية ،ل ا خص  املالنية هبم ،ولوروده يف الرقي  ،يعلم  فرباءت  من  صحيحة
 .ألّن احليوان يشمل الرقي  وغريه من البهائم ؛خص  الشافعية ابحليوان

ـــا بنهـــي النـــيب  شـــرتي جيهـــل صـــفة ألّن امل ؛وهـــ ا بيـــ  غـــرر ،(247)عـــن بيـــ  الغـــرر  واســـتدلوا أيض 
 املعقود علي . 

ومـن  ،ألّن ذلك مـن ابب الغـرر فيمـا م يعلمـ  البـائ  ،وحجة مون م جي ه عل  االطال  :قال ابن رشد
ألّن عقــد البيــ  عقــد  ؛وأيض ــا فــ ّن هــ ا الشــرط مينــ  موجــ  العقــد ،(246)ابب الغــو والغــ  فيمــا علمــ  

                                                        
 . 5/728السنن النربى  –+ البيهقي 1/427املوطأ  –مالك  -254
 .7/211صحيح الب اري  –الب اري  -253
 . 27/91املبسوط  –ظ: السرخسي  -258
 .282املنتق    / –+ الباجي 1/286بداية اجملتهد  –ظ: ابن رشد  -259
 .1/57مغين ااتاج  –+ الشربيين 6/78لاية ااتاج  –ظ: الرملي  -241
 .6/614االنصا   –+املرداوي 6/41املغين  –ظ: ابن قدامة  -242
 .5/133بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -241
 .7/2257صحيح مسلم  –+ مسلم 21/771وسائل الشيعة  –احلر العاملي  -247
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كمــا أّن البــائ  هبــ ا   ،ا الشــرط مينــ  مــن ذلــكوهــ  ،وموجــ  املعاوضــة اســتحقا  صــفة الســالمة ،معاوضــة
وذلـك غـري معلـو  عنـد  ،ألنّ  يلت   تسليم  عل  الصفة الـي عليهـا عنـد البيـ  ؛الشرط يلت   بتسليم اجملهول

  .والت ا  تسليم اجملهول ابلبي  ال يصح ،املتعاقدين
شرط سائج جـرى يف عـر  ومينن القول إّن الراجح هو رأي اجلمهور؛ وذلك لقو  أدلتهم، وأيض ا هو 

فـــ نو وافـــ  علـــ  الشـــراء مـــ  شـــرط الـــرباء  مـــن  ،وال يـــتم إالّ مبوافقـــة املشـــرتي ،النـــال وبنـــاء معـــامالهتم عليـــ 
  .العيوب فقد أسقط حق  وهو حرٌّ يف ذلك

 الخاتمة

  :ظهر للباح  مجلة من النتائ  يعرضها إبجياز
أّمـا يف االصـطال   ،تيـار شـيء مـن عـّد  اشـياءاريار يف اللغة عبار  عـن االصـطفاء واالنتقـاء واخ -2

 الفقهي فهو عبار  عن السلطنة عل  فسخ العقد. 
إّن خيار العي  هو: سـلطنة املتملـك علـ  فسـخ العقـد حـن ظهـور عيـ  يف املعقـود عليـ  املعـنَّ  -1

 .ياروهو من ابب اضافة املسبَّ  إىل سبب  أي أّن العي  سب  ار ،وم يطّل  علي  عند التعاقد
هــو خيــار شــرعي اثبــت وال دخــل إلراد  املتعاقــدين يف إثباتــ  للنصــوص الــوارد  مــن القــرآن النــر   -7

  .والسنة الشريفة واالرتناز العقالئي املقتضي سالمة العن من العي 
 .ي بت اريار لطريف العقد سواء كان العي  يف ال من أو امل من وال خيت  بعقد دون آخر -6
وبفقـد أحـدها ف نّـ  ال ي بـت  ،لة من الشروط يف حمـل العقـد حـىت ي بـت هـ ا اريـارجي  حتق  مج -5
ــا   :وهــي

 
كــون العيــ  مــؤثر ا وقــدمي ا موجــود ا يف العــن قبــل قبضــها وأيض ــا أنو ال ينــون املشــرتي أو البــائ  عامل

  .ابلعي  وأاّل يرض  ب 
 ،شرتي فيمـا لـو كـان املـ من معيب ـاظهر للباح  أّن اإلرش هو عبار  عن املال ال ي يطال  ب  امل -4

  .وهو خمريَّ بن الرد واإلمساك م  املطالبة ابإلرش
ظهر للباح  أّن اريار يسقط بعد  أمور منها انّ  يسقط فيما لو اسقط  صاحب  اسقاط ا صرحي ا  -3

 ،  عي  آخرابللفظ أو التصر  يف املعي  ويبق  ل  ح  املطالبة ابإلرش ومبا لو تلف املبي  أو حد  في
  .وك ا لو تربّأ البائ  من العيوب املوجود  يف املبي 

 المصادر والمراج 

 القرآن النر  خري ما نبتدئ ب   
 (هـ598 :.ابن ادريس أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد احللي )ت2

 هـ.2616 ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،2ط ،السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي
 (هـ 861 :ت)بن املرتض  .أمحد بن حيىي 1

                                                                                                                                            
 . 1/287ظ: بداية اجملتهد  -246
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  .2935 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،1ط ،البحر ال خار اجلام  مل اه  علماء األنصار
  (هـ 997 :ت).االردبيلي الشيخ أمحد بن حممد 7

 .هـ 2611 ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،جمم  الفائد  والربهان يف شر  إرشاد األذهان
 (هـ2182 :ت) .االنصاري الشيخ مرتض  بن حممد أمن6

 هـ.2619 ،قم ،جمم  الفنر اإلسالمي ،9ط ،إعداد جلنة حتقي  ترا  الشيخ األع م ،املناس 
 (هـ682 :ت).ابن الرباج الشيخ عبد الع ي  بن حنرير الطرابلسي القاضي 5

 هـ.2622 ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،2ط ،ابراهيم هبادري :حتقي  ،جواهر الفق 
 هـ(384 :ت)مد بن حممود بن الشيخ  س الدين الرومي .البابريت حممد بن حم4

 هـ.2625 ،22ط ،بريوت ،دار النت  العلمية ،العناية شر  اوداية
 هـ(636. الباجي ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد املالني )ت:3

 بريوت.،دار النتاب العري ،2ط،املنتق  شر  موطأ االما  مالك
 هـ(2112صري الشافعي )ت: . البجريمي سليمان بن عمر امل8

  .2995 ،بريوت ،دار الفنر ،حاشية البجريمي عل  ارطي 
 (هـ 2284 :ت)الشيخ يوسف بن أمحد  .البحراين9

 ،بـــريوت ،دار االضـــواء ،7ط ،حممـــد تقـــي االيـــرواين :حتقيـــ  ،احلـــدائ  الناضـــر  يف أحنـــا  العـــرت  الطـــاهر 
 .هـ2627
 (هـ 154 :ت)م اجلعفي .الب اري حممد بن إ اعيل بن ابراهي21

 هـ.2629 ،بريوت ،دار الفنر ،2ط ،صحيح الب اري
 هـ(319. البعلي ابو عبد هللا حممد بن اي الفتح احلنبلي )ت: 22

 ،2ط،منتبـــــة الـــــوادي ،حتقيـــــ : حممـــــود االر ؤط واســـــن حممـــــود ارطيـــــ  ،املطّلـــــ  علـــــ  الفـــــاظ املقنـــــ 
1117 .  
 (هـ 2152 :ت)نبلي .البهويت منصور بن يونس بن ادريس احل21

، 1بـريوت، ط ،دار الفنـر ،هـالل مصـبحي مصـطف  :مراجعة وتعلي  ،كشا  القناع عن ما االمتناع
2993 . 
 هـ(658.البيهقي أمحد بن احلسن بن علي )ت:27

 هـ2627، 2ط ،بريوت ،دار املعرفة ،يوسف عبد الرمحن :اعداد ،السنن النربى
  .هـ(139:.الرتم ي حممد بن عيس  بن سور  )ت26

 هـ.     2617 ،دار الفنر، بريوت ،حتقي  عبد الوهاب عبد اللطيف ،سنن الرتم ي
 .هـ(2144. اجلواهري الشيخ حممد حسن النجفي )ت:25

 ،بـــريوت ،مؤسســـة املرتضـــ  العامليـــة ودار املـــؤر  العـــري ،2ط ،جـــواهر النـــال  يف شـــر  شـــرائ  االســـال 
2991 .  
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   .هـ(797بن محوَّاد )ت: .اجلوهري أبو النصر ا اعيل 24
 ،دار العلــم للماليــن ،6ط ،امحــد عبــد الغفــور عطّــار :حتقيــ  ،صــحا  اللغــة اتج اللغــة وصــحا  العربيــة

 هـ2613 ،بريوت
 .هـ(851.ابن حجر شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين )ت: 23

 مصر.  ،املنتبة التجارية النربى ،حتفة ااتاج بشر  املنهاج
 .هـ(654و حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي ال اهري )ت:.ابن ح   أب28

  .هـ2628 ،بريوت ،دار إحياء الرتا  العري ،2ط ،أمحد حممد شاكر :حتقي  ،اال  شر  اجملّل 
 . احلاكم النيسابوري ابو عبد هللا حممد بن عبد هللا.29

  . 2991 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،2ط ،املستدرك عل  الصحيحن
  .هـ(2216.احلر العاملي حممد بن احلسن بن علي بن احلسن )ت:11

 )د.ط()ب.ت(  ،بريوت ،دار إحياء الرتا  العري ،وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة
 ..احلطاب الرعيين أبو عبد هللا حممد بن عبد احلمن12

  .هـ2798 ،بريوت ،دار الفنر ،7ط ،مواه  اجلليل لشر  خمتصر خليل
 هـ(2212. اررشي ابو عبد هللا حممد بن عبد هللا املالني )ت: 11

   .بريوت ،دار الفنر ،شر  اررشي عل  خمتصر خليل
 هـ(135.ابو داود سليمان بن األشع  السجستاين )ت:17

 هـ. 2621 ،بريوت ،دار الفنر ،2ط ،سعيد حممد اللحا  :حتقي  ،سنن أي داود
 هـ(2112د )ت: . الدردير امحد بن حممد بن امح16

 مصر. ،دار املعار  ،الشر  الصغري عل  اقرب املسالك
 هـ( 511.ابن رشد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )ت:15

  .املقدمات املمهدات، دار الغرب االسالمي
 هـ( 595.ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد )ت:14

  .هـ2625 ،بريوت ،دار الفنر ،2ط ،عطّارحتقي  خالد ال ،بداية اجملتهد ولاية املقتصد
 .الرملي  س الدين حممد بن أي العبال أمحد بن شهاب الدين 13

  . 2986 ،بريوت ،دار الفنر للطباعة ،لاية ااتاج إىل شر  املنهاج
 هـ( 585.ابن زهر  ع  الدين أبو املنار  مح   بن علي احلليب )ت: 18

، مؤسســة االمــا  الصــاد   ،2ط ،حتقيـ  ابــراهيم البهــادري ،لفــروعغنيـة النــ وع إىل علمــي االصــول وا
 .هـ2623 ،قم

 هـ(2115. ال بيدي حممد مرتض  الواسطي احلنفي )ت: 19
 هـ.2626 ،بريوت ،دار الفنر ،حتقي : علي شريي ،اتج العرول من جواهر القامول

 هـ( 2211.ال رقاين بن عبد الباقي بن يوسف )ت:71
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 .هـ2622 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،2ط ،ملوطّأشر  ال رقاين عل  ا
 هـ(2627. السب واري السيد عبد االعل  املوسوي )ت: 72

  .1119 ،قم ،دار التفسري للنشر ،2ط ،مه ب االحنا  يف بيان احلالل واحلرا 
 هـ( 2191.السب واري السيد حممد ابقر بن حممد مؤمن )ت:71

  .هـ2618 ،قم ،سالميمؤسسة النشر اال، 1ط ،كفاية االحنا 
 هـ(354. السبني تقي الدين علي بن عبد النايف )ت: 77

 املطبعة العاملية.  ،حتقي : حممد جني  املطيعي ،تنملة اجملموع شر  امله ب
 هـ( 691.السرخسي أبو بنر حممد بن أمحد بن أي سهل )ت:76

  .ـه2614 ،بريوت ،دار املعرفة ،2ط ،مج  من األفاضل :حتقي  ،املبسوط
 هـ(561. السمرقندي ابو بنر عالء الدين حممد بن امحد بن اي امحد احلنفي)ت: 62

  . 2996 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،1ط ،حتفة الفقهاء
 هـ( 933.الشربيين حممد بن أمحد ارطي  القاهري )ت: 61

   )د.ط( 2958 ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،مغين ااتاج
 هـ(384ل حممد بن مني العاملي اجل يين )ت:.الشهيد األو 67

  .هـ2626 ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،الدرول الشرعية يف فق  اإلمامية
 هـ( 945.الشهيد ال اين زين الدين علي بن حممد بن أمحد العاملي )ت:66

 .هـ2626 ،قم ،مؤسسة املعار  االسالمية ،يف شر  شرائ  االسال  مسالك االفها 
 ،النجـــف االشـــر  ،مطبعـــة اآلداب ،جامعـــة النجـــف الدينيـــة ،هيـــة يف شـــر  اللمعـــة الدمشـــقيةالروضـــة الب

2943.  
 هـ( 2151.الشوكاين حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا )ت:65

 ،مصــــر ،مصــــطف  البــــاي احللــــيب ،نيــــل االوطــــار يف شــــر  منتقــــ  االخبــــار مــــن أحاديــــ  ســــيد األخيــــار
2951 .  
 ة من علماء اوند.. الشيخ ن ا  الدين ومجاع64

  .2992 ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،الفتاوى اوندية يف م ه  االما  االع م
 هـ( 634أبو اسحا  ابراهيم بن علي بن يوسف )ت: .الشريازي63

  . 2995 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،2ط ،امله ب
 هـ(782)ت:. الصدو  ابو جعفر حممد بن علي بن احلسن بن اببوي  القمي 68

 هـ.2628 ،قم ،2ط ،حتقي  ونشر مؤسسة االما  اوادي ،ارصال
 هـ.  2616 ،قم،مؤسسة النشر االسالمي ،1ط ،حتقي : علي اكرب غفاري ،من ال حيضره الفقي 

  .هـ(2172.الطباطبائي السيد علي بن حممد علي بن أي املعايل )ت:69
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مؤسسـة آل  ،2ط ،تقـد  الشـيخ حممـد مهـدي اآلصـفي ،راض املسائل يف بيان أحنا  الشـرع ابلـدالئل
   .هـ2629 ،، قمالبيت 
 هـ(  641.الطوسي الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي )ت:51

   .هـ2613 ،قم ،2ط ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسن :حتقي  ،ارال 
  .هـ2783 ،طهران ،7ط ،منشورات املنتبة الرضوية ،املبسوط يف فق  اإلمامية

  . 2941 ،النجف ،مطبعة النعمان ،1ط ،حسن اررسان :حتقي  ،هت ي  االحنا  يف شر  املقنعة
 قم. ،نشر قدل حممدي،تقد  الشيخ اغا ب رك الطهراين ،النهاية يف جمرد الفق  والفتاوى

 هـ( 2151.ابن عابدين حممد أمن بن عمر بن عبد الع ي  الدمشقي )ت: 52
 ،دار احيـــاء الـــرتا  العـــري ،حممـــد صـــبحي حســـن وعـــامر حســـن :حتقيـــ  ،ار علـــ  الـــدر امل تـــاررد ااتـــ
 .هـ2،2629ط ،بريوت
  .هـ(2114. العاملي السيد حممد جواد بن حممد املوسوي )ت:51

 ،مؤسسة النشر االسالمي، قم ،1ط ،حممد ابقر ارالصي :حتقي  ،مفتا  النرامة يف شر  قواعد العالمة
  .هـ2671
 هـ( 314.العالمة احللي مجال الدين أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر )ت:57

    .هـ2611 ،قم ،مؤسسة االما  الصاد   ،2ط ،ابراهيم البهادري :حتقي  ،حترير االحنا  الشرعية
  .هـ2626 ،2ط ،قم ،إلحياء الرتا  حتقي  ونشر مؤسسة آل البيت  ،ت كر  الفقهاء
 هـ.2627 ،2ط ،قم ، : مؤسسة النشر االسالميحتقي ،قواعد االحنا 

 ،قــــم ،1ط ،طبــــ  وحتقيــــ  مركــــ  األحبــــا  والدراســــات االســــالمية ،خمتلــــف الشــــيعة  يف أحنــــا  الشــــريعة
  .هـ2617
 هـ(719. علي بن اببوي  القمي )ت: 56

 .2614 ،قم ،2ط ،إلحياء الرتا  حتقي : مؤسسة آل البيت ،فق  الرضا
مؤسسـة ارـوئي  ،6ط ،تقريرات السيد اروئي ،ا علي التنقيح يف شر  املناس .الغروي الشيخ املريز 55

  . 1119 ،االسالمية
 هـ(2773. الغمراوي العالمة حممد ال هري الشافعي)ت: 54

 بريوت. ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،السراج الوّهاج عل  ما املنهاج
 هـ(491ال  )ت: . الفاضل اآلي زين الدين اي علي احلسن بن اي ط53

 هـ.2618 ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،كشف الرموز يف شر  امل تصر الناف 
 هـ( 823.الفريوز آابدي جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد الشريازي )ت: 58

  .هـ2621 ،بريوت ،دار إحياء الرتا  العري ،2ط ،القامول اايط 
 هـ( 862لعبال أمحد بن حممد )ت:.ابن فهد احللي العالمة مجال الدين أي ا59

  .هـ2613 ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،امله ب البارع يف شر  امل تصر الناف 
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  .هـ(411.ابن قدامة عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي )ت:41
  .هـ2791 ،بريوت ،دار النتاب العري ،املغين عل  خمتصر اررقي

  .هـ(583عود احلنفي )ت:أبو بنر عالء الدين بن مس .الناساين42
  .هـ2619 ،ابكستان ،2ط ،منشورات املنتبة احلبيبية ،بدائ  الصنائ  يف ترتي  الشرائ 

 هـ( 2157. كاشف الغطاء الشيخ علي )ت:41
  .هـ2611 ،قم ،2ط ،مؤسسة النشر االسالمي ،شر  خيارات اللمعة

 هـ( 2737. كاشف الغطاء الشيخ حممد احلسن )ت:47
 ،قــــم ،اجملمــــ  العــــاملي للتقريــــ  بــــن املــــ اه  االســــالمية ،1ط ،حممــــد الســــاعدي :حتقيــــ  ،ةحتريــــر اجمللــــ

   .هـ2671
  .هـ(719ت: ).النليين أبو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحا  46

  .هـ2745 ،قم ،دار النت  االسالمية ،6ط ،علي أكرب غفاري :حتقي  ،النايف
  .هـ(842نندري احلنفي )ت:.النمال بن اوما  حممد بن عبد الواحد االس45

  .هـ2793 ،دار الفنر ،1ط ،اوداية  فتح القدير عل
  .هـ(135.ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن ي يد الربعي الق ويين )ت:44

 هـ. 2795 ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،سنن ابن ماجة
  .هـ(886.ابن مفلح أبو اسحا  ابراهيم بن حممد بن عبد هللا احلنبلي )ت:43

  .هـ2611 ،بريوت ،املنت  االسالمي ،املبدع يف شر  املقن 
  .هـ(322.ابن من ور أبو الفضل مجال الدين حممد بن منر  االفريقي )ت:48

ــــ  ،لســــان العــــرب ــــ  العلميــــة ،2ط ،عــــامر أمحــــد حيــــدر وعبــــد املــــنعم خليــــل :حتقي  ،بــــريوت ،دار النت
1115 .  
  .هـ(239بن أي عامر االصبحي )ت: .مالك أبو عبد هللا بن أنس بن مالك49

   .هـ2614 ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،2ط ،حممد فؤاد عبد الباقي :حتقي  وتعلي  ،املوطأ
 هـ( 961.ااق  ال اين الشيخ علي بن احلسن النركي )ت:31

  .هـ2618 ،قم ،إلحياء الرتا  مؤسسة آل البيت  ،جام  املقاصد يف شر  القواعد
  .اق  احللي الشيخ أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن.ا32

 3مطبعة عرتت،ط ،حتقي : السيد صاد  الشريازي،شرائ  االسال  يف مسائل احلالل واحلرا 
 هـ(885. املرداوي عالء الدين ابو احلسن علي بن سليمان الدمشقي احلنبلي )ت: 31

 .بريوت ،لرتا  العريدار احياء ا ،االنصا  يف معرفة الراجح من ارال 
 .املرّوج السيد حممد جعفر اجل ائري املوسوي  37

  .هـ2671 ،قم ،2ط ،نشر مؤسسة السيد  املعصومة  ،هدى الطال  إىل شر  املناس 
 هـ(146. امل ين اي ابراهيم ا اعيل بن حيىي )ت: 36
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 بريوت. ،دار املعرفة ،خمتصر امل ين
  .هـ(142لنيسابوري )ت: .مسلم أبو احلسن  بن احلجاج ا35

 .بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،حممد فؤاد عبد الباقي :حتقي  ،صحيح مسلم
 هـ(597. املريغناين برهان الدين اي علي بن اي بنر الرشداين )ت: 34
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 في التصدي لها  ودور اإلمام الحسين إرهاصات الردة بعد الرسول

Harbingers of apostasy after the Prophet and the role of 

Imam Hussein in response 

  Jasim Hassan abed Alredha (1)م.م جاسم حسن عبد الرضا المرسوومي 
Almarssumy 

 المستخلص

م واملبـــادئ االويـــة واتباعهـــا اوـــوى، واملشـــنلة انية؛ هـــي ابتعادهـــا عـــن القـــياملشـــنلة النـــربى لإلنســـ نَّ إ
البح يــة هــي االخــتال  بــن املســلمن مــن اليــو  االول للبع ــة النبويــة اىل يومنــا هــ ا؛ بســب  تغليــ  اوــوى 

اهـل منانـة ومن لـة االمـا  احلسـن  ،والعاطفة عند بين أمّية عل  منط  القرآن والسـنة والعقـل د عنـ ُو
 ال ي وقف بوج  جاهلية وكفر بين امية وفسادهم املتم ل بي يد. هللا ورسول  

واهـل بيتـ  مـن  وأهدا  البح : اوال: هو تسليط الضوء عل  الن اع ال ي حصل بن فرقة النـيب 
 جهـة، وفرقــة بـين اميــة مـن جهــة اخـرى، والــ ي انتهـ  اىل عــداء مسـتد ، واســتمر اىل قـتلهم احلســن 

واصــر علمــاء مدرسـة معاويــة علــ  ت كيـة وتن يــ  حنـا  بــين اميــة مـن قــتلهم اصــحاب  ،يف كـربالء واهـل بيتــ 
 .، وسبهم رليفة املسلمن علي واتباع اهل البيت  رسول هللا 

ـــا : بيـــان األســـرار اإلويـــة يف ش صـــية االمـــا  احلســـن  كتوســـل آد    ،مـــن والدتـــ  اىل شـــهادت  اثني
 ،وان جربائيـــل وملـــك القطـــر ،م احلســـن منتـــوب علـــ  ســـيقان العـــرشوان اســـ ،عنـــد توبتـــ  ابحلســـن 

فقـــد كـــان الفـــتح الع ـــيم بشـــهادت ؛ الـــي   ،، وانـــ  م حيصـــل فـــتحخ لقتيـــلو اال للحســـنخيـــربان بقتلـــ  
كشـــفت لألمـــة فســـ و آل اي ســـفيان وبقـــائهم علـــ  كفـــرهم وجـــاهليتهم وكشـــفت حقيقـــة عـــداء بـــين أميـــة 

                                                        
 االسالمية. العلو  كربالء/ كلية جامعة - 2
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ســـرخ اوـــي لبقـــاء االســـال   حـــىت قوضـــت عرشـــهم. ويف شـــهادت   لإلســـال ، واشـــعلت ال ـــورات ضـــدهم
اامدي االصيل غضا  طرا  اىل يو  القيامة؛ فقد رشَّدَّ وعي األمة لِّما حيي  هبا، وعلَّمهـا ان فـداء االسـال  

 ابلنفس اهون شيء يف طري  العش  االوي؛ وان ينون ُغسل العاش  للقاء معشوق  هو دم .
Abstract 
The biggest problem for humanity; is distancing itself from the values 

and principles of God and followed fancy, research and the problem is a 

conflict and differences between the Muslims from the first day of the 

mission of the Prophet to this day; because prevail passion and emotion 

when the Umayyads and their followers on the logic of the Qur'an and 

Sunnah and mind, and to ignore the prestige and status of Imam Hussein 

when Allah and His Messenger , which stood up to ignorance and disbelief 

Umayyad and corruption of Bezid. 
The objectives of the research first: is the highlight of the conflict that 

took place between the Prophet Band and his family on the one hand, and 

the band Umayyad On the other hand, which ended up lasting hostility, 

and continued to kill Hussein and his family in Karbala, and insisted 

scientists School Sid the nomination and disliked the rulers of the 

Umayyad kill the Messenger of Allah and follow the Ahl al-Bayt , and 

insulted the caliph Ali 
Second: a statement of the divine secrets in personal Imam Hussein 

from his birth to his testimony, Ctosl Adam Balhasin when his repentance, 

and that the name Hussein written on stalks the throne, and Gabriel and 

the king of the country, Ikhbran kill him , and he did not get open for the 

dead but for Hussein , it was a great opening testimony; that revealed the 

nation debauchery Al Abi Sufyan and survival on their disbelief and 

Jahlithm revealed truth runner Umayyad of Islam, and ignited revolts 

against the Umayyad even undermined Archehem 0 In his testimony the 

mystery of God for the survival of Islam Mohammadi inherent junior tender 

to the Day of Resurrection; Rushd was aware of the nation's what afflicts 

them, and knowing that self-redemption is easier Islam, something in the 

way of divine love; and be washing beau to meet lass is his blood. 

 -المقدمة:

من  بـ و  نـور االسـال  واشـعاع   ،مشنلة احليا  النربى م تتبدل وم تتغري من  الف وأربعمائة سنة نَّ إ
ويف مقابـل هـ ا  ،ال ي نف  اىل قلوب فهداها، ونفول فاستماوا اىل عقيد  التوحيد، وُمُ ل االسال  العليـا
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للســــلطان والســــيطر  واالســــتحواذ علــــ   وحــــبهم ،بقــــي ا ل علــــ  لجهــــم وكفــــرهم، وصــــالفتهم وأ نيــــتهم
 فنشبت احلرب بن االُاهن وامل هبن. ،مقدرات اآلخرين

بـل را  يـ داد   ،فقـد عـاش والزال أبناؤهـا يف عطـ  شـديد اىل دمـاء الشـهداء ،مسنينة ه ه االنسانية
ال  و اتباع  ،مادا   وكلما تطور الوجود االنساين ،كلما ازدادت يف النفول آفات اال نية واإلثر  وح  الدنيا

 الشيطان انفسهم ان يطوروا اسالي  سفك الدماء، وصناعة املوت...
 ،وان هــ ه الــدنيا دار بــالء وامتحــان ،لنــن هــ ه االنســانية تناســت غايــة هللا تعــاىل مــن ارلقــة البشــرية

نوسوانُ  أويُـّهوا او ﴿ ح ا روبِّّكو  إِّىلو  كوادِّ خ  إِّنَّكو  اإلوِّ قِّي ِّ  كودو  .(1)﴾فوُمالو
فـــاملطلوب اليـــو  وحـــد  حقيقيـــة للمجتمـــ  االنســـاين؛ ليـــنهض وهـــو حيمـــل ضـــمري االنســـانية، يف رو  

حــىت  ل وســا  ســيد  ،ب ورتــ  املعطــاء وهــو مــا ســع  اليــ  االمــا  احلســن  ،االنســان ارليفــة هلل تعــاىل
مـا ورد يف اجل  اشتدَّ، غضـ  هللا تعـاىل علـ  أهـل االرض عنـد مقتلـ  ك من وهو ال ي ،شباب أهل اجلنة

 اررب.
فلوال اقدا   ،ان طري  االستشهاد هو الطري  الوحيد لتحقي  االهدا  االنسانية العليا عل  مر التأريخ

معام االسال  وسفك دم  فداء  لإلسال  واالنسانية الندثرت  ،، الشهيد االع موخنو  امامنا احلسن 
 اال ر  . احلقيقية، وم يب و 

، وصـــي رســـول ترعـــرع حبضـــن النبـــو  واالمامـــة، هـــو ابـــن االمـــا  علـــي الـــ ي فاإلمـــا  احلســـن 
إما  عصره، ال ائر بوج  الرد  اجلاهلية، وقد  ، وام  فاطمة سيد  نساء العاملن، بنت رسول هللاهللا

 ويف ثورت  وشهادت  لسرار وأسرار. ،قبل مولده ويف مولده وبعد مولده ،خص  هللا تعاىل
 بــل كــان النــيب  ،وم ترضــع  أمــ  وال مرضــعة ،عــاش اال هــو وعيســ  فلــم يُولــد لســتة اشــهر و 

 رزقا  يغ ي ، ففعل ذلك اربعن يوما  وليلة. فيمص ؛ وجيعل هللا يف اهبا  رسول   ،يلقم  اهبام 
)سـأل  حبـ  حممـد وعلـي  عن النلمـات الـي تلقاهـا آد  مـن ربـ  فتـاب عليـ  قـال  ُسئل النيب 

 (7).فتاب وغفر ل ( وفاطمة واحلسن واحلسن 
.وهـو مـن فـداه (6)(احلسـن واحلسـن صـفو  هللا...)...من كـان ا ـ  منتـواب  علـ  ابب اجلنـة  وهو
أحـ   ،]حسن مـين وأ  مـن حسـن قال رسول هللا  اببن  ابراهيم، هو املؤيد جبربائيل  النيب 

ســـن فقـــد احبـــين ومـــن ]مـــن احـــ  احلســـن واحل. (5)حســـن ســـبط مـــن االســـباط  ،هللا مـــن أحـــ  حســـينا
 (4).ابغضهما فقد أبغضين 

                                                        
 .86،4االنشقا :  - 1
  .714التفهيم لشىت املعار  واملعاين/ خليل قدسي مهر: -7 
 .159 ،2اتريخ بغداد/ ارطي  البغدادي: - 6
 .458 ،5سنن الرتم ي/ حممد بن عيس  الرتم ي:  - 5
 .291الصواع  اارقة/ امحد بن حجر اوي مي:  - 4
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ــ خر،  وهــو مــن نــ ل مولــُك القطر)املطــر( وجربيــل خيــربان عــن قتلــ ، فاحلســن 
ُ
ســر هللا عــ  وجــل امل

لن ينـون قـراب   وفـداء  بنفسـ   ففي علم  تعاىل ان الـدين االسـالمي سـو  لـن يسـتقيم اال ابحلسـن 
فغـــاص وســـط  ،اىل الغايـــة الُقصـــوى واوـــد  اال ـــ حيـــ  مضـــ  يف طريقـــ   لـــدين جـــده املصـــطف  

: )ان كـان ديـن حممـد م يسـتقم...اال اجلحافل يف كربالء والسها  تتساقط عليـ  كاملطر)قـائال  بلسـان حالـ 
 ، فاإلسال  حممدي الوجود حسيين البقاء.(3)بقتلي ا سيو  خ يين(

وية يف آفا  االنسانية من بدايتها ويف سريها كما تقتضي  ُسنتو  اال  ،ان هللا تعاىل اجرى االمور لسباهبا
وان يبقــ   شــاء هللا تعــاىل ان تســتمر حيــا  النــيب  )ا  مــن حســن( فقولــ   ،التنــاملي اىل لايتهــا

 بعد أن صمم معاوية وولده ي يد القضاء عل  االسال  وهد  اركان . ذكره؛ بتضحية االما  احلسن 
ومـا رُفـ و حجـرخ اال وحتتـ  دمـا  عبيطـا  و دى املنـادي يف  ،يـو  قتلـ مون بنت  السماء دمـا   واحلسن 

 -السماء:
 أيهالالالالالالالالالالالالا ال الالالالالالالالالالالالاتلون جهالالالالالالالالالالالالمً حسالالالالالالالالالالالاليناً 

 

 (8)ابشالالالالالالالالالالالالالر ا ابلعالالالالالالالالالالالالال اب  الرالالالالالالالالالالالالالال لي  
 

أنشــود  يتغــو هبــا  --كبقائــ   ،يتم ــل يف بقــاء االســال  حيــا  طــرا   وســر االســرار يف شــهادت  
. (9)قائل )من حل  ي استشهد ومن م يلح  ي م يبلج الفتح(ال --وهو ،ال وار وطالبوا الع   والنرامة

 -يتم ل لمور منها: --وفتُح احلسن 
، ال ان  جمرد شارب ارمر. ،ابنتصار اهداف  ولو بعد حن -2  في يد كان ل  مشروع فس و
ات بوجـ  لـ ا ارتفعـت األصـوات وُشـهرت السـيو ، وقامـت ال ـور  ،رشَّدَّ وعـيَّ األمـة لِّمـا حييـ  هبـا -1

 السلطة األموية الفاسد .
ان كل شيء يهـون أمـا  الـدفاع عـن بيضـة اإلسـال   ،األمة واألجيال القادمة --علَّم احلسن -7
 وان ارق  درجات العش  اإلوي ان ينون ُغسل العاش  للقاء معشوق  هو دم . ،وقيَّم 
االغـــالل ال تتحقـــ  اال ابلشـــهاد   ان اراد  هللا تعـــاىل يف عـــ   االســـال  و ـــو  املســـلمن، وحتطـــيم -6

 والتضحية.
جسد الرو  املتعالية واملتسامية علـ  النـ وات واالهـواء، وان االسـتجابة لـداعي هللا  بتضحيت   -5

 حُتي النفول، وتنّور القلوب، وتفرّج الُنرب.
ابطـل جلميـ  االجيـال ان بـين اميـة لـيس وـم ذِّمـا ، والـم اعـداء الـدين، وان مـ هبهم  اوضح  -4

  وفاسد، فال بد من التصدي وم وارروج عل  سلطالم وسلطان ام اوم.
 االول: بزوغ فجر الرسالة المحمدية وتحديات الجاهلية االولى المبحث

ُنمو  مِّنو  روُسولخ  جواءوُكمو  لوقودو ﴿ لوُمؤومِّنِّنو  عولويوُنمو  حورِّي خ  عونِّتُّمو  موا عولويو ِّ  عو ِّي خ  أونـوُفسِّ  (21).﴾يمخ روحِّ  روُءو خ  ابِّ

                                                        
 .156 ،6الس السنية/ حمسن االمن: اجمل - 3
 .297الصواع  اارقة /  - 8
 .411 ،2حلية االبرار يف فضائل حممد وال  االطهار/  - 9
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يبشر باإلسالم وقيَّمه العاليةة يف بةبه اليريةر      الرسول االكرم محمد -االول: املطلب
 -العربية:

، ابإلسال  ال ي جاء بقيم ومبادئ وأخال  لقد بع  هللا تبارك وتعاىل نبي  األكر  حممد اوا ي 
احلــرا ، فمــن الطبيعــي ان يصــطد   واملســاوا  والعدالــة، وحــر  الــراب والنســ  ،جــاء ابلعفــة والرفعــة ،الســماء

بقيم ومببادئ اجلاهليـة املقيتـة، ووـ ا احتـد  الصـراع علـ  اشـده بـن محوولـة اإلسـال  )بنـو هاشـم( وبـن محلـة 
امية، وعل  رأسهم اي سفيان.. ومينن تل ي    كان مي لها حبقها وحقيقتها بنوفنر ومبادئ اجلاهلية الي

 ستمر لعقود حىت وصل لعداء اإلسال  ان يقتلوا اإلما  احلسن اسباب ومربرات ه ا الصراع ال ي ا
 -ويسفنوا دماء اخوت  وابنائ  لبش  صور ، ويسبوا عيال  وحرمي :

 -جاء ال رآن الكرمي، ابلروحيد يف ال ات االهلية امل دسة: -السبب ا   :
ـــا  والبشـــرية تعـــ  ابررافـــات واألوهـــا  والشـــعوذ  ا لـــي انتهـــت اليهـــا اليهوديـــة لقـــد جـــاء االســـال  واحلي

حرفتــان فهـ ا كعــ  بــن مـات  احلمــرّيي )كعـ  االحبــار( يــروج التجسـيم فيقــول )ان هللا تعــاىل 
ُ
واملسـيحية امل

فشــنر وــا  ،فاســتعلت اليــ  اجلبــال وتضعضــعت لــ  الصــ ر  ،ن ــر اىل األرض فقــال اين واطو علــ  بعضــك
 ،وه ا موض  ميـ اين ،ه ه جني وه ه  ريو  ،ذلك، فوض  عليها قدم  فقال: ه ا مقامي وحمشر خلقي

 (22)وا  دّان الدين(.
حرمـة،  ،وكانت اجل ير  العربية ترز  حتت وطأ  ونري جاهلية مشؤومة

ُ
أبرز  اهتـا اررافـة وقتـل الـنفس امل

 ه احلالـة اشـار وقط  االرحـا  وعبـاد  االصـنا ، واىل هـ(21)﴾قُتِّلوتو  ذونو و  لِّويِّّ ( 8) ُسئِّلوتو  الوموووُءودو ُ  ووإِّذوا﴿
وأنتم معشر العـرب  ،وأمينا  عل  التن يل ،ن يرا  للعاملن ]ان هللا بع  حممدا   -:قائال امري املؤمنن
 ،تشربون الندر وأتكلون اجلش  ،وحيات صم ،مني ون بن حجار  خشن ،ويف شر دار ،عل  شر دين

 (27)اث  بنم معصوبة واآل ،وتسفنون دماءكم وتقطعون أرحامنم، االصنا  فينم منصوبة
والسرقة وشرب ارمر  ،اي الزمة واثبتة عندكم كل و  وثبات العصابة يف الرأل -واآلاث  بنم معصوبة:

 و... وسفننم الدماء ابحلروب بيننم ألتف  االسباب. وال  
عي ان فنان من الطبي ،واالسال  مبفاهيم  وقيم  اجلديد  املتعالية السامية عن النون واالنسان واحليا 

 اّللَُّ  ُهــوو  قُــلو ﴿فقــد جــاء االســال  ابلتوحيــد يف الــ ات االويــة  ،يتصــاد  مــ  أوهــا  وخرافــات اجلاهليــة املقيتــة
ـــدخ  ـــدخ  ُكُفـــو ا لوـــ ُ  يوُنـــنو  ووموو  يُولوـــدو  ووموو  يولِّـــدو  موو  الصَّـــموُد  اّللَُّ  أوحو وابلتوحيـــد يف العبـــاد  وارولـــ  والتـــدبري  (26)﴾أوحو

ــاأويُـّ  او ﴿والطاعــة  ــرِّ  ووأُويلِّ  الرَُّســولو  ووأوطِّيُعــوا اّللَّو  أوطِّيُعــوا الَّــ ِّينو آومونُــوا هو ومو ــنوُنمو  األو فــال  ،والتشــري  والواليــة (25)﴾مِّ
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بخ ﴿ربخ سواه  ـرخ  ُمتـوفورِّقُـونو  أوأوروابو يـو ـدُ  اّللَُّ  أو ِّ  خو ـمُ  إِّنِّ  الوقوهَّـاُر.. الووواحِّ نو هُ  إِّالَّ  اتـوعوبُـُدو  أوالَّ  أوموـرو  ّللَِِّّّ  إِّالَّ  احلُو  (24).﴾إِّاَّ

 والي  وحده ااب ارول  وحساهبم. ،فال مطاع غريه تعاىل
وه ا كل  يعـين رفـض التعدديـة يف األلوهيـة والطاعـة والتشـري ، ورفـض التمـاي  بـن افـراد االنسـانية ألي 

 ورفض كل التشريعات البشرية. ،سب  كان اال ابلعمل الصاو والتقوى
، مــا هــم اال ُمبلغــن لرســاالت رهبــم، ُمنفــ ين ُمطيعــن مامنــا احلســن واالوصــياء ك  واألنبيــاء 

ـبون انفسـهم  ،ألحنام  ع  وجل فمـن الطبيعـي أن يصـطد  م ـل هـ ا املنطـ  االوـي مـ  منطـ  الـ ين يُنصِّّ
كأي جهل وأي سفيان وي يد، ويطمحون ألن   ،ويستعبدون النال ،أوصياء عل  من بن ايديهم من البشر

وال يريـدون  ،لضـمان بقـاء الطاعـة وارنـوع وارضـوع وـم ،خيوضون يف مسـتنق  اجلهـل واررافـةيبق  النال 
 ،أن يعر  ويتفهم احدخ اإلسال  الوافـد الـيهم. فبهـ ا وذلـك أاثر اإلسـال  حفي ـة هـؤالء املسـتبدين الطغـا 

 وقيم  وين بولا.فراحوا اتر  يؤكدون عل  صحة خرافاهتم، واتر  ُأخرى أخ وا يُفندون مبادئ اإلسال  
 -السبب الثا : جاء اإلسمم إلزالة الفوارق الطب ية:

ففيهــا  ،جــاء اإلســال  بقيمــ  ون مــ  اجلديــد ، والبشــرية تعــاين مــن طبقيّــة اقتصــادية واجتماعيــة شــديد 
فجاء اإلسال   ،واك رية ساحقة حمرومة من ابسط ُسبل احليا  ،طبقة ُعليا حت   بنل شيء من نعيم الدنيا

بل وبرام  اقتصادية واجتماعية؛ ألجل اجياد املساوا  يف االستفاد  مما وهب  هللا تعـاىل لإلنسـان يف هـ ه بسُ 
ـــــانِّ  لوـــــيوسو  ووأونو ﴿الطبيعـــــة ضـــــمن القـــــانون اإلوـــــي العـــــادل املســـــتوعِّ  جلميـــــ  نـــــواحي احليـــــا   نوسو ـــــا إِّالَّ  لِّإلوِّ  مو

 (23).﴾سوعو 
ثر  والتماي  الطبقي والعرقي فألغ  االسال  كل االمتيازات ال املة واحُلنر  وه ا يعين أن يصـطد   ،واإلِّ

واالحتنــار والســ ر   ،بنــل الــ ين يريــدون ان يســرقوا اتعــاب اآلخــرين وجهــودهم ابحليــازات غــري املشــروعة
ومنهم البيت األموي وابألخ  ابو سفيان ومعاوية وي يد، وهم من األصل اربي ، فأمهم هند  ،واالبت از

وأخيــ  مــن الرضــاعة، والــي  عــم رســول هللا  ، آكلــة كبــد محــ   ســيد الشــهداءبنــت عتبــة بــن ربيعــة
ـار اليهـود و...فبقيـت هـ ه  ،شقت بطن  وم ّلت ب  وغريهم من اقطاب اجلاهلية كـأي وـ  واي جهـل ُو

الطبقة املستغلة املتسلطة تقف بوج  اإلسال  للحفاظ عل  امتيازاهتا وتسلطها، وملـا اسـتولت علـ  مقاليـد 
نم اا  معاوية وي يد، شنت احلرب عل  ه ه القيم علنا ، فحارب معاوية خليفة املسلمن أمري املؤمنن احل

 وقتل . --وحارب ولده ي يد، اإلما  احلسن --علي
لِّّـــفُ  الو ﴿ لقـــد جـــاء اإلســـال  لريفـــ  األغـــالل عـــن اعنـــا  املستضـــعفن ـــا اّللَُّ  ُينو ـــعوهوا إِّالَّ  نـوفوس   موـــا وووـــا ُوسو

توسوبوتو  موا ووعولويـوهوا بوتو كوسو  وي يل احليف ويرفـ  ال لـم عـن ااـرومن، واشـنال التمـاي  الطبقـي  (28).﴾...اكو
مهما كانت ج وره واسباب  كالشأنية والقوميـة والعشـائرية، فنـان بـديهيا  أن يقـ  الصـدا  عنيفـا  دمـوا  بـن 
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ن يطمحون لبقـاء االغـالل علـ  ايـدي الطبقـة اراد  اإلسال  وبن ارادات هؤالء الطواغيت املستغلن؛ ال ي
حيـا  هانئـة لنـال كافـة ويهيـ  ل ،الفقري  اارومة واملستضعفة. وجاء اإلسال  ليننس العوز والفقر واحلرمان

فنــان مــن الطبيعــي ان يصــطد  مــ  عشــا  الســيطر   ،فــال حمتــاج وال فقــري ،ومعيشــة مطمئنــة كرميــة ع يــ  
جوع  "كما يقول امل ل:  ،قر والعوز ليتسو وم التحنم فيهم والتسلط عليهمواملال؛ ليبق  النال يعيشون الف

كلبك يتبعك". وه ا ما حصل اا  معاوية وي يد الطليقن، فقد اعـادا الطبقيـة واالسـتغالل، وشـاع الفقـر 
 كــان يعــي  آال  األمــة وت لماهتــا، لــ اك --واجلــوع عنــد عامــة املســلمن، وحجــة هللا االمــا  احلســن 

اليو  لي يح بشهادت  الستار عن كـ ب ودجـل ي يـد وينشـف حقيقـة عدائـ  لإلسـال   و ا امل خور هللا سر
 ومبادئ  وقيم .

 االسمم جاء ليسمو ابإل سان حنو الكما : -السبب الثالث:
ــاءوُكمو  لوقوـدو ﴿ ــنو  روُســولخ  جو ــُنمو  مِّ ــرِّي خ  عونِّــتُّمو  موــا عولويوــ ِّ  عو ِّيــ خ  أونـوُفسِّ لوُمــ عولوــيوُنمو  حو ــيمخ  روُءو خ  ؤومِّنِّنو ابِّ  (29).﴾روحِّ
نوـاُكمو  إِّ َّ  النَّـالُ  ا أويُـّهوـا﴿جاء بنل ما يصن  األنسان املتنامـل معنـوا  وفنـرا  واخالقيـا ،  اإلسال  لوقو  مِّـنو  خو

ــرو  ــروموُنمو  إِّنَّ  لِّتـوعوــاروُفوا ووقـوبوائِّــلو  ُشــُعواب   ووجوعولونوــاُكمو  ووأُنـو وــ  ذوكو ــ اّللَِّّ  عِّنوــدو  أوكو وليوســُمو هــ ا األنســان  (11).﴾اُكمو أوتـوقو
مـن خـالل الـربام  الدقيقـة والتعـاليم الروحيـة املتعاليـة  والرفعـة؛بنفس  ويرتقي ب ات  وبش صيت  اىل النمال 

 والتوحد ابلعبودية ل  تبارك وتعاىل وحده ال شريك ل .
واحلريـة والفهـم و...  جاء االسال  ليحـرك االنسـان حنـو التقـد  والصـعود واالنطـال  حنـو املعرفـة والعلـم

فنــان طبيعيــا  ان يصــطد  مــ  ارادات الــ ين يرغبــون ان ي ــل االنســان قابعــا  يف مســتنق  الشــهو  واجلــنس 
فــال  ،وان يعــي  حالــة الغيبوبــة، واجلمــود والركــود الفنــري؛ لنــي يبقــ  بعيــدا  عــن قضــااه املصــريية ،واللــ  

عنا  صـــاغرا  علـــ  ظُلـــم الطواغيـــت وجـــورهم فـــال وان يســـنت ُمـــ  ،وال ابســـتقالل ،يطالـــ  حبريـــة وال بعـــ  
 حياس  حاكما  وال يعرتض عل  جور جائر.

منـ  صـباه  --واالما  احلسن ،لقد احتد  الصراع دموا  بن املنطقن والفنرين عنيفا  فدا  عقودا  
ن ابنــاء الصــراع الفنــري والعقائــدي، وحــىت القتــايل بــن ابنــاء اإلســال  ومريديــ ، وبــ عـاش يف خضــم واجــواء

 فنرا  وعمال . --وابي   --اجلاهلية ومريديها، حىت صار طرفا  جبان  جده رسول هللا 
ــرِّّي، وفُتحــت منــة املنرمــة، معقــل قــري  النــافر ، عوــنو  ،ولنــن االســال  قــد انتصــر  افـوتـوــتوحو ) قـوـالو  الّ هو

 اّللِّ  نوصورُ  جواءو  إِّذوا: تـوعواىلو  اّللُّ  ووأونـو ولو . روموضوانو  مِّنو  موضوتو  رو و عوشو  لِّ والو و  موّنةو  ووسولَّمو  عولويو ِّ  اّللَُّ  صولَّ  اّللِّ  روُسولُ 
تـوعومولو  ووالوفِّقو و( الّسنونو  يـُعوّلُمُهمو  جوبولو  بونو  ووُمعواذو  هبِِّّمو  ُيصوّلي ُأسويودو  بونِّ  موّنةو عوّتابو  عولو  ووالوفوتوُح.. وواسو

(12) . 
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 شيء كل إن أال"الوداع: حجة يف وذلك عرفة ببطن طبهاخ خطبة آخر )يف وقد قال رسول هللا 
 أعالمهـا وحـط اجلاهليـة أمـر إذالل بـ  واملـراد جمـاز القـول وه ا ،(11)"موضوع قدمي حتت اجلاهلية أمر من

 (17)واالقدا (. الساعية االخام  تدوس  ال ى املوطوء الشيء يست ل كما أحنامها، ونقض
 سـنة الـوداع حجـة -وسـلم عليـ  هللا صـل  -هللا رسـول حـ  لية،اجلاه وسرّي  الشرك، رسو  زالت )فلما

وه ا يعين ان  ب وال  (15)((16)"واألرض السماوات خل  يو  كهيئة استدار قد ال مان إن"فيها: وقال عشر،
رســو  واعــرا  اجلاهليــة، كطــوافهم حــول البيــت احلــرا  عــرا  واكلهــم الــراب و...وابلتــ امهم بتعــاليم االســال  

 ن كما خلق  تعاىل أوال  عل  فطرت  السليمة طاهرا  من االد ل واالرجال.سيعود االنسا
املطلب الثاني: بنو هابم تتألق رجالهم وتتميير باإلسةالم  وآل اميةة تلتهةب يف كيانهةا     

 -نريان الحسد والحقد:
جال لقــد اســتطاع االســال  مببادئــ  وقيمــ  املتعاليــة أن يــدحر اررافــة وال لــم والطغيــان، بعــد حــروب ســ

، فقد خاض سو  اجلهاد يف وتضحيات ع يمة قدمها املسلمون وعل  رأسهم الرسول األع م حممد 
 ووإِّذو ﴿النــربى وأول تلــك املعــارك معركــة بــدر  ،ســبيل هللا تبــارك وتعــاىل علــ  مــدى اك ــر مــن عشــرين ســنة

ــدوى اّللَُّ  يوعِّـدُُكمُ  ِّ  إِّحو ــا الطَّــائِّفوتـونو ــرو  أونَّ  ووتـوــوودُّونو  لوُنــمو  أونَـّهو  احلووــ َّ  حيِّــ َّ  أونو  اّللَُّ  وويُرِّيــدُ  لوُنــمو  توُنــونُ  الشَّــووكوةِّ  ذواتِّ  غويـو
 (14).﴾الونوافِّرِّينو  دوابِّرو  وويـوقوطو و  بِّنولِّمواتِّ ِّ 

 علـي وأهل بيتـ   فوقف فيها صنفان متقابالن، متباعدان متعادان ل ال يف: رسول هللا 
مـن  (13)ار  بن املطل  بن عبد منا  القريشـي املطلـيب(.و)عبيد  بن احل وعم  مح   سيد الشهداء 

ومــن جهــة أخــرى زعــيم النفــر ورئيســهم ابــو سـفيان ومعــ  عتبــة وشــيبة والوليــد وابــو جهــل وأميــة بــن  ،جهـة
 خلف.

 والوليـد ربيعـة بـن وشـيبة ربيعـة بـن عتبـة فـربز: العالية قـال أي عن حامت أي ابن ففي الدر املن ور)أخرج
 غلمـة فوثـ  نقـاتلهمق أكفـاء  إلينـا ابعـ : » فقـالوا وأصـحاب  وسـلم عليـ  هللا صل  النيب فنادوا عتبة، بن
 فقـا "هاشـم بـين ا قومـوا ..اجلسـوا"وسـلم عليـ  هللا صل  هللا رسول وم فقال ار رج، بين من األنصار من
 وم(. فربزوا احلار  بن وعبيد  طال  أي بن وعلي  املطل عبد بن مح  

توصوُموا خوصوموانِّ  هو وانِّ ﴿ربد يو  اآلية ه ه ن لت: قال محيد بن الح  وعن  كوفوـُروا فوالَـّ ِّينو  روهبِِّّـّمو  يفِّ  اخو
ُمو  ُقطِّّعوتو  ر مِّنو  ثِّيوابخ  وو لُ  اّللَّو  إِّنَّ ﴿ عتبة. ون لت بن والوليد ربيعة بن وشيبة ربيعة بن عتبة يف (18).﴾ و خِّ  يُدو
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ُلوا آوموُنوا الَّ ِّينو  ـرواطِّ  إِّىلو  ووُهـُدوا﴿ قول  إىل ﴾اتالصَّاحلِّو  ووعومِّ يـدِّ  صِّ  ومحـ   طالـ  أي بـن علـي يف (19).﴾احلوومِّ
ونالحــظ هنــا نقطــة بدايــة الصــراع الــدموي العلــين بــن االســال  ممــ ال  ببــين هاشــم  (71)احلــار (. بــن وعبيــد 

ة وزعـيمهم ابـو ، وبـن النفـر ممـ ال  ببـين أميـاملعركـة: قومـوا ا بـين هاشـميف هـ ه  حينما قال رسول هللا 
يف هــ ه الغــ و  مــن مشـــاهري قــري  مجاعــة مــنهم العــاص بــن ســعيد بـــن  ســفيان )وقتــل أمــري املــؤمنن 

تـــــوىل شـــــطر املقتـــــولن واملســـــلمون مـــــ  املالئنـــــة الشـــــطر  العـــــاص وحن لـــــة بـــــن أي ســـــفيان. فنـــــان 
 (72)اآلخر(.

 --د علـ  علـي وال علـيوه ا ما اوق  يف قلوب الطلقاء املستسـلمن اثـر وعقـد  االنتقـا ، واحلقـ
  --،وقد صدع ي يد ب لك بعد مقتل احلسن--وخصوصا  عل  ولده احلسن

 ليالالالالالالالالالالالالر ا الالالالالالالالالالالاليا ي ببالالالالالالالالالالالالدر  الالالالالالالالالالالالهد ا
 

 (11)جالالالالالزع امالالالالالزرال مالالالالالت  قالالالالالأل االسالالالالال  
 

 فهو يصر  ابل أر لقتاله النفر  يو  بدر.
 يف أحـد وقعـة وابو سفيان هو ال ي مجـ  املـال وقـاد املشـركن لقتـال املسـلمن يف معركـة أحـد )وكانـت

 بـ  قـود  الـ ي ابملـال واسـتعانت بـدر، يـو  أثرهـا لطلـ  واسـتعدت قـري  اجتمعـت: بسـنة بـدر بعد شوال
حممد...وخرج املشركون وعدهتم ثالثـة اال  ورئيسـهم  حرب يف إال شيئا   من  تنفقوا ال: وقالوا سفيان، أبو

 فــاقتتلوا املشــركون وواىف أحـد. إىل صــاروا حــىت رجـل ألــف وعــدهتم املسـلمون ابـو ســفيان بـن حــرب، وخــرج
 حبربة، مطعم بن جلبري عبد وحشي، رماه رسول ، وأسد هللا أسد املطل ، عبد بن مح   فُقتل شديدا ، قتاال  

  أنف ، وجدعت فالكتها، قطعة منها فأخ ت كبده عن وشقت ربيعة بن عتبة بنت هند ب  وم لت فسقط
 مخســـا   عليـــ  وكـــرب مب لـــك، أصـــاب لـــن: وقـــال شـــديدا   عـــا  ج   وســـلم عليـــ  هللا صـــل  هللا رســـول عليـــ  فجـــ ع
 (77)املسلمون(. وال   تنبري ، وسبعن

فاملــدق  احلــاذ  املــتمعن ســو  ين ــر اىل تربيــة هنــد ألوالدهــا،   ،هــ ه هنــد زوج اي ســفيان وأ  معاويــة
 بعد معركة بدر: ، والقائلة خماطبة علي كيف ستنونق وهي احلاقد  عل  أهل البيت 

 صالالالالالالال  مالالالالالالالت يل عربالالالالالالالة عالالالالالالالت نكالالالالالالالا مالالالالالالالا
 البالالالالالالالدر كضالالالالالالالوء كالالالالالالالان الالالالالالالال ي أ الالالالالالالي

 

 صالالالالالالالالالالالالالالالدري  الالالالالالالالالالالالالالال يق    عمالالالالالالالالالالالالالالالي أيب 
 ظهالالالالالالالالالالالالري علالالالالالالالالالالالالي اي كسالالالالالالالالالالالالرت هبالالالالالالالالالالالالم

 

مث جـاء االمـوي ابـو سـفيان يف  (76)عتبـة(. أبيهـا قتـل يف وشـرك عتبـة بـن الوليـد أخاها قتل ألن  ذلكو
انوـــتو  يف معركـــة ارنـــد  )مثُّ  جـــي  مـــن االحـــ اب حلـــرب رســـول هللا  ـــ ووو ُ  كو ـــدو ِّ اروو  غو ـــّوالو  يفِّ  نو ـــنوةو  شو  سو

، فو وروجوتو  ..مخووسو  يوانو  أوبُـو ووقوائُِّدهوا قـُرويو خ ـّلمو  عولويوـ ِّ  اّللُّ  صوـّل  اّللِّ  روُسـولُ  هبِِّـّمو   وِّـ و  حوـروب.. فـولوّمـا بـونُ  ُسـفو  ووسو
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 10 :العدد

 

كــان رســول هللا   ،وملــا عــرب عمــرو بــن ود العــامري ارنــد  وطلــ  الــرباز (75).الومودِّينوــةِّ( عولوــ  اروونوــدو و  ضوــروبو 
ثـال  مـرات ويف كـل مـر  يقـو  أمـري  قاوـا  ،هـل مـن مبـارز واضـمن لـ  اجلنـةينادي يف املسـلمن  

 علــي فقــال أحــد، جيبــ  فلــم ارنــد  يــو  الــرباز إىل العــامري ود عبــد بــن عمــرو دعــا ملبيــا  )ملــا املــؤمنن 
 ف رج طال ، أي بن علي وأ : الفق ود بن عمرو إن : قال يلق أأتذن! هللا رسول ا فداك جعلت: 
 (74)فقتل (. إلي 

رخو .. يـوووموئِّــ و  ويف مغــازي الواقــدي قــال:]ووعومو ئِّــرخ ــا فـولوّمــا. اثو وازِّ  إىلو  دوعو رِّزُهُ  أو و  - -عولِّــيّ  قوــالو  الوــربِّ  او  أابو
لِّمِّنو  ووإِّنّ . مورّاتو  ثوالو و  اّللِّ  روُسولو  ـأونّ  يـوووموئِّ و  الوُمسو ـروو الطـري وسـهمؤ ر  عولوـ  كو  فوأوعوطـواهُ . ووشوـجواعوتِّ ِّ  ملنـان عومو
فو ُ  ووسولَّمو  عولويو ِّ  اّللَُّ  صولَّ  اّللِّ  روُسولُ  يـو  (73). عولويو ِّ  أوعِّنو ُ  الّلُهمّ  ووقوالو  ووعوّممو ُ . سو

 ، الــي حضــي هبــا بــدعاء وأتييــد رســول هللا ومــن هــ ه املواقــف اجلليلــة وغريهــا ألمــري املــؤمنن 
فيمــا كــان األخــرون كــأن علــ  رؤوســهم الطــري، اثرت يف نفــول هــؤالء  ،هــا علــ  اعــداء هللاوقــد انتصــر في

لقصــر ابعهــم وضــعف تمهــم مــن ان يبلغــوا  )احلــ ب االمــوي(  ر احلســد بــل احلقــد لعلــي وآل علــي 
مبلغــ  يف الشــجاعة والتقــوى والعطــاء يف ســبيل هللا، والتأييــد والتســديد مــن رســول هللا )قــال مجاعــة، مــنهم 

 (78).برز االميان كل  اىل الشرك كل (النراجني، فلما برز أمري املؤمنن اىل عمرو قال رسول هللا: 
وم لـض اال سـنة واحـد  فـاذا بغـ و  خيـرب الـي كـان  ،وو ا كل  أضمروا الي  العداء اىل ان حتن الفرصـة

فقـد بـرز  ،رؤول االشـهادوبـن غـريهم اظهـر واجلـ  واك ـر ظهـورا  علـ   فيها التماي  بـن أهـل البيـت 
 وابن مـن هــو احلــري  علــ  نصــر  الـدين االســالميق ومــن هــو الشــجاع الـ ي يتــاجر مــ  هللا تبــارك وتعــاىل

ــرِّي موـنو  النَّـالِّ  وومِّـنو ﴿ لوعِّبوــادِّ  روُءو خ  وواّللَُّ  اّللَِّّ  موروضوـا ِّ  ابوتِّغوـاءو  نـوفوسوـ ُ  يوشو فبـاع نفسـ  ووجـوده هلل تبــارك  (79).﴾ابِّ
 ال ي حيب  هللا ورسول ، وحيب  هللا ورسول ، كرار غري فرار. ومن هو ،وتعاىل

فاملشنلة البح ية هي استمرار فنـر وقـيم اجلاهليـة االوىل يف نفـول بعـض املسـلمن، وتناميـ  بعـد وفـا  
سر هللا املننون؛ لفضح وكشف الرد  والتآمر عل  االسال  فقد ليّـ   ، وكون االما  احلسنالنيب 

كأيـة   ،لمـور فقـد نـ ل فـيهم قـرآن --ومنهم ما خي  حب نا وهو االما  احلسن طر  أهل البيت 
التطهري وغريها ك ري وطغيالم عل  ساحة النر  والشجاعة واإلابء والعفة وطهار  املولد واحلس  والنس  

فجاء  ،وال وابن يف العبودية هلل تبارك وتعاىل. والطر  األخر عل  نقيض ه ا كل  ،وعد  السجود للصنم
بتحريـف احلـدي  الشـريف وتبـديل  ،اليو  اتباع احل ب االموي )املعـاوي( ليقلبـوا احلقـائ  رأسـا  علـ  عقـ 

لبين أمية  والسنوت عن ذ  النيب  ،اىل أخر من بين أمية ،لفالن من أهل البيت املد  من النيب 
ون اليـــو  ذِّكـــر معايـــ  ورجاالهتـــا وجعـــل ذلـــك مـــن املســـتحبات بـــل قـــالوا مـــن املســـتح  ان يـــرتك املســـلم
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 ،وحـرهبم رليفـة املسـلمن علـي  ،والصلحاء من املؤمنن السلف!! كقتلهم ألصحاب رسول هللا 
، وشــرهبم ارمــر، وفعلهــم الــ   لمهــات االوالد ولعــبهم ابلقــرود و.. وقــتلهم احلســن رحيانــة رســول هللا 

اب وان ال نـ كر ان ااب بنـر وعمـر قـد ويقولون اليو  كما قال سلفهم ُيستح  ترك ما شجر بـن االصـح
 ،البــن هشــا  )عــن ســلمة بــن عمــرو بــن األكــوع ال مــا فــارين جبنــا  يف غــ و  خيــرب!! ففــي ســري  النــيب 

فقاتـل فرجـ   ،اىل بعـض حصـون خيـرب ،قال: بع  رسول هللا صل  هللا علي  وسلم أاب بنر الصـدي  برايتـ 
وقــد جهــد فقــال  ،فقاتــل مث رجــ  وم يــُك فــتح ،طــابمث بعــ  الغــد عمــر بــن ار ،وم يــك فــتحخ وقــد جهــد

ألعطـــن الرايـــة غـــدا  رجـــال  حيـــ  هللا ورســـول  بفـــتح هللا علـــ  يديـــ  لـــيس ":رســـول هللا صـــل  هللا عليـــ  وســـلم
 (61)وهو أرمد..( ،دعا رسول هللا صل  هللا علي  وسلم عليا  رضوان هللا علي ف"بفرار

بـورو  يـووو و  قوالو  وسلم، علي  هللا صل  هللاِّ  روُسولو  الب اري:).. أونَّ  ويف صحيح يـو َّ » خو ا الرَّايوةو  هو ِّهِّ  أُلعوطِّنو  غود 
توُح اّللوو  روُجال ، يو ِّ، عولو  يـوفو لوتـوُهمو  يوُدوُكونو  النَّالُ  فـوبواتو  قوالو «.  ووروُسوُل ُ  هللاُ  ووحيِّبُّ ُ  ووروُسولوُ ، اّللوو  حيِّ ُّ  يودو  أويُـُّهمو  لويـو
بوحو  مَّافـولو  يـُعوطواهوا ـا أونو  يـوروُجـو ُكلُُّهـمو  وسـلم، عليـ  هللا صـل  اّللوِّ  روُسـولِّ  عولوـ  غوـدوووا النَّالُ  أوصو : يـُعوطواهو »  فـوقوـالو

تونِّ  هللاِّ  روُسولو  او  ُهوو  فوقِّيلو: ،« طوالِّ و  أو ِّ  بونُ  عولِّ ُّ  أويونو  نـويو ِّ  يوشو ُلوا»  قوالو  ،عويـو  و  ،« إِّلويو ِّ  فوأوروسِّ
 بوصو و فـو  بِّ ِّ  فوأُتِّ

نـويو ِّ، يف ،وسلم علي  هللا صل  هللاِّ  روُسولُ   فـوقوالو  الرَّايوةو، فوأوعوطواهُ  ووجو خ، بِّ ِّ  يوُننو  موو  كوأونو  حوىتَّ  فـوبـوروأو  لوُ ، وودوعوا عويـو
ـلِّكو  عولوـ  انـوُفـ و »  فـوقوـالو  مِّ ـولونوـا، يوُنونُـوا حوـىتَّ  أُقـواتُِّلُهمو  اّللو  روُسـولو  او  عولِّ ٌّ  ، تـونوـ ِّلو  حوـىتَّ  رِّسو تِّهِّمو  ادوُعُهـمو  مُثَّ  بِّسوـاحو
، إِّىلو  وُهمو  اإلِّسوالو ِّ ربِّ دِّىو  ألونو  فـووو هللاِّ  فِّي ِّ، هللاِّ  حو ِّّ  مِّنو  عولويوهِّمو  جيوِّ ُ  مبِّوا ووأوخو ا روُجـال   بِـّكو  هللاُ  يـوهو ـد  ـرخ  وواحِّ يـو  لـوكو  خو
 (62)(.« النـَّعومِّ  مُحورُ  لوكو  يوُنونو  أونو  مِّنو 

حـــبهم هللا ورســـول  واعطـــاهم عـــ  وجـــل الشـــجاعة والفصـــاحة والعلـــم واحللـــم و... اذ أ ،فمـــا هـــو ذنـــبهم
نوـا: قـوالو  وسلم علي  هللا صل  اّللو  روُسولِّ  موووىلو  روافِّ و  أو ِّ  وبسيوفهم رُفعت راية االسال  خفاقة.)عونو   موـ و  خوروجو

نو  عولِّ ّو  ُل ُ  إِّلويو ِّ  خوروجو  احلوِّصونِّ  مِّنو  دو و  لومَّافـو  بِّروايوتِّ ِّ، وسلم علي  هللا صل  هللاِّ  روُسولُ  بـوعو و ُ  حِّ ، أوهو  فوضوروبو ُ  فـوقواتـولوُهمو
اب   عولِّ ٌّ  فـوتـونواوولو  يودِّهِّ، مِّنو  تـُروسو ُ  فوطورو و  الويُهودو  مِّنو  روُجلخ   يـودِّهِّ  يف يـوـ ولو  فـولوـمو  نـوفوسوـ ُ  بِّ ِّ  فـوتـورَّلو  احلوِّصونِّ  عِّنودو  كوانو  ابو
نو  يودِّهِّ  مِّنو  أولوقواهُ  مُثَّ  عولويو ِّ، هللاُ  توحو فـو  حوىتَّ  يـُقواتِّلُ  ووُهوو  بـوعوةخ  معي نـوفورو  يف رأيتين فـولوقودو  فـورو و، حِّ نُـُهمو  أو و  سو مِّ  جنووهودُ  اثو
لُِّبُ (. فوموا الوبوابو  ذولِّكو  نـوقولِّ و  أونو  عولو   :واىل ه ا اشار ابن اي احلديد يف قصيدت  خماطبا االما   (61)نـوقو

 الالالالالالالالالالالالالالال ي عالالالالالالالالالالالالالالت اي قالالالالالالالالالالالالالالالأل البالالالالالالالالالالالالالالاب
 

 (41)هالالالزج ع الالالزت اكالالالف اربعالالالون  اربالالالأل 
 

 املطلب الثالث: انعطافه عظيمة بالفتح املبني وبنصراهلل العظيم:
وجاء اليو  املوعود ال ي تنلل بنصر املـؤمنن احلاسـم، يـو  فـتح منـة، معقـل قـري  النـافر ، ومنطلـ  

 يف منة لفتح  النيب )خرج واالسال ، وحصن بين امية وزعيمهم اي سفيان: - -التآمر عل  النيب
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 احــدى كانــت منــة،  النــيب دخــل مقاتــل... فلمــا آال  عشــر  ومعــ  اوجــر ، مــن  ــان ســنة رمضــان
 أبـو فسـم  قريشـا ، هللا اذل احلرمـة تسـى اليـو  امللحمـة يـو  اليـو : ينـادي وهـو عبـاد  بـن سـعد بيد الراات
 ابــر فانــت وقومــك هللا انشــدك واين كــ ا، قــال ســعداو  إن قومــك بقتــل أمــرت هللا رســول ا:  دى ســفيان؛
 وقــال قريشــا ،.. هللا اعـ  املرمحــة يـو  اليــو  بــل: وقـال  النــيب فوقـف النــال واوصــل النـال، وارحــم النـال
دخـل  املرمحـة، فلمـا يـو  اليـو : ينـادي وجعـل اللـواء علـي فاخـ  فـيهم، و د الراية من  خ  : لعلي

 جنــده واعــ  عبــده ونصــر وعــده اجنــ  وحــده هللا إال إلــ  ]ال قــرأ بــابال بعضــاد  اخــ  احلــرا  املســجد ..
 قـري  معشـر ا -: النـيب فقـال خـائفن قري  ومجي  ومعاوية سفيان أبو قفو  وحده  االح اب وه  
 مــا: وقــال  هللا رســول فبنــ  قــدرت، لقــد كــر  ا  وابــن كــر  أ  خــريا قــالوا بنــم فاعــل اين تــرون مــا

 لبئس الرَّامحِِّّنو أال أوروحومُ  ووُهوو  لوُنمو  اّللَُّ  يـوغوفِّرُ  الويـووو و  عولويوُنمُ  تـو ورِّي و  الو  ]قوالو  يوسف أخي قال ما إال لنم أقول
 يف بـالدي جئتمـوين حـىت رضـيتم مـا مث واخرجتمـوين وآذيتمـوين وطردلـوين ك بتموين فلقد انتم النيب جريان

 سـفيان الي ويقـال. اليـو  ذلـك من وؤالء علما   صارت  العبار  ه ه فنأن الطلقاء  فانتم اذهبوا تقاتلوين،
 خطبتهـا يف احلـوراء اشـارت هـ ا واىل - هللا رسـول طلقـاء يعـين -الطلقـاء قري  من وغريهم ومعاوية

 أوتدري وجدكق ابوك ومن انت من أتعر  الطلقاء، بن ا العدل أمن السال  عليها بقووا ي يد جملس يف
 وقتلـــت حســـينا   قتلـــت ابن جـــ اؤه فهـــ ا ي يـــد ا ،منـــة... فـــتح يـــو  يف وابيـــك جـــدك مـــ  جـــدي صـــن  مـــا

 .بلد اىل بلد من واطفال  وعيال  نساءه وسبيت بيت  وأهل اصحاب 
 ملكنالالالالالالالالا  كالالالالالالالالان العفالالالالالالالالو منالالالالالالالالا سالالالالالالالال ية

 بيننالالالالالالالالالالا الرفالالالالالالالالالالا ت هالالالالالالالالالال ا  حسالالالالالالالالالالبكم
 

  لمالالالالالالالا ملكالالالالالالالالرم سالالالالالالالا  ابلالالالالالالالالدم ابطالالالالالالالال  
  (44)ينضالالالالالالالال   يالالالالالالالاله ابلالالالالالالالال ي اانء  كالالالالالالالال 

 

انتهـ  دور اي سـفيان وولـده معاويـة يف  ،ار االسال  عل  النفر واجلاهليةويف ه ا اليو  الع يم النتص
حتــريض اليهــود وكفــار قــري  ضــد االســال ، واستســلما كمــا استســلم البقيــة مــن اهــل منــة الطلقــاء، وقــا  

 بتحطيم معبوداهتم )االصنا ( من عل  ظهر النعبة. وأمري املؤمنن  رسول هللا 
 البيـت وحولـ  ويف منـة النـيب مـ  دخلنـا عبـدهللا بـن جـابر يل قـال: قـال  هريـر  أي )عن -ففي البحار:

 جاء احل  وقل) تعاىل هللا فأن ل... لوجوهها كلها فالقيت  هللا رسول هبا فأمر صنما ، وستون ثال ائة
 (64).((65)الباطل وزه 

صـنامهم، الـي حوطمـت ا وأمـري املـؤمنن  ولنن العج  العجاب، بقيت ه ه اليد، يد النـيب 
فتلــك األصــنا  الــي عنفــوا علــ   ،بقيــت ُمدانــة ومطلوبــة لت ــأر منهــا بنــو اميــة وتنــتقم!! حــن حتــن الفرصــة

عبادهتــا واجالوـــا هـــم وآابؤهـــم طـــول اعمـــارهم، م يتمننـــوا مـــن التنـــازل عنهـــا والنفـــر هبـــا علـــ  حـــن غـــر ، 
وقتــل ولــده  معاويــة ألمــري املــؤمنن وســي هر الحقــا  أن عــداء  ،وينتقلــوا اىل اإلســال  و يــدينوا بتعاليمــ 

 ما كان اال لإلخ  ب أر اجدادهم ومشاخيهم النفار ال ين قُتلوا يف بدر وغريها. ي يد االما  احلسن 
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 -املطلب الرابع:منعطف بديد ونكوص  بل انقالب عن الدين اإلسالمي:
وان يــدحروا  ،اليــة خفاقــةواملســلمون، مــن ان يرفعــوا رايــة االســال  ع --بعــد ان اســتطاع رســول هللا

ــُتمو ﴿املســلمن النفــر واررافــة وال لــم و.. وان ينونــوا خــري امــة مــن  ــرو  ُكنـو يـو ــةو  خو ــتو  أُمَّ رِّجو  أتووُمــُرونو  لِّلنَّــالِّ  ُأخو
ــــُرو ِّ  عو لومو ــــوونو  ابِّ ــــرِّ  عوــــنِّ  ووتـونـوهو نُــــونو  الوُمنونو ّللَِّّ  ووتـُؤومِّ حــــىت تبــــدلت  لنــــن مــــا ان مــــات رســــول هللا  (63).﴾ابِّ
ـُتمو  قُتِّـلو  أووو  موـاتو  أوفو ِّنو  الرُُّسلُ  قـوبولِّ ِّ  مِّنو  خولوتو  قودو  روُسولخ  إِّالَّ  حُمومَّدخ  ووموا﴿وانقلبت املوازين االحوال   عولوـ  انـوقولوبـو
 (68).﴾أوعوقوابُِّنمو 

وحجــة هللا يف  ،وبــدأ االمويــون الطلقــاء يســتولون علــ  مقاليــد االمــور وحيــاربون االســال  ابســم االســال 
يراق  كل ذلك عن ك  ، ويعي  التطـورات اوال  لول، فـريى الفسـاد، وشـرب  حلسن ارض  االما  ا

ُيس   ارمر واللع  ابلقرود، وال   قد دّب وشاع يف قصر ارالفة )اإلسالمية!!(، وان امري املؤمنن 
طرودي  يُقربـوا املنتجبن يـُّقّتلوا وُيصوّلبوا، وطلقاؤه وم --عل  منابر املسلمن، وان اصحاب رسول هللا 

يـرى هـ ا االنقـالب  ويُبجلوا وقيم وافنار اجلاهلية ومننراهتا غدت تعود اىل اجملتمـ  اإلسـالمي، وهـو 
وفيـ  سـر هللا يف رد االمـة  ،وهـو املـ خور للـدفاع عـن ديـن جـده وابيـ  ،والننوص عن قيم ومبادئ اإلسـال 

ابو االحرار بوج  االحنرا ، واوقد ثورتـ  الـي م اىل صواهبا وُرشدها؛ ليبق  الدين حيا  فاعال ؛ ل لك وقف 
خيُ  توهجها اىل يومنا ه ا، بل ستبق  نورا  يضيء درب ال وار وامل لومن واملستضعفن يف العـام اىل يـو  

  القيا .
 اهةل  بحةق  حقيقةة  عةارف   َتَفُرُق املسةلمني ا  متبةعل لرسةول اهلل     -املطلب الخامس:

 :وا  ُمتبِع هواه  البيت
والــي يقاســي اليــو  مرارهتــا  ان املشــنلة النــربى واملصــيبة الع مــ  الــي كــان يعانيهــا أهــل البيــت 

 ،فواقعنا اليو  مريرخ  ،هو العداء املطب  وم من قبل أتباع ح ب السقيفة ومن لف لفهم ،وتش ياهتا اتباعهم
 ،احلقيقــة، والعلــم بواقــ  االمــورواشــد مــا فيــ  أملــا  وحســر   ان خصــمنا كمــا كــان ســلف  ال يريــد ان يصــل اىل 

وهــ ا اشــد وأمــر مــن حــرب الســيو  اذ قــال  ،مــن خــالل الــدليل واحلجــة الدامغــة ،والتعــر  علــ  كنههــا
ُهمو  كو ِّري ا ووتـوروى﴿-:تعاىل نـو مثوِّ  يفِّ  ُيسوارُِّعونو  مِّ ووانِّ  اإلوِّ لِّهِّمُ  ووالوُعدو انُوا موا لوبِّئوسو  السُّحوتو  ووأوكو  (69).﴾يـوعوموُلونو  كو

أن ال يسـمعوا ممــن خيتلــف معهـم!! بــل اختــ وا مــنه   ،تبــاا اتبــاع مدرسـة معاويــة اليــو  كأســالفهملقـد 
الن ب وارداع والتالع  ابأللفاظ واالخ  مبـا زُيِـّّف وُحـرِّ  مـن احلـدي  سـابقا  اسـلواب   جحـا  للتضـليل 

عـو يقـول ابـن حجـر يف وألبعـاد انفسـهم واتبـاعهم عـن سـبيل اودايـة وهبـ ا امل ،عل  عوا  النال وسـ اجهم
صــواعق  )وللــروافض ســيما الغــال  مــنهم مبالغــات يف بغــض الــبعض مــن الصــحابة رضــي هللا عــنهم والطعــن 

                                                        
 .221 ،7ال عمران:  - 63
 .226 ،7ال عمران:  - 68
 .41 ،5املائد :  - 69
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فـــيهم بنـــاء علـــ  حنـــاات وافـــرتاءات م تنـــن يف القـــرن ال ـــاين وال الـــ  وااك واالصـــغاء اليهـــا ف لـــا تضـــل 
 (51)عل  الصراط املستقيم(.االحدا  وحتري االوساط وان كانت ال تؤثر فيمن ل  استقامة 

توـــــ ُ  اّللَّو  اتَّـــــ ِّ  لوـــــ ُ  قِّيـــــلو  ووإِّذوا﴿ -فهـــــم مصـــــدا  قولـــــ  تعـــــاىل: مثوِّ  الوعِّـــــ َّ ُ  أوخو و إلوِّ ـــــُب ُ  ابِّ ـــــنَّمُ  فوحوسو  وولوبِّـــــئوسو  جوهو
ــادُ  فاخــ وا مــن عمــل اســالفهم الباطلــة واملنافيــة للشــرع والعقــل حجــة ودليــل الن مُيوهــوا علــ   (52).﴾الومِّهو

، وان يصوروا وم سالمة ما يقومون ب  من عدائهم ملنه  ومدرسة أهل البيت  ،لبسطاءعقول النال ا
هِّ و  اّللَُّ  يُرِّيــدُ  إِّمنَّوــا﴿ -:بقولــ  الــ ين طهــرهم تبــارك وتعــاىل وزكــاهم ــلو  الــرِّجوسو  عوــنوُنمُ  لِّيُــ و ــروُكمو  الوبـويوــتِّ  أوهو  وويُطوهِّّ

 اوداية والتق . لهيدا  الن ينونوا قاد  االمة حنو (51).﴾توطوهِّري ا
وينسـبون افنـار واعمـال الضـالل اىل اتبـاع رسـول  ،حسـدا  وظلمـا  ينيلـون الـتهم الباطلـة ؤهمفرا  اعدا

وكل من ال يرو  وم وخيـالف طـريقتهم يلصـقون بـ  صـفة  ،هبتا   وزورا   ،واحلسن  وعلي هللا 
 الشرك ابهلل جلَّ وعال.

هـم لرسـول هللا ئعـن مـ هبهم ووال عاد اتباع أهـل البيـت واذام يفلحوا يف مقصدهم ومرادهم من إب
 ،كمــا فعــل قــدوهتم وســيدهم معاويــة وي يــد  ،وأهــل بيتــ  النــرا  أفــىت علمــاؤهم إبابحــة دمــاء خصــومهم 

وأسال بنيالم ومربرات أعماوم ه ه هو  ،وجندوا و ا األمر األال ، وب لوا املليارات من أموال املسلمن
الـــ ي قـــال حبقـــ   ذر اىل الربـــ  ، وهــو مـــن أصـــحاب رســول هللا  )ارليفـــة( أابنفــي ع مـــان بـــن عفــان 

ذر، شبي   أي من أصد  وال اوىف وجة ذي الغرباء، عل  اقلت وال ارضراء، أظلت ]ما: رسول هللا 
]وجندب)اســـــم اي ذر( طريــــد امــــي يعــــي  وحـــــده وميــــوت وحــــده وهللا يبع ـــــ   و (57).عيســــ  ابــــن مــــر  

 ابـن ضل  الرب  ، ودقوا إىل ونفوه الشا  إىل قت  عل  سريوه وهم"واحد  أمة ذر أبو شر]"حيو (56)وحده 
 (55)مسعود(.

   و يريد يقتةل الحسةني   املطلب السادس:معاوية يقتل بعض أصحاب رسول اهلل 
 -وتالمذ  مدرسة معاوية ُيربرون:

 ،بــن احلمــ  ار اعــيوعمــر  ،مــنهم عمــار بــن اســر ،الن ــري قتــل معاويــة مــن اصــحاب رســول هللا 
وهــو  ،وهــو صــحاي وابــن فاطمــة ال هـراء ســيد  نســاء العــاملن وقتـل ي يد)ارليفــة!!( احلســن بــن علـي 

 والرتمـــ ي أمحــد الــ ي قـــال حبقــ  وحبـــ  امــ  ملـــك مــن الســـماء: كمــا نقـــل ابــن حجـــر يف صــواعق  )أخـــرج
 ملـك هـو ذلـك قبـل يل عـرض الـ ي العـارض رأيـت أمـا"لـ  قـال النـيب أن ح يفة عن حبان وابن والنسائي
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 أن ويبشــرين علــي يســلم أن وجــل ربــ  عــ  اســتأذن الليلــة هــ ه قبــل قــط األرض إىل يهــبط م املالئنــة مــن
 (54)اجلنة"( أهل نساء سيد  فاطمة وأن اجلنة أهل شباب سيدا واحلسن احلسن

الثــن حـــدي ا  ويف الفصــل ال ــاين مــن كتابـــ  هــ ا ينقــل ث ،ويــ كر أيضــا اثنــا عشـــر أيــة حبــ  أهــل البيـــت
مــا عــدا مــا  واربــ  أربعــن حــدي ا  يف عمــو  أهــل البيــت  ،وولــديها  خبصــوص فاطمــة ال هــراء 

ذكره يف الفصل االول وغريه ك ري...واحل  يقال ان  أحسن وأجاد يف تفسري اآلات وشر  االحادي  حب  
 .أهل البيت 

ل العامـة للفقـ  املقـارن، عنـدما تعـرض ( يف كتابـ  االصـو واىل هـ ا يشـري السـيد حممـد تقـي احلنـيم )
 علـ  احلـ  ويف أحاديـ "-)يقـول ابـن حجـر: -قـال: حلدي  ال قلن وداللت  علـ  سـنة أهـل البيـت

 النتـاب ان كمـا القيامـة، يو  إىل منهم للتمسك ب  متأهل انقطاع عد  عل  إشار  البيت لهل التمسك
 مـن خلـف كـل يف: السـاب  ارـرب لـ لك ويشـهد يت،أي االرض كمـا ألهل أما  كانوا وو ا ك لك، الع ي 
 وال كبـــري ، صـــغري  ال يغـــادر الـــ ي ابلنتـــاب اقـــرتالم علـــ  ذلـــك يـــدل بيـــي". كمـــا أهـــل مـــن عـــدول أمـــي

 هـــ ا يف كتبـــوا مـــن خـــري مـــن وهـــو -حجـــر ابـــن يقـــول. (53)"مـــننم أعلـــم وال تعلمـــوهم فـــالم" ولقولـــ 
 "فهما  وموضوعية: احلدي 

  ال قلن، االدنون والرهط والنسل الفوقية، االهل ابمل نا  وهي وعرتت ، القرآن  هللا رسول    تنبي :
 واحلنـم واالسـرار الدنيـة، العلـو  معـدن منهمـا كل ك لك إذ وه ان مصون، خطري نفيس كل ال قل الن

 هلل احلمـد"وقـال مـنهم، والـتعلم هبـم والتمسـك االقتـداء علـ   حـ  الشرعية... ولـ ا واالحنا  العلية،
 الـ ين إن مث ،رعايـة حقوقهمـا وجـوب ل قـل ثقلـن،  يـا: وقيـل" البيـت أهل احلنمة فينا جعل ال ي
 ويؤيـده احلـوض، إىل النتـاب الـ ين ال يفـارقون هم إذ هللا بنتاب العارفون هم إمنا منهم عليهم احل  وق 
 الـرجس عـنهم أذهـ  هللا الن اءالعلمـ بقية عن ب لك ولي وا مننم، أعلم ف لم وال تعلموهم: الساب  اررب

 (59).((58)بعضها" مر وقد املتناثر ، وامل اا الباهر ، ابلنرامات تطهريا، وشرفهم وطهرهم
 حــىت حمجــوب الــدعاء قــال: أنــ  )صــل  هللا عليــ  وســلم( الــديلمي اخــرج وينقــل ابــن حجــر ايضــا  )وقــد

 -: وللشافعيوال ...  حممد عل  صل اللهم بيت  وأهل حممد عل  يصل 
 حالالالالالالالالالبكم هللا رسالالالالالالالالالو  بيالالالالالالالالالر أهالالالالالالالالال  اي

 أ كالالالالالالالالم ال الالالالالالالالدر عظالالالالالالالاليم مالالالالالالالالت كفالالالالالالالالاكم
 

 أ زلالالالالالالالالالاله ال الالالالالالالالالالرآن يف هللا مالالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالر  
 لالالالالالاله صالالالالالالم  ال علالالالالالاليكم يصالالالالالال  مل مالالالالالالت
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 لــ  صــال  ال وحيتمــل اآلل علــ  الصــال  بوجــوب لقولــ  موافقــا فينــون صــحيحة لــ  صــال  ال فيحتمــل
ولننـ  تعصــبا   ي  عـن النـيب والعجـ  العجـاب انـ  ينتـ  هـ ا احلـد (41)قوليـ (. أظهـر فيوافـ  كاملـة

 يف كتاب  ه ا الصواع  اارقة!!. لسري  اسالف  م اجده ي كر )أل حممد( عند صالت  عل  النيب 
 كيـــت قيـــل حـــىت شـــيعتهم مـــن لنـــ  صـــر  (--فـــيهم )أهـــل البيـــت الشـــافعي وقــال ايضـــا  )وملبالغـــة

 -:اأيض ول  البدي  الن م من عن  قدمناه مبا ذلك عن وكيت... فأجاب
 ذريعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي النالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليب آ 

 ارجالالالالالالالالالالالالالالالالالو هبالالالالالالالالالالالالالالالالالم أعطالالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالالالداً 
 

  سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليلي الليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله  هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 
 (63)بيالالالالالالالالالالالالالالالالدي اليمالالالالالالالالالالالالالالالالني صالالالالالالالالالالالالالالالال يفي

 

لُــوا آومونُــوا الَـّـ ِّينو  إِّنَّ ﴿ -وينقــل ايضــا  )قــال هللا تعــاىل: عولُ  الصَّــاحلِّواتِّ  ووعومِّ ــيوجو ُــمُ  سو  (41) ﴾ُودًّا الــرَّمحوونُ  وو
فسري ه ه اآلية: ال يبق  مؤمن إال ويف قلب  وّد اخرج: احلافظ السفلي عن حممد بن احلنفية، أن  قال يف ت

 -وذكر ايضا )وللشيخ اجلليل  س الدين ابن العري رمح  هللا: (47)لعلي وأهل بيت (.
 (64)بربليغالالالالالالالالالالاله اال املالالالالالالالالالالالود  يف ال الالالالالالالالالالالرى   ما  لب املبعوث أجراً عل  اهلدى

 

 هللا رسـول أن واحلـاكم نحبـا وابـن ماجـة وابن الرتم ي وذكر أيضا : يف احلدي  السادل عشر )أخرج
 عـن والرتمـ ي أمحـد أخـرج عشـر ال ـامن ويف )احلـدي  (45).("سـاملهم ملـن وسـلم حـارهبم ملن حرب أ "قال
 وأمهمــا وأابتـا هـ ين )احلسـن واحلســن( وأحــ  أحبـين مـن"صــل  هللا عليـ  وسـلم قــال هللا رسـول أن علـي
ابـــن حجـــر وهـــو قليـــل جـــدا  ممـــا كتبـــ  يف فمجمـــل مـــا نقلنـــاه عـــن  (44)("القيامـــة يـــو  درجـــي يف معـــي كـــان

ولنن اذا رجعنا اىل املشنلة الي دعتنا اىل كتابة  --ي هر من  أن  حم  ألهل البيت ،صواعق  اارقة
ويفسـر  --ه ا البح  وهي أن االعم االغل  ممن ينقل االحادي  من ابناء العامـة حبـ  أهـل البيـت

وكم  ،يعمل هبا!! فهم مصدا : كم من عام ال يعمل بعلم ال يؤمن هبا وال  --اآلات الوارد  حبقهم
وملـن  ،بـل معـادا  احيـا   وـم --من فقي  ال يعمـل بفقهـ ، ويقـف موقفـا  صـلفا  جافيـا  مـن أهـل البيـت

 يودهم، وه ا ما ي ري العج  واالستغراب!!.
ربر قتــال معاويــة ولننــ  أييت و يــ ،فهــ ا ابــن حجــر: ينقــل ان احلســن واحلســن ســيدا شــباب اهــل اجلنــة

ويننـــر علـــ  حمـــيب أهـــل  ،الـــ ي ابيعتـــ  االمـــة --وقتالـــ  رليفـــة املســـلمن علـــي --لألمـــا  احلســـن
عل  املنابر حىت صـار  --ذكرهم م ال  معاوية وقتل  أصحاب رسول هللا و سب  لعلي --البيت

يقـــــول يف لقـــــبح االوصـــــا  والنعـــــوت ف --ويصـــــف شـــــيعة اهـــــل البيـــــت ،ُســـــنة اا  االمـــــوين لعقـــــود
 أتليفــ  مــن ابلــ ات املقصــود أن إىل إشــار  هبــم وختمتــ  ابلصــحابة النتــاب هــ ا افتتحــت )وإمنــا-صــواعق :
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 والغبـاو  احلماقـة لرديـة وتـردوا الشـقاو  علـيهم غلبت من بعضهم أو عل  عليهم افرتاه ما مجي  عن تربئتهم
 الننال بع يم هللا من فباؤا عشواء خبط واوخبط عمياء ما وركبوا امللحدين سبيل واتبعوا الدين من ومرقوا
 هللا أماتنـا األمة وه ه األمم خري فيع موا والرمحة ابلتوبة هللا يداركهم م ما والضالل الوابل أهوية يف ووقعوا
 (43).(آمن زمرهتم يف وحشر  حمبتهم عل 

أنــ  صــل  هللا  يارــوارزم بنـر أبــو )وأخــرج --وهـو الــ ي ينقــل هـ ه الروايــة حبــ  حمــيب اهـل البيــت
 مـن أتتـين بشـار "فقـال عـو  بـن الـرمحن عبـد فسـأل  القمـر كـدائر  مشـر  ووجهـ  علـيهم خـرج علي  وسلم

 طــو  شــجر  فهــ  اجلنــان خــازن رضــوان وأمـر فاطمــة مــن عليــا زوج هللا لن وابنــي عمــي وابــن أخـي يف ري
 صـنا ملـك كـل إىل دفـ  نـور مـن مالئنـة حتتهـا وأنشأ البيت أهل حميب بعدد صناكا يعين رقاقا فحملت

 في  صنا إلي  دفعت إال البيت ألهل حم  يبق  فال ارالئ  يف املالئنة  دت لهلها القيامة استوت ف ذا
 (48)النار"(. من أمي من ونساء رجال رقاب فناك وابني عمي وابن أخي فصار النار من فناك 

ان فاطمـة سـيد  "قـال: رسـول هللا ونسأل ابن حجر: انت نقلـت يف احلـدي  ارـامس عشـر: ان 
ا  "ويف احلدي  السادل عشـر قـال  ،"نساء أهل اجلنة وأن احلسن و احلسن سيدا شباب اهل اجلنة

ال حيبنــا أهــل البيــت إال مــؤمن تقــي وال "،... ونقلــت )وأخــرج املــال"حــربخ ملــن حــارهبم و ســلم ملــن ســاملهم
وهـو خليفـة  با  ألهل البيتق!، أ  كان حمـاراب  لعلـيفهل كان معاوية حم (49)(."يبغضنا إال مناف  شقي

-املسلمن الشرعي ومن جعل ل  الرمحن ودا ق! فنيف تغض الطر  عن معاوية وحرب  وبغض  وسب  لعلي
ويقول عبد الوهاب عبد اللطيف صاح  املقدمة عل  الصواع  اارقة )فاستح  بـ لك أصـحاب  -

ما فرط منهم واستحقوا من الرسول أن يع مهـم و ينـادي إبجالوـم رسول هللا من ال ناء عليهم والتجاوز ع
 ،وان يقتـدي هبــم سـواء مـنهم مـن البــس الفـا أو حفـظ منهــا ،واسـتحقوا مـن األمـة اابــة و الرتضـية عـنهم

فــان كمــال اميــالم وحســن ســريرهتم وحــبهم ملتابعــة نبــيهم وتضــحيتهم  ،وســواء مــنهم مــن وقــ  منــ  ذنــ  أوال  
كـــل ذلـــك يرفـــ  منـــازوم إىل درجـــات ال تـــؤثر فيهـــا الســـيئات فـــ ن ك ـــري احلســـنات منفـــر للـــنفس والنفـــيس  

ولـو أخطـأ الطريـ  فهـو  ،لصغريها، خصوصا  من وق  من  شيء ابجتهاد وحسن نية ف منا االعمال ابلنيات
 و ـر  ،واملغري  بن شعبة ،وعمرو بن العاص ،ومن هؤالء سادتنا معاوية بن أي سفيان ،م اب عل  قصده

وألم مجيعا  أهل لالقتـداء هبـم واهـل  ،بن جندب، والوليد بن عقبة ممن كان م  معاوية أو رضي ابلتحنيم
 (31)وتوزن أعماوم مبي ان الورع واإلحسان(. ،للرواية تقبل أخبارهم يف اعل  درجات القبول

الطــر   غضــوا ،مــن علمــاء العامــة أم ـال عبــد اللطيــف وابـن حجــر و.. وكـأنَّ اعــداء اهــل البيـت 
معاوية وي يد وأبيهما ففـي تـ كر  ارـواص لسـبط ابـن  عن االحادي  الشريفة الي يلعن هبا رسول هللا 

                                                        
 .118: الساب  املصدر - 43
 .237: ب السا املصدر - 48
 .237املصدر الساب :  - 49
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رأى ااب ســفيان علـــ  مجـــل وابنـــ  ي يــد يقـــوده ومعاويـــة يســـوق   ايـــران ]أن رســـول هللا  225اجلــوزي ص
 (32)لعن هللا الراك  والقائد والسائ " ."فقال

هنيئــا  لــك وألم الــك هبــ ا  -أقــول: (31).(فــاقتلوه منــربي علــ  معاويــة تمرأيــ )إِّذا وقــول رســول هللا 
ــــداء وحشــــركم هللا مــــ  مــــن حــــارب رســــول هللا  قــــال )ا  حــــرب ملــــن حــــارهبم وســــلمخ ملــــن حيــــ   االقت

هـو أم ينـن علـي  ،ل  جـوااب  يُقنـ  حـىت السـ ج فالسؤال ال ي م حير اعداء اهل البيت  (37).ساملهم(
 قُتلــوا مــ  احلســن  مــار بــن اســر، ومخســة غــريهم مــن اصــحاب رســول هللا واحلســن وع ،واحلســن

)أنــس بــن احلــر  النــاهلي وحبيــ  بــن م ــاهر االســدي ومســلم بــن عوســجة األســدي وهــاين بــن عـــرو  
فيح ـ   وأم يقتل معاوية غري هـؤالء مـن صـحابة رسـول هللا  (36)املرادي وعبدهللا بن يقطر احلمريي(.

 أن  أجتهد فأخطأ فل  ثواب بقتلهم!!. أ  حبرب رسول هللا 
 الـ ين امل بتـن، العابـدين وأصـحاب  حجـر، قاتل ألست اىل معاوية: ]ففي كتاب موال  احلسن 

 بعـــدما مـــن وعـــدوا ، ظلمـــا فقتلـــتهم املننـــر، عـــن وينهـــون ابملعـــرو ، وأيمـــرون البـــدع، يســـتف عون كـــانوا
فقــد قُتــل حجــر ابــن  (35) بعهــدهو  واســت فافا هللا علــ  اء جــر  املؤكــد ، والعهــود الغلي ــة، املواثيــ  أعطيــتهم

 م  ستة من اصحاب حجر. ،لمر من معاوية عدي وهو من اصحاب رسول هللا 
 ]أولست قاتـل عمـرو بـن احلمـ  صـاح  رسـول هللا اىل معاوية  )ومن كتاب موال  احلسن 

 ،مـا آمنتـ  واعطيتـ  مـن عهـود هللا ومي اقـ بعـد  ،العبد الصاو ال ي أبلت  العباد  فنحل جسم  واصفر لون 
 (34).واست فافا ب لك العهد ( ،ما لو أعطيت  طائرا  لن ل اليك من رأل اجلبل مث قتلت  جرأ  عل  ربك

)وملـــا جــــاؤوا برأســـ  اىل معاويــــة بعــــ  بـــ  اىل امرأتــــ  فوضـــ  يف حجرهــــا فقالــــت: ســـرتلوه عــــين طــــويال 
 ،وعجل ل  الويـل مـن نقمـ  ،عين معاوية ما أقول: طل  هلل بدم  وأهديتموه ايل قتيال... بلج أيها الرسول

 وهنـ ا اسـتمر معاويـة وآل أميـة يقتلـون أصـحاب رسـول هللا  (33)وقتـل ابرا  تقيـا(. ،فقد أتـ  أمـرا  فـرا
يراقــ  كــل هــ ه األحــدا   --اىل أن مــات، واإلمــا  احلســن  ،غــري املــوالن لــ  وحمــيب ال البيــت 

وم لوميــة ابنــاء االمــة االســالمية اوال  لول ابنت ــار الســاعة الــي يــتمنن فيهــا مــن عــن ك ــ  ويعــي  آآل  
 تسديد رميت  اىل ه ا احلنم اجلائر واالنتصار للم لومن واملستضعفن.
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 -ُتركي قاتل الصحابي وتيريه أجرًا:  املطلب السابع: توجه باطل وعقيد  فاسد 
الباطــل الفاســد الــ ي يصــحح ملعاويــة بــن اي ســفيان ان مشــنلة املســلمن اليــو  هــي مــ  هــ ا التوجــ  

وعمرو بن العاص وغريهم من الطلقاء وابناء الطلقـاء... ممـن شـارك يف احلـرب ضـد امـا  املسـلمن وخليفـة 
ومــنهم عمــار  يف صــفن ويف اجلمــل والنهــروان، وممــن قتلــوا بعــض أصــحاب رســول هللا  رســول هللا 

 لعمـار قـال"سـلم.. و عليـ  هللا صـل  هللا رسـول أن: سـلمة أ  بن اسر حي  نقل يف صحيح مسـلم )عـن
 (38).("الباغية الفئة تقتلك

 وبـن بينـ  صـفن مـن منصـرفة يف معاويـة مـ  ألسـري اين: قـال احلر  بن هللا عبد ويف مسند أمحد )عن
 يــ عل هللا صـل  هللا رســول  عـت مــا أبـت ا العــاص بـن عمـرو بــن هللا عبـد فقــال قـال: العــاص، بـن عمـرو
 هـ ا يقـول مـا تسـم  أال ملعاويـة عمـرو فقـال قال"الباغية الفئة تقتلك  ية بن ا وحيك"لعمار يقول وسلم
 (39)ب (. جاؤوا ال ين قتل  إمنا قتلناه أحنن هبنة أتتينا ت ال ال معاوية فقال

ر وغـريه وال اهر ان تربيـر اعمـال معاويـة وام الـ  الشـائنة وامل الفـة للشـرع االسـالمي مـن قبـل ابـن حجـ
 والتمال االع ار واحلج  الواهية قد تعلموها من معاوية نفس  حينما التـف علـ  حـدي  رسـول هللا 

 .--وقال اننا م نقتل عمارا  وامنا قتل  ال ي اخرج  يقصد ب لك أمري املؤمنن
ـــ   عليـــ  هللا صـــل  وهـــ ا ابـــن تيميـــة ايضـــا  ينتصـــر ملعاويـــة!!، ففـــي كتابـــ  خمتصـــر الفتـــاوي املصـــرية )قول

 أن مينــن بــل وأصــحاب  معاويــة بــ  املــراد اللفــظ هــ ا أن يف نصــا لــيس"الباغيــة الفئــة تقتلــ  عمــارا إن"وســلم
 عمــار بقتــل رضــي ومــن العســنر، مــن طائفــة وهــي قتلتــ  حــىت عليــ  محلــت الــي العصــابة تلــك املــراد ينــون
 العـاص بـن عمـرو بـن هللا كعبـد بقتلـ  يـرض م مـن العسـنر يف كـان أنـ  املعلـو  ومن حنمها حنم  كان
 أن أتول معاوية أن ويروى وغريها العاص بن وعمرو معاوية حىت عمار لقتل مننرين النال كان بل وغريه
 (81)التأويل(. ه ا رد عليا وأن قتلت  سيو  إىل ب  جاء ال ي هو قتل  ال ي

 التقــــي عصــــره جمتهــــد اإلســــال  شــــيخ وذكــــر ابــــن حجــــر قصــــة قتــــل مــــن ســــ  الصــــحاي بقولــــ  )قــــال
 ومخســـن مخـــس ســـنة األوىل مجـــادى عشـــر ســـادل االثنـــن يـــو  ظهـــر األمـــوي ابجلـــام  كنـــت الســـبني..
 هـو مـن فسـألت  ذلـك ينـرر وهـو حممـد، آل ظلـم مـن هللا لعن يقول ش  .. وهو إيل فأحضر وسبعمائة

 غل وجعل بسجن  فأمرت ومعاوية وي يد وع مان وعمر بنر أبو قال الصدي  بنر أبو قلت بنر أبو فقال
 العـدل بـدار ارمـيس يـو  أحضـروه مث ذلـك... علـ  مصـر وهـو فضـرب  املـالني القاضـي أخـ ه مث عنق  يف

 علـ  اجمللـس يف البحـ  ذنـوي... فطـال عـن تبـت فقـال تـ  لـ  قيـل مث يننر.. فلم وجه  يف علي  وشهد
 االستدالل اه  من ذكرت  ما قتل  عندي وسهل فقتل، بقتل  القاضي  ئ  فحنم توبت  قبول وعد  كفره
 (82)توبت (. لعد  ولقتل  بسب  لتنفريه صدري انشر  ال ي فهو
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ذلـك )ظلمهمـا  اعتقاده من يعود )بغض الرافضي للشي ن(أن  ب لك الرافضي تنفري وقال: )ومأخ 
 الــــــدين إقامــــــة يف النــــــيب )صــــــل  هللا عليــــــ  وســــــلم( بعــــــد األصــــــل أللمــــــا الــــــدين يف نقــــــ  فيهمــــــا لعلــــــي(

 (81)وإظهاره..(.
حـىت  ،عل  منـابر املسـلمن لعقـود متماديـة اين كان علماؤهم من س  معاوية ووالت  لعلي  اقول

فيـ  اذى  لرسـول هللا  --ام ينـن سـ  علـي ،من املقدمات الواجبـة يف خطـ  اجلمعـة صار سب  
ام ينـــن أخـــا  لرســـول هللا وابـــن  ،ام حيـــارب املشـــركن ،يف اقامـــة الـــدين --ام ينـــن دورخ لعلـــي ،!!

 (87).]علي م  احل  واحل  مع  ال يفرتقان حبق   عم ، ام يقل 
يرى ويسم  بنل ه ه البدع والفا لبين امية، وس  ابي  امـري املـؤمنن  وحجة هللا االما  احلسن 

مو  السَّـيوفِّ  وكما قال الشاعر:)ووجورو ُ  ،عل  منابر املسلمن الي اشادها واقامها جبهاده وبسيف    مُثَّ  يـودو
رِّ  ووجورو ُ ... يـوعوُفو اللِّّسواُن(. جورو و  موا الدَّهو

 .وهو اابوب عند هللا ع  وجل ورسول    (86)
 برجـل ائتـين ،اللهـم»  :فقـال ،جبلـي بطـري وسـلم عليـ  هللا صـل  النـيب أيت: قال مالك بن أنس )وروى

 هللا رســول إن: أنــس فقــال البــاب، يقــرع طالــ  أي بــن علــي فــ ذا ،« ورســول  هللا وحيبــ  ورســول ، هللا حيــ 
 النـيب فقـال « عينتـ  فقـد أدخلـ ، أنـس، ا» : فقـال وال ال ـة، ال انيـة أتـ  مث مشـغول، وسلم علي  هللا صل 
 مبن لـــة مـــين أنـــت»  :وســـلم عليـــ  هللا صـــل  النـــيب وقـــال « إيل؛ اللهـــم إيل؛ اللهـــم»  :وســـلم عليـــ  هللا صــل 
 حيسـن، م كالمـا املنـافقن مـن قـو  فقـال املدينـة، علـ  تبـوك غ و  يف خلف  ملا وذلك « موس  من هارون
 مــن هـارون مبن لـة مـين تنـون أن ترضـ  فهـال أهلـي علـ  خلفتـك إمنـا» : وسـلم عليـ  هللا صـل  النـيب فقـال
 صـل  وقـال « مـواله فعلـي مـواله كنـت مـن» : وسـلم عليـ  هللا صـل  وقال « بعدي نيب ال أن  إال موس 

 عليـــ  هللا صـــل  النـــيب وقـــال « منـــاف  إال يبغضـــك وال مـــؤمن إال حيبـــك ال»  : لعلـــي وســـلم عليـــ  هللا
 إال األنصـار معشـر منافقينـا نعـر  كنـا مـا: هللا عبـد بـن جـابر وقـال « آذاين فقد عليا آذى من» : وسلم

: يل فقالــت سـلمة أ  علـ  دخلـت: قـال احللـى هللا عبــد أي عـن وروي  طالـ  أي بـن علـي ببغضـهم
 عليـ  هللا صـل  هللا رسـول  عـت: فقالـت هللا معـاذ: فقلـتق فـينم وسـلم عليـ  هللا صل  هللا رسول أيس 
 يوعلـ أصـحاب  بـن وسـلم عليـ  هللا صـل  النـيب آخـ  وملـا « سبين فقد عليا س  من» : يقول وسلم
 إال أخرتــك مــا ابحلــ  بع ــين والــ ي» : فقــال ذلــك يف  علــي لــ  فقــال أحــد وبــن بينــ  يــؤا  م حاضــر
 (85)(.« ووارثي أخي وأنت بعدي، نيب ال أن  غري موس ، من هارون مبن لة مين فأنت ،لنفسي

 خــم بغــدير فن لنــا ســفر يفهللا رســول مــ  كنــا: قــال عــازب بــن الــرباء ويف فضــائل الصــحابة: )عــن
 بيـد وأخـ  ال هـر فصـل  شجرتن حتت وسلم علي  هللا صل  هللا لرسول وُكسح جامعة الصال  فينا فنودي
 مـؤمن بنـل أوىل إين تعلمون ألستم قال بل  قالوا أنفسهم من أوىل ابملؤمنن اين تعلمون ألستم فقال"علي
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 وعـاد وااله مـن وال اللهـم مواله فعلي مواله كنت من اللهم فقال علي بيد فأخ  قال بل  قالوا نفس  من
 مـؤمن كـل مـوىل يتوأمسـ أصـبحت طال  أي بن ا لك هنيئا فقال ذلك بعد عمر فلقي  قال"عاداه من

 (84) .(ومؤمنة
م يتمنن معاوية من ان خيفي حقـده وحنقـ  علـ   وم  ه ه احلج  اإلوية والنبوية ألمري املؤمنن 

 نـودوعُ  تـوعوـالوووا فـوُقـلو ﴿بصـريح القـرآن النـر   ال ي هو نفـس الرسـول  اإلسال  والقرآن املتم ل بعلي 
توهِّلو  مُثَّ  ووأونـوُفسوُنمو  ووأونـوُفسونوا وونِّسواءوُكمو  وونِّسواءو و  ووأوبـونواءوُكمو  أوبـونواءو و  عولو  نـوبـو  (83).﴾الونواذِّبِّنو  عولو  اّللَِّّ  لوعونوتو  فـونوجو

ال ي جي  علي  من ابب ان  اما  املسلمن وحامي الشريعة، ان يـداف  عـن ديـن  واالما  احلسن 
 جده وابي  ويصلح ما افسده معاوية.

 فـــر  فلمـــا ســـعد، ومعـــ  ابلبيـــت طـــا  معاويـــة حـــ  ملـــا: قـــال ،جنـــيح أي نابـــ ويف مـــروج الـــ ه )عن
ــروعو  علــي يف معاويــة وووقوــ و  ســريره، علــ  معــ  فأجلســ  النــدرو ، دار إىل معاويــة انصــر  ــبَّ ، يف وشو  ف حــف سو
 من واحد  خصلة يفَّ  ينون ألن وهللاّ  علي، س  يف شرعت مث سريرك عل  معك أجلستين: قال مث سعد

 لرسـول صـهرا   أكـون ألن واّللّ  الشـمس، عليـ  طلعـت مـا يل ينـون أن مـن إيل أحـ  لعلـي كانـت خصال
 الشـمس، عليـ  طلعـت مـا يل ينـون أن مـن إيل أحـ  لعلـي مـا الولـد من يل وأن وسلم علي  هللا صل  هللا
َّ "خيرب يو  قال  ما يل قال ، اّللّ  رسول ينون ألن وهللا  وحي  ورسول  اّللّ  حيب  رجال   غدا   الراية ألعطنو
 ألن وهللاّ  الشمس، علي  طلعت ما يل ينون أن من إيل أح "يدي  عل  هللاّ  يفتح بِّفورَّار، ليس ورسول  هللاّ 

 مبن لــة مــين تنــون أن ترضــ  أال":تبــوك غــ و  يف لــ  قــال مــا يل قــال وســلم عليــ  هللا صــل  اّللّ  رســول ينــون
 ال هللا وأ  الشـمس، عليـ  طلعـت مـا يل ينـون أن مـن إيل أحـ ُّ "بعـدي نـيب ال أنـ  إال موسـ  مـن هارون
 (88)مث لض(. بقيت، ما دارا   لك دخلت

 وهــي وأربعـن، إِّحـدى سـنة مـن ، عليـا   يسـبون أميــة بـين خلفـاء )كـان ويف اتريـخ سـ  علـي 
 عبــد بــن ســليمان أا  آخــر وتســعن، تســ  ســنة أول إىل ارالفــة، مــن نفســ  فيهــا احلســن خلــ  الــي الســنة
 (89)ذلك . أبطل عمر، ويل فلما ،امللك

وألصـــحاهبم  وال ـــاهر الـــ ي ال غبـــار عليـــ  يف كـــل هـــ ا التعصـــ  للباطـــل وال لـــم ألهـــل البيـــت 
والـرد   ،ومن واالهم من األوائل؛ هـو اتبـاع اوـوى الـ ي هـو أقـوى جنـود ابلـيس وأصحاب رسول هللا 

مننوا من ان يعيدوا ألنفسهم التسلط عن الدين االسالمي حقيقة وبقاؤهم حتت عباء  ورسو  االسال  ليت
 قُتِّـلو  أووو  موـاتو  أوفـو ِّنو  الرُُّسـلُ  قـوبولِّـ ِّ  مِّـنو  خولوـتو  قـودو  روُسـولخ  إِّالَّ  حُمومَّـدخ  ووموـا﴿ -والطغيان وهب ا قـال تبـارك وتعـاىل:

ُتمو   (91).﴾أوعوقوابُِّنمو  عولو  انـوقولوبـو
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وهـ ا ال لـم والطغيـان؛ ملَـّا م مينـن  ،سـالميةفلـوال لسـنهم ال ـاهري ابإلسـال  ملـا قـبلهم ابنـاء االمـة اال وثقافـاهتم  ،را  اتبـاعهم، ومـن جـاء بعـدهم مـن أبنـاء مدارسـهم ،انناره وتن يب ؛ لف اعتـ  وشـدت  وقسـوت 
يـــربرون لســـلفهم غـــري الصـــاو اعمـــاوم ال املـــة، وصـــناعتهم الفـــا واحلـــروب وقـــتلهم ألبنـــاء أهـــل  ،اىل اليـــو 
وأعمــــاوم املننــــر  امل الفــــة ألبســــط قواعــــد  ،وغصــــبهم حلقــــوقهم وألصــــحاب رســــول هللا  البيــــت

 كشــرب ارمــر و... فيقولــون اتر  الن الســلف مــن اصــحاب رســول هللا   ،وأولــوات الــدين االســالمي
فــال حيــ  لنــا نقــدهم أو انتقاصــهم... واتر  أخــرى الــم اجتهــدوا فأخطــاؤا!! فلهــم  ممــدوحون مــن قِّبلــ  

!! واالشـن  مـن كـل هـ ا الـم اتبعـوا سـيدهم معاويـة د )لعنـ  هللا( احلسـن ثواب واحد حىت يف قتل ي يـ
حـــن ابتنـــر يف زمانـــ  مـــ ه  املرجئـــة والقدريـــة، فتنصـــيب  ولـــده ي يـــد شـــارب ارمـــر قاتـــل الـــنفس اارتمـــة،  

 ك ليفة للمسلمن هو قضاء هللا وقدره، قال ه ا حينما اعرتضت علي  عائشة عل  توليت  ي يد.
فأن هللا تعاىل قد أرجأ حماسبتهم وال يعاقبهم الن كل مـن  ،الفس  والفجور من ي يد وغريهواما اعمال 

والنتيجـة جيـ  اطاعتـ   ،ينط  الشهادتن فأميان  كأميان املالئنة ال تضر معـ  سـيئة حـىت او هـد  النعبـة!!
ة احلـاكم ولـو سلك علماؤهم مبدأ اطاع ،وغض الطر  عن فسق  ومننرات !!... ومن ه ا املنه  املعاوي

بن ــرهم  فاحلســن  ،فـال جيــوز ارــروج علـ  احلــاكم ألي سـب  مــن االسـباب ،كـان فاســقا  قـاتال  جمرمــا  
وكــل مــا تقــد  يف هــ ا االمــر )االول( يرجــ  اىل ان هــ ه الفرقــة  ،خــرج علــ  احلــاكم الشــرعي فيجــ  قتلــ 

م العقل واملنط  السليم يف مجي  قد اتبعت هوى النفس األمار  ابلسوء، وم حتن املعادية ألهل البيت 
 ،وم تتبع  وخالفـت نصـوص القـرآن النـر ، فنب تـ  وراء ظهرهـا امورها الدينية، فابتعدت عن الرسول 

متمسنة لخبار ختد  اهواءها وتوجهاهتا، ومتبنياها القبلية لبعاد اهل البيت عن مناصبهم الي نصبهم هبا 
  هللا تعاىل.

 سر اهلل في ارضه الحسين المبحث الثاني: االمام

 املطلب االول:

 -الن طة اال ىل: احلسني:
فهــو ســليل النبــو ،  ،هــو االمــا  املعصــو ، الغصــن املتفــرع مــن شــجر  النبــو  والرســالة اامديــة الباســقة

وفضال   اكمل وامت برية هللا الع ي  الرمحن، خريا   ،املستدُر بوجه  الغما  ،إما  األ   خ ،وعقيد االمامة وارالفة
وارفعهـم  ،وأعالهـم منصـبا ، وأجلَّهـم قـدرا   ،وأكرمهم شـجر ، وأصـلبهم عـودا   ،أطيبهم فرعا  وأصال   ،يف زمان 

ــ  الع يــ  اجلبــار ابلعلــم والفهــم، وابلشــجاعة وال عامــة ،درجــة  ورتبــة خليفــة  ،فهــو أمــا  عصــره وزمانــ  ،خصَّ
ويف ثورتـ  وشـهادت  وبعــدها  ،د اجلبـار لسـرارالـرمحن، وقـد خصـ  قبـل مولـده ويف مولـده وبعـد مولـده الواحـ

 لرب الع   اسرار وأسرار.
-كمــا أظهــره يف نبيــ  عيســ   ســرخ أراد جــلَّ جاللــ  ان يُ هــره يف ولــد نبيــ  حممــد  ففــي والدتــ 

)وقــال قتــاد  ولِّــد احلســن بعــد احلســن بســنة  --لســتة أشــهر كعيســ  --فقــد ُولِّــد احلســن -
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ة أشــهر مــن اوجـــر . وقــال: م يُولــد مولــود قـــط لســتة أشــهر فعـــاش إال وعشــر  أشــهر، رمــس ســـنن وســت
 (92)(احلسن وعيس  بن مر  
فنيف سيعي  الطفل املولود وهو ال يرض  ال مـن امـ   ،سُر هللا ع َّ ا   --ويف رضاعة احلسن 

ت احلســن م ترضــع  أمــ  وم ترضــع  أن ــ  واعتلــت فاطمــة ملـّـا ولــدوال مــن ُمرضــعة )وقــال آخــرون انــ  
فنان أيتي  فيلقم  إهبام  فيمص  وجيعل هللا يف اهبا  رسول   ،وجف لبنها فطل  رسول هللا مرضعة فلم جيد

 (91)ففعل ذلك أربعن يوما  وليلة فأنبت هللا سبحان  وتعاىل حلم  من حلم رسول هللا(. ،رزقا  يغ ي 
 --فمـن ينـون هـ ا احلسـن ،سبحانك اللهم وحبمدك ا مـن جعلـت اسـرارك يف خملوقاتـك كامنـة

ليعي ، وما ه ا ظاهرا اال ألمـر وحـاد   عندك وما شأن  لديك حىت ُعل معج تك يف اهبا  نبيك 
جليل، قد قدرت ، وقد قضيت  يف لو  حمفوظ ابن ي ور ضد الرد  اجلاهلية، ويستشهد وتسى عيالـ ، ليبقـ  

مسة ال ين تنون سببا  يف قبولك توبة نبيك أي دينك. وما شأن  الع يم عندك حىت ُعل  أحد االفراد ار
يمُ  التـَّـوَّابُ  ُهـوو  إِّنَـّ ُ  عولويوـ ِّ  فـوتوابو  كولِّمواتو  روبِّّ ِّ  مِّنو  آودو ُ  فـوتـولوقَّ "يف قولك ) --البشر آد   أخـرج  (97)"الـرَّحِّ

فتــاب  عــن النلمــات الــي تلقاهــا آد  مــن ربـّـ  ابــن املغــازيل الشــافعي عــن ابــن عبــال قــال: ُســئل النــيب 
وقال صاح  ."فتاب وغفر ل  --سأل  حب  حممد وعلّي وفاطمة واحلسن واحلسن ":علي ، قال 

االنصـــا  بعـــد نقلـــ  هـــ ه الروايـــة؛ واحلاصـــل أن ســـؤال هللا حبـــ  غـــريه عليـــ  أمـــرخ ع ـــيمخ ال يؤخـــ  فيــــ  اال 
 (96)لحادي  صحيحة؛ ألن  خطابخ للرب ع  وجل واثبات حل  امل لوقن علي (.

 -صفو  هللا: الثا ية: االمام احلسني  الن طة
ق وايُّ واي درجـة رفيعـة، وصـل اليهـا احلسـن  ،واي رفعـة شـأن وعلـو تّـة ،اي قدر ع ـيم وجليـل

واي عهد عقده م  هللا  ،عند ابرئةق واي  ائل اتسم هبا ابو الشهداء --مقا  سا و حضي ب  احلسن
 :مناجات  ىف ش  للقاء رب  وهو )القائلوصدو  ب  حىت استشهد من اجل ، واي صد  ح  وع

 هواكالالالالالالالالالالالالا يف  الالالالالالالالالالالالّرا املالالالالالالالالالالالالق تركالالالالالالالالالالالالر
 الراب احلالالالالالالالالالالالالالالالالالبّ  يف قطعرالالالالالالالالالالالالالالالالالين  لالالالالالالالالالالالالالالالالالو

 

 أراكالالالالالالالالالالالالا لكالالالالالالالالالالالال  العيالالالالالالالالالالالالا   أيرمالالالالالالالالالالالالر 
 (95)سالالالالالالالالالالواكا الىل الفالالالالالالالالالال اد حالالالالالالالالالالتّ  ملالالالالالالالالالالا

 

حــىت اوصــل  كــل هــ ا اىل ان يصــطفي  هللا تبــارك وتعــاىل لنفســ . )عــن ابــن عبــال قــال: قــال رســول هللا 
عرج ي اىل السماء رأيت عل  ابب اجلنة منتواب  ال إل  إال هللا حممدخ رسول هللا ليلة صل  هللا علي  وسلم: 

 (94).علي ح  هللا و احلسن واحلسن صفو  هللا فاطمة خري  هللا، عل  ابغضهم لعنة هللا(

                                                        
 .224 ،2ذخائر العقى/ حم  الدين الطربي:  - 92
 .56ابو الشهداء احلسن بن علي/ عبال حممود العقاد:  - 91
 .73 ،1البقر :  - 97
ـــاء ومـــا وـــم مـــن -. و714التفهـــيم لشـــىت املعـــار  واملعـــاين/ خليـــل قدســـي مهـــر:  - 96 النرامـــات  االنصـــا  يف حقيقـــة االولي

 .53، 2وااللطا / حممد بن ا اعيل الصنعاين: 
ت كيـة الـنفس/ كـاظم احلسـيين احلـائري:  -.و22، 2منهاج الرباعـة يف شـر  لـ  البالغـة/ خـوئي مـري حبيـ  هللا بـن حممـد:  - 95
2،131. 
 .159 ،2اتريخ بغداد/ امحد بن علي ارطي  البغدادي:  - 94
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 -اببنه ابراهيم: -- دى احلسني  الن طة الثالثة:رسو  هللا 
 ووموـا﴿ ،اببن  ابـراهيم ابن يفدي رسولُ  النر  احلسنو  هللا تعاىل اعلم ورسول  يف سر هللا ع  وجل

ـيخ  إِّالَّ  ُهـوو  إِّنو  ۞ اووـوووى عونِّ  يـونوطِّ ُ  ولعـل السـر املننـون يف ذلـك علمـ  تعـاىل؛ ان يف بقـاء  (93).﴾يُـوحو  ووحو
( فحىت اذا سربو )احلسن ،حيا  أمدا  ُمعينا  سو  حيىي ب  اإلسال  اامدي األصيل ويبق   احلسن

وابلتمسك لذال االستمداد من حبـل  ،ولي الناهي وهدى اوادي وحول هللا وقوت  ،األمور بنور احلقيقة
ع   عل  ان يقـد  نفسـ  وأهـل بيتـ  قـراب   هلل تعـاىل مـن  ،هللا املتن؛ وهو حجة هللا عل  مجي  أهل االرض

ــموموا علــ  القضــا ء علــ  الــدين اإلســالمي وحماربتــ  أجــل ت بيــت عــرى اإلســال  الــي فصــمها آل اميــة، وصو
 ابسم اإلسال .

 ســلم و عليــ  هللا صــل  النــيب عنــد قال:)كنــتُ  العبــال أي فقــد روى اروطيــ  البغــدادي، بســنده عــن
 إذ ،هـ ا يقبـل واتر  هـ ا يُقبـل اتر  علـي، بـن احلسـن األميـن ف ـ ه وعل  إبراهيم ابن  األيسر ف  ه وعل 
 حممـد ا يل: فقـال ري من جربيل قال: أاتين عن  سرى فلما املنالع رب من بوحي جربيل علي  هبط
 هللا صـل  النـيب فن ـر ،بصـاحب  أحـدتا فافـد لـك امجعهمـا لـك: لسـت ويقول السال  عليك يقرأ ربك ان

 عليـ  حيـ ن م مـات ومـىت أموـة أُم  إبراهيم : انقال مث فبن  احلسن إىل ون ر فبن  إبراهيم إىل وسلم علي 
 عمــي بــن وحــ ن ابنــي ح نــت مــات ومــىت ودمــي حلمــي عمــي بــن علــي وأبــوه فاطمــة احلســن  غــريي، وأ
 بعــد قـال: فُقــبض ،إببــراهيم فديتـ  إبــراهيم تقـبض جربيــل ا ،ح لمــا علـ  حــ ين اؤثـر وا  عليــ  ا  وح نـت
 هثنــاا ورشــف صــدره إىل وضــم  قبلــ  مقــبال، احلســن رأى إذا ســلم و عليــ  هللا صــل  النــيب فنــان ،ثــال 
 (98).(إبراهيم اببين فديت  من فديت وقال:

 -: ج ي  ي يد احلسنيي يد احلست   يصطرعان  النيب الن طة الرابعة:احلسنني
 بـن يصـطرعانواحلسـن  احلسـن كـان: عن رسول هللا )صل  هللا علي  وسـلم( قـال هرير  أي )عن

فاطمة  قالت (99)"حسن هي":يقول ي  وسلموسلم ورسول هللا صل  هللا عل علي  هللا صل  هللا رسول يدي
 (211)(."حسن هي :يقول جربيل إن":فقال قهي حسن تقول م :

)أال ترضــن )ا فاطمـة( ان اقــول أ  هــي ا 7/256ويف ذيـل الروايــة الـي ينقلهــا صـاح  كنــ  العمـال 
أمـــرا  كـــان فهــل رلـــ  م ـــل هـــ ه املن لـــة حنــن صـــابرون ليقضـــي هللا  ،ويقـــول جربيـــل: هـــي ا حســـن ،حســن

 هللا مـن صـادرا   التأييـد كـان فـاذا ،وإرشـادات  تعاىل هللا أوامر ينقل الوحي عل  األمن هو مفعوال (. وجربيل
 وصــربا   وشــنيمة قــو  يتطلــ  للغايــة مهــم ألمــر احلســن اعــداد يــراد اذ وخفــي كــامن ســرخ  يتجلــ  تعــاىل

                                                        
 .6 -7 ،57النجم:  - 93
لــ  احلــ  وكشــف الصــد /  -. و1،116اتريــخ بغــداد: -. و716 ،51مشــ / علــي بــن احلســن)ابن عســاكر(: اتريــخ د - 98

 .8 ،23احلسن بن يوسف املطهر احللي: 
هي، ويقال: هي  ب اد  ها السنت يف اخرها، كلمة تقال عند االست اد  واصلها إي  ابومـ   ابـدلت هـا / فضـائل ارمسـة  - 99

 .7:116من الصحا  الستة:
 ،7كن  العمال/ علي بن حسـا  الـدين املتقـي اونـدي:   -و 114، 2االصابة يف معرفة الصحابة/ ابن حجر العسقالين: - 211

 .245 ،26موسوعة اطرا  احلدي / اتريخ دمش :  -و 256
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ابن جربيـــــل يشـــــج  ويؤيـــــد  فاطمـــــة ابنتـــــ  واراد  ، وم ـــــابر . ومـــــن ترضـــــي النـــــيب وع مـــــا   ،ومصـــــابر   
 دونــ ، نفهــم ان اتييــد جربائيــل افضــل؛ ألنــ  لمــر مــن هللا تعــاىل، حــىت جنــد ان رســول هللا  احلســن

يفصح بصريح العبـار  ان هنالـك امـرا  ع يمـا  وجلـيال   يستفهم ويقول هل رل  م ل ه ه املن لة، لنن  
 ان يقضي ، يستأهل منا الصرب مجيعا . وال بد من شأن ، قد قدره هللا تعاىل للحسن 

 --وحسـ  الوقــائ  التارخييـة يــرى الباحـ  ان هــ ا االمـر اجلليــل ارطـر؛ هــو ان يضـحي احلســن 
 بنفس  وأهل بيت  وان تسى عيال  من أجل بقاء اإلسال  حيا  اىل يو  القيامة.

 ؟سبط مت االسباطحمبوب النيب  ا ه  الن طة امامسة:ما هي دالالت ان اإلمام احلسني 
)روى الرتمـ ي بسـنده عـن يعلــ  بـن مـر  قــال: قـال رسـول هللا صـل  هللا عليــ  وسـلم: حسـن مــين وأ  

)عن اي هرير  أن النـيب صـل   (212)حسن سبط من االسباط(. ،اُح  هللا من أح  حسينا   ،من حسن
هنــا  (211)د أبغضــين(.هللا عليــ  وســلم قــال: مــن أحــ  احلســن و احلســن فقــد احبــين و مــن أبغضــهما فقــ

وهبــ ا يشــري اىل االمــة  وبــن احلســن عــن االرتبــاط الوثيــ  والعميــ  بينــ   ينشــف رســول هللا 
 ه ا ليس كأحدكم، كما م اكن كأحدكم. االسالمية؛ أن الفِّتوا ان اركم وتنبهوا بعقولنم ابن احلسن

  ي هـــو مـــن النـــيب الـــ --واحلســـن ،فمســـؤولية ومـــا اُلقـــي علـــ  عاتقـــ ، ليســـت كمســـؤوليتنم
وهو السبط: أي األمة من ارري، هب ا كل  يريد رسول  ،من ، وال ي أح َّ هللاُ من أح  حسينا   والنيب
وان الــــدين االســــالمي ســــو  لــــن يســـــتقيم اال  ان يشــــري اىل ســــر هللا عــــّ  وجــــل َّ يف احلســـــن هللا

حي  مض  يف طريقـة اىل  ،طف  بنفس  لدين جده حممد املص لن ينون قراب   و فداءا   ابحلسن
فغـاص وسـط اجلحافـل والسـها  تسـقط عليـ  كـاملطر )وهـو يتم ـل بقـول  ،الغاية القصوى، واود  األ ـ 

 (217)القائل: ان كان دين حممد م يستقم... إال بقتلي ا سيو  خ يين(.
بــــال فلتســــجد االرض خشــــوعا ؛ لتضــــحيتك، ولتــــ ر  الســــماء دمــــا ؛ حــــ    لفاجعتــــك، ولتنحــــين اجل

والع مــــاء ركوعــــا ؛ اجــــالال  ل باتــــك، ولتهتــــف النــــال مجيعــــا ؛ لبيــــك ا م لــــو ، لبيــــك ا حســــن؛ لســــنا  
 بنهجك.

فداللتــــ   (216)ان االســــال  حممـــدي الوجــــود حســـيين البقــــاء"(.")وانـــ  جــــاء يف احلـــدي  النبــــوي املبـــارك
ية وبطولــة االمــا  اللف يــة وحســ  معطيــات الواقــ  ان:)كــل مــا عنــد  مــن إســال  ومســلمن بفضــل تضــح

، وه ا ما اكده وامج  علي  رواد الفنر ومحلة العلم يف ارجاء املعمـور ، حـىت قـال رئـيس جـام  احلسن
 (215)االزهر حممد عبده: لوال احلسن ملا بقي و ا الدين من اثر(.

                                                        
 .36 ،73حبار االنوار/ حممد ابقر اجمللسي: -و 627 ،25صحيح ابن حبان:  -. و458 ،5سنن الرتم ي:  - 212
 .291اع  اارقة/ امحد بن حجر العسقالين: الصو  - 211
 .156 ،6اجملالس السنية/ حمسن عبدالنر  االمن احلسيين:  - 217
 .9 ،12ارصائ  احلسينية/ جعفر التسرتي:  - 216
 .15احلسن رحيانة النيب بطل االسال  ارالد،  - 215
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 ، مـا بقـي وـ ا الـدين مـن اثـر، ولـواله مـا ظهـر( )لـوال قتـل احلسـنويقول السيد حمسن االمـن)
؛ بتضحية فهن ا اقتضت احلنمة اإلوية ان يبق  دين حممد  (214)لل اص والعا  كفر ي يد واحلاده(.

فان هللا ع  وجل امنا اجرى االمور لسباهبا كمـا تقتضـي  سـنت  اإلويـة يف أفـا   --وفداء ولده احلسن
اىل ولـده    رسـول هللا وهنـ ا كانـت ن ـر  ،حيا  االنسان مـن بـدااهتا ويف سـريها التنـاملي اىل لايتهـا

 --شــاء املــوىل تعــاىل ان تســتمر وان يبقــ  ذكــره )وا  مــن حســن(، فحيــا  النــيب  --احلســن
فلـوال تضـحية  ،بعد أن ع   معاوية وولده ي يد القضاء عل  اإلسال  وهد  اركانـ  --بتضحية احلسن

 م يب  من اإلسال  اال ر  . --احلسن
حتةى يخةرب اهلل عةر     -–سةر املكنةون يف مقتةل االمةام الحسةني      املطلب الثاني:ما هو ال

 -وجل بقتله:
حىت يغض  لقتلـ  هللا  --فمن هو احلسن ،فقد ن ل ملُك القطر )املطر( وجربيل خيربان عن قتلة

 ءُ توشوا مونو  تُعِّ ُّ ﴿ ،عّ  وجلق!. سبحانك اللهم وحبمدك، ا مع  االولياء، وا م ل اجلبابر  العتا  واالشقياء
ُر.. بِّيودِّكو  توشواءُ  مونو  ووُت ِّلُّ   .(213).﴾اروويـو

بـل صـار القتـل والقتـال مـن سـنن  ،مما درج عليـ  ابنـاء البشـر، االئـتال  واالخـتال ، واابـة والضـغينة
فُيقتـــل يف غمـــار احلـــروب االال  ومـــنهم  ،احليـــا  الفطريـــة دفاعـــا  عـــن الـــنفس ومـــن أجـــل املصـــاو امل تلفـــة

لنـن م حُنـطو علمـا  ابن أحـدا  مـن اوالد االنبيـاء او  ،قرآن النر  والتاريخ عن ذلـك ك ـريفحدثنا ال ،األنبياء
 .دما   السماء بنت  حىت ،قد اهتم مبقتل  املوىل تبارك و تعاىل --عامة النال غري احلسن

  كألا احليطان عل  ترى أا  سبعة قتل  )احلسن(  بعد من ت السماء )أن اارقة: ففي الصواع 
 مـن حجـر رفـ  مـا سـعيد أبـو وقـال بعضـا.. بعضـها النواكـ  وضـربت محرهتـا شـد  من معصفر  مالحف
 تقطعت.. حىت مد  ال ياب يف أثره بقي دما السماء مطرت ولقد عبيط د  حتت  وجد إال الدنيا

 إىل احلسن برأل جيء ملا وأن  والنوفة والشا  خبراسان واجلدر البيوت عل  كالد  مطر أن  رواية ويف
 اجلــــوزي ابــــن قــــال محرهتــــا.. وبناؤهــــا بنـــت الســــماء أن ال علــــيب وأخــــرج دمــــا.. حيطالــــا ســـالت زاد دار

 احلســن قتــل مــن علــ  غضــب  أتثــري فــأظهر اجلســمية عــن منــ ه واحلــ  الوجــ  محــر  يــؤثر غضــبنا أن وحنمتــ 
 (218).(اجلناية لع م إظهارا األف  حبمر 

 أن ربـ  القطر)املطـر( ملك استأذن صل  هللا علي  وسلم قال النيب أن وقد اخرب تعاىل بقتل  )عن أنس
 علينــا احف ــي ســلمة أ  هللا صــل  هللا عليــ  وســلم ا رســول فقــال ســلمة أ  يــو  يف وكــان لــ  فــأذن يــ ورين
صـل  هللا عليـ   هللا رسـول علـ  فوث  فاقتحم احلسن دخل إذ الباب عل  هي فبينا أحد يدخل ال الباب

 أمتــك إن قــال نعــم أحتبــ ق قــال امللــك لــ  فقــال ويقبلــ  يل مــ   صــل  هللا عليــ  وســلمهللا رســول وســلم فجعــل
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 فجعلتـ  سـلمة أ  فأخ تـ  تـراب امحـر أو بسـهلة فجاء فأراه ب  يقتل ال ي املنان أريك شئت وإن ستقتل 
 األرض بـةتر  مـن هـ ا إن وقـال أمحـر تراب من كفا  ولين مث قالت ،أمحد وابن املال رواية ... ويف،ثوهبا يف
 صار وقد احلسن قتل يو  فأصبت  ..قارور  يف فوضعت  ..قتل قد أن  فاعلمي دما صار فمىت هبا يقتل الي
 يقول: قائال  عت احلسن قتل ليلة كانت فلما ...دما

 حسالالالالالالالالالالالالينا جهالالالالالالالالالالالالم ال الالالالالالالالالالالالاتلون أيهالالالالالالالالالالالالا
 دا د ابالالالالالالالت لسالالالالالالالان علالالالالالالال  لعنالالالالالالالرم قالالالالالالالد

 

  الرالالالالالالالالالالالالالالالالال لي  ابلعالالالالالالالالالالالالالالالالال اب أبشالالالالالالالالالالالالالالالالالر ا 
 (309)اإلجنيالالالالالالالالالالالالال   حامالالالالالالالالالالالالال   موسالالالالالالالالالالالالال 

 

ـــــل احلســـــن  ـــــ  مبقت ـــــيب  --فـــــال عجـــــ  أن يهـــــتم هللا عـــــ  وجـــــل ومالئنت ـــــ  ابلن ال كـــــي اشـــــب  ارل
احــرز اعلــ  املعــايل و اهبـــ  املفــاخر، كــر  االصــل، طيــ  العــر ، حبيـــ   ،مســتعلي ااامــد واملفــاخر

، سيد شباب اهل اجلنـة، ضـح  بنفسـ  واوالده واخوتـ  واهـل بيتـ ، وسـيب عيالـ ؛ مـن الرسول االكر  
ال الــــ  اال هللا حممــــدا  رســــول هللا"، وآثــــر ذلــــك كلــــ  علــــ  طاعــــة الفســــقة اللئــــا ، فقــــد  "اجــــل اعــــالء كلمــــة

ين ر اىل اهل بيت  وانصاره جم رين كاألضـاحي يسـفي علـيهم الـ اري علـ  رمضـاء كـربالء، ولنـن كان
نـــت ثقـــي يف كـــل  )اللهـــم ابعـــ   املتفـــاين يف ذات هللا، وبنرامـــة اي الضـــيم، كـــان خياطـــ  معشـــوق  فيقـــول: 

 (221) كـرب، ورجـائي يف كــل شـد ، وانـت فيمــا نـ ل ي ثقـة، وانــت ويل كـل نعمـة، وصــاح  كـل حســنة(
)وملـــا اشــــتد بــــ  احلــــال رفـــ  طرفــــ  اىل الســــماء وقــــال: صــــربا  علـــ  قضــــائك ا رب ال الــــ  ســــواك ا غيــــا  

 (222)املستغي ن(.
 لبدع بني امية المبحث الثالث:مراقبة االمام الحسين

حيــ     ــالو  املشــؤو  الــ ي ذكــر ه يف املبحــ  االول!! يتحــرك بعــد وفــا  الرســول االكــر  بــدأ ال
فبـدأت موجـات التشـنيك املسـيحية  ،كان يتحن الفـرص لالنقضـاض علـ  كـل ثوابـت االسـال  واجنازاتـ 
ار وكـ لك حركـات الرجـوع اىل االســتئ  ،واليهوديـة تعصـف علـ  عاصـمة الدولـة االســالمية )املدينـة املنـور (

لـــك و... لنـــن هـــ ا ال ـــالو  اجتمـــ  لوضـــح صـــور  يف الســـلطان االمـــوي وابألخـــ  يف ي يـــد 
ُ
ابل ـــرو  وامل
والتجـــاهر ابلفســـاد وشـــرب  ،واالســـتحواذ علـــ  امـــوال املســـلمن ،حيـــ  خلـــط النفـــر ابإلســـال  ،الفاســـ 
 قيصرية فرعونية كسروي . ،فان معاوية وي يد أعاداها وممن تبعهم من االموين ،ارمر
 -ملطلب االول:االنتكاسة الكربى وبداية السقوط:ا

ــُتمو ﴿مــن ان يصــنعوا خــري أمــة  واهــل بيتــ   بعــد ان لنــن الرســول االع ــم حممــد ــرو  ُكنـو يـو  أُمَّــةو  خو
رِّجوتو  لوموعوُرو ِّ  أتووُمُرونو  لِّلنَّالِّ  ُأخو ُنونو  الوُمنونورِّ  عونِّ  ووتـونـوهووونو  ابِّ ّللَّ  ووتـُؤومِّ ة ان يـروا رايـة م ير  لبين اميـ (221).﴾ابِّ

االميان تعلوا وان دوحة االسال  ترتفـ  وت هـوا، فأخـ  احلـ ب االمـوي يسـتحوذ علـ  جهـاز احلنـم وادواتـ ، 
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 10 :العدد

 

مو ﴿فسع  إلعاد  االمة اىل اجلاهلية االوىل ،ويتحرك ابُاه يتناقض م  مبادئ االسال  كلية   لِّيَّةِّ  أوفوُحنو  اجلوواهِّ
ُغونو  م ا اّللَِّّ  مِّنو  أوحوسونُ  وومونو  يـوبـو فأوال  بدأ إبعاد  الفئـة الـي حاربـت االسـال  والـي  (227).﴾يُوقُِّنونو  لِّقووو و  ُحنو

 ،عــن مواقعهــا الــي كانــت تشــغلها ســواء كانــت اقتصــادية او ســيادية او اجتماعيــة ابعــدها رســول هللا 
موقـ   ،قـ  أقـوىلنن مـن مو  ،فأعادها اىل مواقعها االوىل ومراك ها يف السلطة زمن النفر واجلاهلية االوىل

بل قامـت السـلطة االمويـة بعـ ل الطبقـة  ،الشرعية والقدسية يف ن ر املسلمن وهو موق  ارالفة االسالمية
 والي ُبين عليها االسال  وإبعادها. املؤمنة املوالية ألهل البيت 

لفضــائح فا ،بــل واستئصــال االســال  مــن جــ وره ،وســع  االمويــون اىل اشــاعة اررافــة، وال لــم والفســاد
ابختــاذ الــدين والشــرع وســيلة لقمــ  حركــات املســلمن  ،والوقــائ  اىل اتســم هبــا االمويــون شــاهد علــ  ذلــك

أدا  لتربيـر اعمـاوم السـيئة  ،مسـألة القـدر ،املطالبة بتطبي  االسال  من قِّبول ارلفاء... ولقد اخت  االمويون
 أن فقد قال ابـو هـالل العسـنري: )وروي ،درفنانوا يُرجعون تسلطهم وشىت انواع العب  والفساد اىل الق

 ،ومب ــل هــ ا أجــاب معاويــة عبــدهللا بــن عمــر (226)كلهــا(. العبــاد أفعــال يريــد هللا أن زعــم مــن أول معاويــة
)إين اح رك أن تش  عصا املسلمن وتسع  يف تفري  ملتهم  -عندما استفسر من  عن تنصيب  ي يد قائال :

وكــمو  (225)د كــان قضــاء  مــن القضــاء ولــيس للعبــاد خــري خ مــن أمــرهم(.وان أمــر ي يــد قــ ،وأن تسـفك دمــاءوهم
ــــل كمعبــــد اجلهــــين وغــــيالن  ،و ل كــــل مــــن عــــارض فنــــر  القــــدر ،احلــــ ب االمــــوي األفــــواه القتــــل والتنني

 حىت سادت ه ه الفنر  عند النال. ،الدمشقي
 بيـين مـا مينعـين )مـاعندما ذكر قصة اروارج يف النهـروان لعائشـة فقالت: ،فقد روى ارطي  البغدادي

 بينهمــا لـر  فـرقتن علــ  أمـي تفـرت  يقــول: سـلم و عليـ  هللا صــل  النـيب  عـت احلــ  أقـول أن علـي وبـن
 يقــتلهم تـراقيهم يتجـاوز ال القـرآن يقـرؤون سـوقهم أنصــا  إىل أزرهـم شـوارهبم حمفـون رؤوسـهم حملقـون فرقـة

 منــك!! الــ ي كــان فلــم هــ ا، تعلمــن فأنــت ؤمنناملــ أ  ا فقلــت قــال تعــاىل هللا إىل وأحــبهم إيل أحــبهم
 (224).(أسباب وللقدر مقدورا ، قدرا   هللا أمر وكان قتاد  أاب ا قالت

فقــال  ،)دخــل ال هـري علـ  الوليــد بـن عبـدامللك وقـد وضـعوا االحاديـ  الناذبــة علـ  رسـول هللا 
ا اســـرتع  إذا هللا أن لـــ : مـــا حـــدي  حيـــدثنا بـــ  أهـــل الشـــا ،  عنـــ  واســـقط احلســـنات لـــ  تـــ ك رعيتـــ  عبـــد 

وروج االمويــــون الباطــــل، والــــ   وارمــــر وغشــــيان  (223)املــــؤمنن(. أمــــري ا ابطــــل: ال هــــري الســــيئات، قــــال
وقتلوا الصحابة والصاحلن أم ال: حجر بن عدي ومي م التمار ورشـيد  ،والغناء واللع  ابلقرود ،االمهات

ــاهروا ابإلحلــاد الــ ي م يستأصــل   الــ ي كــان ي هــر علــ  فلتــات  ،االســال  مــن نفوســهماوجــري و... ُو
 سـفيان أاب أن احلسـن عـن فلنن ـر اىل ن عـة االحلـاد عنـد اي سـفيان: )وروي ،السنتهم بن الفينـة واالخـرى
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 واجعل كالنر  فأدرها وعدي تيم بعد إليك صارت قد فقال: الي  ارالفة صارت حن ع مان عل  دخل
 ول  وفعل، بك هللا فعل عين قم ع مان ب  فصا   ر وال جنة ما أدري وال كاملل هو ف منا أمية بين أواتدها
 إســـالم  ينـــن م أنــ  علـــ  يـــدل مــا بعضـــها ويف أذكرهــا م األخبـــار أهـــل ذكرهــا رديـــة هـــ ا حنــو مـــن أخبــار
 (228)ساملا (.

ســيف )ومــر ابــو ســفيان بقــرب محــ   وضــربة برجلــ  وقــال: ا أاب عمــار  إن األمــر الــ ي اجتلــد  عليــ  ابل
قـال ابـن اي احلديـد يف شـر  لـ   -وامـا مـروان بـن احلنـم: (229)أمـس، صـار يف يـد غلماننـا يتلعبـون بـ (.
 الصـحابة...ألن  يف يـ كر أن مـن وأقـل فـأحقر احلنـم بـن مـروان البالغة نقـال  عـن شـي   اي جعفـر )فأمـا

هللا  رســـول عـــدو أبـــوه كـــان اللعينـــان، الطريـــدان وتـــا العـــاص بـــن احلنـــم وأبـــوه هـــو ابإلحلـــاد، جمـــاهرا كـــان
 إحلـــادا   وأع ـــم عقيـــد  فأخبـــ  ابنـــ ، مـــروان أمـــا و املدينـــة... عـــن  هللا رســـول طـــرده أن ... إىل

 (211).(وكفرا  
 -الن طة اال ىل:النزعة اإلحلادية عند يزيد بت معا ية:
شــعره  وابألخــ  يف ،وكانــت تنفلــت علــ  لســان  ،كانــت الن عــة االحلاديــة عنــد ي يــد مــن  اتــ  البــارز 

واابحتـ  املدينـة املنـور  جلنـد الشـا ، وضـرب  النعبـة ابملنجنيـ ، وهـ ا ينشـف  ومواقفة، كقتال  احلسن 
ابري ران يف جملس  وهو عل  من ـر   وأف عها نن   رال احلسن  ،عن عم  الن عة اإلحلادية يف نفس 

 صل  هللا علي  وسلم: أتنن  من اصحاب رسول هللا ،جبريون بعد وقعة الطف.. )فقال ابو برز  األسلمي
بقضـيبك يف ثغــر احلســن: أمــا لقــد أخــ  قضــيبك مـن ثغــره مأخــ ا !! لرمبــا رأيــت رســول هللا صــل  هللا عليــ  

وانشـد ي يـد وهـو يننـ  ثنـاا  (212).وسلم يرشف : أمـا إنـك ا ي يـد ُـيء يـو  القيامـة وشـفيعك ابـن زاد(
 ابلقضي . سبط الرسول 

  الالالالالالالالالالالالهد ا ببالالالالالالالالالالالالدر أ الالالالالالالالالالالاليا ي ليالالالالالالالالالالالالر
  رحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاً   اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرهلوا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال هلوا

 ا الالالالالالالالالر م مل الن  نالالالالالالالالالد  مالالالالالالالالالت لسالالالالالالالالالر
  الالالالالالالالالالالالالالم ابمللالالالالالالالالالالالالالال  ها الالالالالالالالالالالالالالم لعبالالالالالالالالالالالالالالر

 سالالالالالالالالالالادا م مالالالالالالالالالت ال الالالالالالالالالرم قرلنالالالالالالالالالا قالالالالالالالالالد
 

 ا سالالالالالالالال   قالالالالالالالالأل مالالالالالالالالت امالالالالالالالالزرال جالالالالالالالالزع 
 (311)اي يزيالالالالالالالالالالالالالد ال تشالالالالالالالالالالالالال  مث قالالالالالالالالالالالالالالوا

  عالالالالالالالال  كالالالالالالالالان مالالالالالالالالا أ الالالالالالالالد بالالالالالالالالين مالالالالالالالالت
  الالالالالالالالالالالالالالالز   حالالالالالالالالالالالالالالاليٌ   ال جالالالالالالالالالالالالالالالاء  الالالالالالالالالالالالالالال 

 (311) اعرالالالالالالالالالالالالالالالد  ببالالالالالالالالالالالالالالالدر  عالالالالالالالالالالالالالالالدلناج
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 -ئة أداً  ت يرية  عماهلم السيئة:الن طة الثا ية:اختاذ االمويني م هب املرج
اهر بنو أميـة ابرالعـة واجملـون، وتبـ ير أمـوال املسـلمن، والـدعار  والغنـاء والسـنر واالسـتهتار وكـل  ُو

 (216))وكـــان معاويـــة أول خليفـــة يـــدخل ارمـــر يف قصـــره(. ،هـــ ا صـــار شـــائعا  يف قصـــور خلفـــاء بـــين أميـــة
ة القائـل )االميـان قـولخ بـال عمـل.. فلـو ان احـدا  ذبـح أابه وأمـ  واعتمدوا لتربير اعماوم ه ه مـ ه  املرجئـ

أو زين وسر  أو احر  املصاحف أو هد  النعبة...أو أت  اي كبري  فـان ذلـك ال  ،وأخاه واحرقهم ابلنار
اميانــ  ك ميــان  ،يفســد عليــ  اميانــ  وال خيرجــ  منــ ... وانــ  اذا اقــر بلســان  ابلشــهادتن انــُ  مســتنمل االميــان

وفيما روي عن سعيد ابـن  (215)فعل ما فعل وارتن  ما ارتن  مما ل  هللا عن (. يل ومينائيل جرب 
لقــد اعطــ  بنــو أميــة املناصــ  الســامية ألوالد الــ   والفســقة  (214).﴾املرجئــة يهــود هــ ه ااُلمــة﴿جبــري قــال 

قــاموا مبصــادر  !! واعتنــوا ابملتمــردين علــ  احنــا  هللا تعــاىل!! و --واهــل بيتــ  واعــداء رســول هللا 
 احلرات واالموال.
، معــدن العــ  والنرامــة، والوفــاء منهــل االميــان الصــاد ، امــا  االمــة، املنلــف مــن واالمــا  احلســن

صـــاح  الشـــريعة عـــ  وجـــل حبمايتهـــا واحلفـــاظ عليهـــا، والـــدفاع عنهـــا، يـــرى ويســـم  بنـــل مفـــردات هـــ ا 
 االنقالب عن الدين،

 اه اال ان يقــف بوجــ  هــ ا االحنـــرا ، رافعــا  رايــة جــده حممـــدىل اجلاهليــة االوىل، فمــا عســـاوالــرد  
ليستنق  االمة من اجلهالة وحري  الضاللة، وليوصد االبواب بوج  هـ ه الـرد  اجلاهليـة، وهـو يعلـم ان ذلـك 

 سينلف  سفك دم  ود  اهل بيت .
 (127)."﴾َأْهِلَها ِمْن َباِهٌد َوَبِهَد﴿ -املطلب الثاني:بهادات وبواهد تاريخية:

 ا ساب اال را : -3
 والغلمـان القيـان واختاذ والصيد ابلغناء واالستهتار الشراب شرب أظهر من أول معاوية بن ي يد )كان

 احلسن، قتل يده عل  جرى مث والدينة ابلنالب واملعاقر  القرود من املرتفون من  يضحك مبا والتفن 
عقد )هنــ ا يف املصـدر، ولعــل املــراد ال صــحيح هـ ا مــ  وكــان وإحراقـ ، البيــت ورمــي احلـر ، أهــل وقتـل

 (218)ركب (. إال بشيءو  يهم ال الع مية ماضي يرى، فيما صحيح العقيد (
 ثور  احلسني: -1

جعلتـ  أضـعف مـا ينـون صـلة ابلعقيـد  الـي يريـد أن  ،او القريبة من املسـيحية ،)ونشأ  ي يد املسيحية
قبـــل أن يلـــي احلنـــم واالنســـيا  مـــ   وحيـــا  التحلـــل الـــي عاشـــها ،حينـــم النـــال اب هـــا أعـــين االســـال 

                                                        
 .69أتمالت يف زار  وار  االنبياء:  - 216
 .96 ،7حبو  يف امللل والنحل/ جعفر سبحاين:  - 215
 .95 ،7املصدر الساب :  - 214
 .14 ،23يوسف:  - 213
 .233 ،1انساب االشرا  / البالذري:  - 218
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والتلُبس بلبـال الـدين  ،كل ذلك جعل  عاج ا  عن الت اهر ابلورع والتقوى  ،وتلبية كل رغبات  ،العاطفة
 ،بعد أن حنم املسلمن...ومن مث سيقبل النال بال تردد تربيـر احلسـن وأنصـاره ل ـورهتم حبمايـة الـدين

 (219)وإنقاذ املسلمن من جور األموين(.
 لفخري يف اآلداب السلطا ية:ا -1

لـبس كـالب الصـيد األسـاور )وكان ي يد بن معاوية أشد النال كلفـا  ابلصـيد ال يـ ال الهيـا  بـ ، وكـان يُ 
 (271).(من ال ه  واجلالل املنسوجة من ، ويه  لنل كل  عبدا  خيدم 

 الفخري يف اآلداب السلطا ية: -4
كانــت واليتــ  علــ    ...لهــو والقــن  وارمــر والنســاءكــان مــوفر الرغبــة يف ال،  ي يــد ابنــ ُ  )مث ملــك بعــدهُ 

أصح القولن ثال  سنن وستة أشهر. ففي السنة األوىل قتل احلسن بن علـي، عليهمـا السـال ، ويف 
 (272)(.السنة ال انية ل  املدينة وأابحها ثالثة أا ، ويف السنة ال ال ة غ ا النعبة

 :مر ال ال هب -5
علـ  الشـراب،  ومنادمـةح  طرب وجوار  وكالب وقـُُرود وفهـود وكان ي يد صافسو  ي يد وعمال : )

 وجلس ذات يو  عل  شراب ، وعن ميين  ابن زاد، وذلك بعد قتل احلسن، فأقبل عل  ساقي  فقال:
الالالالالالالالالالالْربرًة تال الالالالالالالالالالالرر ًّي ًمشراً الالالالالالالالالالالي  اْسالالالالالالالالالالالً يًن  ر
 صالالالالالالالالالاحب السالالالالالالالالالّر  ا ما الالالالالالالالالة ًعْنالالالالالالالالالًدي

 

 مث ًمالالالالالالالالالالالْ   اسالالالالالالالالالالالق مثلهالالالالالالالالالالالا ابالالالالالالالالالالالت زايد 
  لرسالالالالالالالالالالالالالالالالديد مغنمالالالالالالالالالالالالالالالالي  جهالالالالالالالالالالالالالالالالادي

 

وغل  عل  أصحاب ي يد وعمال  ما كان يفعل  من الفسو ، ويف أام  ظهـر ، مث أمر املغنن فغنوا ب 
 (271).الغناء مبنة واملدينة، واستعملت املالهي، وأظهر النال شرب الشراب(

 اتريخ املفاء: -6
دينــة ت املبــول ..)ويف ســنة ثــال  وســتن كانــت وقعــة احلــر  علــ  ابب طيبــة مــا كــاد ينجــو مــنهم أحــد

 الواقـديوكان سب  خل  أهل املدينة ل  أن ي يد أسر  يف املعاصي وأخرج ، وافتض فيها ألف ع راء
رمـــ  نمـــن طـــر  أن عبـــد هللا بـــن حن لـــة بـــن الغســـيل قـــال: وهللا مـــا خرجنـــا علـــ  ي يـــد حـــىت خفنـــا أن 

ــــننح أمهــــات األوالد والبنــــات واألخــــوات ويشــــرب ارمــــر ويــــدع ــــ  رجــــل ي  ابحلجــــار  مــــن الســــماء إن
 (277)(.الصال 

 مر ال ال هب: -7
عورو ل )  :أن الوليد أحلد يف شِّ

                                                        
 .243 – 224ن ظروفها االجتماعية واثرها االنسانية / حممد مهدي  س الدين: ثور  احلس - 219
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 تلعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبر ابمم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ي
   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ًر  نعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين  عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامي

 

 ال كرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب رْحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  أاتج    بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 
 (314) !! الالالالالالالالالالالالالرايب  نعالالالالالالالالالالالالالين قالالالالالالالالالالالالال  ً  

 

 "من ارهاصات الرد  املطلب الثالث: موقف االمام الحسني 
ُتمو ﴿هو موقف القرآن النر   ان موقف   يـو  ُكنـو رِّجوـتو  أُمَّـةو  رو خو لوموعوـُرو ِّ  أتووُمـُرونو  لِّلنَّـالِّ  ُأخو ـوونو  ابِّ  ووتـونـوهو

ــرِّ  عوــنِّ  ُنــونو  الوُمنونو ّللَِّّ  ووتـُؤومِّ ــوا الَّــ ِّينو ﴿ (275).﴾ابِّ ــاتُِّلونو  آوموُن ــبِّيلِّ  يفِّ  يـُقو ــُروا ووالَّــ ِّينو  اّللَِّّ  سو ــاتُِّلونو  كوفو ــبِّيلِّ  يفِّ  يـُقو  سو
ــاتُِّلوا الطَّــاُغوتِّ  لِّيوــاءو  فـوقو ــيوطوانِّ ال أووو يوــدو  إِّنَّ  شَّ ــيوطوانِّ  كو ــانو  الشَّ ــعِّيف ا كو  وموقــف جــده رســول هللا  (274).﴾ضو

 وذلـــك فبقلبـــ  يســـتط  م فـــ ن فبلســـان  بيـــده يغـــريه أن يســـتط  م فـــ ن بيـــده فليغـــريه مننـــرا مـــننم رأى ]مـــن
 (273)اإلميان . أضعف

نلــف حبمايــة الشــريعةا لقــد كــاد االحنــرا  يف االمــة ان ينــون دينــا  زمــن ي يــد واالمــا  احلســن 
ُ
 ،مل

وقتـل وتشـريد وابعـاد للـ ين اقـاموا  ،من استئصال للقيم واملبادئ االساسـية يراق  ما حياك ألمة جده 
الــ ي  صــر  الــدين االســالمي جبهــودهم املضــنية ودمــائهم ال كيــة وجراحــاهتم الــي م تنــدمل بعــد...وهو

م  طهـار   ،سناء ورفعة احلس  وكر  الشر و  ،وحممود الشمائل وارالل ،اجتم  ل  من صفات النمال
فقــد حتــدر مــن اكــر   ،مــا م يتهيــأ لغــريه مــن افــ اذ ورؤول الرجــال ،والــنفس الراضــية املرضــية ،الفطــر  النقيــة

 وانته  اىل أطي  االعرا . ،واشر  املناس 
ل رب اخـي رسـو  ،يعسـوب الـدين ،امـري املـؤمنن ،اول النال اسالما   ،م يسجد لصنم فأبوه علي 

 ،وجـده عبـد املطلـ  ،وفاديـ  حـامي رسـول هللا  ،وجده ابو طال  ع يم املشي ة مـن قـري  ،العاملن
حبيـ  رب  وجـده االقـرب حممـد ،مـن هامـات بـين هاشـم واعيـالم ،أمري منة املنرمـة وسـيد البطحـاء

 هللا حلـر  حالمسـت جـائرا سـلطا  رأى )مـن العاملن، وهو ابن الرسالة يفق  قول  حن يروي عـن جـده 
 يغــري فلــم والعــدوان ابإلمث هللا عبــاد يف يعمــل وســلم عليــ  هللا صــل  هللا رســول لســنة خمالفــا هللا لعهــد  ك ــا
 (278)مدخل (. يدخل  إن هللا عل  حقا كان قول وال بفعل علي 

حدقــة لمــة جــده  ووــ ا جنــده 
ُ
؛ وهــو ســر هللا تعــاىل املــ خور وــ ا حــن واجــ  هــ ه املأســا  امل

قــد علــم  ،ليــو  الســتنهاض األمــة وكســر حــاج  ارــو  الــ ي هــيمن عليهــا بســب  طغيــان وظلــم بــين أميــةا
عل  ان ينون الناط  وارطي  ال ي يه  ويقـوض  صمم  ،ان النلمة وارطابة ال تنف  بدرايت  

 عرش بين أمية؛ ويوقظ الضمائر احلر  هو الد  وخاصة اذا كان م ل دم  الطاهر:
  مالالالالالالالالي تالالالالالالالالركلمهالالالالالالالال ي دمالالالالالالالالاك علالالالالالالالال  

 

 مالالالالالالاذا ي الالالالالالو  النطالالالالالالق اذا  طالالالالالالق الالالالالالالدم 
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وألـــ  وأهنـــ  مـــن شـــربة ال مـــآن،  ،فعـــ   بـــرو  مطمئنـــة، كـــأن القتـــل عنـــدها اطيـــ  مـــن رقـــد  الوســـنان
 ،مســـتجيبة ألمـــر ابرئهـــا ،ف فـــت يف احبـــر األفنـــار وســـبحت يف جلجهـــا الغـــامر  وعنـــد أمواجهـــا املتالطمـــة

! االمـري أيهـا)ي يد عل  املدينة ملـا دعـاه اىل مبايعـة ي يـد عامل  ،للوليد بن عتبة وي هر ه ا حن قال 
 ي يـد و خـتم، وبنـا هللا فـتح وبنا الرمحة وحمل املالئنة وخمتلف الرسالة ومعدن النبو  اّ  اهل بيت أنت تعلم

 نصــــبح ولنــــن م لــــ ، يبــــاي  ال وم لــــي ابلفســــ ، معلــــن اارمــــة الــــنفس قاتــــل لل مــــر شــــارب فاســــ  رجــــل
طبيبـا  حاذقـا  شـ   مـرض بـين  فنـان  (279)والبيعة(. ابرالفة أح  أينا وتنت رون وننت ر وتصبحون

 أمية فهم غد  سرطانية يف جسم االمة االسالمية ال عالج وا اال الني واالستئصال.
ـــ  )إِّذوا وهنـــا يشـــري صـــاح  تفســـري املنـــار، اىل موقـــف االمـــا  احلســـن  ـــدو  هـــ ا بقول نـويوا يفِّ  ُوجِّ ـــدُّ  ال

ــيمُ  دِّلوــةخ عوا ُحُنوموــةخ  ــروعو  تُقِّ ــائِّرو خ  ووُحُنوموــةخ  الشَّ لُــ ُ  جو ــ و  ،تـُعوطِّّ ــلِّمو  ُكــلِّّ  عولوــ  ووجو ــرُ  ُمسو ُوىلو  نوصو ــتوطواعو.. مث  موــا األو اسو
ــنو  ،قــال ا وومِّ ـــ و موـــا ِّ  ُخــُروجُ  الوبوــابِّ  هو ِّ  اإلوِّ سوــنو ــبوطِّ  احلُو و  الَـّـ ِّي ووالوبـوغوــيِّ  اجلووـــوورِّ  إِّموــا ِّ  عولوــ  الرَُّســـولِّ  سِّ ـــ وويلِّ  رو أومو

لِّمِّنو  لوُقوَّ ِّ  الوُمسو رِّ  ابِّ لو ُ  ُمعواوِّيوةو  بونِّ  يو ِّيدو  ،ووالومونو يَّةِّ  مِّنو  لو ُ  انـوتوصورو  مونِّ  ووخو ولو  هللاُ  خو و  (261).(ووالنـَّوواصِّ ِّ  الونورَّامِّ
وقـــال االســـتاذ عبـــال حممـــود العقـــاد: )إن مســـألة العقيـــد  يف نفـــس احلســـن م تنـــن مســـألة مـــ اج أو 

ن رجــال يــؤمن أقــوى االميــان لحنــا  اإلســال  ويعتقــد أشــد االعتقــاد أن تعطيــل حــدود وأنــ  كــا ،مســاومة
 (262)الدين هو اكرب بالء حيي  ب ، ولهل  وابألمة قاطبة يف حاضرها و مستقبلها(.

لألوضــاع تتضــح حينمــا قــال لــ  مــروان )إين آمــرك ببيعــة ي يــد أمــري املــؤمنن  فقــراء  األمــا  احلســن 
إذ  ،وعل  اإلسال  السـال  ،: إ  هلل و إّ  الي  راجعوننك ودنياك. فقال احلسن فان  خري لك يف دي

:]ارالفـــة حمرمـــة علـــ  آل أي يقول ولقـــد  عـــت جـــدي رســـول هللا  ،قـــد بُليـــت األمـــة بـــراع م ـــل ي يـــد
 (261).سفيان 

علي فبلـج  وكت  ي يد اىل عتبة بن اي سفيان كتاب، ومما في  )...ولينن م  اجلواب رأل احلسن بن
 فلما اقبل الليل را  اىل مسجد النيب  ،فهم ابرروج من ارض احلجاز اىل ارض العرا  ،ذلك احلسن

وهــو يف منامــ  فأخــ   ليــودع القــرب فلمــا وصــل...فقا  يصــلي فأطــال فــنعس وهــو ســاجد فجــاءه النــيب 
مال  بـدمك بـن عصـابة وضم  اىل صدره وجعل يُقبل عيني  ويقول لي أنـت!! كـأين اراك ُمـر  احلسن 

ا بين إنك قاد  علـ  أبيـك وامـك واخيـك وهـم  ،من ه ه االمة يرجون شفاعي ماوم عند هللا من خال 
 (267)مشتاقون إليك وان لك يف اجلنة درجات ال تناوا اال ابلشهاد (.

ينمــن والــي اخربتــ  هبــا ســابقا  ا  ســلم  ابنــ  مقتــول يف كــربالء؛  فهــ ه البشــار  مــن جــده االع ــم 
وراءها سرخ إالهي ع يم سيتضـح بنتـائ  ومعطيـات شـهادت  ومـا سـيؤول بعـدها مـن فضـح وكشـف خيـوط 

                                                        
/  كلمـات االمـا  احلسـن   -و 113 ،2/ حممـد مهـدي احلـائري: وال احلسـن واحلسـن معايل السبطن يف احـ - 279

 .181 ،2حممود الشريفي: 
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 .21 ،1اسرار الشهادات/ اغا بن عابد الشريواين: اكسري العبادات يف  - 261
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الـــرد  اجلاهليـــة الـــي تبناهـــا آل اي ســـفيان، ومـــن ان شـــجر  االســـال  الباســـقة حتتـــاج اىل ســـقاء يرويهـــا د  
يبصــرها يف كيــد رحيانــة رســول هللا؛ بــ  ســيهت  ويصــحو ضــمري االمــة، ويوق هــا مــن غفلتهــا، و  احلســن 

ي يد هبا وابلدين، ومن تقويض حنم بين أمية وحصول ال ورات ضد حنمهم، وبعـد خروجـ  مـن املسـجد 
]بسـم هللا الـرمحن الـرحيم مـن احلسـن بـن علـي اىل وكتـ  كتـااب   ،مج  عيال  واهـل بيتـ  وسـارهبم حنـو العـرا 

 (266)رك الفتح، والسال  .أما بعد فأن  من حل  ي مننم استشهد ومن ختلف م يد ،بين هاشم
 - اهدا ه مت الثور : الن طة اال ىل:د ا أل االمام احلسني 

 .ومجي  االنبياء  إقامة احلنومة االسالمية والي هي هد  جده  -2
 مفسـدا وال بطـرا وال أشـرا أخـرج م )وأين إقامة األمر ابملعرو  والنهي عن املننر حي  قـال  -1
 (265).املننر( عن وأل  ابملعرو  آمر أن اريد جدي، امة يف االصال  ل لط خرجت وإمنا ظاملا؛ وال

 بن حن لة بن هللا عبد أن طر  من الواقدي إعاد  االحنا  والسنة الي حمقها ي يد وأبوه: )أخرج -7
 أمهات يننح رجل إن ! السماء من ابحلجار  يرم  أن خفنا حىت ي يد عل  خرجنا ما هللا و: قال الغسيل
 (264)الصال (. يدع و ارمر يشرب و األخوات و البنات د واألوال
  .االمويون القضاء علي  بقتل ابنائ احلفاظ عل  الوجود االسالمي حي  أخ  -6

 -يفي بعهدج   عز  ج  يف ار  كربمء: الن طة الثا ية:االمام احلسني 
واصـــحاب  يف   ن لنـــن جّســـّد اإلمـــا  احلســـ ،قليلـــة مقابـــل فئـــة كبـــري  كانـــت مجاعـــة احلســـن 

كربالء دروسا  وعرب، ومالحم البطولة واإلابء والفداء وارُُل  الع يم و و النفس وتعايل اوم ، وال وابن يف 
وتسابقهم  وفداء االصحاب إلمامهم  ،ذات هللا تعاىل وتقبلهم للموت ااتو  وكأن  أحل  من الشهد

ففيــ   ،كــل هــ ا كــان  ــة عســنر احلســن   ،حللــمحــىت الصــغري مــنهم ومــن م يبلــج ا ،حنــو ســو  اجلهــاد
االرحييـــة والصـــد  وخلـــوص النيـــة وصـــد  االميـــان وعفـــة الـــنفس وحـــ  القائـــد، واملعرفـــة ابلـــدين وابلرســـول 

فنـان  ،امـا معسـنر بـين أميـ  ،ل اك كان الن ال بن معسنرين، االول هـ ه  اتـ  وصـفات  و ائلـ  ، ئوابنا
فعمر بن سعد ُوعِّد بوالية  ،بعطاءو موعود ،د ابعوا دينهم ب من خبسيسوقهم الطم  الدنيوي الرخي ، فق
فلــم  ،فنــانوا حيــاربون امــامهم الــ ي دعــوه ومنَّــوه ابلقــدو  اىل كــربالء ،الــري مقابــل قتلــ  احلســن وم يصــبها
لــ اك كانــت  ــاهتم  ،فحــاربوا ديــنهم ومــا يؤمنــون بــ  مــن أجــل بطــولم ،ينــن مــنهم مــن ي هــر النفــر علنــا  

واال فمــا مضــ   ،الشــامت املنــتقم مــن نفســ  وذاتــ  املؤنــ  وــا ابرتنــاب مــا ال يصــح و ال يــؤمن بــ  ــات 
ومـا معـو ان  ،وحرقهم اريا  وقطعهم الرؤول وحرمالم احلسـن واهـل بيتـ  مـن املـاء ،قتلهم الطفل الرضي 

علهــم؛ فــأرادوا ان يدوســوا جســد احلســن ابريــول!! اال ان ينونــوا يف نفوســهم قــد اقــروا بــ نبهم، وخســة ف
وهـم يـرون  ،يُوغلوا يف اجلرمية معاكسة لضمائرهم وحماربة ل واهتم، الي ال تؤمن بفعل شني  واحد ممـا فعلـوه

                                                        
 .411 ،2: حلية االبرار يف فضائل حممد وال  االطهار/ هاشم البحراين - 266
 .81 ،2 ،/ عبد هللا البحراين االما  احلسن  ،العوام - 265
 .169لفاء/ جالل الدين السيوطي:اتريخ ار - 264
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 ،، ا  ابـن بنـت رسـول هللا ا  سـبط رسـول هللايعـرفهم نفسـ  ،الـ ي دعـوه لينصـروه ان االما  احلسـن 
 سيدخلون النار بسب  قتل . ويبني عليهم اللم ،بلسان اوادي املرشدوخياطبهم 

كما قال ي يد للحسن   ،فاحل ب املعاوي ،ومشنلتنا اليو  كما كانت زمن ي يد املغالطة وخلط االورا 
يعـر  ان مبايعتـ  ي يـد تعـين اقـراره علـ  شـرب  ارمـر، واقـرار معاويـة  ،واّي الضـيم ،اما تُبايعين أو تقتـل

يف شـــهادت  ســـر إوـــي ينمـــن يف بقـــاء اإلســـال   يعلـــم ان . لنـــن احلســـنعلـــ  ســـ  األمـــا  علـــي
 -وهو القائل: ،اامدي االصيل حيا طرا  

 س مضالالالي  مالالالا ابملالالالوت عالالالار علالالال  الفالالالي
 

 (347)اذا مالالالا  الالالوى ح الالالاً  جاهالالالد مسالالاللما 
 

جماهـدا  ال لـم والطغيـان، رافضـا   ، رافعـا  رايـة احلسـن م ه  أهـل البيـت وبقي بشهادت 
اىل عبـــد  االســـتنبار والطواغيـــت والعمالـــة والتـــ لل لقـــوى النفـــر العـــاملي فـــان ر  ،الـــ ل وارنـــوع وارضـــوع

فمــا قــدر  ،اليــو ، والت ريــ  والقتــل للمســلمن ال يصــدر اال مــن ابنــاء اجلهــة االخــرى اتبــاع ي يــد ومريديــ 
وقيمــة املاليـــن ممـــن ُيسوــمون انفســـهم مســـلمن اليــو ، وهـــم اخلـــ  مــن املســـتنربين النفـــر  والصـــهاينة اىل 

املعاديـــة  !! الـــ ين يرفعـــون رايـــة احلســـن م!! وابملقابـــل تـــراهم يعـــادون شـــيعة أهـــل البيـــت انفســـه
 لالستنبار العاملي و للصهاينة الغاصبن ألوىل القبلتن.

 -الن طة الثالثة:مت هو املنرصر؟ احلسني ام اص اب الرد  اجلاهلية؟:
بقتـــل العـــدو واحـــتالل االرض  ،اديالنصـــر ال يقـــال عنـــد ذوي املبـــادئ والقـــيم الســـماوية ابلنصـــر املـــ

يف رسـالت  لبـين هاشـم قـد حتقـ   فالفتح الـ ي عنـاه احلسـن  ،وابلغنائم، وامنا يقال ابلنتائ  املستقبلية
 عل  ارض الواق  من خالل شواهد:

 فلم توُد  بعده اال اقل من ستن سنة. زوال دولة بين امية بعد شهاد  االما  احلسن  -2
؛ ل لك حدثت ثورات التوابن لحقية احلسن وحىت ال ين قاتلوا احلسن  اعرتا  األمة -1

 وثور  امل تار و املدينة و...فقد استيقظ ضمري االمة، وعرفوا م ال  بين امية ودجلهم وحرهبم لإلسال .
 انتقم هللا ع  ا   من كل ال ين قتلوا احلسن فلم يب و منهم أحد اال قتل. -7
فقــد اثر الســيد االمــا  ارميــين  ،لــك حتققــت اك ــر اهــدا  االمــا  احلســن واالهــم مــن كــل ذ -6

وحقــــ  النصــــر واســـس ألقــــوى دولــــة للشــــيعة )اجلمهوريــــة االســــالمية  ( رافعـــا  رايــــة جــــده احلســــن )
فقـد قـال االمـا   ،وتقف شاخمة بوج  عنجهية ودجل احل ب االموي ،االيرانية( ترف  راية احلسن شعارا  وا

 (268)(: )حمر  وصفر تا الل ان حف ا االسال  حيا (.ارميين )
فبالشـهاد  قــد حيصــل الفـتح الــ ي هــو  ،الشـهاد  جانــ  اغــراء م يعـر  مقامهــا اال هللا والشــهداء -5

 ،ابنتصـار اهدافـ  ولـو بعـد حـن ،م ينن منتصرا  مادا  بـل كـان فاحتـا   اعم من النصر املادي فاحلسن 
ابلفتح، بينما عرب القرآن النر  عن غ و  منة ابلفتح، وان م  ارك الرسول فلم يُعرب عن واحد  من مع

                                                        
 .271أمايل الصدو :  - 263
 .16لضة عاشوراء/ رو  هللا بن مصطف  ارميين:  - 268
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: ]دخـل زيـن وم حيصل لقتيل الفتح اال للحسن  (269).﴾ووالوفوتوحُ  اّللَِّّ  نوصورُ  جواءو  إِّذوا﴿ حيصل هبا قتال
لغالــ ق فقــال عليــ  وجــاء اليــ  ابــراهيم بــن طلحــة ابــن عبيــد هللا وقــال: مــن ا ،العابــدين املدينــة ابهلــ  وعيالــ 

 (251).: اذا دخل وقت الصال  فأذِّّن وأقم تعر  الغال  السال 
واماتـت الشـهاد  لـ   وابوه سع  لنقض مسـاعي رسـول هللا  ،فان ي يد سع  إلطفاء نور هللا تعاىل

 قد هد  اركان الشرك وابطل عباد  االصنا . فهو  ،ابلرسالة الواجبة يف الصال  اليومية
ففـي  نشاهد املالين من النال يتمسـنون بـنه  احلسـن  ،واشعاعات  سن بربكة د  احل -4

ان عـدد الـ وار بلـج عشـرون مليـون زائـر، وان  ،هــ2674/ صـفر/  11زار  االربعينية وكما قيل هـ ا اليـو  
 وشارك حىت غري املسلمن...وت ايد عددا  وتعاظم فنرا  منرب رسول هللا ،عد  مالين منهم من خارج العرا 

ـددا   ابسم احلسن   يدعو اىل االسال  ومبادئـ  وقيمـ  السـامية، وتـ داد مواضـيع  أتلقـا  وابـداعا  ُو
وتعدد املشنلة  ،بل نالحظ جليا  التطور الع يم يف املاد  البح ية ،وسعة  ودقة، يف البح  واملسألة املعرفية

هجيــة املــاد  واملســألة املبحوثــة. واهــدا  واالخــتال  يف منــط ومن ،وتنــوع اُــاه فرضــيات البحــ  ،البح يــة
 اجلمي  هو تنوير اذهان ابناء االمة اإلسالمية الغافل بعضها عن معرفة االسال  واحلسن واهداف .

ففــي اليــو  العاشــر  ،ألنــ  انــدك يف ذات هللا تعــاىل ومــا هــ ا العطــاء الع ــيم؛ اال بربكــة د  احلســن 
 ثقــة، ي نــ ل فيمــا وأنــت شــد ، كــل يف ورجــائي كــرب، كــل يف ثقــي أنــت ]اللهــمفيقــول  يرفــ  يديــ  

 (252).حسنة  كل وصاح  نعمة، كل ويل وأنت

وغــدا انشـــود  تتغــو هبـــا حنـــاجر  ،شــعار ا حســـن اصــبح اليـــو  يقــض مضـــاج  الطغــا  واجلبـــابر  -3
 املالين من ال وار واملطالبن حبقوقهم يف ارجاء املعمور .

 نتائج البحث:

  يف ســــــعادهتا وع هتــــــا حباجــــــة اىل االقتـــــداء مببــــــادئ وقــــــيم واخــــــال  وإابء االمــــــا  االنســـــانية اليــــــو  -2
 .احلسن
كان من بداية الدعو  االسالمية املباركة، واستمر   واهل بيت  ان عداء بين أمية لرسول هللا -1

 اىل اليو  ابتباع مدرسة معاوية.
والعلماء السابقون حب  بين  ما قال  النيب الم ال يتبعون  ،ان املشنلة اليو  عند اتباع بين أمية -7

 .ويرفضون اك ر فضائل أهل البيت  ،أمية بل يغضون الطر  عن م ال  الصحابة واحلنا  امج 
ُعـل لــ  وموـن سـ  عليـا   ،وحمبـيهم ت كـي قاتـل الصـحاي مـن أهــل البيـت ،اتبـاع بـين أميـة -6

 ريهم.اجرا !! بينما حتنم ابلنفر عل  من يس  الصحاي من غ

                                                        
 .2 ،221النصر:  - 269
 .2 ،2جهاد واجماد /حسن احلاج حسن:  االما  السجاد  - 251
 .712 ،1سري اعال  النبالء/  س الدين حممد ال هيب:  - 252
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ألــم بقــوا متمســنن مــدافعن عــن مبــادئ ومعتقــدات  ،ان ســب  عــداء بــين أميــة لإلســال  وأهلــ  -5
 اجلاهلية االوىل.

وكشــــف  عــــداء بــــين أميــــة  ،يف والدتــــ  ورضــــاعت  وشــــهادت  ،اســــرار هلل عــــ  وجــــل يف احلســــن  -4
 خيربان بقتل . ، وجربائيل وملك القطر ابحلسن  وتوسل أد   ،لإلسال 
حصــــلت االنتناســــة!!  ومبــــوت النــــيب  ،واهــــل بيتــــ   انتصــــر االســــال  جبهــــاد النــــيب  -3

 وحاربوا االسال  ابسم االسال !! وجعلوا احلنومة قيصرية كسروي  فرعونية جاهلية. ،وتسلط بنو أمية
فقد خرج  ،من اجلاهلية االوىل كموقف جده   ،من اجلاهلية االموية كان موقف احلسن   -8

 حي  علم أن النلمة م تعد تنف . ،سيفعليهم ابل
فقد قوض دم  املسفو  بنربالء، عرش بين أمية وكشف  كان الفتح الع يم بشهاد  احلسن   -9

ف ـــار امل تـــار واثرت النوفـــة واملدينـــة  ،لالمـــة كفـــر وفســـ  آل اي ســـفيان، وأ ر دمـــ  الطـــاهر درب ال ـــوار
 واملوصل ومنة و.

انشود  يتغو هبا املالين من امل لومن واملستضعفن يف العام من  اليو ، غدا اسم احلسن  -21
 بينما تنطل  اللعنات عل  اعدائ  وقاتلي . ،املسلمن وغري املسلمن

 المصادر والمراج :

 كتاب هللا اجمليد.  ،القرآن النر  -2
 حرف االلف

 هللا عبـد ابـو حتقيـ  هــ،582 ـــ هــ521 االشـبيلي، احلـ  عبد حممد ابو النربى، الشرعية االحنا  -1
 . 1112 ــ هـ2611السعودية، ــ الراض ،الرشيد منتبة عناشة، بن حسن
 .حسن احلاج حسن ــ د واجماد، جهاد السجاد االما  -7
ايــران،  ،الرضــي الشــريف انتشــارات ،1ط ،العقــاد حممــود عبــال ،علــي بــن احلســن الشــهداء أبــو -6
2627. 
ال النشـــــــي(، اي جعفـــــــر الطوســـــــي، تصـــــــحيح وتعليـــــــ  مريدامـــــــاد احيـــــــاء معرفـــــــة الرجـــــــال )رجـــــــ -5

 هـ.2616االسرتآابدي، حتقي  مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت ــ ع ــ قم ــ ايران، 
قـم،  --البيـت ألهـل العـاملي اجملمـ  ،1ط ،احلنـيم تقـي حممـد ،املقـارن للفقـ  العامـة األصول -4
 .2993 – 2628 ،ايران
ــــاءاأل حقيقــــة يف األنصــــا  -3 ــــن حممــــد االمــــري ،واأللطــــا  النرامــــات مــــن وــــم ومــــا ولي ــــل ب  ا اعي

 .البدر ااسن عبد بن الرزا  عبد حتقي  الصنعاين،
 ./ موق  الورا ()منتبة اهل البيت ،العسقالين حجر ابن ،الصحابة معرفة يف اإلصابة -8
 ،الطيــيب عفــرج حممــد حتقيــ  ،الســماوي طــاهر بــن حممــد --احلســن انصــار يف العــن ابصــار -9

 .2629 ،االسالمية ال ور  حرل الفقي  يف الويل ملم لة االسالمية الدراسات مرك  ،2ط
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ايـــــران،  – قــــم ،الرضــــي الشــــريف انتشــــارات ،2ط ،الــــدينوري قتيبــــة ابــــن ،السياســــة و االمامــــة -21
2627. 
 .للعسنري االوائل -22
 .الصغري فاو بن حممد بن فاو د – أ ،السنة من وموقف  االستشرا  -21
 .الرب النمري عبد يوسف بن عبد هللا بن حممد بن ،االصحاب معرفة يف االستيعاب -27
 ت( الدربنـدي الفاضـل) احلـائري الشـريواين عابد بن آغا ،الشهادات اسرار يف العبادات اكسري -26
 .البحرين – املنامة،ال قافية لل دمات املصطف  شركة ،2 ط ،2185
 ،5 ط ،782 ت ،القمـــي لبويـــ  بـــن احلســـن بـــن علـــي بـــن حممـــد جعفـــر اي ،الصـــدو  أمـــايل -25
 . 2981 -2611لبنان  –بريوت ،للمطبوعات األعلمي مؤسسة
 .البالذري ،االشرا  انساب -24

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

 حرف التاء
 .لبنان – بريوت ،العلمية النت  دار ،البغدادي ارطي  بنر أبو علي بن أمحد ،بغداد اتريخ -29
 .2616 ،2ط ، البيت أهل فدائيان ،مهر قُدسي خليل ،واملعاين املعار  لشىت التفهيم -11
 .ائرياحل احلسيين كاظم دالسي النفس، ت كية -12
 اببن املعرو  الشافعي عبدهللا بن هللا هبة بن احلسن بن علي القاسم اي احلافظ ،دمش  اتريخ -11
 .والتوزي  للطباع والنشر الفنر دار ،532-699 ،عساكر
 .2613 ،بريوت ،العلمية النت  دار ،2ط جعفر، ابو الطربي جرير بن حممد الطربي، اتريخ -17
 .الفداء أي بن ا اعيل املؤيد امللك ،الفداء أي يخاتر  -16
ابليعقوي،  النات  العباسي املعرو  ،وه  بن جعفر بن يعقوب أي بن امحد ،اليعقوي اتريخ -15

 هـ.2627لبنان،  –مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت  ،، حتقي  عبد االمري مهنا2ط
 االمـــا  لضـــة دراســـات مركـــ  ،2 ط ،اآلصـــفي ديمهـــ حممـــد ،االنبيـــاء وار  زار  يف أتمـــالت -14
 .قم  احلسن
 حمـي حممـد حتقيـ  ،هــ922 ت ،السـيوطي بنـر اي بن الرمحن عبد الدين جالل ،ارلفاء اتريخ -13
   .2988 ــ هـ2618 ،بريوت اجليل، دار ،الدين

 املصــرية ئةاوي،هـــ2756 ت رضــا، علــي بــن رشــيد حممــد ،(املنــار تفســري) النــر  القــرآن تفســري -18
  .للنتاب العامة
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 حرف الثاء
ـــدين  ـــس مهـــدي حممـــد ،5 ط ،االنســـانية وآاثرهـــا االجتماعيـــة ظروفهـــا احلســـن ثـــور  -19  دار ،ال
 .2938 -2798لبنان، – بريوت ،للمطبوعات التعار 

 حرف الييم
 .هـ922 ت ،السيوطي بنر اي بن الرمحن عبد الدين جالل ،االحادي  جام  -71

 حرف الحاء
 ،، دار النتــاب العــري6حليــة االوليــاء، امحــد بــن عبــد هللا بــن امحــد بــن اســحا  االصــبهاين، ط -72
 هـ. 2615لبنان،  –بريت 

 .معاش كمال ارالد، االسال  بطل النيب رحيانة احلسن -71
 ،2219 – 2213 ت ،البحــــراين هاشــــم ،األطهــــار والــــ  حممــــد فضــــائل يف االبــــرار حليــــة -77
 .لبنان – بريوت ،مطبوعاتلل األعلمي مؤسسة

 حرف الخاء
 األحبـا  مركـ  اعداد ،احلسيين جعفر السيد وحقق  حرره ،التسرتي جعفر ،احلسينية ارصائ  -76
 .العقائدية

 حرف الدال
 – 869 ،الســـيوطي الـــدين جــالل ،بنـــر أي بـــن الــرمحن عبـــد ،ابملـــأثور التأويــل يف املن ـــور الــدر -75
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 النص لفاعلية تحليلية دراسة  علي بن العباس مراثي في القرآنية

  العباس مراثي في قرآنيال

Quranics used in the elegies of Abbas Ben Ali:An 

analytic study of the effectiveness of Quranic text in the 

elegies of Imam Abbas 

 (1)مصطفى طارق عبد األمير الشبلي  م.م

 Assist. lec. Mustafa T. A. Al-Shibli                                                                                                        

 المستخلص

ضـّمنها الشـعراء يف مـراثيهم للعبّـال عليـ   الـي القرآنيـة املقدسـة اتاآل ابلتحليـل البحـ  هـ ا يتنـاول
اء ســـواء كانــــت أحـــدااث  أو ش وصــــا الســـال ، ومـــن مثّ املقارنــــة بـــن النصـــوص القرآنيــــة الـــي ذكرهــــا الشـــعر 

(، أو قصصا  )كقصة مر ، وأصحاب الفيل(، وبن مـا جـرى علـ  )كموس ، وسليمان، ويعقوب، 
أي الفضــل العبــال عليــ  الســال ، ومــا قــا  بــ  يف واقعــة الطــف، ومــن مث بيــان الــرابط بينهــا وبــن شــ   

 . العبال 
ABSTRACT  
This research is a technical and academic study that deals with the 

analysis of the Holy Quranic verses that poets have included some in their 

eulogy pomes written for (AL-Abbas ibn Ali ibnAbitalib (as)), The study we 

are about is to compare the Quranic texts quoted by poets whether they 

are about people like (Moses, Solomon and Jacob) or an events like 

                                                        
 سة / وحد  التأليف والدراسات.العتبة العباسية املقدّ  - 2
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(Mary's story or The owners of the Elephant) with what happened to 

Abbas, and what AL-Abbas did in the day of Ashura, and then clarify the 

relationship between them and Abbas characteristic.  

 المقدمة

 سـالن ، يضـلّ  ال ومنهجـا مصـباح ، يطفـأ ال ونـورا   لـ ، وأصـال   للعلـم منبعـا القـرآن جعـل الـ ي هلل احلمـد
 األمـن البـار الصـاو العبد وعل  الطاهرين، الطيبن آل  وعل  واملرسلن، األنبياء خامت عل  والسال  والصال 
 .املؤمنن أمري ابن العبال الفضل أي وموال  سّيد 
 ذلـك مـن وفـرع األقمـار، تلـك مـن قمـر هـو والعبـال النـاط ، القـرآن البيـت هـم أهـل إنّ  خيفـ  الفـ
 .(1)(الناط  القران أ ) :يقول ال ي األصل
 الـن  روافـد مـن أساسـيا   ورافـدا ،)للشـعراء) الشـعري اإلوـا  مصـادر مـن مصـدر هـو القـرآن إنّ  ومبـا

 لو َـّل الـي القرآنيـة اآلات بعـض من  استقوا األدبية، فقد خطاابهتم إثراء إىل يسعون لل ين ومنهال   اإلبداعي،
 الصـامت القـرآنين بـن ذلـك خـالل فجمعـوا مـن مصـاديقها، أحـد مـن وكـان ، العبـال شـ   هبـا

 يف املتجسـد  السـامية القرآنيـة القـيم عـن املوحيـة، والـدالالت الفنيـة، الصـور خـالل مـن معـربين والنـاط ،
  .العبال ش  
 عليـ  العبـال حـ  يف قيلـت الـي األشـعار مـن اوائـل النـم هـ ا خضـم يف للـدخول   الباحـ سـع قـدو 
 .ه ا موضوعي خي  ما است راج أجل من السال 
 ،بناؤها يف مراثي العبال علي  السال و  والداللة، املفهو  حي  من القرآنية يف ولهيد مقدمة عل  سموقُ 
 ااـّور  املباشـر  القرآنيـةوجـاء يف مـوردين األول: ، ااـّور  املباشـر  القرآنيـة منـط يف األول بحـ امل مث ومـن

 غري ااورية. ااّور  املباشر  القرآنيةااورية، وال اين: 
ااـّور ، وهـو علـ  مــوردين األول:  املباشـر  غـري القرآنيـة قـا  علــ  الدراسـةف جـاءأمـا املبحـ  ال ـاين ف

 النتـائ  يف خالـة مث ومـنااـّور  العميقـة،  املباشر  غري القرآنيةبسيطة، و ال اين: ااّور  ال املباشر  غري القرآنية
  .البح  إليها توصل الي

 (:القرآنية: )التمهيد

 .العري األدب ساحة عل  ظهرت الي احلدي ة املفاهيم من القرآنية مفهو  يعد
 يقومـون ألـم حيـ  مـن املقـدل آينالقـر  الـن  مـ  املعاصـرين الشـعراء تعامـل يف املفهـو  هـ ا ويتجلـ 
 غـري أو مباشـر بشـنل اإلضـافة هـ ه كانـت سـواء الشـعري، الـن  يف وإضـافت  القـرآين الـن  ابستحضـار

  مباشر.

                                                        
 .126/ 2ينابي  املود  ل وي القر :  - 1



 

  العباس مراثي يف  رآ ال النص لفاعلية حتليلية دراسة  علي بت العباس مراثي يف ال رآ ية 

89 

حمّمـد  شـعر يف القرآنيـة) بــ املوسـو  حب ـ  يف املصـطلح هـ ا طـر  مـن أول معـن عبـال مشـتا  الدكتور ويُعد
 نصوصـ  تشـنيل يف املبـدع هبـا يتوّسـل الـي اآلليـات مـن آليـة :رآنيـةالق ((:بقولـ  وعرّفـ  ،((7)اسـن آل حسـن

 . (6)ن((( القرآ)املقدل النتاب يف مرسو  ما حبس  (وإيقاعا   بنية) واألنسا  الرؤا جهي من اإلبداعية
والقرآنية تعين ك لك: اإلفاد  النصية من لدن الشعراء وغريهم من املبدعن من القرآن النر ، ويشنل 

 . (5)املورد املقدل أحد مدارك إنتاجية الن  عند الشعراء ال ين رثوا العبال ه ا 
عريقـــة، لتـــد إىل جـــ ور العصـــور اإلســـالمية  وإن مســـألة األخـــ  مـــن القـــرآن النـــر  هـــي ممارســـة كبـــري 

ذا  وال ســيما إ –األوىل، فضــال  علــ  كــون املــأخوذ منــ  نصــا  مقدســا  ذا أثــر كبــري يف نفســية املرســل واملتلقــي 
 .(6) -كا  مسلمن 

 هـ ا قـورن مـا وإذا املقـدل، القـرآين الـن  علـ  الشـعرية، اتنـاء النصـوص أسـال علـ  القرآنيـة وتُبـو
 ومـن املـراد، املفهـو  علـ  الداللـة جهة من أد  جنده ابملعو، تشرتك الي املصطلحاتمن  غريه م  املصطلح

 هـو كمـا ،(3) عليهـا يـتجن وم النـر ، للقـرآن وروثـةامل التسـمية علـ  لنا حافظ املصطلح ه ا جند أخرى جهة
 .الديين ناصوالتّ  القرآين، ناصالتّ  يف احلال

 اللغـوي اللف ـة هـ ه مـدلويل بـن تـوفر املماثلـة هـو كـ لك ينـون أن (القرآنيـة)املفهـو  هبـ ا حـدا والـ ي
 علمـي تراثـي مصـطلح كونـ  عـن فضـال   أخـرى، لف ـة مـ  تركيبها وعد  دالالت ، تعدد وعد  واالصطالحي،

  (8).املصطلح لوض  األساسية والقواعد الشروط هي وه ه مولَّد، غري
 الـي احلـدود وفـ  يسـتعمل ألنـ  وذلـك سرقةـابلـ عليـ  وعمـل طّبقـ  مـن يـتهم م أو املصـطلح، ه ا ينقد وم
 .الـسرقة ملوضوع القدام  نقاد  ر ها

 االقتبـال :(هــ873 ت(احلمـوي حممـد بـن علـيو  ،)هــ922 ت) للسـيوطي (اإلتقـان)كتاب يف جاء فقد
 النـيب ومـد  والعهـود واملـواعظ ارطـ  يف كـان مـا فـاألول ومـردود ومبـا  مقبـول أقسـا  ثالثـة علـ  القرآن من

 هللا نسـب  مـا أحـدتا ضـربن علـ  وال الـ  والقصـ  والرسـائل الغـ ل يف كـان مـا وال ـاين ذلـك وحنـو 
 شناية فيها مطالعة عل  وق  أن  مروان بين أحد عن قيل كما نفس  إىل قل ين ممن ابهلل ونعوذ نفس  إىل تعاىل
 ذلـك مـن ابهلل ونعـوذ هـ ل معـو يف كرميـة آيـة تضـمن واآلخـر حسـاهبم علينـا إن مث إاهبـم إلينـا إن عمالـ  مـن

 :القائل كقول
  ر الالالالاله عشالالالالالاقه الىل أ حالالالالال 
  لفالالالالاله مالالالالالت ينطالالالالالق  رد الالالالاله

 

 توعالالالالد ن ملالالالالا هيهالالالالات هيهالالالات 
 (9)العالالالالاملون   ليعمالالالال ذا ملثالالالال 

 

                                                        
 . 12القرآنية يف شعر الرواد: هام : ص - 7
 . 232أتصيل الن :  - 6
 . 251أتصيل الن :  - 5
 . 279ين ر: أتصيل الن :  - 4
 :17.الرّواد شعر يف القرآنية - 3
 .215 -216 النقدي: املصطلح - 8
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 املبـا ، املقبول عل  وعملوا االقتبال، من املردود النوع ه ا عن ابتعدوا فقد الشعراء، علي  عمل ما وه ا
أما . الع يمة وش صيت  العبال، الفضل أي املوىل خصائ  عن التعبري يف االقتبال ذلك كان إذا ابلك وما

فقد م لت انعطافة جديد ، عند الشعراء ال ين رثوا العبـال  بنائية )القرآنية( يف مراثي العبال علي  السال 
وسـيلتهم  القرآنيـة كانـت لـ ا ،علي  السال ، وبينوا املواقف البطولية ل ، وما أبداه يف معركة الطف ارالد ،

نصوصـــهم، فربطـــوا بـــن الـــن  والقـــران مـــن حيـــ  األحـــدا ، والشـــ وص كــــ  علـــ  لـــ لك، فقـــد هيمنـــت
 والــدعاء، واألم ــال، صــ  كـــ )قصــة اصــحاب الفيــل( وغريهــا مــن آليــات الرمــ ،)موســ ، وســليمان(، والق

 النبري .  الفنية إمنانياهتم إىل يشري مما الصور ، وابتنار
 علـ  الع ـور سـبيل يف وسـعينا ،العبـال مراثـي علـ  وأجرينـاه الدراسـة يف املصـطلح هـ ا ضـعناقـد و و 

 عليـ  وأجرينـا منهـا واألروع األصـلح وانتقينـا ن ـريال علـ  وع ـر  موضـوعنا، ختـ  الـي الشـعرية النصـوص
  الدراسة.

 ة المحّورة: المباشر القرآنية نمطالمبحث األول: 

 الشـعراء أغل  عمد حي  علي  السال  العبال مراثي يف األكرب النسبة األمناط من النوع ه ا شنل لقد
 يف وضمنوها القرآنية النصوص التعامل ه ا خالل من واستدعوا تعامال مباشرا ، القرآين الن  م  التعامل إىل

  .قصائدهم
 الشعري، خطاب  يف واستضافتها القرآنية البنية الستدعاء فيها الشاعر يعمد أن): لن  النمط ه ا ويعر 

 وتوسـيعا   تن يفـا وتوليـدا ، حـ فا   وداللة ، لف ا   القرآين، للن  التصويرية العملية طري  عن مع  ممت جة وجعلها
(21) (. 

ويقســم هــ ا النــوع مــن األمنــاط إىل قرآنيــة مباشــر  حمــور  حموريــة، وقرآنيــة مباشــر  حمــور  غــري حموريــة، وقــد 
 .(22)اعتمد  ه ا يف ه ا التقسيم عل  ما طرح  الدكتور مشتا  عبال معن 

 أواًل: القرآنية املبابر  املحّور  املحورية:
ّصـــ  ومعنـــاه، أي: برتكيبـــ  وداللتـــ ، فهـــو يستســـلم وهـــو أن يعمـــد الشـــاعر إىل الـــنّ  القـــرآيّن فينقلـــ  بن

ــا يف  لرتاكيبــ  فيوظفهــا يف قصــيدت  علــ  مــا هــي عليــ ، ولســب  ن ولــ  ومــا أراده، ليــ ه  معــ  إليهمــا أيض 
أبيات ، فال جيد املتلقي عناء  يف فهم ما يريده الشاعر
(21) . 

الــن  القــرآين املســتقر واملبــدع إىل  وبتعبــري آخــر أن يتعامــل الشــاعر تعــامال  لف يــا ودالليــا، ولننــ  حييــل
 . (27)ن  قل  البناء يفقد بناءات  األوىل، فهو حيور يف األلفاظ ويقد  ويؤخر

                                                        
 .65 :الرّواد شعر يف القرآنية - 21
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وقد خ  الشعراء يف ه ا املبح  عد  صفات ألي الفضل العبال علي  السال  وهي: )الشـجاعة(، 
 و) و املن لة(و )والدور الرسايل(، )وانتصار الد  عل  السيف(. 

جـــل التعبـــري عـــن شـــجاعة العبـــال الـــي ثبتـــت لـــ  يف كـــل موقـــف مـــن مواقفـــ ، اُـــ  الشـــعراء إىل ومـــن ا
 قصيدت  يف (احلرزي الرضا عبد حممدنصوص خمتلفة من القران، وألفاظ، وقص  ومن ذلك قول الشاعر )

 (:السيف بقّية) بـ املوسومة
 (البسيط)

 عبالالالالالالالالالالالالالالاس  ملاّلالالالالالالالالالالالالالا أترالالالالالالالالالالالالالاله زينالالالالالالالالالالالالالالٌب   الالالالالالالالالالالالالالكرْ 
 لالالالالالالالالالالالبم أ الالالالالالالالالالالّي مثل الالالالالالالالالالال ر عالالالالالالالالالالالاٌر لالالالالالالالالالالالو د عالالالالالالالالالالالي

   الالالالالالالالالالالالالّربر امل هالالالالالالالالالالالالالرر  ا رالالالالالالالالالالالالالا  اللالالالالالالالالالالالالالوا  تالالالالالالالالالالالالالم
 

 ضالالالالالالالالالالّ ر أرامالالالالالالالالالال   جالالالالالالالالالالاليً  الكفالالالالالالالالالالًر ابلبلالالالالالالالالالالالدً  
  الفضالالالالالالالال   يف اجلالالالالالالالالود قبالالالالالالالال  الّسالالالالالالالال   الن  الالالالالالالالدً 

 (34)اليالالالالالالالالالالومر قالالالالالالالالالالد   لالالالالالالالالالالق اإل سالالالالالالالالالالان  يف كربرالالالالالالالالالالدً 
 

بوـدِّ  يف اإلنسـانُ  ُخلـ  قـد) الشـعرية العبـار  إنّ  نوـا ﴿:القرآنيـة اآليـة إىل يف أول وهلـة تشـري (كو لوقو لوقوـدو خو
بوـدو اإلوِّ   أم اللـو وقيـل اسـتغلظ تنبـد إذا للـو يقـال مبعـو الشـد  ولـ ا األصـل يف النبـد و ،(25)﴾نسوـانو يفِّ كو

 .(24)ومشقة أم كل عل  اطل  مث ،النبد يصي 
 ولنـن اآلخـر ، وشـدائد الـدنيا مصـائ  ينابـد ف ن  ،ومشقة تع  يف اإلنسان خل  هللا إن ك لك ويعين

 العبـال قـا  إذا وهـي والـن  عليـ  السـال  العبـال بـن العالقـة تنمـن وهنـا د،أحـ عليـ  يقـدر ال لن يتوهم ال
 ذلـك النريهـة، يـو  يف النتيبـة حـافظ احلـرب أخـا كـان ف نـ  احلـرب لل صـو  يف وتقـد  احلـرب لـواء وانتـاش
 األعـداء يتـوهم ال آخـر جانـ  ومـن األعـداء، علـ  والشـد  رـوالعس الع اب ن ل تقد  ف ذا الشديد، اإلنسان

 .بشجاعت  األعداء شهد ال ي الفضل أبو فه ا أحد، عليهم يقدر ال لن
 : شبنة التعال  بن النّصنويتضح لنا التواف  التا  بن رؤية الشاعر والن  القرآين من خالل 

 النّ  القرآينّ                              النّ  الشعريّ 
 لقد                                             قــــــــد
نوا                                            خل  لوقو  خو

نسوانو                                      االنسان  اإلوِّ
 يفِّ كوبودو يف كبد                                          

ســوى بعــض التالعــ   ّولك ــري ا يف نّصــ  الشــعرّي عــن األصــل يف الــنّ  األ  الشــاعر  يقــّد  أو يــؤخرم
فقــد أعـاد الشـاعر تشــنيل الـنّ  القـرآيّن بدرجــة بسـيطة، يف حــن الـ ي م يـؤدي اىل االحنــرا  عـن املعـو 

  .يريد أن يصل إلي  أبق  عل  معناه لدعم ما
، قـول ومن الشواهد األخرى عل  هـ ا النـوع مـن القرآنيـة يف تصـوير شـجاعة أي الفضـل العبـال 

 :يف ذكر وقعة كربالء وقد خصت ابل كر أاب الفضل العبال  فر احللي من قصيد الشاعر السّيد جع

                                                        
 (. www.shoaraa.com ت عليهم السال شعراء أهل البي)موسوعة  -26 
 . 6سور  البلد: آية  - 25
 .118/ 11م ل يف تفسري كتاب هللا املن ل: األ - 24
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 )النامل(
 ث مالالالالالالالالالت أبيالالالالالالالالاله  الالالالالالالالال اعةبطالالالالالالالالال  تالالالالالالالالالورّ 

 بشالالالالالالالد  مالالالالالالالت  سالالالالالالاله السالالالالالالالم ر   يل الالالالالالال
 ال تفيالالالالالالالالالد مبعشالالالالالالالالالالر عالالالالالالالالالر  املالالالالالالالالالواع ر 

  ا صالالالالالالاع مطالالالالالالب ابجلمالالالالالالاجم  الك لالالالالالال 
 

 بالالالالالالالالين الضالالالالالالالالملة تالالالالالالالالر م  يهالالالالالالالالا أ الالالالالالالالو    
 محتطالالالالالالالالالالالال  الرمالالالالالالالالالالالا    ثلم  ت الالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالبيض  

 النبالالالال  العظالالالاليم كمالالالالا عمالالالالواصالالالالموا عالالالالت 
 (37)يالالالالالالالنظم  املث الالالالالالالف   ينثالالالالالالالر    السالالالالالالاليف  

 

ــــ  ينفــــتح علــــ  ــــاءوُلونو  مَّ عوــــ﴿: قولــــ  تعــــاىل مــــن الواضــــح إن الشــــاعر يف البيــــت ال ال  النـَّبوــــ ِّ  عوــــنِّ ۞ يـوتوسو
والشاعر يف ه ا املوض  قد تواف  لاما  م  قصدية اآليـة القرآنيـة، إذا مـا علمنـا ان املقصـود  ،(28)﴾الوعو ِّيمِّ 

 النبأ الع يمأن  قال: ) فقد ورد عن اإلما  الصاد   اآلية هو اإلما  علي بن أي طال  علي   يف
 . (29)( اختال  في  ليس هللا رسول النّ  اختلفوا وفي  علي

، فنمـــا إن اإلمـــا  علـــي كـــان وولـــده العبـــال عليـــ  فالشـــاعر يعقـــد مقارنـــة بـــن اإلمـــا  علـــي 
يسلم، ضرب  بسيف  كون  ممن ختم هللا عل  قلب ، بل هم صم بنم وه ا  صحا لقوم ، وال ي م يهتد، وم 

بعد مـا رأى القـو   ، ك لك العبال (11)﴾يرجعون ال فهم عمي بنم صم﴿ :في  اشار  اىل قول  تعاىل
مـــ  نصـــيحتهم آلخـــر حل ـــة يف املعركـــة لنـــنهم م يهتـــدوا إىل ســـواء الســـبيل، فانصـــاع خيطـــ  يف مجـــامجهم 

، كما إن هناك إشار  واضحة للدور الرسـايل واإلرشـادي مجيلة لشجاعة العبال وكالهم، وهي صور  
 . وعقباهم دنياهم خري في  ما إال يرد وم دعوت  يف ، فقد كان  صحا لقوم ال ي كان للسّيد العبال 

وآخــر قــول نــ كره ممـّـا خــ  بشــجاعت  عليــ  للشــاعر ســعيد العســيلي مــن قصــيد  يف راثء العبــال عليــ  
 :  ، متحداث  هبا عن لسان العبال السال

 )النامل(
 لالالالالالالالالالالو  اجهالالالالالالالالالالو   املهنالالالالالالالالالالد يف يالالالالالالالالالالدي
 لكالالالالالالالالالالنهم  لالالالالالالالالالالف النخيالالالالالالالالالال  تسالالالالالالالالالال  ا
  أان الالالالالالالالال ي أع الالالالالالالالالزت كالالالالالالالالال  كمالالالالالالالالالا م
 يشالالالالالالالالالالالوي  جالالالالالالالالالالالوج الغالالالالالالالالالالالادريت  الالالالالالالالالالالدج

 

 جلعلالالالالالالالالالالالالالرهم عصالالالالالالالالالالالالالفاً بالالالالالالالالالالالالاله مالالالالالالالالالالالالال كوال 
  الغالالالالالالالالالدر أ بالالالالالالالالالر يف ال لالالالالالالالالالوب  الالالالالالالالاليم
  رأ ا    صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارماً مصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال والً 

 (13) أكالالالالالون  حالالالالالدي ل لالالالالالو  عالالالالالديم
 

فجعلهــــــم كعصــــــف ﴿وظــــــف الشــــــاعر بقولــــــ : )جلعلــــــتهم عصــــــفا  بــــــ  مــــــأكوال( اآليــــــة القرآنيــــــة: لقــــــد 
، متم لة بقصة أصحاب الفيل، والشاعر قد عمد إىل ه ه القصـة، وحـور بعـض األلفـاظ يف (11)﴾مأكول

 حبـ  أكـل كـ رعاآلية، للداللة عل  الشجاعة الي كان ميتلنها العبـال، فهـو جعـل النفـار يف يـو  الطـف  
 ،، كما ُفعل ذلك لصحاب الفيل، ال ين ارسل عليهم هللا طري ااببيل ترميهم حبجار  من سجيلتبن  وبقي

                                                        
 .671-619سحر اببل وسج  البالبل: - 23
 . 1و2سور  النبأ: آية  - 28
  .1/628شواهد التن يل لقواعد التفضيل:  - 29
 . 28سور  البقر : آية  - 11
 .521.( كربالء )ملحمة ادبية اترخيي ..  - 12
 .5سور  الفيل: آية  - 11
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فهو يرسم لنا صور  للعبال معرب ، وال ينتفي ب لك للتعبري عن شجاعت  بل اضافة إىل كون العبال رمـ  
ده(، فيــ  النفــار وجعلهــم كعصــف مــأكول، هــو كــان يشــوي وجــوههم بقولــ : )يشــوي وجــوه الغــادرين حبــ

ُفرو  شواءو  وومونو  فـولويُـؤومِّنو  شواءو  فومونو  روبُِّّنمو  مِّنو  احلوو ُّ  ووُقلِّ  ﴿اشار  إىل قول  تعاىل:  ر ا لِّل َّالِّمِّنو  أوعوتودو و  إِّ َّ  فـولويونو   و
توغِّيُ وا ووإِّنو  ُسروادِّقـُهوا هبِِّّمو  أوحواطو  لِّ  مبِّواءو  يـُغواثُوا يوسو الوُمهو وِّي كو  .(17)﴾ُمروتـوفوق ا ووسواءوتو  الشَّروابُ  ئوسو بِّ  الوُوُجوهو  يوشو

 يو  الطف. ففي  إشار  واضحة إىل الشجاعة الفائقة الي أبداها أبو الفضل العبال 
أمــا مــا خيــ  من لتــ  الرفيعــة عنــد هللا ســبحان  وتعــاىل فقــد قــال الشــيخ عبــد الواحــد امل فــر مــن قصــيد  

 (: بعنوان )امل ارات األربعة ألي الفضل العبال 
 )البسيط(

 ابب  احلسالالالالنًي أبالالالالو الفضالالالال  بالالالالت  حيالالالالدر   

 ثمثالالالالالالالالالالالالالٌة بربالالالالالالالالالالالالالوًع الطالالالالالالالالالالالالالفًّ عّمررهالالالالالالالالالالالالالا
 صالالالالالب ر مثالالالالال ر بيالالالالالًر هللًا  الالالالالا  هبالالالالالا  

 مالالالالالالالالالالالزار  كفيالالالالالالالالالالاله معالالالالالالالالالالالر ٌ   مشالالالالالالالالالالالهدج

 ضرتهً التالالالالالالرى امللالالالالالالوكر علالالالالالال  أبالالالالالالواًب حالالالالالال
 

 هللا   الالالالالالالالالالالالالالادر لالالالالالالالالالالالالالاله أ الالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالزارات 

 ابلزائالالالالالالالالالالالريت   الالالالالالالالالالالرداً عنالالالالالالالالالالالدر  الالالالالالالالالالالاماتً 

 ًمالالالالالالت كالالالالالال   الالالالالالت  أانٌس أْهالالالالالال   حاجالالالالالالاتً 
 زّ ارًًج يف كالالالالالالالالالالالالالالالالال  أ قالالالالالالالالالالالالالالالالالاتمالالالالالالالالالالالالالالالالالمذ  

 (14)ترمالالالالالالالالي بري الالالالالالالالاًن  ليالالالالالالالال    ينالالالالالالالالات
 

 العبال علي  السال  ببيت هللا، واستعان للفاظ القران، مضمن اآلية القرآنية:م ار لقد شب  الشاعر 
مشـــري إىل  .(15)﴾وأذن يف النـــال ابحلـــ  أيتـــوك رجـــاال وعلـــ  كـــل ضـــامر أيتـــن مـــن كـــل فـــ  عميـــ ﴿

، إذن ف يراد )من، كل، فـ ، أ ل(، واملعـو وهـو حـ  بيـت العبال ر م امشبها هبا  معناها املقصود،
هللا إذا أعلــن وقتــ ، فالنــال يؤتــون إليــ  مــن كــل حــدب وصــوب، هــو قرآنيــة مباشــر  دائــر  يف دائــر  الــن  

 القرآين. 
وقــد اســتعمل الشــاعر بعــض الفــاظ القــران لتقريــ  فنرتــ  مــ  بعــض التحــوير والتقــد  والتــأخري لنــي 

   البيت الشعري ولتوضيح ذلك ن كر التعالي  اآلتية:يتناس  م
            النّ  القرآينّ                            النّ  الشعريّ 

 وأذن يف                                         
 أيتن ابحل  أيتوك رجاال وعل  كل ضامرالنال                            مِّن
 من                           كل
 كل                           ف و 

 عمي  ف                               أ لخ 
 فالشاعر أخر بعض األلفاظ واستعمل )أ ل( بدل )النال( كما يف الن  القرآين.

                                                        
 .19سور  النهف: آية  - 17
 .7/184بطل العلقمي: - 16
 . 13سور  احل  آية:  - 15
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، فنما إن فضل النعبة واستحباب الن ر إليهـا أما عن وج  التقارب بن بيت هللا وم ار العبال 
  فالعبــال (14)لبنـاء حووــا وفيهــا وفضــل مــا يتعلـ  هبــا مــن الــركن واملقــا  أكدتـ  الن ــري مــن الــروااتوا

يقصد ابل ار  ويطا  ب  ويتربك في  كمـا يتـربك بـركن البيـت األع ـم ويلـ م كمـا يلـ م احلجـر األسـود ويلتـ   
 (13)ويستلم كما ميسك امللت   ويستلم ركن احلطيم.

معنوي وروحـي إىل مدينـة فهو ابب  ،يف الدنيا أصبح ابب من أبواب هللا وفضال عن ذلك إن العبال
وإىل  ،وإىل حصـــن اإلميـــان والتقـــوى والقـــرب إىل هللا تعـــاىل ،واملعـــار  والروحانيـــات والفضـــائل ،املعنـــوات
 .(18) وإىل أوليائ   رسول  

قــول الشــاعر )فــاهم   الــي ركــ ت علــ  بيــان الــدور الرســايل للعبــال عليــ  الســال ومــن الشــواهد األخــرى
  هاشم حممد العيساوي( يف قصيدت  )سبحان جودك(:

 )النامل(
 عبالالالالالالالاس  الالالالالالالوق الطالالالالالالالف كنالالالالالالالر  امالالالالالالالة
 قمالالالالالالالالالالرا يالالالالالالالالالالوزع يف السالالالالالالالالالالماء أصالالالالالالالالالالابعا
 مالالالالالالا قالالالالالالا  ربالالالالالال  للممئكالالالالالالة اسالالالالالال د ا

 

 بيضالالالالالالاء مالالالالالالت قالالالالالالرأ ارتفاعالالالالالال  أبالالالالالالالصرك 
 سالالالالالالب ان ربالالالالالال  كيالالالالالالف  الالالالالالاء  صالالالالالالّورك

 (19)لالالالالوال ا سالالالالكاب  لل سالالالالني   الالالالدرك
 

الشعرية )ما قال ربك للمالئنة اسجدوا(، توحي ل  من أول قراء  لقول  عـّ  وجـل:  إّن القارئ للعبار 
ـــانو ﴿ بـورو ووكو ـــتونو ـــجوُدوا إِّالَّ إِّبولِّـــيسو أو و وواسو ودو و فوسو ـــُجُدوا آلِّ ـــةِّ اسو ئِّنو ـــافِّرِّينو  ووإِّذو قـُلونوـــا لِّلوموالو ـــنو الونو ، ولنـــن (71)﴾مِّ

وقرلـا  ح   اآلخر فاستبدل )وإذ( بـ )ما( النافيـة،الشاعر لني يتناس  الوزن، تـصر  ببعض األلفاظ و 
ضرور  الشــعرية وجعلــ  مقــدر  عنــد الســام  كونــ  واضــح املعــو، ونفــ  ـوحــ   )آد ( للــ بـــ)لوال( الـــشرطية
لــوال املوقــف البطــويل، والتفــاين الـ ي قدمــ  العبــال يف ســبيل اإلســال ، واملعــو إن هللا  ،السـجود آلد  

 ، وفضــل  علــ  ســائر امل لوقــات، للمواقــف وارصــائ  والــدور الــ ي يقــو  بــ ، جعــل لإلنســان من لــة كبــري 
لـ لك أمــر املالئنــة أن تســجد لـ  تقــديرا  لــ ، هــ ا علـ  حنــو العمــو ، أمــا علـ  وجــ  ارصــوص ففيــ  اشــاره 

: )إنَّ هللا عل  سائر ارل ، وممّا يؤكد ه ا املعو ما ورد عن رسول هللا  لتفضيل أئمة أهل البيت 
وكـان سـجودهم هلل  ،بارك وتعاىل خل  آد  فأودعنـا صـلب  وأمـر املالئنـة ابلسـجود لـ  تع يمـا  لنـا وإكرامـا  ت

فنيــف ال ننــون أفضــل مــن املالئنــة وقــد  ،إكرامــا  وطاعــة  لنوننــا يف صــلب  عــّ  وجــّل عبوديّــة وآلد  
 .(72)سجدوا آلد  كلَّهم أمجعون( 

يف  ،فمن ذلك قول الشاعر )سـيف الـ حباوي( ل أما خي  االنتصار ال ي كان للحسن والعبا
 قصيدت  )راحل إىل البياض(: 

                                                        
 . 42/ 21ين ر: جام  أحادي  الشيعة:  - 14
 .7/187بطل العلقمي: - 13
 .99ارصائ  العباسية:  - 18
 .211/ 7اجلود:  - 19
 . 76سور  البقر : آية  - 71
 .2/237 الرسائل األمحدية: - 72
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 )البسيط(
 مثالالالالالالالالالال  الفالالالالالالالالالالرا   الالالالالالالالالال ر يف  سالالالالالالالالالالامره
 تلالالالالالالالالالالالالالال  االانجيالالالالالالالالالالالالالال : أر ا  معل الالالالالالالالالالالالالالة
 ارقالالالالالالالال   طالالالالالالالالاك  الالالالالالالاليم، أر  حريتالالالالالالالاله
  ا منيالالالالالالالالالالات اعطهالالالالالالالالالالا ال الالالالالالالالالالاء  علويالالالالالالالالالالال
  الالالالالالصر مالالالالالت هللا جنالالالالالد مالالالالالا هنالالالالالال  مهالالالالالال

 

 حيالالالالالالث اجلالالالالالالرا :  ر د تنالالالالالالز  السالالالالالالورا 
    الالالالالالالالور هللا  يالالالالالالالاله تالالالالالالالالرىلكالالالالالالالالت قناديالالالالالالالال

 قالد  رشالر عنال   صالبا تسال  الصال را
 الالالالالالالالالًة، ل سالالالالالالالالم  ر الالالالالالالالا  املالالالالالالالال  الظفالالالالالالالالرا

 (11)الالالالز م   الالالر  قريالالالب مالالالت ر اك سالالالرى
 

ـــــرخ ﴿ :البيـــــت األخـــــري يف املقطوعـــــة ينقلـــــك مباشـــــر  إىل قولـــــ  تعـــــاىل ـــــنو  نوصو ـــــتوحخ  اّللَِّّ  مِّ ـــــرِّ  قورِّيـــــ خ  ووفـو  ووبوشِّّ
وكل من شارك  صار ال ي حتق  عل  يد احلسن والعبال ، ويف الن  إشار  إىل االنت(77)﴾الوُمؤومِّنِّنو 

 .يف معركة الطف

 علـ  الـد  وغلبـة ،ال لم عل  غلبة السيف: احلسنين كلتا و لبنل مواقف   وقد انتصر العبال 
، فهو نور يضـ  إىل اآلن وم يسـتطي  ظلـم التحريـف أن ابلشهاد  العليا من مع و  هو وفاز، ال ام السيف
 يغطي .
 يًا: القرآنية املبابر  املحّور  غري املحورية:ثان

وهــو أن يعمـــد الشـــاعر إىل الــنّ  األّول )القـــرآيّن( فيـــأيت برتاكيبـــ  ولنــن بتوظيـــف جديـــد؛ أي: داللـــة 
فـ ّن األمـر  القرآنيـة ، أّمـا يف هـ هوريـةااقرآنيـة املباشـر  ااـور  أخرى، وهي مرحلة أعل  يف التوظيف مـن ال

وذلــك ألّن االستســال  للــنّ  يف احلالــة األوىل كــان  ااوريــة،حــد  وهــي الــنّ  دون يتوقــف علــ  درجــة وا
 .الداللةو  الن  عل  درجتن وهي

 .(76)تقو  عل  جمارا  النّ  الشعرّي للنّ  القرآيّن، ومن مثّ االحنرا  إىل مقصديّة خمتلفة(وهي )
هــ ا املبحــ  هــي: )الشــجاعة(،  ومـن ارصــائ  العباســية الــي صــورها الشــعراء مـن خــالل القرآنيــة يف

 )من لة العبال عند احلسن(، )دروه الرسايل(.
 بقيّـة) بــ املوسـومة قصـيدت  يف، (75)( احلـرزي الرضـا عبـد حممـد)الشـاعر قـولفممـا ورد عـن شـجاعت  

 (:السيف
 )البسيط(

  جالالالاء يعالالالد  الىل جالالالي  العالالالدى  ضالالالباً 
  لالالالالالالالالالو رأتالالالالالالالالاله  النصالالالالالالالالالارى يالالالالالالالالالومر  ارتالالالالالالالالاله

 

 حملرشالالالالالالالالالالالدً أ ديالالالالالالالالالالالًه حمرشالالالالالالالالالالالداً يالالالالالالالالالالالدعو  
 (16)قالالالالالالالالْر هالالالالالالالو هللا  مل ي ولالالالالالالالْد  مل يلالالالالالالالدً 

 

ُهـوو  قُـلو ﴿: القرآنيـة اآلات إىل وهلـة أول يف تشـري (يلـد وم يولـد م)الشـعرية العبـار  الـن  يف ه ا ونلحظ
ُ الصَّموُد   موو يولِّدو ووموو يُولودو   ووموو يوُنن لَُّ  ُكُفو ا أوحودخ  ُ أوحودخ   اّللَّ  . (73)﴾اّللَّ
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اثبات وحدانية هللا  لمراد من اآلية القرآنية، وهو التأكيد عل ل عبار  فيها مبالغة وإفراط، وهي خمالفةوال
تعـــاىل، واإلخـــالص يف عبادتـــ  والتوجـــ  اليـــ  وحـــده، وانـــ  ال يقصـــد يف احلـــوائ  غـــريه، وتن يـــ  عـــن  ـــات 

 مــن واقعــ  القــراين ن ّ نقــل الــااــداثت، وهنــا ينمــن اإلحنــرا  عــن الــن  املقــدل، مــن حيــ  ان الشــاعر 
 .ولنن ابست مار النلمات والرتاكي  نفسها وهو العبال  إىل واق  جديد األّول

 ،(يولـد وم يلـد م)القرآنيـة اآليـة بـن ات  ا  تنـافر  هنـاك نلحـظ الشـعري البيـت يف العقائديـة الناحيـةفمـن 
 اإلسالمية، ابلعقيد  خيل وه ا ،ور اآليةفهي قرآنية غري حمورية كولا بعيد  عن حم ،(هللا هو)الشعرية والعبار 
 وتعـاىل، تبـارك قدسـ  بسـاحة تليـ  وحـد  فيهـا ووحدتـ  ،ا ـ  عـ  ابهلل األلوهيـة اختصـاص تفيـد اآليـة لنـون

 فـرض معـ  يستقيم ال ما الوحد  من ي بت ألن  ذلك يينف القرآين التعليم لنن العدد، فرض إمنان وتستبعد
 لعـد  االخـر عـن كـان البـاب هـ ا يف يءشـ مـن فـرض مـا وكـل ،الصفات يف وال ال ات يف ال ولاي  ك ر  أي
 عمـا وسـبحان  ،يــشركون عمـا هللا تعـاىل ،األخـرى عـن لـ  مفروضـة صـفة وكـل ،صـفات  عـن تعـاىل ف ات  احلد

 .(78)يصفون
 مـن ختـرج الـي الن يفـة األشـياء سـائر وال ،كالولـد ،ك يـف يءشـ منـ  خيـرج تعـين م يلـد( م) والعبـار 
 ،عناصـرها مـن الن يفـة األشـياء ختـرج كمـا ،يءشـ مـن خيـرج وم ،يءشـ مـن يتولد وم أي يولد( وم)،امل لوقن

 ابهلل اراصـة األلوهيـة الصـفات مـن وهـ ه األرض، مـن والنبـات ،الدابـة مـن والدابـة ،يءالشـ مـن يءكالشـ
 .(79)النر  للش   التع يم ابب من العبال ش   عل  واطالقها ،وتعاىل سبحان 

 الت ليـ  عـن يف موحـدون هـم الـ ين النصـارى حـال لسـان عـن يتحـد  الشـاعر إن ذلـك عـن وفضـال  
 واالبـن األب)األقـانيم  إن: يقولـون فهـم أخـرى جهـة مـن الن ـر  تنفـ  ال عدديـة وحـد  الوحـد  مـن وي عنون
 حـي إنسـان ألنـ  واحـديء شـ فهـو العـام احلـي كاإلنسـان واحـد  يوهـ ثالثـة واحليـا ( والعلم ال ات( )والرو 
  .وعلم وحيا  إنسان ألن  ثالثة وهو عام

ـيُح ابوــُن اّللِّ ذولِـّكو ﴿: تعـاىل قولــ  يف مؤكــدا   جنــده املعــو وهـ ا ــوواهِّهِّمو  ووقوالوــتو النَّصوــاروى الوموسِّ قـوــووُوُم لِّوفـو
 .(61) ﴾ ؤوفوُنونو ُيضواهُِّؤونو قـووولو الَّ ِّينو كوفوُرواو مِّن قـوبوُل قواتـولوُهُم اّلّلُ أواَّ يُـ 

 عليـ  تولـده خـالل مـن ذلـك علـ  مسـتدلن هللا ابـن املسـيح لنّ  القـول إىل ذهبـوا النصـارى إنّ  خيفـ  وال
ـيُح ابـوُن  ﴿ :وتعاىل سبحان  هللا قال. أب غري من السال  ووقوالوتِّ الويـوُهوُد ُع ويـورخ ابوُن اّللِّ ووقوالوتو النَّصواروى الوموسِّ

 .(62) ﴾م لِّوفـووواهِّهِّمو ُيضواهُِّؤونو قـووولو الَّ ِّينو كوفوُرواو مِّن قـوبوُل قواتـولوُهُم اّلّلُ أواَّ يـُؤوفوُنونو اّللِّ ذولِّكو قـووووُُ 
 ضـد ثـور  رجـل كـان انـ  بـل فحسـ ، وآخـر  ونسـك عباد  رجل كان املسيح السّيد ظنّ  من توهم ولقد

 تغريية ثور  حتد  الي الدينية الرسالة سبيل يف وهجر وطرد ع ب وان  الفاسيدين، واحلنا  واالستبداد ال لم
 .(61) احليا  مناحي شىت يف

                                                        
 .92 – 4/91، 2/796تفسري املي ان:  - 78
 .688/ 21جمم  البيان:  - 79
 .71سور  التوبة: آية:  - 61
 .71سور  التوبة: آية:  - 62
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 والشـجاعة، والنرامـات ارصوصـيات، مـن لعيسـ  مـا رأوا ملـا النصارى ان الشاعر مقصد نفهم هنا ومن
 .هللا ابن ه ا قالوا

 و فضـائلوال النرامـات مـن لـ  مـا اورأو  غارتـ  يـو  العبـال شـ   ارأو  إذا النصـارى هـؤالء ولنـن
 لشـ   الشـاعر مـن التع يم منهما يراد جمازان (هللا هو) (هللا ابن) والتعبريان هللا، هو ه ا قالوا ارصائ ،

 .العبال
 ابخ  هـو اي (هللا هـو) هـ ا قـالوا والفضـائل، الفضـل أبـو وهـو العبـال رأوا إذا النصـارى ان جانـ  ومـن
 بش صـ  النبهـارهم وذلـك املسـيح،  منـ اسـتق   يالـ وهـو والشـجاعة، الفضـائل يف وأصـلخ  املسـيح لسـيد 
 .النر 

شــبنة التعــال  بـــن ولنــي يتضــح مــا تقــد  مــن التعــال  بــن رؤيـــة الشــاعر والــن  القــرآين مــن خــالل 
 : النّصن

            النّ  القرآينّ                    النّ  الشعريّ 
 قل هو هللاقالت هو هللا                    

 م يلد                          يولدم 
                        يلد                          وم يولدوم 

نقــل الداللــة مــن صــورهتا يف الــنّ  األّول إىل فــنلحظ الشــاعر مــ  حماف تــ  علــ  امللفــوظ القــد  لآليــة 
 .صور  جديد  يف النّ  ال اين يلغي تشنيل مفردات سابقة ويرسم صور ا جديد 

ومـــن الشـــواهد األخـــرى عـــن شـــجاعت  قـــول الشـــاعر الســـّيد مهـــدي احللـــي يف قصـــيد  انشـــأها يف راثء 
 :العبال 

 )النامل(
   شالالالالالالال    الالالالالالالرج النعالالالالالالالاس  عيالالالالالالالونر أبالالالالالالالال
  كالالالالالالالالالال ن قالالالالالالالالالالائمر سالالالالالالالالالاليفه، مالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالّله
 ملالالالالالالالالالالا رأى ا عالالالالالالالالالالالداء   الالالالالالالالالالالامخر  ًسالالالالالالالالالالاله
 دعالالالالالوا الن الالالالالاء،  ال جنالالالالالاءر ملالالالالالت  الالالالالدتْ 
  الالالرأ ا قالالالد ا سالالالد الفضالالالاء  كالالال ن ًمالالالت الالالالال

 

 اً  الكفالالالالالالالالا   الت حالالالالالالالالنير  عالالالالالالالالاس الالالالالالالال 
 يف كالالالالالالالالالف )حيالالالالالالالالالدر  (  الالالالالالالالالديد  البالالالالالالالالالاس
 مالالالالالالت ذلالالالالالال  الطالالالالالالوًد العظالالالالالاليم الراسالالالالالالي
 بًيالالالالالالالالالالالًد الالالالالالالالالالالالورى م طوعالالالالالالالالالالالةر ا  فالالالالالالالالالالالاس

 (41) الالالالالالالالالالال ا الىل أم السالالالالالالالالالالالماء ر اسالالالالالالالالالالالي
 

ـــنو ﴿نلحـــظ يف هـــ ا الـــن  الشـــعري اآليـــة القرآنيـــة  تو حِّ ـــرونو فـونوـــادوووا ووالو ـــن قـو ـــبولِّهِّم مِّّ ـــن قـو نوـــا مِّ لونو ـــمو أوهو كو
عنــد دخولــ   فالعبــال  (65)املنــاص املنجــا : وقيــل ،العــ اب مــن فــرار حــن الت معنــاه ،(66)﴾مونوــاصو 

ر  املغشـي عليـ  او املغمـ   ـساحة امليدان جعل النعال حيوي عيولم بسيف ، فصاروا ين رون اىل العبال ن

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

 

وقت الفرار  اىل ساحة امليدان وقالوا ليس اآلن وقت النعال بل هو العبال استغاثوا عند ن ول علي ، 
 من املوت ال ي سيلح  بنا، ومن الع اب ال ي وق  علينا.

 فهم كما يقول السّيد جعفر احللي:
 )النامل(

 بالالالالالالو الفضالالالالالال  الفالالالالالالوارس  كصالالالالالالاأ ثالالالالالال  
 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاكر ذ   س لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله مر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا

 

   الالالالالالالالالالرأ ا أ الالالالالالالالالالالالد ثبالالالالالالالالالالا م أن يهزمالالالالالالالالالالالوا 
 (46)الال   الالالالالالالالالالالالالالالالر  رأسالالالالالالالالالالالالالالالاله الالمر الالالالالالالالالالالالالالالالد

 

يسـتطيعون الفـرار مـن الغضـ  الـرابين وقـالوا اآلن وقـت الفـرار، ويف الواق  الم توتـوا عنـدما ظنـوا إلـم 
 ولننهم وجدوا االرض والسماء قد ُسدت امامهم فاستسلموا للموت ااّتم عليهم.

ــــال  ــــن  إشــــار  واضــــحة للموقــــف البطــــويل الشــــجاع للعب ، فهــــو يف تقدمــــ  حنــــو االعــــداء  ويف ال
 كالش   ال ي يفر من املوت يف ساحة املعركة.

 ول السّيد جعفر احللي: كما يق
 )النامل(

  لالالالالالالالالالاله الىل اإلقالالالالالالالالالالدام سالالالالالالالالالالرعة هالالالالالالالالالالارب
 

 (47) ك منالالالالالالالالالالا هالالالالالالالالالالو ابلر الالالالالالالالالالدم يسالالالالالالالالالاللم 
 

 . ووصفها األكمل ونعتها األمتّ  للشجاعة امل ل األعل  وفه
 ولتوضيح االختال  بن اآلية والن  الشعري ن كر ه ه التعالي  اآلتية: 

            شعريالنّ  القرآين                     النّ  ال
 والت                            والت
 حن                           حن  
 نعال                           مناص

فـنلحظ بعـد ان ضــّمن الشـاعر معـو اآليــة وهـو الفـرار، احنــر  وينمـن هـ ا االحنــرا  ابسـتبدال كلمــة 
فضـال عـن ذلـك االخـتال  املوجـود بـن معـو النلمتـن )مناص( والي تعين )املنجا ( اىل كلمة )نعـال(، 

 .وداللتهما، فالشاعر طور يف املعو واضا  إلبراز املوقف البطويل لش   العبال 
 فمــن ذلـك قــول الشـاعر الشــيخ عبـد احلســن احلــوي ي ،أمـا مــا خيـ  من لــة العبـال عنــد احلسـن 

 :عل  لسان اإلما  احلسن  راثيا  العبال بن علي 
 لنامل()ا

  الالالالالالال   الالالالالالالدبنه  حيالالالالالالالث ال الالالالالالال  للهالالالالالالالدى
  جهالالالالالال  ال يالالالالالالرى مجالالالالالالا ً  بعالالالالالالدر  أأ الالالالالاليّ 

 ضي  أ ر علال  الظمالا  الا ي احلشالاالت 
 لالالالالال   الالالالالاهدتْ   أعي الالالالاليناحليالالالالالا   أرجالالالالالو

  أصالالالالالالالالالاليم(بكالالالالالالالالالالر  ) الالالالالالالالالالدٌب  أ ْعالالالالالالالالالالًو    
 مجالالالالالالاليم الصالالالالالالال  اجلميالالالالالالال ر  قلالالالالالالاليب بالالالالالالال ر 

  يعالالالالالالالالالالود جسالالالالالالالالالالم  ابلالالالالالالالالالالدماء  الالالالالالالالالاليم
 يد جالالالالالالالديمبالالالالالالالدان علالالالالالالال   جالالالالالالاله الصالالالالالالالع

                                                        
 .671ديوان السّيد جعفر احللي: - 64
 .672ديوان السّيد جعفر احللي: - 63
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 هات ذا يصالالالالالون مالالالالالت الفالالالالالوا م  الالالالالدرر مرالالالالال
 

 (48) يكالالالالالالالالالالالالالون يف  لبا الالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالال موال
 

نلحــظ ان الشــاعر ضــمن الــن  املقــدل مباشــر  وهـــو قولــ  )بنــر  واصــيال(، وقــد ورد هــ ا اللفـــظ يف 
  اآلات القرآنية التالية:

ووَّلِّنو  أوسواطِّريُ  ووقواُلوا﴿ تـوتـوبـوهوا األو رو    عولويو ِّ  ُلولو  فوهِّيو  اكو يال   ُبنو  (69)﴾ووأوصِّ

رو    ووسوبُِّّحوهُ ﴿ يال   ُبنو   (51)﴾ووأوصِّ

ّللَِّّ  لِّتُـؤومُِّنوا﴿ رو    ووُتسوبُِّّحوهُ  ووتـُووقُِّّروهُ  ووتـُعو ُِّروهُ  ووروُسولِّ ِّ  ابِّ يال   ُبنو   (52)﴾ووأوصِّ

مو  وواذوُكرِّ ﴿ رو    روبِّّكو  اسو يال   ُبنو   (51)﴾ووأوصِّ

واملعـو  ،(56) املغـرب إىل عصرـالـ بعد ما هو، أما األصيل: ف(57)الشمس طلوع إىل النهار أول: البنر و 
يف اآلات القرآنية دار حول )اإلمالء، والتسبيح، وال كر(، وإذا ما علمنا إن الشاعر قصد الندب والبناء 
والعويل، نلحظ االختال  التا  يف املعو وان حصل االتفا  يف اللفظ، فـاالختال  وارد مـ  املعـو العـا  

 لآلية.
الوقــت،  ةظــّل يندبــ  طيلــبعــد فقــد أخيــ  العبــال  شــهيد واملعــو إن اإلمــا  املعصــو  احلســن ال

صريعا بن  ومحلـ   ملا رأى العبال  وقد أكدت الرواات ه ا املعو فقد روي ان االما  احلسن 
 .(55)اىل اريمة وقال: )اآلن اننـسر ظهري وقلت حيلي(

أستاء ل  ف  اوامة رآه مقطوع اليدين من ال ندين، مفضو و  أخي  العبال  عندوقف  احلسن ف
 .وأحرت  قلب  ح    وترقرقت عربت  وجدا  علي 

، هـو يف الغيـور األيدمعـة احلسـن الصـبور وأسـبل مصـاب  عـرب  اإلمـا   افتقـادهإن من أجـرى وال شك 
فهـــو يســـتح  ان تســـتدر الع مـــاء عليـــ  حلـــ  أجفالـــا،  وأ اهـــا مف ـــرا ، وارتفاعـــاأع ـــم الـــدرجات  ـــوا  

 الدموع دما.وتبني علي  بدل 
قـــول الشـــاعر )مهـــدي النهـــريي( يف فنجــده ب أمــا مـــا خيـــ  الـــدور الرســايل الـــ ي قـــا  بـــ  العبـــال 

 قصيد  )واقف عل  شرفة املعو(:
 )الطويل(

 علالالالالال  حالالالالالر ا حالالالالالمم ينالالالالالوي ا الالالالالالضرارج
  يبركالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالياء مثّ يعا هالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 ل الالالالد جالالالالاء مالالالالت أقصالالالال  املدينالالالالة  الالالالاعراً 

 ابملالالالالالالالالالالالالالالالاء النالالالالالالالالالالالالالالاليّب جالالالالالالالالالالالالالالالرارج  الالالالالالالالالالالالالالال   
 لرنمالالالالالالالالالالو  كا  الالالالالالالالالالاء يب الالالالالالالالالال  ابركالالالالالالالالالالارج
  الالالالالالالارس يف صالالالالالالالمر الوجالالالالالالالوج ا رشالالالالالالالارج
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 بالالالالالالاله آمالالالالالالالت النخالالالالالالال  العراقالالالالالالالي  ا رمالالالالالالال 

 

 (56)الليالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالالواً  اسالالالالالالالالالالرطا  مالالالالالالالالالالدارج
 

( ينبئنــا مــن أول وهلــة بقولــ  لقــد جــاء مــن أقصــ  املدينــة شــاعرا  ان الشــطر األول مــن البيــت ال الــ  )
عو  روُجلخ  الومودِّينوةِّ  أوقوصو  مِّنو  ووجواءو ﴿تعاىل:   . (53)﴾الوُمروسولِّنو  اتَّبُِّعوا قـووو ِّ  او  لو قوا يوسو

، بـ لك الرجـل ، فالشـاعر يشـب  العبـال عالقة ل يل بيـاين بينمهمـا واقتبـال بالغـي واضـحوهناك 
ال ي جاء من اقـص  املدينة هادا و صح لقوم ، ويف ذلك أتكيد واضح علـ  الـدور الرسـايل الـ ي كـان 

 .ميارس  العبال 
 ط القرآنية غير المباشرة المحّورة: المبحث الثاني:نم

وألّن القرآن هو  ،(58)أّن يستلهم الشاعر لف ة أو لف تن لتوظيفهما يف ان ا  لغوّي جديد(ومعناها )
 ، فقـد هـيمن علـ  ذاكـرهتم، فسـرعان مـا حتـال ذاكـرهتم علـ املصدر االول امللهم لشـعراء أهـل البيـت 

رد أن تتلقـف أذ ه كلمـة أو كلمتـن ممّـا يـدور يف هـ ا النتـاب آية من آات القرآن أو سور  من سوره، جمل
 املقّدل.

خمتلفــة املســتوات مــن حيــ   ،يف القرآنيــة غــري املباشــر  ويف طــور حب نــا هــ ا وجــد  مراثــي العبــال 
 تغي  الن  القرآين، فهناك تغي  بسيط، وهناك تغي  عمي . 

 أواًل: القرآنية غري املبابر  املحور  البسيطة:
إّن هـ ا ويعين ه ا النوع ان حيشر الشاعر لف ة واحـد  مـن الفـاظ القـران النـر  يف عباراتـ  الشـعرية، و 

، وهـ ا النـوع أقـل وضـوحا مـن القرآنيـة املباشـر قـرآيّن بعينـ ، النّ  الـامللفوظ الواحد يقو  بدور اإلشار  إىل 
 . وصحيتاج إىل عناء كبري ملعرفة منامن التقاط  في  م  النص ال ي ال

القرآنية أع م ممّا هي احلال يف  القرآنية ثقافة أكرب وإحاطة ابلنّصوصويف ه ا النوع حيتاج املتلقي إىل 
 القرآنية املباشر  العميقة. غري إشار  واحد ، وهو أك ر وضوح ا من ها إذ ال دليل علىاملباشر ، 

 ا املـورد مـن الفصـل ال ـاين فهـي: أما ارصائ  العباسية الي صورها الشعراء مـن خـالل القرآنيـة يف هـ
 )اإلي ار(، و)كون  املستغا (، و)جوده وكرم (، و)شجاعت (.

 هللا عجـل املهـدي اإلمـا  منتـداب   الـي قاوـا قصـيدت  يف سـبي كـاظم الشـاعر قـول فمما خي  إي اره 
 : العبال الفضل أي راثء يف وخيتمها فرج ،

 )النامل(
 اقالالالد حالالالق قالالالو   احلالالالق  يالالاله لالالالدى الظمالالال
 ذكالالالالالالالر احلسالالالالالالالنير  كيالالالالالالالف ينسالالالالالالال  قلبرالالالالالالاله

   يالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ثر ن أال تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرى اليثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارج 
 رهالالالالالالالالالالالالتر الظمالالالالالالالالالالالالا  كبالالالالالالالالالالالالارج  صالالالالالالالالالالالالغارج
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  قالالالالالالالالالالالالالد ا رالالالالالالالالالالالالالالض  برالالالالالالالالالالالالالاررج   الالالالالالالالالالالالالاهم

 

 كالالالالالالالالالالالالالالاجلمر  الالالالالالالالالالالالالالّب بالالالالالالالالالالالالالاله ا  ام  أ ارج
 (59)نرضي برالالالالالالالالارجاليالالالالالالالالومر الالالالالالالالالو   ان يالالالالالالالال

 

 ثرون(؛ وذلــــك يف قولــــ  تعــــاىل:ينفــــتح الشــــاعر علــــ  اآليــــة القرآنّيــــة يف ملفــــوظ )ويــــؤ  وليف البيــــت األ

ـُدونو يفِّ ُصـُدورِّهِّ ﴿ ـاجورو إِّلـويوهِّمو ووالو جيوِّ ميـوانو مِّـن قـوـبولِّهِّمو حيِّبُّـونو موــنو هو َـّا أُوتُــوا ووالَـّ ِّينو تـوبـوـوَُّؤوا الـدَّارو وواإلوِّ ـة  ممِّّ مو حواجو
هِّمو وولووو كوانو هبِِّّمو خوصواصوةخ وومون يُو و شُ  لُِّحونو وويـُؤوثُِّرونو عولو  أونُفسِّ لوئِّكو ُهُم الوُمفو  . (41) ﴾حَّ نـوفوسِّ ِّ فوُأوو

 (في  احل  قول ح :)بقول  انتباهنا ولفت الشعري، البيت داخل املقدل للن  تضمين  الشاعر أكدوقد 
 أول مـن نستحضـر ُعلنـا النلمـة فهـ ه يـؤثرون( و) املقدل الن  اورد مث ومن النر ، القران هو احل  وقول
  مر .

ملفـوظ قـرآيّن أصـال وإالّ فـــ:   ان اللف ـة وـا احيـاء مميــ  ال لتلنـ  مجيـ  األلفـاظ، وذلـك أللــا ويف الواقـ
نّصيًّا إال يف بعض املفـردات ذات اإلحيـاءات املميـ   الـي تـرتبط  ن تعالقا  مينن أن تنوّ  ))األلفاظ املفرد  ال

الــي تنــون مشــرتكة بــن مــا  ، أو تلــك األلفــاظ(42)بــنّ  معــن م ــل )مشــنا ( و )هــاروت( و )القــدر(((
يقول  النال وما هو يف القـرآن إالّ ألـا توظـف يف سـيا  ومطلـ  قـرآيّن فتحسـ  علـ  ملفوظـات القـرآن، 

( جـاء مقـرو   لجـواء مشـاهبة ألجـواء وويـُـؤوثُِّرونو وهنا ملفوظ ) ،(41)إذ: )إّن األسلوب وج  من وجوه املعو(
 النّ  القرآيّن. 

روي يف هـ ا املعـو عـن ، فقـد   سـيد  ومـوال  اي الفضـل العبـال واإلي ار من صفات وخصـائ
 حىت قطعت بنفس  أخاه وفدى وأبل  آثر فلقد ،العبال هللا رحم)): أن  قال  احلسن بن علي اإلما 
 ،طالـ  أي بـن جلعفـر جعـل كمـا اجلنـة يف املالئنـة مـ  هبمـا يطـري جنـاحن هبما وجل ع  هللا فأبدل  يداه
 . (47)( (القيامة يو  الشهداء مجي  هبا يغبط  من لة تعاىل هللا عند للعبال وأن

 بنفس  وعل  نفس ، أما اي اره بنفس  فواضح من أراجي ه آثر قد العبال سيد  إن خيف  وال
 إذ يقول:

 *نفسي لنفس الطاهر الطهر وقا*
 ذقــت املــاء وابــن : الكأنــ  يقــولعلــ  نفســ  فــ اك حــن رمــ  املــاء مــن يــده   وأّمــا إي ــاره للحســن 

 ، وذلك واضحخ جليخ يف أرجوزت  املشهور :رسول هللا عطشان م  كون  قد أشر  عل  التلف من ال مأ
 اي  فالالالالالالالس مالالالالالالالت بعالالالالالالالد احلسالالالالالالالني هالالالالالالالو 
 هالالالالالالالالالالالالال ا حسالالالالالالالالالالالالالني  الالالالالالالالالالالالالارب املنالالالالالالالالالالالالالون

 

  بعالالالالالالالالالالالالالالالالالالدج ال كنالالالالالالالالالالالالالالالالالالر أن تكالالالالالالالالالالالالالالالالالالو  
 (64)شربني ابدر املعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنيال تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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اجلبلّـّي ال بـداعي  االرتنـازسـبيل  لـيس علـ  يف هـ ا الشـعر أنّـ  آثـر أخـاه احلسـن  قد صـرّ  
الطب  الفطرّي وال طاوع في  ارل  الغري ّي وإمّنا كـان ذلـك عـن فقـ  يف الـدين وعلـم مبـا للمـؤثر علـ  نفسـ  

 :من ع يم األجر وابألخّ  إذا كان اإلي ار لإلما  املفرتض الطاعة ذلك حي  يقول في 
  لالالالالالالالالالاليس هالالالالالالالالالال ا مالالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالعار ديالالالالالالالالالالين

 

 (65) ال  عالالالالالالالالالالالالالالالا  صالالالالالالالالالالالالالالالادق الي الالالالالالالالالالالالالالالني 
 

متفقــة مــ  ، قرآنيــةال ههــ  تالشــاعر أن يتوافــ  برؤيتــ  مــ  قصــديّة اآليــة النرميــة، فنانــ ولقــد اســتطاع
 الن  يف املعو والداللة، فهي قرآنية غري مباشر  حمورية ان صح التعبري. 

 د حسن حبر العلو لسيّ املستغا  وامللتج  ال  ي يستغا  ب  فمن ذلك قول الشاعر ا اما كون  
 بعنوان )ا أاب الفضل(: يستغي  ب ، بعد ان يبن من لت  عند هللا:   وى وجهها إىل العبالشن يف

 )ارفيف(
 خبيالالالالالالالال ر  تكالالالالالالالالونر  نْ أ تْ أ الالالالالالالال  ًمالالالالالالالال أ الالالالالالالالرر 
 دْ اجلرالالالالالالالالالالال تغمالالالالالالالالالالالر   لالالالالالالالالالالالو  الالالالالالالالالالالئرر  أ الالالالالالالالالالالرر 
 ً ْئالالالالالالمل يكالالالالالت  الالالالالري ما لالالالالالو  الالالالالئرر  أ الالالالالرر 

 ّفْيالالالالالالالالالالالالالالالجيالالالالالالالالالالالالالالري بك اإللالالالالالالالالالالالالالالهً   قضالالالالالالالالالالالالالالاء  
 عظالالالالالالالالالالاليمٌ  اآللالالالالالالالالالالهً  عنالالالالالالالالالالالدر  بالالالالالالالالالال  جالالالالالالالالالالاجٌ 
 فسالالالالالالالاً تسالالالالالالالامرْ   منالالالالالالال ر  الذ  الالالالالالالرى هللا  

 اتً نهالالالالالالالالالاجلر  مالالالالالالالالالت ر ضالالالالالالالالالةً   فالالالالالالالالال ٌ  هالالالالالالالالالير 
  اليالالالال  -أاب الفضالالالال ً  اي -ر  الالضالالالال ينمّسالالالال
 حالالالالالالالالّ   الفضالالالالالالالال ً  ابأ اي ر  الين الضالالالالالالالالمّسالالالالالالالال
 هشالالالالالالاليماً  الزمالالالالالالالانً    الالالالالالال  ً  تْ ًمالالالالالالال ت  دْ ع الالالالالالال

 حشالالالالالالالالالالالالالالاً     امل ثهالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالدا  الالالالالالالالالالالالالالدير 
 

الالالالالالالالالالالالالال،  ر اجلالالالالالالالالالالالالالالاجً    اآلذان للطلبالالالالالالالالالالالالالالاتً  رر قالْ
 بعالالالالالالالالالد املمالالالالالالالالالاتً   حتيالالالالالالالالي النفالالالالالالالالالوسر بر 
 آتً  ر  النشالالالالالالالال ي   طالالالالالالالالوي مالالالالالالالالا   ،  ي  رر الالالالالالالالال

  اإلثبالالالالالالالالالالالالالات منالالالالالالالالالالالالالرياً يف احملالالالالالالالالالالالالوً الالالالالالالالالالالالال ر 
الالالالالالالالالالالالالالالالالالتر  دْ قرالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ذاتً  قالالالالالالالالالالالالالالالالالالدسً   ه  رر مْ نه سر

  ال الالالالالالالالالالالالالالرابتً  يف مراقالالالالالالالالالالالالالالي الكمالالالالالالالالالالالالالالا ً 
 كا ً ْشالالالالالالالالالالاملً  مالالالالالالالالالالت آيالالالالالالالالالالةً  ملالالالالالالالالالال ٌ   هالالالالالالالالالالير 
 جهالالالالالالاي سالالالالالالره  عالالالالالالمه  امالالالالالالريً  تر ًمالالالالالالالالالالالالالس  

 يب معالالالالالالالالالالالالالالالالالاريف  لالالالالالالالالالالالالالالالالالداي سالالالالالالالالالالالالالالالالالخرتْ 
 يف الفلالالالالالالالالالالالالالالالالالواتً  الالالالالالالالالالالالالالالالالالراي    ه  تالالالالالالالالالالالالالالالالرر ثالر عْ بالر 

 (66)ي عالالالالالالالالالالواذيل  عالالالالالالالالالالداي ّكالالالالالالالالالال بالالالالالالالالالالنير 
 

الن  هو احتوائ  عل  الن ري من مـواطن القرآنيـة غـري املباشـر ، وهـي بسـيطة كولـا املالحظ عل  ه ا 
  اشتملت عل  اشارات واضحة، توحي لنا ابلن  القرآين املقدل.

( والــي تشــري يف أول وهلــة إىل قولــ  بعــد املمــاتِّ  وحتيــي النفــولو وأول هــ ه اإلشــارات العبــار  الشــعرية )
ءو  ُكلِّّ  عولو  ووأونَّ ُ  الوموووتو  حُيويِّي ووأونَّ ُ  احلوو ُّ  ُهوو  اّللَّو  لِّونَّ  ذولِّكو ﴿ تعاىل: وهي صفة من صفات  ،(43)﴾قودِّيرخ  شويو

 هللا سبحان  وتعاىل.
والـ ي لــيس فوقـ  بــر  ومـن جانـ  آخــر فقـد اوحـت لنــا ابلـرب الــ ي كـان ميتلنـ  شــ   العبـال 

جمـازا صـفة الطـوي للماضـي والنشـر لـآلت  اضافة اىل غريها من الصـفات كالشـجاعة الـي ل لـت ابمتالكـ  
ــمواء نوطوــوِّي يـوــوو و  ﴿: ( وهــي تــوحي لنــا بقولــ  تعــاىلآتِّ  رُ ـنشــويُ  طــوي مــاضو فيُ كمــا يف العبــار  )  كوطوــيِّّ  السَّ

                                                        
 .7/737بطل العلقمي:  - 45
 .285-281زور  اريال: - 44
 . 4سور  احل : آية  - 43
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لِّّ  جِّ أو و  كوموا لِّلوُنُت ِّ  السِّّ نوا ووعودا   نُّعِّيُدهُ  خولو و  أووَّلو  بودو ة مـن صـفات هللا، ي صفوه (48)﴾ فواعِّلِّنو  ُكنَّا إِّ َّ  عولويـو
( فهـي تشـري يف واإلثبـات يف ااـوِّ وك لك اعطـاء القـدر  اإلويـة يف ااـو واالثبـات كمـا يف العبـار  الشـعرية )

هُ  وويـُ وبِّتُ  يوشواءُ  موا اّللُّ  ميووُحو﴿: اول وهلة اىل قول  تعاىل ال شك ان من جعل  هللا ، و (49)﴾الونِّتوابِّ  أُ ُّ  ووعِّندو
اريـة تقـو  علـ  البيـ  والشــراء، وفقـط مـ  الـ ين ينتس  ه ه الصـفات اال ويـة هـو علـ  عالقـة وطيـد  ُو

النمال فاختارهم هللا واشرتى  ااختارهم هللا ينونون مع  يف ه ا التجار ، وأبو الفضل من أولئك ال ين رقو 
 اّلّلو  إِّنَّ ﴿نيـة: القرآ( والـي تـوحي ابآليـة نفسـا   منـكو  إذ شـرى هللاُ من  نفسـ ، وهـ ا واضـح ابلعبـار  الشـعرية )

تـوروى ُم أونُفسوُهمو  الوُمؤومِّنِّنو  مِّنو  اشو ُمُ  لِّونَّ  ووأومووواوو تُـُلونو  اّللِّ  سوبِّيلِّ  يفِّ  يـُقواتُِّلونو  اجلونَّةو  وو تـوُلونو  فـويـوقو ّقا   عولويو ِّ  ووعودا   وويـُقو  حو
يـلِّ  التـَّـووروا ِّ  يفِّ  ــدِّهِّ  أوووىفو  ووموـنو  ووالوُقــروآنِّ  وواإلِّجنِّ ــُرواو  اّللِّ  مِّـنو  بِّعوهو تـوبوشِّ ــُتم الَـّ ِّي بِّبـوـيوعُِّنمُ  فواسو يـوعو  الوفوــووزُ  ُهـوو  ووذولِّــكو  بِـّ ِّ  ابو

 شك ان النفس الي تنون ملح من آية املشنا  كما عرب الشاعر عن نفس العبال  وال ،(31)﴾الوعو ِّيمُ 
ر يـوحي مـن اول وهلـة اىل (، فهي عل  عالقة كبـري  مـ  هللا، وقـول الشـاعنا ِّ شو املِّ  من آيةِّ  ملحخ  وهيو بقول  )

ــمواوواتِّ  نُــورُ  اّللَُّ ﴿: قولــ  تعــاىل وروضِّ  السَّ ــنوا و  نُــورِّهِّ  مو وــلُ  وواألو ــا كومِّشو ــبوا خ  فِّيهو والــي تعــين أهــل  (32) ﴾... مِّصو
، فهو فـرع مـن تلـك الشـجر ، وهـو وسـيلة مـن الوسـائل الـي أمـر  هللا ان نبتغيهـا إليـ  بقولـ  (31)البيت
يلوةو  إِّلويو ِّ  ووابـوتـوُغوا اّللَّو  اتَـُّقوا آوموُنوا الَّ ِّينو  أويُـّهوا او ﴿تعاىل  جند الشـاعر قـد جعـل مـن العبـال  ل لك ،(37) ﴾الوووسِّ
دوى إِّذو  ووأويُـّوبو ﴿( وهـي تـوحي بقولـ  تعـاىل -أاب الفضـلِّ  ا -رُّ ـالض ينمسّ وسيلة إىل هللا بقول  )   روبَـّ ُ   و
و  أويّنِّ  ــينِّ ــمُ أورو  ووأونوــتو  الضُّــرُّ  موسَّ كونــ  معصــو  تــراه ينــاجي ربــ  مباشــر  امــا حنــن   فــالنيب  ،(36)﴾الــرَّامحِِّّنو  حو

وسـيلة إىل هللا سـبحان  وتعـاىل نقـدمها امـا  حاجتنـا  والعبـال  العاصون فنجعل من أهل البيـت 
 وطلباتنا عس  هللا ان يستجي  ويتقبل لنا حبقهم. 

 عـن بعـض الصـفات املتجسـد  بشـ   العبـال  وقد اخت  الشعراء من قصة السيد  مر  صور  للتعبـري
كاجلود والنر  والعطاء، وكون  املستغا  وامللج  يف الشدائد، مصورين ذلك من خالل النصوص القرآنية 

، ومن ذلك قول الشاعر )جمتى التنـان( يف قصـيدت : )عنـا خ يف السـماء الي حتدثت عن السيد  مر  
 ال امنة(:

 )النامل(
 يالالالالالالالالالالالالالالالة  لالالالالالالالالالالالالالالالة  كالالالالالالالالالالالالالالالاّن رايرالالالالالالالالالالالالالالال  ا ب

 مالالالالالالالالالالت الالالالالالالالالالالف عالالالالالالالالالالام  العالالالالالالالالالالراق حمبالالالالالالالالالالة 
  ال الالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالالت مالالالالالالالالالالن  احملبالالالالالالالالالالة قلعالالالالالالالالالالة

 

 هالالالالالالالالالزت هبالالالالالالالالالا كالالالالالالالالالف العالالالالالالالالالراق  مالالالالالالالالالرمي 
 يف الالالالالالالالالالالر   يبالالالالالالالالالال رها الفالالالالالالالالالال اد املغالالالالالالالالالالرم

  (75)مهمالالالالالا  غالالالالال  االرهالالالالالاب ال ترهالالالالالدم 
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 10 :العدد

 

جعــل الشــاعر مــن لفــظ )الن لــة، ومــر ( جـــسرا  للوصــول إىل الــن  القــرآين املقــدل، ليلفــت املتلقــي 
  عناء من خالل الدالئل اإلشارية.بشنل سري  وبسيط من غري

ـ وعِّ  إِّلويوـكِّ  ووُهـ ِّي﴿فقـراء  البيـت األول مـن املقطوعـة حييلـك مباشـر  إىل قولــ  تعـاىل:  لوـةِّ  جبِِّّ ــاقِّطو  النَّ و  ُتسو
نِّيًّا ُرطوب ا عولويوكِّ   .(34)﴾جو

رم ا للشمو   عد  م حتظ شجر  يف تراثنا العري مبا ح يت ب  الن لة من تنر  حىت ألاوال خيف  ان  
ابلن لة من حي  الوفاء والعطاء، فهي  واألصالة والعطاء املتجدد، ومن هنا شّب  الشاعر راية العّبال 

 .تلقي ب الوا عل  رؤول املؤمننراية ما زال عطاؤها، وما زالت 
قصـــيد  )رســـالة مـــن كفـــن  ( يفر  حممـــد ارويلـــدي)قـــول الشـــاعر : وكـــ لك يف نفـــس املعـــو املتقـــد  ت

 قطيعن م تقرأ بعد(:
 )النامل(

 لرحالالالالالالاب ذكالالالالالالرك حمرمالالالالالالا أتالالالالالال  رسالالالالالالي 
   بضالالالالالالالالر يف صالالالالالالالالدري.. ال ينا علالالالالالالالال 
  كالالالالالالالالم ا رظرتالالالالالالالال  يف  ياهالالالالالالالالب عرمالالالالالالالالة

 ابلرمالالالالالالالالالالالالالالالالو  دجنالالالالالالالالالالالالالالالالة أمشالالالالالالالالالالالالالالالالط  أان
 حترالالالالالالالالالالالالالالوي أكفالالالالالالالالالالالالالالا أل الالالالالالالالالالالالالال  لعلالالالالالالالالالالالالالالين 

 

  يالالالالالالالالالراعي جالالالالالالالالالاءت جلالالالالالالالالال ع  مر الالالالالالالالالا 
 يرنظمالالالالالالالالالالالالاكرسالالالالالالالالالالالّيه جسالالالالالالالالالالالالدا لكالالالالالالالالالالالي 

 الكواكالالالالالالالالب حيثمالالالالالالالالا أ الالالالالالالالق العالالالالالالالالني يف 
 اليمالالالالالالالالالالالالالالالر عيالالالالالالالالالالالالالالالين املنالالالالالالالالالالالالالالالام  حتلمالالالالالالالالالالالالالالال

 (77)رار قالالالالالد توكالالالالال  مهرمالالالالالاالعمالالالالالر ا ضالالالالال
 

 ووُهــ ِّي﴿ م ــل )جــ عك، ومــر (، ذاهبــة ابلســام  إىل اآليــة القرآنيــةاســتعملت الشــاعر  ألفاظــا  بســيطة 
لوةِّ  جبِِّّ وعِّ  إِّلويوكِّ  نِّيًّا ُرطوب ا عولويوكِّ  ُتسواقِّطو  النَّ و  .(38)﴾جو

عن براءهتا فنألا تقول للعبال:   فنلحظ الشاعر  ختاط  العبال للفاظ بسيطة يف صياغتها تعرب فيها
كتـاي أو صـحيفي البيضــاء جاءتـك لتنتــ  عنـك، لنــين ف عـة أمـا  هــ ه الش صـية الع يمــة الـي جلــأت 

استغاثت لي الفضل العبـال إىل ج ع الّن لة، كما ألا  روعي وف عي، كما جلأت مر   منأإليها لت
 الفضل العبال هو املستغا  ال ي يستغا  ب .  وأبو ،وشبهت  ابلن لة الي استغاثت هبا مر  

ومن ذلك  وقد ضمن الشعراء الن ري من النصوص الي دلت داللة واضحة عل  شجاعة العبال 
 قول الشواهد عل  ذلك قول الشاعر )أمحد العلياوي( يف قصيد ))قّصة اجلود والقرى((:

 )النامل(
 صالالالالالعب لالالالالاله الطرقالالالالالات تنشالالالالالر  سالالالالالعها

 كمالالالالا يالالالالرى   هالالالالو الالالالال ي الن  الالالالاء  الالالالاء
 حالالالالالالالالالرب جناهالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالالة   الالالالالالالالالر لالالالالالالالالاله
  تصالالالالالالالا   الشالالالالالالال ر السالالالالالالال يب مباركالالالالالالالاً 
  الليالالالالالالالالاله تنظالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالت بعيالالالالالالالالالد  مامالالالالالالالالالة

 لينالالالالالالالالا  مالالالالالالالالت  الالالالالالالالا  املكالالالالالالالالّر  رارهالالالالالالالالا 
 ّر مل ملالالالالالالالالالالالالالالالف  زاد  سالالالالالالالالالالالالالالالارها الالالالالالالالالالالالالالال ب

 ر بالالالالالالالالاً تلالالالالالالالالّف علالالالالالالالال  يديالالالالالالالاله سالالالالالالالالوارها
 مالالالالالالالت سالالالالالالالو   الالالالالالالن  للغصالالالالالالالون  ارهالالالالالالالا
 مالالالالالال  سالالالالالالّ  منهالالالالالالا يف اجلالالالالالالديب   ارهالالالالالالا

                                                        
 . 15سور  مر : آية - 34
 .2/211اجلود: - 33
 . 15سور  مر : آية - 38
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  ران لالالالالالالالالاله ال صالالالالالالالالالص ال الالالالالالالالالدمي حكايالالالالالالالالالة
 جلالالالالالال ت الليالالالالالاله الشالالالالالالمس يالالالالالالوم تكالالالالالالّورت
  دعرالالاله حيمالالالي ا   الالالالق يغسالالال  جبهالالالة الالالالالال
  ا الالالالالالالالرّد  يالالالالالالالاله البالالالالالالالال س يالالالالالالالالوم أجارهالالالالالالالالا
  دجالالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالاليهم ال يلالالالالالالالالالالني مراسالالالالالالالالالاله

 

  يهالالالالالالالالالالالالا ي لالالالالالالالالالالالالف ر حهالالالالالالالالالالالالا  حوارهالالالالالالالالالالالالا
 جاءتالالالالالالالالالالالالالاله حتمالالالالالالالالالالالالالال  ذهّلالالالالالالالالالالالالالالا  قرارهالالالالالالالالالالالالالالا
 ضالالالالالالالالوء العريالالالالالالالالق  أن يصالالالالالالالالون ذمارهالالالالالالالالا
  أ الالالالالالالالالالالالاع مالالالالالالالالالالالالت  سالالالالالالالالالالالالائها أ بارهالالالالالالالالالالالالا

 (79)  حالالالا  عميالالالاً يف السالالاليو   الالالفارها
 

يـة داخـل الـن  يف أك ـر مـن موضـ  ممّـا جعـل الـن  يفـيض مجـاال  عـن طريـ  اإلجيـاز فقد ل لّـت الننا
ارب  ال اتية ففي قول  )تن ر من بعيد  واالختصار واإلمياء عل  وف  حالة الشاعر ورؤيت  اراصة وثقافت  ُو
ـــة واضـــحة عـــن صـــفي  غمامـــة، جلـــأت إليـــ  الشـــمس، تلـــّف علـــ  يديـــ  ســـوارها( كّلهـــا كنـــاات فيهـــا دالل

فقـد أعطـت البطولـة والشـجاعة الشـاعر قـدر  علـ   لشجاعة والنر  الي ُّسدت يف شـ   املرثـي ا
ـــال  مـــن عائلـــة عرفـــت  ختيـــل املعـــاين املبتنـــر  خيـــال دحـــض األشـــياء مبعـــاين رائعـــة، وال خيفـــ  أّن العّب

ال ُــارى فــال شــّك وال ريــ  يف أن ميلــك العّبــال شــجاعة  ابلشــجاعة والبطولــة فوالــده أمــري املــؤمنن 
 فهو فرع من ذلك األصل فهو كما يقول السّيد جعفر احلّلي:

 )النامل(
 بطالالالالالالالالال  تالالالالالالالالالوّرث مالالالالالالالالالت أبيالالالالالالالالاله  الالالالالالالالال اعة

 

 (80) يهالالالالالا أ  الالالالالو  بالالالالالين الضالالالالالملة تالالالالالر م 
 

ولقــد وصــف أحــد زعمــاء جنــد ي يــد شــجاعة العّبــال وأخوتــ  وأصــحاب  بقولــ : )اثرت علينــا عصــابة، 
حتطم الفرسان ميينا  و اال ، وتلقي بنفسها عل  املوت، ال  أيديها عل  مقارض سيوفها، كاأُلسود الضارية،

تقبل األمان، وال ترغ  يف مال، وال حيول حائل بينها وبن حياض املنّية أو النصر، فلو كففنا عنها رويدا  
 .(82)ألتت عل  نفول العسنر حب افريها(

ل وقتـل بيـد واحـد  عـددا  غـري ملّا قطعت ميين  أخ  السيف بيساره وواصل القتا وروي أّن العّبال 
 .(81)قليل

، وك لك وقد صور الشاعر ذلك بقول : ))حرب جناها و ت ل ..(( األعداد الي قتلها العّبال 
 يصّور االنتصار الباهر وهو انتصار الد  عل  السيف.
 ثانيا: القرآنية غري املبابر  املحور  العميقة:

يهيّـ  أجـواء الـنّ  إلعانـة حيـ  ان الشـاعر يف هـ ا النـوع خيتلف ه ا النوع عن القرآنية البسيطة مـن 
 يعتمد عل  إضاء  اإلشار  الي غالب ا ما تنون بسيطة، مب ّيلت  وال قرآيناملتلقي عل  ال هاب إىل النّ  ال

 . التقافهاويف الواق  ان االشار  ال تغي  هنا، ولننها تنون حمور  بعض الـشيء وبعيد  ممّا يصع  

                                                        
 .43/  7اجلود:  - 39
 .672سحر اببل وسج  البالبل: السّيد جعفر:  - 81
 .82العّبال بطولة الرو  وشجاعة السيف، هادي حمّمد:  - 82
 . 154، سيد  وموال  أبو الفضل العبال، السيد أمحد شنر احلسيين:ين ر: قمر بين هاشم - 81
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إن الــن  القــرآين يف هــ ا النــوع ينــون مغيــ  عــن املتلقــي غيــااب قــد يفقــده حــ  امللنيــة  وبتعبــري آخــر
االبداعية الي ورثها املبدع اجلديد، اذ ال تنـاد تقـف علـ  صـر  الـن  القـد  إال علـ  بعـض اشـارات قـد 

 . (87)يقوى ضوؤها 
شـجاعة العبـال يف هـ ا املبحـ  ال ـاين مـن الفصـل ال ـاين ) وصور الشعراء من خصائ  العبـال 

واي اره(، و)علم  وفضل (، و)صربه(، و)جوده(، و)ع مة اجلر  ال ي ارتنب  األعداء(، و)كون  احلامي(، 
 و)الشهيد ارالد(، )وتفاني (.

 احلاج املال مهدي الشهاي الدرازي البحراين: فمما خصت ب  الشجاعة واإلي ار قول الشاعر
 )الطويل(

 مالالالالا مالالالالا ذاق  عالالالالم املالالالالا  قالالالالد كظالالالاله الظ
  آب اىل حنالالالالالالالالو امبالالالالالالالالا حيمالالالالالالالال  السالالالالالالالال ا
  لكنالالالالالالالالالاله مل يكفهالالالالالالالالالالالم  اسالالالالالالالالالالالر   هلالالالالالالالالالالالم
 ك  الالالالاله سالالالالالليمان البسالالالالالاط مالالالالال  اسالالالالالروى
  الالالالالالا وا مجيعالالالالالالاً  يفالالالالالالة  هالالالالالالو صالالالالالالامر

 

  الالالالد  كها صالالالالدق املواسالالالالات مالالالالت  الالالال  
  كالالالالم  فلالالالالة ر ى حشالالالالاها  كالالالالم  فالالالال 
 بالالال آك السالالال ا  الالالوراً أ الالالرياً  الالال  الف الالال 
 علالالالال  ا الالالالهب كالالالالالري   ال الالالالوم كالنمالالالال 

 (84)لنعالالال  الالالداس علالالال  ا الالالف اليالالالا و  اب
 

فوة   الرِّيحو  وولُِّسلويوموانو ﴿القرآنية:  حتيل إىل أجواء اآلية الراب  إّن أجواء البيت وروضِّ  إِّىلو  لِّومورِّهِّ  ُوورِّي عواصِّ  األو
نوــــا الَّــــيِّ  روكو ــــا ابو ءو  بُِّنــــلِّّ  ووُكنَّــــا فِّيهو ــــيو ــــالِّمِّنو  شو ينتفــــي ابإلشــــار  الضــــعيفة يف ملفــــوظ  فالشــــاعر ال ،(85)﴾ عو
( يف الــنّ  القــرآيّن، وإمّنــا عمــد إىل إضــافة ولســليمان الــريحالــ ي حييــل إىل ملفــوظ ) )الــريح(و (ســليمان)

 . العامل اآلخر وهو معو النّ  وداللت  النلّية
 ولسـليمان: اآليـة فتقـول  سليمان لنيبل هللا منحها الي املواه  من جان  إىل ةاآلي  هه تشريو 
 وكنـا بنـل بـ  عـارفون ألننـا ،عجيبـا لـيس األمـر وهـ ا فيهـا ابركنـا يال األرض إىل ُري لمره عاصفة الريح
 كيفيـــة ونعلـــم ،عليـــ  واألن مـــة احلاكمـــة والقـــوانن ،الوجـــود عـــام أســـرار علـــ  مطلعـــون فـــنحن عـــاملن شـــ 

 ومســلم خاضـ  شــ  كـل فــ ن حـال كــل وعلـ  ،العمـل هــ ا وعاقبـة نتيجــة كـ لك ونعلــم ،عليهـا السـيطر 
 .وقدرتنا علمنا أما 
 املســائل أك ـر ومـا ،الع ـيم النـيب هـ ا صر ـتـ حتــت وضـعت إويـة خارقـة موهبـة كانـت ألـايف الواقـ  و 
 البحـــر كـــالقطر  مـــن جنهلـــ  مـــا مقابـــل يف معلوماتنـــا إنق! تفصـــيلها وجنهـــل ،اإلمجـــايل نعلـــم بوجودهـــا الـــي

 .(84) الع يم اجلبل مقابل كال ر  أو ،اايط

                                                        
 . 287أتصيل الن :  - 87
 .11-28ديوان النصر  املهدية:  - 86
 .82سور  األنبياء:  - 85
  .21/111االم ل يف تفسري كتاب هللا املن ل:  - 84
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والــن  الشـــعري، فـــاذا مــا نــــ ر  اىل املعجـــ   الــي حصـــلت للنـــيب  وامــا عـــن العالقـــة بــن اآليـــة القرآنيـــة
سليمان فهي أمر خـار  للعـاد  فهـي معجـ   حقيقيـة ينطبـ  عليهـا تعريـف املعجـ  ، كمـا يقـول السـيوطي: 

 . (83)املعارضة  عن سام ،ابلتحدي مقرون ،للعاد  خار  أمر املعج  
فهــو م أيت لمــر خــار  للعــاد  وقــوانن   فمــن هــ ه الناحيــة ال توجــد عالقــة بــن الــن  والعبــال

الطبيعة خاصة اذا ما علمنا ان اغل  العلماء يعلون عن أن قضية كربالء م ُتوو عل  اإلعجاز الغييّب، وااّل 
 لنـــان ليـــد اإلعجـــاز ان تبيـــد األعـــداء وان حتـــر  كيـــا هتم ابصـــب  مـــن الغيـــ ! وأن ينـــون للحســـن 

 .(88) وكربالء شأن آخر
حبــ  اذا كــان االعجــاز مــن من ــار  كــان حبــ  هــو معجــ   احلســن   حلقيقــة العبــال ولنــن يف ا

االنتصار فيحصل االتفا  بن الن  القرآين واملعـو الـ ي قصـده الشـاعر مـن حيـ  االعجـاز، وذلـك اذا 
، مــا علمنــا ان االنتصــار احلقيقــي لــيس مبجــرد االســتمرار يف احليــا  والبقــاء يف الــدنيا، بــل هــو انتصــار احلــ 

بتحقــ  األهــدا  املطلوبــة مــن املواقــف والوقــائ ، واســتمرارها يف كيــان االنســانية وأداء اثرهــا، وهــو مــا قــد 
 حصل من كربالء.

وان كانت املعج   الي حتققت م  النيب سليمان هي السري علـ  الـرا ، فـاّن املعجـ   الـي حتققـت يف  
( نفسـ ، حيـ  ا يف كـربالء هـو )العبـال كربالء هي من نوع آخر، ف ّن أعل  م اهر اإلعجاز وأتهـ

احتــوى مبفــرده علــ  كــل تلــك املنــار  واملــآثر يف  اتــ  وســريت ؛ فبلــج مــن املقــا  والرفعــة )درجــة يغبطــ  هبــا 
 الشهداء يو  القيامة(

 كـان أكــرب معجــ   ألخيـ  اإلمــا  املعصــو ، وذلـك ألّن قتــل احلســن   –بــال شــك - فالعبـال 
كمـا   ،أخرب عن ، وهو مـن أخبـاره ابلغيـ  لمـور حتققـت يف املسـتقبل النيب  هو من دالئل النبو ، ألنّ 

 اورده ارابب النت  اجلام  لدالئل النبو .
فه ه كلها معج ات؛ لتحققها واقرتان اخبارها ابليقن، فليست اال من الـوحي املبـن مـن رب العـاملن 

 عل  نبي  االمن.
وهـو مــن أعالمهـا واعيالـا وعليـ  تــدور  –يف كـربالء  يف واقعــة الطـف وبـ لك فـان وجـود العبـال 

أك ــر قضــااها املهمــة، ووجــوده فيهــا وجــود عضــوي يف اجنازهــا، كــل ذلــك يدخلــ  يف املعجــ   ويتحقــ  بــ  
 .(89)اإلعجاز 

وقيام  بتلك املهمات ويف مجي  ادوارها احلساسة، وو من خوار  م  احلسن ف روج العبال 
، ومــن والنــيب ســليمان  ملعــو صــح وجــ  التقــارب والتم يــل بــن العبــال العــاد ، وعلــ  وفــ  هــ ا ا

 . جان  اخر في  بيان واضح للموقف البطويل الشجاع للعبال 

                                                        
 .224/ 1اإلتقان يف علو  القران:  - 83
 .174ؤمنن  ات  وسريت : العبال أبو الفضل ابن أمري امل - 88
 .174العبال أبو الفضل ابن أمري املؤمنن  ات  وسريت :  - 89
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ومـن الشــواهد األخـرى يف هــ ا البـاب الــي خصــت شـجاعت  عليــ  السـال  قــول الشـاعر احســان حممــد 
شاكر
 

 يف قصيدت  )مرثية للقمر( إذ يقول: 
 )املتقارب(

الالالالالالالالالالوس   الالالالالالالالالالم  ال لالالالالالالالالالالوبً ر عالالالالالالالالالالب  ب   ر
 قالالالالالالالالالالالاب  الليالالالالالالالالالالال ر الرًّ   تسالالالالالالالالالالالطو ت الالالالالالالالالالالز   

 سالالالالالالالالالالال اً ختالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالر  سر ق  مر  تطًفالالالالالالالالالال
 

  ر ملالالالالالالالالالالال   م صالالالالالالالالالالالطركرًة منالالالالالالالالالالال ر ذ عالالالالالالالالالالالرا 
 كالالالالالالالالراكالالالالالالالان بً   يفالالالالالالالرض  ماضالالالالالالالي  مالالالالالالالالا

 (90)راهًم يف الع الالالالالالالرس ت الالالالالالال ىثالالالالالالالارر الالالالالالالالده  ً 
 

ار  إىل قولـ  كان يبـادر إىل قطـ  الـرؤول، ويف التعبـري إشـففي البيت ال ال  إشار  إىل أن العبال 
  (92): )فطف  مسحا ابلسو  واألعنا ( تعاىل عن النيّب داود 

وفضــل  وتقــواه قــول الشــاعر احلــاج املــال مهــدي  ومــن الشــواهد االخــرى الــي خصــت علــم العبــال 
 الشهاي الدرازي البحراين: 

 )الطويل(
  الالالالالالالالالالالو الفالالالالالالالالالالال  اي صالالالالالالالالالالالا  ابلعلالالالالالالالالالالالم  الع الالالالالالالالالالال 
 حماسالالالالالالالالالالالالالت  عالالالالالالالالالالالالال  املالالالالالالالالالالالالالرء عنالالالالالالالالالالالالالوان  ضالالالالالالالالالالالالالله

 لر وى اذا صالالالالالالالالالالالالاحا الفالالالالالالالالالالالال  ال  ضالالالالالالالالالالالال  كالالالالالالالالالالالالا
  مالالالالالالالالالالالت حالالالالالالالالالالالاز هالالالالالالالالالالال ا الوصالالالالالالالالالالالف مث مدحرالالالالالالالالالالاله

 

  الالالالالالالالالد    قالالالالالالالالالو  الفصالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالا هالالالالالالالالالو ابهلالالالالالالالالالز  
 كالالالالالالالالالالالالالالال ل  مسالالالالالالالالالالالالالالالا يه عنالالالالالالالالالالالالالالالا يت لل هالالالالالالالالالالالالالالالال 
 بعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالالالالالالال دى للفالالالالالالالالالالالالالالالالالالرائض  النفالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 (91)اصالالالالالالالالبر  لكالالالالالالالالت ال كفضالالالالالالالال  ايب الفضالالالالالالالال 
 

البيت األول ضمن الشاعر بشنل صريح آيتن قرآنيتن ففي قول : )فدونك قول الشطر ال اين من يف 
﴾ إِّنَُّ  لوقووولخ فوصولخ ۞﴿ ما هو ابو ل(، يشري اىل قول  تعاىل: الفصل ووـو ولِّ ، ففـي هـ ا البيـت (97) ووموا ُهـوو ابِّ

قرآنيـة مباشــر  حموريــة، ولننــا أدرجنــاه يف هــ ا املبحـ  لنــون الشــاعر أراد ان يقــول لنــا دونــك اي ينفيــك 
يشري إىل قول   ول اين: )حماسن....(. فهقول الفصل ال ي هو ليس هب ل بل هو قول قرآين وانشد البيت ا

ُنمو  إِّنو ﴿تعاىل:  ونُفسِّ سونُتمو ألِّ سونُتمو أوحو  .(96)﴾فـولوهوا أوسوأومُتو  ووإِّنو  أوحو
ابإلضافة إىل غريها من اآلات الي ينبأ هبا الن  الشعري، ففي الشطر األول من البيت األول يتضح 

ــتووِّي الَّــ ِّي﴿لنــا قولــ  تعــاىل:  ــلو يوسو أو و ﴿كــ لك   عــ  وجــل ، وقولــ (95)﴾نو يـوعولوُمــونو ووالَّــ ِّينو الو يـوعولوُمــونو قُــلو هو
الوُفجَّارِّ  وروضِّ أو و جنووعوُل الوُمتَّقِّنو كو دِّينو يفِّ األو الوُمفوسِّ ُلوا الصَّاحلِّواتِّ كو  .(94)﴾جنووعوُل الَّ ِّينو آموُنوا ووعومِّ

وك لك  ،(93)﴾ووُعُيونو  نَّ الوُمتَّقِّنو يفِّ جونَّاتو إِّ ﴿قول  تعاىل:  األوىل وهلةالنلحظ من  ال ويف البيت ال 
نـويوا﴿قول  ع  وجل:  ـ ِّهِّ الـدُّ ـُنواو يفِّ هو سو ا  لِّلَّـ ِّينو أوحو اُر  ووقِّيلو لِّلَّ ِّينو اتَـّقووواو مواذوا أونـ ولو روبُُّنـمو قـواُلواو خوـريو حوسوـنوةخ وولـودو

رو ِّ  يـورخ وولونِّعومو دواُر الوُمتَّقِّنو اآلخِّ   .(98)﴾خو
                                                        

 .74-5مرثية للقمر:  - 91
 .  77سور  ص:  - 92
 .11-28ديوان النصر  املهدية:  - 91
 . 26و  27سور  الطار  آية:  - 97
 .3سور  اإلسراء: آية  - 96
 . 9 آية ال مر:سور   - 95
 .18سور  ص: آية  - 94
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صــار ميتلــك هــ ه املميــ ات  إذاالشــ    أنّ واملعــو العــا  للــن  الشــعري الــ ي يقصــده الشــاعر، هــو 
، فهـو يسـتح  لن لدحـ ، ولنـن ال خيفـ  عليـك ا  ورعـ ا  ، ومتقيـ، وفاضال  عاقال   ا  عامل ينون رجال   أنيعين 

ي بـ ل مهجتـ  يف ، فهـو الـ أيها املـاد  انـ  ال فضـل وال عطـاء يضـاهي فضـل وعطـاء وجـود العبـال 
 سبيل الدين، وأعط  كل ما ميلك يف سبيل إعالء كلمة احل .

 ابلرتكي  عل  القيم االنسـانية واملواقـف البطوليـة للعبـال  ويستمر الشعراء يف مراثيهم للعبال 
 )ا  يف قصيد (غين جّبار العمار)قول الشاعر ذلك ومن  من خالل القرآنية العميقة واملتم لة بصربه 

 د املاء... غيض املاء(:سيّ 
 )النامل(

 ط  الالالالالالالالال مرأس الفالالالالالالالالالرات أتالالالالالالالالال  الليالالالالالالالالال  
 أيالالالالالالالالالالالالوب قالالالالالالالالالالالالا لي  جرحالالالالالالالالالالالالي  لالالالالالالالالالالالالة

 

  لنبالالالالالالالالالالالالال  )حرملالالالالالالالالالالالالالة( بالالالالالالالالالالالالاله امضالالالالالالالالالالالالالاء 
 (99)ر عالالالالالالالر يالالالالالالالديها  العالالالالالالال  ق دعالالالالالالالاء

 

إىل املــــشرعة واغرتافــ  املـــاء وعـــد   صــور الشـــاعر لنـــا يف البيــت األول وصـــول أبـــو الفضــل العبـــال 
متحداث عن لسان العبال صلوات هللا علي  بقول : )أيوب قافلي( وه ه شرب  ل ، ويتحول يف البيت ال اين 

هُ  إِّ َّ ...﴿: العبـــار  تـــوحي لنـــا بقولـــ  تعـــاىل عنـــدما خياطـــ  النـــيب أيـــوب  ـــدو و ـــابِّر ا ووجو ـــمو  صو  إِّنَّـــ ُ  الوعوبوـــدُ  نِّعو
الـــ ي   ( تصـــوير لع مـــة العطـــ  الـــ ي أم بـــ  وقـــد شـــبه  ابلشـــجرحـــي خنلـــةقولـــ : ) . ويف(211) ﴾أووَّابخ 

 . رب عن  املاء املاوـألجل أن يتسيفعلون  يف الن يل 
معصومة يف داخل ِّ.. وكألا   علي  امنا أراد ان يقتل آخر صيحات النفس الال ان أاب الفضل سال  هللاو 

.. ال كانــت ُــره خبــيطِّ اآلدميــة  إشــنال فيــ و.. وكــأن هللا اختــربه هبــ ه املشــقة الــي مــا اىل فعــلو مبــا و حوســنو
 ها مشقة يف رفعةِّ نفس ِّ اىل درجةِّ العصمة. بعد

 ويف نفس ه ا املعو يقول الشاعر إحسان حمّمد شاكر يف قصيدت  )مرثية للقمر(: 
 )املتقارب(

  لالالالالالالالالالالالالالو ألالالالالالالالالالالالالالف  أيالالالالالالالالالالالالالوب يف  احالالالالالالالالالالالالالد
 

 (303)عل  بعض بلواك ما اسالطاع صال ا 
 

 جمــازي يبغــي وصــربه الع ـيم، ويف تعبــري الشـاعر مبالغــة، وتعبـري فهـو يصــور ع مـة موقــف العبـال 
املعصـو  بقولـ  يصـف العبـال   من  التصوير الع ـيم للصـرب البـالج الـ ي صـربه العبـال وهـ ا مـا اكـده اإلمـا

ُر وواأل: ))  .(211)((ُ  الّدافُِّ  عونو اوخي فونِّعومو الّصابُِّر اجملاهُِّد ااامِّي الّناصِّ

وهـــ ا املعـــو جنـــده يف قـــول ومــن املعـــاين األخـــرى هـــي التفــاين مـــن أجـــل االســـال  واإلمـــا  احلســن 
 الشاعر )احسان حممد شاكر( إذ يقول يف قصيدت  املوسومة )مرثية للقمر(: 
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 )املتقارب(
    الالالالالالالالرر اصالالالالالالالالط ًنعرر لالالالالالالالالنفس احلسالالالالالالالالنيً 
  قلب الالالالالالالالالالالالالالالالال ر رّ ضرالالالالالالالالالالالالالالالالاله  ذ  اجلالالالالالالالالالالالالالالالالالم ً 

 

  أمالالالالالالالالالرا علالالالالالالالالال  عالالالالالالالالالنًي حيالالالالالالالالالدرر  رْل الالالالالالالالالاً  
 (301)لد  الالالالالالالالاله ،  غالالالالالالالالالّ اج عر الالالالالالالالالاً   كالالالالالالالالالرا

 

ــطونـوعوُتكو ﴿موســ  فقــد قــال احلــ  تعــاىل خماطبــا  النــيب  ــي وواصو ــنو و ﴿وقــال ايضــا:  ،(216)﴾لِّنـوفوسِّ  وولُِّتصو
ـرُ  اروولو ُ  لو ُ  أوالو ﴿: واملراد بـ )خلقا وامرا(، اي ظاهرا وابطنا، جاء يف اآلية ،(215)﴾عويوينِّ  عولو  ومو ، (214)﴾وواألو
سـال  واحلـ  رجل خص  هللا وخلق  من اجل كربالء، وصنع  لنــصر  اال ال اهر والباطن. والعبال  اي

قـال لـ  ا عندما سّل سيف  يف حادثـة أخيـ  احلسـن قال للعبال فقد روي ان االما  احلسن 
 اخي اغمدن سيفك ليس ه ا يومك وامنا يومك يف كربالء. 

ومــن ذلـك قـول الشـاعر )ســجاد جلــر  الـ ي ارتنبـ  األعـداء وبشـاعت  اُـ  الشـعراء إىل تصـوير ع مـة ا
 عبد احلميد عد ن(: 

 طويل()ال
 جالالالالال  عها سالالالالال  ةجالالالالالوال الطغالالالالالا   كالالالالالم

 

 (307) امالالت مالالارقني علالالال  ا يائهالالا عكفالالالو  
 

ِّ  ذوا او  قوــاُلوا﴿ ــرونـونو ــأوُجوجو  أيووُجــوجو  إِّنَّ  الوقو ــُدونو  وومو وروضِّ  يفِّ  ُمفوسِّ ــلو  األو ــا لوــكو  جنووعوــلُ  فـوهو  ُووعوــلو  أونو  عولوــ  خوروج 
نـونوا نـوُهمو  بـويـو لساتر ال ي وضع  االعـداء وتسـرتوا خلفـ  هبـ ا السـد الـ ي ، فقد شب  الشاعر ا(218)﴾ سودًّا ووبـويـو

 ورد يف الن  القرآين ويف ذلك تصوير ملوقف الغدر ال ي قاموا ب ، واجلو ال ي يتنبد يف ش صيتهم.
 ويقول الشاعر )خالد الداحي(:

 )البسيط(
 لالالالالالالالالالالو جالالالالالالالالالالاءج سالالالالالالالالالالائ  يالالالالالالالالالالوم مبسالالالالالالالالالالغبة

 

 (309)عينالالالاج قالالالالر قبالالال  الالالالراحرني  عالالالم  
 

غوبوةو  ذِّي يـووو و  يفِّ  إِّطوعوا خ  أووو ﴿ل قراء  ابلن  املقدل يشعرك الن  من او  ، وال شك وال ري  (221)﴾موسو
فهو ال ي ال يرد أي سائل يطل  من   ،هو التجسيد احلي ملبادئ القران النر الفضل العبال  ان ااب

 والشواهد عل  ذلك ك ري. 
دما شب  العبال ابلسيد املسيح بقولـ  عن (:(النبري)احل   وأبلشيخ حمسن اوأكد ه ا املعو الشاعر )

 : ال ابن أمري املؤمننإىل روضة العبّ  ال ي أهديو  مِّ لو قصيد  يف العو من 
 (البسيط)
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الالالالاله    كالالالالان ابالالالالت  مالالالالرمير يالالالال ي كالالالال ه ذي عرمر
  اليالالالالالالالالالالالومر ضالالالالالالالالالالالاه ج العبالالالالالالالالالالالاس  من بالالالالالالالالالالالةً 
 أمالالا تالالرى الرجالال ر ا عمالال  الالال ي   ر الالرْ 
 مسرشالالالالالالالالفعاً  يب الفضالالالالالالالالً  الكالالالالالالالالالرمًي الىل

 عيالالالالالالالالٌد ال  ظالالالالالالالالرير لالالالالالالالاله اس كالالالالالالالالان للنالالالالالالالال
 

الالالالالالال  النالالالالالالالاسر عمالالالالالالالا كالالالالالالالان مالالالالالالال  ورا    م 
 مالالالالالالالالازا  سالالالالالالالالعي   اي عبالالالالالالالالاس  مشالالالالالالالالكورا
 عينالالالالالالالالاج ملاّلالالالالالالالا أتالالالالالالالال  العبالالالالالالالالاسر مالالالالالالالال عورا
 هللًا اجلليالالالالالالالالالالً   لالالالالالالالالالالم ي رجْعالالالالالالالالالاله  سالالالالالالالالالالورا

 العيالالالد  مالالالا عالالالاد  يالالاله املالالالرء  حمبالالالورا
(333) 

 

ا يــربه األكمــ  كمــ فنمــا كــان الســيد املســيح  فالشــاعر جعــل العبــال يضــاهي الســيد املســيح 
ــروائِّيلو  بوــينِّ  إِّىلو  ووروُســوال  ﴿جــاء يف قولــ  تعــاىل:  ــُتُنمو  قوــدو  أويّنِّ  إِّسو ئـو ــنو  آبِّويوــةو  جِّ ُلــ ُ  أويّنِّ  روبُِّّنــمو  مِّ ــنو  لوُنــمو  أوخو ــنِّ  مِّ  الطِّّ

ئوةِّ  يـو مو و  ووأُبورِّئُ  اّللَِّّ  إبِِّّذونِّ  طويـور ا فـويوُنونُ  فِّي ِّ  فوأونـوُفخُ  الطَّريوِّ  كوهو وكو وبـوروصو  األو يِّيووأُ  وواألو  مبِّوا ووأُنـوبُِّّئُنمو  اّللَِّّ  إبِِّّذونِّ  الوموووتو  حو
ُرونو  ووموا أتووُكُلونو  ويـوة   ذولِـّكو  يفِّ  إِّنَّ  بـُيُـوتُِّنمو  يفِّ  تـودَّخِّ ـُتمو  إِّنو  لوُنـمو  آلو ، فنمـا كـان يقـو  املسـيح (221)﴾ُمـؤومِّنِّنو  ُكنـو

وائ  ابلنرامـة بفضـل هللا يشـفي املرضـ ، ويقضـي احلـ هب ه االعمال ابلعج   بقدر  هللا، صار العبـال 
 وقدرت .

 الخاتمة

 ن كر أهم النتائ  الي توصل إليها البح ، وهي عل  النحو اآليت:نود أن ويف لاية املطا  
 دي ة يف الساحة األدبية، وأهم ما فيها هو اااف ة عل  قدسية الن  القرآين.القرآنية من املفاهيم احل .2
 وحمتـل االمتـ اج، لـا  الشـاعر ممتـ ج مـن عاليـة بدقـة كان لعبالا مراثي يف القرآنية اآلية تضمن إن .1

  .الشعري البيت نسي  يف موقع 
بّن املعام وواضح كشـف عـن اسـتعمال جيـد مـن قبـل  كان بناء الن  القرآين يف مراثي العبال  .7

 هي بل املعقد  ابلعملية ليست الشعري البيت عن القرآنية اآلات فصل آخر جند جان  ومنالشعراء، 
 االسـرتجاعية القراء ـ)بـ تسـم  العمليـة وهـ ه منتجـة، منوذجيـة قـراء  الشـعري الـن  يقـرأ ملن جدا   بسيطة

 التأولية(. 
تعــددت أنـــواع القرآنيــة يف مراثـــي العبــال عليـــ  الســال  فمنهـــا موافقــ  للـــن  يف اللفــظ واملعـــو ومنهـــا  .6

وابتنـار ، وضـرب امل ـلاآلخـر االسـتغاثة، خمالفة، وتعدد املقصود منها فبعضـها يشـري للرمـ ، والـبعض 
 ، وه ا ما يدل عل  اإلمنا ت الفنية النبري  للشعراء.الصور 

 .شنلت القرآنية غري املباشر  ااّور  بنوعيها البسيطة والعميقة النسبة األقل يف مراثي العبال  .5
، ويوسف، ويعقوب لقد وجد الشعراء يف بعض القص  واألم ال القرآنية كـ )قصة موس ، وسليمان .4

 والصرب والتضحية(.  ،( وسيلة للتعبري عن بعض ارصائ  العباسية كـ )الشجاعة، واإلي ار
وأخريا  حنمد هللا ال ي وفقنا إللا  ه ا البح ، ونرجو من  أن جيعل  موض  قبول سيدي وموالي أي  .3

 .الفضل العبال 
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  ي بحثهاستشهد البارث بنصوصه  ف شعراء الذينال تراج ملحق ب
 . (227)ة الوادي املقدل(ة للقمر(، )مرثيّ والئي، ل  )مرثيّ  عراقيخ  شاعرخ  :د شاكرإحسان حممّ  .2
 .(226) .2938عراقي وكات  وإعالمي ولد يف النوفة سنة  شاعرالدكتور أمحد العلياوي:  .1
ـــدين احلســـيين محـــد ابـــن الســـيّ أد ابـــن الســـيّ جعفـــر  :احللـــي د جعفـــرالســـيّ  .7 د حممـــد حســـن آل كمـــال ال

 مــن مؤلفاتــ :نشــأ يف مدينـة احللــة،  ،د الــ هنمتوقّــ ،حاضــر البديهـة (، شــاعرخ 2725-2133)ياحللـ
، ودفـــــن يف النجـــــف 2725، تـــــويف يف ســـــنة  هـــــل البيـــــتأ، ديـــــوان شـــــعر يف راثء (اجلعفـــــرات)

(225)األشر  عند قرب والده
.  

  الطباطبـائي حبـر العلـو بـن حسـن بـن إبـراهيم  بن السيد حممد تقـيحسن ا حبر العلو : السيد حسن .6
، نشـــأ يف النجـــف األشـــر  يف ظـــل أســـر  ، أديـــ  فاضـــل، وشـــاعر مطبـــوعهــــ( 2611 - 2763)

  .(224)ه2611تويف سنة  ،-ط  -: ديوان شعر مؤلفات من ، علمية دينية
 ، يسـنن يف مركـ  ارـال  يف حماف ـة 2966شاعر عراقـي مبـدع ولـد يف داىل سـنة خالد الداحي:  .5

 .(223)داىل 
 .(228)شاعر  عراقية من شاعرات النجف األشر  لدي:ر  حممد اروي .4
شـاعر عراقـي ولــد يف حماف ـة ذي قـار يف  حيـة الفهــود سـجاد بـن عبـد احلميـد بــن عـد ن املوسـوي:  .3

 .(229)  2982سنة 
 بـــن الشـــيخ ســـلمانابــن عبـــد احلســـن بـــن حممــد بـــن يوســـف بـــن حســن : ســـعيد الرشـــايفاحلــاج ســـعيد 

أدبية، تتلم  علـ  أبيـ   ومؤر ، نشأ يف لبنان نشأ  هـ(، شاعر،2626-2768لعسيلي الرشايف العاملي )
)ديـوان الشـاعر : مـن مؤلفاتـ : ديـوان شـعر بعنـوان ،مـن عمـره ن م الشعر وهو يف العاشـر  ،يف فنون الشعر

 ســــنة)أبــــو طالــــ  كفيــــل الرســــول(، وغريهــــا، تــــويف  ،( )ملحمــــة اإلمــــامن علــــي واحلســــن ،احلــــ ين(
 .(211)نانلب فن يف بلدهودُ  ،هـ2626

ســــيف حســــن حســــن الــــ حباوي: شــــاعر عراقــــي ولــــد يف النجــــف األشــــر  يف مدينــــة النوفــــة ســــنة  .8
2981 . (212)  

                                                        
 .492 :ين ر: أدب اانة أو شعراء ااسن بن علي - 227
 .7/44ين ر: اجلود: - 226
 .2/255 العرايقيات:، 27/188الشيعة:  أعال طبقات ، 8/216 دب الطف:أ: ـرينض - 225
 .5/195: واألدبعلي يف النتاب والسنة ، 156/ 7شعراء الغدير: ين ر:  - 224
 .1/46ين ر: اجلود: - 223
 .2/211ين ر: اجلود: - 228
 .7/81ين ر: اجلود: - 229
: معجـــم مــؤرخي الشـــيعة ،4/122موســوعة شـــعراء الغــدير:  ،1/714 :لنامــل ســـلمان اجلبــوري معجــم الشـــعراءين ــر:  - 211

 .241الفنر واألدب:  ، املنت   من أعال 2/759
 .211/ 6ين ر: اجلود:  - 212
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محـد بـن دروش بـن أبن عمـران بـن حسـن بـن يوسـف بـن احلسن  عبد احلوي ي: الشيخ عبد احلسن .9
، مـــن فاضـــل ديـــ أو  ،شـــاعر شـــهري ،هــــ(2733 -2183آل قمـــر احلـــوي ي اللي ـــي اريـــاط ) نصـــار
هـ 2733، تويف يف كربالء املقدسة، سنة (فريد  البيان يف النيّب والوصيّ )، -ط-ديوان شعر  ت :مؤلفا

  (211) .ريفـالشالعلوي ونقل إىل النجف ودفن ابلصحن 
بــن جــواد بــن حســن بــن ابقــر الشــهري  نمحــد بــن حســأبــن  الواحــد عبــدامل فــر:  الشــيخ عبــد الواحــد .21

: مؤلفاتــ مــن  ،ابرع ديــ ، وشــاعروأمــؤر ، و  ،حــ هـــ(، عــام، حمقــ ، واب2795 -2721ابمل فــر)
شـر  ودفـن ىل النجـف األإونقـل  ،هـ2795تويف يف الدير سنة  ،- -ديوان شعر(، بطل العلقمي)

  (217)هبا.
 ، لــ  عــد  دواويــن منهــا:)عل  2957شــاعر عراقــي ولــد يف مدينــة النــوت ســنة  غــين جبــار العمــار: .22

 ،دمـــوع العمـــار يف مصـــائ  االئمـــة األطهـــار ،طـــرأتخـــرت ك ـــريا ايهـــا امل ،الوقـــو  عـــدوا ،ابب ســـنر
 .(216)ابنت ار سبأ( 

 ، ل  جمموعة 2944عراقي، ولد يف حماف ة الديوانية سنة  شاعرفاهم بن هاشم بن حممد العيساوي:  .21
 .(215)شعرية بعنوان )األشجار ال حتسن املوت( 

علـــي بـــن ســـبي  حممـــد الشـــيخ النـــاظم بـــن أي علـــي احلســـن بـــن أي احلســـن أبـــوكـــاظم الســـهالين:  .27
 ، ومـن أفصـح الـ اكرين البلغــاء،عصــره خطبــاء أشـهر مـن ،(هــ2761 – 2158السـهالين احلمـريي)

 ،–ط –ديـوان شــعر كبـري  ـاه )منتقــ  الـدرر يف النــيب وآلـ  الغــرر(  كـان شـاعرا  فحــال ، مـن مؤلفاتــ :
لـــوي هــــ، ودفـــن يف الصـــحن الع2761، تـــويف يف النجـــف األشـــر  عـــا  أغلبـــ  يف أهـــل البيـــت 

  .(214)الـشريف

 ، لـ  2987بن عبد ااسن بن علي التنان، شاعر حبريين، ولد يف )املنامـة( سـنة  جمتى التنان: جمتى .26
 .(213)طابع  األدي اراص، تشنل القضاا اإلنسانية حمورا هاما يف نصوص  

 اهري.شــعراء النويــت املعاصــرين، شــاعرخ مبــدع، يُلقــ  بشــبل اجلــو  حممــد عبــد الرضــا احلــرزي: أحــد .25
(218) . 
ابن السيد داوود ابن السيد سليمان بن داوود بن حيدر الشرع بن أمحد هدي احللي: م السيد مهدي .24

، لــ  ديــوان مــن جــ أين األول مــؤر خ و ، لغــويخ و  شــاعر، ديــ خ وأ، هـــ(، عــامخ 2189 -2111امل يــدي، )
 هــــ2189ة وراثء ، وال ـــاين شـــعر املناســـبات واألخوانيـــات، تـــويف ســـن مـــدحا   خيـــ  أهـــل البيـــت 

                                                        
مشــــاهري املــــدفونن يف الصــــحن العلــــوي ، 172/ 5، شــــعراء الغــــري:2141نقبــــاء البشـــــر: ، 685/ 2الطليعــــة: ين ــــر:  - 211
  .128رقم  233الشريف: 
 711 :دبعال  الفنر واألأ، املنت   من 242/ 4شعراء الغري: ،743/ 7ماضي النجف وحاضرها:ين ر:  - 217
 .2/38اجلود: ين ر: - 216
 .7/98ين ر: اجلود: - 215
 .251/ 3، شعراء الغري 1/779، ماضي النجف وحاضرها: 1/245ين ر: معار  الرجال:  - 214
 .42/ 6ين ر: اجلود:  - 213
 (.www.shoaraa.comالسال  ت عليهم موسوعة شعراء أهل البيين ر:  - 218
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 ، بـــدأ يف  2938عراقـــي مقتــدر، ولــد يف مدينـــة النوفــة ســنة  مهــدي شــاكر حممـــود الّنهــريي: شــاعر .23
 ، صـــدرت لـــ  اجملمـــوع الشـــعرية األوىل)هـــو يف حضـــر  التجلـــي( واجملمـــوع 2992كتابـــة الشـــعر ســـنة 

 .(271)الشعرية ال انية )مواسم إيغال خباصر  األرض( 
ابــن احلــاج حممــد ابــن احلــاج امحــد ابــن احلــاج امحــد ال شــهاب  مهــدي الشــيخ املــال مهــدي الشــهاي: .28

الــدرازي البحــراين، أديــ  كامــل وشــاعر مقتــدر ابرع، لــ  ديــوان شــعر مطبــوع بعنــوان النصــر  املهديــة 
 . (272)للعرت  اامدية 

أديـ ،  وشـاعرخ  فاضـل، هــ(، خطيـ خ  2715-2166): الشيخ حمسـن بـن حممـد أبـو احلـ  احلـائري .29
تتلم  يف الفق  عل  الشيخ عبد احلسن الطهراين، ويف األدب عل  احلاج حممد علي  نشأ يف كربالء، 

فــــــن يف الصــــــحن احلســــــيين هـــــــ، ودُ 2715تــــــويف ســــــنة  ،كمونــــــة احلــــــائري،من مؤلفاتــــــ : )احلــــــائرات(
 . (271)ريفـالش

 المصادر والمراج 

 القرآن النر . .2
 دار: الناشـرب، املنـدو  سـعيد:  حتقيـهــ(، 922)ت السـيوطي الـدين جـالل اإلتقان يف علو  القرآن: .1

 هـ. 2624، 2/ طالفنر
بـــريوت،  /هــــ(، مؤسســـة التـــاريخ العـــري2612بعـــد  الطـــف أو شـــعراء احلســـن: جـــواد شـــرّب)ت أدب .7

  . 1112 -هـ2611 /2ط
األســلوب واألســلوبّية: كراهــا  هــا ، ترمجــة: كــاظم ســعد الــدين، جملــة آفــا ، سلســلة كتــ  شــهريّة  .6

  . 2985، كانون ال اين، 2، العددتصدر عن دار افا  عربّية
  . 2981 /5بريوت، ط /هـ(، الناشر: دار العلم للمالين2621األعال : خري الدين ال ركلي)ت  .5
 ،العـاملي هــ(، حتقيـ  وختـري : حسـن األمـن2732الشيعة: السـيد حمسـن األمـن العـاملي)ت  أعيان .4

 بريوت. /الناشر: دار التعار  للمطبوعات
 )معاصر(.  الشريازي منار   صر الشيخكتاب هللا املن ل: األم ل يف تفسري   .3

                                                                                                                                            
، 212 -211/ 12، ال ريعــة:748/ 4، أعيــان الشــيعة:755/ 1:، الطليعــة216 -212/ 7ين ــر: معــار  الرجــال: - 219

  .112/ 3دب الطف:أ
 .51/ 2ين ر: اجلود: - 271
 ين ر: ديوان النصر  املهدية يف العرت  اامدية، مقدمة الديوان. - 272
، معـــار  166 ، معجـــم خطبـــاء كـــربالء:2/79/ 9، ال ريعـــة: 238ين ـــر: معجـــم رجـــال الفنـــر واألدب يف كـــربالء:  - 271
 .115، راقدون عند احلسن: 1/282 الرجال:
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هــ(، الناشـر: منتبـة احليدريـة / النجـف األشـر ، 2731األنوار العلوية: الشيخ جعفـر النقـدي )ت  .8
 هـ. 1/2782ط

  .هـ2617 /1ط، بريوت /(، الناشر: مؤسسة الوفاءهـ2221)ت ي: حممد ابقر اجمللساألنوارحبار  .9
انتشارات هـ(، الناشر: 2795ة الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ أمحد امل فر)ت بطل العلقمي: العالم .21

 هـ. 2615، 2ط /املنتبة احليدرية
 هـ. 2616، 2د. مشتا  عبال معن )معاصر(، الناشر: مرك  عبادي، صنعاء/ طأتصيل الن :  .22
هـــــ(، حتقيــــ  وتصــــحيح: أمحــــد حبيــــ  قصــــري 641التبيــــان يف تفســــري القــــرآن: الشــــيخ الطوســــي)ت  .21

 هـ.2619/ 2العاملي، الناشر: منت  اإلعال  اإلسالمي، ط
هـــ(، الناشــر: مؤسســة النـــشر اإلســالمي التابعــة جلماعــة 2611تفســري امليــ ان: الســيد الطباطبــائي)ت .27

 املدرسن/ قم. 
-التناص يف شعر أي العالء املعري: د. ابراهيم مصـطف  حمّمـد الـدهون، عـام النتـ  احلـدي ، اربـد .26

 .276، 2ط  ،1122، األردن
 هـ. 2799هـ(، 2787)ت  الربوجردي السيدجام  أحادي  الشيعة:  .25
: الناشـر، الـربدوين العلـيم عبـد أمحـد:تصـحيح: حتقيـ هــ(، 432)ت  القرطيب اجلام  ألحنا  القرآن: .24

 .لبنان - بريوت - العري الرتا  إحياء دار
صـدره قسـم الشـؤون الفنريــة يف إصـدار أدي واثئقـي خــاص مبسـابقة مهرجـان اجلـود العــاملي، ياجلـود:  .23

 العتبة العباسية املقدسة.
، 2السيد حسن جني  حممد، الناشر: دار اوادي، بريوت/ ط :النر  القرآن يف املسيح السّيد حيا  .28

 هـ. 2617
 بـدي  إميـل/طريفـي نبيل حممد: حتقي هـ(، 2197)ت  عبد القادر بن عمر البغدادي خ انة األدب: .29

  . 2998/ 2/ بريوت، طالعلمية لنت ا دار: الناشرب، يعقو 
 هـ. 2615، 2حممد إبراهيم النلباسي، الناشر: دار احلوراء، بريوت/ ط ارصائ  العباسية: .11
: الشــيخ عبــد احلســن بــن عمــران بــن حســن بــن ديــوان احلــوي ي يف مــدائح ومراثــي أهــل البيــت  .12

ليــ : محيــد جميــد هــّدو، هـــ(، مجــ  وتع2794آل قمــر احلــوي ي اللي ــي اريــاط )ت  يوســف بــن نصــار
 هـ. 2785 /2، طاملقّدسة كربالء  /الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات

هــ(، دراسـة وحتقيـ : د. مضـر 2189السيد مهدي بـن داود احللـي )ت ديوان السيد مهدي احللي:  .11
 هـ. 2671، 2سليمان احللي، الناشر: شركة األعلمي للمطبوعات، ط

ري(: الشـيخ حمسـن بـن حممـد حسـن بـن حمسـن بـن حممـد الشـهري ديوان الشيخ حمسن أبو احلـ  )النبـ .17
هـــــ(، حتقيـــ : جليــــل كــــر  أبـــو احلــــ ، الناشـــر: بيــــت العلــــم 2715لي احلـــ  ار عمــــي احلـــائري)ت

  هـ.2616 /2بريوت، ط /للناهبن
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الشـيخ املـال مهــدي ابـن احلــاج حممـد الـدرازي، الناشــر: دار املرتــض ، بــريوت/ ديـوان النصـر  املهديــة:  .16
 هـ. 2672، 2ط

هـ(، الناشر: دار األضواء/ 2789ال ريعة إىل تصانيف الشيعة: العاّلمة الشيخ آقا ب رك الطهراين )ت .15
 هـ.2617/ 7بريوت، ط

سامي جواد املن ري الناظمي )معاصر(، الناشر: شركة دبو  / بـريوت، :  راقدون عند احلسن .14
 هـ. 2676/ 2ط

 املصــطف  دار:الناشــرهـــ(، 2725)ت  القطيفــي لبحــراينا طعــان آل أمحــد الشــيخالرســائل األمحديــة:  .13
 هـ. 2629، 2/ طالرتا  إلحياء 

 /2بــــريوت، ط /دار ال هــــراءالناشــــر: ، هـــــ(2611)ت زور  اريــــال: الســــيد حســــن آل حبــــر العلــــو  .18
 هـ.2793

هـــ(، حتقيــ : الشــيخ حممــد احلســن آل  2725الســيد جعفــر احللــي )ت  ســحر اببــل وســج  البالبــل: .19
 هـ. 2617، 2ء، الناشر: دار األضواء، بريوت/ طكاشف الغطا
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 االستزراع السمكي في محافظة كربالء

The Fish farming in Kerbala province  

                 Prof. Salma A. Al-Shiblawi (1)أ.د.سلمى عبد الرزاق الشبالوي 

 :المستخلص

من  ا  اك ،فهو حمتوى بروتيين معرو  بسهولة هضم  ،الغ ائية السمك عنصر اساسي يف السلسة
ربوتن والدهون وفقر الد  والضعف ناووا وخاصة ممن يعانون من نق  الاللحو  البيضاء ينصح االطباء بت

 البنيوي جلسد االنسان... وغريها. 
  ة كـربالء انـواع عديـدبشـرية( وتـر  يف حماف ـ –)طبيعيـة  يف است راع اال اك مقومـات عديـد تتحنم 

براميــل( أييت يف مقــدمتها النــارب لنواعــ  -اقفــاص  -مــن اال ــاك تعتمــد علــ  امليــاه الع بــة يف )احــواض 
 الفضي العشيب( والنفيان )االصبعيات(. -املتعدد  )العادي 

( اقفــاص موزعــة علــ  اقضــية 6( احــواض )4توزعــت مــراي تربيــة اال ــاك يف منطقــة الدراســة حبــدود )
 واحي حماف ة كربالء.ون

Abstract: 

key element of the fish in the food chain، He is known protein content 

easily digestible، Fish of white meat doctors advised taking it especially 

those who suffer from a lack of protein and fat،anemia of the structural 

weaknesses of the human body and other…… 

Control fish farming for many ingredients (natural-human)and raised in 

the study area for many fish species depend on fresh water in the region 
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(basins-cages- drums) foremost among multiple different kinds of 

carp(normal-silver herbal)and bordj(fingerlings). 

Distributed terrariums fish farming in the study area boundaries (6) 

basins(4) cages distributed to the districts and the areas of the province of 

karbala. 

 المقدمة

تتـــوزع  ،مــن مـــوارد الطبيعــة ا  تعــد اال ــاك مـــن ال ــروات الطبيعيـــة الــي وهبهـــا هللا عــ  وجـــل للبشــر مـــورد
يطــات إىل البحــار وارلجــان اا اال ــاك يف كــل موضــ  مــن مواضــ  ســطح النــر  االرضــية يوجــد يف ميــاه

ال ــروات الــي وــا دور يف  كلهــا حتتــوي علــ  خــريات مــن هــ ه،فــالبحريات وأحــواض االلــار والــربك واالهوار
 أمال  ودهون.و من خالل ما حتوي  من بروتينات وفيتامينات ،ن ا  التغ ية

أنعــم هللا عليهــا للــا تقــ  يف بلــد نفســ  لنــن يف الوقــت  ،حبريــة تــ كر يس ااف ــة كــربالء اي اطاللــةلــ
ه ه ،قلة ال رو  السمنية اال ان منو السنان يف السنوات االخري  بشنل كبري مقارنة م لرين عل   حيتوي

للمسـاعد  يف ،حماف ـة كربالءعلـ  إنشـاء مشـاري  االسـت راع السـمني يف ت العوامل وعوامل أخرى ساعد
 النق  احلاصل يف كمية اال اك.سد 

 وعل  وف  ما تقد  جاء اختيار  و ا البح .
 مشكلة البحث 

كيف تتوزع جغرافيا يف منطقة قالطر  ماهي قهل توجد طر  حدي ة لرتبية اال اك يف منطقة الدراسة
 قالدراسة

 البحث  فرضية

 ت هر يف تربية أنواع من اال اك منها )النارب العادي و الفضي والعشيب( بدأتهناك طر  جديد  
 قرب مصادر املياه.واقفاص لرتبية اال اك احواض  حي  ت هر

 المبحث االول

 مفاهيم عامةاوال: 
.ألنـ  Animal Productionمفهو  االنتاج احليواين  Fish production كاليقابل تعبري إنتاج اال ا

(أو عـــن طريـــ  ال راعـــة Fisheriesيتضـــمن إنتـــاج اال ـــاك إمـــا عـــن طريـــ  الصـــيد مـــن املصـــادر الطبيعيـــة )
جمموعــة املعــار  املرتبطــة بنشــاط صــيد اال ــاك لتحقيــ  أكــرب إنتــاج  ضــمن Fishery scienceالســمنية 

البيئة املائية.كما هتتم  يف ابلتوازن الطبيعي للنائنات احلية خللدون أن يؤدي ذلك إىل ،ممنن لقل جمهود
 ينـون أك ـر حتديـدا Finfish Cultureإن تعبـري علمـا  ،فـروع هـ ا العلـم بتقنيـات الصـيد وأسـالي  أدارهتـا

 املائية الالفقرية. الي تتمي  عن تربية النائنات،ية ذات ال عانفر يقتصر عل  تربية اال اك الفقحي  ان  
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ومــن اجلــدير ابلــ كر أن بعــض أنشــطة زراعــة اال ــاك تســم  تبعــا  لنوعيــة الــن م االنتاجيــة أو حســ  
طبيعة الوحدات املست دمة. فعل  سبيل امل ال يست د  تعبري ال راعـة السـمنية املن فـة للتعبـري عـن الـن م 

ل  طبيعة الوحدات املسـت دمة لإلنتـاج م ـل االنتاجية املن فة.وك لك تست د  بعض التعبريات للداللة ع
Cage ayuaclture  وهي زراعة اال اك يف أحواض صـغري  مصـنعة.أوPond Culture  وهـو يعـين زراعـة

.وقـد ينـون التعبـري عـن طبيعـة ال راعـة السـمنية Faethen pondsاال ـاك يف األحـواض االرضـيةأو الرتابيـة
 االحــواض الــي تعتمــدعل  امليــاه داخلهــا علــ  التغــريات يف أك ــر ختصصــا  مــن ذلــك م ل.زراعــة اال ــاك يف
والنائنـات املائيـة االخـرى يف وتـتم عمليـة تربيـة اال ـاك  ،(1)ارتفاع املاء يف البحر نتيجة ل اهر  املد واجلـ ر

بيئــة مائيــة حمــدود  املســاحة بعــد الــتحنم يف نــوع املــاء وكميــة الغــ اء الــ ي تتناولــ  اال ــاك والســيطر  علــ  
لني يــتم احلصــول علــ  إنتــاج  نــي أوفــر لقــل تنلفــة يف اجلهــد ،ةتيــلعوامــل الفي ائيــة والنيميائيــة واحلياا

( للـا ال راعـة Aguaculturc( ال راعـة املائيـة )2939(عا  )Stickneg)عرفها الن ري من الباح ن  واملال
ال راعة السمنية واالنتـاج احليـواين  كبريا  بن  قاراب  (وم  أن هناك تUnderwater agricultureحتت املاء )

إال ألمـــا خيتلفـــان ك ـــريا يف معارفهـــا الت صصـــية. فـــبعض املعـــار  ،مـــن حيـــ  متطلبـــات املعرفـــة االساســـية
الت صصية لل راعة السمنية تتماثل م  علو  انتاج احليواين من  حيـة االسـس العامـة م ـل تغ يـة اال ـاك 

 راعــة الســمنية تتميــ  وتســتقل اىل حــد كبــري عــن معــار  االنتــاج وتربيتهــا.أال أن عــدد كبــري مــن معــار  ال
 .(7)احليواين

 عن استرراع االسماك  نبذ  تاريخية ثانيا: 
وبعــض االســالي  الــي ،Biblical Timesلــت ممارســة زراعــة الســمك يف أحــواض منــ  عصــر التــورا  

د عرفــت احلضــار  الصــينية  لصــينيون منــ  أربعــة اال  ســنة مــا زالــت تســت د  حــىت يومنــا ه ا.وقــاطورهــا 
ســـلوب فـــين ل راعـــة الســـمك ا قبـــل املـــيالد.وم يســـجل 1111كـــ لك التفـــريخ الصـــناعي للســـمك يف ســـنة 

ــــ   مــــن م رعــــة املــــربوك العــــادي يف ،قبــــل امليالد 635تفصــــيال حــــىت عــــا   حيــــ  ســــجلت حينئــــ  أول نب
بلطــي والبــوري.مث انتقلــت واســتنبطت بعــد ذلــك ســالالت خاصــة هبــا كــاملربوك لنواعــ  امل تلفــة وال،الصن

ـــــ  كـــــورا يف عـــــا   ـــــاابن )عـــــن طري تربيـــــة اال ـــــاك يف البحـــــريات الصـــــناعية )االحـــــواض(من الصـــــن إىل الي
 فيهــــا البــــوري وال عبــــان والــــربوك وغريهــــا. وقــــد ارتبطــــت يف الصــــن زراعــــة الســــمك إبنتــــاج  ويــــر ، (111
زراعة اال ـاك يف كانت مك املست رع.تغ ية الس حي  است دمت شران  دود احلرير وخراجاهتا يف،احلرير

عل  أســـال مــن ارـــرب  واملعرفـــة التقليديــة عـــرب االجيـــال ،عـــا 1111االحــواض يف اونـــد قبــل مـــا ي يـــد عــن 
حي  النيل مصدر ارص  وال ي كان يفيض عل  الـوجهن القبلـي ،خاصة يف منطقة البنغال. ويف مصر

والرتباط ،فراعنــة يعتمــدون علــ  الســمك يف غــ ائهممما جعــل ال،حمــول الــدلتا إىل أحــواض  نيــة،والبحري
أختــ  مــن الســمك رمــوز ك ــري  يف حياتــ .ويف أوراب اســت دمت  ،االنســان املصــري القــد  ابلصــيد والســمك

                                                        
 .38-45،ص 1114،القاهر ،دار النت  العاملية،اجل ء االول،2ط،ال راعة السمنية،امن اجلمل - 1
 75، ص1111،الراض،امللك سعود مطاب  جامعة،2ط،علم اال اك،محود بن فارل القحم البلوي - 7
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ويف العصـــور الوســـط  انتشـــرت مـــ ارع ،ال راعـــة الســـمنية يف عهـــود اإلمرباطوريـــة الرومانيـــة كنـــوع مـــن الـــرت 
حلــن اســت دام  طازجــا  ولقــد انتشــرت أحــواض اال ــاك يف لايــة  الســمك يف االديــر  حلفــظ الســمك حيــا

مث انتشــرت أحــواض املــربوك هنــاك وأرتــبط ببنــاء املعابــد ويف الغــاابت حيــ  تنتشــر ،القــرن ال ــامن يف النمســا
 الربك.

انـواع  بدأت الدراسات العلمية ل راعة 2841احلدي ة فتعود إىل عا   Aquacultureأما ال راعة املائية 
وقـــد أســـتمرت ،الـــرتاوات والســـاملون يف بريطانيـــا والـــوالات املتحـــد  منـــ  ذلـــك احلناال ـــاك البحريـــة مـــن 

نوعا .وقامت ه ه  726وازدهرت عملية تربية االنواع السمنية امل تلفة حىت وصلت حاليا  إىل ماي يد عن 
حيـــ  بـــدأت أحبـــا   وحىت منتصـــف القـــرن العشـــرين،املـــ ارع مجيعهـــا علـــ  التغ يـــة الطبيعيـــة يف االحـــواض

ممـــا أدى أىل تطـــوير إنتـــاج  Pelletedإســـنند فية وأمرينيـــة علـــ  تغ يـــة الســـمك علـــ  أعـــال  مضـــغوطة 
.وقد شج  ه ا النجا  م  أ ـاك (6) السلمون والرتاوت وأخريا )يف الوالات املتحد ( ك لك قرموط القنا

راعة املن فة لألنواع مرتفعة القيمة كالسلمون املاء الع ب عل  تطوير زراعة اال اك البحرية وااارات وال  
والقرموط والبلطي و ك الن )يف املناط  االستوائية( وتطرقت ال راعة املائية يف العقود االخري  من السنن 

 .إىل زراعة اجلمربي )الروبيان( لنواع  وااار والطحال  والنبااتت املائية
زمـن   قد  من رعاية احليوان ال ي عرفت أسس  احلاليـة منـفالتأريخ يدلل عل  أن زراعة السمك فرع 

وارتبطــت لنشــطة ،فاســت دمت زراعــة الســمك للتســلية والراضــة واوــواات او لالســتهالك والتجار ،بعيد
أخرى كرعاية اجلامول والبقر وارنازير والبط والدجاج ودود احلرير وكالب البحـر وإنتـاج الفـراء واااصـيل 

فم ال كالب البحر وضيفتها تن ف االحواض السمنية من ،روات كمصادر إضافية للدخلال راعية وارض
بينمــا خملفاهتــا احليوانيــة )جبانــ  خملفــات النبااتت(تســت د  يف ،النبــااتت كمــا ُيصــن  مــن جلودهــا القبعات

عالو  علـــ  ألـــا ختفـــض مـــن تنـــاليف إنتـــاج الســـمك وفيهـــا اســـتغالل كـــفء ،تســميد االحـــواض وتغـــ يتها
هنتـار يف املـ ارع النبـري . لقـد أدخلـت مصـر أ ـاك املـربوك  11الة إذ مينن أن خيص  عامـل لنـل للعم

مــن جــ ر اونــد الشــرقية بقصــد است راعهاوانتشــرت املــ ارع الســمنية حــدي ا  وتقــو  برتبيــة  2976بدايــة عــا  
 7511راع اال اك اىل امايف العرا  فيعود اتريخ است   (5) (2الحظ صور  ) البلطي والبوري جبان  املربوك

عــا  يف حــن م يعــر  اســت راع اال ــاك يف  511ســنة قبــل املــيالد يف بــالد مــابن النهــرين اي بعــد الصــن 
 يف  حية ارريات التابعة لقضاء اوندية. 1127اااف ة اال يف عا  

 (4)( صيد اال اك قدميا  2صور  )

                                                        
-21ص،جامعةالبصـر ،حبـ  مقـد  ملركـ  علـو  البحار،طر  است راع اال اك يف أهـوار جنـوب العرا ،مصطف  أمحد امل تار - 6

25 . 
 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5231.pdf 

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

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5231
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 االهمية والقيمة الغذائية لألسماك:ثالثا: 
علـ  االمحـاض االمينيـة  فهو ذو حمتـوى بـروتيين معـرو  بسـهولة هضـم  واحتوائـ  ،مك غ اء ممتازالس

لــ ا ينصــح ،(والســنرات Cإال أن الســمك يفتقــر إىل فيتــامن ) االساســية الالزمــة لنمــو وصــيانة اجلســم.
 اما أ نتم فألروا( وه ا ما ردده أجداد  العرب سابقا  )إذا ،دائما  بعصر الليمون علي  وتناول التمر بعده

 فيتنون من:ااتوى الغ ائي لأل اك 
ـــــــ الربوتينات:تعــــد اال ــــاك مــــن العناصــــر املمتــــاز  للربوتــــن الــــ ي حيتاجــــ  جســــم االنســــان يف البنــــاء 2

فهو إذن لـــ  دور بنـــائي ووقـــائي وعالجـــي بـــل وحيـــوي ،ولتن يم بعـــض العمليـــات احليويـــة بداخلـــ ،والصــيانة
 داخل اجلسم.

مض أميــين احيــ  تــرتبط اجملموعــة االمينيــة مــن حــ ،محــاض االمينيــة هــي وحــد  بنــاء الربوتــناال دوتعــ
تميــ  بروتينــات اال ــاك ابحتوائهــا تو  ،مض أخــر مــ  اســتيعاب جــ يء املــاءاابجملموعــة النربوكســيلية يف حــ

ر أتيـة ومـن هنـا ت هـ ،علـ  نسـبة عاليـة مـن االمحـاض االمينيـة االساسـية الـي ال يسـتطي  اجلسـم تصـنيعها
 يف الواجبات الغ ائية اليومية. ،تضمن اللحو  ومنها اال اك

وبروتينات اال اك من أسهل الربوتينات الغ ائية احليوانية هضـما  لـ ا ينصـح االطبـاء االشـ اص ذوي 
.وحـىت بـدال مـن (3)(3)حلمـراء اوضم البطيء بتناول حلم السمك االبيض ارايل من الدهن بـدال مـن حلـو  ا

( ش صا  سليما  من الوجهة الصحية 35(يف دراست  عل  )Katschوه ا ما الح   العام )،الدواجنحلو  
حي  أدخل السمك يف وجبـتهم الغ ائيـة فوجـد أن السـمك يشـج  زاد  االفـرازات املعدنيـة بدرجـة أك ـر 

مـن اال ـاك  ( ورفاقـ  حيـ  االغ يـة ااضـر Ceingerمن حلو  احليـوا ت االخرى.وهـ ا مـا أكـده العـام )
إال هـؤالء العلمـاء م يقـدموا التفسـري النامـل وـ ه  فقط كانـت أسـرع هضـما  مـن حلـو  احليـوا ت االخـرى.

فمــــــنهم مـــــــن قــــــال إن الســــــب  يعـــــــود إىل اخنفــــــاض حمتــــــوى أنســـــــجة الســــــمك مــــــن االنســـــــجة  ،ال ــــــاهر 
إن الســب   الو وك لك لقصــر  طــول االليــا  االساســية الداخلــة يف تركيــ  العضــالت.وأخرون قــا،الضــامة

 يعود إىل أن بروتينات اال اك مرتبطة بروابط ضعيفة.

                                                        
-21ص،1111،دمشـ ،دار عـالء الدين،2ط،طر  إعدادها للمائد (،طر  حف ها،اال اك )إنتاجها ،ـــ حسن علي موصلي3

28 . 
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ـــ الــدهون:لتاز دهــون اال ــاك ابحتوائهــا علــ  نســبة مرتفعــة مــن االمحــاض الدهنيــة غــري املشــبعة1 إذ ،ــ
واالمحاض الدهنيـة غـري املشـبعة  ،% من االمحاض الدهنية النلية الداخلة يف تركي  الدهون86تصل إىل 
 اال ــاك تنتمــي إىل جمموعــة األوميجــا الــي حتتــوي علــ  ثالثــة روابــط ثنائيــة وم ــل محــض اللــن املوجــود  يف

 ولينيك ال الثي وال ي يعمل عل  إذابة النوليسرتول يف الد  كما ل  أتثري كمضاد لالكتئاب.
بناء اجلسم وصيانت  ــــ العناصر املعدنية:تعترب اال اك مصدرا  ممتازا للعناصر املعدنية الي وا دورها يف 7

 وك لك يف تن يم العمليات احليوية بداخل  إىل جان  الفيتامن ومن ه ه العناصر:،اىل جان  الربوتينات
 211ملليغرا  /71النالسيو  والفوسفور: حيتوي السمك عل  نسبة من النالسيو  مبتوسط قدره  - أ
وهــ ه النميــات ممتــاز  إذا مــا  ،غــرا  211ملليغــرا  / 111بينمــا يوجــد عنصــر الفوســفور مبتوســط  ،غــرا 

ه ان العنصران هامان يف بناء الع ا  واالسنان وتن يم العمليـات احليويـة داخـل  االخرى. ابللحو قورنت 
 اجلسم.
 111يف املتوسـط  تـ إذ تبلـج كمي ،احلديد والنربيت: حيتوي حلم اال اك علـ  عنصـر النربيـت -ب 
الكرب من  يف تركي  االمحاض االمينية النربيتية واللعاب والصفراء حي  يدخل اجل ء ا ،غرا 211ملليغرا /

يوجـــد يف أنســـجة اال ـــاك يف بعـــض  أمـــا احلديـــد وخنـــاء الع ـــم. وهرمـــون االنســـولن وبعـــض الفيتامينـــات.
وكقاعــد  عامــة حتتــوي حلــو  ا ــاك امليــاه املاحلــة علــ  نســبة مــن احلديــد أك ــر ممــا حتويــ   ،االمحــاض االمينيــة

 غرا . 211ملليغرا  / 1،9واحلديد يوجد يف اال اك مبتوسط  ،البيضاءالعضالت 
الصوديو  والبواتسيو : حتتوي ا اك املياه الع بة علـ  نسـبة مـن عنصـري الصـوديو  والبواتسـيو   - ج

وهــ ان العنصــران ومــا أتيتهمــا يف اجلســم إذ إن الصــوديو  يشــرتك يف  أقــل ممــا حتتويــ  أ ــاك امليــاه املاحلــة.
أمـا البواتسـيو  فـ ن وجـوده يف  ويف تن ـيم تـوازن املـاء يف اجلسـم. ، يم توازن احلموضـة والقلويـة يف اجلسـمتن

 الغ اء ضروري لعمل ك ري من االن ميات وضروري لنمو وحلسن نقل وتوصيات املنبهات العصبية.
العنصـر يـدخل يف  وهـ ا ،وخصوصا  اال اك البحريـة،اال اك من أغو املصادر ابليود دتع اليود: -د 

ويـؤدي نقصـ  إىل تضـ م الغـد  الدرقيـة وإصـابة الفـرد  ،زه الغد  الدرقيـةفر تركي  هرمون الرتوكسن ال ي ت
إمـا  مبرض اجلويرت ال ي تتميـ  أعراضـ  بـور  الرقبـة وتغلـط االنسـجة الضـامة حتـت اجللـد وانتفـا  االطـرا .

 ج  وتض م اللسان.عند االطفال ف ن نقص  يؤدي إىل توقف النمو وتور  الو 
معـــادن أخـــرى: إضـــافة إىل العناصـــر الســـابقة فـــ ن حلـــو  اال ـــاك حتتـــوي علـــ  نســـبة مـــن الفلـــور  - ه

واملنغني يـــو  وال نـــك والنوابلـــت الـــي تـــدخل يف تركيـــ  وتنشـــيط العديـــد مـــن االن ميـــات وكـــ لك تـــدخل يف 
 تركي  كرات الد  احلمر.

 عة ال لل هبا من الفيتامينات ومنها:ــــ الفيتامينات:حتتوي األ اك عل  جممو 6 
عمر اال ـــاك وحجمهـــا ،يف اال ـــاك علـــ  عوامـــل عـــد  منهـــا A: تتوقـــف نســـبة فيتـــامن Aأـــــ فيتـــامن 

حيــ  ثبــت وجــود عالقــة طرديــة بــن نســبة هــ ا الفيتــامن وبــن عمــر الســمنة.كما أن النســبة بــن ،ووزلا
كمـا أن نسـبة هـ ا الفيتـامن  ،اد بتقـد  عمـر اال ـاكيف النبـد( تـ دAجة و فيتـامن نسـيف اال A)فيتامن 

 ويع ى ذلك لتغري درجة احلرار  وابلتايل تغري التغ ية.  ،تتغري بتغري فصول السنة
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يف أنسجة اال اك يتم بنفس االلية الي تتم يف حلو  احليـوا ت  D: يعتقد أن فيتامن Dب ــ فيتامن 
هـ ا الفيتـامن لـ  دور مهـم يف  سـجية علـ  طالئـ  هـ ا الفيتـامن.وذلك بتأثري االشعة فـو  البنف ،االخرى

ويف حـال نقصـ  يتسـب  ظهـور مـرض لـن الع ـا  عنـد االفـراد  ،امتصاص النالسيو  والفسفور من اجلسـم
 البالغن خصوصا السيدات.وك لك اصابة االطفال مبرض النسا .

لفيتامينــــات ولاثــــل تلــــك الــــي يف : حتتــــوي كــــ لك اال ــــاك علــــ  هــــ ا النــــوع مــــن اBج ــــــ فيتامينــــات 
يف اااف ـــة علـــ  ســـالمة اجلهـــاز العصـــيب وعمـــل  ا  مهمـــ ا  كمـــا هـــو معـــرو  إن وـــ ا الفيتـــامن دور ،االبقار

( اوـا  لضـمان سـالمة B2وحتتوي اال ـاك أيضـا علـ  الريـ  فألفـن ) العضالت خصوصا عضلة القل .
وهـو التهـاب  ،هـور مـرض الـبالجظال ي نقص  يسب  ( B3ويف اتمن النياسن ) ،هايتاجللد والعيون ومحا

( ال ي نقص  يسب  اىل حدو  فقر الد  والتهاب االعصـاب وظهـور قشـور B6والربيد وكسلن ) ،اجللد
 .(8)دهنية عل  جلد الفم واالنف والعيون والتهاب الشفة واللسان

 الء:يف محافظة كربسترراعي االشروع رابعا: املتطلبات الواجب توفرها يف امل

 أ ال الال تعليمات ال شاء  ريات اال اك:
 ــ االرض غري صاحلة للـــ راعـــة.2
 ــ توفري احلصة املائية من مديرية املوارد املائية يف كربالء.1
 ــ عد  ممانعة مديرية البيئة يف كربالء.7
 ــ عد  ممانعة مديرية ااثر كربالء.6
  .51× 21ــ ينون أبعاد احلوض الواحد كحد أدا 5
  .21ـــ بعد احلوض عن االخر 4
  .11ـــ بعد حبري  عن حبري  أخرى 3
  .511ــ بعد البحري  عن مشاري  الدواجن 8
  .511ـــ بعد البحري  عن الشارع العا  9

  .111ــــ بعد البحري  عن السدود الن امية 21
  .211ــ بعد البحري  عن حمر  الضغط العايل للنهرابء 22
  .51حري  عن املب ل الرئيسي ـــ بعد الب21
 )(9) .211ـــ بعد البحري  عن أ بي  النفط 27

                                                        
 عبــد االمــري رحــيم جاســم ومصــطف  امحــد امل تــار وعــامر عبــد هللا جــابر وخالــد محــد حسوين،دراســة ميدانيــة مــن واقــ  مــ ارع - 8

 جامعة البصر  .،1127/ 2العدد،21اجمللة العراقية لالست راع املائي اجمللد ،اال اك يف حماف ة البصر 
 ت غري منشور  .مديرية شعبة ال رو  السمنية يف مديرية ال راعة ، بيا  - 9
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 (21)اث ياً الال  ر ط ال شاء االقفاص:
 :هييف اختيار املواق  امل عم إنشاء أقفاص تربية اال اك عليها ان ابرز الشروط الواج  توفرها 

عليمات تلنية ويلت   صاح  املشروع ابــ لنح االجاز  حصرا من قبل اويئة العامة لتنمية ال ور  السم2
 الفنية الصادر  منها والسما  ملنسبيها إبجراء النشوفات دون اعرتاض.

ـــ استحصال مواقفة الدوائر ذات العالقة املتم لة بوزارات املوارد املائية والبيئة وال راعة والدوائر البلدية 1
 يف اااف ات وجمالس اااف ات.

كم إما أذا كان املوق  أعل  مـن   2أسفل حمطات تصفية املياه ومبسافة ال تقل عن  ــ ان ينون املوق 7
 كم.  6حمطات التصفية ف ن املسافة جي  أن ال تقل عن 

  .1ــ ال تقل االعما  يف املناط  امل تار  عن 6
 املياه. ــ أن ال يعي  املوق  أعمال الصيانة وكري وتطهري االلر وال يؤثر عل  طر  املالحة وجران5
ــــ مينـــ  نصـــ  االقفـــاص يف الســـواقي وقنـــوات الـــري ضـــمن املشـــاري  االروائيـــة بصـــور  عامـــة واملواقـــ  4 ــ

 السريعة اجلران.
سـم /اث 21ــ يتم إقامة االقفـاص يف امليـاه ذات التيـار اوـادئ علـ  أن تنـون سـرعة التيـار ال تتجـاوز 3

 سم/اث يف القعر. 15- 25يف السطح و
قفــاص يف أمـــاكن بعيــد  عـــن مصــادر تلـــو  امليــاه )املستشـــفيات واملعامــل ومصـــايف ــــــ يــتم نصـــ  اال8

 النفط( 
 )اويئة العامة لتنمية تن امل تصنوالعالجية اال حتت إشرا  الدائرتــ مين  است دا  املواد النيمياوية 9

 واملريضة يف املياه.التالفة ال رو  السمنية والشركة العامة للبيطر ( أو من ختووا وعد  رمي اال اك 
ـــ إجــراء كشــف مــوقعي مــن قبــل الــدوائر ذات العالقــة ت بــت صــالحية املوقــ  )اويئــة العامــة لتنميــة 21 ــ

 ال رو  السمنية أو من ختول  ومديرات املوارد املائية و وزار  البيئة(.
 كم.1ــ إن املسافة بن جمموعات وحدات من االقفاص وأخرى ال تقل عن 22
ح بنصــ  االقفــاص ابلقــرب مــن الســدود االروائيــة وينــون املوقــ  خــارج حمرمــات الســداد يســمــــ ال 21

 ومنشآت الري املعينة الستحصال موافقتها.
وحســ  املســطح املــائي و مــازاد عــن  1 7111ــــ جيــ  أن ال ي يــد حجــم املســتعمر  الواحــد  عــن 27

 ذلك يبلج الدوائر املعنية الستحصال موافقاهتا.
ة املائيــة املســت مر  مــن قبــل مــ ارع تربيــة اال ــاك يف االقفــاص حتــدد بقــانون مــن قبــل ــــ أجــور املســاح26

 وزار  املوارد املائية.

                                                        
.أجتمعـت اللجنـة 71/21/1119(يف 71848استنادا اىل كتاب وزار  ال راعة /الدائر  االدارية /قسم شؤون االفراد املرقم ) -21

 املشنلة مبوج  االمر أعاله وتدارست موضوع وض  ألية لتحديد مواق  نص  أقفاص تربية اال اك يف االلار واملسطحات املائية
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االخــالل هبــا تلغــ  االجــاز  وعنــد تقــد  تعهــدمن صــاح  املشــروع لن يلتــ   ابلفقــرات أعــاله  -25
 (22).ريخ التبليجأتمنشآت امل رعة خالل شهر من  وتلفاملمنوحة ل  برتبية اال اك يف االقفاص 

 معوقات االسترراع:خامسا 
هناك بعض املعوقات الي من املمنن أن تضعف من مسري  النشاط من خالل االنتاجية بشنل كبري 

 ها:يان تودي إىل غل  بعض األحواض أتو بعض االح
  ــــــ ارتفـــاع أســـعار االراضـــي الـــي حتمـــل املقومـــات اجليـــد  لالســـت راع السمني.وخصوصـــا ذات املوقـــ2
 وسو  يوثر عل  االنتاج.،ا  مهم ا  م ال قرهبا من مصدر مياه جيد يعطيها موقع،اجليد
ن عـأصحاب املواق  البعيـد   ها اتية وعل  االخ هم املعوقات وأك ر امن ،ــ اخنفاض منسوب املياه1

إضـافة إىل أصـحاب االقفـاص عنـدما يـن فض منسـوب النهـر ،مصدر املياه الرئيسـي )االحـواض الداخلية(
حفر االابر ونص  املض ات من أجل است راج املياه اجلوفية لتعـويض الـنق  مما يضطرهم اىل  ،الرئيسي

 املائي لألحواض. 
أحيا  تتغري ارصـائ  املائيـة مـن خـالل ارتفـاع نسـبة االمـال  فيهـا أو ك ـر  ،ـــ تغري ارصائ  املائية7

نوعيــة امليــاه وبعــض اال ــاك ال تتحمــل  ىل تغــري يفممــايؤدي ا،امللــواثت نتيجــة أتثــري املصــدر الرئيســي للمياه
واذا م يتحمـل صـاح  املشـروع تلـك ،ه ا التغري فيمـوت منهـا كميـات كبـري  وتسـب  خسـائر ماديـة كبـري 
واحلالــة معنوســة عنــدما تتــوفر القــدر  ،ارســائر وعــد  وجــود الــدعم ســو  يضــطر إىل غلــ  املشــروع لائيا

 وهم قلة من ه ا النوع. املادية 
ـــ عد  توفر بيا ت دقيقة عن االنتاج وامل  ون السمني. نتيجة لعد  وجود تنسي  فعلي بن دوائر 6

إن دور اللجـان علما ،بعضـهم هتـراب  مـن الضـرائ ،وعد  إعطـاء معلومـات كافي ،الدولة وأصحاب املشاري 
 يف ال ارات ينون من جان  وليس من مجي  اجلوان .

  وسائل الت  ين والنقل غلحي  جماالت النقل والت  ين والتربيد. إن أ ــ نق  البنية االساسية من5
 بسب  التنلفة الي تؤثر عل  االنتاج.،هي بسيطة وال ترتقي إىل مستوى الطمو 

لنـــل دائـــر  شـــروط خاصـــة هبـــا تعيـــ  منـــو  ،عـــد  وجـــود تعـــاون مشـــرتك بـــن الـــدوائر ذات العالقـــة -4
 (21)مو هن ا مشاري .االست راع السمني. وه ا ما سب  بط  بن

                                                        
 شعبة ال رو  السمنية يف مديرية ال راعة ، بيا ت غري منشور  . مديرية-أ  - 22
 . 11/7/1126بتاريخ ،الدراسات امليدانية للبحريات واحواض اال اك -ب 
 . 28/6/1126بتاريخ ،املقابالت الش صية م  مديرشعبة ال رو  السمنية واصحاب البحريات -ج 

 بيا ت غري منشور .،عية ومدير شعبة ال رو مقابالت ش صية اجراها الباح  م  مدير ال را - 21
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 المبحث الثاني 

 املقومات الرئيسية لالسترراع االسماك:اوال: 

 أ /امل ومات الطبيعية:
علــ  نــوع االســت راع ونــوع اال ــاك والبيئــة اايطــة  ا  مباشــر  ا  تعــد مــن أهــم املقومــات وذلــك الن وــا أتثــري 

  -وهي كااليت:
االســـت راع والــ ي يعتمـــد علــ  االحـــواض يســت د  الـــنمط التقليــدي يف عمليــة   صالالائص ال بالالالة:-2

الرتابيــة لرتبيــة اال ــاك والــ ي يقــو  علــ  أســال حفــر جــ ء مــن تربــة ســطح املوقــ  املــراد إقامــة احلــوض فيــ  
 وإزالتهــا مــ  االخــ  بن ــر االعتبــار عمليــة دخــول امليــاه وخروجهــا إىل ذلــك احلــوض. أن أهــم مــا مييــ  الرتبــة

لـ لك ،ية ذات املسامية القليلـة الـي لنـ  امليـاه مـن النفاذيـة ولتـاز ب قلهاة الطينالصاحلة لالست راع هي الرتب
أضافة ،ك هم يست دمون االحواض الرتابيةلأن حوض  حية ارريات و عون واحلسينة ذات تربة طينية ل 

إمــا أحــواض قضــاء عــن التمــر ذات تربــة رمليــة فهــم يســت دمون االحــواض  ،إن مصــدر امليــاه قريــ  مــنهم
 ،عمليـة التب ـر تية ملن  تسرب املياه وأحيان تغط  تلك االحواض عند ارتفاع درجات احلرار  لتقليلاال ن

إضافة إىل ألم يعانون من قلة امليـاه أحيا  .أمـا طريقـة االقفـاص ال تعنيهـا الرتبـة حبنـم أن االقفـاص توضـ  
 يف النهر الرئيسي فال تتأثر ه ه الطريقة بنوع الرتبة.

حتتاج االحواض لنواعها امل تلفة إىل كميات ،عنصر مهم وال يقل أتية عن الرتبة اج:مصادر املي -1
وبسب  ما تعاين املنطقة من  ،ياهاملمصدر  ا  منيفضل أن ينون احلوض قريب،من املياه كافية لرتبية اال اك

أما ،ةمصـادر ميـاه دائميـحلصـووا علـ  ،قلة املياه ظهر منط االقفاص العائمة يف االلار أو القنوات الرئيسية
بعد احلوض عن مصدر املياه سو  يؤدي إىل هالك اال اك. تتوزع البحريات يف منطقة الدراسة ة يف حال

وغل  ،وتنوع االســت راع اىل أحــواض داخليــة وأقفــاص بســب  اخنفــاض مناســي  امليــاه،حســ  مصــدر امليــاه
الشرقية والشمالية من منطقة الدراسة  االحواض يف اجلهة ت هر ،بعض االحواض الداخلية بسب  اجلفا 

فمصـدر امليـاه هـو ،نتيجة املوق  القري  من لر الفـرات كمصـدر رئيسـي للمياه.أمـا أحـواض املنطقـة الغربية
مـــن خســـائر يف هنـــ ا  أحيـــا تعـــاين ا لـــ ،وجـــود مصـــدر ميـــاه ســـطحي دائمي  وذلـــك لعـــد ،امليـــاه اجلوفيـــة

املائية يف منطقة الدراسة ُفرضت قيود وضوابط عل  فتح مشـروع  املوارد وحمدوديةمشاري  بسب  قلة املياه 
حي  هناك جلنة منونة من ثالثة وزارات ،وليس من السهولة إنشاء حبري  أو مشروع أقفاص،تربية اال اك

مـنح يف  ةاالساسـي اجلهـةوزار  املـوارد املائيـة( وتعـد وزار  املـوارد املائيـة هـي ، وزار  والبيئـة ،هي )وزار  ال راعـة
عل  طـر  االسـت راع واملوقـ   مسؤولةإضافة إىل أن ال راعة تنون ،وخصوصا  البحريات،جاز  تربية اال اكأ

 .(27)والبيئة مشرفة عل  نوع االغ ية املتبعة واملعاجلات ونوعية املياه وغريها من االمور البيئية 

                                                        
ات ســركيس وامحــد حممــد محـــ   وصــبا  خليــل ا اعيل،تربيــة اال ـــاك يف االقفــاص والرتبيــة يف الن ــا  املغل ،نشـــر  ز واراتن أ - 27

 .24-27،ص1113( 62إرشادية تصدر عن وزار  ال راعة اويئة العامة لإلرشاد والتعاون ال راعي رقم )
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ملناخيــة املــؤثر  يف االســت راع تعــد درجــات احلــرار  مــن أهــم العناصــر ا الظالالر   املنا يالالة املمئمالالة: -7
يــــد موعــــد دوحت ،يف اختيــــار موقــــ  احلــــوض الســــمني طريقــــة االســــت راع ا  كبــــري   ا  حي  تلعــــ  دور ،الســــمني

االســــت راع )زراعــــة االصــــبعيات(حي  تــــوثر ارتفــــاع درجــــات احلــــرار  علــــ  مــــوت االصــــبعيات لــــ لك تــــري 
مسـتعد  للنقـل اىل االحـواض بسـب   االصبعيات يف فرت  الشـتاء يف شـهر شـباط حلـن شـهر نيسـان تنـون

مـة درجــة احلــرار  لنموها.كــ لك ارتفـاع درجــات احلــرار  تــؤدي إىل زاد  التب ـر للميــاه فمــن الضــروري ءمال
لــــ لك تعــــاين االحــــواض ،مياه اخــــر ابلنســــبة لألحــــواض املغلقــــة )البحريات(ر تعــــويض امليــــاه املتب ــــر  مبصــــد

يف  ا  وه ا ينـــون أك ـــر وضـــوح،اجلـــا  وزاد  التب ـــر صـــيفاخ  الداخليـــة يف منطقـــة الدراســـة مـــن أتثـــري املنـــا 
الغربيــة.أما االمطــار فهــي مــن العوامــل االجيابيــة حيــ  ســقوط االمطــار يســاعد علــ  ارتفــاع امليــاه  نطقــةامل

اجلـ ء ونسبة االمال  واملواد العضوية املغ يـة لأل ـاك وتنـون االمطـار مصـدر ميـاه االحـواض الداخليـة يف 
و مــن شــروط االمطــار جيــ  أن تنــون ذات  ،حتــيط هبــا منــاط  صــحراوية أللا،ة الدراســةالغــري مــن منطقــ

ر  الرتبة وتسب  خسـائر  ،الن الرعدية من املمنن أن تسب  السيول،سقوط متوسط وليس ابلرعدية ُو
 مادية لألقفاص واالحواض الداخلية.

 ب /امل ومات البشرية:
ر مباشــــــر يف التعامــــــل مــــــ  اال ــــــاك بصــــــور  : عنصــــــر مهــــــم وأساســــــي ولــــــ  دو االيالالالالالالدي العاملالالالالالالة-3
يف تربية اال اك ل لك أغل  العمال هم خرجيو كليات  خرب وأغل  اليد العاملة تنون ماهر  ووا ،مباشر 

 البد من نوحىت العمال العادي،حليايتال راعة وحيملون شهادات يف جوان  متعدد  ووم اهتما  ابجلان  ا
لــ لك أغلــ  ،تربيــة اال ــاك وكيفيــة املعاجلــة يف حالــة مرضــت وطــر  التغ ية يــد  يفاجلأن ميتــازون ابرــرب  

ومـ   ،املشاري  الناجحة هي حتت إشرا  مهندل زراعي وطبي  بيطري وفين مت ص  بطر  االسـت راع
ذلــك البــد مــن وجــود عمــال أخــرين لعمليــات التجويــل والتفريــج واضــافة امليــاه والغــ اء وغريهــا مــن االمــور 

اما علــ  صــعيد عــدد فريــ  العمــل حيــ  ،ان عنصــر املمارســة وارــرب  مهــم يف هنــ ا مشــاري علمــا الفنيــة 
ويف الغال  ينـون عـدد العمـال يف اسـت راع االحـواض اك ـر مـن العـاملن يف  ،يتفاوت حس  كرب املشروع

عـدد قفاص حي  ينـون االاست راع االقفاص الن العمل اك ر وحيتاج اىل استمرارية اكرب من االست راع يف 
( وحسـ  6- 1قفاص فيرتاو  بن )( عمال اما يف اال8 – 4العمال يف مشاري  است راع االحواض بن )

 حجم املشروع. 
 تعــــد السياســـة ال راعيــــة واحــــد  مـــن العوامــــل البشـــرية املــــؤثر  يف اُاهــــات السياسالالالات احلكوميالالالالة:-1

ولـة مـن رسـم ارطـط االقتصـادية الـي ويتبلور ه ا التأثري ابإلجراءات الي تقـو  هبـا الد،استعماالت االرض
فضــال عـن دورهــا الفاعــل يف تطبيـ  تلــك ارطــط علــ  أرض ،تسـع  مــن خالوــا تـوفري احلاجــات االساسية

الواقـــ  تتضـــمن السياســـة ال راعيـــة إجـــراءات وسياســـات فعليـــة ســـنناق  أتهـــا أتثـــريا يف مشـــاري  االســـت راع 
 السمني:

مبعرفة القوانن والتشريعات واالجراءات التنفي ية املتعلقة بنشاط  أــ التشريعات والقوانن:البد من البدء
وجد قــــوانن حتـــدد أســــالي  إنشـــاء مــــ ارع تو ،االســـت راع الســـمني لتــــوفري احلمايـــة والتشــــجي  وـــ ا النشـــاط
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لتن ــيم صــيد االحياءواســتغالوا ومحايتها(والــ ي يهمنــا يف هــ ا  2934لســنة  68اال ــاك ومنهــا )قــانون 
لســـنة  995الي تتعلـــ  لنشـــاء مـــ ارع  نيـــة.أما القـــانون ال ـــاين )رقـــم ،املـــاد  السادســـة منهـــاالقـــانون هـــو 

حي  حيتوي القانون عل  ،( الصادر عن وزير ال راعة واالصال  ال راعي بشأن م ارع تربية اال اك2985
لــدائر  االداريــة ( مــاد . وهنــاك حمضــر صــدر عــن اللجنــة ال الثيــة املتشــنلة مبــوج كتــاب وزار  ال راعــة /ا24)

  ( فقر  يلت   هبا كـل مـن إنشـ12( يتنون من )71/21/1119يف  71848/قسم شؤن االفراد املرقم )
 .(26)م ارع اال اك

شـاري  االسـت راع مـن مصحاب قروض(: من خالل الدعم املستمر الب ـــ سياسة االئتمان ال راعي )ال
شاري  الي من خالل تلك القروض تُنمي املشاري  القروض املصرفية والسلف الي تساعدهم عل  إنشاء امل

وهنــاك دعــم مــن هــ ه الناحيــة لنــن ال ينفــي لــ لك مــن الضــروري أن  ،وتســاعد علــ  تطويرهــا ابســتمرار
 ينون االهتما  احلنومي أكرب من ذلك.

مــن اهــم دعـائم االنتــاج ال راعــي اذ مي ــل حلقـة الوصــل بــن مراكــ  االحبــا  ارـدمات االرشــادية:  -ج 
عيــة تو ان االرشــاد وال ،ن مــن جهــة اخــرىيعلــ رال راعيــة ومصــادر املعلومــات التقنيــة مــن جهــة واملنتجــن اا

ال راعيــة يقــو  بــدوره مــن خــالل النــدوات االرشــادية واملشــاهدات احلقليــة والــ ارات امليدانيــة الــي يقــو  هبــا 
 اااف ــة يقـــد  الــدعم النامـــل مرشــدون زراعيــون مـــوزعن يف املنــاط  الــي توجـــد فيهــا مشـــاري  اســت راع يف

جلنـة فضـال عـن وجـود ،للم ارعن من االرشادات لطر  الرتبية احلدي ة تساعدهم عل  دعـم وتطـوير االنتاج
خاصة تقو  ابألشرا  من خالل جوالت ميدانية لشرا  مباشر من شعبة االست راع السمني لالطالع 

ملـوارد املائيـة والبيئـة لالطـالع علـ  طبيعـة املـورد املـائي جلـان مـن اوجـود إضـافة إىل ،عل  واق  تربيـة اال اك
مات الطبية ملعاجلة االمراض الي تصاب هبا اال اك دوتقد  ار،عل  اال اك وعل  املنطقة يوالتأثري البيئ

ضــاء عليهــا مــن خــالل االدويــة والعقــاقري الطبيــة الــي تــ ود هبــا العــاملن طفيلية( والق،فطرية،فريوســة،)بنرتية
 ل  مشاري  االست راع. ع

ال مينـن أن تتحقـ  أهـدا  التنميـة لالسـت راع السـمني بـدون االعتمـاد  الب ث العلمي:مراكز  -7
وتتطلــــ  فاعليــــة البحــــو  العلميــــة تــــوافر خــــدمات إرشــــادية كــــفء وفعالــــة لتــــ ليل ،علــــ  البحــــ  العلمي

نية الالزمة للقطـاع لـيس فقـط إلجيـاد جهها املنتجون واملسوقون يف ه ا القطاع ملراك  الباالصعوابت الي يو 
حلول للمشاكل القائمة وبل لتطوير كفاء  ه ا النشاط وحتسين  وتوس  قاعد  املعار  والبيا ت وتنوين  
كوادر مت صصة و ا القطاع. إن عد  وجود دراسات علمية هدفها البح  العلمـي يف تربيـة اال ـاك يف 

عـد  االهتمـا  الفعلـي مـن قبـل املؤسسـات العلميـة كمـا ان وها  تعاين من بط  يف من جعلهامنطقة الدراسة 
نـون دراسـات معمقـة وواسـعة مـن أجـل النهـوض تومن الضـروري أن ،أو الباح ن العامين إال القليل جدا  

 هبا ابملستقبل القري .

                                                        
 شعبة ال رو  السمنية يف مديرية ال راعة ، بيا ت غري منشور . مديرية  - 26
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ثر حي  يعد من أهم النواف  االقتصادية الرئيسية لالست راع ول  أ،السو : ال مينن ُاهل السو  -6
حي  بلج  ،ومستوى الدخل وأسعار اللحو  البديلة،السنانبعدد مباشر علي . يتأثر الطل  عل  اال اك 

( دينـــار عراقـــي. وتعـــد اال ـــاك وجبـــة أساســـية 7111متوســـط إنفـــا  الفـــرد علـــ  الغـــ اء اليـــومي حـــوايل )
( كغـم يف 22.5ايل )لالستهالك الشعيب.أذ بلـج متوسـط اسـتهالك الفـرد مـن اال ـاك يف الـدول العربيـة حـو 

ما م حيصـل الفـرد العراقـي سـوى نيب،( كغم /سنة عل  املستوى العاملي24،5مقابل )،1118السنة خالل 
وهــ ه نســبة متدنيــة جــدا  التتناســ  مــ  حجــم االمنانيات.لــ لك  ،(25)( كغــم مــن الســمك ســنوا  2،5)

وكل ما خي  أدوات إنشاء مشروع يف عملية بي  املواد العضوية والصالئ   ا  مهم ا  نالحظ أن للسو  دور 
است راع وك لك ينون ل  دور أخر ومهم وهو بي  وتسوي  اال اك بعد أن تصل إىل مستوى حمدد ابلنمو 

 إنشـاء سـو  جيـد خـاص لبيـ  اال ـاك اجلملـة يف منطقـة )ال بيليـة( ينـون مثابالقتصـاد  من أجل النهـوض
املاد  الي تغ ي السو   بل تتبلور يفيف السو  لنن املشنلة هي ليست ،عل  مستوى جيد من االهتما 

تعاين من قلة املوارد السمنية واود  من االست راع هو دعم السو  االي ابأل ـاك مـن أجـل سـد  حي 
والبــدان  ل ا البــد مــن الــدعم والتطــوير مــن قبــل مؤسســات الدولــة للنهــوض هبــ ه املشــاري ،حاجــة الســو 

عالية من خالل تقد  الدعم املادي واملعنوي إىل هن ا مشاري  من  تنون سياسة الدولة واضحة عل  ثقة
 .واملساعد  عل  حتسن االقتصاد العراقي،أجل ت ويد السو  ابل رو  السمنية

 يف منطقة الدراسة:أنواع املرابي )املرارع( السمكية ثانيا: 
نتشـرت هـ ه التقنيـة بصـور  إن تربية اال اك يف االقفاص من الطر  احلدي ة لالست راع السمني وقـد ا

واسعة وأصبحت من الطر  املهمة والرئيسية يف االست راع املائي.وتتمي  ه ه الطريقة بتطوير وحتسن ال رو  
إضافة إىل املردود املـايل اجليـد.إن االسـت راع املـائي يف االقفـاص مينـن اسـتغالل  يف امليـاه املفتوحـة ،السمنية

ـــ ومجيــ  النتــل املائيــة.وأهم االمــا  ـــ االهــوار ــــ كن الــي يصــلح فيهــا هــ ا النــوع مــن االســت راع هــي)البحريات ـــ
 االلارــــ اجلداول ــــ القنوات( ومن االمور االساسية الي جي  مراعاهتا يف ه ا النوع من االست راع هي:

 ــ طبيعة سرعة جران املاء وعالقت  يف ت بيت االقفاص.2
1- PH  ( واالوكســـجن املـــ اب مالئمـــة لطبيعـــة 8،5إىل  3تنـــون مـــن )املـــاء )امللوحـــة( جيـــ  أن%
 (24).اال اك

لـــــ لك هـــــي تتـــــأثر يف ،النـــــل يعلـــــم إن مـــــراي اال ـــــاك يف منطقـــــة الدراســـــة تعتمـــــد علـــــ  امليـــــاه الع بة
 هي عل  عد  انواع تتنون من:و  ،عاملن:املوق  و طبيعة منسوب املياه

وتنون إما طينية منشوفة ،ة املتبعة يف أغل  االماكناالحواض الداخلية:وهي من الطر  التقليدي -أ 
تتأثر ابلقــرب والبعــد عــن مصــدر امليــاه وارتفــاع واخنفــاض  ،حســ  كميــة امليــاه ونــوع الرتبــة،أو إ نتيــة مغلقة

  ( احواض.3)كمية املياه. يبلج عدد االحواض اجملاز ر يا  
                                                        

حب  مقـد  إىل قسـم اجلغرافيـة جامعـة ،مقومات مـ ارع اال ـاك يف البصـر ،ابتسا  كـاظم خـاجي وعمـار عبـد الـرحيم حسـن - 25
 pdfhttp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=8685. ،البصر 
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ري املائيـــــة ذات املنســـــوب االقفـــــاص:منط حـــــدي  مـــــن االســـــت راع الســـــمني يعتمـــــد علـــــ  اجملـــــا -ب 
ل لك ل ا اليوجـد هـ ا الـنمط يف منطقـة الدراسـة إال يف حـوض  ،يتقيد يف وجود لر واس  ورئيسي،العايل

 (1الفرات. صور  )
 (23)( االست راع يف االقفاص1صور  )

 

 ج ــ هناك نوع أخر جدا  حدي  هو االست راع يف براميل أو يسم  االست راع املن ف:
يتم اســـت دا  ،واقتصــادي يف نفـــس الوقـــت،االقتصــادية احلدي ـــة علـــ  مســـتوى العرا  هــو أحـــد الطـــر 

تنون هـ ه ،أحواض ظاهرية مرتبنة م  بعضها الـبعض مـن خـالل اال بيـ  لغـرض تـدوير امليـاه واسـتبداوا
اال بيـــ  مغلقـــة ويف داخلهـــا مصـــابيح لـــإل ر  إضـــافة إىل ألـــا وـــا معـــايري خاصـــة للميـــاه ونوعيتهـــا ودرجـــة 

وه ا املشـروع يعملـون عليـ  يف الوقـت احلاضـر حيـ  ،وكمية األعال  ونوعيتها األوكسجنمللوحة وكمية ا
اال انــة م ميــنح أجــازه ممارســة حلــد االن ألســباب ،هنالــك مســت مر صــاح  الفنــر  وأســتورد املعــدات كاملــة

يف قريــة اجلماليــة اتبعــة إىل موق  املشــروع ،م  العلــم إن هــ ا النــوع مــن االســت راع اقتصــادي يف امليــاه،جمهولــة
  حية احلر.
 يف منطقة الدراسة:االصناف الرئيسية لالسترراع االسماك ثالثا: 

هنـــاك عـــد  أنـــواع مـــن اال ـــاك تـــر  يف طـــر  االســـت راع املـــائي لنـــن الفـــر  هـــو ان أنـــواع تســـتطي  ان 
كــ لك ،تحمــل درجــة ملوحــة عاليةتتحمــل أن تــر  يف امليــاه املاحلــة واخــرى تــر  يف امليــاه الع بــة أللــا ال ت

نواع تتحمل البيئات الصعبة من خالل قلة املواد العضوية أو قلة االوكسجن وأخرى ال تتحمـل ال ـرو  ا
الصعبة وأيضا منها من يصل مرحلة البلو  يف وقت قصـري وأخـرى حتتـاج إىل وقـت لتنض .وسـو  حنـاول 

  اك:أن ن كر أهم أنواع اال
 أ اك الكارب: .3

وهي تتحمل ال رو  الصعبة ،النواع اجليد  الي تسطي  أن تر  يف االقفاص الطر  احلدي ةوهي من ا
وختتلـــف يف طـــر  تغـــ يتها ومينـــن اســـت راعها بطـــر  خمتلطـــة لتـــداخل سلســـلة ،وتتنيـــف مـــ  الوضـــ  البيئي
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لنن هنــاك الدراســة.و  وأللــا لتــاز هبــ ه املميــ ات هــي مــن أهــم اال ــاك الــي تــر  يف منطقــة ،التغ يــة بيــنهم
فنية الي من املمنن أن تؤثر عل  ه ا النوع ومنهـا ارتفـاع مناسـي  امليـاه او اخنفاضـها الغري بعض االمور 

أمــا يف االحــواض الداخليــة فتنــون ال ــرو  جيــد  ،وكــ لك حركــة الــ وار  هــ ا ينــون يف طريقــة االقفاص
ا النوع من اال اك يف ثالثة أشنال ال ي يعي  االست راع هو منسوب املياه ابلدرجة االوىل.يوجد ه لنن 
 هي:
النارب الفضـي:إن أ ـاك النـارب الفضـي مـن اال ـاك الـي تتغـ ى علـ  اوائمـات املائيـة وكلمـا   - أ

 صلنا عل  أنتاج جيد. حكانت املياه غنية ابوائمات 
هــي مــن النــارب العشــيب:غ ائها االساســي النبــااتت ارضــرية او النبــااتت املائيــة أو االعــال  و  -ب

 اال اك السري  النمو وإن الطل  عليها عايل.
النــارب االعتيــادي: وهــو مــن نــوع اال ــاك الــي تنمــو علــ  العلــف االصــطناعي وعلــ  الغــ اء  -ج 
وهي من اال ـاك املرغوبـة يف االسـوا  ممـا ي يـد مـن املـردود االقتصـادي للمنتجـن وـ ا النـوع مـن  ،الطبيعي

العمــو  هــ ا االنــواع ال الثــة هــي منتشــر  زراعتهــا بصــور  واســعة يف منطقــة  وعلــ  اال ــاك واملــربن كــ لك.
  املناخيـــة يف منطقـــة الدراســـة اضـــافة اىل ان االنـــواع وهي مـــن االنـــواع املفضـــلة لتحملهـــا ال ـــرو ،الدراســـة

 ،الـــ ال  تـــ رع مـــ  بعضـــها، حيـــ  ان النـــوع الفضـــي يتغـــ ى علـــ  االغ يـــة اجلـــاه   ذات الربوتـــن العـــايل
ـــ لك يـــتم زراعـــة الن ـــري مـــن النبـــااتت مـــن اجـــل والعشـــيب  علـــ  اغلـــ  النبـــااتت املوجـــود  يف االحـــواض ل

يالحــظ الصــور   ،امــا النــارب االعتيــادي فهــو يتغــ ى علــ  فضــالت االنــواع االخــرى ،مســاعدهتا ابلغــ اء
(7 .) 

 (28)( احواض است راع اال اك يف  حية احلسينية حماف ة كربالء7صوره )
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 الصبعيات(:الالكفيات أ  )ا1
وهي تنــون املصــدر الرئيســي لأل ــاك بعــد ،أن النفيــات عبــار  عــن أ ــاك علــ  شــنل أفــرا  صــغري 

ــ 51ســم( يف االقفــاص اىل معــدل )7مينن اســت راع االصــبعيات الصــغري  )،منوهــا غــم( ومــن املمنــن 211ـ
داخلية وحس  مـا خمطـط االستمرار برتبيتها إىل اوزان التسوي  أو مينن إطال  صغار اال اك إىل املياه ال

وا ومن املمنن است راع النفيات م  أ اك صغري  ويف لاية املوسم مينن صيد اال اك النبـري  واملرغـوب 
يف االســوا  االيــة وتــرك الصــغري  منهــا ملوســم أخــر بعــد إضــافة عــدد مــن اال ــاك الصــغري  مســاوا للعــدد 

 عملية عل  مدار السنة االستمرار هب ه الوهن ا من املمنن ،ال ي مت صيده
تـر  يف احـواض داخليـة حي  ،املصدر الرئيس لإلصبعيات يف منطقة الدراسة هـي مـن قضـاء الصـوير 

حلن ما تصل اىل مستوى النـف حتـول اىل احـواض اكـرب لتنمـو مـ  بقيـة النفيـات املتـأخر  وبعـد ان تنمـو 
اية فصل الشتاء حبنـم اعتـدال املنـا  بشنل مقبول تسو  اىل املستهلك علما ان ه ا النشاط يعمل ب  ل

ه ه العملية عل  مدار ليساعد االصبعيات عل  النمو السري  وال ينلف كميات كبري  من الغ اء تستمر 
هنــــاك حبــــريات ضــــ مة تنــــت  كميــــات كبــــري  مــــن االصــــبعيات ويــــتم التســــوي  إىل أغلــــ  منــــاط  ، و الســــنة

نطقة الدراسة يبتاعون االصبعيات والنفيات من تلك ل لك إن كل مري اال اك يف م،االست راع يف البلد
 إصبعيات كمقيال للوزن مبقار معن من  ك النارب وءاملناط  وينون املقدار عبار  عن قد  ممل

يالحظ
 

 (6الصوره )
 (29)( تربية االصبيعات يف منطقة الفرحية حماف ة كربالء 6صوره )

 

  منطقة الدراسة اليغرايف لالسترراع االسماك يف عالتوزيرابعا: 
 ي هر يف منطقة الدراسة منطن من االست راع السمني وهي كااليت:
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 أ الالالال االحوا  الدا لية:
هي إما تنون أحواض طينية منشوفة أذا كانت قريبة من ،من الطر  التقليدية املتبعة يف تربية اال اك 

صور  نطقة بعيد  نوعا  ما عن مصادر املياه.أو أحواض إ نتية مغلقة نوعا  ما أذا كانت يف م،مصادر املياه
(5.) 

( حبــريات موزعـــة بــن قضــاء عــن التمـــر 4ت راع اال ــاك يف منطقـــة الدراســة حبــدود )ســتتــوزع حبــريات ا
و حيــة احلســينة ومنطقــة االمــا  عــون ابالضــافة اىل وجــود حــوض يف منطقــة فرحيــة التابعــة اىل مركــ  مدينــة  

دومن( امــــا مصــــدر ميــــاه  5 – 2مســــاحة البحــــريات تــــرتاو  بــــن )ان  (2) يالحــــظ مــــن جــــدول ،كــــربالء
البحريات ينون من الار متم لة جبدول احلسينية وتفرعاتة او مياه جوفية )اابر( اما انواع اال ـاك املـرابت 

العشـــيب( كمـــا يســـو  انتـــاج هـــ ه  ،الفضـــي ،ال الثـــة )العـــادي لنواعـــ  يف هـــ ه البحـــريات ا ـــاك النـــارب
اف ـــة كـــربالء واســـوا  اااف ـــات القريبـــة )اببـــل والنجـــف( اال ان هـــ ه االحواض)الرتابيـــة( االحـــواض اىل حم

تعــاين مــن مشــاكل عديــد  أتيت يف مقــدمتها مشــنلة مصــادر امليــاه وخاصــة يف ال ــرو  املناخيــة احلــار  يف 
ة نـوع  راع واخـريا مشـنلسـتفصل الصيف وقلة الدعم املادي من قبل الدولـة او أتخـر  خاصـة يف موسـم اال

الرتبة )الرملية( الي وا قابلية كبري  عل  تسرب امليـاه الضـرورية لنمـو اال ـاك كمـا هـو احلـال يف تربـة قضـاء 
 (2عن التمر. خريطة )

 (11) الداخلية يف منطقة الدراسة لألحواض( التوزي  اجلغرايف 2)جدول 
عـــــــــــــــــــــــــدد  ت

 االحواض
انــــــــــــــــــــواع  مصدر امليا  املساحة املوق 

اال ــــــاك 
 املرابت

ـــــــــــــــــم  رق
 القطعة

نــــــــــــــــــوع  رقم املقاطعة
 احلوض

تفرعـــــــــــات لـــــــــــر  دومن 2  حية عون 2 2
 احلسينية

لناري  ا
 ابنواع 

 تراي بوزرن 276 14

تفرعـــــــــــات لـــــــــــر  دومن 7  حية عون 2 1
 احلسينية واابر

 ״ بوزرن 276 53 ״״

فرحيــــــــــة مركــــــــــ    2 7
 كربالء

 ״ 61مقاطعة  28 ״״ اابر دومن 6

 حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  2 6
 احلسينية

تفرعـــــــــــات لـــــــــــر  دومن 5
 احلسينية

 51مقاطعة  28 ״״
 الغوار 

 ״

 ״ 76مقاطعة  73 ״״ اابر دومن 3 عن التمر 2 5

                                                        
 .ال رو  السمنية بيا ت غري منشور شعبة  –مديرية زراعة كربالء  -2املصدر:  - 11
 .1126/ 3/6الدراسة امليدانية اجريت بتاريخ  -1
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 251 عن التمر 2 4
 دومن

جـــــــــــــ ء  ״״ اابر
قطعــــــــة 

51 

 ״ 11مقطعة 

 (12) وقت روي االصبعيات،( حوض تراي لالست راع السمني5صور  )

 

ابلـرغم مـن ان ،  االسـت راع هـي مـن النـوع الرتايه ا م  العلم أن كـل االحـواض الـي يقـا  فيهـا مشـاري
احلــوض الــرتاي يســاعد علــ  منــو احلشــائ  بصــور  الن ،إ نــيالشــروط الــي تســمح إبنشــاء حــوض  نــي 

وكـ لك إن السـطح الـرتاي ينـون أك ـر ،إنشاء أماكن يف جدران البحري  لتجم  اال اكفضال عن  ،جيد 
ن اال نــي منلــف مــن عــد  جوان .أمــا دور النبــااتت ومنوهــا يف إضــافة إىل أ بــرود  مــن الســطح اال نــي

إلا تقلل من عملية التب ر كما البحري  تساعد عل  املشاركة يف إطعا  اال اك وخصوصا النرب العشيب  
من خالل ظلها فو  املاء. م  ذلك ويف حالة الرتبة ذات مسامات عاليـة سـو  تسـب  إىل هـروب امليـاه 

املواقــ  البعيــد  عــن كما هــو احلــال يف ، ا يســب  اســتن ا  الن ــري مــن املــوارد املائيــةوهــ،إىل داخــل االرض
 مصدر املياه م ل أحواض قضاء عن التمر ذات الرتبة الرملية شديد  املسامية. 

 اث ياً / االسرزراع يف االقفاص:
يوجد بصور   ،لمحاف ةاليوجد ه ا النوع إال يف جمرى لر الفرات اجل ء ال ي مير يف احلدود االدارية ل

منهما يقعان يف  حية احلسينية وأثنان يف  حية ارريات التابعة لقضاء  ناثنا ،لالست راعر ية أربعة مواق  
ة تنصــ  يف النهــر وعلــ  عمــ  مــن مــرتين إىل يــاوندية.هــ ا النــوع مــن االســت راع عبــار  عــن أقفــاص حديد

واجلوان  االخـــرى توضـــ  حتتهـــا ،ر بصـــور  جيـــد ت بـــت بطـــر  حمنمـــة مـــن جانـــ  كتـــف النهـــ،ثالثـــة أمتار
وهـ ه االقفـاص ذات فتحـات صـغري  ملنـ  خـروج اال ـاك منهـا او ،طوافات من براميل فارغة ومغلقة جيدا  

كـ لك تـر  يف   ،وأضاف  إىل وجـود أشـباك حتـيط ابألقفـاص لغـرض احلمايـة،املفرتسة اليهااحليوا ت دخول 

                                                        
  www.sfdegyptget fileاملصدر:  - 12
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وهي )العشيب والفضـي والعـادي( واالسـت راج ينـون عـن طريـ  شـباك  ه ا االقفاص انواع النارب ال الثة
 .(2( وخارطة )1الصيد الحظ جدول )

 (11)التوزي  اجلغرايف ملشاري  است راع اال اك يف االقفاص يف منطقة الدراسة (1جدول )
 نوع اال اك املقاطعة رقم القطعة 1املساحة   املوق  ت

 لنواع  بالنار  244 1 451  حية احلسينية 2
 ״ 244 2 211  حية احلسينية 1
 ״ 225 97 115  حية ارريات 7
 ״ 12 97 361  حية ارريات 6

هــ ا النــوع مــن االســت راع الن ــري مــن املشــاكل اتيت يف مقــدمتها ضــعف الــدعم احلنــومي م ــل   ويواجــ
مشنلة ت ب ب مستوى امليـاه أتخر القروض وارتفاع قيمة الضرائ  وروتن االجراءات القانونية اضافة اىل 

ال ي يؤثر أتثري كبري عل  تربية ومنو اال ـاك. االسـت راع يف هـ ا الـنمط )االقفـاص( يف العـرا  مـن االمنـاط 
يف منطقة لرية ذات عم  جيد ل ا هو  ينمواحلدي ة وخصوصا يف منطقة الدراسة واملالحظ إن ه ا النوع 

  أو مشــــنلة تــــؤدي إىل غلــــ  النهــــر أو عامــــل اجلفــــا  ال يعــــاين مــــن امليــــاه اال يف حالــــة حــــدو  حــــاد
ـــــة امليـــــاه متجـــــدد  ،املو ي ـــــة مـــــن منـــــط االحـــــواض كـــــ لك نوعي ـــــ لك هـــــو أفضـــــل مـــــن الناحيـــــة االنتاجي ل

لنن مــن املســتفيد هــو مــن حيصــل علــ  أرض زراعيــة مطلــة علــ  حــوض النهــر و رأل ،بيئة حيــة،ابســتمرار
دعـم االقتصــاد االـي والـوطين ابملسـتقبل ويسـد مــن  مـال جيـد يسـاعده علـ  اسـت مار هــ ا املـورد مـن اجـل

 .حاجة السو  من اال اك
والبــد مــن منــو هــ ا اجلانــ  وعلــ  ،تربيــة اال ــاك جانــ  مهــم يف الســو  االي يف جمــالإن االســت مار 

خمتلف االصعد  لنن بسب  الروتن وصعوبة احلصول عل  صر  إجـاز  ونـ ا مشـاري  نالحـظ ت بـ ب 
لنن هناك ،هناك أيدي ترغ  يف العمل وتقد  االفضل من اجل مصلحة اجلمي ،السمني يف منو االنتاج

لنن من املفروض أن ينون دعم الدولة عل  ،أيدي ال ترغ  لن االنتاج ينمو ويتحسن وألسباب عديد 
 (.4مشاري  تنموية.الحظ صور  ) اون مستوى عايل 

                                                        
 شعبة ال رو  السمنية بيا ت غري منشور   –مديرية زراعة كربالء . 2املصدر:  - 11
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 حماف ة كربالء (التوزي  اجلغرايف الست راع اال اك يف2خارطة )

  املصدر: من عمل الباح 
 (1جدول ) -1

 (2جدول ) -2  

 (17)( االست راع يف االقفاص 4صور )

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



 

 االسرزراع السمكي يف حما ظة كربمء 

279 

 

 االستنتاجات:

من خالل البح  يف موضوع االست راع السـمني تبـن إن هنـاك الن ـري مـن الفوائـد االقتصـادية لرتبيـة 
 منها:،وإنتاج اال اك

  ائية ول  دور كبري يف الربوتينات.اال اك عنصر أساسي يف السلسلة الغ ــ2
 سباب منها طبيعية وأخرى بشرية.أ اك الصيد وذلك ال ةــ تعاين منطقة الدراسة من قل1
  اك دور اقتصادي مهم ومن خالل دعم السو  واالقتصاد االي بنميات من اال اك.لالـ 7
  بداية النمو.ــ مشاري  االست راع يف منطقة الدراسة من املشاري  احلدي ة ويف6
 ــ ضعف منو هن ا مشاري  لعد  أسباب أغلبها ينون بسب  الروتن والفساد االداري واالتال.5
 موارد املياه. ةقل ــ4
من اال اك )النارب العادي والفضي والعشيب( ألن  يتحمل ال رو  الطبيعية يف  معينةأنواع  تر ـــ 3

 منطقة الدراسة.
املياه أو  ةات جديد  ألنشاء مشاري  حدي ة ألسباب متعدد  منها حبجة قلــــ الُ يسمح بصر  إجاز 9

 عد  وجود أرض.
 ـــ أغل  املشاري  الي تعمل هي بفضل الدعم املصريف من خالل القروض. 21
ــــ البــد مــن رســم سياســة واضــحة يف هــ ه املشــاري  ودارســتها مــن خــالل دورهــا يف تشــغيل االيــدي 22

م  الرقابــة ،منــت  حملــي يســاعد علــ  دعــم االقتصــاد والــدعم املســتمر ونــ ا مشــاري  العاملــة املــاهر  وتــوفري
املســتمر  مــن قبــل جلــان مت صــ  لغــرض املســاعد  علــ  منــو وتطــوير االنتــاج وحتســن النوعيــة ملــا لــ  مــن 

 مردود اقتصادي للجمي .
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 قائمة المصادر:

  .1111،الراض ،امعة امللك سعودمطاب  ج ،2ط ،علم اال اك ،محود بن فارل القحم ،البلوي ـــ2
 .1114،القاهر  ،دار النت  العاملية ،اجل ء االول ،2ط،ال راعة السمنية ،امن ،اجلملــ 1
حبـــ  مقـــد  ملركـــ  علـــو  ،طر  اســـت راع اال ـــاك يف أهـــوار جنـــوب العرا ،مصـــطف  أمحـــد،امل تار -7
  pdfhttp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5231 .جامعةالبصر ،البحار
دراسة ،عبد االمري رحيم ومصطف  امحد امل تار وعامر عبد هللا جابر وخالد محد حسوين ،جاسم -6

 2العـــدد ،21اجمللـــة العراقيـــة لالســـت راع املـــائي اجمللـــد  ،ميدانيـــة مـــن واقـــ  مـــ ارع اال ـــاك يف حماف ـــة البصـــر 
 .جامعة البصر . ،1127/

 ،املنتــــ  اجلــــامعي احلــــدي  ،2ط ،أســــس إنتــــاج واســــت راع اال ــــاك ،عبــــد احلميــــد حممــــد ،محيــــد -5
 .1119،القاهر 
حب  مقد   ،مقومات م ارع اال اك يف البصر  ،ابتسا  كاظم وعمار عبد الرحيم حسن ،خاجي -4

  pdfhttp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=8685.،إىل قسم اجلغرافية جامعة البصر 
تربية اال اك يف االقفاص والرتبية  ،ات وامحد حممد مح   وصبا  خليل ا اعيلز واراتن أ ،سركيس -3

( 62نشر  إرشادية تصدر عن وزار  ال راعة اويئـة العامـة لإلرشـاد والتعـاون ال راعـي رقـم ) ،يف الن ا  املغل 
1113. 
دار  ،2ط ،طـــر  إعـــدادها للمائـــد ( ،طــر  حف هـــا ،اال ـــاك )إنتاجهـــا ،حســـن علـــي ،موصــلي -8

 .1111 ،دمش  ،عالء الدين
 مديرية شعبة ال رو  السمنية يف مديرية ال راعة، بيا ت غري منشور . -9

 مديرية شعبة ال رو  السمنية يف مديرية ال راعة، بيا ت غري منشور .-أ  -21
 .11/7/1126بتاريخ ،واحواض اال اكالدراسات امليدانية للبحريات  -ب 
 .28/6/1126بتاريخ  ،املقابالت الش صية م  مديرشعبة ال رو  السمنية واصحاب البحريات -ج 

 بيا ت غري منشور . ،مقابالت ش صية اجراها الباح  م  مدير ال راعية ومدير شعبة ال رو  -22
 ا ت غري منشور .بي ،مديرية شعبة ال رو  السمنية يف مديرية ال راعة -21
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 "الدولة االسالمية"الحركات االسالمية المسلحة المبايعة لتنظي 

 بوكوررام إنموذجا

Armed Islamic movements pledging allegiance to ISIS – 

Boko Harem as a sample  

                              Assist. lec. Mueid J. Hassan (1) مؤيد جبار حسن م.م
  

  Assist. lec. Hossein B. Abd Al-Ameer (2) حسين باسم عبد االميرم.م 

   

 ستخلصالم

ألســباب عــد  يتعلــ  بعضــها ابلــداخل االــي او  ،وتعــاظم خطــره"الدولــة االســالمية"بعــد ظهــور تن ــيم
هي تلقي  البيعة من و ،ابرارج الدويل، برزت بعد اعالن  ارالفة يف اآلونة االخري ، ظاهر  تستدعي االنتباه

املقـدل يف سـيناء مصـر،  عـد  جمموعـات إسـالمية متطرفـة حـول العـام. ومـن تلـك اجلماعـات أنصـار بيـت
وأنصــار  ،مــرورا بتن ــيم انصــار االســال  يف  ــال العــرا  ،ســيا  واحلريــة االســالمية يف الفلبــن ومجاعــة اي

بنـر  بيعت  رالفـة ايوكان آخر من أعلن  ، ائرالشريعة يف درنة الليبية، وك لك مجاعة جند ارالفة يف اجل
 والي تقارع احلنومة هناك وتواج  حتالفا من دول اجلوار.  ،مجاعة بوكو حرا  يف نيجريا ،البغدادي

و بوكو حـرا  حمـض صـدفة، وإمنـا ألسـباب مينـن امجاوـا "الدولة االسالمية"وم ينن التقارب بن تن يم
فنالتا يستندان عل  الفنر السلفي التنفريي ال ي جـاء بـ   ،ناب  الفنريةيف جمموعتن: االوىل وحد  امل

                                                        
 .جامعة كربالء\مرك  الدراسات االسرتاتيجية - 2
 .جامعة كربالء\مرك  الدراسات االسرتاتيجية - 1
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ـــة اســـالمية. ال انيـــة غـــاات سياســـية  ابـــن تيميـــة، ويعتمـــدان القتـــال ســـبيال لتحقيـــ  غـــااهتم يف أنشـــاء دول
 الي ُم  التن يمن املتطرفن. ،تتعل  ابملصاو واالهدا  املشرتكة ،اسرتاتيجية

مصــــــــــري الشــــــــــراكة بــــــــــن التن يمــــــــــن االرهــــــــــابين، يف قــــــــــراء  ســــــــــريعة آلفــــــــــا  وتناولنــــــــــا يف البحــــــــــ  
هــا. وفري  اخـر يــرى فشــلها وانتهاء،املستقبل،وانقسـمت االراء حووــا إىل فريــ  يعتقـد بنجاحهــا واســتمرارها

جي  ليس فقط االنتباه إىل خطر التن يمـات االرهابيـة احلـايل، وامنـا إىل مـا سـتنون  ،وبعيدا عن التوقعات
حينهـــا  ،واصـــبحت كـــاألخطبوط تنتشـــر اذرعـــ  يف احنـــاء املعمـــور  ،ان توحـــدت حتـــت قيـــاد  واحـــد عليـــ  

 ولن يسلم من  احد. ،سينون خطرها اع م
Research Summary 
After the emergence of the"Islamic State"and growing its danger, for 

several reasons, some related to domestic or international, emerged after 

announcing the succession recently, a phenomenon requiring attention, 

which received a pledge of several Islamic extremist groups around the 

world. One of those groups, supporters of Jerusalem in Sinai, Egypt, and 

the Abu Sayyaf and Islamic freedom in the Philippines, through the 

organization of Ansar al-Islam in northern Iraq, and Ansar al-Sharia in the 

Libyan, as well as, Jund caliphate in Algeria, the last of the announced it 

homage to Abu Bakr al-Baghdadi, group Boko Haram in Nigeria, which the 

government brainstormed There, and facing an alliance of neighboring 

countries. 
Rapprochement between the"Islamic state"and Boko haram was not 

pure coincidence, but for reasons can be summarized in two groups: the 

first one the unit of intellectual sources, both are based on expiation Salafi 

ideology, which was brought by Ibn Taymiyyah, and depend on fighting a 

way to achieve their ends in the establishment of an Islamic state. The 

second, strategy and political ends, related to the common interests and 

goals, which brings together two organizations extremists. 
And we dealt with in the research the fate of the partnership between 

the two organizations terrorists, in a quick reading of the prospects of the 

future, and divided opinions around, to a team believes its success and 

continuity, and another team sees failure and end. Away from the 

expectations, we should not only pay attention to the current risk of terrorist 

organizations, but to what will be if it united under one command, and 

become like octopus spread his arms around the globe, then it will be the 

greatest danger, and no one will be in peace. 
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 المقدمة

الدولة االسـالمية"، مـ  قيـا  حركـات جهاديـة يف دول "تواك  بروز التن يم االرهاي االشهر واالشرل
الدولـة". "الدولـة املرك يـة، إبعـالن بيعتهـا لتن ـيمعد ، خاصة تلك الي تشهد توترات امنية وضـعف قبضـة 

ســـيا  واحلريـــة االســــالمية يف  املقـــدل يف ســـيناء مصــــر، ومجاعـــة اي ومـــن تلـــك اجلماعـــات أنصــــار بيـــت
وأنصار الشريعة يف درنة الليبية، وك لك مجاعة جند  ،مرورا بتن يم انصار االسال  يف  ال العرا  ،الفلبن

يف نيجـريا "بوكـوحرا "زعـيم مجاعـة ،بنر البغدادي بيعت  رالفة ايآخر من أعلن  وكان ،ارالفة يف اجل ائر
أبو بنر شيناو، ال ي يسيطر علـ  مـدن يف  ـال شـر  نيجـريا، ويطبـ  مـا يصـفها ابلشـريعة اإلسـالمية 

 .فيها
وتــــربز اتيــــة البحــــ  يف التعــــر  علــــ  أبــــرز تلــــك اجلماعــــات وهــــي حبســــ  رؤيتنــــا حركــــة بوكــــوحرا ، 

واالنضـواء حتـت لوائهـا وتقـد  الطاعـة "الدولـة االسـالمية"ف عن االسباب الي دفعتها ملبايعة تن ـيموالنش
 وا. للتعر  عل  طريقة تفنريها ونوااها احلالية واملستقبلية.
ـــاك بعـــض الصـــعوابت الـــي واجهـــت الباحـــ  ومنهـــا نـــدر  املصـــادر الدقيقـــة عـــن احلركـــات  ،ولنـــن هن

ز ب  وجودها من سرية و خطور ، وو ا السب  اعتمد  عل  ما توفر من مقاالت اجلهادية املسلحة ملا ميتا
 ودراسات عل  االنرتنت. 

وابالخـ  حركـة بوكـو  ،هد  البح  تسليط الضـوء إىل احلركـات الـي ابيعـت تن ـيم الدولـة االرهـاي
وانتشـار أذرعـ   ،االرهـاي اال املتتالية من خطر كبري يف منو قو  التن ـيم  املبايعاتملا لتلك  ،حرا  النيجريية

ـــا وقتهـــا؛ ا م وملـــالقتاليـــة يف امـــاكن خمتلفـــة.  مع ـــم املـــراقبن اعتربهـــا بســـب  ان تنـــل هـــ ه املبايعـــات اهتمام 
الدولـة"، أرأتينـا البحـ  يف املوضـوع وتقصـي "تن ـيمشنلية، وجملرد احلصول عل  بعض الـدعم املـادي مـن 

 اسباب  وما حييط ب .
اســـتنا هـــ ه علـــ  أســـالي  حب يـــة متعـــدد ؛ منهـــا االســـلوب التـــارخيي لتتبـــ  الوقـــائ  وقـــد اعتمـــد  يف در 
واالســلوب التحليلــي لتحليـــل مــا بـــن أيــدينا مــن بيـــا ت ومعلومــات، واالســـلوب  ،بســردها الــ مين املتـــوايل

 املقارن للتميي  بن احلركات واملواقف واملفاهيم الي قد تبدو متشاهبة.
ركــات اجلهاديــة الدوليــة إىل تن ــيم الدولــة االســالمية ســي يده قــو  وســـطو  وقــد افرتضــنا ان انضــما  احل

 وسيضاعف خطره عل  العام وليس عل  دول املنطقة فقط.
قـدر االمنـان، قمنـا بوضـ  هينليـة تتضـمن  ،ولغرض سرد البح  ابسلوب اكادميي دقيـ  وموضـوعي

وحركة بوكو "الدولة االسالمية"ف بتن يمثالثة مباح  لنل منها خالصة يف لايت . يف املبح  االول تعري
وال ــاين عــن حركــة بوكوحرا .وجــاء املبحــ  ال ــاين حتــت "الدولــة"حـرا ، ويتفــرع إىل مطلبــن االول عــن تن ــيم

وينقسـم بـدوره إىل قســمن االول يتحـد  عــن  ،وحركـة بوكــوحرا "الدولــة"عنـوان اصـول التقــارب بـن تن ـيم
غـــاات السياســـية االســـرتاتيجية. واخـــريا املبحـــ  ال الـــ  الســـتطالع وال ـــاين عـــن ال ،وحـــد  املنـــاب  الفنريـــة

االرهــاي وحركــة بوكــو حــرا  النيجرييــة. ويف لايــة البحــ  خالــة فيهــا "الدولــة"مســتقبل التقــارب بــن تن ــيم
 خالصة االفنار الي وردت يف البح .
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 ورركة بوكو ررام"الدولة االسالمية"بتنظي  : التعريفالمبحث األول

اوال "الدولـة االسـالمية"تن ـيم ، ه ه املبح  إىل التعر  عن ك   إىل ماهية احلركة االرهابيةنسع  يف
ابعتبارهــــا القطــــ  الــــ ي تــــدور يف فلنــــ  مجيــــ  احلركــــات االرهابيــــة ذات التوجهــــات االســــالمية الســــلفية 

ا يف قـــار  املتطرفــة. ومـــن مث ســنعرج علـــ  حركــة بوكـــو حـــرا  الــي عاثـــت يف نيجــريا فســـادا وهــددت جريالـــ
 افريقيا.

 الدولة االسالمية""التعريف بتنظيماملطلب االول: 
لنن يؤشـر عليـ  تصـاعد نشـاط  واتسـاع رقعـة  ،هءد  عل  التن يم وتعددت ل لك ا امرت مراحل ع

 هيمنت  واستقطاب  الن ري من املريدين واالنصار.
ع   ،يف ،ســــالمية(  )االأ  ،ولــــة(دال)داع ( اختصــــار الربعــــة حــــرو  هــــي: د   )ـبــــوأتيت تســــمية 

(،او ISIS(   )yriaSraq and Itate in Sslamic Iويقابلـ  يف اللغـة االننلي يـة ). ا (شـش )ال را (عـ)ال
 (.ISIL(   )evantLraq and Itate in Sslamic Iخمتصر)

لتماشــي  ،تلــك اجلماعــة املتطرفـة تفضــل مــؤخرا ان يطلـ  عليهــا اســم )الدولـة االســالمية( فقــط رغـم ان
وتن يم داع  يتماه  م   (7)ُاه العا  ال ي يرى ان احلل ملشاكلهم ينمن يف خل  الدولة االسالمية.اال

 ،وإبعاللــم اقامــة خالفــة جديــد  ،عــرب التوســ  لتم يــل مجيــ  املســلمن يف كــل منــان ،طمــوحهم يف ذلــك
 (6)فالم يسعون للحصول عل  دعاية ض مة وم.

ت شاسعة بـن بلـدين عـربين سـورا والعـرا ، رغـم اعتقـاد  ان ه ا التن يم حاليا يسيطر عل  مساحا
كما يعتربه البعض سليل تن يم القاعـد  لـو اختـ  مـن اال ـاء مـا   ،العرا  واملوصل ابل ات عاصمت  االدارية

  (5)اخت .
لتلــك اغلــ  مقومــات  (4)فهــي اقــرب للدولــة مــن كولــا تن يمــا عــابرا للحــدود. ،ويعــده الــبعض دولــة

كـــــم مربـــــ ، او   61،111دا االعـــــرتا  الـــــدويل، فمســـــاحة االرض الـــــي هتـــــيمن عليهـــــا تقـــــارب الدولـــــة عـــــ
ويعتقـــد ان عـــدد الســـنان داخـــل منـــاط  ســـيطر  داعـــ   ،حبجـــم بلجينـــا او االردن ،كـــم مربـــ   91،111
حيـــ  شـــنل هـــ ين  ،ابالضـــافة إىل امتالكـــ  مـــوارد الطاقـــة مـــن نفـــط وغـــاز (3)مليـــون شـــ  . 8يقـــارب 

                                                        
7- The concept of Islamic state،Mohamad Nasran،  الدولية:شبنة املعلومات 
 http://www.grandestrategy.com/2009/03/4484848491219the-concept-of-islamic.html2، ص. 
6- ISIS، ISIL Or Islamic State What's In A Name:شبنة املعلومات الدولية ، 
 www.npr.org/blogs/parallels/2014/09/12/347711170/isis-isil-or-islamic-state-whats-in-a-name ،
 .2ص

مـــــدخل إىل الســـــلفية اجلهاديـــــة ومشـــــروعها اجلهـــــادي)منوذج العرا (،املعهـــــد العـــــري للبحـــــو  والدراســـــات  ،اكـــــر  احلجـــــازي -5
 .16، ص1118االردن، -عمان ،االسرتاتيجية

 .9ص  ،1125لبنان، -دار الساقي، بريوت ،2عبد الباري عطوان، الدولة االسالمية اجل ور التوح  املستقبل، ط -4
3- What is Islamic State ،BBC News :شـبنة املعلومـات الدوليــة ،www.bbc.com/news/world-middle-

east-29052144 7ص. 
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جمرد عصـاابت الرهـاب  بعض علماء املسلمنويراه  (8)من  نشأت . تن يم الدولةاتيجيا لاملوردين هدفا اسرت 
 (9)النال.

الســلفي التنفــريي  مينننــا القــول ان تن ــيم )داعــ (: تن ــيم مســلح يتبــو الفنــر فضــال عــن مــا تقــد ،
املمتد  بن العرا  ارالفة اإلسالمية وتطبي  الشريعة"، ميتد نفوذه عرب االراضي "يهد  أعضاؤه إىل إعاد 

املوصــل العراقيــة والرقــة  ،زعيمــ  احلــايل أبــو بنــر البغــدادي. ابــرز حمــاف تن يســيطر عليهمــا اليــو  ، ووســورا
ولداع  ن ا  داخلي وتسلسل هرمي عل  راس  ارليفة البغدادي وجملس عسنري واداري ووال  .السورية

ى د.هيــ م املنــاع ان مشـروع داعــ  يعتمــد علــ  عــد  ويــر .علـ  الــوالات االســالمية التابعــة للدولـة امل عومــة
 منها:  (21)عناصر

االستفاد  القصوى من خرب  ضباط اجلي  العراقي الساب  ال ين اصبحوا يف موق  حتديد السياسات  .2
 العسنرية.

 اتمن موارد مالية ض مة تسمح للتن يم ابمتالك القدر  عل  حتقي  براجم . .1
وســائل النصــر،عرب التاكيــد علــ  صــور  اجلــربوت والقســو  والرهبــة  اعتمــاد االعــال  وســيلة مرك يــة مــن .7

 لتحييد واخضاع كل امل الفن ملشروع ارالفة.
لتطهــري امــاكن تواجــده ممــن مينــن ان يشــنل "ســنية"الغلــو يف التعامــل مــ  ايــة جمموعــات ســنانية غــري .6

 قاعد  احتجاج او رفض ملمارسات التن يم.
موجودات مالية لتغطية نفقات ، فمن اين أت  )داع ( بروات  وكما هو معرو  ان أي مشروع حيتاج 

مقاتلي  والتجهي  لعمليات  العسنرية وشراء السـال  والـ مم وغريهـا مـن املتطلبـاتقوالي هـي حبسـ  شـيخ 
 (22)تن يم اجلهاد يف مصر نبيل نعيم تتطل  اموال طائلة.

مث وبعـد  (21)ن الـدول ارليجيـة الغنيـة.ونرى ان التن يم اعتمد اول االمـر علـ  املسـاعدات ارارجيـة مـ
للتن ـيم اك ـر  وفـراالخري واالمر اخ  يعتمد عل  عمليات االستيالء واالاتوات وارطف،  ،ان اشتد عوده

وقد اخ  الدعم الدويل شنل املساعدات الدوليـة  (27)ن اوربين.ئحترير رها مقابل مليون دوالر 151من 
ورط من مـــــات إغاثـــــة قطريـــــة وتركيـــــة مباشـــــر  يف دعـــــم جبهـــــة النصـــــر  ، اذ يــــــُعتقد تـــــ والتربعـــــات االنســـــاني

                                                        
آب  ،اصــــدار املعهــــد االســــنند يف حلقــــو  االنســــان ،اجلــــ ء الرابــــ  ،خالفــــة داعــــ  شــــبنات التمويــــل والــــدعم ،هيــــ م منــــاع -8

، http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH- Forth -part1.pdfشـبنة املعلومـات الدوليـة:  ،1126\
 .6ص

 ، شــبنة املعلومــات الدوليــة:وكيــل االزهــر االســب  تن ــيم داعــ  جمــرد عصــاابت وهدفــ  إرهــاب النــال للحصــول علــ  األمــوال -9

http://misrelwatan.com/video/77812.html2، ص. 
 ،اصـدار املعهـد االسـنند يف حلقـو  االنسـان ،اجلـ ء االول ،خالفـة داعـ  مـن هجـرات الـوهم إىل حبـريات الـد  ،هي م مناع -21

، http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-first-part1.pdfشبنة املعلومـات الدوليـة:  ،1126\آب 
 .26ص

 الرابط عل  اليوتيوب: ،قنا  امليادين ،مؤسس تن يم اجلهاد يف مصر ،نبيل نعيم -22
 www.youtube.com/watch?v=8u8UK3Jo4oo. 

 .2، صhttp://goo.gl/an5wU4 شبنة املعلومات الدولية: ،تنوي  فرنسي بدعم قطر وتركيا لتن يم داع ، املسلة -21
 .7مصدر ساب ، ص ،اجل ء ال اين ،خالفة داع  صناعة التوح  ،هي م مناع -27

http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-first-part1.pdf
http://misrelwatan.com/video/77812.html
http://misrelwatan.com/video/77812.html
http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-first-part1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8u8UK3Jo4oo
http://goo.gl/an5wU4
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وال ين أيتون م   ،ابالضافة إىل االموال الي تنون بصحبة الوافدين اجلدد عل  دولة التن يم (26)وداع .
 (25)والقدو  اليها."الدولة"تلبية لنداء البغدادي إىل كل من يرغ  ابوجر  إىل اراضي ،مدخراهتم املالية

تـتنلم عـن بيــ  التن ـيم لـنفط املنــاط  الـي يسـيطر عليهــا يف السـو  الســوداء، يف  خبـار مؤكــد أوهنـاك 
حــن ال يــرى اخــرون ذلــك صــحيحا، فاوــد  األساســي مــن ورائــ  هــ ا القــول إخفــاء دعــم بعــض الــدول 

 (24)لداع ، وابلتايل يقحم املوضوع النفطي، من أجل القول أن داع  لول نفسها بنفسها.
 بحركة بوكو حرام: التعريف نياملطلب الثا

حيــده خلــي  غينيــا والنــامريون و قــ  غــرب أفريقيــا، البلــد الــ ي ي ،ظهــرت حركــة بوكــو حــرا  يف نيجــريا
مليـــون  269،وعـــدد ســـنان  يقـــارب 1كـــم917348اإلمجاليـــة:  ت مســـاح وحبـــري  تشـــاد والنيجـــر وبنـــن.

% 61مســـيحيون  ،%51ســـلمون نســـمة، لـــ ا يعـــد االكـــرب مـــن  حيـــة الســـنان، الـــ ين يتوزعـــون إىل: م
 (23).%21وثنيون 

 ،مجاعــة اســالمية متطرفــة يف نيجــريا ،بوكــو حــرا بــ اجلهــاد، واملعروفــة للــدعو  و أهــل الســنة  وتعـد مجاعــة
هجمـات عنيفـة علـ  مناتـ   عـرب إىل خل  الفوض  يف مجي  أحناء  ال البالد ويف العاصمة أبوجـا تأد

 (28)ع عة استقرار البالد.ز و احلنومة واألمم املتحد ، والننائس 
املشـاع،  (بوكـو حـرا )وأمـا مفهـو   ،وتسمية اجلماعة جاءت من اسال فنرهتم يف رفض التعليم الغـري

م جيــــا  مــــن لغــــي  ، وهــــي كلمــــة مركبــــة تركيبــــا  افلــــم ينــــن يعرفــــ  ســــوى أهــــل اووســــ وهــــي كلمــــة هوســــاوية،
ن ـــا  )بوكـــو( ويعنـــون هبـــا )كلمـــة   تعملونســـي واللغـــة العربيـــة، وقـــد كـــان اووســـاويون )جمموعة عرقيـــة(اووســا

حــرا ، وابألحــرى أن  الغــري حــرا ( أصــبح املعــو: ن ــا  التعلــيم)إليهــا كلمــة  تأضــيف وإذا التعلــيم الغــري(
الصـحيحة  الرتمجـة مينـن أن تنـونك احلرفية، وعل  ذل ةوِّف  الرتمج وليس تُفسر النلمة مبحتواها الداليل،

 (29)(.حرا  الغري ل  السيا اتباع الن ا  الرتبوي ع)هي: 
كـان   ،يف إحدى قرى والية يوي ،2931عا  وهو من مواليد حممد يوسف،  أتسست احلركة عل  يد

 71وقـد اغتيـل يف  ،م قفا  خترج من إحدى املدارل الي تعتمد األسلوب الغري ويتنلم االننلي ية بطالقة
 (11).منبعد ساعات من اعتقال  واحتجازه لدى قوات األ1119لوز 

ت اآلن هـــ ه احلـــرب الـــي بـــدأ":وكـــان يقـــولوإىل تغيـــري ن ـــا  التعلـــيم،  الشـــريعة اإلســـالمية إىل ويـــدعو
رفضها اإلندماج م  األهايل االين، ورفضها للتعليم الغري  ت اععن مج.عر  "سو  تستمر لوقت طويل

وعنـد أتسيسـها يف  .اللغـة العربيـة ويتحـدثون فقـط تشـاد تتضمن ه ه اجلماعة قادمن مـن.و وال قافة الغربية
                                                        

 .7مصدر ساب ، ص ،اجل ء الراب  ،خالفة داع  شبنات التمويل والدعم ،هي م مناع -26
 .5ص  ،املصدر نفس  -25
 .2، صhttp://hakaek.net/?p=17075 مازن شندب، من ال ي يشرتي النفط من داع ، شبنة املعلومات الدولية: -24
 http://goo.gl/Qn7SpJشبنة املعلومات الدولية:  ،قنا  اجل ير  -23
 http://goo.gl/4aeft8 تقرير املرك  االمريني للسال ، شبنة املعلومات الدولية:،من هي بوكوحرا ق ،انرو ولنر -28
 .1121ح يران،،تصدر عن املنتدى االسالمي21امحد مرتض ، مجاعة بوكو حرا ، جملة قراءات افريقية،العدد -29
 http://goo.gl/3UK9FO امحد،حركة بوكو حرا  النيجريية، جملة احلوار، شبنة املعلومات الدولية: ائسو -11

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://hakaek.net/?p=17075
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كانت احلركـة تضـم حنـو مئـي شـاب مسـلم، بيـنهم نسـاء ومنـ  ذلـك احلـن ختـوض مـن حـن آلخـر   1116
  (12).البالد امل تلفةاألمن يف مناط  مصادمات م  قوات 
الي انضوت حتت لواء خالفت  البغدادية، شهدت ه ه اجلماعة م  "الدولة االسالمية"وهي كما تن يم

مرور ال من حتوالت حتت أ اء خمتلفة م ل: )حركة طالبان النيجريية( و)املهاجرون(، و)اليوسفية( قبـل أن 
 (11)."أهل السنة للدعو  واجلهاد"ك ف لا تفضل أن تُعر  جبماعةبوكو حرا "، وم  ذل"يُطل  عليها اسم
را  ة بـــن اجلماعـــة والشـــرطة واجلـــي   لـــت عـــد  والات  اليـــ وقعـــت مواجهـــات 1119وىف عـــا  

ضحيتها مئات من الضحاا من املدنين، وانتهت إبعالن احلنومة النيجريية ألا قتلـت مجيـ  أفـراد مجاعـة 
بـل تـوىل قيـاد  (17).، غري ان هـ ا م يشـنل لايـة للجماعـةحممد يوسف يم اجلماعةبوكو حرا ، مبا فيهم زع

أو  2945 مــن مواليــديــرجح أنــ  ي بنــر شــيناو. الــ  د اك ــر تطــر  ودمويــة، املعــرو  ابياجملموعــة قائــ
تعليمـ  ىف  "شـيناو"تلقـ  كمـا ،وقد درل الفق  لدى رجال الدين االين ،بنيجريا"يو "واليةيف  2949

معتــدل "كليــة الشــريعة والقــانون ىف كليــة بورنــو، وقبــل مقتــل الداعيــة حممــد يوســف كــان شــيناو يتهمــ  لنــ 
  منهجا عنيفا بعد إعدا  الداعية حممد يوسف عل  يد حي  انتهجت مجاعة بوكو حرا ،أك ر من الالز "

يوســف". وجــاء أول "وتــرأل حينهــا أبــو بنــر شــيناو احلركــة وتوعــد ابالنتقــا  إلعــدا  ،احلنومــة النيجرييــة
قتيال، انتقلـت بوكـو حـرا   17ال ى أوق   1122حاد  وهو االعتداء عل  مقر األمم املتحد  ىف أبوجا 

ي. مبجموعـــة جهاديـــة علـــ  املســـتوى العـــامل أشـــاع خمـــاو  مـــن إحلــا  احلركـــة إىل تنفيــ  عمليـــات نوعيـــة مـــا
اذ توجهت حركة بوكو حرا ، إىل تن يم القاعد  فعقدت شراكة مع  واستفادت  ،وفعال ه ا ما حصل(16)

مـــن خرباتـــ  يف العمليـــات االنتحاريـــة املتطـــور ، وقـــال الســـفري أنتـــوين هـــومل  املســـاعد املـــدين لقيـــاد  القـــوات 
نعلـــم أن هنـــاك اتصـــاالت متنـــرر  علـــ  حنـــو مت ايـــد بينهمـــا، ويف الواقـــ  فـــ ن تـــدري  "نيـــة يف أفريقيـــااألمري

  (15)أعضاء بوكو حرا  يتم من قبل تن يم القاعد  يف بالد املغرب اإلسالمي، وه ا مصدر قل  كبري".
لتقـــد  قــد  شــيناو فــروض الــوالء والطاعـــة لتن ــيم القاعــد ، وأبــدى االخــري اســتعداده  1121عــا  

بوكــو "الـدعم الــالز  للجماعـة يف نيجــريا، خاصـة يف جمــال تـدري  الشــباب أو املسـاعد  اللوجســتية، لتعـود
بسلســلة مــن االغتيــاالت، ومنــ  ذلــك احلــن  1121، ابل هــور جمــددا عــا  1119بعــد توقفهــا عــا  "حــرا 

تســاؤالت حــول مــن  وهــ ا يفــتح البــاب علــ (14).ابســتمرار تفجــريات وعمليــات انتحاريــة ونيجــريا تشــهد
يدعم حركة بوكوحرا قوهنا اغل  اصاب  االهتا  تشري إىل تن يم القاعـد ، فالتقـارير االخباريـة تشـري إىل ان 

مليـــــون دوالر يف  ـــــال نيجـــــريا حيـــــ  االغلبيـــــة املســـــلمة، لتع يـــــ  املـــــ ه   7أســـــامة بـــــن الدن أســـــت مر 

                                                        
 http://goo.gl/kKyu8Wشبنة املعلومات الدولية:  ،وكيبيدا ،بوكو حرا  -12
 http://www.islamist-movements.com/2278بوابة احلركات االسالمية، شبنة املعلومات الدولية: ،بوكو حرا  -11
 http://goo.gl/5PHKZq صربي حممد خليل، مجاعة بوكو حرا :نشأهتا وأصووا الفنرية، شبنة املعلومات الدولية: -17
 http://goo.gl/E9W5Cjحممد فتحي، زعيم حركة بوكو حرا  النيجريية، اليو  الساب ، شبنة املعلومات الدولية:  -16
 http://goo.gl/bg6mSN ريا، السي ان ان،شبنة املعلومات الدولية:بوكو حرا  والقاعد  ُدان ارضا خصبة يف نيج -15
 بوكـــــــو حــــــــرا  مــــــــن الــــــــدعو  الســــــــلمية إىل اجلهــــــــاد املســــــــلح،بوابة احلركــــــــات االسالمية،شــــــــبنة املعلومـــــــات الدوليــــــــة: -14

http://goo.gl/AzV9op 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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فيمــا يــرى اربــري (13)دولــة حتنمهــا الشــريعة.كما أيــد بــن الدن أســقاط احلنومــة النيجرييــة وأقامــة ،الســلفي
االمرينــــي جــــاكوب زن، أن بعــــض دول ارلــــي  م ــــل الســــعودية والنويــــت وقطــــر، لــــول املــــدارل الدينيــــة 
اإلسالمية يف  ال نيجريا، والي يتعلم فيها األطفال النيجرييون الدين اإلسالمي واللغة العربية، م  توج  

 ، وابلتــايل ينــون األمــر ســهال وــ ا التن ــيم املتشــدد إلجيــاد عناصــر فنــري متشــدد قريــ  حلركــة بوكــو حــرا
وال زالـت حركـة بوكـو حـرا  تسـيطر علـ  اغلـ  مـدن  ـال شـر   (18).جديد  ينون رافـدها هـ ه املـدارل

رغــم تــدخل دول اجلــوار والســعي النشــاء حلــف  ،وتتوســ  يف حــرب كــر وفــر مــ  القــوات احلنوميــة،نيجريا
االحتـاد  ابقرتا ،ابن كـي مـون رح  األمن العا  لألمـم املتحـد ب العابر للحدود. إذ افريقي ملقارعة االرها

وذلك ابلت امن م  معارك عنيفة ختوضها  ،النيجريية بوكو حرا  تشنيل قو  إقليمية ملنافحة مجاعة األفريقي
 (19).القوات التشادية ضد اجلماعة يف  ايل النامريون

الدولــة االســالمية"و بوكــو حــرا ، "ي هــر بوضــو  تشــاب  واضــح بــن التن يمــن االرهــابين، :أسالالرنراال
مــــة حنــــم الشــــريعة ويبغيان اســــقاط احلنومــــات احلاليــــة واقا،فنالمهــــا يعتمــــدان اســــلوب النفــــا  املســــلح

والتوح  املطلــ  املشــرعن دينيــا، والــ ي ،نشــر الفوضــ  وارــراب والــدمار ،االســالمية. وســبيلهما إىل ذلــك
ومن دون مقاومة يف بعض االحيان. ،اثبت جناعت  يف دحر قوات اجلي  والشرطة والتمهيد الحتالل املدن

يف افغانســـتان، ال رقـــاوي ويوســـف ونالحـــظ ايضـــا ان مؤسســـي التن يمـــن مـــن العائـــدين مـــن ســـو  القتـــال 
 ،وبوكـــو حــــرا "الدولـــة"حممـــد، وخرجـــا مـــن عبــــاء  تن ـــيم القاعـــد  وعراهبــــا بـــن الدن. كـــ لك يضـــ  تن ــــيم

فنراتــا يتمــددان بسياســة قضــم االرض  ،اســرتاتيجية توســعية ال تعــرت  حبــدود قوميــة وال خصوصــية وطنيــة
ويركـــ ان علـــ  اوجمـــات ذات الصـــدى االعالمـــي  ،ومهامجـــة املنـــاط  الرخـــو  كـــالقرى النائيـــة ودور العبـــاد 

 طالبة يف نيجريا.111النبري، كاحتالل املوصل وجم ر  سباينر يف العرا  واحتالل بورنو وخطف 
رلــط االور  ولت هــر وكألــا املــداف  الوحيــد  ،كــ لك حماولتهــا ااثر  النعــرات الطائفيــة والعرقيــة والدينيــة

 عمن.عن املسلمن، لنس  املؤيدين والدا
ورركية بوكيو   "الدولة االسالمية"تنظي  لثاني: أصول التقارب بينالمبحث ا

 ررام

م أيت من فار ، بل هناك ما يربره عل  الصعيد "الدولة االسالمية"أنضواء بوكوحرا  حتت خيمة تن يم
  تشـاب  الفنري والسياسي. فنما ان هناك اختالفات بن التن يمن تؤشر إىل تباعد املوقـ  اجلغـرايف وعـد

البيئـــــــــة اجليوسياســـــــــية، ابإلضـــــــــافة إىل العامـــــــــل االجتمـــــــــاعي. إال ان بيعـــــــــة بوكـــــــــو حـــــــــرا  لتن يم"الدولـــــــــة 

                                                        
 http://goo.gl/JzfRvz تقرير خاص عن بوكوحرا ،مشروع كالريون، شبنة املعلومات الدولية: ،راان مايرو -13
 الدولـــة االســــالمية"،بوابة احلراكـــات االسالمية،شـــبنة املعلومـــات الدوليـــة:"خبـــري امريني،بوكـــو حـــرا  نســـ ة مـــن تن ـــيم -18

http://goo.gl/6cvZbI 
 http://goo.gl/cc1wv5 ترحي  اممي بتشنيل قو  ملواجهة بوكوحرا ، موق  اجل ير ، شبنة املعلومات الدولية: -19

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/3cf8b83e-a85a-4856-879b-99ebd2cf4f9c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/3cf8b83e-a85a-4856-879b-99ebd2cf4f9c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/b7f537cd-32f4-49c6-adb5-455d311dd44d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/b7f537cd-32f4-49c6-adb5-455d311dd44d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/b7f537cd-32f4-49c6-adb5-455d311dd44d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/daf1db1b-3bb2-4aa7-9f2d-8fa09c3abc38
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/daf1db1b-3bb2-4aa7-9f2d-8fa09c3abc38
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بنـر شـيناو حتـت طاعتهـا، ولنالتـا فوائـد وغـاات  وارالفة قبلت بـدخول جمموعـة اي ،لت"االسالمية
 لت عرب ذلك. 
 وحد  املنابع الفكرية: ولاملطةةةلب اال

سـواء كانـت تـرابط جنيـين وهـي حالـة  ،التن يمـن كـان لـ  عالقـة بتن ـيم القاعـد  ي هر للمتتب  ان كال
حـــي وـــ ه و ي هـــر االنتمـــاء الر او أتثـــر فنـــري ودعـــم مـــايل مـــ  حركـــة بوكـــو حرا ،و "الدولـــة االســـالمية"تن ـــيم

حممـــــد ين ـــــر منهـــــا زعـــــيم احلركـــــة كـــــان اجلماعـــــة اىل القاعـــــد  يف االستشـــــهاد ابقـــــوال رمـــــوز القاعـــــد  الـــــي  
 (71)ويصف  ابجملاهد. ،حي  ينقل م ال عن اي مصع  ال رقاوي،يوسف

كانــت بوكــو حــرا  يف بــدايتها أقــرب للفرقــة الدينيــة منهــا إىل احلركــة؛ حيــ  نالحــظ تصــلبا يف مواقــف 
وتقديسا لقائدها وتعصبا شديدا ضد كل من خيالفهم،وم  توث  العالقة بـن احلركـة والتن يمـات ،أعضائها

ومفردات  علـ  مرجعيـة هـ ه التن يمات،واصـبح احلـدي  لديها نفتحت مرجعية ارطاب اجلهاديية العاملية ا
 (72).بن عبد الوهابنرية تعتمد كت  ابن تيمية وحممد داخل بوكو حرا  عن مرجعية ف

، هـي أن دولـة ارالفـة الدولة""تن يمشألا يف ذلك شأن  ،الفنر  الرئيسة اّلي تؤمن هبا بوكو حرا ان 
حتقيـــ  هـــ ا الغـــرض عـــرب قتـــل غـــري املســـلمن إذا مـــا ابء "د أن تســـود النـــر  األرضـــية، ويلـــ  اإلســـالمية البـــ

املت ايـد  للـرتوي  لفنـر  أن  وقد اسـت دمت بوكـو حـرا  امل ـام (71)."إجبارهم عل  اعتنا  اإلسال  ابلفشل
ــــة اإلســــالمية مــــن شــــأل ــــر عــــدال. وحنومــــة فضــــلأتيت ابألأن  االدول ولــــة الد"وكــــ لك دعــــا تن ــــيم(77)أك 

اوزها إىل اعالن خالفت  عل  مجي  املسلمن."االسالمية  إىل ذلك ُو
إىل حقـ   ،ومنها تن ـيم داعـ  ،مينن تقسيم االصول الفنرية للتن يمات اجلهادية السلفية املتشدد 

واالخري جاء ملتبسا م  ُارهبم ،ظهر فيها مفنرون اسالميون طرحوا تفسريهم اراص لالسال  ،زمنية ممي  
 صة والوض  العا .ارا

مينــن توزيعهــا  ،والــي تعــد االرض ارصــبة جلميــ  احلركــات اجلهاديــة ،تلــك التيــارات الفنريــة الســلفية
امحـد بـن حنبـل يف القـرن  االوىل ؛القد  منها يتوزع علـ  ثـال  حلقـات اساسـية ،حس  تسلسلها ال مين

سـلف الصـاو رغبـة منـ  يف تطبيـ  ال ي شدد عل  وجوب العود  إىل الن  والسري عل  خط  ال ،التاس 
الـ ي عـاش  ،مي لهـا ابـن تيميـة ،والوسـط  ال انيـة. احللقـة النموذج ال ي نشأ يف املدينة م  النيب حممـد

وصـر  حياتـ  لرصـد  ،عصيبة من حيا  االمة ل لت يف سقوط بغداد بيد املغول وانتهاء ارالفـة مرحلةيف 
ى لنل ما صادف  من انعناسات الفلسـفة اليو نيـة ومؤثراهتـا فتصد ،أي ثغر  لس نقاو  العقيد  وصفائها

جــاءت مــ   ،ال ال ــةعلــ  االســال ، وســاجل املــ اه  الباطنيــة بســب  مــا توليــ  مــن اتيــة للتأويــل. احللقــة 

                                                        
 .17،ص1121ح يران،،تصدر عن املنتدى االسالمي21د مرتض ، مجاعة بوكو حرا ، جملة قراءات افريقية،العددامح -71
ــــــر  للدراسات،شــــــبنة املعلومــــــات الدوليــــــة: -72 ــــــد االمري،بوكــــــو حــــــرا  والســــــياقات املتداخلــــــة،مرك  اجل ي  ســــــيدي امحــــــد ول

http://goo.gl/lRDRbf7،ص 
 http://goo.gl/pA7Xdnالعرب، شبنة املعلومات الدولية:  خالفة بوكو حرا  يف نيجريا، صحيفة -71
 http://goo.gl/ibiqi9بوكو حرا ...ماوراء العناوين، دراسة جلامعة بوسطن، شبنة املعلومات الدولية:  -77
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حممد بن عبد الوهاب، ال ي أسس التيار السلفي الوهاي ال ي انطل  من عم  اجل يـر  العربيـة والتحقـت 
 ة تطهريية اسهمت بعد قرنن يف والد  اململنة العربية السعودية.حبرك ،ب  ال سعود

املتتب  للمشهد يالحظ تدرجا يف حد  الطر  بن احللقات ال ال ، انتقلت من التساهل النسيب عنـد 
وصــــوال إىل اســــت دا  العنــــف وهــــد  االضــــرحة  ،ابــــن حنبــــل إىل االنتقــــاد اجلــــ ري مــــن جانــــ  ابــــن تيميــــة

ل، ومنــــ  كـــل املمارســــات الــــي تســــيء)كما ي نـــون( إىل صــــفاء العقيــــد  مــــ  ومنافحـــة التصــــو  والتوســــ
وال ختتلف حركة بوكوحرا  عـن ابقـي احلركـات السـلفية املقاتلـة املتـأثر  ابلفنـر سـالف الـ كر، (76)الوهابين.

علـــ  يـــد  تعليمـــ وفقـــا جلامعـــة كاليفورنيـــا يف ســـانتا كـــروز بـــول لوبيـــك، تلقـــ  فمؤسســـها حممـــد يوســـف، و 
 (75)بن تيمية.ابوأتثر بشد   السلفين

 ومينن اجياز اهم اهدا  ومعتقدات بوكو حرا  اباليت:
 . تطبي  الشريعة اإلسالمية عل  وج  النر  األرضية.2
 . كفر األن مة واحلنومات.1
 . اجلهاد ماض إىل يو  القيامة.7
 . حمو النفر العاملي من عل  األرض.6
 الدولية. . عد  االعرتا  جبمي  املؤسسات واويئات5
  (74)حلدود املرسومة بن الدول.ابعتقاد اال. عد  4

علــ  ارض الواقــ ، فهـو يســع  إىل تطبيــ  تصـوره ارــاص عــن "الدولــة االسـالمية"وهـ ا مــا يفعلـ  تن ــيم
لـ ا مـن البـديهي ان يعـد التن ـيم نفسـ  احلنومــة (73)واعالن ارالفـة االسـالمية العامليـة.،الشـريعة االسـالمية

ألن حنم إقامة حنم هللا ،د  يف االرض وما سواها من أن مة وحنومات كافر  وج  قتاواالشرعية الوحي
ولنون احنــــا  هللا فــــرض علــــ  املســــلمن فبالتــــايل قيــــا  الدولــــة ،علــــ  هــــ ه االرض فــــرض علــــ  املســــلمن

ألن ما م يتم الواج  اال ب  فهو واج ، وحبس  حممد عبـد السـال  فـرج ،االسالمية فرض عل  املسلمن
ابحلــدود "الدولــة"كــ لك ال يعــرت  تن ــيم  (78)إذا كانــت الدولــة لــن تقــو  اال ابلقتــال فوجــ  علينــا القتــال.

 (79)املرسومة بن الدول، ويصفها املتحد  اب ها ابو حممد العد ين حبدود ال ل وصنم الوطنية.
، ويف نفــس ا  دان التوجـ  الفنـري الــ ي يقـود احلركـات والتن يمــات السـلفية املسـلحة ينــاد ينـون واحـ

الوقــت نالحــظ ان دوافــ  النشــوء لتلــك احلركــات تتشــاب  ايضــا. ففــي مــا يتعلــ  ابلعــرا ، يــرى عبــد البــاري 
الفاشـــلة واانومـــة "عطـــوان، يف مســـألة كســـ  الصـــحوات، ان إدار  رئـــيس الـــوزراء الســـاب  نـــوري املـــالني

                                                        
 http://goo.gl/LG1AMSشبنة املعلومات الدولية:  ،السلفية اجلهادية او الفرقة الناجية ،عبد الغين عماد -76
 http://goo.gl/kE4cfPشبنة املعلومات الدولية:  ،وكيبيدا ،د يوسفحمم -75
 مرك  اجل يـــر  للدراسات،شـــبنة املعلومـــات الدوليـــة:،كمـــال الـــدين شـــيخ،التن يمات اجلهاديـــة واثرهـــا علـــ  االمـــن القـــومي -74

http://goo.gl/Zw8jd3 
 http://goo.gl/hTjATQ: زعيم تن يم"الدولةاالسالمية"، عن اليوتيوب،بنر البغدادي خطبة اي -73
 http://goo.gl/ECIiXI حممد عبد السال  فرج،اجلهاد لفريضة الغائبة، شبنة املعلومات الدولية: -78
 https://goo.gl/urZGBF املتحد  لسم تن يم"الدولة االسالمية"، عن اليوتيوب:،كلمة ابو حممد العد ين -79
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اضــنة للدولــة االســالمية الــي كانــت لجنداتــ  الطائفيــة االقصــائية أدت إىل العنــس لامــا ووفــرت البيئــة احل
أي ان اخنـراط الشـباب مـن الطائفـة السـنية يف صـفو  تن ـيم الدولـة جـاء (61)تتمناها وتسع  من اجلهـا".

بوكــو حــرا   حتركــات 1119نــاك إمجــاع علــ  أن حــىت عــا  نتيجــة أخطــاء احلنومــة العراقيــة. ويف نيجــريا ه
شــ    811الــي قتــل فيهــا حنــو  1119مــة يف عــا  وأن التطــر  جــاء بعــد محلــة احلنو  ة،ســلمياغلبهــا 

فاحلنومــة النيجرييــة تتحمــل  (62)حممــد يوســف أثنــاء احتجــازه لــدى الشــرطة.اجملموعــة  ابالضــافة إىل زعــيم
نتيجة سوء إدارهتا لالزمة واعتمادها مبدأ القسو  والشد ،  ،عب  حتول حركة بوكو حرا  إىل العنف الدموي

 عل  التعليم الغري إىل ان تتحول إىل تن يم مسلح دموي.مما أدى ابحلركة االحتجاجية 
، العـرا  ونيجـريا، كليهمـا  لاثـل يف ال ـرو  املعيشـية القاسـية يف البلـدين ،وهناك، ابالضافة إىل ذلـك

من فقر وبطالة وجهل، مينن ان أتج  الوض  الداخلي ويستغلها دعا  الفتنة واحلروب واالقتتال الداخلي 
يجـريا هنـاك اضـطراابت تنشـأ عـن حالـة التـأز  واإلحبـاط الـي يعيشـها الشـع  مـن جـراء مطية وم. ففي ن

الفقـــر والت لـــف وتـــردي األوضـــاع االقتصـــادية واملعيشـــية، حيـــ  الفجـــو  الواســـعة بـــن الطبقـــات امليســـور  
 والطبقـــات اارومـــة النادحـــة، وأصـــبح الفقـــر ظـــاهر  عامـــة وانتشـــرت البطالـــة وم ـــاهر البـــؤل والفاقـــة بـــن

الـي اصـبحت ضـمانة  والسـلطة القضـائيةنفسـها يف هيئـات منافحـة الفسـاد تسـلل الفساد و  (61)السنان.
شــنل مــن  مـواقفهم. هــ ا الفســاد أيخــ  يف املقــا  األول احلفــاظ علــ  وعقــاب للمسـؤولن لإلفــالت مــن ال

  (67)املسؤولن.أشنال التدخل السياسي، واملدفوعات غري املشروعة وااسوبية يف تعين القضا  وكبار 
فالبلد الغين بنفط  غين بفقرائ ، حي  الفقر،كما يرى ضياء الشنرجي، حبد ذات  مي ل  ،اما يف العرا 

أرضــية خصــبة لنشــوء اإلرهــاب، عــرب اســتغالل القــوى اإلرهابيــة لعــوز الفقــراء وعطــل العــاطلن، وتــوظيفهم 
ب، فاإلرهـاب ينمـو وي دهـر يف ظـل الفقـر عالقة جدليـة بـن الفقـر واإلرهـاوكأن هناك (66).للعمل اإلرهاي

وجمتمعـــات التهمـــي ، كمـــا أن ضـــحاا الفقـــر هـــم يف الغالـــ  مـــن ضـــحاا اإلرهـــاب، ســـواء كـــانوا ضـــحاا 
مباشرين أ  غري مباشرين، والنتيجة أن أسرا  وعوائل ابلنامل تُ ج عنو  يف فقرو مدق ، بعد أن تفقد ُمعيلها 

 (65).أو تنتهي قدرت  عل  العمل
 الفري  امحد البيايت،الوكيل االقد  يف وزار  الداخلية العراقية، دواف  االرهاب اباليت: ويش  

 سياسية لتحقي  اهدا  سياسية اوتصفية خصو  سياسين. -2
بسب  الشعور ابل لم من عد  توزي  ال روات بشنل عادل او عد  توفري فرص للعمل  ،اقتصادية -1

 والعي  النر .

                                                        
 .85، ص 1125لبنان، -دار الساقي، بريوت ،2ر التوح  املستقبل، طعبد الباري عطوان، الدولة االسالمية اجل و  -61
 http://goo.gl/OfVmZ1 بوكو حرا ...تشريح االزمة، دراسة ملوق  العالقات الدولية،بريطانيا،شبنة املعلومات الدولية: -62
 http://goo.gl/mCHO1v دولية:ارضر بن عبد الباقي،العوامل الداخلية الزمة نيجريا،موق  اجل ير ،شبنة املعلومات ال -61
 https://goo.gl/DWFDXPتقرير من مة الشفافية عن الفساد يف نيجريا، شبنة املعلومات الدولية:  -67
 http://goo.gl/1ldg64 شبنة املعلومات الدولية: ،ضياء الشنرجي،مصان  االرهاب:الفقر،اجلهل،الدين -66
 http://goo.gl/OZd0L5 نقاش، شبنة املعلومات الدولية:حسن لطيف كاظم،قصة الفقر يف العرا ،موق   -65
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 (64)ل مشرتك وهو التهمي  والعنف ال ي يولد العنف والقو  واالقصاء.ويوجد هناك عام – 7
 اسيراتييية-غايات سياسية: الثانياملطةةةلب 
ر،اجلم : غــاات و غاي،غايــة: )اســم(والغايــة لغة، غايُتــك أون تفعــل كــ ا: لايــة ،الغوايوــُة: النهايــُة واآلخِّ

قرتالــا ابلسياســة واالســرتاتيجية تصــبح كمــا نــرى وعنــد ا(63).وغايــُة األومــر: الفائــدُ  املقصــود  منــ  ،طاقتــك
 وحتقيق .،االسباب الواج  حتققها للوصول إىل هد  ما

مـرا  يسـعون لنيلهـا مـن وراء اعاللمـا البيعـة  ،وبوكـو حـرا "الدولـة"ويبدو جليا ان لدى الطرفن، تن ـيم
 وقبول البيعة عل  التوايل.

احلاجـــة إىل دعـــم التن يمــات اجلهاديـــة، مـــن أجـــل يف فاملنفعــة الـــي ســـتجنيها حركــة بوكـــو حـــرا  تتم ــل 
، ممــا جعــل «بوكــو حــرا »إلرهــاب  املتصــديةفريقيــة اإلقليميــة اإلقــو  مــن جانــ  ال مواجهــة احلــرب املفتوحــة

مؤخر ا، إضافة  إىل   التن يم يقاتل عل  أك ر من جبهة، مما أدى إىل حدو  خسائر بشرية كبري  يف صفوف
ســــيطر عليهــــا، نتيجــــة الضــــرابت القويــــة الــــي تعــــرض وــــا مــــن قــــوات ي كــــان خســــار  عــــددو مــــن املــــدن الــــي

ل ا ل ل بيعة احلركة لتن يم الدولة سيمننها مـن امـتالك معـن ال ينضـ  مـن املـوارد وخاصـة (68).التحالف
التن ــــيم اربــــري املغــــري يف اجلماعــــات اإلســــالمية حممــــد ضــــريف، خطــــو  البشــــرية منهــــا. يف حــــن يصــــف 

ســـــــــــــب  وـــــــــــــا أن "بوكـــــــــــــو حـــــــــــــرا "لية يف الدرجـــــــــــــة األوىل ال أك ـــــــــــــر، خصوصـــــــــــــا  أنشـــــــــــــنالنيجـــــــــــــريي ابل
يف "داعــ "يف وقــت ســاب ، ويشــري إىل ألــا تســتهد  احلصــول علــ  دعــم"القاعــد "لتن ــيم"بيعتهــا"أعلنــت

أك ـــر مـــن جمـــال، ال ســـيما ألـــا تعتقـــد بوجـــود أرضـــية قويـــة لـــ  علـــ  األرض الليبيـــة مـــن املمنـــن اإلســـتفاد  
االكادميي النيجريي، ارضر عبد البـاقي حممـد، أن إعـالن بوكـو حـرا  انضـمامها إىل وك لك يرى (69).منها

 (51)تن يم الدولة هو رسالة سياسية وإعالمية أك ر منها واقعية.
إن تلك البيعة ل ل ل  ومنها  ،فن ري حس  اعتقاد "الدولة االسالمية"أما املنفعة الي سيجنيها تن يم

ا يف ظل احلر  ب القائمة ضده يف العرا  وسورا؛ حيـ  يُ بـت التن ـيم أنـ  قـادر علـ  التمـدد انتصار ا جديد 
واالنتشـار خــارج حــدود دولتـ  بــرغم التحــالف الـدويل ضــده، وأنــ  قـادر علــ  ت بيــت اسـرتاتيجيت  الــي تقــو  

 يقـول  فنأنـ الدولـة؛ لتن ـيم إعالميـا نصـرًّا البيعـة هـ ه حُتوقِّّـ كمـا  (52).علـ  أن التن ـيم يتمـدد وال ينحسـر

                                                        
 http://goo.gl/cGmPsKامحد كاظم البيايت،االرهاب واالمن يف العرا ،جملة سطور، شبنة املعلومات الدولية:  -64
 http://goo.gl/x5ykAOمعجم املعاين، شبنة املعلومات الدولية:  -63
 ية،مرك  روابـــــــط للبحـــــــو  االسرتاتيجية،شـــــــبنة املعلومـــــــات الدوليـــــــة:بوكـــــــو حـــــــرا  ومبايعـــــــة تن ـــــــيم الدولـــــــة االســـــــالم -68

http://goo.gl/KJj2pg 
 http://goo.gl/qQczjQبوكو حرا  ل داع ،صحيفة النشر  االلنرتونية، شبنة املعلومات الدولية:  -69
 http://goo.gl/9ojQU6شبنة املعلومات الدولية:  ،اسرتاتيجية بوكو حرا ، موق  املسلم -51
ـــــة: -52  بوكـــــو حـــــرا  ومبايعـــــة تن ـــــيم الدولـــــة االســـــالمية،املرك  االقليمـــــي للدراســـــات االسرتاتيجية،شـــــبنة املعلومـــــات الدولي

http://goo.gl/JAPyxr 
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 العـرا  يف مركـ ه مـن بعيـد  فضـاءات يف يتمدَّد اإلسالمية الدولة تن يم إن :السواء حد عل  ومناوئي  ملناصري 
 ك لك يوفر التقارب بن التن يمن تعاون اسرتاتيجي كبري يشمل املال والسال  والرجال.(51).وسورا

يرجــ  إىل وحــد  املنــاب  الفنريــة  ،وحرا وحركــة بوكــ"الدولــة االســالمية": ان التقــارب بــن تن ــيمأســتنتاج
الــي يســتقوا منهــا كــال التن يمــن االرهــابين، كوجــوب اقامــة الدولــة االســالمية ابســت دا  الســال ،وتنفري 
اجملتمعات وعد  االعرتا  ابحلدود بن الدول،وغريها مـن االفنـار الـي جنـدها يف فتـاوي تعـود بعضـها إىل 

فمن ،. كــ لك ســيعود هــ ا االنــدماج )البيعــة(عل  الطــرفن مبنــاف  عــد ابــن تيميــة وحممــد بــن عبــد الوهــاب
هنــاك فائــد  اعالميــة وإرضــاء للرغبــة التوســعية لديــ ، ومــن  حيــة حركــة بوكــو حــرا ، "الدولــة" حيــة تن ــيم

يف مواجهة التحالف االفريقي، ويف استدرار املساعدات املالية  ،االنتفاع من ال خم ال ي يعطي  خرب البيعة
 دد البشري من ابقي التن يمات اجلهادية التابعة لتن يم الدولة يف افريقيا.وامل

ورركية  "الدولية االسيالمية  "تنظيي   لثالث: مستقبل العالقية بيين  المبحث ا

 بوكو ررام

وحركـة بوكـو حـرا ، صـراعا داخليـا مـ  حنومـات الـدول الـي هـم فيهـا، "الدولة االسالمية"يواج  تن يم
ات دولية مناهضة لتوجهاهتم. وابلتايل يتوقف مستقبل العالقة الي تربطهما عل  وصراعا خارجيا م  حتالف

وإن اليار أي طر  منهمـا قـد يشـنل خطـرا علـ  الطـر  االخـر،  ،حتملهما جلمي  ال رو  املعادية وما
توقـ  ان ومـن امل ،ور  تـدرجييا تن ـيم القاعـد  األ "الدولـة االسـالمية"فاملعركة مصريية ابلنسبة ومـا. فتن ـيم

 (57)ير  فروعها او مع مها يف خمتلف احناء الشر  االوسط والعام.
 النياح واالستمرار: ولاملطلب اال

الطاقة  مصادر من وارداهتا ضمان عل  ترتك  ابتت إفريقيا، م  عالقاهتا يف النربى القوى أولوات إن
سـل  ومنتجـات فريقيـة أمـا  االسوا  االفتح  إىل ابإلضافةسرتاتيجية، ه ا االلصناعاهتا  واملواد ارا  االزمة

إىل مصا   ُارا او اقتصادا حمضا، لتصل أ ش ولوات عن كولااألرج تلك ه ه القوى، االمر ال ي خي
ومـن هنـا جـاء (56).هـ ه القـوى جلان لحة، حبنم ما يعرب عن  من مصاو كربى ملسرتاتيجية ااالالضرورات 

اية مصاحلها من خطـر اجلماعـات اجلهاديـة املسـلحة، مـ  اقـرتاب االخـري  التدخل الدويل بقياد  فرنسا حلم
إن فرنسا تتج   اىلوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دران  حي  أشار من حقول النفط وموارد الطاقة.

 (55).ل اد  قواهتا املنلفة مبواجهة املتشددين يف غرب افريقيا لدعم قو  اقليمية تقاتل مجاعة بوكو حرا 

                                                        
ــــــر  للدراسات،شــــــبنة املعلومــــــات الدوليــــــة: -51 ــــــد االمري،بوكــــــو حــــــرا  والســــــياقات املتداخلــــــة،مرك  اجل ي  ســــــيدي امحــــــد ول

http://goo.gl/lRDRbf7،ص 
 115، ص1125لبنان، -دار الساقي، بريوت ،2لباري عطوان، الدولة االسالمية اجل ور التوح  املستقبل، طعبد ا -57
ـــــــان للدراســـــــات، شـــــــبنة املعلومـــــــات الدوليـــــــة:،جنـــــــالء حممـــــــد -56 ـــــــدويل يف افريقيـــــــا،مرك  البي  ال رو  النفطيـــــــة والتنـــــــافس ال

http://goo.gl/QUe6fR 625،ص 
 http://goo.gl/Hc5A9Hب افريقيا، موق  رويرت، شبنة املعلومات الدولية: فرنسا تتج  ل اد  قواهتا يف غر  -55



 
 

256 

 10 :العدد

 

لتـــدخل مقـــامر  البقـــاء  ،لغــرض مواجهـــة هـــ ه التحـــدات اعلنــت بوكـــو حـــرا  مبايعتهـــا لتن ــيم الدولـــةو 
 والنجا  او الفشل والفناء.

فسـي يد ذلـك مـن فـرص  ،ف ذا كت  و ا التقـارب النجـا  مـن االخطـار الداتـة واالحننـاء امـا  العاصـفة
فمسـتقبل منــاذج القاعــد  ىف إفريقيــا لــداعمن. التن يمـن يف التمــدد اك ر،واكتســاب امل يـد مــن املتطــوعن وا

قابل لالنتشار وال اد ، ما دا  هناك الفقر، والبطالة، والفساد، وعد  وجود عدالة ىف التوزي ، وعـد  قيـا  
رجـــال الـــدين االســـالم  مبهـــامهم علـــ  الوجـــ  األكمـــل، إضـــافة إىل االنتهاكـــات الصـــارخة الـــىت تقـــو  هبـــا 

 (54).ة ُاه مواطنيها ومعارضيهاحنومات بعض الدول اإلفريقي
 الفشل واالنفصال  : ثانياملطلب ال

ويعد احتمال اليـار الوجـود املسـلح للتن يمـن االرهـابين أمـرا ممنـن التحقيـ  إذمـا تـوفرت إراد  دوليـة 
 القضـاء إنوحملية للقضاء عل  التطر  الـديين، وم رياتـ  املتعـدد . و يـ ه  الباحـ  حممـد ابـو رمـان إىل 

 العربية؛ الُقطرية الدولة ينق  ولن اإلقليمي االستقرار من حالة خيل  لن عسنراًّ  اإلسالمية الدولة ن يمت عل 
 بديلـة، سـلمية آفـا  خلـ  دون مـن القدميـة للتـواز ت اليـار مرحلـة أمـا  أننـا إىل الواقعيـة املعطيـات تؤشـر إذ

 ما ومعقد ؛ متعرجة أصبحت أمامها الطري  لنن العربية، الدميقراطية ال ورات توفرها أن مينن كان الي وهي
 يف املتوقـ  السـيناريو هـو بدائيـة أسـس علـ  واجلغـرايف السياسـي والتفتيـت والعنـف الفوض  سيناريو من جيعل
 (53).املن ور املدى

ينون لـ  عـدد مـن التـداعيات وإنـ  سـأما فيما خي  االرتباط بن احلركتن، فهناك مـن يعتقـد خبطورتـ  
اصة عل  مستوى التن يمات اجلهادية يف املنطقـة، يف ظـل حالـة التمـدد اجلهـادي الـ ي تشـهده اوامة، خ

تبـدو متشـننة يف إمنانيـة فوكالة االست بارات املرك ية األمرينيـة اما  (58).املنطقة يف أعقاب الربي  العري
فريقـي، يف حـن أن جنا  االندماج بـن احلـركتن، خاصـة وأن بوكـو حـرا  تركـ  بشـنل كبـري علـ  الشـأن األ

قيـاد  داعــ ، املنونــة أساســا مــن العــرب، قــد ينــون لــديها ن ــر  عنصــرية ُــاه الســود حبيــ  يتعــاملون مــ  
علنــت احلنومــة النيجرييــة ان مبايعــة مجاعــة بوكــو حــرا  وقــد ا (59).بوكــو حــرا  وزعيمهــا شــينو بشــنل دوين

ها نيجـــريا والـــدول احلليفـــة وـــا علـــ  عتـــرب مؤشـــر ضـــعف واتيت نتيجـــة الضـــغوط الـــي لارســـي"الدولـــة"تن ـــيم
عمـال ائسـا واتيت "املتمردين اجلهادين. وقال املتحد  ابسم االمن القومي مايـك عمـري ان املبايعـة تعتـرب

ويف هــ ا االُــاه اشــار حممــد يوســفو، رئــيس دولــة  (41)."يف وقــت تتعــرض فيــ  بوكــو حــرا  رســائر فادحــة
 (42)ل وا.النيجر، إىل ان حركة بوكوحرا  ال مستقب

                                                        
 http://goo.gl/8JgUxN القاعد  االفريقية، جملة السياسة الدولية،مرك  االهرا ،شبنة املعلومات الدولية:،علي بنر -54
ــــــــر  للدراســــــــات، شــــــــبنة املعلو  ،حممــــــــد ابــــــــو رمــــــــان،ملف تن ــــــــيم الدولــــــــة االســــــــالمية -53  مــــــــات الدوليــــــــة:مركــــــــ  اجل ي

http://goo.gl/DPq9ky82،ص 
 http://goo.gl/hJccQy بوكو حرا  ومبايعة تن يم الدولة االسالمية، مرك  الروابط للبحو ،شبنة املعلومات الدولية: -58
 http://goo.gl/tjWFNdبوكو حرا  تن م لداع ، موق  االمواج السعودية، شبنة املعلومات الدولية:  -59
 http://goo.gl/Nb6Du4  مبايعة بوكو حرا  لداع  مؤشر أيل،صحيفة الغد،شبنة املعلومات الدولية:نيجريا تعترب -41
 https://goo.gl/RvGRHbكلمة لرئيس النيجر حممد يوسفو،عن اليوتيوب:  -42
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معاجلة أسباب ظهور اجلماعـات اإلرهابيـة املتطرفـة ال يقـل أتيـة عـن يف حن يشري عامر راشد إىل ان 
مواجهتها ابلقو ، فبقاء تلك األسباب سينت  عن  يف املستقبل ظهور مجاعات رمبا أك ر تطرفا ، امل ال عل  

ا  املتشـدَّد علـ  حسـاب اجلنـا  املعتـدل ذلك تن يم )داع ( ابلقيال إىل تن يم )القاعد (، وسيطر  اجلنـ
الصومالية، بعد التدخل العسنري األفريقـي يف الصـومال، واسـتمرار "حركة الشباب اجملاهدين"نسبيا  داخل

(41).وجود البيئة االجتماعية احلاضنة للتطر 
 

همــا يتــأرجح مسـتقبل العالقــة بــن التن يمـن االرهــابين، علـ  مــا يبــدو، حسـ  فرصــة بقائ: أسـتنتاج
حي  يتعرضان إىل هجمة دولية وحملية، وعل  مستوى التعاون والقبول بينهما اثنيا، فالتباعد املناين  ،اوال

قد جيعل االا  القادمـة أتيت حبـواد  ومواقـف ليسـت متوقعـة. عـدا ذلـك، يبـدو ان  ،واختال  التوجهات
داد عــدد مواليــ  وجنــوده وتوســ  أتثــريه فتن ــيم الدولــة از  ،اعــالن البيعــة كــان فيــ  املنفعــة واملصــلحة للطــرفن

انضوت حتت مجاعة ذات خرب   ،ابالضافة إىل االثر االعالمي النبري. يف حن بوكو حرا  النيجريية ،ولدد
طويلـــة وقـــدرات ماليـــة واســـعة وارتباطـــات وتشـــعبات دوليـــة ســـاند  وإن يف ارفـــاء، كـــل هـــ ا يعطـــي لبوكـــو 

 ات الداخل وارارج.حجما اكرب ويرف  مرتبتها يف مواجهة حتد
 الخاتمة

حصــول االخــري إىل  ،وإدعائــ  ارالفــة"الدولــة االســالمية"مــن املواضــي  املقلقــة، بعــد بــروز وتغــول تن ــيم
 ومنها حركة بوكو حرا  النيجريية. ،بيعات متعدد  من خمتلف احناء العام

 منان  ال ي هو في  ونفوذا ويبدو ان كل جمموعة ارهابية تعطي والئها لتن يم الدولة ت يده قو  وهو يف
بوكو حرا ، عن غريها من احلركات ،يف املنان ال ي في  تلك اجملموعة. لنن ال ي ميي  احلركة قيد البح 

املتشــدد ، ان لــديها اترخيــا طــويال مــ  اســت دا  االرهــاب والقتــل والعنــف االعمــ ، ابالضــافة إىل ســيطرهتا 
 املناط  املتبقية من  ال نيجريا. فيما تقو  مبهامجة  ،عل  ثل  مساحة البالد

وعند البح  يف اسباب ودواعي التقارب بن التن يمن، تبن لنا ان هنالك جمموعتن من االسباب: 
األسس الفنرية الي ُمعهما، ويتعلـ  اغلبهـا بضـرور  قيـا  الدولـة االسـالمية سـبيلهم الوحيـد لـ لك  ،اووا

مسـتندين يف ذلـك إىل ،الي هم فيها وحماربـة احلنومـات وتنفريهاالقتال)اجلهاد(. ك لك رفض اجملتمعات 
 كأبن تيمية.  ،فتاوى بعض العلماء

اثنيهـــــا، غـــــاات ومصـــــاو ومنـــــاف  سياســـــية واســـــرتاتيجية، تـــــدف  هنـــــ ا حركـــــات ارهابيـــــة إىل التوحـــــد 
منهـــا فـــتح منهـــا أعالميـــة ومنهـــا توســـعية و  ،واالنـــدماج. وبـــدا لنـــا ان لتن ـــيم الدولـــة دوافـــ  يف هـــ ا الشـــأن

الرجـال والسـال . أمـا مـن جانـ  بوكـوحرا ، الـي تواجـ   -عنـد احلاجـة –جبهات اخـرى قـد يتـدف  منهـا 
 ،محلة حنومية ودولية شرسة، كـان اعـالن البيعـة لتن ـيم الدولـة، مب ابـة االنضـواء حتـت قطـ  ارهـاي اقـوى

 لتحصل من  عل  االعرتا  والدعم والنصيحة،وه ا ما حصل ابلفعل.

                                                        
ــــــــة: -41 ــــــــرؤول بــــــــن داعــــــــ  وبوكــــــــوحرا ، موقــــــــ  سبوتنك،شــــــــبنة املعلومــــــــات الدولي  عــــــــامر راشــــــــد، حتــــــــالف قطــــــــ  ال

http://goo.gl/7nMGv0 



 
 

254 

 10 :العدد

 

ال اســتطالع مســتقبل هــ ه االحتــاد بــن التن يمــن، يرشــح لــدينا اُــاهن: االول يتوقــ  النجــا  ويف جمــ
حيـــ  العجـــ  االـــي عـــن كـــبح مجـــا   ،بنـــاءا علـــ  معطيـــات من ـــور  ،للعالقـــة الـــي تربطهمـــا واالســـتمرار

 يـــرى ان التن يمـــن وتـــردد دويل للتصـــدي للـــراات الســـوداء مـــا دامهـــا ال ترفـــ  فـــو  مـــدلم. االُـــاه ال ـــاين
ك لك تشنل حتالفـات عامليـة   ،فهناك رفض شعيب عاملي الفعاوما االجرامية ،الفشل مصري ه ه احلركات

ملســاعد  احلنومــات االيــة يف القضــاء علــ  االرهــاب واستئصــال شــأفت . واالا  كفيلــة ابلنشــف عــن أي 
 التوقعن سريى النور.

 المصادر

 الكتب:
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http://goo.gl/Nb6Du4 
 الدراسات:

ــــة ومشــــروعها اجلهــــادي)منوذج العرا (،املعهــــد العــــري  ،اكــــر  احلجــــازي .2 مــــدخل إىل الســــلفية اجلهادي
 .1118االردن، -عمان ،للبحو  والدراسات االسرتاتيجية

ملوقـــــ  العالقـــــات الدولية،بريطانيا،شـــــبنة املعلومـــــات الدوليـــــة:  بوكـــــو حرا ...تشـــــريح االزمـــــة، دراســـــة .1
http://goo.gl/OfVmZ1 

بوكــــــــــــو حرا ...مــــــــــــاوراء العنــــــــــــاوين، دراســــــــــــة جلامعــــــــــــة بوســــــــــــطن، شــــــــــــبنة املعلومــــــــــــات الدوليــــــــــــة:  .7
http://goo.gl/ibiqi9 

http://goo.gl/3UK9FO
http://goo.gl/3UK9FO
http://goo.gl/pA7Xdn
http://goo.gl/8JgUxN
http://goo.gl/8JgUxN
http://goo.gl/E9W5Cj
http://goo.gl/E9W5Cj
http://goo.gl/Nb6Du4
http://goo.gl/Nb6Du4
http://goo.gl/OfVmZ1
http://goo.gl/OfVmZ1
http://goo.gl/ibiqi9
http://goo.gl/ibiqi9
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ومبايعــــة تن ــــيم الدولــــة االســــالمية، مركــــ  الــــروابط للبحو ،شــــبنة املعلومــــات الدوليــــة: بوكــــو حــــرا   .6
http://goo.gl/hJccQy 

عـــــــــن بوكوحرا ،مشـــــــــروع كالريـــــــــون، شـــــــــبنة املعلومـــــــــات الدوليـــــــــة:  ةخاصـــــــــ دراســـــــــة ،راان مـــــــــايرو .5
http://goo.gl/JzfRvz 

حــرا  والســياقات املتداخلــة،مرك  اجل يــر  للدراسات،شــبنة املعلومــات ســيدي امحــد ولــد االمري،بوكــو  .4
 http://goo.gl/lRDRbfالدولية: 

مرك  اجل يـــر  للدراسات،شـــبنة ،كمـــال الـــدين شـــيخ،التن يمات اجلهاديـــة واثرهـــا علـــ  االمـــن القـــومي .3
 http://goo.gl/Zw8jd3املعلومات الدولية: 

مركــ  اجل يــر  للدراســات، شــبنة املعلومــات الدوليــة:  ،مــد ابــو رمــان،ملف تن ــيم الدولــة االســالميةحم .8
http://goo.gl/DPq9ky 

ال رو  النفطيــــة والتنــــافس الــــدويل يف افريقيــــا،مرك  البيــــان للدراســــات، شــــبنة املعلومــــات ،جنــــالء حممــــد .9
 http://goo.gl/QUe6fRالدولية: 

اصـدار املعهـد االسـنند يف  ،2اجلـ ء  ،خالفة داع  من هجرات الوهم إىل حبريات الد  ،هي م مناع .21
 .http://goo.gl/5CxzwEشبنة املعلومات الدولية:  ،1126\آب  ،حلقو  االنسان

 ،املعهــد االسـنند يف حلقـو  االنســاناصـدار  ،1اجلـ ء  ،خالفــة داعـ  صـناعة التــوح  ،هيـ م منـاع .22
 http://goo.gl/Lgpilwشبنة املعلومات الدولية:  ،1126\آب 

اصــدار املعهــد االســنند يف حلقــو   ،6اجلــ ء  ،خالفــة داعــ  شــبنات التمويــل والــدعم ،هيــ م منــاع .21
 .http://goo.gl/FJ9AD6شبنة املعلومات الدولية:  ،1126\آب  ،االنسان
 مقاالت:

2. ISIS، ISIL Or Islamic State What's In A Name :شـــبنة املعلومـــات الدوليـــة ،
http://goo.gl/1wpaXC. 

1. The concept of Islamic state،Mohamad Nasran، :شــــبنة املعلومــــات الدوليــــة
http://goo.gl/8q8z5g. 

7. What is Islamic State ،BBC Newsالدولية:  ، شبنة املعلوماتhttp://goo.gl/u0M9i5. 
امحـــــــــد كـــــــــاظم البيايت،االرهـــــــــاب واالمـــــــــن يف العرا ،جملـــــــــة ســـــــــطور، شـــــــــبنة املعلومـــــــــات الدوليـــــــــة:  .6

http://goo.gl/cGmPsK 
 http://goo.gl/9ojQU6شبنة املعلومات الدولية:  ،اسرتاتيجية بوكو حرا ، موق  املسلم .5
ــــــة: ،مــــــن هــــــي بوكــــــوحرا ق ،انــــــرو ولنــــــر .4 تقرير املركــــــ  االمرينــــــي للســــــال ، شــــــبنة املعلومــــــات الدولي

http://goo.gl/4aeft8 
 http://goo.gl/kKyu8Wشبنة املعلومات الدولية:  ،وكيبيدا ،بوكو حرا  .3
 http://goo.gl/vL1hzuت االسالمية، شبنة املعلومات الدولية: بوابة احلركا،بوكو حرا  .8

http://goo.gl/JzfRvz
http://goo.gl/JzfRvz
http://goo.gl/lRDRbf
http://goo.gl/DPq9ky
http://goo.gl/DPq9ky
http://goo.gl/QUe6fR
http://goo.gl/Lgpilw
http://goo.gl/cGmPsK
http://goo.gl/cGmPsK
http://goo.gl/9ojQU6
http://goo.gl/4aeft8
http://goo.gl/4aeft8
http://goo.gl/vL1hzu
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ــــــــــــة:  .9 ــــــــــــن م لــــــــــــداع ، موقــــــــــــ  االمــــــــــــواج الســــــــــــعودية، شــــــــــــبنة املعلومــــــــــــات الدولي بوكــــــــــــو حــــــــــــرا  ت
http://goo.gl/tjWFNd 

نرتونيــــــــــــــــة، شــــــــــــــــبنة املعلومــــــــــــــــات الدوليــــــــــــــــة: بوكــــــــــــــــو حــــــــــــــــرا  ل داع ،صــــــــــــــــحيفة النشــــــــــــــــر  االل .21
http://goo.gl/qQczjQ 

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

ي ان ان،شـــــبنة املعلومـــــات الدوليـــــة: بوكـــــو حـــــرا  والقاعـــــد  ُـــــدان ارضـــــا خصـــــبة يف نيجـــــريا، الســـــ .21
http://goo.gl/bg6mSN 

ترحيـــــــ  اممــــــــي بتشــــــــنيل قــــــــو  ملواجهــــــــة بوكـــــــوحرا ، موقــــــــ  اجل يــــــــر ، شــــــــبنة املعلومــــــــات الدوليــــــــة:  .27
http://goo.gl/cc1wv5 

تقريــــــــــــــــر من مــــــــــــــــة الشــــــــــــــــفافية عــــــــــــــــن الفســــــــــــــــاد يف نيجــــــــــــــــريا، شــــــــــــــــبنة املعلومــــــــــــــــات الدوليــــــــــــــــة:  .26
https://goo.gl/DWFDXP 

شــــــــــبنة املعلومــــــــــات الدوليــــــــــة:  ،تنويــــــــــ  فرنســــــــــي بــــــــــدعم قطــــــــــر وتركيــــــــــا لتن ــــــــــيم داعــــــــــ ، املســــــــــلة .25
http://goo.gl/an5wU4.. 

حســـــــــــن لطيـــــــــــف كاظم،قصـــــــــــة الفقـــــــــــر يف العرا ،موقـــــــــــ  نقـــــــــــاش، شـــــــــــبنة املعلومـــــــــــات الدوليـــــــــــة:  .24
http://goo.gl/OZd0L5 

ــــري امريني،بوكــــو حــــرا  نســــ ة مــــن تن ــــيم .23 ــــة االســــالمية"،بوابة احلركــــات االسالمية،شــــبنة "خب الدول
 http://goo.gl/6cvZbIاملعلومات الدولية: 

ارضــــر بــــن عبــــد الباقي،العوامـــــل الداخليــــة الزمــــة نيجريا،موقـــــ  اجل ير ،شــــبنة املعلومــــات الدوليـــــة:  .28
http://goo.gl/mCHO1v 

صـــــربي حممــــــد خليـــــل، مجاعــــــة بوكــــــو حرا :نشـــــأهتا وأصــــــووا الفنريــــــة، شـــــبنة املعلومــــــات الدوليــــــة:  .29
http://goo.gl/5PHKZq 

شــــــــــــــــبنة املعلومــــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــة:  ،ضــــــــــــــــياء الشنرجي،مصــــــــــــــــان  االرهاب:الفقر،اجلهل،الـــــــــــــــــدين .11
http://goo.gl/1ldg64 

عــامر راشــد، حتــالف قطــ  الــرؤول بــن داعــ  وبوكــوحرا ، موقــ  سبوتنك،شــبنة املعلومــات الدوليــة:  .12
http://goo.gl/7nMGv0 

شـــــــــــبنة املعلومـــــــــــات الدوليـــــــــــة:  ،الســـــــــــلفية اجلهاديـــــــــــة او الفرقـــــــــــة الناجيـــــــــــة ،عبـــــــــــد الغـــــــــــين عمـــــــــــاد .11
http://goo.gl/LG1AMS 

موقـــــــــ  رويـــــــــرت، شـــــــــبنة املعلومـــــــــات الدوليــــــــــة: فرنســـــــــا تتجـــــــــ  لـــــــــ اد  قواهتـــــــــا يف غـــــــــرب افريقيـــــــــا،  .17
http://goo.gl/Hc5A9H 

http://goo.gl/tjWFNd
http://goo.gl/tjWFNd
http://goo.gl/AzV9op
http://goo.gl/AzV9op
http://goo.gl/cc1wv5
http://goo.gl/cc1wv5
https://goo.gl/DWFDXP
https://goo.gl/DWFDXP
http://goo.gl/OZd0L5
http://goo.gl/OZd0L5
http://goo.gl/5PHKZq
http://goo.gl/5PHKZq
http://goo.gl/1ldg64
http://goo.gl/1ldg64
http://goo.gl/Hc5A9H
http://goo.gl/Hc5A9H
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مـــــــــــازن شـــــــــــندب، مـــــــــــن الـــــــــــ ي يشـــــــــــرتي الـــــــــــنفط مـــــــــــن داعـــــــــــ ، شـــــــــــبنة املعلومـــــــــــات الدوليـــــــــــة:  .16
http://hakaek.net/?p=17075.. 

 http://goo.gl/ECIiXIحممد عبد السال  فرج،اجلهاد لفريضة الغائبة، شبنة املعلومات الدولية:  .15
 http://goo.gl/kE4cfPشبنة املعلومات الدولية:  ،وكيبيدا ،حممد يوسف .14
 http://goo.gl/x5ykAOمعجم املعاين، شبنة املعلومات الدولية:  .13
كيـــل االزهـــر االســـب  تن ـــيم داعـــ  جمـــرد عصـــاابت وهدفـــ  إرهـــاب النـــال للحصـــول علـــ  األمـــوال، و  .18

 http://misrelwatan.com/video/77812.htmlشبنة املعلومات الدولية: 
 مقاطع فيديو:

 http://goo.gl/hTjATQمية"، عن اليوتيوب: زعيم تن يم"الدولةاالسال،خطبة ابوبنر البغدادي .2
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 التعسف في استعمال رق التقاضي

Abuse of the prosecution right  

 

     Assist. Prof. Adel Sh. Al-Shammari (1)أ.م.د عادل شمران الشمري 

          Assist. lec. Ali Sh. Al-Shammari (2) م.م علوي شومران الشومري   

 الخالصة

تبن من خالل البح  يف موضوع )التعسف يف اسـتعمال حـ  التقاضـي( انـ  مـن املوضـوعات املهمـة 
يؤدي إىل إعاد  وك لك  ،ا في  من محاية وصيانة احلقو  من ُاوز الغري عليهامل، والفعالة يف جمال القضاء

، وعلي  تناولنا ه ا احل  اإلجرائي ابلبح  ألن  التوازن بن الطرفن املت اصمن لغرض استقرار املعامالت
يــة قواعــد وهــو اجلانــ  ارــاص حبما يتعــرض جلانــ  مــن اجلوانــ  املهمــة يف نطــا  قــانون املرافعــات املدنيــة،

ه ا القانون ضد استعمال اإلجراءات القضائية بشنل ال يتف  م  الغاية منها مما يسب  ابلتايل يف إطالة 
حتقي  العدالة بن الطرفن املت اصـمن إال ، ونتيجة ل لك ال مينن أمد الن اع وال ي يضر ابلطر  اآلخر

 ،مــور غـري املشـروعة ومحايــة الطـر  املتضــررعـن طريـ  القضــاء ووفـ  آليـة قانونيــة مينـن تــاليف م ـل هـ ه األ
 وذلك حتقيقا  للمصلحة العامة للمجتم .

Abstract 
Found through a search on the subject (abuse of the right of litigation) 

that one of the important topics and effective in the field of the judiciary,for 

the protection and maintenance of the rights of the bypass to others, as 

well as lead to a re-balancing between the two rival groups for the purpose 

                                                        
 / كلية القانون.كربالء جامعة   - 2
 / كلية القانون.جامعة اهل البيت  - 1
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of stabilizing transactions, and therefore we approached this procedural 

right to search because it is exposed to the side of the important aspects of 

the scope of Code of Civil Procedure, a private side to the protection of the 

ruled of this law against the use of judicial proceedings are not consistent 

with the purpose of causing thereby prolong the detriment of the other 

partyto the conflict, and as a result can not be achieved justice between 

the two belligerents only by the judiciary and in accordance with the legal 

mechanism can avoid such things illegal and protect the injured party, and 

that the public interest of the community. 

 المقدمة

ألنــ  يتعــرض  ،ان التعســف يف اســتعمال حــ  التقاضــي مــن املواضــي  املهمــة يف نطــا  قــانون املرافعــات
وهــو اجلانــ  ارــاص حبمايـــة قواعــد هــ ا القــانون ضـــد  ،جلانــ  مــن اجلوانــ  املهمــة يف القـــانون االجرائــي

مـن املسـائل املهمـة جـدا    وان هـ ه املسـألة ،استعمال االجراءات القضائية بشنل ال يتف  م  الغايـة منهـا
 والي وا أتثري مباشر عل  قيا  اااكم ابلدور املنوط هبا يف حتقي  العدل.

ومما ال شك في  ان جلوء ارصـو  اىل االسـالي  غـري املشـروعة واسـت دا  االجـراءات القضـائية لغـرض 
قيـــ  العدالـــة بـــن الطـــرفن املماطلـــة واطالـــة النـــ اع مـــن شـــأن  ان يضـــر ابلطـــر  االخـــر وابلتـــايل ال مينـــن حت

وهــ ا ممــا يعرقــل مرفــ  القضــاء ابلقيــا  بوظيفتــ  علــ  الوجــ  املطلــوب بســب  عــد  اســتعمال  ،املت اصــمن
االشـــ اص حلقهـــم ابلصـــور  املشـــروعة ووفقـــا   ملـــا يتطلبـــ  مبـــدأ حســـن النيـــة يف التعامـــل وملـــا تقتضـــي  ن ـــم 

االُـاه حنــو املفهــو  املوضــوعي علــ  حســاب املفهــو  املسـؤولية يف العصــر احلاضــر نتيجــة للتطــور النبــري يف 
وابلتــايل ســينون ذلــك محايــة وضــمانة اكيــد  للــن م القانونيــة الســائد  الــي هتــد  بــدورها اىل  ،الش صــي

 محاية وصيانة حقو  االفراد.
نتنــاول يف املبحــ  االول  ،وألجــل حبــ  هــ ا املوضــوع بشــنل تفصــيلي ســو  نقســم  علــ  مبح ــن

ونبح  يف ال اين م اهر التعسف يف اسـتعمال حـ  التقاضـي  ،يف استعمال ح  التقاضيماهية التعسف 
 يسبقهما لهيد بعنوان )التطور التأرخيي لن رية التعسف يف استعمال ح  التقاضي(.  ،واالاثر املرتتبة علي 

 وسننهي البح  خبالة تتضمن عددا  من النتائ  واملقرتحات. 
 رية التعسف في استعمال رق التقاضيتمهيد: التطور التأريخي لنظ

بل هي ن رية قدميـة عرفهـا  ،ن رية التعسف يف استعمال احل  هي ليست ن رية جديد  او مبتدعةان 
ولننها إختفت فرت  من ال من  ،وتشب  هبا الفق  االسالمي ،الرومان مث إنتقلت اىل القانون الفرنسي القد 
( وجوســـران saleillesوجـــود اىل الفقيهـــن الفرنســـين ســـايل )ويرجـــ  الفضـــل يف ظهورهـــا مـــر  اخـــرى اىل ال

(Josserandواســتقرت يف الفقــ  وســار عليهــا القضــاء واخــ ت هبــا التقنينــات )،  وابلتــايل اصــبحت ن ريــة
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اثبتة ومستقر  وال يستطي  احد االستغناء عنها. وابلتايل انتعشـت هـ ه الن ريـة يف العصـر احلاضـر اذ كـان 
 .(7)رنسا الفضل يف إحياء مبدأ حتر  التعسف يف استعمال ح  التقاضيللقضاء والفق  يف ف

فقد اعطت الدساتري وقـوانن املرافعـات لالفـراد الن ـري مـن  ،فبعد كل ما ذكر بشأن تطور ه ه الن رية
االمتيــازات واحلقــو  وان مــن أهــم هــ ه احلقــو  هــو حــ  االفــراد يف اللجــوء اىل ااــاكم ))حــ  التقاضــي(( 

خالل  يلجأ االفراد عند االعتداء عليهم او عل  حقوقهم برف  الدعاوى املدنيـة علـ  مـن ُـاوز  وال ي من
عليهم او عل  حقوقهم ألن الدعوى هي عبـار  عـن جمموعـة مـن االجـراءات القضـائية الـي تت ـ  مـن قبـل 

تطلـ  لصـحة وممـا الشـك فيـ  إنـ  ي ،القاضي واطرا  الدعوى وقد تت   من قبـل الغـري كالشـهود وارـرباء
هـ ه االجـراءات جمموعـة مـن الشــروط املوضـوعية والشـنلية كـاإلراد  وااـل وغريهــا مـن الشـروط الـي جيــ  
ذكرهــا يف الوقــت واملنــان الــ ي حيــدده القــانون والــي مــن شــألا ان تنــون منتجــة وذات فاعليــة اجيابيــة يف 

 سري الدعوى.
اانمــة حــىت وان تــوافرت الشــروط يف رفــ  ولنــن يبقــ  االصــل وهــو الســلطة التقديريــة للقاضــي فــان 

اذا  ،فقــد ال تقبــل هــ ه االجــراءات وال ترتــ  عليهــا اآلاثر الــي حــددها القــانون ،الــدعوى فهــي غــري مل مــة
فح  التقاضي هو كبقية احلقو  خيض  اىل الن رية العامة الي ذكرهتا  ،استعملها الفرد وكان متعسفا   فيها

معــو ذلــك انــ  اذا قــا   ، اشــارت اىل ضــرور  عــد  التعســف يف اســتعمال احلــ مع ــم القــوانن املدينــة والــي
 الفرد لي اجراء معن فيج  علي  ان ال ينون متعسفا   يف استعمال  و ا االجراء. 
 المبحث االول: ماهية التعسف في استعمال رق التقاضي

والنتـــاب والتشـــريعات  الفقهـــاء لألتيـــة النبـــري  والبالغـــة ملوضـــوع التعســـف ملـــا حيتلـــ  مـــن اهتمـــا  لـــدى
واحنا  القضاء ولغرض بيان ماهية ه ا املوضوع بشنل دقي  فقد ارأتينا تقسيم ه ا املبح  علـ  ثالثـة 

نتنـاول يف املطلـ  االول التعريـف ابلتعسـف يف اسـتعمال حـ  التقاضـي وخنصـ  املطلـ  ال ـاين  ،مطال 
 ،التقاضــي فينــون عنــوا    للمطلــ  ال الــ لبيــان صــور التعســف أمــا أتصــيل التعســف يف اســتعمال حــ  

  وعل  النحو اآليت....
 املطلب االول:تعريف التعسف يف استعمال حق التقاضي

 ،يف بدايــة النــال  نوضــح معــو التعســف يف اســتعمال حــ  التقاضــي وفقــا   ملــا ذكــر يف آراء املســلمن
اموا بدراسة ه ا املوضوع واالهتما  بنافة  قفنرى ان الفقهاء املسلمن ،ومن مث ننتقل اىل مفهوم  القانوين

عل  اسال ان  يقو  عل  االصول واملبادئ العامة امل كور  يف  ،جوانب  وذلك بتحديد مفهوم  بشنل عا 
وقــد تبــن ذلــك يف دقــة مــا توصــلوا اليــ  يف تطبيــ  احنــا  ومفــاهيم هــ ه الن ريــة او االطــار  ،القــرآن النــر 

 (6)قو .العا  لنيفية استعمال كافة احل
                                                        

 ،1116 ،االســنندرية ،منشــأ  املعــار  ،مصـادر االلتــ ا  ،الوسـيط يف شــر  القــانون املــدين ،د: عبـد الــرزا  امحــد الســنهوري - 7
 .494ص

 .78ص ،2998 ،بريوت ،1ط ،االسالمين رية التعسف يف استعمال احل  يف الفق   ،د: فتحي الدريين - 6
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حيــ  مت تعريــف التعســف لنــ  ))حتايــل علــ  مقصــود الشــرع او هــو حتايــل علــ  بلــو  هــد  م يشــرع 
 .(5)احل  الجل ((

))  .(4)كما مت تعريف  ابن  ))استعمال احل  عل  وج  غري معتاد شرعا  
 ا  تباينـو  ا  نرى هنـاك اختالفـ ،اما خبصوص تعريف التعسف يف استعمال ح  التقاضي يف الفق  القانوين

 ،قسم منهم يعترب التعسف هو خروجا   عن حدود احل  ،بن آراء الفقهاء والنتاب والباح ن هب ا اجلان 
وهنـاك مـن كيـف فنـر  التعسـف  ،بينما آخرون يصفون  لن  احنرا  يف السلوك املألو  للش   العادي

(( planiol))اذ بالنيــــولوهبــــ ا ارصــــوص عــــر  االســــت ،بعيــــدا   عــــن مفهــــو  ُــــاوز احلــــدود وفنــــر  ارطــــأ
 عن حدود احل (( من خالل كالم  املشهور ))حي  ينتهي احل  يبدأ التعسف((. التعسف لن  ))خروج

وقــد أتثــر هبــ ا الــرأي يف البدايــة عــدد كبــري مــن الفقــ  الفرنســي واملصــري حيــ  عــر  لنــ  ))اســتعمال 
امــا القســم اآلخــر مــن  ،(3)الشــرط(( للســلطات الــي يتضــمنها احلــ  بغيــة حتقيــ  هــد  ال يتــوافر فيــ  هــ ا

الفقهاء فقد ذهبـوا بعيـدا   عـن فنـر  ارـروج عـن حـدود احلـ  عنـد تعـريفهم للتعسـف معتـربين ان التعسـف 
الــ ي ال ينفــي تصــوره املبــدئي لتصــوير التعســف يف اســتعمال حــ   ،هــو صــور  جديــد  لل طــأ التقليــدي

حي  يطلقون التعسـف علـ   ،وارطأ غري املألو  التقاضي ممي ين يف ذلك بن ما يسم  ابرطأ املألو 
وال ي يعتربون  إن  يقـ  نتيجـة اسـتعمال الشـ   حلقـ  بطريقـ  تـؤدي اىل  ،النوع ال اين لل طأ دون االول

 .(8)االخالل وارتناب خطأ تقصريي خيل حب  الغري
الدم  بن فنر   ويتبن من النال  امل كور آنفا   خبصوص تعريف التعسف هب ا الشنل إن  يؤدي اىل

 وكأن التعريف املتقد  هو لفنر  ارطأ وليس لفنر  التعسف.  ،ارطأ وفنر  التعسف
وك لك من الفق  الفرنسي من عر  التعسف تعريفا  يتعل  ابلغاية من استعمال احلـ  أي هـو احنـرا  

تماعيــة واالقتصــادية يف غايــة احلــ  وتبعــا   لــ لك مت تعريفــ  لنــ  ))هــو عبــار  عــن احنــرا  عــن الغايــة االج
 . (9)للح ((

ومـــن خـــالل دراســـة ومالح ـــة هـــ ا التعريـــف املتقـــد  علـــ  اســـال إنـــ  يفضـــل علـــ  مـــا قدمـــ  الفقهـــاء 
اال انــ  ممــا يؤخــ  عليــ  هــو  ،اآلخــرين إذ إنــ  مــن حيــ  ال ــاهر ال خيلــط بــن فنــر  ارطــأ وفنــر  التعســف

ألن فنــر  الغــرض  ،ملفهــو  التعســفوكــ لك عــد  التحديــد الــدقي   ،جعــل التعســف صــور  خاصــة لل طــأ
وابلتأكيـد مـن  ،االجتماعي واالقتصادي قد انتقدها الفق  خاصة بعد ظهور االنتقادات للفنر االشرتاكي

شأن ذلك سو  يؤدي اىل إاتحة الفرصة لتحنم القضا  يف اعتبار مسألة معينة تعد تعسفا  يف اسـتعمال 
ت بعض الفقهاء اىل تعريف التعسف من خالل الن ـر اىل وه ه االنتقادات دفع ،احل  ا  ال تعترب ك لك

                                                        
 .783ص ،1114 ،القاهر  ،2ط ،الن رية العامة للتعسف يف استعمال احل  االجرائي ،د: امحد ابراهيم عبد التواب - 5
 .788ص ،املصدر نفس  ،ذكره د: امحد ابراهيم ،الشيخ علي ارفيف ،من الفقهاء اادثن - 4
 .95بريوت ، بال سنة طب  ، ص ،منشورات زين احلقوقية ،دراسة مقارنة ،نية يف العقودحسن ال ،عبد املنعم موس  ابراهيم - 3
 .792ص ،مصدر ساب  ،،د: امحد ابراهيم عبد التواب حممد - 8
9 - JOSSERAND ((del abus de droits، 1905، p.44 
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وم ينـــن  ،حي  عرفـــوه تبعـــا   لـــ لك لنـــ  ))عمـــل ال ينـــون اال بقصـــد االضـــرار ابلغـــري،غايـــة احلـــ  نفســـ 
 .(21)لصاح  احل  مصلحة مقدر  او ذات قيمة مشروع ((

اضـــي الـــي ومـــن خـــالل االطـــالع علـــ  النصـــوص الـــي عاجلـــت ن ريـــة التعســـف يف اســـتعمال حـــ  التق
 1951لســــنة  40اشـــارت اليهــــا القــــوانن املدنيــــة وخاصـــة املــــاد  الســــابعة مــــن القـــانون املــــدين العراقــــي رقــــم 

 .(22)املعدل
وك لك االطالع عل  االحنا  القضائية هب ا ارصوص يتبن ان التعسـف حيصـل يف كـل حالـة يتـوفر 

يؤيد ذلك ان العديد من االجتهـادات الفقهيـة  مما،فيها معيار من املعايري الي نصت عليها القوانن املدنية
قد اشرتطت لتحق  التعسف حصول حالة من احلاالت او املعايري الي يعد مبوجبها الش   متعسفا   يف 
استعمال حق . وهب ا ارصوص فقد قضت حمنمة الـنقض املصـرية يف احـد احنامهـا ))لن التعسـف هـو 

حبي  جي  ان يت   احد الصور املنصوص عليها يف املاد   ،عبار  عن احنرا  يف سلوك الش   العادي
. وبـــ لك درجــــت ااـــاكم اىل االشــــار  اىل الـــن  القـــانوين الــــ ي يتضـــمن معــــايري (21)ارامســـة........((

 التعسف لتحديد فيما اذا كان الش   متعسفا   يف إستعمال حق  ا  ال.
فـنالحظ وحبــ ر  ،سـف مــن الناحيـة القانونيــةولـو أمعنـا الن ــر جيـدا   بشــأن التعريفـات الــي ذكـرت للتع

شــديد تعريــف بعــض املصــطلحات بشــنل عــا  والتعســف بشــنل خــاص هــو لــيس مــن مهمــة التشــريعات 
فمـــن خـــالل مـــا مت ذكـــره مـــن آراء الفقهـــاء بشـــان تعريـــف  ،وامنـــا مـــن مهمـــة الفقـــ  ،والقضـــاء كأصـــل عـــا 
للغــري  هــ ا املوضــوع ملــا حيدثــ  مــن ضــررو  يــة  مــ  اتن نصــو  تعريفــا   بســيطا   لــ  يــتالءالتعســف لمناننــا ا

حيـ  ينــون التعريــف علــ  الشـنل التــايل ))التعســف هــو إســتعمال الشـ   حلقــ  يف غــري اوــد  الــ ي 
  انشأ من اجل  مما يسب  ضررا   للغري((. 

 املطلب الثاني: صور التعسف يف استعمال حق التقاضي
حي  ينقسم عل  صورتن الصور  االوىل وهو التعسف يف استعمال ح  التقاضي يتمي  بطاب  خاص 

هــو إذ يعتــرب ،فالقســم االول هــو التعســف االجيــاي،التعســف االجيــاي والصــور  ال انيــة هــو التعســف السليب
فيتم ــل يف إتيــان صــاح  احلــ  االجرائــي  ،الغالــ  األعــم مــن صــور التعســف يف اســتعمال حــ  التقاضــي

وذلك  ،آخر دعوى كيدية ال صحة وا يف الواق  العملي كما لو رف  ش   عل  ش    ،سلوكا   مادا   
وابلتايل ينون قد تسب  يف  ،للحد او للحيلولة من انتفاع خصم  من القرار ال ي يصدره قاضي املوضوع

                                                        
 ،مصـدر سـاب  ،امحـد ابـراهيم عبـد التـواب د ،(( اشـار اليـ salellesلقد ذكر ه ا التعريف من الفق  الفرنسي هو الفقي  )) - 21

 .791ص
امـا  ،من اسـتعمل حقـ  اسـتعماال   غـري جـائ  وجـ  عليـ  الضـمان( -2( من القانون املدين العراقي عل  )3نصت املاد  ) - 22

ل سـوى االضـرار اذا م يقصـد مـن االسـتعما -2الفقر  ال انية من ه ه املاد  فقـد اشـارت اىل معـايري التعسـف يف اسـتعمال احلـ  وهـي: 
 وك لك اذا كانت املصاو غري مشروعة. –ابلغري وعد  التوازن بن املصاو واالضرار الي تصي  الغري 

أشــار اليهــا د: امحــد ابــراهيم  ،2944 ،العــدد االول ،إن ــر جملــة إدار  وقضــاا احلنومــة )بــدون رقــم واتريــخ( الســنة العاشــر  - 21
 .795ص ،مصدر ساب  ،عبد التواب
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أتخــري حســـم الــدعوى ممـــا يســب  ابلتأكيـــد ضــررا   علـــ  الطــر  اآلخـــر يف كســ  القضـــية املعروضــة امـــا  
 القاضي.

تعسف االجياي هـو تقـد  الشـ   بطلـ  او بطعـن وم ينـن لديـ  مصـلحة وصور  اخرى من صور ال
علمـا    ،ومـن دون وجـود مصـلحة مشـروعة يف اسـتعمال حقـ  ،يف تقدمي  و ا الطلـ  او الطعـن يف احلنـم

ان ه ا التعسـف االجيـاي مـن املمنـن ان يقـ  مـن غـري ارصـو  كالقضـا  وااـامن وارـرباء ويف صـور  قيـا  
كما يف منازعت  يف التنفي  م  عد  توافر   ،السلطة بتصر  اجياي لالضرار ابرصم اآلخر صاح  احل  او

املصلحة. ففي كل ه ه الصور يتم ل التعسـف يف اسـتعمال حـ  التقاضـي يف قيـا  صـاح  احلـ  بسـلوك 
 .(27)مادي يف تعسف  يف استعمال حق 

عــن ذلـك فالتعســف قـد ينــون سـلبيا   معــو ذلــك هـو عــن طريـ   ،االمتنــاع عـن اســتعمال احلــ  فضـال  
ال يقتصــر علــ  القيــا  بســلوك مــادي او االتيــان بعمــل  ،وعليــ  فالتعســف يف اســتعمال احلقــو  املوضــوعية

مــادي مــن صــاح  احلــ  بــل إنــ  متصــور ايضــا   عــن طريــ  امتنــاع صــاح  احلــ  اإلجرائــي عــن اســتعمال 
اجــراءات املرافعــات بقصــد االضــرار  كمــا هــو احلــال يف امتنــاع شــ   مــن القيــا  ابجــراء معــن مــن  ،حقــ 

 ابرصم.
او قيـا   ،وك لك يعترب من قبيل التعسف السليب إمتناع القاضي عن الفصل يف دعوى صـاحلة للحنـم

وكـ لك امتنـاع ااـامي مـن الطعـن ابحلنـم  ،اربري عمدا   بعـد  تبليـج ارصـو  للحضـور وابـداء مالح ـاهتم
اىل سقوط ح  املوكل يف الطعن وذلك الن مدد الطعن هي مـدد  الصادر ضد موكل  اضرارا   ب  مما يؤدي

 . (26)حتمية يرتت  عل  عد  مراعاهتا سقوط احل  يف الطعن
املعـــدل بقووـــا  1969لســـنة  83( مـــن قـــانون املرافعـــات املدنيـــة رقـــم 171وهـــ ا مـــا نصـــت عليـــ  املـــاد  )

اوزهـا سـقوط احلـ  يف ))املدد املعينة ملراجعة طر  الطعن يف القرارات حتمية يرتت  علـ   عـد  مراعاهتـا ُو
. فـــيالحظ إذن ان الغـــرض الـــ ي يســـع  اليـــ  ارصـــو  ابالمتنـــاع عـــن القيـــا  ابالجـــراءات (25)الطعـــن...((

كمـا هـو يف حالـة امتنـاع ارصـم عـن   ،القضائية هو لغرض اطالة الن اع مما يسب  الضرر اىل ارصـم اآلخـر
 ـا  العـا  او الـدف  بعـد  قبـول الـدعوى ابعتبـاره مـن الـدفوع الـي التقد  ابلدف  ابلـبطالن الـ ي يتعلـ  ابلن

كمــا لـو كانــت ارصــومة غــري متوجهــة او ان املـدعي لــيس لديــ  مصــلحة يف رفــ    ،اعطاهـا القــانون لل صــم
الدعوى. وب لك يتبـن ابن التعسـف قـد ينـون اجيـاي وقـد ينـون سـليب عـن طريـ  االمتنـاع عـن اسـتعمال 

 نون للش  . احل  ال ي اعطاه القا

                                                        
 .235ص ،بال سنة طب  ،دار النهضة العربية ،2ط ،التعسف يف التقاضي ،: ابراهيم امن النفياويد - 27
 .366ل ،مصدر ساب  ،د: امحد ابراهيم عبد التواب - 26
وكــ لك املــاد   ،2948لســنة  27( مــن قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املصــري رقــم 125وابملعــو نفســ  إن ــر املــاد  ) - 25

 .2987لسنة  91قانون اصول اااكمات املدنية اللبناين رقم ( من 424)
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 املطلب الثالث: تأصيل التعسف يف استعمال حق التقاضي
بعــد ان تناولنـــا تطــور هـــ ه الن ريــة مـــن الناحيــة التأرخييـــة ولــو بشـــنل مبســط واستعرضـــنا جمموعــة مـــن 

او حتايـل علـ  مقصـود  ،تعريفات الفق  بوصفهم وا لن  احنرا  يف السلوك املألو  او ُـاوز حـدود احلـ 
إذن ال بد ان نبن التأصيل  ،ن ذكر  صور ه ه الن رية سواء من الناحية االجيابية او السلبيةاملشرع وبعد ا

 القانوين او االسس الي نعتمد عليها يف ه ا التأصيل.
فبالتأكيد ان ن رية التعسف يف اسـتعمال حـ  التقاضـي تسـتند علـ  جمموعـة مـن االسـس او االصـول 

هـ ه الن ريـة يف احليـا  العمليـة ملـا وـا مـن عالقـة وثيقـة سـواء ابالفـراد او  والـي مـن خالوـا تـربز معـام واتيـة
فقــد بــرر اغلــ   ،ولعــل ابــرز هـ ه االصــول هــو مبـدأ العدالــة حيــ  يصـلح لتأســيس هــ ه الن ريـة ،حبقـوقهم
الن ـــري مـــن حـــاالت التعســـف وفقـــا   ملبـــدأ العدالـــة والـــ ي يقضـــي بعـــد  جـــواز اســـتعمال احلقـــو   اءالفقهـــ

لغــري او حبقــوقهم او بتحقيــ  مصــلحة ش صــية ال تتناســ  مــ  مــا يصــي  الغــري مــن ضــرر مــن لالضــرار اب
او قيــا  الشــ   بتجــاوز حــدود حقــ  مــن خــالل اســتعمال  لتحقيــ  مصــلحة معينــة  ،جــراء هــ ه املصــلحة

 ،او ان تتعـارض مـ  مـا هتـد  اليـ  املصـلحة العامـة ،وكانت ه ه املصلحة غري مشروعة علـ  سـبيل امل ـال
 .(24)ايل ينون قد اضر ابلطر  اآلخروابلت

اذ ال تنــون  ،ومـن اجلــدير ابلــ كر ان مبــدأ العدالـة يقضــي لن ال ينــون اســتعمال احلـ  بشــنل مطلــ 
معـو ذلــك ان  ،ممـا يســتوج  وحيـتم نسـبية احلقــو  الـي تعطـ  للشــ   ،هنـاك حقـو  مطلقــة للشـ  

هـــ ا املـــنح او هـــ ا األعطـــاء للحقـــو  لن  القـــانون ميـــنح االفـــراد حقوقـــا   يتصـــر  هبـــا مـــا يشـــاء مـــ  تقييـــد
 يستعملها دون ان يتجاوز احلدود املرسومة ل  وفقا   ملقتضيات العدالة.
فـأن هنـاك مبـدأ آخـر ال يقـل أتيـة  ،وابالضافة اىل مبدأ العدالة وما يؤديـة مـن أتصـيل ن ريـة التعسـف

ال ي يعمل عل  اجياد أتصيل و ه هو اآلخر  دععما مت ذكره وهو مبدأ حسن النية يف التصرفات حي  يُ 
والـ ي مـن شـأن  ان يقـو  الشـ   عنــد اسـتعمال حقـ  وقيامـ  بـبعض االجـراءات القضـائية الــي  ،الن ريـة

هـــو ان يقـــو  هبـــا مببـــدأ حســـن النيـــة وعـــد  االضـــرار ابرصـــم اآلخـــر واال اعتـــرب هـــ ا  ،منحهـــا ااه القـــانون
  القانون مسؤولية تعويض الطر  األخر وه ه مسألة الش   متجاوزا   حلدود حق  وابلتايل سريت  علي

تقديرية يبت فيها قاضي املوضوع مستندا   يف ذلك اىل جمموعة مـن القواعـد العامـة الـي تـن م العالقـة بـن 
 .(23)االطرا  املت اصمة وعد  ُاوز أي طر  عل  اآلخر بدون وج  ح 

ريــة وهــو ال يقــل اتيــة عــن مبــدأ العدالــة إذن يتضــح ان مبــدأ حســن النيــة يســاهم يف أتصــيل هــ ه الن 
 فنالتا يفرضان عل  الش   ان يستعمل حق  بدون تعسف او إضرار ابلطر  اآلخر. 

                                                        
 .53ص ،مصدر ساب  ،د: ابراهيم امن النفياوي - 24
 ،لبنـــان ،بـــريوت ،منشـــورات احللـــيب احلقوقيـــة ،2ط ،دعـــاوي التعســـف وأســـاء  اســـتعمال احلـــ  ،ااـــامي: ن يـــ  نعـــيم شـــالال - 23
 .49ص ،مصدر ساب  ،. وك لك ين ر: عبد املنعم موس  ابراهيم77ص ،1114
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 ،وم يقتصر األمر عل  ه ا احلد ولنن هناك من األسس املهمـة والـي تسـاعد يف أتصـيل هـ ه الن ريـة
ن املنــاف  والــي حيصــل عليهــا الشــ   إذ ان أتصـيل هــ ه الن ريــة جيــد أساســ  كــ لك يف ضــرور  التــوازن بــ

حبيـ  جيـ  ان ال تنـون االضـرار الـي تصـي  الغـري تفـو  املصـلحة الـي  ،وبن اإلضرار الـي تصـي  الغـري
واذا ما زاد الضرر عن املصلحة هنا تنهض مسؤولية الش    ،حيصل عليها الش   عند استعمال حق 

 ،نــون خصــما   لــ  يف الــدعوى املرفوعــة امــا  القاضــيبوصــف  متعســفا   حبقــ  ُــاه الطــر  اآلخــر والــ ي ي
ننــرا   للعدالــة عنــدها علــ  القاضــي ان يتــدخل ليعيــد التــوازن بــن املصــاو وعنــس ذلــك ســيعد القاضــي م

كــ لك ممــا ُــدر االشــار  اليــ  اىل ان أتصــيل ن ريــة   ،  مــ  مــا حيــدده ويل مــ  بــ  القــانونوهــ ا ممــا ال يــتالء
  ،اضي من املمنن رده اىل بعض املبادئ االجرائية العامة يف قانون املرافعاتالتعسف يف إستعمال ح  التق

وحيـاد القاضـي واملواجهـة  ،كمبدأ املساوا  بن ارصو  يف ابداء الطلبـات والـدفوع واالدلـة املوجـود  لـديهم
ارصـو  بعـد   ومبقتضـ  تعمـيم املبـادئ القانونيـة االجرائيـة يلتـ   ،بن ارصو  ومبدأ احرتا  احل  يف الـدفاع

هـ ا مـا  ،التعسف واالحنرا  يف استعمال تلك الضما ت الي كفلها القانون حتقيقا   للعدالة بن ارصـو 
وابلتـايل سـتتحق  املوازنـة بـن  ،يهد  الي  القانون يف محايت  للمجتم  وخاصة الطر  الضعيف يف العقد

 .(28)املصاو
التقاضي واآلثار المترتبة  المبحث الثاني: مظاهر التعسف في استعمال رق

 عليها

يف ه ا املوضوع جي  دراسة م اهر التعسف يف املرحلة الي تبدأ ابملطالبة القضائية حىت صدور حنم 
ونقصـــد  ،لـــائي يف موضـــوعها وهـــو مينـــن ان نطلـــ  عليـــ  مب ـــاهر التعســـف يف مرحلـــة ارصـــومة والطعـــن

ائية املتتابعة والي تبدأ ابملطالبة القضائية وتنتهي هنا هو جمموعة االجراءات القض instance Laابرصومة 
 ،. وهناك ابلتأكيد آاثر ترتتـ  علـ  ممارسـة هـ ه امل ـاهر مـن قبـل أطـرا  الـدعوى(29)ابحلنم يف املوضوع

خصصــنا  ،ولغــرض بيــان م ــاهر التعســف واآلاثر املرتتبــة عليهــا إرأتينــا تقســيم هــ ا املوضــوع علــ  مطلبــن
ونتنــــاول يف املطلـــ  ال ــــاين / آاثر  ،م ــــاهر التعســـف يف اســــتعمال حـــ  التقاضـــياملطلـــ  االول / لبيـــان 

 وعل  النحو اآليت.... ،املسؤولية الناشئة من التعسف يف استعمال ح  التقاضي
 املطلب االول: مظاهر التعسف يف استعمال حق التقاضي

ابلتأكيد قد تت    مبا ان الدعوى هي طل  ش   حق  من آخر اما  القضاء فاالجراءات القضائية
وقـد  ،واملـدع  عليـ  او مـن قبـل القاضـي ،ولارل من قبل اطرا  يف ه ه الـدعوى وهـو بـال شـك املـدعي

لارل من آخرين كما يف حالة الشـهود وارـرباء او أي متـدخل يف الـدعوى سـواء اكـان تدخلـ  انضـماميا   
ت قــد حيصــل مــن قبــل أي شــ   ممــن فــاملهم هنــا ان التعســف يف اســتعمال هــ ه االجــراءا ،او اختصــاميا  

 ذكروا عند قيام  لي اجراء قضائي معن.
                                                        

 .76ص ،املصدر الساب  ،ااامي: ن ي  نعيم شالال - 28
 .51ص ،16بند  ،1112 ،دار النهضة العربية ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،د: فتحي وايل - 29
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ابلتعسف ال ي يصدر من املدعي بوصف  من اطرا  الدعوى االساسية وال ي يت   عد   ،فنبدأ اوال  
م اهر من أبرزها تعسف املدعي يف استعمال احل  يف االدعاء عل  الرغم من ان ح  اللجـوء اىل القضـاء 

فضـــال   عـــن ذلـــك فاملــدعي هـــو الشـــ   البـــادئ (11)و  الــي كفلهـــا الدســـتور للنـــال كافــة يعــد مـــن احلقـــ
ألن بــ  تبــدأ ارصــومة  ،لل صــومة القضــائية وهــو الــ ي يطرحهــا امــا  القضــاء وهــو اهــم اطــرا  ارصــومة

 auteur duneوقـــــد وصـــــف  املشـــــرع الفرنســـــي بصـــــاح  االدعـــــاء  ،وتعتـــــرب مرفوعـــــة امـــــا  القضـــــاء
pretention(12). 

جـ  إذن علــ  املــدعي عنـد اســتعمال هــ ا احلـ  والقيــا  لي مــن االجـراءات القضــائية ان ال ينــون في
متعسفا   يف استعمال  أي لو استعمل  يف غري اود  ال ي انشأ من اجل  حبي  كان يقصد ب  اما تشـوي  

عوى وسيلة للتهديد  عة خصم  واالضرار او التشهري ب  او مبالغت  يف الطلبات واالجراءات او اختاذه الد
او جعـل التقاضــي اك ــر كلفــة علــ  ارصــو  او تعطيــل حسـم الــدعوى فنــل هــ ه م ــاهر يقــو  هبــا املــدعي 

وكـ لك قيــا  املــدعي ابلتقــد  ابالجـراءات القضــائية وكــان فيهــا ارهــا   ،(11)متعسـفا   يف حقــ  اُــاه ارصــم
 ،ن لديـ  مصـلحة يف رفـ  هـ ه الـدعوىاو رف  دعوى حب  يعلم املدين ابنقضـائ  او م تنـ ،ومشقة رصم 

إذ ان من املعلـو  لن الـدعوى ال تقبلهـا اانمـة اال اذا تـوافرت شـروطها مـن األهليـة والصـفة او ارصـومة 
ويالحــظ لن االجتهــادات القضـــائية قــد اكــدت مــا ذكـــر ه ســابقا   مــن احنــا  واشـــرتطت  (17)واملصــلحة

ضـــرور  وجــود املصـــلحة املشــروعة مـــن املــدعي او املـــدع  الســتعمال ارصـــم حقــ  يف اللجـــوء اىل القضــاء ب
 علي .

وهبــ ا ارصــوص قضــت حمنمــة الــنقض املصــرية ))حــ  االلتجــاء للقضــاء مقيــد بوجــود مصــلحة جديــة 
فاذا ما تبن ان املدعي كان مبطال   يف دعواه وم يقصد هبا اال االضرار خبصم  والنناية ب  فأن   ،ومشروعة

كما ان (16)مقررا   يف القانون بل ينون عمل  خطأ جيي  احلنم علي  ابلتعويض((  ال ينون قد ابشر حقا   
هـو توجيـ  احـد ارصـمن لآلخـر اليمـن  ،من احلاالت الي ينون فيها ارصم متعسفا   يف استعمال حقـ 

                                                        
ضـي حـ  الـي نصـت علـ  أن ))التقا ،1115( الفقـر  اثل ـا   مـن دسـتور العـرا  لعـا  29إن ر هب ا ارصوص ن  املـاد  ) - 11

 مصون ومنفول للجمي ((.
12 - Regard art 30 de NCPCF، pirrre Julien et Natalie Fricero ((droit iudicaire prive)) op.cit 

n23.p.15 465ص  ،مصدر ساب  ،اشار الي  د: امحد ابراهيم عبد التواب. 
 .236ص ،مصدر ساب  ،د: ابراهيم امن النفياوي - 11
( مـــن قـــانون املرافعـــات العراقـــي بقووـــا ))يشـــرتط ان ينـــون كـــل مـــن طـــريف 7ا نصـــت عليـــ  املـــاد  )ين ـــر هبـــ ا ارصـــوص مـــ - 17

واال وجـــ  ان ينـــوب عنـــ  مـــن يقـــو  مقامـــ  قـــانو    يف  ،الــدعوى متمتعـــا   ابالهليـــة الالزمـــة الســـتعمال احلقـــو  الـــي تتعلـــ  هبــا الـــدعوى
( 3واملاد  ) ،عراقي والي اشرتطت ان تقا  الدعوى عل  خصم قانوين ( مرافعات6وك لك ين ر ن  املاد  ) ،استعمال ه ه احلقو ((

والي اشرتطت يف املصلحة ان تنون حالة ومعلومة وممننة وحمققة ولننها اجازت است ناء رفـ  الـدعوى اسـتنادا   اىل  ،من القانون نفس 
 ودعوى قط  الن اع. ،ةدعوى ت بيت احل  ودعوى ت بيت احلال ،املصلحة ااتملة يف حاالت حمدد  منها

وال ي جاء تطبيقا   لـن  املـاد   1117لسنة  815يف الدعوى املرقمة  ،ان ر هب ا ارصوص حنم حمنمة النقض املصرية - 16
 .464ص ،مصدر ساب  ،( من القانون املدين املصري. اشار الي  د: امحد ابراهيم عبد التواب571)
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  احلا ة وكان متعسفا   يف توجيهها عل  الرغم من ان توجي  اليمن احلا ة هو ح  مقرر لل صـم مبوجـ
 .(15)قانون االثبات

عن ذلك من احلاالت الي ينون فيها املدعي متعسفا   يف استعمال ح  التقاضي هـو تعسـف   ،فضال  
ومن ابرز م اهرها هو تعسف املدعي يف توجي  طل   ،يف التحنم بسري االجراءات القضائية او ارصومة

مــن ضــما ت صــحة التقاضــي الــي  بــرد القاضــي لغــرض إطالــة النــ اع علــ  الــرغم مــن ان رد القاضــي يعــد
اعطــت مبوجبهــا قــانون املرافعــات العراقــي احلــ  ألطــرا  الــدعوى تقــد  طلــ  بــرد القاضــي اذا كــان هنــاك 

 ،1969لسنة  83من قانون املرافعات العراقي رقم (14)( 93حالة من حاالت الرد الي نصت عليها املاد  )
قد  طل  برد القاضي فيج  علي  اال ينون متعسفا   ففي ه ه احلالة وان كان ألي من ارصو  احل  بت

كمـا ان مـن م ـاهر   ،لن كان الغرض االساسي ال ي يهد  الي  هو إطالة الن اع ،يف استعمال ه ا احل 
تعســـف املـــدعي اآلخـــرى يف االجـــراءات القضـــائية هـــو ابـــداء الـــدفوع والطلبـــات النيديـــة او التعســـفية يف 

دعوى لعد  مرات دون مربر او االدعاء ابلت وير لغرض اطالة مد  حسم كما لو طل  أتجيل ال  ،ارصومة
 الدعوى لالضرار ابرصم االخر.

ومن اجلدير ابل كر ان التعسف ال يصدر من املدعي فقـط الن مباشـر  االجـراءات القضـائية ال 
صـم يقتصر علي  اذ ينون للمدع  علي  مباشر  ه ه االجراءات القضـائية دون تعسـف واضـرار ابر

 (13)واملدع  علي  هو من يقد  يف مواجهتـ  طلبـا  للقضـاء للحصـول علـ  احلمايـة القضـائية  ،االخر
ومــن احلــاالت الــي ينـــون فيهــا املــدع  عليـــ  متعســفا  يف اســتعمال حقـــ  هــو التمــادي يف االننـــار 

 علــ  الــرغم مــن ان اننــار املــدع  عليــ  مــا يــدعي بــ  املــدعي يف موضــوع ،لالضــرار ابرصــم االخــر
الدعوى يعد مـن احلقـو  الـي كفلهـا القـانون لنـل شـ   لغـرض رد ادعـاء ارصـم االخـر واجبـاره 

ولنــــن اســــتعمال الشـــــ   وــــ ا احلــــ  جيــــ  ان ال ينــــون متعســـــفا  يف  (18)علــــ  اثبــــات ادعائــــ  
كمـا   ،كما لو اننر الوار  صحة الوصية عل  الرغم بعد  وجود أي شك حـول صـحتها  ،استعمال 

ليـــ  اال ينـــون متعســـفا  يف توجيـــ  الطلبـــات الفرعيـــة لغـــرض أتجيـــل الـــدعوى جيـــ  علـــ  املـــدع  ع
وأتجيـــل حســـمها وهبـــ ا ارصـــوص اعتـــربت حمنمـــة الـــنقض الفرنســـية ان طلـــ  احالـــة القضـــية اىل 

 .(19)اررباء للمر  ال ال ة دون ذكر اسباب جدية يشنل تعسفا  

                                                        
والـي اعطـت لنـل ارصـمن احلـ  يف توجيـ  اليمــن  2939لســنة  213ت رقـم ( مـن قـانون االثبـا226ان ـر نـ  املـاد  ) - 15

بقووـا ))لنــل مــن ارصــمن لذن مــن اانمــة ان يوجـ  اليمــن احلا ــة اىل ارصــم اآلخــر((. كمــا نصـت الفقــر  اثنيــا   مــن املــاد  اعــاله 
 توجيهها((. عل  ان ))للمحنمة ان ترفض توجي  اليمن احلا ة اذا كان ارصم متعسفا   يف

( ، من قانون املرافعات العراقي عل  حاالت رد القاضي وهي اذا كان احد الطـرفن مسـت دما  عنـده او  97نصت املاد  ) - 14
 كان قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفن او مساكنت  او كان قد تلق  من  هدية قبل اقامة الدعوى او بعدها.

 .664، ص 2995 ،االسنندرية ،دار اجلامعة اجلديد  للنشر ،2ج ،ة والتجاريةقانون املرافعات املدني ،د: امحد هندي - 13
جملة القـانون واالقتصـاد ،  ،اساء  استعمال احل  يف التقاضي والتنفي  ،االساء  يف اجملال االجرائي ،د: عبد الباسط مجيعي - 18
 .124ص ،2987
ـــد التـــواب،أشـــار اليـــ  Bull. Civ،Tuin،1953،Cass.soc.22.p.436ان ـــر  - 19  ،مصـــدر ســـاب  ،ا د: امحـــد ابـــراهيم عب

 .371ص
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فقـد حيصـل التعسـف مـن قبـل ابالضافة اىل م اهر التعسف الصادر  من املـدعي واملـدع  عليـ  
فالقاضــي هــو مـن يتــوىل ادار  اجللســة والسـري يف اجــراءات الــدعوى ومـن مث اصــدار احلنــم  ،القاضـي

مما يعطـي احلـ  لل صـو   ،واال يعترب القاضي ممتنعا  عن احقا  احل  ومننرا   للعدالة ،املناس  فيها
قبل القاضي قبول القاضي الي ومن صور التعسف يف استعمال احل  من  (71)بتقد  شنوى علي  

طلــ  او دفــ  مقــد  مــن قبــل ارصــو  دون ان يتأكــد مــن جديــة الــدف  او طلــ  ووجــود مصــلحة 
مما يؤدي اىل احالـة الـدعوى للتحقيـ  ممـا يسـب  اطالـة مـد  النـ اع واالضـرار  ،للش   ال ي قدم 

 ابرصو .
 املطلب الثاني: آثار التعسف يف استعمال حق التقاضي

لنـــن هـــ ا التطبيـــ   ،ذ وتطبيـــ  قواعـــد القـــانون علـــ  خضـــوع االفـــراد االختيـــاري ألحنامـــ يعتمـــد نفـــا
وذلــك يف صــور  خمالفــة وــ ه القواعــد ،التلقــائي قــد يواجــ  بعــض العقبــات والعراقيــل الــي حتــول دون نفاذه

وتشنل  ، ومي ل ه ا السلوك عائقا   حيول دون نفاذ قواعد القانون عل  حنو يتعن مواجهت ،ابرروج عليها
بتحريـك وســائل القــانون امل تلفــة الــي  ،هـ ه ال ــاهر  إســت ناء يف حيــا  القـانون يلــ   قهرهــا والتغلــ  عليهــا

فاذا مـا حصـل حالـة  ،تيسر فرض إراد  القانون وإعالء كلمت  عل  امل الفن وابلوسائل اجلربية عند الل و 
فــان ذلــك يرتتــ   ، اســتعمال حــ  التقاضــيمــن احلــاالت الــي ذكر هــا آنفــا   والــي حيصــل فيهــا تعســف يف

والي مـن  ،علي  عدد من اآلاثر وأول ه ه اآلاثر هو ضرور  القيا  ابلتدابري الوقائية قبل قيا  ه ه احلاالت
ابرزهــا عــد  قبــول اانمــة ألي إجــراء مــن االجــراءات القضــائية اذا كــان فيهــا تعســفا   مــن قبــل الشــ   

إذ يعد ذلك مانعا   من التعسف ومن اجلدير ابل كر  ،ضرار ابرصم اآلخرال ي تقد  هبا مما يؤدي اىل اال
فـان ذلـك يسـتل   وجـود مـربرات  ،اىل ان عد  القبـول وان كـان مـن التـدابري الوقائيـة ملنـ  حصـول التعسـف

وم ـال ذلـك ان قيـا  الشـ   ابجـراء قضـائي كمـا لـو رفـ  الـدعوى امـا  اانمـة فـان ذلـك  ،لعد  القبول
امـا اذا م حيصـل االعتـداء فيعـد الشـ   متعسـفا   يف إختـاذه  ،بطـا   حبصـول االعتـداء علـ  حقـ ينون مرت

وابلتأكيــد ان مــن االســباب الــي تــؤدي اىل عــد  قبــول  ،ومــن مث ال يقبــل منــ  هــ ا االجــراء ،وــ ا االجــراء
 .(72)االجراء القضائي هو ختلف شرط من شروط قبول الدعوى كاالهلية وارصومة واملصلحة

إذ ان الشــ   اذا م ينــن لديــ  مصــلحة مــ  تــوافر شــروط الــدعوى االخــرى ال حيــ  لــ  رفــ  الــدعوى 
( مــن قــانون املرافعــات العراقــي والــي اشــرتطت يف 6وهــو مــا نصــت عليــ  املــاد  ) ،بوصــفها اجــراء قضــائي

ا   اىل املصلحة وان كان جيوز إست ناء رف  الدعوى استناد ،املصلحة ان تنون معلومة وحالة وممننة وحمقق 
من القيود عل  ارصو  والغرض منها هو احلـد  ا  فان هناك عدد ،وفضال   عن التدابري الوقائية (71)ااتملة 

                                                        
( اىل احلاالت الي جيوز فيها الشنوى عل  القاضي وهي اذا وق  منـ  غـ  او تـدليس او خطـأ مهـين 184أشارت املاد  ) - 71

 جسيم اوقبل منفعة من احد ارصو  وامتن  القاضي عن احقا  احل .
 .757، صد. ابراهيم امن النفياوي ، مصدر ساب   - 72
( مرافعات عراقي عل  ان ))يشرتط يف الـدعوى ان ينـون املـدعي بـ  مصـلحة معلومـة وحالـة 4ان ر ما نصت علي  املاد  ) - 71

 وممننة وحمققة وم  ذلك فاملصلحة ااتملة تنفي ان كان هناك ما يدعو اىل الت و  من احلا  الضرر ب وي الشأن.........((.
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مــن تعســفهم يف اســتعمال حقهــم كمنــ  ارصــم مــن توجيــ  اليمــن اذا تبــن للقاضــي مــن ظــرو  الــدعوى 
رصـــم اآلخـــر علـــ  الـــرغم مـــن ان توجيـــ  ومالبســـاهتا ان قيـــا  ارصـــم بتوجيـــ  اليمـــن يـــؤدي اىل االضـــرار اب

وكــ لك مــن القيــود هــو منــ  ارصــو  مــن االسرتســال يف املرافعــة  ،اليمــن هــو حــ  كفلــ  القــانون لل صــو 
( مــن قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة 102وهــو مــا نصــت عليــ  املــاد  ) ،وارــروج عــن موضــوع الــدعوى

وال جيـــوز  ،  االســـتماع اىل اقـــوال ارصـــم حـــال املرافعـــةاملعـــدل بقووـــا ))جيـــ 1968لســـنة  13املصـــري رقـــم 
 مقاطعتهم اال اذا خرجوا عن موضوع او مقتضيات الدفاع فيها......((.

فأنـ   ،فأن القانون ويف سـبيل عـد  قيـا  احـد ارصـو  ابلتعسـف يف اسـتعمال حقـ  ِّ  ،فضال   عن ذلك
وهـو  ،بـ  قبـل الـدخول يف موضـوع الـدعوى رت  ج اء  يتم ل بسقوط احل  يف الدف  الشنلي اذا م يتقـد 

( من قانون املرافعات العراقي والي نصت عل  إن ))الدف  ببطالن تبليج عريضة 73ما نصت علي  املاد  )
 الدعوى واالورا  االخرى جي  ابداؤه قبل أي طل  او دف  آخر واال سقط احل  في .....((.

بقووــا ))الــدف  بعــد  االختصــاص املنــاين جيــ   ( مرافعــات عراقــي74وكــ لك مــا نصــت عليــ  املــاد  )
ابــداؤه قبــل التعــرض ملوضــوع الــدعوى واال ســقط احلــ  فيــ ((. واذا كانــت التــدابري الوقائيــة هتــد  اىل منــ  

فان  يرتت  عل  قيا  أي مـن ارصـو  ابلتعسـف يف اسـتعمال حقـ  ِّ حتقـ  مسـؤوليت  ِّ عـن  ،وقوع التعسف
الــــة قيــــا  خصــــم ابالحنــــرا  عــــن الغايــــة املشــــروعة حلقــــ  ابســــتعمال وهــــ ه املســــؤولية تتحقــــ  يف ح ،ذلــــك

وفضــال   عــن  ،كمــا لــو كانــت املصــلحة غــري موجــود  لل صــم وقــت قيامــ  ابالجــراء  ،االجــراءات القضــائية
االحنرا  عن الغايـة املشـروعة للحـ  يشـرتط ان ينـون اسـتعمال ارصـم حلقـ  ِّ يـؤدي اىل االضـرار ابرصـم 

وان تنـــون هنـــاك عالقـــة ســـببية بـــن  ،ملصـــاو الـــي يقررهـــا القـــانون لصـــاح  احلـــ االخـــر بصـــور  تتجـــاوز ا
اما اذا م ينن هناك عالقة سببية فال  ،االحنرا  ال ي يقو  ب  ارصم والضرر ال ي يصي  ارصم اآلخر

وان تســــب  حبصــــول الضــــرر للغــــري طاملــــا كــــان اســــتعمال احلــــ   ،تتحقــــ  مســــؤولية ارصــــم عــــن االضــــرار
 .(77)مشروعا   

 الخاتمة:

بعد ان تناولنا موضوع التعسف يف استعمال ح  التقاضي وبينا تعريف  وصوره وأتصيل  وم اهره واهم 
مــن النتــائ  واملقرتحــات وهــي علــ   خــالل هــ ا البحــ  املــوج  اىل عــددو توصــلنا مــن  ،االاثر املرتتبــة عليــ 

 النحو اآليت.
 اوالً : النتائج  

ملمـول لنـي يعـد الشـ   متعسـفا   اُـاه غـريه وابلتـايل يلـ    تبن إن  ال بد من وقوع ضرر حقيقي .2
 ابلتعويض.

                                                        
 .819تواب ، مصدر ساب  ، صد. أمحد ابراهيم عبد ال - 77
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تبــن إن التعســف امــا ان ينــون اجيابيــا   أي قيــا  الشــ   بعمــل اجيــاي يهــد  مــن ورائــ  االضــرار  .1
  ،وامــا ان ينــون ســلبيا   أي حالــة االمتنــاع عــن القيــا  لي مــن االجــراءات القضــائية ،ابرصــم اآلخــر

 االسراع يف حسم الدعوى دون سب  مشروع. كأمتناع القاضي عن
 تبن ان القانون يعاق  الش   مبجرد ُاوز احلدود املرسومة ل  حىت وان اعطاه القانون ه ا احل . .7
ال يعترب اخـالال   حبـ  الطـر   ،ان عد  الرد من القاضي عل  الدفوع والطلبات النيدية يف ارصومة .6

 قديرية ملن  وقوع التعسف.اآلخر وامنا استعمال القاضي لسلطت  الت
 ثانياً : املقيرحات:

ضرور  تفعيل دور  القضاء الرقاي واعطاء الضما ت الالزمة للحفاظ عل  هيبة ه ه املؤسسة املهمة  .2
 ملا وا من حفظ للحقو  ومن  اآلخرين من التجاوز عليها. 

لـ لك نقـرت   ،التعسـف مبا ان ح  أتجيل الدعوى من اك ر احلقـو  شـيوعا   الـي حتصـل فيهـا ظـاهر  .1
ان تعدل املدد اادد  حلسـم كـل دعـوى وعـد  التالعـ  ابلسـقو  ال منيـة لنـي حنـافظ علـ  حقـو  

 اآلخرين من التجاوز.
حبيـ   ،نقرت  إضافة ن  اىل قانون املرافعات املدنيـة يف االحنـا  العامـة لنـي يـن م مسـألة التعسـف .7

نون املرافعـات والقـوانن االجرائيـة اآلخـرى لنضـمن ينون نصا   عاما   يسري علـ  كافـة احلقـو  يف قـا
 عد  قيا  ارصم ابإلجراء التعسفي خوفا   من سلطة القانون.

واخريا   نقرت  زاد  عدد القضا  لسرعة حسم الدعاوى ألن أتخريها يؤثر سـلبا   علـ  حقـو  ارصـم  .6
 عها.اآلخر وال شك إن  ترف  يوميا   العشرات من الدعاوى عل  اختال  انوا

 المصادر 

 أواًل / الكتب القانونية:

 بال سنة طب . ،دار النهضة العربية ،2ط ،التعسف يف التقاضي ،د: ابراهيم امن النفياوي .2
 ،القــاهر  ،2ط ،الن ريــة العامــة للتعســف يف اســتعمال احلــ  االجرائــي ،د: امحــد ابــراهيم عبــد التــواب .1

1114. 
 ،االسـنندرية ،دار اجلامعـة اجلديـد  للنشـر ،2ج ،لتجاريـةقـانون املرافعـات املدنيـة وا ،د: امحد هنـدي .7

2995. 
 .2998 ،بريوت ،1ط ،ن رية التعسف يف استعمال احل  يف الفق  االسالمي ،د: فتحي الدريين .6
 .1112 ،دار النهضة العربية ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،د: فتحي وايل .5
 ،منشــا  املعــار  ،مصــادر االلتــ ا  ،قــانون املــدينالوســيط يف شــر  ال ،د: عبــد الــرزا  امحــد الســنهوري .4

 .1116 ،االسنندرية
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بـال منـان  ،منشـورات زيـن احلقوقيـة ،دراسة مقارنـة ،حسن النية يف العقود ،عبد املنعم موس  ابراهيم .3
 وسنة طب .

 ،منشـورات احللـيب احلقوقيـة ،2ط ،دعاوي التعسف واساء  استعمال احلـ  ،ااامي: ن ي  نعيم شالال .8
 .1114 ،لبنان ،وتبري 

 ثانيًا / القوانني والدساتري 
 املعدل. 2952لسنة  61القانون املدين العراقي رقم  .2
 ، املعدل. 2949لسنة  87قانون املرافعات املدنية العراقي رقم  .1
 املعدل.  ،2939لسنة  213قانون االثبات رقم  .7
 عدل.امل 2948لسنة  27قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم  .6
 املعدل. ،2968لسنة  272القانون املدين املصري رقم  .5
 املعدل.  ،2987لسنة  91قانون اصول اااكمات املدنية اللبناين رقم  .4

 .1115دستور العرا  لعا  
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 اإلرالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية

Referral of the same dispute in front of a foreign court  

 (1) األسدي الرضا عبر الرسول عبد م.د.أ

 (2) كحيط مهدي صالح م.م

 Assist.Prof. Abdul-Rasool A. Al-Asadi 
Assist.lec. Saleh M. Igheit                        

 المستخلص

يعد موضوع اإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمة اجنبية من املوضوعات الي ح يت ابهتما  العديد 
تفاقيات الدولية والتشريعات املقارنة وفق  القانون الدويل ارـاص فضـال عـن أروقـة ااـاكم األجنبيـة، من اال

ملا ل  من منفعة عمليـة ختتصـر اإلجـراءات وتـوفر الوقـت واجلهـد وتتجنـ  االحنـا  املتعارضـة الصـادر  مـن 
دور احنـــا  مضـــمونة حمنمــة دولتـــن خمتصــتن أصـــال بن ـــر النــ اع، كـــ لك يــؤدي االخـــ  ابإلحالـــة اىل صــ

التنفي  عل  املستوى الدويل، أي ان احلنم ال ي يصدر ينون متمتعـا بقـو  النفـاذ مـا دامـت اانمـة الـي 
أصــدرت  هــي االقــدر علــ  حســم النــ اع. متم ــل اإلحالــة قيــدا إجرائيــا موجهــا اىل صــحة إجــراءات الــدعوى 

ا التشـري  ومنهـ-ال  بعـض التشـريعات األصولية دون التعرض اىل أسال احل  او اىل شروط الدعوى، خب
وــــا تن ــــيم هــــ ا املوضــــوع يف نطــــا  العالقــــات الدوليــــة، واقتصــــاره علــــ  مســــتوى  الــــي م يتســــنو  -العراقــــي

العالقــــات الداخليــــة، إذ حتــــال احــــدى الــــدعوين املنتميــــة لــــ ات املوضــــوع علــــ  اانمــــة األســــب  يف ن ــــر 
مـن هـ ا الـدف ، كمـا ان تن ـيم اإلحالـة لقيـا  ذات النـ اع الدعوى األوىل بناء  علـ  طلـ  ارصـم املسـتفيد 

علــ  املســتوى اإلقليمــي ال يفــي مبتطلبــات العالقــات القانونيــة الدوليــة ومقتضــيات التجــار  العامليــة، ولعــد  

                                                        
 جامعة اببل / كلية القانون. - 2
 ./كلية القانونجامعة اهل البيت - 1



 

 اإلحالة ل يام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية 

235 

وجـــود دراســـة عمليـــة شـــاملة ومستفيضـــة ملوقـــف االتفاقيـــات الدوليـــة والتشـــريعات الـــي اهتمـــت لحنامـــ ، 
الدراســة املتســمة ابســتعراض احللــول التفصــيلية ألحنــا  موضــوعية وإجرائيــة يســتفيد دفعتنــا اىل وضــ  هــ ه 

منهــا ارصــم يف طلــ  إحالــة الــدعوى اىل اانمــة امل تصــة املرفــوع امامهــا النــ اع أوال، مــىت تــوفرت شــروط 
 هـــ ه اإلحالـــة، مـــن خـــالل التطـــر  اىل االطـــار القـــانوين إلشـــنالية البحـــ  مـــ  حماولـــة ارـــوض يف التن ـــيم
القانوين ملوضوع الدراسة، من اجـل خلـ  حالـة التـوازن القـانوين يف االحنـا  الصـادر  مـن ااـاكم امل تصـة 

 بن ر منازعات االفراد املشوبة بعنصر أجنيب.
Abstract 
It is the subject of a referral to the establishment of a dispute before a 

foreign court of the topics that attracted the attention of many international 

conventions and comparative legislation and jurisprudence of private 

international law as well as the corridors of foreign courts, because of its 

practical benefit abbreviated procedures and save time and effort and 

avoid provisions conflicting issued by the two court of original jurisdiction 

conflict, as well as taking lead with reference to the provisions of the 

issuance of guaranteed execution at the international level, which means 

that the judgment be issued enjoying strong force as long as the trial court 

is the most capable to resolve the dispute. Referral constraint represented 

procedurally directed to the health of the lawsuit fundamentalism 

procedures Without exposure to the basis of the right or to the terms of the 

lawsuit, other than some of the legislation - including Iraqi legislation -alta 

not to be able to regulate this matter within the scope of international 

relations, and confined to the level of internal relations, it forwarded (a 

Da'oyen) belonging to the same subject on the former Court in the eyes of 

the first case at the request of the discount beneficiary of this payment, as 

the organization referral to do with the conflict at the regional level does not 

meet the requirements of international legal relations and the requirements 

of the WTO, and the lack of study of a comprehensive and thorough 

process for the position of international conventions and legislation that 

focused on its provisions, Prompted us to put these characterized the 

review of the detailed solutions substantive and procedural with the 

provisions of the benefit of the discount in the request to refer the case to 

the raised competent court hearing the first conflict, where there is the 

terms of this referral, through addressed to the legal framework for the 

problematic search with an attempt to delve into the legal regulation of the 

subject of study, study, in order to create balance in the case of legal 
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verdicts of the competent courts into disputes individuals vestiges foreign 

element. 

 المقدمة:

ان املعطيات الي يستند اليها قاضي املوضوع يف حل اية منـازع موضـوعية او إجرائيـة تنـون مـن خلـ  
املشــرع الــوطين، اذ ال مينــن للقاضــي ان خيــرج عــن توجيــ  املشــرع واال تعــرض حنمــ  للــنقض وانتفــ  اثــره 

ع القـــوانن فقــط، وامنـــا ت ـــري التنـــازع يف دائـــر  العملــي، فعالقـــات االفـــراد املشـــوبة بعنصــر اجنـــيب ال ت ـــري تنـــاز 
اذ  أجنبيـة أخـرى، حمنمـة أمـا  النـ اع ذات لقيـا  ابإلحالـة الـدف  فنـر  االختصاص القضائي الدويل ومنهـا

 يعــد هــ ا املوضــوع مــن املوضــوعات الــي ح يــت ابهتمــا  االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات املقارنــة لضــمان
 ابإلحالــة، ولضــمان ابلــدف  األخــ  يــتم إن م متعارضــة تنــون والــي قــد لنــ اع،ا يف الصــادر  األحنــا  تنفيــ 
 الـدف  بفنـر  األخـ  رفـض حـال يف حيـد  قـد الـ ي املتعاقـد  الـدول حمـاكم إجـراءات تنـازع حـدو  عد 

 ت ـري الـي اإلجرائيـة الـدفوع أهـم مـن ابإلحالـة الـدف  يعـد أخـرى. إذ حمنمـة أما  الن اع ذات لقيا  ابإلحالة
 أية الدويل القضائي القانون إطار يف ابإلحالة مرك  الدف  حتديد ي ري وال ،اراص الدويل القانون يف جلدلا

 لنـ اعا رفـ  الـي الوطنيـة والدولـة،أوال حماكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي االجنبية الدولة م ال كانت إذا ،صعوبة
 يـن م مجـاعي أو ثنـائي دويل ابتفا  مرتبط منها كل حماكم أما  الدف  إبداء يراد والي أخريا حماكمها أما 
 ك لك.حمتمل لبس كل ي ول سو  األمر ه ا بشأن التفاقيةا النصوص تلك اىل فبالرجوع ،املسالة تلك
 حمـدد موقـف لـ  أخـريا حماكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي للدولـة الـوطين التشـري  كـان اذا تـ كر صـعوبة ت ـور ال

 النـ اع ذات لقيـا  ابإلحالـة الـدف  مـن الدوليـة واالتفاقيـة القانونيـة الـن م وقـفم كما إن  ،الدف  من وواضح
 تن مهـا، وإمنـا م دوليـا، وأخـرى تن يمهـا علـ  صـريح بشـنل نـ  مـن فمنهـا ،أخـرى اىل دول  من خيتلف
  الداخلي. التشري  مستوى ابلتن يم عل  اكتفت
 الش صـــي عنصـــرين احتـــاد مـــن االجرائـــي اوجودهـــ تســـتقي قانونيـــة فنـــر  هـــو امنـــا النـــ اع ذات قيـــا  ان

 لتحــد  محايتــ ، املطلــوب احلــ  حمــل الشــيء ذات عــن قضــائيا بــ  املطالبــة تنــررت لنــ اع معــا واملوضــوعي
 شــروط حتنمــ  النقــل هــ ا،اخرى اىل حمنمــة مــن الــدعو  نقــل اتهــا معينــة ااثرا الفنــر  هــ ه ســب  إباثر 

 اجــراءات صــحة اىل يوجـ  قيــد ابلـا تعريفهــا مينـن والــي ،االجرائيــة املسـائل بعــض ي ـري انــ  كما،موضـوعية
 االجرائــي الـدف  ان جنــد هنـا من،الـدعو  شــروط اىل او احلـ  اسـال اىل يتعــرض ان دون االصـولية الـدعوى
 بـين الـ ي االجراء عل  ينص  بل ب  املدع  احل  اصل يطال وال اااكمة جمرى يف منازعة وسيلة يشنل
 او قانونيـة غـري اااكمـة الن امـا الـدعوى، هـ ه موضوع يف املناقشة ارجاء د هب الدعوى استحضار علي 

 سريها. وقف يستوج  سب  لوجود
يف القـانون الـدويل  هـ ا املوضـوع حيتويهـا الـي القانونيـة للجوانـ  واملستفيضـة ولندر  اااوالت الشـاملة

يف االحنا  وتسـهيل  توازن من وحيقق  ة،العالقات القانونية الدولية اراص يف أاثر من ينتج  اراص، وما
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تنفيـ ها ارأتينـا التصـدي ملعاجلتــ  وفـ  مبح ـن نتنـاول يف املبحــ  االول اإلطـار القـانوين لقيـا  ذات النــ اع 
 وسن ص  املبح  ال اين لدراسة التن يم القانوين للموضوع حمل البح .

 اإلطار القانوني لقيام ذات النزاع: المبحث األول

 أخــرى،الن ــري مـن االتفاقيـات الدوليــة فنـر  الـدف  ابإلحالــة لقيـا  ذات النـ اع أمــا  حمنمـة لقـد تبنـت 
تنــون متعارضــة إذا م يــتم األخــ  ابلــدف   والــي قــدتضــمن تنفيــ  األحنــا  الصــادر  يف النــ اع  وذلــك لنــي
يف حـال  حيد  وال ي قد املتعاقد .عد  حدو  تنازع إجراءات حماكم الدول  وك لك لضمان ابإلحالة.

ملا كـان هـ ا املبحـ  متعرضـا   .(7) رفض األخ  بفنر  الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمة أخرى
لإلطار القانوين ل ات الن اع فسو  نقو  بتقسيم  إىل مطلبن نتناول يف املطل  األول التعريـف ابإلحالـة 

  إلحالة.لالطبيعة القانونية  ويف املطل  ال اين الن اع،لقيا  ذات 
 التعريف باإلحالة لقيام ذات النراع: املطلب األول

أو  متعـدد ، وكانـت مـواطنهمكما إذا تعدد املدعي عليهم   واحد ،قد ختت  أك ر من حمنمة بدعوى 
إذا اتفــ  علــ  مــوطن خمتــار لتنفيــ  عقــد فريفــ  املــدعي دعــوى أمــا  حمنمــة خمتصــة مث يرفعهــا أمــا  حمنمــة 

 الــدعوى األوىل لعـــد  رضــائ  عـــن اُــاه اانمــة يف حتقيـــ  القضــية املرفوعـــة أخــرى خمتصــة قبـــل الفصــل يف
أو يتــوىف املــدعي أثنــاء ســريها فريفعهــا ورثتــ  أمــا  حمنمــة أخــرى جلهلهــم بقيــا  النــ اع أمــا  اانمــة  أمامهــا،
ا كما قد يقيم ش   دعوى أما  حمنمة غري خمتصة مث ي بت وا اختصاصها بعد االعرتاض عليهـ  األوىل.

فرتفــ  الــدعوى مــر  أخــرى لســب  مـن األســباب املتقدمــة او لغــريه أمــا  حمنمــة أخــرى  املناســ ،يف الوقـت 
ســو  نتنــاول التعريــف ابإلحالــة مــن خــالل ثالثــة و موضــوع حب نــا  وهــ ا هــو (6) وقــد تنــون أجنبيــةخمتصــة 
 .فروع

 معنالالالال  اإلحالالالالة: الفالالرع ا   
ت هـــر حينمـــا ترفـــ   ،املتعلقـــة ابالختصـــاص القضـــائي الـــدويل اإلحالـــة هـــي دفـــ  مـــن الـــدفوع اإلجرائيـــة

الــدعوى أوال  أمــا  حمنمــة خمتصــة مث ترفــ  كــ لك أمــا  حمنمــة أخــرى أيضــا  خمتصــة ابلنــ اع و لنــن إحــدى 
هـــاتن اانمتـــن تنـــون أك ـــر عدالـــة و مالئمـــة لألطـــرا  مـــن اانمـــة األخـــرى فيـــتم الـــدف  ابإلحالـــة إىل 

و عل  اانمة امل ار أمامها الدف  ابإلحالة أن تتوقف عن  ،ع و الي حتق  العدالةاانمة األفضل يف الن ا 
و تقــو  إبحالتهــا إىل اانمــة األخــرى الــي رفــ  إليهــا ذات النــ اع دون  ،الن ــر يف الــدعوى و الفصــل فيهــا

األخــ   .إن(5)اإلجرائيــة ف  كمــا قلنــا مــن الــدفوع دالتعــرض ألصــل احلــ  املــدع  بــ  و لــ لك يعــد هــ ا الــ
ك لك  ابإلحالة يؤدي إىل توفري الوقت و النفقات ابلنسبة للمتقاضن و القائمن عل  أداء مرف  العدالة.

                                                        
 القاهر ، – العربية النهضة دار األسر ، عالقات جمال يف الدولية املدنية اإلجراءات قواعد توحيد حنو  صر، ع مان د.  صر - 7

 .218 ، ص1121 ،2ط
 .112ص ،2981 ،4 ط نشر، و طب  منان بدون املرافعات، قانون يف الدفوع ن رية الوفا، ابو امحد د. - 6
ـــة اىل والنـــوعي واالـــي للمحـــاكم الفـــين االختصـــاص مليجـــي، حممـــد امحـــد د. - 5  النهضـــة دار ،2ط امل تصـــة، ااـــاكم واالحال
 .146ص ،2991، القاهر  العربية،
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أن األخ  ابإلحالة يؤدي إىل صدور أحنا  مضمونة التنفي  عل  املستوى الدويل أي احلنم ال ي يصدر 
فعلـ  ســبيل  .(4) قــدر علـ  حسـم النـ اعينـون متمتعـا  بقـو  النفـاذ مــا دا  أن اانمـة الـي أصـدرت  هـي األ

امل ال ان سائحا  بلجينيا  جاء إىل  ال العرا  لغرض السياحة و الن هة و أثناء رجوع  إىل الفنـد  الـ ي 
ففـــي هـــ ه احلالـــة أي اانمـــة الـــي أقـــدر علـــ  حســـم النـــ اع  ،يســـنن فيـــ  يف أربيـــل تعـــرض حلـــاد  دعـــس

ي حمنمـــة املـــدعي. يف احلقيقـــة ان اانمـــة العراقيـــة هـــي اانمـــة اانمـــة العراقيـــة أ  ااـــاكم البلجينيـــة أ
 احلاد .أدلة  وحتصل عل تنشف علي  بسهولة  وتستطي  أناألفضل أللا األقرب إىل حمل احلاد  

ومــن اجلــدير ابلــ كر انــ  ال توجــد صــعوبة يف حتديـــد مركــ  الــدف  ابإلحالــة يف إطــار القــانون القضـــائي 
ألجنبيـة الـي أثـري أمـا  حماكمهـا النـ اع أوال  والدولـة الـي رفـ  النـ اع أمـا  حماكمهـا اراص إذا كانـت الدولـة ا

إبــداء الرفــ  أمـــا  حماكمهــا كــل منهمـــا مــرتبط ابتفــا  دويل ثنـــائي أو مجــاعي يــن م تلـــك  والــي يريـــدأخــريا  
اخريا  وا موقف حمـدد كان التشري  الوطين للدولة الي رف  الن اع أمامها   إذاك لك ال ت ور صعوبة   املسألة،

م ـال ذلـك مـا قـرره القـانون  أخـرى.ضح من الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمـة دولـة أجنبيـة واو 
يف األن مـة القانونيـة الـي م تضـ  تن يمـا   احلقيقـة تبـدو ولنـن الصـعوبة الحقـا .االيطايل ال ي سريد ذكره 

حي  رفض او قبول  وحمدد منم يت   موقف واضح  حي  واملصريقانونيا  للمشنلة كالقانون الفرنسي 
 .(3) الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمة أجنبية أخرى

ومبناســبة احلــدي  عــن اإلحالــة لقيــا  ذات النــ اع إمــا  حمنمــة أخــرى جيــ  أن منيــ  بــن اإلحالــة لقيــا  
طريف العقد رف  دعوى  أحديل امل ال لو ان فعل  سب. (8)لالرتباط بن الدعوتن  وبن اإلحالةذات الن اع 

دعـوى علـ  خصـم  يطلـ  بطالنـ  فـال جيـوز يف هـ ه احلالـة الـدف   ورفـ  األخـرعل  األخر يطل  تنفي ه 
إذا  وكــ لك احلـــال لالرتبــاط.الــدف  ابإلحالــة  وإمنــا جيــوز األوىل،ابإلحالــة لقيــا  ذات النــ اع أمــا  اانمــة 
دعـوى  وأقـا  األخـر معينـة،رر الـ ي حلـ  املـدعي عليـ  يف حـاالت رفعت دعوى يطلـ  فيهـا تعـويض الضـ
فال جيوز يف الدعوى األخري  التمسك ابإلحالة لقيا  ذات  احلادثة.مطالبا  ابلتعويض رطأ األول يف ذات 

  لالرتباط.التمسك ابإلحالة  وإمنا جيوز الن اع.
 ابإلحالة ر ط الد أل : الفرع الثا 
يف  اجلـدلالـي ت ـري  اإلجرائيـة الدفوعا  ذات الن اع أما  حمنمة أجنبية من أهم لقي ابإلحالةيعد الدف  

 أيـة صـعوبة،طار القـانون القضـائي الـدويل إيف  ابإلحالة مرك  الدف وال ي ري حتديد  اراص،لدويل القانون ا
لنــ اع أمــا  الــي رفــ  والدولــة الوطنيــة اأوال، أذا كانــت مــ ال الدولــة االجنبيــة الــي رفــ  النــ اع أمــا  حماكمهــا 

دويل ثنائي أو مجـاعي يـن م تلـك  ابتفا  ا  أما  حماكم كل منها مرتبط الدف لي يراد أبداء احماكمها أخريا و 

                                                        
 النـربى، اجمللـة مصـر، القانونيـة، النتـ  دار طبعـة، رقـم بـدون يل،الـدو  القضـائي االختصـاص الرفاعي، العليم عبد أشر . د - 4
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كـ لك ال  سـو  يـ ول كـل لـبس حمتمـل. األمـرالتفاقية بشـأن هـ ا ا النصوصفبالرجوع اىل تلك  املسالة،
رفــ  ألنــ اع أمــا  حماكمهــا أخــريا لــ  موقــف حمــدد  لــيالــوطين للدولــة ا التشــري ت ــور صــعوبة تــ كر أذا كــان 

  .(9) لن اع أما  حمنمة أجنبيةالقيا  ذات  ابإلحالة الدف  وواضح من
ومـن  للمشـنلة.م تضـ  تن يمـا  قانونيـا   الـي الوضـعيةلقانونيـة ا األن مـةحلقيقيـة يف ا الصـعوبةأمنا تبـدو 
خـالل مـا تقـد  يشـرتط لقبـول  الفرنسـي. ومـنلقـانوين ا ا والن ملصري األقانوين  الن ا  األن مةأم لة تلك 

 هي: ــتوافر عد  شروط  ابإلحالة الدف 
 ن ابلرعاقب أمام حمكمرني لد ليرني  رلفرني: ان مر وعرتكون هناك دعوات ا   : انالشرط 

 الـدف ل ويعين انـ  يشـرتط لقبـو  الدف ،املشنلة وال تتوافر بدون  املصلحة يف  أصلان ه ا الشرط مي ل 
لقيــا  ذات ألنــ اع أمــا  حمنمــة أجنبيــة أن تنــون هنــاك دعــوى قــد رفعــت أمــا  حمنمــة دولــة قبــل  ابإلحالــة

 رفعها أما  حماكم دولة اخرى.
لوطنيــة مــ ال م ا ماكااــوقــت ن رهــا امــا   الــدعوىأذا كانــت  ابإلحالــة الــدف مبعــو أنــ  ال مينــن أبــداء 

  الوطنيـة،كانـت الـدعوى عنـد بـدء حترينهـا امـا  ااـاكم   إذااو  ة،االجنبيـتنن قـد رفعـت بعـد امـا  ااـاكم 
 االتية:كانت قد انقضت اما  القضاء االجنيب الحد االسباب   الوطنية،كانت قد انقضت 

 املوضوع.ا  ضاء الدعوى بصد ر حكم حائي يف  ا ال: 
انـ  جيـ  عـد  قبـول الـدف  صدر حنم لائي يف الـدعوى املرفوعـة امـا  اانمـة االجنبيـة ف إذايعين ان  

وذلــك الن صــدور حنـم لــائي يف الــدعوى املقامـة يف ارــارج ينفــي شـرط قيــا  ذات النــ اع امــا   ابإلحالـة،
 بصـددها،اذ ينون القضاء االجنيب يف ه ه احلالة قد انقطعت صلت  ابلدعوى واستنف  واليت   اانمتن،

 الي .وابلتايل فان  ال يتصور االحالة 
 ضاء الدعوى قب  الفص  يف املوضوع ا   اث يا:

  عديـد ، ألسبابالغاية منها بصدور حنم يف الدعوى وذلك  إدراكيعين ان  قد تنتهي ارصومة دون 
ففـــي هـــ ه احلـــاالت تـــ ول ارصـــومة دون  ســقوطها،او  تركهـــا،او  املـــد ،كحالــة انقضـــاء ارصـــومة مبضـــي 

 املوضوع.الوصول اىل هدفها بصدور حنم يف 
  حد  ا  را   احمل   السبب يف الدعويني:  :الثاالشرط 

يقصد هبـ ا الشـرط هـو ان تنـون املنازعـة او القضـية املرفوعـة امـا  احـدى اانمتـن هـي ذاهتـا القائمـة 
فــال بــد ان تنــون القضــيتان ومــا ذات املوضــوع والســب  وقــائمتن بــن االطــرا   االخــرى،امــا  اانمــة 

 -:التايلوذلك عل  التفصيل  ،أنفسهم
يقصـد مبوضـوع الـدعوى مـا هـو مطلـوب فيهـا بواسـطة االطـرا  سـواء كـان مـن  املوضوع،وحد   :ا ال

هــ ا املوضــوع مبــا هــو وارد يف  خصــم ، ويتحــددقبــل املــدعي او مــن قبــل املــدع  عليــ  ردا علــ  ادعــاءات 
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ت وكــ لك بواســطة طلبــا وجــدت،ان  الفرعيــة،صــحيفة الــدعوى االصــلية، ومــا هــو مطلــوب يف الــدعوى 
 فموضوع الدعوى هو ال ي يرسم حدود الن اع. الدفاع،ارصو  واوج  

الشـ   اىل رفـ   تلجـ ان سـب  الـدعوى هـو الواقعـة او الوقـائ  القانونيـة الـي  السـب ،وحد   :اث يا
فـان  املوضـوعية،النـ اع مـن الناحيـة  إطـارفـاذا كـان موضـوع الـدعوى حيـدد  حلمايتـ ،االمر اىل القضاء طلبا 

 .(21) يعين حتديد السند القانوين ال ي يربر املطالبة القضائية القانونية،الن اع من الناحية  إطاردد سببها حي
أي مـــن تنـــون وـــم  الـــدعوى،ارصـــو  الـــ ين تنشـــأ بيـــنهم  ابألطـــرا يقصـــد  االطـــرا ،وحـــد   :اثلثالالالا

  مواجهتهم.الدعوى ومن توجد الدعوى يف 
  2959مـايو سـنة 5 ائية يف حنمهـا الصـادر يف ون را لت لف ه ا الشرط رفضت حمنمة السن اجل

االجانـ   أحدوقائ  تلك القضية يف دعوى املطالبة ابلتعويض الي رفعها  ابإلحالة، وتتل  الدف   قبول
فـــدفعت احـــدى الشـــركات املـــدع  عليهـــا  االفـــال ، أحـــدلتعويضـــ  عـــن الضـــرر الـــ ي حلقـــ  نتيجـــة لعـــرض 

ولنـن اانمـة الفرنسـية رفضـت هـ ا الـدف   اجنبيـة، اع امـا  حمنمـة لقيا  نفس النـ ابإلحالةواملنتجة للفلم 
عل  ان  ال مينن قبول  طاملا كان املدعي االجنيب ال ي قا  برف  الدعوى اما  القضاء االجنيب قد  أتسيسا

 .اخرين أطرا رفعها عل  
 توا ر اال رصاص لك  مت احملكمرني الثالث:الشرط 

املرجـ  يف حتديـد مـا  مـا هـو سؤال،وي ار هنا  الدعوى خمتصتن بن ريعين ان تنون كل من اانمتن 
االختصـاص املعمـول هبـا  يرجـ  يف ذلـك اىل قواعـد خمتصـةق هـلأذا كانت اانمة االجنبية خمتصـة أ  غـري 

أبــدى الــدف   قواعــد االختصــاص الــدويل يف دولــة القاضــي الــ ي ذلــك اىليف الدولــة االجنبيــة ا  يرجــ  يف 
 فريقن:انقسم اىل  الشأنفق  يف ه ا أمام ، أن ال

  ان ه ا احلل يضمنيف قانون القاضي وحجت   قواعد االختصاصضرور  الرجوع اىل رى الفري  األول ي
سـتت ل  عـن ن ـر الـدعوى ألن  أللـا ابإلحالـة،والية قضاء اانمة الـي يـدف  امامهـا  عد  االنتقاص من

ختضــ  حتمــا لقــانون  الــي اإلجرائيــة ألــا مــن املســائل العــا ، كمــا توصــف الن ــا مــن  االختصــاصقواعــد 
عنـدها  ومباشـر يسـتوياضافة اىل ألا قواعد أمر  )قواعد بوليسية( وهي قواعد ذات تطبي  فوري  القاضي

 وأجان .أجان  ا  خليط من وطنين  أطرا  الدعوى سواء كانوا وطنين أو
اانمـة االجنبيـة  د االختصاص الي تعمل يف ظلهافريى ضرور  تطبي  قواع ال اين،لفري  أما ابلنسبة ل

وه ا احلل يتف  م  ن  الفقـر   خمتصة،كانت خمتصة ا  غري   إذاما  الي رفعت اليها الدعوى اوال لتحديد
وال ي جاء فيها )... وان اااكم  2948لسنة  27قانون املرافعات املصري رقم  من 198اوال من املاد  

خمتصة ابملنازعة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدويل املقرر  يف قانولا(. ونرجح االجنبية الي اصدرت  
 االتية: لألسباباالول  الراي
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 مـــن ان الـــدعوى غـــري داخلـــة يف اختصـــاص حماكمـــ  الوطنيـــة تطبيقـــا لقاعـــد  مـــن قواعـــد للتأكـــد :ا ال
او كمـا يـرى جانـ     يف مصـر،تنـون الـدعوى متعلقـة بعقـار واقـ العا ، كـأناالختصاص املتعلقة ابلن ا  

تــدخل يف االختصــاص املشـــرتك  بشــألا ابإلحالــةمــن الفقــ  الفرنســي جيــ  ان تنــون الــدعوى الـــي يــدف  
 للمحاكم الوطنية وغري داخلة يف نطا  االختصاص املان  وا. 

ي مــن ان االختصــاص املنعقــد  للمحنمــة الــ ابإلحالــةالقاضــي امل ــار امامــ  الــدف   يتأكــدلنــي  :اث يالالا
من شالا تفضي اىل اصدار حنم ينون  رفعت اليها الدعوى اوال تسوغ  رابطة جدية بن الن اع واانمة

قابال الن يعرت  ب  او ينفـ  يف دولـة القاضـي امل ـار امامـ  الـدف  ولـيس مبنيـا علـ  الغـ  والتحايـل وذلـك 
 اصدا ب لك االضرار خبصم .لعلم املدعي ابن تلك اانمة سو  ُيب  اىل كافة طلبات  او مع مها ق

 قابلية احلكم الصادر مت احملكمة احملا  اليها الدعوى للرنفي  الرابأل:الشرط 
يقصـــد بـــ  ان ينـــون احلنـــم الـــ ي تصـــدره اانمـــة االجنبيـــة قـــابال الن يعـــرت  بـــ  وان ينفـــ  يف دولـــة 

تطبيقها عند اصدار احلنـم مـن التنفي ، ويتعن عل  اانمة الوطنية ان تتاب  االجراءات االصولية الي مت 
كـــان احلنــم االجنـــيب الــ ي سيصــدر عـــن اانمــة االجنبيـــة ســينون قـــابال   إذااانمــة االجنبيــة ملعرفـــة مــا 

 الرفض.سينون مصريه  ألن  التنفي ،ينون احلنم خمالفا للن ا  العا  يف دولة  وان ال ال،للتنفي  ا  
الفرنســي مبوجــ  حنــم حمنمــة اســتئنا  ابريــس  مــر  يف احنــا  القضــاء ألولوقــد تقــرر هــ ا الشــرط 

ُـوز ااثرتـ  امـا  حمنمـة فرنسـية لصـاو حمنمـة  ابإلحالـةالـدف   )ان، والـ ي جـاء فيـ  2944عا   الصادر
ان مينــن قبــول هـ ا الــدف  مــن  ألجـلغــري انــ   سـاب ،اجنبيـة خمتصــة ومرفــوع اليهـا ذات الــدعوى يف اتريــخ 

ان تفضـي الـدعوى املرفوعـة يف ارـارج اوال اىل حنـم ينـون قـابال قبل حمنمـة فرنسـية فانـ  جيـ  ان يـرجح 
 . (22)فرنسا( الن يعرت  ب  وينف  يف 

 ان يرم الد أل قب  امو  يف املوضوع  قب  اي د أل  كلي أ ر امامس:الشرط 
واحلنم فيـ  ابن ال يقـد  هـ ا الـدف  اىل اانمـة امل تصـة الـي رفعـت  ابإلحالةوتنون اجراءات الدف  

م يبــده يف عريضــة الــدعوى او  إذاوعليــ  يســقط حــ  ارصــم يف التمســك ابلــدف   متــأخرا،امهــا الــدعوى ام
  ضمنيا.واعترب ان  تنازل عن ه ا الدف  تنازال  الدعوى،تقد  بدف  عد  القبول او خاض يف موضوع 

 م رات اإلحالة ل يام ذات النزاع أمام حمكمة اجنبية: الفرع الثالث
حالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمـة أجنبيـة يقـو  علـ  مجلـة مـربرات مينـن إمجاوـا مبـا حي  إن مبدأ اإل

 -يلي:
من مربرات األخ  ابإلحالة من  التضارب احلاصل يف األحنا  عل  الصعيد الدويل وأتكيد  إن-أوال:

أمـا  حمنمـة  رو  التعاون الي جي  أن تسود بن الـدول حيـ  إن قبـول الـدف  ابإلحالـة لقيـا  ذات النـ اع
نـ  تعـارض األحنـا  حيـ   أجنبية جي  أن يستجي  إىل مبدأ عا  أساس  حتقي  حسن أداء العدالـة ُو
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إن األخ  ب  يـؤدي إىل صـدور أحنـا  مضـمونة التنفيـ  علـ  املسـتوى الـدويل أي إن احلنـم الـ ي يصـدر 
 . م الن اعينون متمتعا بقو  النفاذ مادا  إن اانمة الي أصدرت  هي األقدر عل  حس

قبــول الــدف  ابإلحالــة ملقاومــة الغــ  حنــو االختصــاص حيــ  إن األخــ  ابإلحالــة ينــون  ضــرور -:اث يالالا
عل  ذلك إن املدعي  م ال. (21) الدويلوسيلة فعالة ملن  التالع  بقواعد االختصاص القضائي يف اجملال 

نـم الصـادر مـن هـ ا القضـاء لـن ال ي يرف  دعواه أما  القضاء األجنيب سرعان ما يتضح ل  أحيـا  إن احل
ينون يف صاحل  فيسارع يف رف  دعواه أمـا  القضـاء الـوطين ن ـرا ملـا سـو  يصـدره هـ ا األخـري مـن حنـم 

 .يف صاحل 
قبــول الــدف  ابإلحالــة هــو التعــويض احلقيقــي للصــياغة مفــرد  اجلانــ  لقواعــد االختصــاص  يعــد-:اثلثالالا

ائي الـدويل هـي قواعـد وطنيـة حيـ  تسـتقل كـل دولــة القضـائي الـدويل حيـ  أن قواعـد االختصـاص القضـ
برســم حــدود اختصــاص حماكمهــا ابلفصــل يف املنازعــات ذات العنصــر األجنــيب دون تنســي  مــ  غريهــا مــن 

 الدول وقد ترت  عل  ذلك ألا من ارصائ  األساسية و ه القواعد ألا قواعد أحادية اجلان .
الدويل اراص توج  القول بقبول الدف  ابإلحالة حي   التطورات الي حدثت يف القانون إن-:رابعا

م تعــد فنــر  ســياد  الدولــة هــي األســال يف رســم حــدود االختصــاص القضــائي اــاكم الــدول بــل أصــبح 
 .(27) األسال هو ارتباط الن اع ابلدولة وقدر  ه ه الدولة عل  كفالة اأثر احلنم الصادر فيها

تصــاد يف اإلجــراءات وكـــ لك تــوفري الوقــت والنفقــات ســـواء مــربرات اإلحالـــة أيضــا االق مــن-: امسالالا
ابلنســبة لل صــو  أو ابلنســبة اــاكم الدولــة الــي رفــ  إليهــا النــ اع الحقــا حيــ  يســهل علــ  اانمــة إقامــة 

 .للوصول إىل احلقيقة أقربالنشف عل  حمل حدو  الفعل الضار لتنون 
نمة أجنبية أصبح من عالمات التطور احلدي  األخ  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حم إن-:سادسا

لالختصاص القضائي الدويل ومن مقتضـيات السياسـة التشـريعية لتشـجي  التعـاون القضـائي الـدويل حيـ  
  .(26) إن عد  األخ  ب  يضر مبصاو املتقاضن يف ميدان التجار  الدولية

 لإلحالةالطبيعة القانونية : املطلب الثاني
الحالة توافر االختصاص لنـل مـن اانمتـن بن ـر الـدعوى وهـ ا يـؤدي بنـا اىل ذكر  ان  من شروط ا

خمتصـــة يف ن ـــر  ابإلحالـــةنتيجـــة منطقيـــة ان تنـــون اانمـــة الـــي تن ـــر يف الـــدعوى والـــي مت الـــدف  امامهـــا 
و فمـا هـ قانونـ ،ويقو  القاضي ك لك بتطبي  املسائل االجرائية املتبعة يف  املوضوعي،الدعوى من اجلان  

 االجرائيةقوهل تعترب االحالة من الدفوع املوضوعية ا  من الدفوع  الدف ق
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 خصــم ،يقصــد ابلــدفوع بصــفة عامــة كافــة الوســائل الــي يلجــا اليهــا ارصــم لــريد هبــا علــ  ادعــاءات 
 هي:والدفوع عل  ثالثة انواع  الدعوى،الفصل يف  أتخريلتفادي احلنم و ا ارصم مبا يدعي  او 

ذلــك  ابإلجــراءاتيقصـد ابلــدف  الشــنلي او املتعلـ   ابإلجالالراءات:شالالكلية ا  املرعل الالة الالد وع ال .2
الدف  ال ي يوج  اىل اجراءات ارصومة بغرض اصدار حنم ينهي ارصومة دون الفصل يف موضوعها او 

 الفصل في ، م ل الدف  بعد  االختصاص او بطالن اورا  التنليف ابحلضور. أتخرييؤدي اىل 
كـأن   بـ ،الدف  املوضوعي هو ذلك الدف  ال ي يوج  اىل ذات احلـ  املـدع   :ملوضوعيةالد وع ا .1

يننــر نشــوء هــ ا احلــ  او يــدعي ســقوط  او انقضــائ  ويشــمل كــل دفــ  يرتتــ  عليــ  رفــض طلبــات املــدعي  
  والـدف  ابكتسـاب ئ  الدف  ابلوفاء ابلـدين او انقضـاوم ال حصر،ومن مث فال يق  حتت  بعضها،كلها او 

 ابلصورية.لنية ابلتقاد  والدف  ببطالن العقد والدف  امل
الـــدف  بعـــد  القبــول هـــو ذلـــك الــدف  الـــ ي يوجـــ  اىل حــ  املـــدعي يف رفـــ   الالالد أل بعالالالدم ال بالالالو :.7

الدعوى هبد  اننار ه ا احل  استنادا لعد  توافر شروط  ومن مث من  اانمـة مـن ن ـر الـدعوى املرفوعـة 
 ل الــدعوى لرفعهــا مــن غــري صــفة او لســابقة الفصــل فيهــا او النتفــاء املصــلحةاليهــا وم الــ  الــدف  بعــد  قبــو 

ابملوضــوع ســنبح   مــن خــالل فــرعن خنــ  يف اولــ  االحالــة مــن الــدفوع املوضــوعية بينمــا  ولإلحاطــة .(25)
 االجرائية.من الدفوع  لإلحالةسنعقد ال اين 

 االحالة مت الد وع املوضوعية: الفرع اال  
فعا موضوعيا تشري اشناال عل  مستوى الفق  وسو  نتطر  اىل اراء الفقهـاء هبـ ا االحالة بوصفها د

االول ذه  اىل ان االحالة هي قيد عل  حرية الدولة  لإلحالةالشأن وهناك راان بشأن الطبيعة القانونية 
ة يف حتديــد االختصــاص الــدويل ااكمهــا يقتضــي  التعــاي  املشــرتك بــن الــدول حيــ  ان االصــل هــو حريــ

املشرع الداخلي يف رسم حدود والية القضاء الوطين ابملنازعات اراصة الدولية من خالل حتديد الضوابط 
وهبـــ ه الطريقـــة حيـــدد  ،الـــي ينعقـــد مبقتضـــاها االختصـــاص الـــدويل للمحـــاكم الوطنيـــة بن ـــر هـــ ه املنازعـــات

ة مــادا  انــ  ال توجــد ســلطة او املشــرع نصــي  ااــاكم الوطنيــة مــن واليــة القضــاء ازاء حمــاكم الــدول االجنبيــ
هيئـــة دوليـــة ختــــت  هبـــ ا ابملنازعــــات اراصـــة الدوليــــة مـــن خـــالل حتديــــد الضـــوابط الــــي ينعقـــد مبقتضــــاها 

وهبــ ه الطريقــة حيــدد املشــرع نصــي  ااــاكم  ،االختصــاص الــدويل للمحــاكم الوطنيــة بن ــر هــ ه املنازعــات
ة مـادا  انـ  ال توجـد سـلطة او هيئـة دوليـة ختـت  هبـ ا الوطنية مـن واليـة القضـاء ازاء حمـاكم الـدول االجنبيـ

عل  ان  وجود الدولة يف اجلماعة الدولية يل مها م  ذلك ببعض القيود  التحديد يف القانون الدويل املعاصر
او الي لليها ضرورات التعاي  املشرتك بن الدول عل  خال   ،الي يفرضها العر  الدويل يف ه ا اجملال

م ـل  ، مة الي تفرضها االعرا  الدولية عل  حرية الدولة يف حتديد االختصـاص الـدويل ااكمهـاالقيود املل
الت ا  الدولة بت ويل االجنيب ح  االلتجاء ااكمها والت امها ابحرتا  احلصا ت القضـائية للـدول االجنبيـة 

يف ه ا اجملال وان م تنـن مل مـة فان هناك قيودا اخرى عل  حرية الدولة  ،ورؤسائها ومم ليها الدبلوماسين
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فهـ ه . (24) تفرضـها مقتضـيات التعـاي  املشـرتك بـن الـدول اال الـا قيـودخ  ،مبقتض  احنا  القانون الـدويل
 ،القيود االخري  اذن لليهـا اعتبـارات التعـاون الـدويل الـي تتطلبهـا فلسـفة القـانون الـدويل يف تطـوره املعاصـر

طــة بــن النــ اع املطــرو  والدولــة حــىت ينعقــد االختصــاص الــدويل ااكمهــا ومــن هنــا كــان اســتل ا  وجــود راب
وحــىت ال يرتتــ  علــ  وجــود هــ ه الرابطــة اعتــداء علــ  واليــة ااــاكم االخــرى الــي يــرتبط نفــس  ،ابلــدعوى

الن اع مبحاكمها بينمـا ذهـ  الـراي ال ـاين اىل ان االحالـة هـي عبـار  عـن تنـازع اختصـاص اجيـاي للمحـاكم 
ر ان قبــول االحالــة يف االطــار الــدويل يبــدو امــرا  منطقيــا  يف ظــل الصــياغة القانونيــة االحاديــة لقواعــد ابعتبــا

االختصــاص القضــائي الــدويل والــي تتجلــ  يف اســتقالل مشــرع كــل دولــة برســم حــدود اختصــاص حماكمــ  
ل هنـ ا وضـ  فانـ  دومنـا تنسـي  مـ  غـريه مـن الـدول ويف م ـ األجنيب،ابلفصل يف املنازعـــات ذات العنصر 

مينن تصور حدو  تنازع اجياي بن حماكم دولتن بشان الفصل يف منازعة واحد  كان ختت  حماكم دولة 
معينـــة ابلفصـــل يف املنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــد ابـــر  يف هـــ ه الدولـــة يف حـــن ختـــت  حمـــاكم دولـــة اخـــرى 

 .(23)يف ه ه الدولةابلفصل يف ذات املنازعة لنون العقد قد نف  أو كان واج  تنفي ه 
يشــري اىل ذات االحالــة بوصــفها قيــدا الن االصــل هــو حريــة الدولــة يف  ألنــ وحنــن نــرجح الــراي االول 

حتديد االختصاص القضائي الدويل ااكمها الوطنية فتأيت االحالة وتضي  من نطا  ه ه احلرية اما الـراي 
 هـــو تركيـــ خ  ابإلحالـــة  عـــد قبـــول الدولـــة حيـــ كحـــل،الـــ ي انب قـــت عنـــ  االحالـــة   اإلطـــارال ـــاين فهـــو يعـــين 

والبد لنا ان نعر  ان ابداء الدف  املوضوعي هو تعرض . الختصاص اانمة االجنبية املرفوع امامها الن اع
احل  املدع  ب   أصلويرتت  علي  الاء الن اع عل   املوضوع،يف  ملوضوع الدعوى واحلنم بقبول  هو حنم

فال جيوز ُديد الن اع اما  اانمة الـي اصـدرت  او امـا  أي حمنمـة اخـرى  وحيوز حجية الشيء اانو  ب 
(28). 

ان تتوقـــف عـــن الن ـــر يف  ابإلحالـــةوذكـــر  يف تعريـــف االحالـــة انـــ  علـــ  اانمـــة امل ـــار امامهـــا الـــدف  
 صـلألاىل اانمـة االخـرى الـي رفـ  اليهـا ذات النـ اع دون التعـرض  إبحالتهاالدعوى والفصل فيها وتقو  

ـــا انـــ  ال مينـــن بســـهولة حتديـــد طبيعتهـــا ابعتبارهـــا دفعـــا  بـــ ،احلـــ  املـــدع   وعلـــ  وفـــ  مـــا تقـــد  يتبـــن لن
 موضوعيا.

واملشــرع العــري عمومــا م يــن م بشــنل صــريح االحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  حمنمــة اجنبيــة وامنــا اتبــ  
ملرافعـات املدنيـة والتجاريـة املصـري رقـم ذلك املوضـوع يف التشـري  الـداخلي نـ كر علـ  سـبيل امل ـال قـانون ا

قضــت بعــد  اختصاصــها ان اتمــر  إذااانمــة  )علــ منــ   221حيــ  جــاء يف املــاد   2948لســنة  27
 امل تصة(.الدعوى حبالتها اىل اانمة  إبحالة

                                                        
 .17ص ساب ، مصدر صاد ، هشا . د - 24
ــ املستنصــرية اجلامعــة ماجســتري، رســالة ،(مقارنــة دراســة) الــدويل القضــائي االختصــاص يف االحالــة مشــتت، جاســم جنــان - 23  ـ

 .93ص ،1114 القانون، كلية
 .24ص ساب ، مصد الوفا، ابو امحد. د - 28
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 االحالة مت الد وع االجرائية: الفرع الثا 
هـــا االجرائـــي مـــن احتـــاد عنصـــرين الش صـــي ان قيـــا  ذات النـــ اع امنـــا هـــو فنـــر  قانونيـــة تســـتقي وجود
حمــل احلــ  املطلــوب محايتــ ، لتحــد   الشــيءواملوضــوعي معــا لنــ اع تنــررت املطالبــة بــ  قضــائيا عــن ذات 

هــ ا النقــل حتنمــ  شــروط ،ســب  هــ ه الفنــر  ااثرا معينــة اتهــا نقــل الــدعو  مــن حمنمــة اىل اخرى إباثر 
وقــــد ســــب  ان حتــــدثنا عــــن الــــدفوع املوضــــوعية وســــو  ،كما انــــ  ي ــــري بعــــض املســــائل االجرائية،موضــــوعية

نتحـــد  يف هـــ ا الفـــرع عـــن الـــدفوع االجرائيـــة والـــي مينـــن تعريفهـــا ابلـــا قيـــد يوجـــ  اىل صـــحة اجـــراءات 
من هنـا جنــد ان الـدف  االجرائــي ،الـدعوى االصـولية دون ان يتعــرض اىل اسـال احلـ  او اىل شــروط الـدعو 

مة وال يطال اصل احل  املدع  ب  بل ينص  عل  االجراء الـ ي بـين يشنل وسيلة منازعة يف جمرى اااك
علي  استحضار الدعوى هبد  ارجاء املناقشة يف موضوع هـ ه الـدعوى، امـا الن اااكمـة غـري قانونيـة او 

 .(29) لوجود سب  يستوج  وقف سريها وذلك بقصد تفادي احلنم يف املوضوع
 هي:بصور  عامة عند تقدميها وه ه القواعد  ولنن جي  مراعا  قواعد الدفوع االجرائية

 املوضوع..ان كافة ه ه الدفوع توج  اىل اجراءات ارصومة وليست اىل 2
 القبول..جي  تقد  ه ه الدفوع قبل اروض يف املوضوع وان يقد  قبل أي دف  بعد  1
 .جي  ابداء الدف  االجرائي يف عريضة الدعوى.7
االجرائيــة يف وقــت واحــد. وعليــ  يســقط حــ  ارصــم يف التمســك  .جيــ  تقــد  مجيــ  انــواع الــدفوع6

واعترب ان   ،ابلدف  اذا م يبده يف عريضة الدعوى او تقد  بدف  عد  القبول او خاض يف موضوع الدعوى
تنازلــ  عــن هــ ا الــدف  تنــازال ضــمنيا.ويالحظ يف هــ ا الصــدد ان الــدفوع االجرائيــة يف االحالــة لقيــا  ذات 

اراء الفقــ  ومرجــ  هــ ا ارــال  هــو قناعــة جانــ  مــن الفقــ   بشــألاار الــدويل قــد اختلــف النــ اع يف االطــ
أي االلت ا  بقاعد  ان اانمـة الـي رفعـت اليهـا ،بوجوب التقيد مبا علي  العمل يف نطا  قانون االجراءات

تقييــد هبــ ا الــدعوى اوال هــي االوىل ابلفصــل يف النــ اع يف حــن يــرى غالبيــة الفقــ  احلــدي  وجــوب عــد  ال
لقيـا   لإلحالـة الـدفوع االجرائيـة وعليـ  فـان دراسـة .(11) الشرط اسو  ابلوض  املاثـل يف املرافعـات الداخليـة

الدفوع االجرائية يف القانون الداخلي مث نبح   إبجيازذات الن اع اما  حمنمة اجنبية تتطل  ان نستعرض 
 الفق  احلدي :بعد ذلك يف راي غالبية 

يف االطـار الـداخلي  ابإلحالـةيهـد  الـدف   يف املنازعات الدا لية: لإلحالةالجرائية الد وع ا :ا ال
ن ااملرفـــوع اليهمـــا النـــ اع تـــا حمنمتـــنمتـــان فاا ،اىل منـــ  قيـــا  ذات النـــ اع امـــا  حمنمتـــن يف وقـــت واحـــد

ع اما  حمنمتن الدعوى لقيا  ذات الن ا  إبحالةن وان احلنم يف القانون الداخلي ان الدف  ان خمتصتاوطنيت
مـــن قـــانون  211حيـــ  نصـــت املـــاد   ،أخـــرياخمتصـــتن جيـــ  ابـــداؤه امـــا  اانمـــة الـــي رفـــ  النـــ اع اليهـــا 

)اذا كـــان النـــ اع ذاتــ  قائمـــا امـــا  حمنمتــن مـــن نفـــس الدرجـــة  2982لســنة  511املرافعــات الفرنســـي رقـــم
ان تت ل  للمحنمة االوىل اذا طلـ   وج  عل  اانمة املرفوع اليها الن اع اثنية ،وخمتصتن ابلفصل في 
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ان  ،ذلك احد االطرا  ويف حالة عد  لسك احد االطرا  هب ا الدف  جيوز ان تت ل  من تلقاء نفس (
ومن مث جيوز  ،لقيا  ذات الن اع اما  حمنمتن ابإلحالةطريف الن اع احل  يف ااثر  الدف  منح ه ا الن  قد 

بـل  ابإلحالـةتصر الن  عل  اعطاء طريف الن اع ح  التمسك ابلدف  وال يق ،للطرفن التمسك هب ا الدف 
خيول القاضي ايضا رخصة ااثر  ه ا الدف  من تلقاء نفس  يف حالة عـد  لسـك احـد االطـرا  بـ  وذلـك 

 اما  حمنمة أخرى.مىت علم بقيا  ذات الن اع 
 27رافعــات املصــري رقــم مــن قــانون امل 221وقــد تنــاول املشــرع املصــري هــ ا املوضــوع يف نــ  املــاد  

امـا  اانمـة  ابإلحالـةرف  الن اع ذات  اما  حمنمتن وج  ابداء الدف   )إذاحي  جاء فيها  2948لسنة 
جيـ   متأخراأي اانمتن هي الي رفعت اليها الدعوى  ..( وملعرفةالي رف  اليها الن اع اخريا للحنم في .

 اانمتن. لدى كلييضة الدعوى الرجوع اىل اتريخ رف  الدعوى املقد  يف عر 
مــن قــانون املرافعــات العراقــي رقــم  34وان املشــرع العراقــي هــو ايضــا قــد تنــاول ذلــك املوضــوع يف املــاد  

حي  جاء فيها )ال جيوز اقامة الدعوى الواحد  يف اك ر من حمنمة واحد  فاذا اقيمت  2949لسنة  87
ة اوال وابطلت العريضة االخرى( وه ا احلال املعمـول بـ  يف اك ر من حمنمة اعتربت عريضة الدعوى املقام

من فري  من الفقـ  اذ يناصـر جانـ  مـن الفقـ  امنانيـة  وأتييدايف نطا  االختصاص الداخلي يلق  قبوال 
امــا  اانمــة الــي  ابإلحالــةتطبيــ  احلــل املتبــ  يف جمــال االختصــاص الــداخلي ويســتل   ضــرور  ابــداء الــدف  

 ى مؤخرا.رفعت اليها الدعو 
يـ ه  جانـ  مـن الفقـ  اىل امنـان اسـتعار   يف املنازعات الد لية: لإلحالةاالجرائية  اث يا: الد وع

 ،الفنــر  االننلوامرينيــة واراصــة ابلتفرقــة بــن اانمــة املناســبة واانمــة غــري املناســبة للفصــل يف الــدعوى
نمـة الـي تعتـرب غـري مناسـبة للفصـل يف الـدعوى وفقا و ه الفنر  فان  من اجلائ  ابـداء هـ ا الـدف  امـا  اا

ويقــال مــدى مالئمــة اانمــة للفصــل يف الــدعوى  ،حــىت ولــو كانــت هــي الــي رفعــت اليهــا الــدعوى اوال
وكــ لك بقــدرهتا علــ  اصــدار  ،ابلقــدر الــ ي قطعتــ  يف حتقيــ  الــدعوى وابلضــما ت الــي توفرهــا لل صــو 

لقيـا  ذات النـ اع امـا  حمنمـة  ابإلحالـةيقبل القاضـي الـدف   وبناء عل  ما تقد  فقد ،حنم ميسور النفاذ
اجنبيــة اذا كانــت هــ ه االخــري  يف وضــ  تســتطي  فيــ  تقــدير االدلــة علــ  حنــو افضــل او اذا كانــت امــوال 

بـــل وقـــد تتـــوفر لنـــل مـــن اانمتـــن  ،املـــدع  عليـــ  الـــي مينـــن التنفيـــ  عليهـــا كائنـــة يف دولـــة هـــ ه اانمـــة
حيــ  يفضــل يف هــ ه احلالــة ابــداء  ،القــدر  علــ  كفالــة ااثر احلنــم الصــادر يف شــالا امل تصـتن ابلــدعوى

الــدف  امــا  اانمــة الــي م تقطــ  شــوطا كبــريا يف حتقيــ  الــدعوى علــ  خــال  اانمــة االخــرى املطلــوب 
احالـــة الـــدعوى اليهـــا والـــي شـــارفت علـــ  االنتهـــاء منهـــا وذلـــك كلـــ  بصـــر  الن ـــر عـــن االســـبقية يف رفـــ  

دعوى اذ املعمــول عليــ  قــدر  اانمــة املطلــوب احالــة النــ اع اليهــا علــ  الفصــل يف الــدعوى وكفالــة ااثر الــ
. (12)بغــض الن ــر عــن كــون النــ اع قــد رفــ  امامهــا اوال ا  رفــ  امــا  ااــاكم الوطنيــة  بشــألااحلنــم الصــادر 

احالة ارصو  اىل اانمة ويرى جان  من الفق  تبين الراي القائل بوجوب ختلي القاضي عن اختصاص  و 
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وســندهم يف  ،علــ  الصــعيد الــدويل إلعمالــ امل تصــة مــن تلقــاء نفســ  وذلــك حــال تــوافر الشــروط املتطلبــة 
ذلـــك كـــون الـــدف  يتصـــل بتن ـــيم وتنســـي  العمـــل بـــن خمتلـــف الـــن م القضـــائية وصـــوال اىل تـــاليف تضـــارب 

ومـن هنـا التـ ا   ،ا او يهملولـا وفـ  ارادهتـماالحنا  فهو ليس جمرد مي   ممنوحة لل صو  وم ان يستعملول
يف حـن يـرى فريـ   ،القاضي ابلت لي عن ن ر الدعوى واحالتها اىل القضاء االجنيب ولـو مـن تلقـاء نفسـ 

اىل اانمة االجنبية من تلقاء نفس  اذا م يتمسك  ابإلحالةمة ختويل القاضي سلطة االمر ءاخر عد  مال
عل السب  ينمن وراء ذلك فضال عن الصعوابت العملية الـي حتـول دون علـم احد الطرفن هب ا الدف  ول

القاضــي بقيـــا  النـــ اع امــا  حمنمـــة اجنبيـــة يف حالــة صـــمت االطـــرا  هــو عـــد  تـــوافر مســاوا  قانونيـــة بـــن 
اانمتــن املرفــوع اليهمــا النــ اع االمــر الــ ي يوجــ  عــد  جــواز ااثر  القاضــي وــ ا الــدف  مــن تلقــاء نفســ  

 ابإلحالـةفان انصار الراي االخري يرون ان االمر ال يتعل  ابلت ا  ابلنسبة للقاضي ال ي يدف  امام  ل لك 
وامنا يقتصر االمر عل  جمرد رخصة فيجوز ل  ان يقضي بت لي  عن ن ر الدعوى واحالتها اىل اانمة الي 

الـراي االخـري اك ـر وجاهـة  ان االعتبـارات الـي يسـع  اىل حتقيقهـا اصـحاب هـ ا يبدو،تن ر ذات الدعوى
لقيا  ذات الن اع اما  حمنمتن  ابإلحالةعلمنا ان بعض القوانن تتف  عل  اعتبار الدف   إذا .(11) خاصة

مــن تلقــاء نفســ  لصــاو  ابإلحالــةوعليــ  فلــيس للقاضــي ااثر  الــدف   العــا ،دفعــا شــنليا ال يتعلــ  ابلن ــا  
لــة ســنوت االطــرا  ممــا جيعــل القــول بــ لك علــ  قاضــي اخــر علــ  صــعيد االختصــاص الــداخلي يف حا

 .من ابب اوىل أييتالصعيد الدويل 
التنظي  القانوني لإلرالة لقييام ذات النيزاع أميام محكمية     : المبحث الثاني

 أجنبية

إن موقف الن م القانونية واالتفاقية الدولية مـن الـدف  ابإلحالـة لقيـا  ذات النـ اع خيتلـف مـن دولـ  اىل 
وإمنــا اكتفــت علــ   دوليــا،وأخــرى م تن مهــا  دوليــا.ن نــ  بشــنل صــريح علــ  تن يمهــا فمنهــا مــ أخــرى،

فهــل مينـــن ان نطبــ  التشـــري  الــداخلي علـــ  احلــاالت الـــي تنشــأ يف القضـــاء  الـــداخلي،املســتوى التشــري  
 بـن املوقـف املـداف  ا  يـرتاو هـل موقفـ  اثبـتق  األن مـة،هـو موقـف الفقـ  والقضـاء يف هـ ه  الدويلق وما

 املوقف الرافض واق  أجنبي  وبنعن قبول الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع إما  حمنم  
املطلـ  األول  مطال ، نتنـاول يف ةسو  نقسم املبح  إىل ثالث أك رفمن اجل معاجلة ه ه النقاط 

لبيــان  بينمــا خنصــ  املطلــ  ال الــ  التشــريعي،ويف املطلــ  ال ــاين املوقــف  اإلحالــة،املوقــف الفقهــي مــن 
  اإلحالة.املوقف القضائي من 
 املوقف الفقهي من اإلحالة: املطلب األول

فأحدتا يناهض او يرفض اإلحالة لقيـا  ذات  اُاهن،انقسم الفق  من حي  موقف  من اإلحالة اىل 
ســو  نقســم  إليهــا. لــ اولنــل اُــاه أســانيد وحجــ  يســتند  يؤيــدها، أجنبيــ ، واألخــرالنــ اع إمــا  حمنمــ  

                                                        
 .39ص ساب ، مصدر صاد ، علي هشا . د - 11
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والفـــرع ال ـــاين االُـــاه املؤيــــد  التقليـــدي،طلـــ  إىل فـــرعن األول االُـــاه املعـــارض لإلحالـــة وهـــو االُـــاه امل
 لإلحالة وهو االُاه املعاصر. 

 اال اج املعار : الفرع ا   
وكـلخ مؤيـد بـبعض  مصـر،وتبع  جانـ  مـن الفقـ  املعاصـر يف  ومصر،التقليدي يف فرنسا  ي ه  الفق 
 -اآلتية:معلال رفض  ابحلج   لإلحالة،اىل الرفض القاط  . (17)إحنا  القضاء 

ان قبول العمل هب ا الدف  يستل   وجود سلطة عليا فو  سلطة الدول تتوىل توزي  والية القضاء  ا ال:
الن يف هــ ا الــدف  ال  اراصــة.يتحقــ  يف نطــا  العالقــات الدوليـــة  بــن حمــاكم الــدول امل تلفــة وهــو مــاال

رفوعـــا  أمـــا  حمنمتـــن تتبعـــان ســـياد  دولـــة واحـــد  وامنـــا امـــا  قضـــاءين ينتميـــان لـــدولتن نصـــاد  ن اعـــا  م
ويبــدو ان هــ ه  اجــراءات،ر ــ  مشــرع  مــن  وفــ  مــا اب ــ مســتقلتن خمتلفتــن كــل يــود ان يصــدر احلنــم 

فرنسـي الطبيعة اراصة للمنازعات الدولية وعد  لاثلها مـ  املنازعـات الداخليـة هـي الـي دفعـت القضـاء ال
اإلعـراب عـن  اىل-2941امتدت من بداية القرن التاس  عشر اىل عـا   –ولقرابة قرن ونصف من ال مان 
 .(16)اجنبية بسب  سب  رف  الدعوى اما  حمنمة  ابإلحالةرفض  القاط  عن قبول الدف  

  انتفاء احلنمـة مـن وراء اعمـال هـ ا الـدف  يف نطـا  االختصـاص القضـائي الـدويل علـ  خـال اث يا:
اذ ال جمـــال مــن القــول بوجــوب ُنــ  صــدور حنمـــن  الــداخلي،نطــا  االختصــاص القضــائي  احلــال يف

الن مـن شـروط تنفيـ  احلنـم االجنـيب يف فرنسـا او مصـر  االخـر،متناقضن مستقلن بعضهما عن الـبعض 
يف نطـا   وابلتايل فـال يصـح اذن اسـتعار  احلجـة املقـول هبـا في ،اال ينون يتعارض م  حنم وطين صادر 

 .(15)االختصاص الداخلي وهي ان قبول االحالة مين  تعارض االحنا  
 األجنبيةعد  االعرتا  يف ااثر االحنا   يؤدي اىلاىل القضاء االجنيب  ابإلحالةان قبول الدف   اثلثا:

يف  القيمــةكــان احلنــم االجنــيب يعــد عــد    فــ ذا فرنســا،قبـل صــدور االمــر بتنفيــ ها كمــا هــو احلــال عليــ  يف 
فأنـ  مـن ابب اوىل عـد  االعتـداد ابرصـومة املاثلـة امـا  القضـاء االجنـيب  بتنفيـ ه،فرنسا قبل صدور االمر 

 ها افضلية عل  تلك القائمة اما  القضاء الوطين خبصوص ذات الدعوى.ؤ جيوز اعطا وال
حالــة النــ اع اىل ان قبــول هــ ا الــدف  حيمــل يف طياتــ  اعتــداء  علــ  ســياد  الدولــة املطلــوب فيهــا ا رابعالالا:

والواق  ان مبدأ عد  قبول االحالة لقيا  نفس الن اع اما  حمنمة اجنبية كان يعرب عن  ،حمنمة دولة اخرى
ن ــر  الفقــ  القــد  للقــانون الــدويل ارــاص الــ ي اختــ  مــن مبــدأ الســياد  اساســا  لــ  فوفقــا  وــ ا املبــدأ فــأن 

                                                        
 .الحقا مستقل مطل  يف القضائية األحنا  ه ه سنتناول - 17
 ص ،1115 مصــر، للنشــر، اجلديــد اجلامعــة دار املرافعــات، قــانون يف الــدعوى إبحالــة الــدف  هينــل، عطيــة ابــو علــي. د - 16

ـــة احلـــداد، يدالســـ حفي ـــة. د و. 561- 579 ـــدويل، ارـــاص القضـــائي القـــانون يف العامـــة الن ري ـــاب ال  احللـــيب منشـــورات ال ـــاين، النت
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تمــل بـن ســيادات الــدول امل تلفــة ومبــا ان االمــر كــ لك القـانون الــدويل ارــاص يســع  اىل فــض التنــازع اا
فأن  من غري املتصور ان تتنازل دولة عن ج ء مـن سـيادهتا املتم ـل يف ممارسـتها لواليـة القضـاء لصـاو دولـة 
اخرى عن ن ر دعوى هي اصال  داخلة يف اختصاصها لصاو حمنمة دولة اجنبية دون ان ينون يف ذلك 

 ة.اعتداء عل  سياد  الدول
اي ان ااـــاكم -التـــوجس والريبـــة يف العدالـــة الـــي تســـهر علـــ  ادائهـــا حمـــاكم الـــدول االخـــرى   امسالالالا:

وذلك بسب  الن ر  التقليديـة للعدالـة الوطنيـة  -من اااكم االجنبية العدالةالوطنية اك ر قدره عل  حتقي  
اد ون اهــة وكافــة مقومــات حتقيــ  ميلنــ  قضــاء دولــة اخــرى مــن حيــ علــ  الــا العدالــة امل لــ  الــي للــك مــاال

العدالة وابلتايل فأن ن ر  عد  ال قة والشك قـد انسـحبت اىل كافـة الصـور الـي مينـن ان تـرتجم فيهـا هـ ه 
اال انــ  ممــا  العدالــة ســواء يف صــور  احنــا  ا  يف صــور  اجــراءات من ــور  امــا  القضــاء الــوطين وم تــتم بعــد

لقيــا  ذات النــ اع بــن  ابإلحالــةصــري املعاصــر قــد عــارض االخــ  ُــدر االشــار  اليــ  ان قلــة مــن الفقــ  امل
حمنمتن تتبعان دولتن خمتلفتن اذ استند ه ا الفري  اىل ذات متنـأ الفقـ  التقليـدي يف رفضـ  وـ ا الـدف  
مســتندا اىل بعــض تلــك االســانيد اضــاف  اىل ذلــك ان املشــرع املصــري قــد نــ  علــ  قواعــد االحالــة لتطبــ  

تن مصـريتن ولـيس بـن ااـاكم املصـرية واـاكم الـدول االخـرى اذ ان االحالـة بسـب  قيـا  فقط بن حمنم
تنـون اال بـن حمنمتـن وطنيتــن تتبعـان جهــة قضـاء واحــد ... ومـن مث يسـتمر انصـار هــ ا  ذات النـ اع ال

اجنبية.ك لك يرتن  ُوز احالة الدعوى املن ور  اما  القاضي الوطين لصاو دولة  الرأي اىل القول لنـ  ال
مـ  احنـا  القـانون املصـري وابلـ ات  ابإلحالـةانصار ه ا الفري  اىل حجـة اخـرى مفادهـا تعـارض االخـ  

جيوز االمر ابلتنفي  اال بعـد التحقـ  مـن ان حمـاكم  ال"من قانون املرافعات والي تن  عل  ان  198املاد  
علي  فنيف حتيل اااكم املصرية ن اعـا  ختـت  بـ  اىل "اجلمهورية غري خمتصة ابملنازعة الي صدر فيها احلنم

جييــ  تنفيــ  هــ ا احلنــم الــ ي يتصــور ان تصــدره هــ ه ااــاكم  يف حــن ان املشــرع ال ،حمــاكم دولــة اجنبيــة
الشك ان ه ا االمر غري جائ  ولو طبقنا هـ ا الشـرط علـ  أي نـ اع يطلـ  احالـة االختصـاص ،االجنبيةق

لف شروط االحالة وي كرون حج  اخر هي ان غالبية الدول ال تقر اعمال ب  فأن  سيرتت  عل  ذلك خت
وك لك ال جيوز القيال عل  الوض  الفرنسـي الن عـد  معاجلـة كـل مـن  ،يف االطار الدويل ابإلحالةالدف  

انســيا  القضــاء املصــري وراء القضــاء الفرنســي بســب   ابلضــرور يف اجملــال الــدويل لــيس  لإلحالــةاملشــرعن 
حيـ  يسـتند اىل االعتبـارات  لإلحالـةوك لك عد  االقتناع حبج  االُاه املؤيد  ،  بن القانونناالختال
الي تقتض  اىل ضرور  احرتا  إراد  املشرع وحرية كل دول  يف حتديد  الواقعيةويبتعد عن االعتبارات  امل الية

ل ا ان ه ه االعتبارات  ،ول االخريف الد الساريةاالختصاص القضائي الدويل وا بغض الن ر عن القواعد 
 .ابإلحالةتقتضي عد  قبول الدف   الواقعية

 لإلحالةامل يد  : اال اجالفرع الثا 
غـري منسـجم  مـ  التطـورات  لإلحالـةتعد املبادئ واملفاهيم الي ارتن  عليها الفقـ  التقليـدي يف رفضـ  

حملـال ومنتقـدا حلجـ   ابإلحالـةىل قبـول الـدف  ا للمجتم  الدويل ل لك اُ  الفق  يف فرنسـا ومصـر احلدي ة
 -اآليت: االُاه الرافض وا ومستنداو عل  جمموع  من احلج  تدعم موقف  كما سنتناووا عل  النحو
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بعـد  وجـود سـلط  عليـا تتـوىل توزيـ  االختصــاص  ابإلحالـةن حجـ  الفقـ  الـرافض لقبـول الـدف  : إ الً ا
ا درج علي  الفق  السائد فيما يتعل  بتن يم قواعـد االختصـاص وفقـا  وذلك ملمقبولة،  بن سائر الدول غري

ويعقـد االختصـاص  السـياد  فاملشرع الوطين عندما يستند اىل اعتبار السياد  عتباراتال مالئمةالعتبارات 
سـو  ينفـل  ابإلحالـةفقد ينون احلنم ال ي تصدره غـري مضـمون التنفيـ  فقبـول الـدف   الوطنيةانمت  
 عا .احلنم للنفاذ ومن مث حتقي  مصاو ارصو  الي هي هد  اسال للتن يم القضائي بشنل قابلي  

 ،من اعمال ه ا الدف  عل  الصعيد الدويل امرا  غري مقبول ايضـا   احلنمة: وان حجتهم يف انتفاء اث يا
مـن حمنمتـن  الصـادر يف القـانون الـداخلي هدفـ  ُنـ  التعـارض بـن االحنـا   ابإلحالـةالن قبول الـدف  

حنمــن االول مــن حمنمــ  وطنيــ  وال ــاين مــن حمنمــ  اجنبيــ   فــأن صــدور ،وطنيتــن اتبعتــن لدولــ  واحــده
علـ   ابإلحالـةينون من ابب اوىل قبول الـدف   مما احلالةتنون فرص  التعارض بن احلنمن اكرب يف ه ه 

الـي تت ـ ها  الطريقـةيفمـا تنـون وك الدوليـةوعل  االخ  بعـد تعـدد وتشـابك العالقـات  ،الصعيد الدويل
 مرتبطــةبشــأن ن اعــات  متناقضــةعــن هــ ا التشــابك اال ان وجــود احنــا   الناُــةالــدول يف الــاء الن اعــات 

 .الدوليةدولي  امر يتناىف م  التطور الدويل واستقرار العالقات  طبيعةذات 
ااثر احلنـم االجنـيب يف بعـض  وحجـتهم لن قبـول الـدف  ابال حالـ  يـؤدي اىل عـد  االعـرتا  يف :اثلثا

من حمنم   الن احلنم الصادر أيضا، وذلكالدول قبل صدور االمر بتنفي ه فيها كفرنسا م ال قول مردود 
( ينون الش صية)اي االحنا  يف جمال االحوال أهليتهم  اجنبي  يف دعوى موضوعها حال  االش اص او

للحنم  ابلنسبةاىل االمر بتنفي ه فاذا كان االمر ك لك القانون ودون حاج   وبقو قابال للتنفي  يف فرنسا 
الصـادر يف هـ ه الــدعوى فـأن التشـدد الــ ي ينـون يف االجـراءات الــي م تتبلـور يف صـدور حنــم امـر غــري 

 منطقي.
حجــ   الدولـةلصـاو حمنمـ  اجنبيـ  اعتـداء علـ  سـياده  ابإلحالـةوامـا حجـتهم ابن قبـول الـدف   :رابعالا

 الدولةقد ذه  الفق  احلدي  اىل ان هد  القانون الدويل اراص م يعد محاي  سياده ف،ايضا   مقبولةغري 
وحـل املشـنالت الـي تنشـأ  اراصة الدوليةبل اصبح هدف  تن يم العالقات  ،بن سيادات الدول االخرى

ايــ   بسـببها والعمـل علــ  حتقيـ  اهــدا  اخـرى كالتعــاون القضـائي بـن الــدول حتقيقـا للتعــاي  املشـرتك ومح
ومبا ان القانون الدويل  ،السياد وهو ما استوج  تغلي  مصاو االفراد عل  محاي   املشروعةملصاو االفراد 

فمن ابب اوىل ان تنون محاي  املصاو  اراصة الدوليةتقررت مسائل  من اجل تن يم العالقات  اراص قد
 عرب احلدود هي هدفا  و ا القانون. اراصة

 الوطنيــةالــي  دى هبــا انصــار الفقــ  التقليــدي مــن ان ااــاكم  ابحلجــةمينــن االخــ   الواخــريا   : امسالالا
قـدميا  مـن  سـائد الـي كانـت  الن ـر وذلك بسب  تبدل ،األجنبيةمن اااكم  العدالةقدره عل  حتقي   اك ر

 هــي االقــدر يــةالوطن اانمــةفــأن فنــره ان األجنبيــة، شــك وعــد  ثقــ  يف االجــراءات الــي تــتم امــا  ااــاكم 
 الدوليــةمـ  تطـور االفنـار الـي شـهدهتا العالقـات  تــتالء  تـدل علـ  انع اليـ  قانونيـ  ال العدالـة حتقيـ علـ  
تؤدي اىل ركود  أللاعرب احلدود  األساسيةتتناقض م  مصاو االفراد  الفنر اىل ان ه ه  ابإلضافة اراصة

 االحنا .فضال  عن التناقض يف  اراصة الدوليةيف العالقات 
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 التنظيم التشريعي: املطلب الثاني
لقيـا  ذات النـ اع امـا  حمنمـة اجنبيـة وحـد  السـب  واملوضـوع وارصـو  يف  ابإلحالةيل   لقبول الدف  

كانـت القــوانن الوطنيــة قــد   وإذاالـدعوتن وان تنــون ارصــومة فيهـا قائمــة ابلفعــل امـا  حمنمتــن خمتصــتن 
اي  قـــد اتلتـــ  يف جمـــال املرافعـــات املدنيـــة الدوليـــة، ف لـــاعـــات الداخليـــة عاجلـــت ذلـــك الوضـــ  بنطـــا  املراف

علـــ  الـــرغم مـــن ان تـــدخلها يف هـــ ا اجملـــال وضـــرور  تن يمهـــا   خبصـــوص الـــدعاوي ذات العنصـــر االجنـــيب،
وبنــــاء علــــ  مــــا تقــــد  يقتضــــي البحــــ  يف موقــــف التشــــريعي ان نســــتعرض التن ــــيم  .(14) كانــــت اوجــــ 

 اول التن يم التشريعي عل  املستوى الدويل. نداخلي كفرع اول ويف ال اين سنتالتشريعي عل  املستوى ال
 الرنظيم الرشريعي الدا لي: الفرع اال  
فبالنسـبة . (13) ك ر دول العام يف قوانينها عن موقفهـا مـن هـ ا الـدف  االجرائـي او الشـنليأم تفصح 

اع امــا  حمنمــة اجنبيــة علــ  صــعيد االختصــاص للقــانون العراقــي نــرى انــ  م يــن م االحالــة لقيــا  ذات النــ  
املشـرع العراقـي قـد ن ـم حيـ   ،اال ان  مينن القول ابن  قد ن م  عل  الصـعيد الـداخلي ،القضائي الدويل

القضـائية بشـنل عـا  مـن خـالل قـانونن  ابإلجـراءاتعل  الصعيد الـداخلي املسـائل املتعلقـة  اإلحالةن م 
فقـد حيــد  ان  ،ه املـاد  عــن اقامـة الـدعوى الواحــد  يف اك ـر مـن حمنمــةاالول قـانون املرافعـات تــتنلم هـ 

يقيم املدعي دعواه ابملطالبة ابلدين من حمنمة بداء  النراد  ابعتبار ان املدعي علي  يسنن ضمن منطقة 
وعندما جيد ان اُاه اانمة يف الدعوى يسري يف غري صاحل  او ان مواعيد أتجيل املرافعة يف  ،اختصاصها

ابعتبـار ان سـب   ،ه ه الدعوى طويلة فيلجأ اىل اقامتها عل  ذات املدع  علي  يف حمنمة بداء  الرصافة
الــدين قــد نشــأ يف حملــ  الــ ي يقــ  ضــمن اختصــاص حمنمــة بــداء  الرصــافة يف الوقــت الــ ي التــ ال دعــواه 

الــدعوى الواحــد  امــا  قائمــة امــا  حمنمــة بــداء  النــراد . وبــ لك نــرى لن املشــرع العراقــي قــد منــ  اقامــة 
رد هـ ا الـرأي مـن خـالل القـول لنـ  ال مينـن  . ومينـن(18) خمتصـة بن رهـا كـل منهمـاحمنمتن ولو كانـت  

وتطبيقـا  لـ لك  أللا قاصر  عل  الدعاوي املقامـة يف ااـاكم العراقيـة.( 34/2) يف ه ا اجملال اعمال املاد 
تصــاص ُــري بـــن ااــاكم العراقيــة فقــط وجيـــ  رد بســب  االخ )االحالـــةقضــت حمنمــة لييــ  العــرا  لن 

 .(19)اجنبية(  كانت من اختصاص حمنمة  إذاالدعوى 
بينمـــا يـــرى الـــرأي ال ـــاين ان قـــانون املرافعـــات العراقـــي م يتضـــمن نصوصـــا  تتعلـــ  بتن ـــيم االختصـــاص 

مـن  (25 – 26)وي هر مـن ذلـك انـ  اكتفـ  مبـا ورد يف املـادتن . (71) القضائي الدويل للمحاكم العراقية

                                                        
 .299ص ،2985 القاهر ، النهضة، دار اراصة، الدولية العالقات قانون يف امل تصر سالمة، النر  عبد امحد. د - 14
 الـدف  قبـول عـد  علـ  صـراحة نـ  مـا التشـريعات مـن فهنالـك الـدف ، ه ا من صراحة موقفها التشريعات بعض حددت - 13
 .ابإلحالة  الدف قبول عل  اخرى دول تشريعات نصت وابملقابل ابإلحالة،
، املنتبـة القانونيـة، بغـداد، 6وتطبيقاتـ  العمليـة، ط 2949لسـنة  87القاضي مـدحت اامـود، شـر  قـانون املرافعـات رقـم  - 18
 .213، ص1122
 املبـادئ املشـاهدي، ابـراهيم عـن نقال 2933/  21/  2 يف 33/  اوىل / مدنية 141 املرقم العرا  ليي  حمنمة قرار ان ر - 19
 .68ص ،2991 املدنية، املرافعات قسم التميي ، حمنمة قضاء يف ةالقانوني

 .68ين ر: املصدر نفس . ص - 71
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وبعــض  2971لســنة  18القــانون املــدين العراقــي واملــاد  الســابعة مــن قــانون تنفيــ  االحنــا  االجنبيــة رقــم 
  األتية:النصوص من قانون االحوال الش صية ويشمل ه ا االختصاص احلاالت 

العراقـي  يقاضـ ))من القانون املدين العراقي عل  ما يلـي  26تن  املاد   عراقيا :املدع  علي   – ا الً 
( ان هــ ا الــن  يتســ  ارــارج(امــا  حمــاكم العــرا  عمــا ترتــ  يف ذمتــ  مــن حقــو  حــىت مــا نشــأ منهــا يف 

والقاعد  املقرر  يف االختصاص املناين من ان دعوى الدين او املنقول تقا  يف حمنمة موطن املدع  علي  
واء نشـأ ســب  الـدعوى يف العــرا  او خارجــ  وال يهـم يف هــ ا اجملـال ان ينــون املـدعي اجنبيــا  ا  عراقيـا  وســ

  العرا .وسواء كان حمل الدعوى دين ا  منقول بشرط ان ينون املنقول موجودا  يف 
 التالية:االجنيب اما  حماكم العرا  يف االحوال  ))يقاض علي  اجنبيا   املدع - اث ياً 
العـرا  او مبنقــول  موجـود يفر كانـت املقاضـا  يف حـ  متعلـ  بعقـا  إذا –ب  العـرا .وجـد يف  إذا –أ 

كـان موضـوع التقاضـي عقـدا  مت ابرامـ  يف العـرا  او كـان واجـ    إذا -جــ  الـدعوى.موجود في  وقت رفـ  
وتطبيقـا  علـ  ذلـك قضـت حمنمـة لييـ  العـرا   العـرا (التنفي  في  او كان التقاضي عـن حادثـة وقعـت يف 

كـــان موضـــوع   إذاوجـــد يف العـــرا  وقـــت رفـــ  الـــدعوى  إذااالجنـــيب امـــا  حمـــاكم العـــرا   )يقاضـــ  علـــ  انـــ 
ويسـري هـ ا  اقليمهـا،اسـال هـ ا االختصـاص هـو سـياد  الدولـة علـ   فيـ (التقاضي عقدا واج  التنفيـ  

كانـت الـدعوى حينمهـا هـ ا   إذااالختصاص حىت عل  االجنيب املوجود وقت اقامة الدعوى خارج العرا  
موجـود يف العـرا  علـ  توريـد معمـل لـ  فهنـا العقـد انعقـد يف  أجنـيبكأن يتعاقد عراقي م  صناعي   الن .
 العرا .

مــن القــانون املــدين احلــاالت الــي يقاضــ  فيهــا االجنــيب امــا   (25)ان املشــرع العراقــي ذكــر يف املــاد  
وم  ذلك فان املشـرع العراقـي م  داللة،اااكم العراقية وم ي كر االحالة من ضمن احلاالت ال صراحة وال 

رتك االحالة لقيا  ذات الن اع اما  حمنمة اجنبية دون الن  عليها وامنا ن  مبفهو  امل الفة عل  ح رها ي
اال انــ  علــ  الــرغم مــن ذلــك  املرافعــات.مــن قــانون  (34)علــ  ااــاكم العراقيــة وذلــك مبوجــ  نــ  املــاد  

ون القضــائي الــدويل وهنالــك مينــن القــول لن الن ــا  القــانوين العراقــي ن ــا  متجــاوب مــ  مقتضــيات التعــا
  ذلك:بعض االم لة تدل عل  

ــــة يف العــــرا : يعــــرت  القــــانون العراقــــي ابألحنــــا  واالوامــــر  – 2 ن ــــا  االعــــرتا  ابألحنــــا  االجنبي
تنســجم يف مجلتهــا مــ  مقتضــيات املعــامالت  والســندات الصــادر  عــن حمــاكم الــدول االخــرى وفقــا  لشــروط

حنــا  االجنبيــة اســتقرار املعــامالت يف الن ــا  الــدويل والتعــاون بــن الــدول الدوليــة اذ يــؤمن مبــدأ تنفيــ  اال
تنسـجم يف مجلتهــا مــ  مقتضـيات املعــامالت الدوليــة اذ  وضـرور  احــرتا  الــن م القانونيـة والقضــائية الســائد 

  احرتا  يؤمن مبدأ تنفي  االحنا  االجنبية استقرار املعامالت يف الن ا  الدويل والتعاون بن الدول وضرور 
 .الن م القانونية والقضائية السائد 

وبنــاء  علــ  مــا تقــد  فأنــ  مــن املنطــ  ان االعــرتا  ابألحنــا  االجنبيــة يســتتب  االعــرتا  ابإلجــراءات 
  املتقدمة.القائمة اما  حماكم الدول االخرى ومن مث قبول الدف  ابإلحالة ابعتبار ان ذلك يدعم االهدا  
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اتفاقيــات للتعــاون القضــائي: اذ ابــر  العــرا  العديــد مــن االتفاقيــات اراصــة التــ ا  العــرا  بعــد   – 1
وهنالــك صــور  اخــرى يتبــن فيهــا 2946ابلتعــاون القضــائي منهــا االتفاقيــة املربمــة بــن العــرا  ومصــر لســنة 

اض ُاوب الن ا  القانوين العراقي م  مقتضيات التعاون القضائي الدويل وهي انضما  العرا  التفاقية الر 
حيــ  ورد يف نصـوص هـ ه االتفاقيــة انـ  ال جيـوز  ــول احلنـم الصـادر مــن 2987للتعـاون القضـائي لعـا  

حمـاكم احــدى الــدول املنضــمة وــ ه االتفاقيـة ابألمــر ابلتنفيــ  علــ  اقلــيم الدولـة اذا كــان يتعلــ  بــ ات احلــ  
ريخ ساب  عل  عرض النـ اع علـ  حمال وسببا  وكانت الدعو  قد رفعت اىل حماكم ه ه الدولة االخري  يف ات

حيـ  ورد يف نصـوص هـ ه االتفاقيـة انـ  ال جيـوز  ـول احلنـم  ،حمنمة الدولة الي صـدر فيهـا هـ ا احلنـم
الصـادر مــن حمـاكم احــدى الـدول املنضــمة وـ ه االتفاقيــة ابألمـر ابلتنفيــ  علـ  اقلــيم الدولـة اذا كــان يتعلــ  

عت اىل حماكم ه ه الدولة االخري  يف اتريخ ساب  عل  عرض ب ات احل  حمال وسببا  وكانت الدعو  قد رف
 الن اع عل  حمنمة الدولة الي صدر فيها ه ا احلنم.

وب لك  للجمي (ح  مصون ومنفول  )التقاضياذ ذكر الدستور العراقي عل  ان  التقاضي: ح - 7
كافــة ال فــر  يف ذلــك بــن   فــأن الدســتور العراقــي قــد جعــل اللجــوء اىل القضــاء العراقــي حقــا  مصــو   للنــال

فيهــا الــا تنســجم مــ  مقتضــيات التعــاون الــدويل يف جمــال اداء  ال شــكالــوطين واالجنــيب وهــ ه االمــور ممــا 
 اصحاهبا.العدالة وتسيري وصول احلقو  اىل 

 الرنظيم الرشريعي الد يل: الفرع الثا 
لعديـد مـن الـدول بعقـد اتفاقياهتـا عل  الرغم مما اصـبح عليـ  اجملتمـ  الـدويل مـن تطـور ومـا سـعت اليـ  ا

الدوليــة  اإلحالــةوقيــا  الــبعض منهــا لتعــديل تشــريعاهتا لتواكــ  هــ ا التطــور بشــنل ابت معــ  جعــل جــواز 
فهنــاك دول تــن  بشــنل صــريح مــن خــالل  لقيــا  ذات النــ اع مــن املســلمات ولــو م يوجــد نــ  يقررهــا،

وبناء  ،اما  حمنمة اجنبية وأخرى تتحفظ ُاه ذلكلقيا  ذات الن اع  ابإلحالةتشريعاهتا عل  قبول الدف  
امـا  حمنمـة اجنبيـة اوال، والـدول  ابإلحالـةعل  ذلك سنقسم هـ ا الفـرع اىل الـدول الـي تقـرر قبـول الـدف  

 الي تتحفظ ُاهها اثنيا وذلك عل  النحو االيت:
  اجنبية: ذات النزاع امام حمكمة ابإلحالة ل يامالد   الي ت رر قبو  الد أل  ا ال:

لقيــا  ذات النــ اع امــا   ابإلحالــةان الغالبيــة الع مــ  مــن االن مــة القانونيــة املعاصــر  تقــرر قبــول الــدف  
(من  الـي تـن  45يف املاد  ) 2939فعل  سبيل امل ال القانون الدويل اراص اجملري لعا   حمنمة اجنبية،

وتنــت  مــن وقــائ  متماثلــة امــا   ،اثــلعنــد وجــود دعــوى قائمــة بــن االطــرا  تســتند علــ  حــ  مم"علــ  انــ 
وينون من ااتمل ان تستقر عن حنم مينن االعرتا  ب  وتنفي ه يف ،حمنمة اجنبية وسلطة اجنبية اخرى
وان ااـاكم والسـلطات اجملريـة االخـرى املرفــوع اليهـا النـ اع الحقـا توقــف ،اجملـر مبقتضـ  هـ ا املرسـو  بقــانون

 .اقرتاحها بدون اعالن االطرا "او ترفض صحيفة ،الفصل يف الدعوى
لقيـا  ذات النـ اع امـا  حمنمـة  ابإلحالـةويتبن من ه ا الن  ان املشرع اجملري قد اقر في  قبـول الـدف  

تنـاقض يف االحنـا  ونـ وال منـ  علـ   االجـراءات، اواجنبية وذلك حرصا من  عل  عد  حدو  تنـازع يف 
 مقتضيات التعاون القضائي الدويل.
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لقيـا  ذات  ابإلحالـةن نرى ان القضاء والفق  الغالـ  منـ  زمـن بعيـد نـ  علـ  قبـول الـدف  ويف اليو 
امــا ابلنســبة لسويســرا فقــد تطــر  القــانون الــدويل ارــاص السويســري اجلديــد  النــ اع امــا  اانمــة االجنبيــة،

ئمة قبل ذلك ذات املوضوع قاتنون هناك دعوى وا  )عندما( الي تن  9املاد  ) لالحال  يف2989لعا  
توقعـت ان اانمـة  إذاتوقـف الفصـل يف القضـية  اانمـة السويسـرية ارـارج فـانيف  أنفسهماالطرا   بن

 . سويسرا(االجنبية ستصدر خالل مد  معقولة حنما مينن ان يعرت  ب  يف 
 اجلديـد قـد اما يف ايطاليا فبعد ان كان القانون االيطايل امللغ  ال جييـ  ذلـك نـرى ان القـانون االيطـايل

بـن جــواز احالــ  القضــاء االيطــايل دعــوى مرفوعـة امامــ  اىل حمنمــة اجنبيــة مرفــوع اليهــا ذات النــ اع اوال اذ 
اذا دف  اثناء ن ر الدعوى ابن دعوى مرفوعة يف اتريـخ سـاب  -2(من ه ا القانون عل  ان )3تن  املاد )

فـان القاضـي يوقـف الفصـل يف ،ي اجنيببن االطرا  انفسهم هبا نفـس املوضـوع وذات السـب  امـا  قاضـ
القاضـــي  القضـــية اذا بـــدا لـــ  ان احلنـــم االجنـــيب مينـــن ان ينـــت  اثـــره يف الن ـــا  القـــانوين االيطـــايل واذا اقـــر

قابــل الن يعـــرت  بــ  فـــان القضــية تتـــاب  ســـريها يف  االجنــيب عـــد  اختصاصــ  او كـــان احلنــم االجنـــيب غـــري
قيـا  الـدعوى امـا  القاضـي االجنـيب يتحـدد وفقـا لقـانون  -1، الشـأنايطاليا بناء عل  طلـ  الطـر  ذي 

الـــي تن ـــر القضـــية.( وبـــ لك نـــرى ان املشـــرع االيطـــايل قـــد اســـتجاب لـــدواعي التطـــور ومقتضـــيات  الدولـــة
لقيــا  ذات  ابإلحالــةالتعــاون القضــائي الــدويل والعمــل علــ  محايــة مصــاو االفــراد مــن خــالل اقــراره الــدف  

 .(72)واكد ب لك هجره لن ر  الشك الي كانت تتبعها الن م القضائية االجنبية  بية،الن اع اما  حمنمة اجن
 ل يام ذات النزاع امام احملكمة االجنبية:  ابإلحالةالي تر ف   اج اال    اث يا: الد  

ولعل فرنســا ،يف االطــار الــدويل ابإلحالــةهنــاك بعــض الــدول مــا زالــت متحف ــة او مــرتدد  ُــاه الــدف  
فبالنسبة للمشرع الفرنسي ون ريه املشرع املصري فقد تصدى  ،لبنان من اوضح االم لة عل  ذلكومصر و 

صرحيا بصدد حـل هـ ه  ا  اال الما م يوردا نص،لتن يم االحالة لقيا  ذات الن اع يف نطا  العالقات الوطنية
ي الـدويل رغـم ان املشنلة يف نطا  العالقات ذات العنصر االجنيب اي عل  مسـتوى االختصـاص القضـائ

تن يم ه ه املسألة عل  نطا  االختصاص القضائي الدويل كان اوىل واظهر والسب  يف ذلك هو ان رفـ  
الــدعوى امــا  حمنمتــن هــو امــر اســت نائي احلــدو  مــن الناحيــة العمليــة يف اجملــال الــداخلي وذلــك لنــون 

نونيـة وابلتـايل ال تتـوافر مصـلحة حقيقيـة اانمتن تتبعان ن امـا قضـائيا واحـدا وتطبقـان ذات القواعـد القا
يسري علـ  هـ ا  الحد اطرا  الن اع يف استمرار ن ره اما  اانمتن يف الوقت نفس ، اال ان الوض  قد ال
ان ينعقــــد  شــــيءالنحــــو يف حالــــ  قيــــا  ذات النــــ اع امــــا  قضــــاء دولتــــن خمتلفتــــن اذ لــــيس مــــن الغرابــــة يف 

حي  كل ،اااكم االجنبية إلحدىالوطنية وينعقد يف الوقت نفس  االختصاص القضائي الدويل للمحاكم 
دولــ  تتمتــ  حبريــة مطلقــة يف صــياغة القواعــد املن مــة لالختصــاص القضــائي الــدويل للمحــاكم االجنبيــة.اما 

ينــون مقبــوال لصــاو حمنمــة اجنبيــة مرفــوع اليهــا  وفقــا للتشــري  اللبنــاين ال ابإلحالــةابلنســبة للبنــان فالــدف  
لن اع مام توجد اتفاقية دولية ُي ه وينتقد ه ا املوقف اذ يرون  ال يتماش  م  التطورات احلدي ة الي ذات ا
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تشهدها العالقات الدولية اراصة ويطالبون بناء عل  ذلك ابن يعدل القضاء اللبناين من موقف  ُاه ه ا 
 الة وجود معاهد  دولية.الدف  وذلك بقبول  مبقتض  القواعد العامة لالختصاص وليس فقط يف ح

 املوقف القضائي: املطلب الثالث
مــر املوقــف مــن الــدف  ابإلحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  حمنمــ  اجنبيــة بتطــورات ملموســ  يف ك ــري مــن 

ويبـدو ان  كما اهتمت بتن يم  العديد مـن االتفاقيـات الدوليـة منـ  زمـن بعيـد. والقضائية، الن م القانونية
اإلقليميــة وغيــاب ســلط  قضــائية عليــا للــك توزيــ  االختصــاص ابملنازعــات الدوليــة علــ   اعتبـارات الســياد 

حماكم الدول امل تلفة هي الي املت عل  الفق  والقضاء التقليدي موقف  الواضح والصريح يف شان رفض 
القــانون قبــول الــدف  ابإلحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  حمنمــ  اجنبيــة، علــ  ان التطــور املعاصــر يف فلســف  

اإلقليمية وامنا ابتت هتد  اساسا اىل  الدويل اراص وال ي م تعد احنام  تقو  عل  حمض فنره السياد 
انقسم موقف  اذ ،تنريس التعاون الدويل قد دفعت القضاء احلدي  اىل االستجابة و ه املتغريات اجلديد 

منها واألوربية اىل اُاهن كما هـو احلـال يف  القضاء من الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع يف الدول العربية
الفقـــ  فنجـــد احنـــا  القضـــاء يف تلـــك الـــدول تنقســـم اىل مـــن تـــرفض الـــدف  ابإلحالـــة واخـــرى تؤيـــد الـــدف  

 يف اإلحالــة مــن املوقــف منــ  االول الفــرع يف سنوضــح الــ ي املطلــ  هــ ا يف ســنتناول  مــا وهــ ا ابإلحالــة.
 العربية يف الفرع ال اين. الدول يف ابإلحالة دف ال من ونبن املوقف األوربية الدول

 الفرع اال  : املوقف مت االحالة يف الد   اال ربية
شهد الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع اما  حمنم  اجنبية تطورات عديده يف فرنسا ف الل فـرته تربـو  

بــل الفقــ  الغالــ  علــ  علــ  قــرن ونــ  مــن ال مــان تــواترت احنــا  القضــاء الفرنســي مؤيــده يف ذلــك مــن ق
مــــا بــــن مطلــــ  القــــرن التاســــ  عشــــر حــــىت عــــا   الــــدويل. وتعتــــرب الفــــرت  اإلطــــاراننــــار الــــدف  ابإلحالــــة يف 

من الشطط الفنري بل ان القول "مرحل  الرفض املطل  ملبدأ الدف  ابإلحالة حي  كان يعترب ضراب2941
وقـد قـرر القضـاء الفرنسـي ذلـك  الوطنيـة، الدولـة ورمبـا كـان يتعـارض مـ  معـاين ب  كان يتعارض مـ  سـياد 

ملــا كــان حــ  "مــن انــ  2825عــا  Golmarصــراح  يف العديــد مــن االحنــا  مــن ذلــك مــا قررتــ  حمنمــ  
اللجوء إىل القضاء هو من مستل مات السياد  فان املطالبة ب  واحلصول علي  يعد مي ه ممنوحـ  للـوطين مـن 

 يتـيح هـ ا احلـ  اال امل دوجـة فانـ  جيـ  علـ  كـل حـاكم اال قـةوابلن ـر اىل هـ ه العال للسـياد احلـاكم ممـ ال 
بـــــن  2936وحـــــىت اواخـــــر 2941عــــا   غـــــري ان القضـــــاء الفرنســــي قـــــد عـــــر  فــــرته تـــــردد منـــــ "للــــوطنين

االستجابة ملقتضيات العالقات الدولية وبن احلنن اىل املبدأ التقليدي، ففي حنم حمنم  النقض الصادر 
داية التحول احلقيقي للقضـاء الفرنسـي حنـو قبـول الـدف  ابإلحالـة وتـتل   ال ي يعترب ب 5/5/2941يف 

 Zins والســــيد  فرنســــي اجلنســــيةال Verdier وقــــائ  الــــدعوى الــــي صــــدر فيهــــا احلنــــم يف ان زواج الســــيد
، مث انفصل ال وجان جسمانيا بعد فرته من ه ا الـ واج، مث 2928عا   ابريس اجلنسية قد ابر  يف أمرينية

رفـ  الـ وج  2951 وجة ابريـس اىل الـوالات املتحـد  واقامـت هنـاك يف واليـة كاليفورنيـا.ويف عـا غادرت ال
دعوى تطلي  اما  حمنم  السن االبتدائية، فدفعت ال وجـة بعـد  اختصـاص اانمـة ابلفصـل يف الـدعوى 
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 خمتصــةرت الـا لنولـا تقـيم منــ  سـنوات عديــده ابلـوالات املتحـد . لنــن اانمـة م تقبــل هـ ا الـدف  وقــر 
مما يعقـد  ،لل وجةيتوطن هبا ال وج ويوجد هبا املوطن القانوين  ابريس، الياستنادا اىل ان ال واج قد ابر  يف 

مرافعـات. طعنـت ال وجــة علـ  احلنـم ابالسـتئنا  فأيدتــ   59للمـاد  االختصـاص للقضـاء الفرنسـي وفقــا 
لطعــــن علــــ  هـــ ا احلنــــم خــــالل املــــد  ااــــدد  لعــــد  ا"حمنمـــ  اســــتئنا  ابريــــس ألســــباب  املـــ كور . ون ــــرا

بصـف  لائيـة واعيـدت الـدعوى بعـد "مث اضح  اختصاص القضاء الفرنسي اثبتـا ابات، ومنفقد غدا "قانو 
قـا  الـ وج برفـ  نفـس الـدعوى امـا  حمـاكم  2954ذلك انمـ  السـن للفصـل يف املوضـوع ويف اغسـطس 

نمــ  الســن ااثرت املــدع  عليهــا الــدف  ابإلحالــة وطالبــت كاليفورنيــا حيــ  تقــيم ال وجــة. وامــا  حم واليــة
بت لي ه ه اانمة لصاو حماكم والية كاليفورنيا املرفوع اليهـا ذات الـدعوى، فقـررت حمنمـ  السـن عـد  

ابلتطلي  رطـا ال وجـة. مث اتيـد هـ ا احلنـم مـن قبـل حمنمـ  اسـتئنا  ابريـس.  الدف ، وحنمتقبول ه ا 
اهل   ابلنقض ونعتاحلنم  ال وجة عل  ه ا طعنت علي  خمالفت  لصحيح القانون عند قضائ  ابلتطلي  ُو

ال جيـوز قبـول الـدف  ابإلحالـة لصـاو حمنمـ  اجنبيـة مـىت ثبـت "للدف  ابإلحالة فقضت حمنم  النقض ابنـ 
عوى ابلفصــل ابلــد خمتصــةوان هــ ه اانمــة قــد قــررت الــا  النــ اع اوالان اانمــة الفرنســية قــد رفــ  اليهــا 

االختصـاص، كمـا مشـرتك وفقـا للقواعـد الفرنسـية لتنـازع  أجنيبمبقتض  اختصاصها املان  لنل اختصاص 
احلنــم م تــ كر حمنمــ  الــنقض ألول مــره مبــدا عــد  جــواز الــدف  ابإلحالــة بــل بــررت عــد  قبووــا  يف هــ ا

 للدف  بعد  توافر شرطن تا:
  .رف  الن اع اوال اما  القضاء الفرنسي-2
ان اختصاص اااكم الفرنسية يف ه ه الدعوى كان من قبيـل االختصـاص املـان  الـ ي يفضـي هو -1

نقلــ  نوعيــ   مب ابــةوبــ لك فــان هــ ا احلنــم يعــد  اىل عــد  اختصــاص ايــ  حمنمــ  اجنبيــ  ابلفصــل يف النــ اع.
ىل هامــ  يف قضــاء حمنمــ  الــنقض حيــ  عــربت بــ  مــن مرحلــ  عــد  جــواز اعمــال الــدف  يف اجملــال الــدويل ا

نـوفمرب  14يف  وقد استقر القضاء الفرنسـي لائيـا مرحل  قبول  او عد  قبول  عند توافر شروط  او عدمها.
علــ  قبــول الــدف  ابإلحالــة حيــ  ازالــت حمنمــ  الــنقض كــل شــك حــول موقفهــا يف هــ ا الشــأن  2936

ضـاء الفرنسـي ن ـرا الـدف  ابإلحالـة مينـن قبولـ  امـا  الق"حي  قررت فيحنمها الصادر يف ه ا التـاريخ ان
ه ا التاريخ استقر القضاء الفرنسي لائيا عل   ومن "هي االخرى خمتصةلقيا  الدعوى اما  حمنم  اجنبي  

يف حنميهـا  مبدا جواز الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع اما  حمنم  اجنبي  وهو ما أكدتـ  حمنمـ  ابريـس
 .2981فرباير 21و2934يوليو 3الصادرين يف 
يسرا فقد استقر القضاء السويسري من  اوائل القـرن العشـرين سـواء يف اقضـي  املقاطعـات او اما يف سو 

. وكـ لك يف اليـو ن (71)القضاء الفيدرايل عل  قبول الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع امـا  حمنمـ  اجنبيـ  
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  اع اما  حمنم  اجنبي لقيا  ذات الن فان الفق  والقضاء مستقران من  زمن بعيد عل  قبول الدف  ابإلحالة
(77). 

 الفرع الثا : املوقف مت الد أل ابإلحالة يف الد   العربية
ان القضـــاء املصـــري وعلـــ  راســـ  قضـــاء حمنمـــ  الـــنقض م يقـــل كلمتـــ  الفاصـــلة بعـــد علـــ  ان االمجـــاع 

اء جـاء موقـف القضـ امـا يف اجل ائـر فقـد الفقهـي الـ ي ينـاد ان ينعقـد يف مصـر هـو اجـازه الـدف  ابإلحالـة
ومــن  هنـاك متعارضـا مــ  مقتضـيات التعـاون الــدويل، حيـ  رفـض القضــاء اجل ائـري اعمـال الــدف  ابإلحالـة

شان ه ا الرفض احلا  الضرر ابملتقاضين اجل ائـرين انفسـهم وذلـك الن االحنـا  الـي سيحصـلون عليهـا 
ة الــي رفــض القضــاء اجل ائــري مــن ااــاكم اجل ائريــة ســريفض  ووــا ابألمــر ابلتنفيــ  مــن قبــل ااــاكم االجنبيــ

ممــا يضــطرهم اىل اعــاده بــدء االجــراءات مــن جديــد يف ارارج.امــا يف تــونس فاختــ  القضـــاء  اإلحالــة اليهــا
التونســي ُــاه الــدف  ابإلحالــة موقفــا ممــاثال ملوقــف القضــاء اجل ائــري ففــي دعــوى رفعــت اىل حمنمــ  تــونس 

حالــة يف اتريــخ ســاب  امــا  القضــاء الفرنســي م تقبــل ااثرت املــدع  عليهــا الــدف  ابإل 2959املدنيــة عــا  
اانمــة هــ ا الــدف  اســتنادا اىل اســتقالل الــن م القانونيــة جيعــل اعمالــ  يقتصــر علــ  حالــ  قيــا  ذات النــ اع 

ويف لبنــان اعتمــد القضــاء اللبنــاين  امــا  حمنمتــن وطنيتــن مــام توجــد اتفاقيــ  دوليــة تقضــي خبــال  ذلــك.
ال ينـون مقبـوال ،و ا القضاء"وفقا،من قبل القضاء يف تونس واجل ائر فالدف  ابإلحالةنفس املوقف املت   

لصاو حمنم  اجنبية مرفـوع اليهـا ذات النـ اع مـام توجـد اتفاقيـ  دوليـ  ُيـ ه وقـد نصـت بعـض االتفاقيـات 
ـــة ال نائيـــة ـــدول العربيـــة علـــ  قبـــول الـــدف  ابإلحال ـــدولتن امل ـــار أمـــا  حمـــاكم ا املربمـــة بـــن بعـــض ال حـــدى ال

املربمــة بــن  مــن االتفاقيــة11مــن ذلــك املــاده املتعاقــدتن بســب  قيــا  ذات الــدعوى امــا  حمــاكم االخــرى،
فهـااتن املـاداتن  2957املربمـة بـن لبنـان واالردن عـا  مـن االتفاقيـة 29، واملاد  2952سورا ولبنان عا  

نيــة ابإلحالــة اىل حمــاكم الدولــة االخــرى املرفــوع اليهــا ُيــ ان الــدف  امــا  حمــاكم الدولــة املرفــوع اليهــا النــ اع اث
 ذات الن اع يف اتريخ ساب .

امــا يف العــرا  فــيمنن القــول ان املشــرع العراقــي م يتطــر  لإلحالــة علــ  صــعيد االختصــاص القضــائي 
ل احنا  يف قانون املرافعات املدنية ونعتقد ابن  ال مان  من اعماستوى الداخلي املالدويل وامنا ن م  عل  

 االحالة املوجهة يف االصل للنطا  الداخلي يف جمال االختصاص القضائي الدويل.
 الخاتمة: 

 فنــر  االحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  حمنمــة اجنبيــة وبّينــا احلاجــة حبــ  إىل الدراســة هــ ه يف تعرضــنا
التشريعات املقارنة عل  مستوى االختصاص القضائي الدويل و ه الفنر ، ويتضح ذلك من تبين  األكيد 

واالتفاقيات الدولية لإلحالة حرصا منها عل  النتائ  املوضوعية الي توصل اليها، وخـالل البحـ  توصـلنا 
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اىل مجلــة مــن النتــائ  يتبعهــا بعــض التوصــيات نتمــو علــ  املشــرع العراقــي اخــ ها ابالعتبــار دعمــا ملوقــف 
 . ونتائ  البح  تتم ل ابألمور االتية: املشرع العراقي من تن يم احنا  املوضوع حمل الدراسة

والقــائمن  للمتقاضــن والنفقــات ابلنســبة الوقــت تــوفري إىل ان فنــر  االحالــة لقيــا  ذات النــ اع تــؤدي .2
 احلنم أي الدويل املستوى عل  التنفي  مضمونة أحنا  صدور إىل يؤدي العدالة كما مرف  أداء عل 
 الن اع. حسم عل  األقدر هي أصدرت  الي اانمة أن دا  ما النفاذ بقو  متمتعا   ينون يصدر ال ي

 يف اجلدل ت ري الي اإلجرائية الدفوع أهم من أجنبية حمنمة أما  الن اع ذات لقيا  ابإلحالة الدف  يعد .1
أيــة  الــدويل القضــائي القــانون إطــار يف ابإلحالــة مركــ  الــدف  حتديــد ي ــري وال أرــاص، الــدويل القــانون
 رفـ  الـي الوطنيـة أوال، والدولـة حماكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي االجنبية الدولة م ال تكان أذا صعوبة،
 أو ثنـائي دويل ابتفـا  مـرتبط منهـا كـل حمـاكم أمـا  الـدف  أبـداء يـراد والـي أخـريا حماكمهـا أما  ألن اع
 كـل  وليـ سـو  األمـر هـ ا بشـأن االتفاقيـة النصـوص تلـك اىل فبالرجوع املسالة، تلك ين م مجاعي
 حمتمل. لبس

 لـ  أخـريا حماكمهـا أمـا  ألنـ اع رفـ  الـي للدولـة لـوطينا التشـري  كـان أذا تـ كر صـعوبة ت ـور ال ك لك .7
 الصــعوبة تبــدو أجنبيــة إمنــا حمنمــة أمــا  ألنــ اع ذات لقيــا  ابإلحالــة الــدف  وواضــح مــن حمــدد موقــف
 األن مة تلك أم لة للمشنلة، ومن انونيا  ق تن يما   تض  م الي الوضعية القانونية األن مة يف احلقيقية
 الفرنسي. القانوين والن ا  املصري القانوين الن ا 

 االخــرى الــدول حمــاكم امــا  القائمــة ابإلجــراءات االعــرتا  يســتتب  االجنبيــة ابألحنــا  االعــرتا  ان .6
 يف تنـــازع حـــدو  عـــد  علـــ  مـــن التشـــريعات الوطنيـــة حرصـــا وذلـــك ابإلحالـــة. الـــدف  قبـــول مث ومـــن

 .الدويل القضائي التعاون مقتضيات عل  منها ون وال االحنا  يف تناقض االجراءات، او
 الــي اســتجابت كاملشــرع السويســري واجملــري وااليطــايل مــن التشــريعات االن مــة القانونيــة احلدي ــة ان .5

 خــالل مــن االفــراد مصــاو محايــة علــ  والعمــل الــدويل القضــائي التعــاون ومقتضــيات التطــور لــدواعي
 الــي الشــك لن ــر  هجــره بــ لك واكــد اجنبيــة، حمنمــة امــا  النــ اع ذات لقيــا  ابإلحالــة الــدف  اقرارهــا
 االجنبية. القضائية الن م تتبعها كانت

الختصــاص القضــائي الــدويل ال علـ  الــرغم مــن عــد  تن ـيم املشــرع العراقــي لفنــر  االحالـة يف نطــا  ا .4
الدويل  القضائي التعاون مقتضيات م  متجاوب ن ا  راقيالع القانوين وال داللة اال ان الن ا  صراحة

القضائي واعرتافـ  بتنفيـ  االحنـا  االجنبيـة يف العـرا   للتعاون اتفاقيات بعد  العرا  من خالل الت ا 
 .1115وك ا اقراره حل  التقاضي يف دستوره الناف  لعا  

 التوصيات: 

 مل التوصيات يف االمور االتية:يف ضوء ما مت التوصل الي  من نتائ  خالل البح  جن
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فنر  االحالة لقيا  ذات الن اع امـا  حمنمـة اجنبيـة وفقـا ملـا  تن يم يتوىل ان العراقي نتمو عل  املشرع .2
ورد من تن يم للموضوع يف االن مة القانونية احلدي ة كالتشري  السويسري واجملري وااليطايل واالبتعاد 

 صري ابلنسبة للرتدد يف معاجلة ه ا املوضوع.عن اقتفاء أثر التشري  الفرنسي وامل
 ي هـر الـي احلـاالت مجيـ  تشـمل ان اجـل العراقـي مـن املـدين القـانون ( مـن71اعما  احنـا  املـاد  ) .1

 فـرص القاضـي ميـنح ذلـك ان اىل اضـافة اااكم تنازع ا  القوانن تنازع إطار سواء يف للتنازع أثر فيها
 .حلنمها مةءمال القوانن أفضل ارواختي قضية كل ظرو  لتقدير اوس 

 الــدويل ابلقــانون الصــلة ذات االتفاقيــات بتصــدي  االســراع العــرا  يف الســلطة التشــريعية علــ  نقــرت  .7
 رؤيتـ  يف تن ـيم االحالـة لقيـا  ذات النـ اع مـن العراقي اجياد معن يستقي من  املشرع اجل من اراص
 .العام يف ي ةاحلد واالن مة التطورات اخر عل  االطالع خالل

نقرت  االستعانة ابرربات االية والدولية يف تن يم احنا  القـانون الـدويل ارـاص العراقـي يف نصـوص  .6
وتشري  مستقل عن احنا  القانون املدين ليتسو مواكبة رك  احلضار  يف وضـ  االحنـا  التفصـيلية 

انون التجـاري وقـانون الشـركات الـي مليدان عالقات القانون الدويل اراص اسو  بقانون االثبات والقـ
 .2952لسنة  61سب  وان كانت ضمن نصوص القانون املدين العراقي رقم 

 المصادر:

النتـــ   الدوليـــة، داريف قـــانون االجـــراءات املدنيـــة  النمـــر، مقدمـــةالعلـــ  علـــي ابـــو العـــال  د. أبـــو -2 
 .1117القانونية   مصر، اانمة النربى،

 .4،2981طب ، طمنان  املرافعات، بدونية الدفوع يف قانون ن ر  د.امحد ابو الوفا،-1
العربيـــة، النهضــة  اراصــة، داريف قــانون العالقــات الدوليــة  ســالمة، امل تصــرد.امحــد عبــد النــر  -7
 .2985،القاهر 
امل تصـة، الفين والنوعي واالي للمحـاكم واالحالـة اىل ااـاكم  مليحي، االختصاصد.امحد حممد -6

 القاهر . العربية،لنهضة ، دار ا2ط
 .1127،بغداد املرافعات املدنية، منتبة السنهوري، النداوي،د.اد  وهي  -5
ــــيم  أشــــر د.-4 النتــــ   طبعــــة، داربــــدون رقــــم  الــــدويل،القضــــائي  الرفــــاعي، االختصــــاصعبــــد العل

 .1114،مصر، اجمللة النربى القانونية،
التحنيم، وتنفي  االحنا  االجنبية واحنا  القضائي الدويل  احلداد، االختصاصد.حفي ة السيد -3

 .1116،، منشورات احلليب2ال اين ط النتاب
 مقارنـــــة(، رســـــالةاالحالـــــة يف االختصـــــاص القضـــــائي الـــــدويل )دراســـــة  د.جنـــــان جاســـــم مشـــــتت،-8

 .1114القانون  املستنصرية، كلية اجلامعة ماجستري،
 اجلامعـة اجلديــد للنشــر، املرافعــات، دارالـدعوى يف قــانون  إبحالــة هينـل، الــدف د.علـي ابــو عطيــة -9
 .1115،مصر

 .2988،، القاهر 2اراص، طد.غال  الداوي، ن رية االحالة يف القانون الدويل -21
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، 6العلميـة، ط وتطبيقاتـ  2949لسـنة  87قانون املرافعات رقـم  اامود، شر القاضي مدحت -22
 .1122،القانونية بغداد املنتبة

النهضـة العربيـة  ، دار1اجنبيـة، طلقيـا  ذات النـ اع امـا  حمنمـة  ابإلحالـة دف الروي، الـد.حممد -21
 .1127للطباعة والنشر،

االســر ، يف جمـال عالقـات  املدنيـة الدوليـةتوحيـد قواعـد االجـراءات   صـر، حنـود.  صـر ع مـان -27
 .1121،2والنشر، القاهر ، طالنهضة العربية للطباعة  دار

  .1116،املطبوعات اجلامعية اراص، دارالدويل  قانونصاد ، ال د.هشا  علي-26
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االختصاص الرقابي لمجلس المحافظة على أعمال السلطة القضائية 

 -3192لعام  91دراسة تحليلية نقدية في القانون -العراقية

The supervisory jurisdiction of the council of province 

on the actions of the judiciary -A critical analytic study 

in the law 19 of 2013-  

                                Dr. Ali S. O. Al-Qeisi (1)د. علي سعد عمران القيسي 

 المستخلص

لنن ترد عل  عمل املشرع يف  ،مما الشك في  ان املشرع ميلك سلطة تقديرية يف عملية تشري  القوانن
وأن ينــون حمققــا   ،ملبــدأ الفصــل بــن الســلطات ا  أن ال ينــون التشــري  خمالفــ ،مهمــة منــ  هــ ا اجملــال قيــود

ال ي عدل قانون اااف ات  1127لسنة  29للمصلحة العامة. غري ان ه ا غري متحق  يف القانون رقم 
ابـة وذلـك عنـدما أعطـ  جمللـس اااف ـة اختصـاص الرق ،1118لسـنة  12غري املنت مة يف إقليم ذي الرقم 
فينــون بــ لك القــانون قــد وقــ  يف حالــة عــد  الدســتورية مل الفــة القــانون  ،علــ  أعمــال الســلطة القضــائية

وهو ما أنمل من  ،اضافة إىل تناقض  م  نصوص القوانن االخرى يف العرا ،1115للدستور العراقي لعا  
 املشرع تدارك  وتعديل . 

Abstract 
There is no doubt that the legislature has discretion in the process of 

law-making, but to respond to the work of the legislature in this area 

important limitations of it, that the legislation not be contrary to the principle 

                                                        
 جامعة كربالء / كلية القانون. - 2
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of separation of powers, and that the investigators in the public interest. 

However, this is verified in Law No. 19 of 2013 which amended the 

governorates not organized in a region No. 21 of 2008 Act, and that when 

he gave to the provincial council jurisdiction of control over the work of the 

judiciary, so that the law has occurred in the absence of constitutional 

violation of the law of the Iraqi Constitution for 2005, in addition to its 

incompatibility with the provisions of other laws in Iraq, which is what I 

hope will be remedied by the legislature and modify it. 

 مة عامة مقد

  فكر  موضوع البحث:
فانـ  حيـرص علـ  إقامـة تـوازن  ،حينما يتج  املشرع يف أي دولة إىل تبين ن ا  دستوري أو قانوين معن

وخبـال   ،يف ه ا الن ا  املتبو من خالل االعتماد والتأكيد عل  املبادئ األساسية الي حتنم ه ا الن ـا 
عـد  الدقـة يف التن ـيم ممـا سـيؤثر علـ  النتـائ  القانونيـة الـي ذلك فان  ينت  ن ـا  مشـوه غـري سـوي يشـوب  

 ستتولد عن . 
إىل اجلمــ  بــن ن ــامي الالمرك يــة السياســية ون ــا  الالمرك يــة  1115واملشــرع العراقــي اُــ  يف دســتور 

وبــ لك ينــون قــد زاوج بــن ن ــامن خمتلفــن مــن حيــ  النطــا  واألســس الــي يقــو  عليهــا كــل  ،اإلداريــة
وهو ما أثر ابلتايل عل  املشرع االعتيادي حينما ن م فنر  الالمرك ية اإلدارية يف قـانون اااف ـات  ،منهما

جند ابن املشرع قد حاول أن يوجد  ،فبمقتض  ه ا القانون ،1118غري املنت مة يف إقليم الصادر يف عا  
غري  ،مرك ية السياسية والالمرك ية اإلداريةتن يما  تشريعيا  متالئما  م  فنر  الدولة االحتادية القائمة عل  الال

ولــ لك فقــد  ،إن ذلــك التن ــيم قــد شــاب  الن ــري مــن العيــوب ومــواطن الضــعف وعــد  الدقــة يف هــ ا اجملــال
غــري الــا هــي االخــرى جــاءت مبــا جــاء بــ  القــانون مــن  ،توالــت التعــديالت الــي طــرأت علــ  هــ ا القــانون

ية احلاكمة يف ه ا اجملـال. وكـان مـن مصـادي  ذلـك إعطـاء جملـس تعارضات وتناقضات م  املبادئ القانون
اااف ــــــة االختصــــــاص ابلرقابــــــة علــــــ  أعمــــــال الســــــلطة القضــــــائية يف حــــــدود اااف ــــــة اســــــتنادا  إىل نــــــ  

 . 1127لسنة  29من املاد  السابعة املعدلة مبوج  قانون التعديل ال اين رقم "سادسا  "البند
 نطاق البحث:

لقــانون  1127لســنة  29لــن يتنــاول مجيــ  مــا جــاء يف قــانون التعــديل ال ــاين رقــم ان حب نــا هــ ا ســو  
وامنـــــا يتعلـــــ  فقـــــط جبـــــ ء مـــــن املـــــاد  الســـــابعة  1118لســـــنة  12اااف ـــــات غـــــري املنت مـــــة يف إقلـــــيم رقـــــم 

وابألخــ  اختصـــاص اجمللــس يف الرقابــة علــ  أنشــطة دوائـــر الدولــة مبــا فيهــا الســـلطة  ،منهــا"سادســا  "البنــد
 ة. وحتليل ذلك من النواحي الدستورية والقانونية. القضائي

 إبكالية البحث: 
 نوضحها ابآليت:  ،ت هر اشناليات البح  من نوا و متعدد 
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غري  ،. حدد املشرع الدستوري املرك  القانوين جمللس اااف ة لن ميارل عمل  وف  الالمرك ية اإلدارية2
وين وكـــــ لك فعـــــل املشـــــرع االعتيـــــادي حينمـــــا منحـــــ  ان الـــــن  الدســـــتوري قـــــد خـــــالف هـــــ ا املركـــــ  القـــــان

اختصاصات التنسجم ومرك ه القانوين والي منها الرقابة عل  السلطة القضائية بعد ان كانت مست نا  منها 
 . 1127قبل التعديل ال ي مت يف عا  

  . ان االختصـــاص املـــ كور يف أعـــاله اضـــح  متعارضـــا  مـــ  مبـــدأ علويـــة الدســـتور والســـيما يف جانبـــ1
 وب لك سيهدر ه ا املبدأ الدستوري.  ،املوضوعي

يؤكــد غيــاب املفهــو  الصــحيح لنــل مــن  ،املمنــو  جمللــس اااف ــة ،حمــل البحــ  ،. ان االختصــاص7
 ن امي الالمرك ية السياسية والالمرك ية اإلدارية عند املشرع العراقي. 

 منهيية البحث: 
مـ   ،لدستورية والقانونية الي وضـعها املشـرع العراقـيسنعتمد يف حب نا عل  املنه  التحليلي للنصوص ا

األخ  ابملنه  االستقرائي للتن يم القانوين العراقي مـن خـالل تتبـ  اجل ئيـات للوصـول إىل حنـم كلـي وهـو 
 جوهر املنه  االستقرائي. 
  تقسيم البحث:

 سنقسم ه ا البح  عل  مبح ن ووف  اآليت: 
 قاي جمللس اااف ة. املبح  األول: مفهو  االختصاص الر 

 املبح  ال اين: ن ر  حتليلية يف رقابة جملس اااف ة عل  أعمال السلطة القضائية. 
 مث نرد  ذلك خبالة ن بت فيها أهم النتائ  املست لصة من البح  والتوصيات الي نراها. 

 المبحث األول: مفهوم االختصاص الرقابي لمجلس المحافظة 

مبجلـــس اااف ـــة  ،املعـــدل 1118لعـــا   12اف ـــات غـــري املنت مـــة يف إقلـــيم رقـــم لقـــد أ ط قـــانون اا
كمــا صــر  الدســتور   (1)الــي يفــرتض أن لــارل وفــ  مبــدأ الالمرك يــة اإلداريــة ،جمموعــة مــن االختصاصــات

 /اثنيا ( الي جيري نصها عل  أن )لنح اااف ات الي م تنت م يف إقليم الصالحيات211ب لك يف املاد  )
اإلداريـــة واملاليـــة الواســـعة. مبـــا ميننهـــا مـــن إدار  شـــؤولا علـــ  وفـــ  مبـــدأ الالمرك يـــة اإلداريـــة. ويـــن م ذلـــك 

                                                        
فاألول يتعلـ   ،وجود اختال  جوهري بن ن امي الالمرك ية اإلدارية اإلقليمية والالمرك ية السياسية من الضروري االشار  إىل -1

بتوزي  االختصاصات اإلدارية مابن اإلدار  املرك ية واويئات االية وعل  ذلك ف ن ه ا التوزي  يتعل  ابختصاصـات واحـد  مـن هيئـات 
. أمـا ال ـاين وهو ن ـا  معتمـد يف الـدول االحتاديـة والبسـيطة يف تركيبهـا الدسـتوري ،دارية فقطالدولة وهي التنفي ية وذلك يف وظيفتها اإل

التنفي ية والقضائية( فيما بينها والوحدات االقليمية للدولة  ،ف ن  يتعل  بتوزي  االختصاصات السياسية ويئات الدولة ال ال  )التشريعية
مل يــد مــن  اال يف الــدول االحتاديــة. ،بصــور  عامــة ،يف الدولــة وهــو ن ــا  اليعتمــدحلاكمــة الســلطات السياســية ا ازدواجوهــو مــاينت  عنــ  

ص  ،1117 ،منشــأ  املعــار  ،االســنندرية ،-الــدول واحلنومــات–التفاصــيل ين ــر: د. إبــراهيم عبــد الع يــ  شــيحا: الــن م السياســية 
 ،1111 ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهر  ،مـارات العربيـة املتحـد د. داود الباز: الالمرك يـة السياسـية الدسـتورية يف دولـة اإل ،288-289
 ومابعدها.  55ص  ،2993 ،عمان ،2ط -املرك ية والالمرك ية–ومابعدها. د. كر  كشاك : التن يم اإلداري االي  68ص 

G. Lescuyer: Les Perspectivs Actuelles De La Decontralisation Territo Riale، Revue Al-Ulum Al-
Qanuniya Wal-Iqtisadiya، 8em Annee، No.1، 1966، P. 42-43.  
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 (7)وهـــــــ ه االختصاصـــــــات الـــــــي ن مهـــــــا املشـــــــرع الختـــــــرج عـــــــن كولـــــــا اختصاصـــــــات تشـــــــريعية ،بقـــــــانون(
نــا لــ ا سنوضــح  ورقابيــة. ومبــا ان االختصــاص االخــري هــو الــ ي يــدخل يف ميــدان حب  (6)تنفي يــة""وإداريــة

مث ســـنعرج يف املطلـــ  ال ـــاين علـــ  التن ـــيم  ،دون ســـواه وذلـــك مـــن حيـــ  التعريـــف بـــ  يف املطلـــ  االول
 القانوين ل  يف املطل  ال اين. 

  املطلب األول: التعريف باالختصاص الرقابي مليلس املحافظة
الســـيما بعـــد  ،قـــانوينســـنعمد يف هـــ ا املطلـــ  إىل بيـــان مفهـــو  جملـــس اااف ـــة ومركـــ ه الدســـتوري وال

 وذلك يف الفرعن اآلتين.  ،1127التعديل االخري للقانون يف عا  
 الفرع ا   : تعريف  لس احملا ظة 

أن تقـا  جمـالس مسـتقلة تعمـل علـ  إشـباع احلاجـات  ،من متطلبات ن ا  الالمرك ية اإلدارية اإلقليمية
ولـ لك فــان هـ ه اجملـالس االيـة تعــد  ،(5)يـة املرك يـةااليـة مـ  خضـوعها يف عملهـا إىل رقابــة السـلطة اإلدار 

جســدا  متنــامال  يف الــدول املعاصــر  وتشــنل كيــا   ذاتيــا  لــ  مضــمون واقعــي ومفهــو  قــانوين لــ  خصــائ  
ـــــ ا فقـــــد عرفهـــــا بعـــــض الفقهـــــ ،(4)ومقومـــــات ووظـــــائف وصـــــالحيات للـــــا تن يمـــــات إداريـــــة لـــــارل  اءل

 صــ  هــ ا التن ــيم يف شــؤون إقلــيم مــن أقــاليم الدولــة وعلــ  اختصاصــاهتا علــ  أســال إقليمــي حملــي يت
أو هـي هيئـات تتمتـ  بنـوع  ،(3)مستوى مصاحل  االية وابلنسبة جملموعة األفراد ال ين يرتبطون هب ا اإلقلـيم

وذلك لن يرتك وـا أمـر الوفـاء  ،يعهد إليها إدار  املصاو االية ،من االستقالل يف مواجهة السلطة املرك ية
أي القاصـــر  مـــن حيـــ  اإلفـــاد  منهـــا علـــ  أفـــراد إقلـــيم معـــن مـــن بـــن أقـــاليم  ،حلاجـــات العامـــة االيـــةاب

ولعــل هــ ه بعــض االُاهــات الفقهيــة يف تعريــف اجمللــس االــي الــ ي يعــد جملــس اااف ــة مــن  ،(8)الدولــة
 مصاديق  يف العرا . 

ف ة يف قانون اااف ات غـري املنت مـة يف أما ابلنسبة للمشرع العراقي فقد ذه  اىل تعريف جملس ااا
 اااف ـة يف والرقابيـة التشـريعية السـلطة هـو: اااف ـة جملـس: أوال  املعـدل ابنـ  ) 1118لعـا   12إقلـيم رقـم 

                                                        
وذلــك وفقــا  لــن  املــاد  ال انيــة مــن القــانون أعــاله والــي تقضــي ابن )أوال : جملــس اااف ــة: هــو الســلطة التشــريعية والرقابيــة يف  -7

ن ذات  الي بينت ابن من خمتصات اجمللس امل كور هو )اثل ا : اااف ة ول  ح  اصدار التشريعات االية....(. واملاد  السابعة من القانو 
 اصدار التشريعات االية واألن مة والتعليمات..(. 

 ،احد عشر ،عاشرا   ،اتسعا   ،5اثمنا / ،سابعا   ،رابعا . خامسا   ،وه ا االختصاص ن م  املشرع يف املاد  السابعة يف البنود )أوال   -6
عل  إن ه ه االختصاصات  تشتمل عل  صالحيات إدارية مبا فيها ممارسة اختصاصات ضبط إداري.ساب  عشر(. وهي  -اثين عشر

فقـد قضـ  البنــد )سـاب  عشـر( مــن املـاد  السـابعة ابن للمجلــس )ممارسـة أيـة اختصاصــات أخـرى منصــوص  ،ليسـت حصـرية للمجلــس
 عليها يف الدستور أو القوانن الناف  (. 

 :OP. Cit، P. 44-46. G. Lescuyer ين ر يف ذلك: -5
ين ر يف ذلك إليال إنطوان اليال وادوار اليال: القامول العصري )عري ، إننليـ ي( ، الطبعـة التاسـعة ، املطبعـة العصـرية ،  -4
 .497ص ،2956 ،القاهر 
 .278، ص 2994نوا  كنعان: القانون اإلداري األردين ، النتاب األول ، الطبعة ال ال ة ، عمان ،  د. -3
بغـداد مبـادئ وأحنـا  القـانون اإلداري ،  مهـدي اسـن السـالمي:د.  ،علي حممد بديرد.  ،عصا  عبد الوهاب الربزجنيد.  -8

 .  214،  217ص ،2997،
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 م  يتعارض ال مبا اإلدارية الالمرك ية مبدأ وف  شؤولا إدار  من مينن  مبا االية التشريعات إصدار ح  ول 
 . (9)(.االحتادية للسلطات احلصرية االختصاصات ضمن تندرج الي االحتادية ننوالقوا الدستور

غــري إن هــ ا التعريــف تــرد عليــ   ،ويتضــح مــن الــن  أعــاله ان املشــرع قــد أورد تعريفــا جمللــس اااف ــة
 ملالح تن االتيتن: اب
 1115العراقي لعا  لقد منح املشرع جمللس اااف ة سلطة التشري  وهو مايتعارض وأحنا  الدستور  .2

لن )لنح اااف ات الي م تنت م يف إقليم الصالحيات /اثنيا ( الي تقضي 211والسيما ن  املاد  )
ويـن م ذلـك  ،مبا ميننهـا مـن إدار  شـؤولا علـ  وفـ  مبـدأ الالمرك يـة االداريـة ،اإلدارية واملالية الواسعة

جملس اااف ـة سـلطات تشـريعية ذلـك أللـا  م ين  عل  منحوب لك فان الن  الدستوري  بقانون(
وعلي  فان املشرع قد جـاء ببدعـة  ،تعمل عل  وف  مبدأ الالمرك ية اإلدارية وليس الالمرك ية السياسية

حبســ   ،غــري ان ســلطة التشــري  هــ ه ،. وان كنــا نتفــ  مــ  الــرأي املتقــد (21)تشــريعية يف هــ ا اجملــال
القــرارات اإلداريــة التن يميــة فقــط دون أن لتــد إلصــدار التتعــدى االختصــاص إبصــدار  ،وجهــة ن ــر 

كمـا ان االختصـاص بتشـري    ،(22)وهـو مايتطلبـ  إدار  الشـؤون وفـ  مبـدأ الالمرك يـة اإلداريـة ،القـوانن
( مـن 42القوانن راج  اىل السلطة التشريعية االحتادية مم لـة مبجلـس النـواب اسـتنادا  اىل نـ  املـاد  )

تشري  القـوانن االحتاديـة.( هـ ا مـن جهـة ومـن  –ابن من خمتصات اجمللس )أوال  الدستور الي بينت 
جهة اثنية فان ن  املاد  ال انية من القـانون املـ كور قـد ألـ   جملـس اااف ـة ابن اليصـدر أي تشـري  

 للسـلطات احلصـرية االختصاصـات ضـمن حملي يتعارض م  القانون االحتادي يف املسائل الي تنـدرج
وه ا يعين ان التشري  االي الصادر وفقا  ملبادئ الالمرك ية اإلدارية يبق  يف مرتبة أدا من  ،ديةاالحتا

إلاثرتــــ  اللــــبس "التشــــري  االــــي". وكنــــا أنمــــل لــــو ان املشــــرع قــــد اســــقط عبــــار (21)القــــانون االحتــــادي

                                                        
: علــ  االيت)أوال   1127وذلــك حبســ  نــ  املــاد  ال انيــة مــن القــانون أعــاله. وكانــت هــ ه املــاد  تــن  قبــل تعــديلها يف عــا   -9

ل  سلطة تشـريعية ورقابيـة ضـمن احلـدود اإلداريـة للمحاف ـة وـا حـ  إصـدار التشـريعات االيـة يف حـدود اااف ـة مبـا جملس اااف ة: أع
 ميننها من إدار  شؤولا وف  مبدأ الالمرك ية اإلدارية مبا ال يتعارض م  الدستور والقوانن االحتادية(.

يف امليــ ان ،  1118لسـنة  12ت غـري املنت مـة يف إقلــيم رقـم ين ـر يف ذلـك د.غـازي فيصــل مهـدي: نصـوص قــانون اااف ـا -21
 .264، ص1118بغداد ،
 . 4ص  ،بال سنة طب  ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. حممود حممد حافظ: القرار اإلداري -22
).. وحيــ   29/8/1126وبتـاريخ  1127/احتاديـة/43ويف ذلـك تقـول اانمـة االحتاديـة العليـا يف قرارهـا الصـادر ابلعـدد  -21

ان جملــالس اااف ــات حــ  إصــدار التشــريعات االيــة يف حــدود اااف ــة مبــا ميننهــا مــن إدار  شــؤولا وفــ  مبــدأ الالمرك يــة اإلداريــة مبــا 
( 23/21/1121( يف )34وحيــــ  إن جملــــس حماف ــــة ميســــان أصــــدر قــــراره املــــرقم ) ،اليتعــــارض مــــ  الدســــتور والقــــوانن االحتاديــــة..

قدره مخسة وعشرون مليون دينار سنوا  للنادي الراضي من واردات منف  الشي  احلدودي وحي  ان املاد  )سادسا ( بت صي  مبلج 
قـد قضـت علـ  ختصـي  االيــرادات املتحققـة فعـال  مـن املنافــ   1121مـن قـانون املوازنـة العامـة االحتاديــة جلمهوريـة العـرا  للسـنة املاليــة 

ـــة والبحريـــة واجل ـــة( مبـــا فيهـــا اإليـــرادات الســـيادية خـــالل ســـنة )احلدوديـــة )الربي ( إىل موازنـــة اااف ـــات احلدوديـــة كـــال  حســـ  1122وي
( لسـنة 34اإليرادات املتحققة فعال  يف املناف  احلدودية التابعة لنل حماف ة. ل ا ينون القرار الصادر من جملس حماف ة ميسان ابلعدد )

( وخمالفـا  للفقـر  )اثل ـا ( مـن املـاد  1121ازنـة العامـة االحتاديـة جلمهوريـة العـرا  للسـنة املاليـة خمالفا  للقانون االحتادي )قانون املو  1121
والي جعلت رسم السياسة املالية والنمركيـة وإصـدار العملـة وتن ـيم السياسـة التجاريـة  1115( من دستور مجهورية العرا  لعا  221)

املي انية العامـة للدولـة مـن االختصاصـات احلصـرية للسـلطة االحتاديـة... لـ ا ولألسـباب عرب حدود االقاليم واااف ات يف العرا  ووض  
/اثل ـا ( مـن دسـتور مجهوريـة 221املتقدمة ينون القرار الصادر مـن جملـس حماف ـة ميسـان... خمالفـا  لقـانون املوازنـة االحتاديـة... واملـاد  )

   منشور".القرار غري"العرا  مما يقتضي التصدي ل  وإلغائ ....(.
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/اثل ـا ( مـن 3اد  )والغموض واالبقاء عل  سلطة اجمللس يف اصدار االن مـة والتعليمـات الـوارد  يف املـ
 القانون.

فان  بـ لك يعـد  ،مبا أن جملس اااف ة يتنون لغرض إشباع احلاجات االية الي هي علة وجوده .1
غــري ان الــن  املتقــد  الــوارد يف قــانون اااف ــات قــد أغفــل ذكــر ذلــك عنــد  ،(27)ا  خــدمي ا  جملســ

اال بعد التعديل  1118ره يف عا  بل وم ي كر ذلك يف القانون عند صدو  ،تعريف  جمللس اااف ة
وذلـــك مبقتضـــ  نـــ  املـــاد   ،وملـــر  واحـــد  وبعبـــار  واحـــد  فقـــط 1127ال ـــاين الـــ ي مت يف عـــا  

الـــي جـــاء فيهـــا )ختصـــي  ملنيـــة االراضـــي  ،/أحـــد عشـــر( بصـــدد بيـــان اختصاصـــات اجمللـــس3)
 .(. العائد  للوزارات... لغرض اقامة املشاري  اردمية والعمرانية يف اااف ة.

 املركز الدسروري  ال ا و  جمللس احملا ظة: الفرع الثا 
يتـــأثر مب تلـــف االعتبـــارات "اإلدار  االيـــة"ممـــا الشـــك فيـــ  ان تبـــين ن ـــا  الالمرك يـــة اإلداريـــة االقليميـــة

را  كما ان االعتبارات اجلغرافية والتننولوجية تلع  دو   ،السياسية واالجتماعية والفلسفية الي تعتنقها الدولة
واليسـو  حبـال "التنفي يـة". ورغم ذلـك تبقـ  اجملـالس االيـة جـ ء  مـن أجهـ   الدولـة(26)هاما  يف ه ا امليدان

من األحوال تغيري وضعها القانوين ه ا. وهنا أييت دور املشرع ليتـوىل وضـ  الضـوابط القانونيـة الـي تتنفـل 
 ابلتايل بيان مرك ها القانوين. و  (25)ببان األسس العامة وتفاصيل اختصاصات اجملالس االية

 والسؤال ال ي يطر  هنا عن املرك  القانوين جمللس اااف ة يف العرا ق 
 يف معرض اإلجابة عن السؤال املتقد  البد لنا من بيان االمور اآلتية: 

 /اثنيــــا ( لن )لـــــنح اااف ــــات الـــــي م تنــــت م يف إقلـــــيم211لقــــد أوضـــــح الدســــتور يف املـــــاد  ) -أوال  
مبـا ميننهـا مـن إدار  شـؤولا علـ  وفـ  مبـدأ الالمرك يـة االداريـة...(.  ،الصالحيات اإلدارية واملالية الواسـعة

غـري إن الدسـتور قـد خـرج سـريعا   ،وب لك يتضح ان الدسـتور قـد أعتنـ  ن ـا  الالمرك يـة اإلداريـة اإلقليميـة
يف املـاد  ذاهتـا البنـد )خامسـا ( علـ  أن حينمـا نـ   ،وكمـا هـو مطبـ  يف دول العـام ،عن تبـين هـ ا الن ـا 

)الخيضـــ  جملـــس اااف ـــة لســـيطر  وإشـــرا  أيـــة وزار  أو أيـــة جهـــة غـــري مرتبطـــة بـــوزار ...(. وهبـــ ا ينـــون 
الدستور قد أزال أحـد األسـس الـي يقـو  عليهـا ن ـا  الالمرك يـة اإلداريـة واملتم ـل بضـرور  خضـوع اويئـات 

(. (24)املرك ية ليقيم ب لك ن اما  مشوها  اليصح وصف  ابلالمرك ية االداريـة)االية لرقابة السلطة اإلدارية 

                                                        
 ،جامعـــة القـــاهر  ،1ع ،19ل ،جملـــة القـــانون واالقتصـــاد ،هبـــ ا املعـــو ين ـــر د. حممـــد عبـــد هللا العـــري: ن ـــم اإلدار  االيـــة -27
 .  737ص  ،2959
 ،2991 ،اويئـة املصـرية العامـة للنتـاب ،للتفاصيل ين ر د. مصطف  حممد موس : التن يم اإلداري بن املرك يـة والالمرك يـة -26

  ومابعدها. 67
جملـة العلـو  القانونيـة  ،د. سليمان حممد الطماوي: أهم املشنالت الي تواج  البلدات يف العام العـري واحللـول املناسـبة وـا -25

د. شاب توما منصـور: القـانون اإلداري ، . 586 ،587ص  ،2931 ،كلية احلقو   –جامعة عن  س  ،1ع ،21ل ،واالقتصادية
 .217ص  ،2981ـ  2939طبعة األوىل ، جامعة بغداد ، النتاب األول ، ال

 ،2ع ،جملة التشـري  والقضـاء ،1115د. غازي فيصل مهدي: ن اما الفيدرالية والالمرك ية يف دستور مجهورية العرا  لسنة  -24
 .  16ص  ،1119 ،بغداد
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 ( دون(23)ليبقـ  بـ لك جملـس اااف ـة خاضـعا  لرقابـة السـلطة التشـريعية االحتاديـة مم لـة  مبجلـس النــواب)
رك يــة خضــوع  لرقابــة الســلطة التنفي يــة االحتاديــة. ولعــل هــ ا مايتعــارض واالصــول التن يميــة الســليمة لالم

اإلدارية الي تقضي ابن تنون احلنومة يف لاية األمر مسؤولة أما  الربملان عن مجي  أنواع اردمات العامة 
وهــ ا مايتطلــ  إعمــال الرقابــة مــن  ،ســواء كانــت هــ ه ارــدمات مرك يــة أ  حمليــة ،الــي تقــد  إىل املــواطنن

 ا  سياسي يعد استقالال  ه ه اجملالس االية ال(. ذلك ان استقالل (28)احلنومة عل  أعمال اجملالس االية)
حبيــ  ينــون للمجــالس حــ  البــت يف  ،((29)وامنــا هــو فقــط اســتقالل ذايت يف اشــباع احلاجــات االيــة)

جانـــ  مـــن االختصاصـــات ذات الصـــبغة اإلداريـــة ااـــدد  يف القـــانون واصـــدار القـــرارات املناســـبة بشـــألا 
ها يف ذلك إىل رقابة السلطة اإلدارية املرك يـة بوصـف األخـري  م  خضوع ،((11)إلشباع احلاجات االية)

القائمة عل  تنفي  السياسة العامة للدولة لني يضمن عد  تعارض السياسات االيـة مـ  السياسـة العامـة 
 (.(12)للدولة)

جيــوز تفــويض ســلطات احلنومــة االحتاديــة ( مــن الدســتور الــن  اآليت )217جــاء يف املــاد  ) –اث يالالاً 
(. وهـــ ا الـــن  حمـــل انتقـــاد مـــن عـــد  ويـــن م ذلـــك بقـــانون. ،مبوافقـــة الطـــرفن ،أو ابلعنـــس ،اف ـــاتللمح

( يف ميــدان القــانون العــا  ينــون مــن جهــة إداريــة (11)فمــن اجلهــة األوىل تفــويض االختصــاص) :جهــات
أو  فيقــو  الــرئيس اإلداري بتفــويض أحــد مرؤوســي  أو تقــو  هيــأ    ،إداريــة دنيــا دون العنــس عليــا إىل جهــة

أما تفويض  ،جملس ما بتفويض رئيسها ج ء  من االختصاصات املن مة يف القانون بناء  عل  قناعة واختيار
 ومـــن جهـــة اثنيـــةاالختصـــاص بنـــاء  علـــ  اتفـــا  جهتـــن إداريتـــن فهـــو غـــري مستســـا  يف العمـــل اإلداري. 

يعـــد تنـــازال  عـــن ممارســـة تفـــويض االختصـــاص الينـــون اال ج ئيـــا  أمـــا التفـــويض النلـــي فهـــو غـــري وارد ألنـــ  
فمـــا هـــي  ،وإن حـــد  التفـــويض النلـــي مـــن جانـــ  جملـــس اااف ـــة للحنومـــة االحتاديـــة ،االختصاصـــات

. (17)احلاجـة إىل وجـوده بعـد ذلـكق فلـن ينـون أمامـ  سـوى أن حيـل نفسـ  ألنـ  سـينون بـدون اختصــاص
( مـن الدسـتور الـي 221  )جند ان الن  الدستوري املتقد  يشوب  التعارض م  ن  املـاد ومن جهة اثل ة

حـــددت وعلـــ  ســـبيل احلصـــر اختصاصـــات الســـلطات االحتاديـــة فنيـــف يســـو  لألخـــري  أن تفـــوض هـــ ه 

                                                        
د )اثل ـا ( الـ ي يقضـي ابن )ختضـ  اجملـالس وذلك حبس  ن  املاد  ال انيـة مـن قـانون اااف ـات غـري املنت مـة يف إقلـيم البنـ -23

فضــال عــن خضــوع جملــس اااف ــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة وفــروع اويئــات املســتقلة املشــنلة مبوجــ  أحنــا  لرقابــة جملــس النــواب(. 
 ( من القانون ذات  وخضوع  أيضا  للرقابة القضائية. 63الدستور حبس  املاد  )

مــن الضــروري اإلشــار  ابن الــوزير اليســأل عــن أعمــال اويئــات . 586ص  ،ي: املصــدر الســاب د. ســليمان حممــد الطمــاو  -28
اإلدارية املستقلة كرئيس إداري وا بل يسأل سياسيا  عن استعمال أو عد  استعمال سلطة االشرا  والرقابة إزاءها. د. كر  كشاك : 

 . 61ص  ،املصدر الساب 
 . 213ص  ،ران: مصدر سب  ذكرهد. عصا  عبد الوهاب الربزجني واخ -29
 . 88 – 83ص  ،د. شاب توما منصور: املصدر الساب  -11
  .81ص  ،د. مصطف  حممد موس : املصدر الساب  -12
حول تفويض االختصاص ين ر: د. صربي حممـد السنوسـي: ركـن االختصـاص يف القـرار اإلداري النـويي والرقابـة القضـائية  -11

ومابعـــــدها. مـــــروان حممـــــد حمـــــرول: تفـــــويض  99ص،  1113، جامعـــــة النويـــــت ،  6، العـــــدد  72عليـــــ  ، جملـــــة احلقـــــو  ، الســـــنة 
 ومابعدها.  77ص  ،1111 ،كلية القانون  –جامعة بغداد  ،اطروحة دكتوراه ،-دراسة دستورية مقارنة–االختصاص التشريعي 

مـن قـانون اااف ـات غـري املنت مـة يف إقلـيم.  /أوال (11نفسـ  يف املـاد  )حبـل لقد ورد الن  عل  جـواز قيـا  جملـس اااف ـة  -17
 وهو مايسم  ابحلل ال ايت. 
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ان هـ ا الـن   .(16)االختصاصات االحتادية احلصرية اىل جهـات حمليـة خاضـعة لن ـا  الالمرك يـة االداريـةق
بـادئ القانونيـة العامـة الـي تـن م جاء متعارضا  يف مضمون  م  النصوص الدستورية االخـرى وكـ لك مـ  امل

 الالمرك ية اإلدارية وقواعد تفويض االختصاص يف القانون العا . 
( يف عــا  29لقــد مــنح قــانون اااف ــات غــري املنت مــة يف إقلــيم بعــد تعديلــ  مبوجــ  القــانون ) –اثلثالالاً 
ـــا : تتمتـــ  اجملـــالس فـــورد يف املـــاد  ال انيـــة منـــ  اآليت ،جملـــس اااف ـــة الش صـــية املعنويـــة ،1127  (15))اثني

( 11ابلش صــية املعنويــة واالســتقالل املــايل ومي لهــا رئيســها أو مــن خيولــ (. مث أورد املشــرع يف نــ  املــاد  )
علــ  النصــن املتقـــدمن  ...(. ولنــاواســتقالل مــايل واداري ،ش صــية معنويــة (14)لنــل وحــد  اداريــةابن )

 اآلتية:  املالح ات
إبضــفائ  الش صــية املعنويــة  1127 جــاء هبــا قــانون التعــديل ال ــاين يف عــا  ان االضــافة اجلديــد  الــي .2

ذلك ألن املقرر يف ميدان الالمرك ية اإلدارية االقليميـة أن  ،وي حمل ن ر وأتمل ،عل  جملس اااف ة
 ،( يف أعاله11الش صية املعنوية اللنح اال إىل الوحدات اإلدارية وكما ن  عليها املشرع يف املاد  )

ويرتتـ  علـ  ذلـك إن  ،فـال لـنح هـ ه الش صـية القانونيـة -أا  كانـت تسـميتها–أمـا اجملـالس االيـة 
 -يف حــال مــنح الش صــية املعنويــة للوحــدات اإلداريــة دون اجملــالس الــي ل لهــا -حــل هــ ه اجملــالس 

لعضــوية يف واحلنــم ذاتــ  يف حــال انتهــاء ا ،ســو  لــن يــؤثر علــ  حيــا  واســتمرارية الوحــدات اإلداريــة
. أما اُاه مشرعنا فهو يؤدي اىل نتائ  معاكسة لاما  ملا هو مستقر (13)ه ه اجملالس ألي سب  كان

 علي  من مبادئ الالمرك ية االدارية االقليمية. 
عــاد وقــرر  ،بعــد أن أســبج املشــرع الصــفة القانونيــة علــ  اااف ــة وجملســها كمــا هــو موضــح يف أعــاله .1

وهـــــ ان النصـــــان النؤيـــــد املشـــــرع  ،واإلداري ابلنســـــبة للوحـــــد  االداريـــــة ،منحهمـــــا االســـــتقالل املـــــايل
ذلـك ألن مـن النتـائ  القانونيـة الـي ترتتـ  علـ  مـنح  ،خبصوصها ونعدتا ت يد يف األحنا  لـيس اال

الش صـــية املعنويـــة هـــو االســـتقالل املـــايل واإلداري أللـــا ستصـــبح أهـــال  الكتســـاب احلقـــو  وااللتـــ ا  
 . (18)ابلواجبات

ويف ضوء ماتقد  يتضح لنا ان املشرع قد أقـا  ن امـا  خاصـا  لالمرك يـة اإلداريـة غـري متفـ  مـ  األصـول 
فنــــان جملــــس اااف ــــة بــــ لك يف مركــــ  متنــــاقض مــــ  مبــــادئ الالمرك يــــة اإلداريــــة  ،العامــــة يف هــــ ا اجملــــال
 ادئ الالمرك ية اإلدارية. وان كان الدستور قد املح إىل إن  سيمارل عمل  وف  مب ،والالمرك ية السياسية

                                                        
 . 51-67ص  ،املصدر الساب  ،ين ر يف ذلك د. غازي فيصل مهدي: ن اما الفيدرالية والالمرك ية -16
 ،عـاله البنـود )اثل ـا  وذلـك بداللـة املـاد  االوىل مـن القـانون أ ،جملس اااف ة وجملس القضاء وجملس الناحية يقصد ابجملالس: -15

 خامسا (.  ،رابعا  
  حبس  ن  البند )سادسا ( من املاد  االوىل من القانون أعاله. الناحية. -القضاء -يقصد ابلوحد  اإلدارية: اااف ة -14)
جامعـة القـاهر   ،للبحـو  القانونيـة واالقتصـادية جملـة القـانون واالقتصـاد ،د. بنر القباين: القـانون اإلداري يف ارلـي  العـري -13

 ،ع مـان خليـل ع مـان: التن ـيم اإلداري يف الـدول العربيــةد. . 114 ،117 – 112ص  ،2934 ،6-7ع ،64ل ،كليـة احلقـو   –
 . 161ص  ،2953 ،منشورات معهد الدراسات العربية ،القاهر 

 . 91 ،34 – 36ص  ،ين ر يف عرض ه ه النتائ  د. شاب توما منصور: املصدر الساب  -18
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   املطلب الثاني: التنظيم القانوني لالختصاص الرقابي مليلس املحافظة
يقصــد ابلرقابــة يف فقــ  القــانون العــا  جمموعــة الســلطات الــي تســتعملها الدولــة بقصــد ضــمان احــرتا  

نــون وــا احلــ  يف أو محايــة الصــاو العــا  يف هــ ا اجملــال دون أن ي ،القــانون مــن جانــ  املن مــات اراصــة
 .(19)االمتناع عن ذلك

ف ذا كا  أما  حقيقة قانونية مسلم هبا واملتم لة بتـأثر التن ـيم اإلداري يف أي دولـة بن ـا  احلنـم الـ ي 
 ،فان تن يم الالمرك ية اإلدارية اإلقليمية سو  لن يغيـ  عنـ  عامـل التـأثري هـ ا (71)تبنت  نصوص الدستور

احلاكمة ست هر إرادهتا يف التن يم اإلداري ابألدوات القانونية املتاحة وا مـن  السيما وان الطبقة السياسية
. وإبلقــاء ن ــر  علــ  نصــوص الدســتور العراقــي نلحــظ ابنــ  م ميــنح جملــس (72)دســتور وتشــريعات اعتياديــة

 جمللـس اااف ــةولنـن مــن املمنـن أن نفهـم هـ ا االختصــاص ضـمنا   ،اااف ـة سـلطة الرقابـة بصــور  صـرحية
( ساب  ال كر ال ي منح اااف ات الي م تنت م يف اقليم الصالحيات 211وذلك من خالل ن  املاد  )

االدارية واملالية الواسعة مبا ميننها من ادار  شؤولا عل  وف  مبدأ الالمرك ية االدارية وال ي جي  أن يـن م 
عــد جملــس اااف ــة الســلطة الرقابيـــة يف وابلفعــل صــدر قــانون اااف ــات غــري املنت مــة يف إقلــيم و  ،بقــانون

منها عل  اختصاص  ،سادسا ""البند ،وك لك نصت املاد  السابعة ،اااف ة مبقتض  ن  املاد  ال انية من 
 جملس اااف ة ابلرقابة عل  مجي  أنشطة دوائر الدولة يف اااف ة لضمان حسن اداء عملها. 

لرقــاي هـ ا المينـن أن ميتـد إىل املرافـ  واألنشـطة االيــة وممـا هـو جـدير ابلـ كر إن نطـا  االختصـاص ا
وإال كـان ذلـك اعرتافـا  مـن املشـرع ابالسـتقالل النامـل للوحـد   ،مجيعها ضمن احلدود اإلداريـة يف اااف ـة

بـــــل البـــــد مـــــن التحديـــــد التشـــــريعي للمرافـــــ  واملصـــــاو الـــــي ختـــــت  الســـــلطات االيـــــة إبدارهتـــــا  ،اإلداريـــــة
 . (71)ومراقبتها

وعل  ذلك سنبح  يف رقابة جملس اااف ة عل  اويئات اإلداريـة االيـة وعلـ  اويئـات القضـائية. يف 
 فرعن مستقلن. 

 الفرع ا   : الرقابة عل  اهليئات اإلدارية احمللية 
ختصـاص جملـس اااف ـة ابلرقابـة علـ  اب قضـت"سادسـا  "ان املـاد  السـابعة يف بنـدها ،كما أشر  سلفا  

 أنشطة دوائر الدولة يف اااف ة لضمان حسن اداء عملها. مجي  
ها إىل ئلمجــالس االيــة مــن ممارســة دورهـا الرقــاي علــ  أمت وجــ  تعمــد إىل تقســيم أعضــال ولنـي يتســو

جلان ختصصية دائمة تراعي يف تشنيلها ختص  أعضاؤها لالستفاد  من مـ اا الت صـ  وتقسـيم العمـل 
ضـافة إىل تشـنيل جلــان مؤقتـة أو االسـتعانة بــ وي النفـاءات والنـوادر الفنيــة إ ،الـ ي يـوفره ن ـا  اللجــان

                                                        
 ،كليـة احلقـو   –جامعـة القـاهر   ،جملة القـانون واالقتصـاد للبحـو  القانونيـة واالقتصـادية ،. بنر القباين: الوصاية اإلداريةد -19

  .69ص ،2981 ،51ل 
 . 77ص  ،د. ع مان خليل ع مان: املصدر الساب  -71
  .63ص  ،د. مصطف  حممد موس : مصدر سب  ذكره -72
 ومابعدها.  733ص  ،هللا العري: مصدر ساب ين ر هب ا املعو د. حممد عبد  -71
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. وجملـس اااف ـة يف رقابتـ  للهيئـات اإلداريـة االيـة فـان (77)املت صصة عندما يتطل  العمـل الرقـاي ذلـك
  وكاآليت: ،رقابت  ه ه أما أن تتحق  عل  الرؤساء اإلدارين أو لتد إىل للمجالس االية األخرى

ه ا كل من  أوال : رقابة جملس اااف ة عل  الرؤساء اإلدارين: نقصد ابلرؤساء اإلدارين يف مورد حب نا
ـــا الـــوارد ذكـــرهم يف قـــانون اااف ـــات غـــري املنت مـــة يف إقلـــيم.  فبالنســـبة ااـــافظ وأصـــحاب املناصـــ  العلي

افظ الــرئيس التنفيــ ي األعلــ  يف ( ابن )يعــد ااــ16جنــد ابن القــانون عــر  ااــافظ يف املــاد  )للمحــافظ 
اااف ة...( وقد خول القانون ااافظ صالحية الوزير امل ت  يف اختاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية حب  

( منـ  صـالحيات ااـافظ بصـفت  72وقد عدد القـانون يف املـاد  ) ،(76)موظفي الدولة العاملن يف اااف ة
ح ان من ه ه الصالحيات مـا يـدخل يف اجلانـ  األعمـال اإلداريـة والضـبطية املتقدمة والي مبطالعتها يتض

والرقابية أيضا . ومن خالل ه ه الصالحيات الـي يتمتـ  مبمارسـتها ااـافظ ستنصـ  رقابـة جملـس اااف ـة 
 بنــاء   ..اســتجواب ااــافظ. -2/اثمنــا ( ابن جملــس اااف ــة لــ  )3فأوضــحت املــاد  ) ،علــ  أعمــال ااــافظ

املســتجوب يعــرض للتصــويت علــ   لجوبــةلــ  طلــ  ثلــ  اعضــائ  وعنــد عــد  قناعــة االغلبيــة البســيطة ع
...( عل  إن الطل  املقد  مبوافقة االغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس االقالة يف جلسة اثنية ويعترب مقاال  
قالت  فان م ل هن ا طلـ  البـد بتقد  التوصية إب ،عل  أثر استجواب  ،إبقالة ااافظ أو إذا توصل اجمللس

 وأن يستند عل  أحد األسباب الي حصرها القانون ابآليت:
 استغالل املنص  الوظيفي. عد  الن اهة أو -أ

 التسب  يف هدر املال العا . -ب
 فقدان احد شروط العضوية. -ج
  .(75)االتال او التقصري املتعمدين يف اداء الواج  واملسؤولية -هـ 

ألصحاب املناص  العليا فقد اُ  قانون اااف ات يف البدايـة إىل تعريـف املناصـ  العليـا  أما ابلنسبة
رؤســــاء  -أي املناصــــ  العليــــا–املــــدراء العــــامون ورؤســــاء األجهــــ   األمنيــــة يف اااف ــــة وال تشــــمل "ابلــــا

جاء التعديل ال اين وما أن  ،وذلك وفقا  لن  املاد  األوىل من القانون ،اجلامعات والقضا  وقاد  اجلي ."
فقـد قضـت املـاد  ذاهتـا البنـد )اثمنـا (  ،حىت تغـري تعريـف املناصـ  العليـا 1127لقانون اااف ات يف عا  

 حـــــدود يف األمنيـــــة األجهـــــ   ورؤســـــاء الـــــدوائر ومـــــديرو العـــــامون ابنـــــ  يقصـــــد ابملناصـــــ  العليـــــا )املـــــديرون
 ،غـــاء االســـت ناء الـــ ي ســـب  وان أورده ابتـــداء  ويتضـــح مـــن النصـــن ان املشـــرع قـــد عمـــد إىل إل ،(.اااف ـــة

ان الفئـات املسـت نا  سـابقا  سـتنون داخلـة  -غـري الـدقي –والنتيجة الي ترتت  عل  ه ا االُاه التشـريعي 
ضمن وصف املناص  العليا وابلتايل ستمتد اليهم رقابة اجمللس فضال   عن ترشيحهم ملناصبهم من اجمللس 

                                                        
 .637ص ،2992 ، القاهر  ، دار النهضة العربية ، احلنم االي يف اململنة املتحد : د. حممد حممد بدران -77
. وم ينـن هـ ا 1127عـا  ل 29رقـم  ( بعد تعديلها مبوج  قانون التعديل ال ـاين72وذلك حبس  البند )اثمنا ( من املاد  ) -76

   موجود يف أصل القانون. الن
علــ   املطلقـة بنــاء   ابألغلبيــةجمللــس النـواب اقالــة ااـافظ ( علـ  أن )1لقـد نصــت املـاد  أعــاله ذاهتـا والبنــد نفسـ  يف الفقــر  ) -75

مــا  جملــس اتر   أ ،( وهــ ا يعــين ان ااــافظ ســينون يف حالــة ازدواج يف مســؤوليت اقــرتا  رئــيس الــوزراء لــنفس االســباب املــ كور  اعــاله.
 اااف ة واتر   أخرى أما  جملس النواب. 



 

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

122 

. وقــد أشــار القــانون ابن مــن خمتصــات (74) يفــرتض أن ينتمــون إليهــا وظيفيــا  ذاتــ  ولــيس مــن اجلهــات الــي
جملس اااف ة إعفاء اصحاب املناص  العليـا يف اااف ـة وذلـك ابألغلبيـة املطلقـة ألعضـاء جملـس النـواب 

بناء  عل  طل  مخس عدد أعضائ  أو بناء  عل  اقرتا  من ااافظ
وينون االعفاء ه ا مسـتندا  علـ   ،(73)
 . (78)أحد االسباب الوارد  يف أعاله والي اشر  إليها فيما يتعل  اباافظ

والنواحي حبس   االقضية اثنيا : رقابة جملس اااف ة عل  اجملالس االية: يقصد ابجملالس االية جمالس
وكمــا أشـــر   ،ونمــن قــانون اااف ـــات غــري املنت مــة يف إقلــيم. ومبــا ان القــان"رابعــا  "نــ  املــاد  االوىل البنــد

 مــنحينــون قــد بــ لك املشــرع  فــ ن ،اااف ــة والرقابيــة يف ةتشــريعيال ةســلطالهــو  اااف ــةجملــس عــد  ،ســلفا  
 وتتجل  صور  ه ه الرقابة ،والناحيةيف القضاء  االيةواألشرا  عل  اجملالس  الرقابةسلطة  اااف ةجملس 

وهـــو ســال  احلـــل وبـــ لك  ،االيــةيف مواجهــة اجملـــالس  قــوى أدا  قانونيـــةا اااف ـــةجلــس مب إب طــة املشـــرع
ضـمن احلـدود اجلغرافيـة للمحاف ـة.  االيـةاجملـالس رقابـة فاعلـة علـ  مجيـ   اااف ـةينون قد ضمن جمللـس 

والقاعد  املقرر  يف الدول الدميقراطية تتم ل جبواز حل اجملالس االية عل  النحو املقرر ابلنسبة إىل اجملالس 
لعـدد  املطلقـة ابألغلبيـة االيـةحـل اجملـالس  اااف ـة)جمللـس  إنعلـ   القـانون ن وعل  ذلك  ،(79)ةالنيابي

 ،(61)(الناحيةجمللس  ابلنسبة الناحيةمدير  أوجمللس القضاء  ابلنسبة  القائمقابناء عل  طل  من  أعضائ 
 ة تستوج  احلل وهي: الي تعد خمالفات قانوني تحق  احد األسبابت عل  إن ه ا احلل اليتم مام

 إلي .  املوكلةواملها   ابإلعمالاجلسيم  اإلخالل .2
 . خمالفة الدستور والقوانن .1
 . (62)العضويةفقدان ثل  األعضاء لشروط  .7

                                                        
املوافقـة علـ  تعيـن أصـحاب املناصـ  العليـا يف اااف ـة  -2/اتسعا ( ابن من اختصاصات جملـس اااف ـة )3بينت املاد  ) -74

 ن اتريخ ترشيحهم.(بعد أن يتم ترشيح ثالثة أش اص من قبل ااافظ خالل مد  شهر م ،ابألغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس
ـــة ازدواج يف 3وذلـــك حبســـ  املـــاد  ) -73 ـــا يف حال /اتســـعا ( ويالحـــظ ان هـــ ه املـــاد  قـــد جعلـــت مـــن اصـــحاب املناصـــ  العلي

  املسؤولية أيضا  وذلك حينما بينت ابن الطري  ال اين إلعفائهم يتم ل إبقالتهم من الوزير امل ت  بناء عل  اقرتا  ااافظ.
شـار  اىل ان كــل أمــر إعفـاء ابلنســبة للمحــافظ أو أصـحاب املناصــ  العليــا جيـ  أن ينــون مســبوقا  جبلســة والبـد لنــا مــن اإل -78

( من قانون اااف ات الي نصت عل  أن )كل أمـر فيـ  اعفـاء أو إقالـة 52استجواب ابلنسبة ألي منهم. وهو مايفهم من ن  املاد  )
 ين(. ورد يف ه ا القانون يسبق  جلسة استجواب للش   املع

  .712-711ص  ،2992 ،دار الفنر العري ،القاهر  ،د. سليمان حممد الطماوي: الوجي  يف القانون اإلداري -79
  ./اثل ا ( من القانون أعاله11وفقا  لن  املاد  ) -61
  حـل اجملـالس عل  إن الـن  وان مـنح جمللـس اااف ـة حـ /أوال( من القانون ذات .11أورد املشرع ه ه األسباب يف املاد  ) -62

حيــل اجمللــس فــورد يف املــاد  والبنــد ذاهتمــا ابن ) ،االيــة فانــ  أجــاز كــ لك وــ ه اجملــالس وبضــمنها جملــس اااف ــة أن حتــل نفســها ذاتيــا  
شرع يف اآلتية..(. وعل  مايبدو فان املاجمللس بناء عل  طل  ثل  االعضاء يف احلاالت  أعضاءلعدد  املطلقة ابألغلبية االيةواجملالس 

املنت بـة قـد أتثـر إىل حـد بعيـد مبـا هـو مقـرر يف الدسـتور العراقـي لعـا   -جملـس اااف ـة واجملـالس االيـة االخـرى  –مسألة حـل اجملـالس 
الــ ي جعــل مــن حــل جملــس النــواب حــال  ذاتيــا  رغــم تبــين الدســتور يف املــاد  االوىل منــ  الن ــا  الربملــاين القــائم علــ  مبــدأ تــوازن  ،1115

 ،اطروحــة دكتــوراه ،-دراســة مقارنــة–لطتن التشــريعية والتنفي يــة. ين ــر يف تفاصــيل ذلــك: علــي ســعد عمــران: حــدود حــل الربملــان الســ
 ومابعدها.  59ص  ،1126 ،كلية القانون  –جامعة اببل 
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 الفرع الثا : الرقابة عل  اهليئات ال ضائية احمللية 
 متميـ   يئـاته ثـال  إىل الـ ال  الدولـة وظـائف إسـناد أسـال علـ  مبدأ الفصل بن السلطات يقو 

 عــن ومســتقلة متعــدد  هيئـات علــ  تــوزع بــل واحـد  جهــة يف الســلطة ممارســة ترتكـ  ال حبيــ  ،بعضــها عـن
 ابسـتقالل بوظيفتهـا القيـا  منهـا لنـل فينـون( والقضـائية التنفي يـة ،التشـريعية) وهـي الدولـة داخل بعضها
وهــ ا االســتقالل بــن  ،وــا ومةاملرســ احلــدود ُــاوزت إذا األخــرى وقــف منهــا كــل قــدر  مــ  األخــرات عــن

املعهــــود  لنــــل  يف ممارســــة الوظــــائف الســــلطات الــــ ال  يعــــين االســــتقالل العضــــوي واالســــتقالل الــــوظيفي
ومــن النتــائ  املنطقيــة للمبــدأ املــ كور أن لــارل الســلطة القضــائية مهامهــا بتطبيــ  القــانون علــ   .(61)منهــا

. بغـــض الن ـــر عـــن كـــون اويـــأ  (67)لطتن االخـــريناملنازعـــات املعروضـــة أمامهـــا دون تـــدخل مـــن لـــدن الســـ
فالقضـــاء االـــي يتمتـــ  مببـــدأ اســـتقالل القضـــاء مســـتندا  يف ذلـــك علـــ  األســـال القضـــائية مرك يـــة أ  حمليـــة 

 . (66)الدستوري و ا املبدأ

 ،وختتلــف الــدول يف تن ــيم قضــائها وترتيــ  حماكمهــا مبــا يتفــ  مــ  حاجاهتــا وظــرو  كــل منهــا اراصــة
كمـا قـد تتعـدد يف البلـد الواحـد   ،ها درجـات متعـدد  مـن حمـاكم أول درجـة إىل اسـتئنافية وليي يـةفنلحظ في

فضـال  عـن اويئـات القضـائية الـي تن ـر بتنـازع االختصـاص  ،جهات القضاء مابن قضـاء اعتيـادي وإداري
 . يضا  إىل ذلك وجود القضاء الدستوري. (65)بن اويئات القضائية القائمة

 ،واانمــة االحتاديــة العليــا ،جملــس القضــاء األعلــ لقضــائية االحتاديــة يف العــرا  تتنــون مــن والســلطة ا
الـي  ،األخرى االحتاديةوهيئة األشرا  القضائي واااكم  ،وجهاز االدعاء العا  وحمنمة التميي  االحتادية.

   مــــن حمــــاكم االســــتئنا  . واويئــــات القضــــائية االيــــة يف اااف ــــات تتنــــون عــــاد(64)تــــن م وفقــــا  للقــــانون
الـي تتشـنل مـن اويئـات وااـاكم اآلتيـة )اويـأ   ،(63)وكل حماف ة تضم حمنمـة اسـتئنا  احتاديـة ،االحتادية
حمنمـة  ،حمـاكم املـواد الش صـية ،حمـاكم األحـوال الش صـية ،حماكم البداء  ،اويئات االستئنافية ،التميي ية
 ،(68)حمنمــة تن ــيم التجــار  وحمــاكم التحقيــ ( ،حمــاكم اجلــنح ،حمنمــة االحــدا  ،حمــاكم اجلنــاات ،العمــل

منتــ   ،قســم احلســاابت ،ويلحــ  مبركــ  كــل حمنمــة اســتئنا  جمموعــة أقســا  هــي )قســم الشــؤون اإلداريــة
 .(51). كما إن  يوجد مدعو عا  يف كل منطقة فيها حمنمة استئنا (69)رئيس االستئنا (

                                                        
 . 223- 224ص  ،1118 ،املنتبة القانونية ،بغداد ،د. حممد كاظم املشهداين: الن م السياسية -61
 . 793ص  ،براهيم عبد الع ي  شيحا: مصدر ساب د. إ -67
منــــــوذج اانــــــمة االحتاديـــــة العـــليا -د. عبد الوهاب العبدول: مساتـــــات اااكـــــم العليـا يف تعـــ ي  مبــــدأ استقـــــالل القضــــــــاء -66

 ــاين لرؤسـاء ااـاكم العليـا يف الــدول العربيـة املقـا  يف الـدار البيضــاء/املغرب حبـ  مقـد  إىل املـؤلر ال ،-بدولـــة االمـارات العــــربية املتــــحد 
 . 9 ،3ص  ،28/9/1122-23بتاريخ 

 2951 ،دار الفنر العـري ،القاهر  ،1ط ،د. سليمان حممد الطماوي: القانون الدستوري ،ين ر يف ذلك د. ع مان خليل -65
 .  139-138ص ،2952 –

 . 1115( من الدستور العراقي لعا  89) وذلك وفقا  لن  املاد  -64
  ابست ناء بغداد الي تضم حمنمي استئنا . -63
 . 1126( لسنة 2( من تعليمات تشنيالت السلطة القضائية االحتادية رقم )4-5تن ر املاداتن ) -68
  ( من التعليمات ذاهتا.3تن ر املاد  ) -69
   .2939لسنة  259الدعاء العا  رقم ( من قانون ا7-ج-/أوال15وذلك حبس  ن  املاد  ) -51
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م قضــاء املــوظفن الــي قسـم املشــرع وجودهــا علــ  أربــ  فضـال  عــن وجــود حمــاكم القضـاء اإلداري وحمــاك
طبعا  ابست ناء إقليم   ،حبي  يشمل اختصاص كل منطقة منها أك ر من ثال  حماف ات ،مناط  يف العرا 

 . (52)كردستان
وابلتعارض م  املبادئ الدستورية املسلم هبا اُ  قانون اااف ات غري املنت مة يف إقليم اىل منح جملس 

/سادسـا ( علـ  3وذلـك حينمـا نـ  يف املـاد  ) ، ة اختصاصا  ابلرقابة علـ  أعمـال السـلطة القضـائيةاااف
دوائـر الدولـة يف اااف ـة لضـمان حسـن اداء عملهـا.( الرقابـة علـ  مجيـ  انشـطة أن من خمتصـات اجمللـس )

وقـد كـان  ،اينمبوجـ  قـانون التعـديل ال ـ 1127واصبح ن  املاد  ابلشنل املتقد  بعد أن عـدل يف عـا  
ـــــة ابســـــت ناء  ـــــة االي ـــــات التنفي ي ـــــ  أنشـــــطة اويئ ـــــ  مجي ـــــة عل ـــــ  جيـــــري وفـــــ  اآليت )الرقاب ـــــل تعديل ـــــن  قب ال

وه ا يعين ان املشرع قد الغ  ه ا االست ناء وب لك أصبح جمللس اااف ة سلطة الرقابة عل   ،اااكم....(
 أعمال اااكم بوصفها ج ء من السلطة القضائية. 

ال ي يطر  هنا هو ما املقصود لنشطة القضاء الي سرياقبها جملس اااف ةق ومـاهي وسـائل والسؤال 
 ه ه الرقابةق. 

األعمـــال الـــي  واملتم لـــة بتلـــكاملقصـــود لنشـــطة القضـــاء األعمـــال الـــي لارســـها اويـــأ  القضـــائية االيـــة 
أ  تصـرفات  ،  أعمال حتضرييةأ ،تصدر عن القضاء سواء أكانت بصور  أحنا  قضائية أ  أعمال والئية

 ،وكــ لك مايصــدر عــن االدعــاء العــا  فيمــا يتعلــ : ابالهتــا  ،اختــ ت مــن القضــا  بســب  مباشــر  وظــائفهم
 .(51)وك لك أعمال رجال الضبط القضائي ،القبض واحلبس االحتياطي ،التحقي 

الوسائل العامة الي يتم جند ابن فق  القانون العا  يشري ابن  ،أما خبصوص وسائل رقابة جملس اااف ة
 اللجوء إليها لرقابة أعمال اويئات ذات التن يم اراص الخترج عن اآليت: 

 وتتم ل ابلقدر  عل  التعين والع ل والنقل واصدار التعليمات والتوجيهات.  ،الرقابة عل  األعضاء .2
يف التصـــدي  عليهـــا وت هـــر ابلتفتـــي  علـــ  هـــ ه االعمـــال واملننـــة القانونيـــة  ،الرقابـــة علـــ  األعمـــال .1

 . (57)وإلغائها أو احللول حمل ه ه اويأ  واصدار القرار املناس 
وابلتأكيد فان جملس اااف ة سيمتن  علي  ذلك ج ما  ابليقن الختال  طبيعـة هـ ا اجمللـس والوسـائل 

ليهــــا. وهــــو املــــراد إعمــــال الرقابــــة ع -اويئــــات القضــــائية االيــــة–املتاحــــة قــــانو   أمامــــ  عــــن طبيعــــة اجلهــــة 
 ماسنالحظ تفصيالت  يف املبح  ال اين. 

                                                        
ص  ،1126 ،منشــورات منتبــة أبــو الطيــ  املتنــيب ،اببــل ،ين ــر يف تفاصــيل ذلــك د. علــي ســعد عمــران: القضــاء اإلداري -52

277-275.   
 . 181ص  ،د. علي سعد عمران: املصدر نفس  -51
 .Gومابعـــدها.  42ص  ،صـــدر ســـب  ذكـــرهم ،للتفاصـــيل حـــول هـــ ه الوســـائل ين ـــر د. بنـــر القبـــاين: الوصـــاية اإلداريـــة -57

Lescuyer: OP. Cit، P 58 – 60. 
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المبحث الثاني: نظيرة تحليليية فيي رقابية مجليس المحافظية عليى أعميال         

 السلطة القضائية 

وهــي ســلطة تتم ــل حبريتــ  يف  ،تتحقــ  للمشــرع ســلطة تقديريــة عنــدما ميــارل وظيفتــ  يف ســن القــوانن
غـري  ،ن متفقـة مجيعهـا مـ  نصـوص الدسـتور ومضـمون التقدير واالختيار بن جمموعة مبادئ جي  أن تنو 

ان ه ه السلطة يف الوقت ذات  ليست مطلقة بل هي قانونية تستهد  الوصول إىل الن  املالئم واالك ـر 
عنـد  ،فـ ن م حيقـ  املشـرع املالءمـة املشـار اليهـا عنـد اسـت دام  سـلطت  التقديريـة ،حتقيقا  للمصلحة العامة

فــــ ذا تعــــرض املشــــرع  ،(56)شــــرع م ميــــارل وظيفتــــ  التشــــريعية مبــــا يتفــــ  والدســــتورذلــــك مينــــن القــــول ان امل
كــان هــ ا   ،الســتقالل القضــاء بتشــري  يتضــمن اشــرافا  علــ  القضــاء مبــا يــؤدي إىل االنتقــاص مــن اســتقالل 

. إذ ان الدســاتري عــاد   مــا حتــرص علــ  التأكيــد علــ  مبــدأ (55)التشــري  ابطــال  مل الفتــ  للمبــادئ الدســتورية
مــــن خــــالل الــــن  علــــ  جمموعــــة مــــن  -املرك يــــة منهــــا وااليــــة–اســــتقالل القضــــاء إزاء الســــلطة التنفي يــــة 

. غـري إن املشـرع (54)الضما ت ومنها عد  جـواز التـدخل يف شـؤون العدالـة أا  كانـت صـور  هـ ا التـدخل
 ،االخــرى اتر   اثنيــة العراقــي قــد وقــ  يف حالــة مــن التنــاقض مــ  املضــامن الدســتورية اتر   ونصــوص القــوانن

وذلــك حينمــا عهــد إىل جملــس اااف ــة ابالختصــاص الرقــاي علــ  أعمــال اويئــات القضــائية االيــة. وهــو 
 ماسنعرض  يف املطلبن اآلتين. 

املطلةةب األول: التنةةاقض الدسةةتور  لالختصةةاص الرقةةابي مليلةةس املحافظةةة علةةى أعمةةال  
 السلطة القضائية  

السياسية الي تسـع  إلقامـة التـوازن يف العالئـ  القانونيـة مـن  -دا  القانونية يعد القانون الدستوري األ
 أنالـ ي جيـ   ،يعد الدستور القانون األعل  يف الدولـة ول لك .(53)لدن السلطة السياسية داخل الدولة 
  وان مبدأ أعلوية الدستور مينن أن ينون منصوصا علي  يف صل ،تلت   بنصوص  سلطات الدولة مجيعها

حمـدد  يف الدسـتور لنــ  املشـرع االعتيـادي مــن  فقــر وجـود ولننـ  قـد يســتنت  مـن  ،الوثيقـة الدسـتورية ذاهتــا
  .(58)أساسية في  دئسن قوانن تتعارض م  مبا

واملشــرع العراقــي حينمــا تنــاول االختصــاص الرقــاي فانــ  جــاء بــ  بصــور  متناقضــة مــ  أحنــا  الدســتور 
 هـــر مـــن خـــالل تعارضـــ  مـــ  بعـــض املبـــادئ الدســـتورية ومـــ  الطبيعـــة ووجـــ  ذلـــك ي 1115العراقـــي لعـــا  

 الدستورية للقضاء الي تضمنها الدستور وبو عليها احنامها. وهو ماسنبح   يف الفرعن اآلتين. 
                                                        

 . 248ص  ،1115 ،منشأ  املعار  ،اإلسنندرية ،1ط ،د. سامي مجال الدين: القانون الدستوري والشرعية الدستورية -56
 . 377ص  ،1115 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،5ط ،د. رم ي ط  الشاعر: الن رية العامة للقانون الدستوري -55
 . 135-136ص  ،د. سليمان حممد الطماوي: املصدر الساب  ،د. ع مان خليل -54

(54) Zerari Fathi: Le Naissance du Droit Constitutionnel، Journal of Law،Vol 33، No3، university 
of Kuwait،2009،p.14.  

حبيــ  ينــون ذلــك التغيــري خمتلفــا عــن تغيــري  ، نصــوص الدســتورالنســبية يف تغيــري الصــعوبةوقــد تســتنت  أعلويــة الدســتور مــن  -58
 ين ر يف ذلك:  القوانن االعتيادية.

S. J. Al - Kadhem: Constitutional and Administrative Law، Baghdad University Press، 1994،p.9.. 
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  الفرع ا   : تناقض اال رصاص الرقايب مأل بعض املبادئ الدسرورية
 ل ابالحنرا  يف تطبي  نصوص . ذلـك أن خـر  كبري يتم  سياسيالدستور حماطا بتحد  طبي كان ت  ملا

لــ ا تقتضــي الضــرور  فهــم  ،لــيس ابلتصــور املعــدو  فهــاعلــ  خال ،اســيةنصــوص الدســتور وســري احليــا  السي
مينـــن االعـــرتا   وابلتـــايل فـــال ،(59)ر الختصاصـــات ســـلطات الدولـــة وإدراك احلـــدود الـــي يقيمهـــا الدســـتو 

السيما السلطة  (41)علو الدستور أانطالقا من مبد ةدود الدستوريكانت ضمن احل  إذا إالبقانونية تصرفاهتا 
/ 3. وقــد جــاء نــ  املــاد  )(42)التشــريعية الــي تعــد أهــم ســلطات الدولــة أللــا تقــو  أساســا  بســن القــوانن

متناقضا  م  مجلة من املبادئ الي  1127لعا   29سادسا ( من قانون اااف ات بعد تعديل  ابلقانون رقم 
 الدستور يف ثنااه وكاآليت: تضمنها 

لقـد اضـح  مـن املسـتقر عليـ  يف الفقـ  القـانوين ان  أ اًل: الرناقض مأل مبدأ الفص  بالني الساللطات:
الدولـة القانونيــة تســتند ابتــداء  علــ  مبــدأ الفصـل بــن الســلطات يف تقســيم الوظــائف )التشــريعية والتنفي يــة 

يئـــات تســـتقل كـــل واحـــد  منهـــا عـــن االخـــرات والقضـــائية( حبيـــ  تقســـم هـــ ه الوظـــائف علـــ  ثـــال  ه
وذلك منعا  لرتكي  السلطة بيد ش   واحد او جهـة واحـد  فيجـ  أن ينـون  ،استقالال  عضوا  ووظيفيا  

وه ا الفصل  ،(41)وما ذلك اال محاية حلقو  االفراد وحراهتم ،هناك فصل يف اجلهات وفصل يف املهمات
ل بن السلطات والقول خبال  ذلك يوقف حركة الدولة ويـؤدي المين  من وجود وسائل للتعاون واالتصا

علـــ  ان حقـــو  االفـــراد وحـــراهتم التتحقـــ  إذا م تفصـــل الســـلطة القضـــائية عـــن الســـلطتن  ،إىل مجودهـــا
 . (47)التشريعية والتنفي ية

ي ( الـ63مبدأ الفصل بن السلطات بصور  صرحية يف املـاد  ) 1115وقد تبو الدستور العراقي لعا  
لارل اختصاصاهتا  ،من السلطات التشريعية والتنفي ية والقضائية ،تتنون السلطات االحتاديةقضت ابن )

 ا  متعارض ،(. ول ا ينون ن  البند )سادسا ( حمل البح ومهماهتا عل  أسال مبدأ الفصل بن السلطات
( منـ  63كـرل يف املـاد  )  قـد 1115بصور  صرحية واملاد  أعاله ذلك ألن )دستور مجهورية العرا  لسنة 

املبــدأ الــ ي عرفتــ  غالبيــة دســاتري العــام وهــو مبــدأ )الفصــل بــن الســلطات( وقــد عــدد هــ ه الســلطات يف 
املــاد  ذاهتــا.... ورســم لنــل منهــا مهامهــا واختصاصــاهتا بشــنل دقيــ . ولنــي ننــون أمــا  التطبيــ  الســليم 

تتوىل كل سلطة من ه ه السلطات القيا  مبهامها  يل   أن ،ألحنا  ه ه املاد  واملبدأ ال ي أتسست علي 
وممارسة صالحياهتا كاملة وف  ما ر   وا الدستور فالسـلطة التشـريعية لـارل مهامهـا... ويف مقدمـة هـ ه 

                                                        
 ،1112 ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهر  ،ملصـريين ر هب ا املعو د. سعاد الشـرقاوي: القـانون الدسـتوري والن ـا  السياسـي ا -59

 .128ص 
ـــة العامـــة يف القـــانون الدســـتوري والن ـــا   ،د. كطـــران زغـــري نعمـــة ،د. إحســـان محيـــد املفرجـــي -41 د. رعـــد  جـــي اجلـــد : الن ري

 . 179ص  .2991 ،مطبعة دار احلنمة ،بغداد ،الدستوري يف العرا 
 . 231ص  ،: املصدر الساب د. سليمان حممد الطماوي ،د. ع مان خليل -42
مـن انتفـاء مبـدأ الفصـل بـن السـلطات.  ،1116وحىت عـا   2985ولقد عاا العرا  يف دساتري العهد اجلمهوري من عا   -41

دراســات دســتورية عراقيــة "يف كتــاب ،ين ــر د. أبــراهيم طــ  الفيــاض: مبــدأ الفصــل بــن الســلطات يف الدســاتري العراقيــة والدســاتري املقارنــة
 ومابعدها.  214 ،98-93ص  ،1115 ،كلية احلقو  جامعة دي بول  ،موضوعات أساسية للدستور العراقي اجلديد"حول 

وه ه هي االفنار ذاهتا الي أشار اليها مونتسنيو يف كتابـ  رو  القـوانن. للتفاصـيل ين ـر د. علـي صـبيح التميمـي: آفـا   -47)
 . 291-292 ،1126 ،والنشر دار نيبور للطباعة ،بغداد ،2ط ،الفلسفة السياسية
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وممارسـة  ،املها  القيـا  بتشـري  القـوانن االحتاديـة الـي تقتضـيها املصـلحة العامـة ووفقـا  للسـياقات الدسـتورية
والصــالحية يلــ   أن ينــون مراعيــا  ملبــدأ الفصــل بــن الســلطات... وأن الينــون مــن بــن  هــ ا االختصــاص

القــــوانن الــــي يشــــرعها جملــــس النــــواب مباشــــر  مــــاميس هــــ ا املبــــدأ.... وأن التنــــون ماســــة مبهــــا  الســــلطة 
ن ( مـ63القضائية... الن يف ذلك تعارضا ... م  مبـدأ الفصـل بـن السـلطات املنصـوص عليـ  يف املـاد  )

 . (46)الدستور...(
األن مــة الدســتورية يف العــام علــ  ترديــد مبــدأ  دأبــت اثنيــا : التنــاقض مــ  اســتقالل الســلطة القضــائية:

ومـن ذلـك  ،استقالل القضاء والن  عل  بعض الضما ت الي ُعل من ه ا املبدأ حقيقـة قانونيـة قائمـة
طان علـيهم يف قضـائهم لغـري القـانون والجيـوز الن  عل  أن القضا  غري قابلن للع ل والم مستقلون السل

وهـي  ،ذلـك الن السـلطة القضـائية هـي احلاميـة للحقـو  واحلـرات ،ألي سلطة التدخل يف شـؤون العدالـة
. ويعد مبدأ استقالل القضاء من النتـائ  املنطقيـة الـي ترتتـ  علـ  (45)الي تعطي للقانون فاعليت  وال اميت 

ـــة ،ين خضـــوع ارادات احلنـــا مبـــدأ ســـياد  القـــانون الـــ ي يعـــ حلنـــم القـــانون  ،بوصـــفهم مـــن مـــواطين الدول
 . وتتجل  م اهر استقالل السلطة القضائية ابآليت: (44)مبفهوم  العا 

واملتم ل ابستقالل السـلطة القضـائية عـن السـلطة التنفي يـة فيمـا يتعلـ  بشـؤون  االسر م  اإلداري: .2
ـــرقيتهمومـــن مصـــادي  هـــ ا االســـتقالل:  ،القضـــا  وعملهـــم  ،نقـــل القضـــا  ونـــدهبم ،تعيـــن القضـــا  وت

املساءلة االنضباطية للقضا  وعـ ل القضـا ( واملصـادي  املـ كور  مجيعهـا  ،االشرا  عل  عمل القضا 
 . (43)جي  أن تنون من خمتصات السلطة القضائية لوحدها دون تدخل من ن ريهتا التنفي ية

االحنـــا  والقـــرارات فالقضـــا  وهـــم يباشـــرون  أي اســـتقالل القاضـــي يف اصـــدار االسالالالر م  املهالالالين: .1
أعمال وظيفتهم القضائية فهم الخيضعون يف ذلك اال للقانون وحده دون أي تدخل يف ه ه الوظيفة 

كما ان  ال يسو  التدخل وتغيري منطو  احلنـم أو القـرارات مـن قبـل   (48)من قبل السلطتن االخرين
أمــــا  ااـــاكم ذات الدرجــــة األعلــــ  مــــن اانمــــة الــــي أي جهـــة اال ابتبــــاع الطــــر  القانونيــــة ابلطعــــن 

 . (49)أصدرت احلنم

                                                        
  غري منشور".".26/6/1125الصادر بتاريخ  1125/ احتادية اعال /12ين ر حنم اانمة االحتادية العليا ابلعدد  -46
جامعـة عـن  ،1ع ،28ل ،جملة العلو  القانونية واالقتصـادية ،د. رم ي ط  الشاعر: املسؤولية عن أعمال السلطة القضائية -45
 . 2ص  ،2934 ،و كلية احلق– س 

  .252 ،268ص  ،2936 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. حيىي اجلمل: الن ا  الدستوري يف مجهورية مصر العربية -44
دار الفنـــر  ،القـــاهر  ،1ط ،حـــول هـــ ا النـــوع مـــن االســـتقالل ين ـــر: د. حممـــود عـــاطف البنـــا: الوســـيط يف الـــن م السياســـية -43
بــال  ،اجل ائــر ،يــة بــو خــرص: اســتقاللية القضــاء كضــمانة أوليــة للرقابــة علــ  الصــفقات العموميــة د ،731-743ص  ،2996 ،العــري

 .. 138-135ص  ،د. سليمان حممد الطماوي: املصدر الساب  ،د. ع مان خليل ،21ص  ،سنة طب 
  .178ص  ،د. حيىي اجلمل: املصدر الساب  -48
مؤسســة النــربال للطباعــة  ،النجــف االشــر  ،ومــة يف دولــة القــانوند. عــد ن عاجــل عبيــد: أثــر اســتقالل القضــاء عــن احلن -49
 .  123-124ص  ،1118 ،والنشر
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وأن يتمتـ  القضـا   ،الـ ي يعـين أن ينـون للسـلطة القضـائية مي انيـة ماليـة مسـتقلة االسر م  املالايل: .7
 . (31)بروات  تنفيهم لعي  حيا  كرمية دون الشعور بضغط احلاجة املالية

فقد جاء يف الفصـل األول  ،دستور العراقي قد ضمنها يف نصوص وتطبيقا  للمبادئ املتقدمة جند ان ال
( القاضــي اوال  / 29) نـ  املـاد "احلقـو  واحلـرات"مـن البـاب ال ـاين مـن الدســتور املعنـون"احلقـو "املوسـو 
 (. القضاء مستقل ال سلطان علي  لغري القانون.ابآليت )

الن القضاء  ،القضاء مستقال  مة بوصف  وب لك ينون املشرع الدستوري قد أوجد ضما   للحقو  العا
والجيـوز للدولـة يف تن يماهتــا امل تلفـة أن تنــ ل  ،املسـتقل مي ـل واحــد  مـن أهـم ضــما ت احلقـو  واحلــرات

. مث جاء (32)ابحلماية الي توفرها حلقو  مواطنيها عن احلدود الدنيا املقبولة بوج  عا  يف الدول الدميقراطية
متضـــمنا  "الســـلطات االحتاديـــة"مـــن البـــاب ال الـــ  املوســـو "الســـلطة القضـــائية"الفصـــل ال الـــ  وهـــو معنـــون

 وهي االيت:  ،جمموعة من النصوص الي تن م وجود السلطة القضائية
( من الدستور لن )السلطة القضائية مستقلة وتتوالها اااكم عل  اختال  أنواعها 83بينت املاد  ) .2

 ،ودرجاهتــــا وأنواعهــــا ااــــاكم تنــــوين القــــانون و)يــــن م ،(ودرجاهتــــا وتصــــدر أحنامهــــا وفقــــا  للقــــانون
( ابن )تتنـــون الســـلطة القضـــائية االحتاديـــة مـــن جملـــس 89مث ورد يف املـــاد  ) ،(31)واختصاصـــاهتا...(

وهيئـــة  ،وجهـــاز االدعـــاء العـــا القضـــاء األعلـــ  واانمـــة االحتاديـــة العليـــا وحمنمـــة التمييـــ  االحتاديـــة 
 (.الي تن م وفقا  للقانون. ،حتادية األخرىالاألشرا  القضائي واااكم ا

وال جيوز ألية  ،( لن )القضا  مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون88جاء يف املاد  ) .1
( 94) جـاء يف املـاد  ،سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة(. وتع ي ا  وـ ا الـنه  الدسـتوري

 وانضـباطهم ،العـا  االدعـاء وأعضـاء وخـدمتهم القضـا  تعين .كيفيةالن  عل  أن )ين م القانون...
 الــي احلــاالت يف إال للعــ ل قــابلن غــري إن )القضــا  (93) (. وورد يف املــاد .التقاعــد علــ  وإحــالتهم
 (. .أتديبيا   مساءلتهم وين م هبم اراصة األحنا  القانون حيدد كما ،القانون حيددها

ري محايتـــ  علـــ  االســـتقالل املهـــين واإلداري للســـلطة القضـــائية ليحـــول دون وبـــ لك أســـبج املشـــرع الدســـتو 
 تدخل السلطتن االخرين يف ذلك.

فقـد حـدد اجلهـة املسـؤولة عـن إدار  شـؤون  ،وأتكيدا  ملـا أورده املشـرع مـن اسـتقالل السـلطة القضـائية .7
لقضاء األعل  إدار  شؤون ( عل  أن )يتوىل جملس ا91اويئات القضائية يف العرا  ابلن  يف املاد  )

(. ورغـم إن (37)اويئات القضائية. وين م القانون طريقة تنوينـ  واختصاصـات  وقواعـد سـري العمـل فيـ 
                                                        

  ..138-135ص  ،د. سليمان حممد الطماوي: املصدر الساب  ،د. ع مان خليل -31
  .57ص  ،1126 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. صال  الدين فوزي حممد: القانون الدستوري -32
  ( من الدستور.94د )حبس  ن  املا -31
غــري ان اانمــة االحتاديــة  ،1121يف عــا   221وتطبيقــا  وــ ا الــن  الدســتوري صــدر قــانون جملــس القضــاء األعلــ  ابلــرقم  -37

العليــا تصــدت وــ ا القــانون والغتــ  بعــد أن طعــن بعــد  دســتوريت  وأسســت اانمــة حنمهــا علــ  أن )...اصــدر جملــس النــواب القــانون 
ـــ ... ـــ  خيتلـــف كليـــا  عـــن االحنـــا  الـــي تضـــمنها املشـــروع  املطعـــون في ـــة يف مواضـــ  عديـــد  جعلت ـــ  تغيـــريات جوهري بعـــد أن أجـــرى علي

( من الدستور. يف حن كان ينبغي اعادتـ  81/أوال( و )41( و )63/أوال( و )29( و )2االصلي... وبشنل خمالف ألحنا  املواد )
نم املقرتحات الي تقد  من إحدى جلان جملس النواب.. وذلك للوقو  عل  رأيهـا يف اىل اجلهة الي ارسلت  الن ه ه التغيريات تعد حب
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فانــ  مــ  ذلــك بــن يف ثنــااه  ،املشــرع قــد أحــال إىل القــانون تن ــيم مــايتعل  مبجلــس القضــاء األعلــ 
لـــس القضـــاء األعلـــ  الصـــالحيات ميـــارل جم( علـــ  أن )92ابلـــن  يف املـــاد  ) ،اختصاصـــات  العامـــة

 اآلتية:
 إدار  شؤون القضاء واإلشرا  عل  القضاء االحتادي. -أوال : 
ورئيس االدعـاء العـا ، ورئـيس هيئـة اإلشـرا   ،ترشيح رئيس وأعضاء حمنمة التميي  االحتادية -اثنيا : 

 القضائي وعرضها عل  جملس النواب للموافقة عل  تعيينهم.
ـــا :  وعرضـــها علـــ  جملـــس النـــواب  ،مشـــروع املوازنـــة الســـنوية للســـلطة القضـــائية االحتاديـــةاقـــرتا   -اثل 

 .(. للموافقة عليها
 ومن خالل التن يم الدستوري املتقد  يتضح لنا اآليت: 

اُ  املشرع الدستوري إىل حتديد اختصاصات جملس القضاء االعل  يف جمال االستقالل القضائي يف  .2
 واملالية.  اجلوان  املهنية واإلدارية

وقــد حــدد املشــرع بــ لك اجلهــة امل تصــة ابلرقابــة علــ  اجلهــات القضــائية يف العــرا  وحــددها مبجلــس  .1
 القضاء األعل  ذات . 

أن  ،واملشــرع يضـــ  خطـــة دســتورية متناملـــة اجلوانـــ  الســتقالل الســـلطة القضـــائية ،كــان مـــن األوىل .7
راجعـــا  اىل جملـــس  ،ما هبيئاهتـــا العليـــاالســـي ،التنــون ســـلطة املوافقـــة علـــ  تعيـــن أعضـــاء هــ ه الســـلطة

الن االخــري تغلــ  عليــ  االعتبــارات السياســية أك ــر مــن ســواها. فنــان االوىل أن تــرتك إىل  ،النــواب
 اجمللس ذات . 

وانطالقا  من النصوص الدستورية امل كور  يف أعـاله فـاين أرى عـد  دسـتورية رقابـة جملـس اااف ـة علـ  
ذلك الن اجمللس هو هيأ  حملية منت بة إلدار  شؤون اااف ة عل  وفـ   ،اف ةأنشطة اااكم يف حدود اا

فــأن مبــدأ  ،وكمــا هــو معــرو  ،مبــدأ الالمرك يــة اإلداريــة ومبــا ال يتعــارض مــ  الدســتور والقــوانن االحتاديــة
السـلطة الي هي واحد  من وظائف  ،الالمرك ية اإلدارية اليعين سوى توزي  ممارسة االختصاصات اإلدارية

بــن اإلدار  املرك يــة والوحــدات االيــة املنت بــة لتحقيــ  مصــاو أو تلبيــة حاجــات خدميــة حمليــة.  ،التنفي يــة
أن يراقـ  عمـل سـلطة  ،فنيف يتسو جمللس منت   من أجـل إشـباع حاجـات حمليـة ذات طـاب  خـدمي

 مستقلة عضوا  ووظيفيا  وبن  الدستور كالسلطة القضائيةق.
 تناقض اال رصاص الرقايب مأل الطبيعة الدسرورية للسلطة ال ضائيةالفرع الثا : 

هل هو ج ء من السلطة التنفي يةق أ  ان  سـلطة  ،يتنازع الفق  القانوين اُاهان يف بيان طبيعة القضاء
 مستقلة تقف اىل جان  السلطتن االخرينق وذلك وف  البيان اآليت: 

                                                                                                                                            
وأخــ  رأي احلنومـة ابلنســبة لاللت امــات املاليـة الــي يرتبهــا.... وبــ لك  ،التغيـريات املــ كور  وعلــ  موقـف الســلطة القضــائية مـن املشــروع
القضاء يف العرا ...وعليـ  قـرر احلنـم بعـد  دسـتورية القـانون..(. احلنـم  فان القانون املطعون في  فقد سنده الدستوري وما يتطلب  واق 

  غري منشور".".24/9/1127وبتاريخ  1127/احتادية اعال /83ابلعدد 
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اُـ  بعـض الفقـ  إىل القـول ابن القضـاء مـاهو اال جـ ء  ي يـة:أوال : القضاء فـرع مـن فـروع السـلطة التنف
فالقانون الينون ل  سوى مرحلتان تا مرحلة التشري  ومرحلة التنفي  وه ا يعين ان  التوجد  ،من احلنومة

وقيــا  القاضــي ابحلنــم يف املنازعــات املعروضــة أمامــ  امنــا يــدخل  ،ســوى ســلطتان تــا التشــريعية والتنفي يــة
وملـــا كـــان مـــن املصـــلحة إســـناد هـــ ه املهمـــة إىل مـــوظفن خمتصـــن فقـــد رؤي  ،صـــات التنفيـــ ضـــمن اختصا

ف قامـة العـدل يف الدولـة  ،اختيار هيأ  خاصة هبم هي هيأ  القضاء دون أن تنون سلطة مستقلة بطبيعتهـا
 م هر خمتلف عن ممارسة السياد  فيها. 

 ســـابقا  وحـــ ى حـــ وه أك ـــر فقهـــاء القـــانون"مونتســنيو"اثنيــا : القضـــاء ســـلطة مســـتقلة بطبيعتهـــا: اُـــ 
فالقضاء هـو السـلطة ال ال ـة الـي  ،إىل وجود ثال  سلطات يف الدولة وليست اثنتن ،الدستوري من بعده

فاحلنم يف املنازعات يسـب  مـن الناحيـة القانونيـة  ،تقف عل  قد  املساوا  م  ن رياهتا التشريعية والتنفي ية
ضــاء فــرع مــن الســلطة التنفي يــة ألصــبح القضــا  وكــالء عنهــا حينمــون اب هــا التنفيــ . ولــو اخــ   ابن الق

الــي  ،وجيــوز وــا أن التتقيــد بــرأيهم وهــ ه نتيجــة غــري مستســاغة. فضــال  عــن ان اختفــاء م ــاهر االســتقالل
الســيما اإلداريــة منهــا واملهنيــة. ولــ لك ينــاد أن يتحقــ  االمجــاع علــ  ان القضــاء  ،ســب  وان أوضــحناها

. ومن النتائ  املهمة يف جمال التميي  واملفاضلة بن (36)ال سلطة مستقلة من سلطات الدولة ال ال ماهو ا
أمـا الـرأي  ،إن الرأي االول سيجعل من القضاء مرف  إداري عا  اتبـ  للسـلطة التنفي يـة ،الرأين املتقدمن

 . (35)فهو جيعل من القضاء سلطة مستقلة عن التنفي ية ،فنما هو واضح ،ال اين
ومن خالل استعراض النصوص الدستورية السابقة اتضح لنا ابن املشرع قد أخـ  ابالُـاه ال ـاين الـ ي 

يف عـا   29وب لك ينون قانون التعديل ال ـاين الصـادر ابلـرقم  ،جيعل من القضاء سلطة مستقلة بطبيعتها
القضـــائية امل بتـــة يف  يتنـــاقض مـــ  طبيعـــة الســـلطة ،سادســـا ""الـــ ي طـــال نـــ  املـــاد  الســـابعة البنـــد 1127
فــــالن  ســــي الف الدســــتور الــــ ي جعــــل مــــن القضــــاء ســــلطة مســــتقلة عــــن الســــلطتن  ،1115دســــتور 

وأنشـــ  جملـــس القضـــاء األعلـــ  ليتـــوىل الن ـــر يف  ،)التشـــريعية والتنفي يـــة( مـــن النـــواحي العضـــوية والوظيفيـــة
ار  العدل. والتعديل يريد أن يلغي أعمال السلطة القضائية وب لك فصلها عن السلطة التنفي ية مم لة يف وز 

( الن  27ل ا فهو ن  غري دستوري لتعارض  م  الن  االعل  واال   حي  ورد يف املاد  ) ،ذلك كل 
 ،وينــون مل مــا  يف أحنائــ  كافــة ،يـُعوــدُّ هــ ا الدســتور القــانون األ ــ  واألعلــ  يف العــرا  -أوال : علــ  أن )

سن قانون يتعارض م  ه ا الدستور ويُعد ابطال  كل ن و يرد يف دساتري ال جيوز  -اثنيا :  وبدون است ناء.

                                                        
أيسـمان: أصـول احلقـو  الدسـتورية ، ترمجـة عـادل زعيـرت ، القـاهر  ، املطبعـة املصـرية ، بـال  ين ر يف تفاصيل ماتقد : أدمـار -36

املؤسســـة اجلامعيـــة للدراســـات  ،بـــريوت ،7ط ،2ج ،د. زهـــري شـــنر: الوســـيط يف القـــانون الدســـتوري ،ومابعـــدها 147ص ســـنة طبـــ . 
د. رم ي ط   ،.136-137ص  ،د. سليمان حممد الطماوي: املصدر الساب  ،. د. ع مان خليل238-234ص  ،2996 ،والنشر

 . 8-3ص  ،املصدر الساب  ،الشاعر: املسؤولية عن أعمال
يعــد مرفقــا  اتبعــا  للســلطة التنفي يــة ولــيس ســلطة مســتقلة حيــ  م يســمها  2931ن القضــاء يف دســتور العــرا  لعــا  وقــد كــا -35

 ومابعدها. 31ص  ،القضاء" وجعل  مرتبط بوزار  العدل. ين ر يف ذلك د. عد ن عاجل عبيد: املصدر الساب "ابلسلطة القضائية بل
 2933 ه احلقيقة حينما أشارت )..ان القضاء فقد اسـتقالليت  إبلغـاء )جملـس القضـاء( عـا  وقد أشارت اانمة االحتادية العليا إىل ه

السـاب   1127/احتاديـة/83وأصبح يدار من )جملس العدل( وهو برائسة وزيـر العـدل الـ ي مي ـل السـلطة التنفي يـة...(. قرارهـا ابلعـدد 
 االشار  إلي . 
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( ومبــا ان نــ  املــاد  الســابعة حمــل البحــ  يتعــارض مــ  أو أي نــ  قــانوين آخــر يتعــارض معــ . ،األقــاليم
 الدستور ل لك فهو غري دستوري وابطل. 

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

للتحديد الدستوري لدور القضاء ومنانت  يف الدولة أتية يف إبراز عالقـة القضـاء بسـائر السـلطات يف 
وابلتايل فان اعتبار الدستور القضـاء سـلطة مسـتقلة  ،(34)الدولة ووضع  ابلنسبة للن ا  السياسي مبجموع 

فهم الخيضعون ألية سلطة رائسية من  ،ستقالال  كامال  يف الدستور يعين ان أعضاء ه ه السلطة مستقلون ا
وانطالقـا  مــن ذلــك مينــن القــول ابن تن ـيم رقابــة جملــس اااف ــة علــ   ،(33)خـارج نطــا  الســلطة القضــائية

 ،ابلتأكيـد ،أعمال السلطة القضائية االية يف العرا  فضـال  عـن كونـ  غـري دسـتوري فهـو سـينون متنـاقض
ذلــك الن عمــل ااــاكم ورقابتــ  خيضــ  لنصــوص قانونيــة لــيس مــن بينهــا  ،خــرىمــ  نصــوص التشــريعات اال

 وذلك كاآليت:  ،1127يف عا   29السيما بعد تعديل  ابلقانون رقم  ،حمل البح "سادسا  "ن  البند
يعــد القــانون الــ ي يــن م الســلطة القضــائية مــن القــوانن أ اًل: الرنالالاقض مالالأل تشالالريأل  لالالس ال ضالالاء: 

للدســـتور ذلـــك ان موضـــوع  يتعلـــ  بتن ـــيم مســـألة دســـتورية بطبيعتهـــا فتنـــون أحنامـــ   األساســـية املنملـــة
مرتبطة بقاعد  كلية تتضمنها الوثيقة الدستورية السيما تلك املتعلقة بصون استقالل السـلطة القضـائية مبـا 

ضاء وقد جاء يف أمر إعاد  تشنيل جملس الق،(38)ينفي مباشرهتا لشؤون العدالة دون تدخل من أية جهة
بوصف  التشري  املن م لعمل جملس القضاء األعل  الناف   ،القسم ال ال  من  ،28/9/1117يف  75رقم 
حتديـــد واجبـــات جملـــس القضـــاء األعلـــ  يف الرقابــة علـــ  عمـــل القضـــا  ابلـــن  علـــ  أن تنـــون  ،(39)حاليــا  

 للمجلس الواجبات اادد  التالية: 
 ابست ناء أعضاء اانمة العليا.  ،  ومجي  وكالء النيابةأ. توفري الرقابة اإلدارية عل  مجي  القضا

ب. التحقيــ  يف االدعــاءات اراصــة بســوء الســلوك وعــد  النفــاء  املهنيــة الــوارد  حبــ  أعضــاء ســلك 
 ،اختــاذ اإلجــراءات التأديبيــة أو اإلداريــة املناســبة حبقهــم ،وكلمــا كــان ذلــك مناســبا ،القضــاء واالدعــاء العــا 
تنحية القاضي أو االدعاء العا  عن منصب  مبا يف ذلك أعضاء  ،يل امل ال ال احلصرويشمل ذلك عل  سب

حمنمة التميي ...(. وب لك فان تصرفات القضا  ختض  لرقابة جملـس القضـاء األعلـ  بـن  القـانون. هـ ا 
 ل  أن: من جان  الرقابة أما من جان  التعين والرتقية فقد بينها القسم ذات  من املاد  ذاهتا ابلن  ع

لشـغل املناصـ  القضـائية الشـاغر  أو مناصـ  االدعـاء  ،كلمـا لـ   االمـر  ،ج. ترشيح أش اص أكفـاء
 العا  الشاغر  والتوصية بتعيينهم. 

                                                        
 . 745ص  ،د. حممود عاطف البنا: املصدر الساب  -34
ص  ،1116 ،منشأ  املعـار  ،االسنندرية ،د. عبد الغين بسيوين عبد هللا: الوسيط يف الن م السياسية والقانون الدستوري -33

815  . 
 . 67 ،79ص  ،د. صال  الدين فوزي حممد: املصدر الساب  -38
  عل  الساب  اإلشار  إلي .الي ال ه ا التشري   ف  إللغاء اانمة االحتادية العليا قانون جملس القضاء اال -39
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 د. ترقية القضا  واملدعن العامن وترفيعهم وحتدي  مهاراهتم ونقلهم.(. 
م ينــن مصــيبا  حينمــا أعطــ   ومــن خــالل النصــوص أعــاله يتضــح لنــا ابن املشــرع يف قــانون اااف ــات

جمللــس اااف ــة االختصــاص بتعيــن اصــحاب املناصــ  العليــا يف اااف ــة وبضــمنهم القضــا  وإعفــائهم مــن 
الن ذلك يدخل يف اختصاص جملس القضاء االعل  صاح  االختصاص االصيل يف ه ا  ،(81)مناصبهم

وهــو مــا يتفــ   ،جملــس القضــاء األعلــ  اجملــال. فضــال  عــن ان كــل مــايتعل  لمــورهم الوظيفيــة مــن خمتصــات
 وليس جملس اااف ة. ،وأحنا  الدستور

إن الرقابـة علـ  األعمـال والقـرارات الـي تت ـ ها  اث يًا: الرناقض مأل تشريأل قا ون الرنظيم ال ضائي:
بيـــ  ااـــاكم يف العـــرا  ختضـــ  لرقابـــة حمنمـــة التمييـــ  االحتاديـــة للتأكـــد مـــن التـــ ا  ااـــاكم األدا درجـــة بتط

أحنــا  القــوانن عنــد ن رهــا للمنازعــات املرفوعــة أمامهــا. وهــو مــا أشــار إليــ  قــانون التن ــيم القضــائي رقــم 
)حمنمـة التمييـ  هـي اويـأ  القضـائية العليـا الـي  نَّ إ( منـ  ابلقـول 21يف املاد  ) ،الناف  2939لعا   241

لـــ  خـــال  ذلـــك.(. واملقصـــود ابلعبـــار  لـــارل الرقابـــة القضـــائية علـــ  مجيـــ  ااـــاكم مـــام يـــن  القـــانون ع
األخري  )مام ين  القانون عل  خال  ذلك( إن هنـاك بعـض ااـاكم الـي الختضـ  لرقابـة حمنمـة التمييـ  

وااـاكم املرتبطـة مبجلـس  ،(82)االحتادية كاانمة االحتاديـة العليـا الـي تنـون أحنامهـا ابتـة بـن  الدسـتور
ظفن وحماكم القضاء اإلداري الي لي  أحنامها وقراراهتا أمـا  اانمـة شورى الدولة وهي حماكم قضاء املو 

 . (81)اإلدارية العليا حبس  قانون جملس شورى الدولة
وبــــ لك خنلــــ  إىل تعــــارض رقابــــة جملــــس اااف ــــة ألنشــــطة وأعمــــال ااــــاكم ذلــــك الن م ــــل هنــــ ا 

ألعل  واىل حمنمة التميي  االحتاديـة اختصاص ولد وهو غري ذي حمل ألن  عقد مسبقا  إىل جملس القضاء ا
وهو ما يتف  وطبيعة عمـل هـ ه اجلهـات الـي ل ـل سـلطة واحـد  حبسـ  الدسـتور هـي السـلطة القضـائية. 

خبــال  مــنح جملــس اااف ــة هنــ ا اختصــاص ينــون متناقضــا  مــ   ،وهـو اختصــاص يتفــ  واملنطــ  القــانوين
 سلفا  وم  املنط  القانوين السليم. نصوص الدستور والقوانن االحتادية املشار إليها 
م مينح اجمللس أي سـلطة يف الرقابـة علـ   1127لعا   29وقد يعرتض معرتض فيقول ان القانون رقم 

 ،عمل السلطة القضائية. فنرد ابلقول ان هناك أدلة لوجود ه ا االختصاص وهي مستقا  من القانون ذات 
 وكاآليت: 

نت مـة يف إقلـيم ميـنح جملـس اااف ـة وااـافظ اختصـاص رقـاي علـ  لقد كـان قـانون اااف ـات غـري امل .2
وعندما عدل القانون مبوج  التعديل  ،مجي  الدوائر االية ابست ناء بعضها ومن تلك املست نا  اااكم

                                                        
 لقد نصت املاد  السابعة ابن من اختصاصات اجمللس )اتسعا : -81

بعد أن يتم ترشيح ثالثة أشـ اص  ،املوافقة عل  تعين أصحاب املناص  العليا يف اااف ة ابألغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس .2
 من قبل ااافظ خالل مد  شهر من اتريخ ترشيحهم.

صحاب املناص  العليا يف اااف ة ابألغلبية املطلقـة ألعضـاء اجمللـس بنـاء  علـ  طلـ  مخـس عـدد اعضـاء اجمللـس او بنـاء  اعفاء ا .1
( مـن 8عل  اقرتا  من ااافظ وجمللس الوزراء ك لك ح  االقالة ابقرتا  من الـوزير امل ـت  اسـتنادا  لألسـباب الـوارد  يف الفقـر  )

 (.ه ه املاد .
 (.قرارات اانمة االحتادية العليا ابتة ومل مة للسلطات كافة( من الدستور عل  ان )96)تن  املاد   -82
  .245 – 247ص  ،املصدر الساب  ،يف تفاصيل ذلك ين ر د. علي سعد عمران: القضاء اإلداري -81
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فان ه ا االست ناء الغي ابلنسـبة جمللـس اااف ـة بينمـا بقـي علـ  حالـ   1127يف عا   29ال اين رقم 
 . وه ا يعين منح اختصاص الرقابة حمل البح  جمللس اااف ة دون ااافظ. (87)للمحافظابلنسبة 

املــدراء العــامون ورؤســـاء لقــد عــر  املشــرع املناصـــ  العليــا قبــل صـــدور قــانون التعــديل ال ــاين ابلـــا ) .1
لـن  وذلك وفقا   ،وقاد  اجلي .(ال ضا  رؤساء اجلامعات و ال تشم  األجه   األمنية يف اااف ة 

 1127يف عــا   29ومــا أن جــاء التعــديل ال ــاين لقــانون اااف ــات ابلــرقم  ،املــاد  األوىل مــن القــانون
فقــد قضـت املــاد  ذاهتــا البنـد )اثمنــا ( ابنــ  يقصـد ابملناصــ  العليــا  ،حـىت تغــري تعريــف املناصـ  العليــا

ومــن خــالل اجلمــ   ،(.اف ـةاا حــدود يف األمنيــة األجهــ   ورؤسـاء الــدوائر ومــديرو العــامون )املـديرون
والن  حمل البح  يتضح ابن جمللس اااف ة  (86)اتسعا""بن ه ا الن  م  ن  املاد  السابعة البند

وهو ما أشارت ل  تصرحيات بعض أعضاء جملـس النـواب ممـن صـوتوا  ،سلطة التعين يف ه ه اويئات
ويل ات االيــة صــالحية اختيــار مســؤ نومــالتعــديل التشــريعي اجلديــد ميــنح احل"علــ  التعــديل ال ــاين ابن

فضــال  عــن ســلطة الرقابــة علــ  أعمــال اويئــات القضــائية االيــة. وهــ ا يعــين ان  (85)اجلهــاز القضــائي"
 املشرع قد جعل الن  عاما  يف حنم الرقابة دون أي است ناء يرد عل  اختصاص  ه ا. 

ن ف ننــا نتوجــ  إىل الســلطة القضــائية يف وإىل حــن قيــا  املشــرع بتــدارك هــ ا العــوار الدســتوري يف القــانو 
املمنو  جمللس اااف ة واملطالبة إبلغاء  ،حمل البح  ،العرا  واىل مم لها ابلطعن بعد  دستورية االختصاص

الـــن  املـــ كور إلغـــاء  ج ئيـــا  يف حـــدود اختصـــاص جملـــس اااف ـــة يف رقابـــة أنشـــطة ااـــاكم ضـــمن احلـــدود 
 اإلدارية للمحاف ة.
 الخاتمة 

عد أن انتهينا من حب نا ه ا فقد ح  علينا ت بيت النتائ  املست لصة من البح  وأهم التوصيات الي ب
 جندها مفيد  وكاآليت: 
 أواًل: النتائج: 

ابنــ  يــتم وفقــا  ملبـــدأ  ،ملــا كــان املشــرع الدســتوري العراقـــي قــد بــن ارطــوط العامــة يف التن ـــيم اإلداري .2
انــ  جــاء مبقــدمات غــري دقيقــة وغــري منســجمة مــ  االصــول القانونيــة  الالمرك يــة اإلداريــة الواســعة غــري

 فقد جاءتنا النتائ  متسمة بعد  الدقة وعد  االنسجا  أيضا .  ،العامة

                                                        
ت علـ  اختصاصـات  /رابعا( الي تتحد  عن صالحيات ااـافظ كمـا هـي علـ  الـرغم مـن وجـود تعـديال72فبقيت املاد  ) -87

 ال جيــري نصــها كــاآليت )االشــرا  علــ  ســري املرافــ  العامــة يف اااف ــة وتفتيشــها مــا عــدا ااــاكم يــالــوارد  يف هــ ه املــاد  حبيــ  كــان وال
 (.والوحدات العسنرية واجلامعات والنليات واملعاهد.

 ابألغلبيــةاملناصــ  العليـا يف اااف ــة   أصـحابوافقــة علـ  تعيــنامل-2الـي بينــت ابن واحـد  مــن خمتصـات جملــس اااف ـة ) -86
اعفــاء -1بعــد أن يــتم ترشــيح ثالثــة أشــ اص مــن قبــل ااــافظ خــالل مــد  شــهر مــن اتريــخ ترشــيحهم.  ،املطلقــة لعــدد اعضــاء اجمللــس

عل  اقرتا  من  و بناء  عل  طل  مخس عدد اعضاء اجمللس ا اجمللس بناء   ألعضاءاملطلقة  ابألغلبيةاصحاب املناص  العليا يف اااف ة 
 .( من ه ه املاد 8الوارد  يف الفقر  ) لألسباب ااافظ وجمللس الوزراء ك لك ح  االقالة ابقرتا  من الوزير امل ت  استنادا  

  www.niqash.org "ين ر موق  نقاش االلنرتوين حتت عنوان"الربملان مينح اااف ات استقاللية إدارية -85

http://www.niqash.org/
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وجود جمالس ل ل الوحـدات اإلقليميـة  ،من املبادئ املعتمد  يف ظل ن ا  الالمرك ية اإلدارية اإلقليمية .1
غـري ان هـ ا اجمللـس المينـن وصـف  ابنـ  يـدار  ،تمد املشرع ذلـكوقد أع ،تتوىل اشباع احلاجات االية

 وف  مبدأ الالمرك ية اإلدارية بصور  سليمة. 
وو اُاه  ،ان منح جملس اااف ة سلطة الرقابة واالشرا  عل  مجي  دوائر الدولة املوجود  يف اااف ة .7

ماهيــة املرافــ  الــي  1127 عــا  فمــن  حيــة أوىل م حيــدد املشــرع بعــد تعــديل القــانون يف ،غــري حممــود
ســـت رج مـــن رقابـــة اجمللـــس لتشـــر  عليهـــا احلنومـــة االحتاديـــة املرك يـــة ألنـــ  المينـــن للمجلـــس االـــي 

وكنتيجـة لإلطـال  الـوارد يف اختصـاص اجمللـس  ،االشرا  عل  مجيـ  املرافـ  االيـة. ومـن  حيـة اثنيـة
 حومــة امل الفــة الصــرحية لنصــوص الدســتور يف 1127لســنة  29الرقــاي وقــ  املشــرع يف القــانون رقــم 

 وذلك حينما منح اجمللس صالحية الرقابة عل  أعمال السلطة القضائية. 
 ثانيًا: التوصيات:  

مـن املـاد  السـابعة ليقـرأ كـاآليت )الرقابـة علـ  الـدوائر االيـة ابسـت ناء "سادسـا  "إعاد  صياغة ن  البنـد .2
 العايل والبح  العلمي والقطعات العسنرية(.  هيئات السلطة القضائية ومؤسسات التعليم

إبضـــافة العبــار  اآلتيـــة ).. ولــ  حـــ  إصـــدار "أوال  "إعــاد  صـــياغة نــ  املـــاد  ال انيــة مـــن القـــانون البنــد .1
األن مة والتعليمات مبا مينن  من إدار  شؤولا وف  مبدأ الالمرك ية اإلدارية...(. وتطبيقا  ل لك يعدل 

السابعة ليقرأ كاآليت )اثل ـا : اصـدار األن مـة والتعليمـات لتن ـيم الشـؤون اإلداريـة من املاد  "اثل ا  "البند
واملاليــة...(. لنــي تفســر ســلطة اجمللــس يف التشــري  ابلــا ســلطة التشــري  الفرعــي أي اصــدار األن مــة 

 والتعليمات فقط. 
يف سـبيل ممارسـة  ووـا ،( لتنون كاآليت )لنـل وحـد  إداريـة ش صـية معنويـة11إعاد  صياغة املاد  ) .7

أعماوــا مــا أييت...( وذلــك حبــ   االســتقالل املــايل واإلداري الــ ي كــان يتضــمن  الــن  ألنــ  نتيجــة 
 منطقية ملنح الش صية املعنوية. 

لغرض حتقي  االنسجا  بن النصوص الدستورية ومبدأ الالمرك ية اإلدارية ال ي تبناه الدستور صراحة  .6
( مــن الدســتور وإعــاد  211مــن املــاد  )"خامســا  "إلغــاء نــ  البنــدنقــرت  علــ  جلنــة تعــديل الدســتور 
 ترتي  البنود لتنون أربعة فقط. 

( مــن الدســتور فضــال  عــن 221( مــن الدســتور لتعارضــها مــ  فحــوى املــاد  )217إلغــاء نــ  املــاد  ) .5
 خمالفتها القواعد القانونية العامة الي تن م قواعد تفويض االختصاص ومفهوم  العا . 

 درالمصا

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

1117.  
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يف   ،بـــراهيم طــــ  الفيــــاض: مبــــدأ الفصــــل بـــن الســــلطات يف الدســــاتري العراقيــــة والدســــاتري املقارنــــةإد.  .1
كليــة احلقــو    ،العراقــي اجلديــد"دراســات دســتورية عراقيــة حــول موضــوعات أساســية للدســتور "كتــاب

 . 1115 ،جامعة دي بول
د. رعــد  جــي اجلــد : الن ريــة العامــة يف القــانون  ،د. كطــران زغــري نعمــة ،د. إحســان محيــد املفرجــي .7

 .2991 ،مطبعة دار احلنمة ،بغداد ،الدستوري والن ا  الدستوري يف العرا 
   بال سنة طب . ،املطبعة املصرية ،القاهر  ،يرتترمجة عادل زع ،أدمار أيسمان: أصول احلقو  الدستورية .6
املطبعــة  ،الطبعــة التاســعة ،إننليــ ي( ،إليــال إنطــوان اليــال وادوار اليــال: القــامول العصــري )عــري .5

  .2956 ،القاهر  ،العصرية
ة دار النهضـ ،القاهر  ،د. داود الباز: الالمرك ية السياسية الدستورية يف دولة اإلمارات العربية املتحد  .4

  .1111 ،العربية
 .1115 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،5ط ،د. رم ي ط  الشاعر: الن رية العامة للقانون الدستوري .3
املؤسســـة اجلامعيـــة للدراســـات  ،بـــريوت ،7ط ،2ج ،د. زهـــري شـــنر: الوســـيط يف القـــانون الدســـتوري .8

  .2996 ،والنشر
 ،منشـأ  املعـار  ،اإلسـنندرية ،1ط ،توريةد. سامي مجال الدين: القانون الدستوري والشـرعية الدسـ .9
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 أركام وآداب السيارة

Ethics of Tourism  

 

                  Assist.lec. Alaa Kadhim Ibraheem (1)م.م عالء كاظم ابراهيم

 ملخص البحث

 ،وهــو الســياحة ،  واحــد مــن أهــم معــام احليـا  وأخصــبها فائــد هـ ا املبحــ  لتســليط الضــوء فقهيــا  علـ
أللـا مــن األمــور املبتلــ  هبــا غالبــا  وال ينــاد خيلــو  ،و بيــان أحنامهــا وآداهبــا ،دينيـة كانــت أو عامــة متنوعــة
وهي اليو   من الصناعات احلدي ـة الـي زاووـا االنسـان بـدائيا  يف القـد ؛ و  ،منها أو من االرتباط هبا جمال

إضافة لضرور  بيان  ،حىت يق  اإلنسجا  بن احلركتن علميا ،أللا حتتاج اىل تطوير صناعي م  فهم فقهي
 مقدار امل اطر الي تنتنف املوضوع.

 وم أجد حب ا  مستقال  سب  يف ه ا الباب.
وال ـــاين يف أدلـــة جـــواز  ،األول: بيـــان معـــو الســـياحة ،و املبحـــ  يقـــ  يف مـــدخل وأحـــد عشـــر مبح ـــا  

والرابــ : الســياحة يف الشــعر و ارــامس: يف بيــان الضــررمن تــرك  ،و ال الــ : الســياحة يف الــدعاء ،لســياحةا
واثمنها: السياحة  ،والساب : يف رد شبهة الرهبانية يف السياحة ،و السادل: يف السياحة القسرية ،السياحة
الســـياحة يف العـــرا  والعــــام  والعاشـــر بعـــض معــــام ،واتســـعها: مــــا أييت مـــن الفســـاد يف الســــياحة ،الفنريـــة

مث خالــة املبحــ  و مل ــ  مــرتجم اىل  ،واحلــادي عشــر: يف بعــض مســائل الســياحة الفقهيــة ،االســالمي
 االننلي ية و ا املبح .

تفســريأي محــ   ال مــايل و تبيــان الطوســي و تفســري القمــي والبيــان  ،و أهــم املصــادر الــي رجعــت اليهــا
  القرطيب و التحفة السنية للج ائري.للطربسي و صحيح الب اري و تفسري
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Summary Section: 
This section to highlight doctrinal on one of the most important features 

of life and O_khasbha interest, which is tourism, religious were public or 

variety, and a statement of its provisions and literature, because they are 

things plagued by often and almost devoid of them or from the link to the 

area, which Alliot m of modern industries exercised by primitive man in the 

foot; and they need to develop an industrial with a jurisprudential 

understanding, even located harmony between the two movements 

scientifically, in addition to the need to indicate the amount of risk 

surrounding the subject. 

I did not find an independent search of the above in this section. 

And the section is located at the entrance and a ten Mbgesa, first: 

Statement meaning of tourism, and the second in evidence passport 

tourism, and the third: Tourism in supplication, and fourth: Tourism in hair 

and fifth: in a statement Aldharrmen leaving tourism, and sixth: in tourism 

forced,seventh: In response suspicion of monasticism in tourism, eighth: 

tourism, intellectual, and ninth: What comes from corruption in tourism, and 

tenth: some features of tourism in Iraq and the Islamic world, and eleventh: 

in some matters of tourism jurisprudence, then the conclusion section and 

a summary translated into English for this section. 

And the most important sources that returned reference, Tfseriba the 

Hamza and residual indicate Toosy and interpretation of the apical and the 

statement of the divine secret, Sahih Al-Bukhari and interpretation of verse 

and Sunni masterpiece of Algeria. 

 مدخل

بصـور  واخـرى. وهـي  ،السياحة قدميا  وحدي اُ من االمور املبتل  هبا ك ري من النـال ان م ينـن مجـيعهم
االمـر الـ ي يسـتدعي  ،عل  اتية كبري  من حي  الا ترتبط لك ر من جان  مـن جوانـ  حيـا  االنسـان

ومعلو  ان اية جهة  ،املسألة معرفة رأي الشارع املقدل يف مجي  ذلك وك ا يف الفروع الي تتفرع من حا 
ذوي اختصــاص وانشــأت هيئــات بــل ووزارات وارصــدت  افــردتتُعــو ابألمــور املهمــة احلياتيــة م يـوُفتوهــا ان 

والدراســــات املفصـــلة للنهــــوض بواقــــ  الســــياحة بعـــد الفــــرا  مــــن االملـــا  بنــــل مــــا يتعلــــ   ،االمـــوال الن ــــري 
حــىت غــدت احــدى اهــم  ،ااثرهــا علــ  مجيــ  الّصــعد بــل ودراســة ،ابلســياحة كعلــم وفــن و ذو  واخالقيــات

املوارد االقتصادية للبلد ومن اهم وسائل التواصل والتالقح احلضاري بن االمم عل  الصعيد ال قـايف وكفـ  
هبما اتية الما )ال قافة واالقتصاد( ال يناد خيلو من سلطالما روا  وال جمال من اجملاالت احليوية واروقة 

 من اجل ذلك كان ه ا املبح .  العي  واحليا 
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 معاني السيارة

وسا  يف االرض يسيح سـياحة وسـيوحا  وسـيحا   ،السياحة لغة: )ال هاب يف االرض للعباد  والرته 
أي ذه . قال ابن  يل: املسيح من العباء  ال ي في  حدد واحد بيضاء واخرى سوداء ليست بشـديد  

 ،(1)وبــرد مســيح خمطــط( ،ن حــدد فهــو كســاء ولــيس بعبــاءومــام ينــ ،الســواد وكــل عبــاء  مســيح ومســيحة
الســائحون يف قــول  ،يعــين اجلــران واالســتمرار ،والســيح املــاء ال ــاهر اجلــاري علــ  وجــ  االرض. مــن ســيح

 ،: ســا  يف االرض يســيح ســياحة وســيوحا  وســيحا  وســيحا   وهري. قــال اجلــ(7)اهــل اللغــة مجيعــا  صــائمون 
الســيح مصــدر قولــك ســا  املــاء ســيحا  اذا جــرى علــ  وجــ  االرض  ،(6)أي ذهــ  وانســا  ابلــ  أي اتســ 

 . (5)ومن  الساحة املتس   ،ويطل  ايضا  عل  املاء اجلاري
. جـال يف (4)السياحة اصطالحا : سائح مهاجر هـاجر مهـاجر   مـن البلـد وعنـ  خـرج منـ  اىل بلـد اخـر

 .(3)بقصد االطالع واالستمتاعاملتجولون يف البالد  ،البالد للتن ه او التفرج او غري ذلك
الســـياحة شـــرعا : قيـــل للصـــائم )ســـائح( ألنـــ  يســـتمر يف االمســـاك عـــن الطعـــا  والشـــراب كمـــا يســـتمر 

 ،ألن الـــ ي يســـيح يف االرض متعبـــد يســـيح وال زاد لـــ  وال مـــاء فحـــن جيـــد يطعـــم ،(8)الســـائح يف االرض
 والصائم ميضي لاره ال أيكل وال يشرب شيئا  فشب  ب .

: )سياحة امـي أي سريوا فيها امنن حي  شئتم. وقال  ،(9)عاىل: ])فسيحوا يف االرض(وقال ت
وفيـ  مـن  ،الغ و واجلهاد(. ويف احلدي  الشريف: )كان من شـرائ  عيسـ  عليـ  السـال  السـيح يف الـبالد(

و . وقــــال الفراهيــــدي)يف معــــ(21)اوصــــا  االمــــا  عليــــ  الســــال  )للعابــــد( ســــياحة الليــــل وســــياحة النهــــار 
أي الــــ ين  ،احلــــدي . )اولئـــك ائمــــة اوـــدى ليســــوا ابملســـاييح( ،الســـياحة(: ]الــــ هاب يف االرض للعبـــاد 
يف  ،بـــن مـــر  اومنـــ  املســـيح  (21). وكـــ لك قـــال ابـــن ســـال (22)يســـيحون يف االرض ابلنميمـــة والشـــر 

ا كــان  فــاذ ،بعــض االقاويــل كــان يــ ه  يف االرض فأينمــا ادركــ  الليــل صــف قدميــ  وصــل  حــىت الصــبا 
واملسـيا  الـ ي يسـيح يف  ،. ] ويف احلـدي : )ال سـياحة يف االسـال ((27)ك لك فهـو مفعـول مبعـو فاعـل

                                                        
ـــويس معلـــو  ، املنجـــد يف اللغـــة  748ص 1، ال بيـــدي ، اتج العـــرول ج 697ص 1ابـــن من ـــور ، لســـان العـــرب ج 1 - ، ل

 .748ص
 .248ص 1، الطرحيي ، جمم  البحرين ج 691 1ابن من ور ، لسان العرب ج - 7
 ماد  سيح. 733ص 2ج اجلوهري ، الصحا  ، -6

 .691ص 1ابن من ور ، لسان العرب ج 5-
 .855لويس معلو  ، املنجد يف اللغة ص -4
 .748لويس معلو  ، املنجد يف اللغة ص -3
 21الطوســــي ، التبيــــان يف تفســــري القــــران ج 645ص 1، الطرحيــــي ، جممــــ  البحــــرين ج 676ص 1ابــــن االثــــري ، النهايــــة ج -8

 .51ص 21يان ج، الطربسي ، جمم  الب 63ص
 سور  التوبة. 1اية  -9

 .645ص 1الطرحيي ، جمم  البحرين ج -21
 .131الفراهيدي ، العن ص -22
 .647ابن سال  ، غري  احلدي  ص -21
 .697ص 1ابن من ور ، لسان العرب ج -27
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وكــ لك احلــدي  عــن امــري املــؤمنن علــي بــن اي طالــ  عليهمــا الســال  )ليســوا  ،االرض ابلنميمــة والشــر
مفارقـــة االمصـــار  ،االســـال ( . قـــال ابـــن االثـــري: اراد بــــ )ال ســـياحة يف(26)ابملســـاييح وال ابملـــ اييح البـــ ر( 

وقيـــل اراد الـــ ين يســـيحون يف االرض ابلشـــر والنميمـــة  ،وســـنو الـــرباري وتـــرك شـــهود اجلمعـــة واجلماعـــات
ـــــال الصـــــائمون و  ،والســـــائحات (23)، )الســـــائحون((24)قـــــال تعـــــاىل )ســـــائحات( .(25)واالفســـــاد بـــــن الن

. وعلــ  كــل حــال ي هــر وجــ  (28)ولوهــو ممــا يف النتــ  اال ،الصــائمات. وقيــل هــم الــ ين يــدميون الصــيا 
االشرتاك اللف ي يف السائح فيما يلي: الصائم املتجول يف البلدان والرباري ويف املاشي ابلنميمة والشر بن 

 ،ومالح ـة الـم مجيعـا  جيـرون يف شـيء كاملـاء السـيح ،واحلـاء ،واليـاء ،السـن ،النال وجهة االشـرتاك املـاد 
مســـاحة واســـعة وذلـــك )النمـــا ( جيـــري يف النـــال والصـــائم جيـــري يف  جيـــري علـــ  وجـــ  االرض يف ،الســـائح

صـيام  والــدوا  عليــ  والقمــاش جــرت فيــ  اريــوط فهـو مســيح مبعــو مفعــول. وي هــر ايضــا  الســياحة املنهــي 
او  ،عنهــا يف احلــدي  الشــريف هــي الرهبانيــة والتقشــف وهجــران النــال وعــد  حضــور مجعــتهم ومجــاعتهم

. واملالحــظ ان يف قولنــا ســياحة دينيــة اجتمــاع املعــو (29)ل تعاىل:)مّشــاء بنمــيم(قــا ،املشــي ابلفســاد فــيهم
الـــديين للفـــظ )ســـياحة( وهـــو النـــون يف طاعـــة هللا ســـبحان  دائمـــا  مـــ  لفـــظ دينيـــة الـــي هـــي بيـــان لشـــنل 
ل السياحة ليي ا  وا عن السياحة الرتفيهيـة فهـو مـن قبيـل ذكـر ارـاص بعـد العـا  كقولـ  تعـاىل: )فاكهـة وخنـ

 . او هي أتكيد كقولنا دينية دينية. (11)ورمان(
 ادلة جواز السيارة وإبارتهاالفصل االول: 

 االول: القران الكريم:

 ا اًل:اآلايت الدالة ابللف   ا ر اقاته. 
 .(13)اال ىل: قوله تعاىل: )السائ ون الراكعون(

بضــــميمة احلــــدي   ،راكعــــونوجــــ  الداللــــة بعــــد التســــليم ان للفــــظ ظهــــورا  يف الصــــيا  أي الصــــائمون ال
اال ان لـــ  ظهــورا  اخـــرا  مـــن ابب االشـــرتاك  ،الشــريف الـــ ي يبـــن ان الســائح هـــو الصـــائم والـــ ي مــر ذكـــره

والسيا  ايضا  يدل علي  اذ ذكر سبحان  بعـد العبـاد  انواعـا  اخـرى  ،وهو ال ي يسيح يف االرض ،اللف ي
فتنــون عبــار  الســائحون دالــة علــ  معــو اخــرا   مــن االعمــال الصــاحلات ومعلــو  ان العبــاد  تشــمل الصــيا 

قال تعاىل: )التائبون العابدون احلامدون السـائحون الراكعـون السـاجدون اآلمـرون ابملعـرو   ،دفعا  للتنرار
والنــاهون عــن املننــر واحلــاف ون حلــدود هللا وبشــر املــؤمنن(. وفيهــا كــ لك وبــنفس الــدليل الراكعــون يعــين 

                                                        
 .  733ص 2اجلوهري ، الصحا  ج -26
 .671ص 1ابن االثري ، النهاية يف غري  احلدي  ج -25
 التحر .سور   5اية  -24
 سور  التوبة. 221اية  -23
 .697ص 1ابن من ور ، لسان العرب ج -28

 سور  القلم. 22االية  29 -
 سور  الرمحن. 48اآلية  -11
 سور  التوبة. 221اية  -(2-1) -12
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 10 :العدد

 

اضعون وه ا ال يدف  )كما بينا( ان ينون املقصود الصائمن املصلن اآلمرين والساجدون ار ،اراشعون
 .(11)ابملعرو ... وه ا يدل عل  كون السياحة للمقاصد ارريية حممود  كطل  العلم

 . (11)الثا ية: قوله تعاىل: )سائ ات(
بــ  املــؤمن وجيــري  وهنـا ايضــا  ي هــر اللفــظ وهـو يف ســيا  املــد  واملــراد بـ  العمــل الصــاو الــ ي ينشـغل

فتبـن انـ  ال يـراد بـ  خصـوص  ،وألن  ذكـرت قبلـ  العبـاد  ،ومن  السياحة يف االرض بقصد ارري والرب ،في 
الصـــيا  وان م ميتنـــ  ان ينـــون كـــ لك فاالشـــرتاك اللف ـــي ال حيصـــر املـــراد يف معـــو واحـــد كمـــا ذهـــ  اليـــ  

ان  بن يف مقا  شرح  لقول  تعـاىل: )واملطلقـات كآية هللا الدكتور صادقي طهراين حي    ،املفسرون حدي ا  
. ان املــراد ابلقــرء الطهــر مــر  واحلــيض مــر  وملــا م يقــم الــدليل علــ  اراد  (16)يرتبصــن لنفســهم ثالثــة قــروء(

فاالحتيـاط اجلمـ  بينهمـا ألنـ  مـراد املـوىل حينئـ و ان املـراد الطهـر والقـرء معـا  وكـ ا فيمـا  ،واحد منهما بعين 
وال مينـن صـرف  عـن معنـاه ذاك  ،ما م يقم الدليل عل  ان السائحات هو خصـوص الصـائماتحنن في  فل

 فاملراد الصائمات املهاجرات يف هللا سبحان . 
وي هر ايضا  ان  من قبيل اذا اجتمعا افرتقا واذا افرتقـا اجتمعـا فنلمـا جـاء لفـظ سـائح يف مجلـة واحـد  

  ،ل ابلتعـداد لألعمــال اخــ  معنـاه الــ ي وضـ  لــ  يف اجلملــةوكلمـا فصــ ،لوحـده فينــون اجتمـاع املعــاين فيــ 
وم ــال اذا قـــال تعــاىل: )مســلمات مؤمنـــات قانتــات اتئبـــات  ،او خصــوص التجـــوال يف االرض ،كالصــيا 

وهــي اآليــة الــي حنــن بصــددها فالتفصــيل واضــح ألفــراد املــرأ  املؤمنــة  ،عابــدات ســائحات ثيبــات وابنــارا (
ل عل  ما يدل علي  لفظ مؤمنات اللما اجتمعا فافرتقا فاألوىل تدل عل  املمدوحة ولفظ مسلمات ال يد

و بــ لك  ،جمـرد النطــ  ابلشــهادتن وال انيــة تـدل علــ  اك ــر مــن ذلــك يف شـد  االميــان واســتقراره يف القلــ 
ايضا  ال تدل سائحات عل  خصوص الصائمات بل عل  اعم من ذلك فالصـائمات يـدخل مفهومهـا يف 

في رج  ،في هر السائحات يف املهاجرات وألن  يف مقا  املد  ،ل ي سب  لفظ السائحاتلفظ العابدات ا
ــــة او هجــــران مجاعــــة املســــلمن ــــك مــــن الرهباني وال خيفــــ  أن لفــــظ  ،الســــائح ابلشــــر والنميمــــة ومــــا اىل ذل

 وك ا )السائحات( يدل عل  نفس املعو وقد تقد  بيان . ،)السائحون(
 . (15)يف االر  اربعة ا هر( الثالثة: قوله تعاىل: ) سي وا

وقــد مــر بيالــا وان املــراد ابلســياحة هــو التنقــل ابألرض واطرافهــا ولــو كــان ممنوعــا  علــ  حنــو احلرمــة او 
النراهة ملـا اابحـ  هللا سـبحان  للم ـاطبن. فـان قلـت: ان امل ـاطبن مشـركون واآليـة ال ختاطـ  املسـلمن 

                                                        
 .اامودي ، حممد البـاقر ، لـ  السـعاد 754ص 44اجمللسي ، البحار ج 562ص 1املازندراين ، شر  اصول النايف ، ج -11

، قـال السـائحون: اجلـارون او السـائرون يف االرض يف اداء واجـبهم مـن تبليـج احنـا  او اصـال  بـن اجملتمـ  او عيــاد   626ص 7، ج
، قـال يسـيحون يف االرض فيعتـربون بعجائـ  هللا  272ص 5مريض او قضاء حاجة ، الطربسي الفضل بن احلسن ، جمم  البيـان ، ج

بن علي ، الرحلة يف طل  احلـدي  ، قـال السـائحون هـم طلبـة احلـدي . ال مـايل ، ابـو محـ   تفسـري  تعاىل ، ارطي  البغدادي ، امحد
 .296اي ال مايل ص

 سور  التحر . 5اآلية  -17
  ، ولـ  تفسـري )الفرقـان 2986يف قم املقدسـة سـنة  سور  البقر . )حضرت تفسريه يف جام  االما  السجاد  118اية  -16

 و ثالثون جملدا . يف تفسري القران( وه
 1سور  التوبة ، اآلية  - 15
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وهـو التنقـل يف  ،ض وكون الفاعل مشـركا  ال مينـ  ممارسـة املبـا يقال: ان موضوع اآلية جواز التنقل يف االر 
اطـــرا  االرض ومناكبهـــا. فـــان قلــــت: االمـــر يـــدل علــــ  الوجـــوب ولعـــل اآليــــة اتمـــرهم. فنيـــف نســــتفيد 
ــرهم او ال فهــو متوجــ  وــم ال  االابحــة. يقــال: كــان الســيح مباحــا  فبقــي علــ  اابحتــ  وال يهمنــا ان كــان امو

ن اآليـــة يف مقـــا  التهديـــد ولـــيس االجيـــاب فهـــم ممهلـــون اىل اربعـــة اشـــهر ضـــمن فضـــال  عـــن ا ،للمســـلمن
عهودهم وعقودهم م  املسلمن فبعدها مين  املشـركن مـن التنقـل لقصـد احلـرب والشـر ووـم ان يرجعـوا اىل 

 مأمنهم خالل املد  ووم ان يسيحوا يف االرض اربعة اشهر.
اىل سواء كان ابلوجوب او ابحلرمة او حـىت ابإلابحـة ولـ ا فـال وابلتايل فان املشرك ال ميت ل ألمر هللا تع

وامنــا يعقــل ذلــك يف حــ  املســلم الــ ي امــن ابهلل  ،يعقــل ان هللا ســبحان  اوجــ  علــيهم الســيح يف االرض
تعاىل فصح من  االمت ال ألوامره ونواهي  واما ظهور االابحة للسياحة يف اآلية املباركة فهـو لألصـل وم يقـم 

 اآلية تؤكد ه ا االصل اىل حن للمشركن أي بعد اربعة اشهر.  نصف عل  منع 
 .(16)الرابعة: قوله تعاىل: )ان هللا يبشرك بكلمة منه ا ه املسي  عيس  بت مرمي(

ولـــوال انـــ  ممـــدو  يف ســـياحت   ،وجـــ  الداللـــة انـــ  وصـــف قـــا  مقـــا  االســـم مث تـــاله ا ـــ  عليـــ  الســـال 
 ب .  ابلصاحلات كما مر معناه ملا وصف
 .(13)(وقول  تعاىل: )ا  قتلنا املسيح

 .(18)امنا املسيح عيس  بن مر  رسول هللا(وقول  تعاىل: )
 .(19)(لن يستننف املسيح ان ينون عبدا  هللوقول  تعاىل: )
 . وه ه اآلية ذكرت مر .(71)(لقد كفر ال ين قالوا ان هللا هو املسيحوقول  تعاىل: )
 . (72)(بين اسرائيل وقال املسيح اوقول  تعاىل: )
 وي هر ب لك:

 التأكيد عل  استعمال الوصف املاد  لعيس  بن مر  عل  نبينا وال  وعلي  الصال  والسال . .2
 الا صفة حمببة حمبوبة عند هللا سبحان . .1
حلولية ومـا يشـبهها فهـو لـيس هللا سـبحان  وال ابـن  ،ان املسيح ليس عنده رهبانية و الهوتية كهنوتية .7

خالصـــا   ،يســـتننف يف عبادتـــ  وســـياحت  ابلـــ ات ان ينـــون عبـــدا  غـــري مســـتنرب وال متنـــربوال  ،هللا
 للمعبود االحدي هللا سبحان .

 اث يًا: االسردال  ابآلايت الشريفة الداالت عل  امل صد  لفاظ ا رى  ري لف  السياحة 
 .(11)اال ىل: قوله تعاىل: ) سري ا يف االر   ا ظر ا كيف كان عاقبة املك بني(

                                                        
 .65سور  ال عمران اية  - 14
 سور  النساء. 253اآلية  -13
 سور  النساء. 232اآلية  -18
 سور  النساء. 231اآلية  -19
 سور  املائد . 23اآلية  -71

 سور  املائد . 31اآلية  72 -
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وج  الداللة واضح يف طل  السري يف االرض والتنقل والتجوال بن اطرافها بقصد االعتبار والع ة مما 
وهـل هـ ا اال السـياحة يف االرض ألحـد أهـم املقاصـد اررييـة  ،اصاب االقوا  السابقن ومدلم ومسـاكنهم

 وقد ذكرت اآلية مراتن.  ،واألعمال الصاحلة ليتعظ املتع ن
 .(11)ه تعاىل: )ق  سري ا يف االر   ا ظر ا كيف بدا املق(الثا ية: قول

وهبــا يتأكــد لــيس  ،وهــ ه ايضــا  دعــو  اخــرى للســياحة بقصــد الدراســات العلميــة واحلــ  ال ــاهر عليهــا
 فقط اابحة السياحة بل استحباهبا. 

 .(14)الثالثة: قوله تعاىل: )ق  سري ا  يها ليايل  اايماً آمنني(
واملالحــظ هنــا فــتح  ،فضــال  عــن اابحتهــا ،ســتحباب الســياحة و النــدب اليهــاوجــ  الداللــة واضــح يف ا

حىت تعم ال مان كل  وال تقتصر احلركة السياحية عل  الليل فقط او عل   ،الدعو  اليها لتنون ليال  او لارا  
 النهار فقط. 

يـف كـان عاقبـة فمـر  لين ـروا ك ،وهناك مجلة من اآلات الشـريفات تبـن املقصـود مـن السـري والسـياحة
 . (74)ومر  لين روا كيف بدأ ارل  ،(75)املن بن

. بصـــور  عامـــة ومـــر  لين ـــروا كيـــف كـــان عاقبـــة (73)ومـــر  لين ـــروا كيـــف كـــان عاقبـــة الـــ ين مـــن قـــبلهم
 .(78)اجملرمن

 ،وبــ لك ت هـــر الضـــرور  العلميـــة القصـــوى املتعلقـــة حصــرا  ابلســـياحة والـــا متعـــدد  املقاصـــد والغـــاات
املن بن دراسة يف الفنر املنحر . ودراسة احوال اجملرمن دراسة يف اجملتمعات يف السلوك  فدراسة احوال

ودراسة حال االمم دراسة يف اجملتمعات علـ  مجيـ  احـواوم االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة  ،املنحر 
 وامنا حيصل ذلك كل  ابالستطالع واالطالع عليها. ،وغريها

افلـم يســروا يف االرض فتنـون وــم قلـوب يعقلـون هبــا او آذان يسـمعون هبــا وهنـ ا يف قولـ  تعــاىل: )
 .(79)(فالا ال تعم  االبصار ولنن تعم  القلوب الي يف الصدور

والداللــــة واضــــحة فيهــــا الســــتعمال الســــياحة مقدمــــة للحركــــة الفنريــــة واملناقبيــــة او مــــا يصــــطلح عليــــ  
 ،الستطالع وال اد  من املعلومات عـن كـل شـيء مـر فال ي يسري يف االرض مستعمال  الفنر ل ،ابلبصري 

املتجـول(( عمـ   ،السـائح ،ومر  ان نفس العمل يور  صاحب  نضجا  ورشدا  مين  عل  صـاحب  ))املهـاجر
ومـن هنـا ايضـا  مينـن معرفـة حجـم  ،فيندف  ويرتف  عن  وا اه القران النر  عمـ  القلـوب ،البصري  والغباء

                                                                                                                                            
 .781ص 2سور  ال عمران.الصايف ، التفسري الصايف ، ج 273اآلية  -71
 6. الطباطبــائي ، امليــ ان ، ج174ص 1ســور  العننبــوت. الشــهدي ، حممــد القمــي ، تفســري كنــ  الــدقائ  ، ج 11اآليــة  -77

 .786ص 21. الصاحلي الشامي ، سبل اودى والرشاد ، ج11ص
 .122ص 8سور  سبأ. الطربسي ، جمم  البيان ، ج 28اآلية  -76
 سور  االنعا . 22اآلية  - 75
 سور  العننبوت. 11اآلية  -74
 سور  الرو . 9اآلية -73
 سور  النمل. 49اآلية  -78
 سور  احل . 64اآلية  -79
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اذا ارتبطــت خبصــوص هــ ا العمــل الصــاو أي البحــ  والتنقيــ  يف ســري االمــم االتيــة القصــوى للســياحة 
 .(61)وارل  وما اىل ذلك
 .(62)(اُحل لنم صيد البحر وطعام  متاعا  لنم وللسيار قول  تعاىل: )
 .(61)(يلتقط  بعض السيار وقول  تعاىل: )

 ،)الـرب يف ايـة اخـرى( ،البحـروج  الداللة التشجي  علـ  السـري يف الـرب والبحـر ببيـان حليـة صـيد الـرب و 
ومعلــو  ان الســيار  هــي القافلــة الــي تســري فتقطــ  الفيــاين والقفــار امــا ملقصــد لــائي او مقصــد مشــرتك مــ  

 .(67)قصد الطري  كالرحالة ماجالن او ابن بطوطة
و . وفيهـا داللـة علـ  ان املـار ا(66)وقول  تعاىل: )واننم لتمرون علـيهم مصـبحن وابلليـل افـال تعقلـون(

او القافلـــة التجاريـــة الـــي تـــدخل لـــيال  ذهـــااب  وصـــباحا  اااب  او ابلعنـــس ليجـــد ايـــة وعالمـــة مـــن  ،الســـائح
عالمات الفهم مما جرى عل  االمم السابقة وليستفيد استفاد  علمية برؤية ااثر قرية سـد  الـي دمرهـا هللا 

يراتدهــا العشــرات مــن الســيا  مــن شــىت  ســبحان  واهلهــا امجعــن وهــي اليــو  مــن املعــام الســياحية يف االردن
 احناء العام. 

 .(65))فامشوا يف مناكبها( قول  تعاىل:
 .(64)وقول  تعاىل: )فنقبوا يف البالد هل من حمي (
، وقــال الطوســي: أي فتحــوا مســالك يف (63))أي( مــّروا ،أي ســريوا يف الــبالد فــان روا هــل مــن خــالص

ومنــ  النقــ  الفــتح الــ ي  ،مــن نقــض االبنيـة ،يصــلح للســلوك فالتنقيــ  التفتــيح مبـا ،الـبالد بشــد  بطشــهم
وقال جماهد: نقبوا يف البالد  ،فالنق  نقض موض  مبا يصلح للسلوك يصلح للسلك وليس كل فتح نقبا :

 قال امرؤ القيس:  ،(68)أي ضربوا يف االرض ضرب جاعل املسالك ابلنق 
 ل الالالالالالالالالالالالد   بالالالالالالالالالالالالر يف اال الالالالالالالالالالالالاق حالالالالالالالالالالالال 

 

 (49)رضالالالالالالالالالالير مالالالالالالالالالالت الغنيمالالالالالالالالالالة ابإلايب 
 

 (51)طوفوا وفتشوا ،قال ال جاج: فنقبوا
                                                        

 .241ص 3الطربسي جمم  البيان ج -61
 سور  املائد . 94اآلية  -62
 سور  يوسف. 21اآلية  -61
  ، اول 2511  ( ، رائــد برتغــايل اكتشــف املضــي  املعــرو  اب ــ 2512  ــــ 2681) magalhaes مــاجالن )فــر و دي( -67

  ـــ 2716(. ابـن بطوطـة: )حممـد بـن عبـد هللا( ، )519من دار حول العام ، قتـل يف الفلبـن )اويـس معـرو  ، املنجـد يف االعـال  ص
ســنة زار خالوــا افريقيــة وبــالد  19 ( ولــد يف طنجــة رحالــة ، طــا  يف احنــاء العــام املعــرو  واســتغرقت رحالتــ  الــ ال  زهــاء 2733

والشر  االقص  استقر يف فال ، لـ  ))حتفـة الن ـار يف غرائـ  االمصـار وعجائـ  االسـفار( املعروفـة برحلـة ابـن بطوطـة ، العرب واسيا 
. واملتأمـل يف اتريـخ االثنـن لـنفس املصـدر جيـد ابـن بطوطـة سـب  مـاجالن 5امتازت ابلدقة يف املالح ة واالمانـة يف الروايـة. )ن.  ( ص

 يف رحلت . 
 .169ص 8الصافات. النليين ، النايف جسور   278االية  -66
 سور  امللك. 25االية  -65
 سور   . 74االية  -64
 .713ص 1القمي تفسري القمي ج - 63
 .  737ص 9الطوسي ، التبيان ج - 68
 .  68امرؤ القيس ، ديوان امرؤ القيس ، ديوان امرؤ القيس ص -69
 .691ص 2ال بيدي اتج العرول ج -51
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وكـم اهلننـا مـن قريـة بطـرت معيشـتها فتلـك مسـاكنهم م تسـنن مـن بعـدهم اال قلـيال  وقول  تعاىل: )
 .(52)(وكنا حنن الوارثن

 وفيها مجيعا  دعو  للتنقل والسفر للتأمل والتعلم ورؤية الدرول العلمية والعملية. 
 .(51)(ا يف السموات واالرضقل ان روا ماذوقول  تعاىل: )

  ،كمــا هــي دعــو  فنريــة للتأمــل يف من رهــا  ،وفيهــا دعــو  للســياحة الفضــائية يف الســماوات
 كما يتبن من اآلية التالية:

ا معشــــــر اجلــــــن واالنــــــس ان اســــــتطعتم ان تنفــــــ وا مــــــن اقطــــــار الســــــموات واالرض قولــــــ  تعــــــاىل: )
 .(57)(فانف وا

 .(56)(هتدونوعالمات وابلنجم هم يوقول  سبحان : )
 وفيها بيان واشار  اىل السياحة الليلية والنهارية فالعالمات لارية والنجم ليلية. 

ومـــن اجلبـــال جـــدد بـــيض ومحـــر خمتلـــف الوالـــا وغرابيـــ  ســـود ومـــن النـــال والـــدواب وقـــال تعـــاىل: )
 .(55)(واالنعا  خمتلف الوان  ك لك

ي هناك  ل بيض وموطنهم اوراب و ل محر وابلتأمل يف قول  تعاىل ومن النال خمتلف الوان  ك لك أ
وموطنهم امرينا الشمالية و ل سود وموطنهم افريقيا و ل صفر بداللة )خمتلف الوالا( الن م ج االلوان 
يعطي الوا   جديد  يعر  ذلك يف زمـن نـ ول القـران النـر  ابلسـياحة والسـفر واال كيـف عـر  العـري يف 

 يف امرينا الشمالية واالصفريف شر  آسيا. اجل ير  العربية بوجود االمحر
 (54)(قال ال ابر  حىت ابلج جمم  البحرين او امضي حقباوقول  تعاىل: )

وقولــ  تعــاىل: )حــىت اذا بلــج مطلــ  الشــمس وجــدها تطلــ  علــ  قــو  م جنعــل وــم مــن دولــا 
 .  (53)سرت(

 . (58)(عندها قوما   حىت اذا بلج مغرب الشمس وجدها تغرب يف عن محئة ووجدوقول  تعاىل: )
 .(59)قال اجمللسي بلج اخر العمار  من جان  املغرب

مث اتبـــ  ســـببا  حـــىت اذا بلـــج بـــن الســـدين وجـــد مـــن دولمـــا قومـــا  ال ينـــادون يفقهـــون قولـــ  تعـــاىل: )
 .(41)قوال (

                                                        
 سور  القص . 58اآلية  -52
 سور  يونس. 212اآلية  -51
 .222ص 5سور  الرمحن. الصايف تفسري الصايف ج 77اآلية  -57
 .748ص 4سور  النحل ، الطوسي ، التبيان ج 24اآلية  -56
 .161ص 8  فاطر ، الطربسي ، جمم  البيان ج 18اآلية  -55
 سور  النهف.  41اآلية  -54
 سور  النهف. 91آلية -53
 سور  النهف. 84آلية  -58
 .231ص 21لسي حبار االنوار جاجمل -59
 سور  النهف. 97اية  -41
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 قــال اجمللســي يعــين طريقــا  اثل ــا  بــن املشــر  واملغــرب اخــ ا  مــن اجلنــوب اىل الشــمال حــىت اذا بلــج بــن
بـن اجلبلــن املبـين عليهمـا ســد  وتـا جـبال ارمينيــا واذربيجـان وقيـل يف اواخــر الشـمال يف منقطــ   ،السـدين

 .(42)ارض الرتك
ي هر مما تقد  من اآلات املباركات وغريها الن ري مـن اعرضـنا عـن ذكرهـا خمافـة التطويـل ان السـياحة 

اذا كانت لطل  العلم والتعلم مبا في  النجا  من واما  ،مستحبة ومندوب اليها مام خيالطها فساد او افساد
النريان والفوز ابجلنان فان حنمها يتغري اىل الوجوب النفائي أي ينفي ان ي ه  مجاعة لتحصيل ذلك 
العلم من اجل نشره بن غريهم ممن تع ر علي  ال هاب اىل نفـس تلـك املنـاط  فهـو يشـاب  موضـوع طلـ  

ن : )وما كان املؤمنون لينفـروا كافـة فلـوال نفـر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة العلم الفقهي ال ي قال عن  سبحا
.فوجـوب طلـ  العلـم والتفقـ  واجـ  (41)ليفقهوا يف الدين ولين روا قومهم اذا رجعوا الـيهم لعلهـم حيـ رون(

ل    ،وك ا اذا احنصر ه ا العلم ابلسياحة )فرضا ( ،كفائي ينفرد ب  مجاعة وعل  الباقن وجوب التعلم منهم
علــ  مجاعــة التفــر  لتعلمــ  لتعليمــ  لآلخــرين. وبــ لك يتبــن ابلــدليل االول مــن القــران النــر  النــدب اىل 

 السياحة يف االرض.
 الثاني: السنة املطهر 

: )مـن اراد ان ين ـر اىل اد  يف علمـ  واىل نـو  يف فهمـ  وابـراهيم يف خلقـ  وموسـ  يف قال ا اًل: 
ب يف صربه ببالئ  فلين ـر اىل هـ ا الرجـل املقبـل( أي االمـا  علـي بـن اي مناجات  وعيس  يف سياحت  وايو 

 .(47)طال  
ال يقال لعلها ظاهر  يف العباد  ألن  يقال: هي ظاهر  ايضا   ،وج  الداللة عل  االابحة والندب واضح

 يف التنقل يف االرض كما املسيح عل  نبينا وال  وعلي  السال  وقد تقد  بيان ذلك. 
يف جواب اليهودي ال ي قال: فـان عيسـ  ي عمـون انـ  كـان سـياحا  قال امري املؤمنن علي : اث ياً 

 .(46)وحممد كان سياحت  يف اجلهاد ،قال: لقد كان ك لك ،)أي ل  فضيلة السياحة(
 وعلي  هبا.  وفي  ظهور ان السياحة ممدوحة المتدا  عيس  والرسول حممد 

                                                        
 .237ص 21اجمللسي ، حبار االنوار ج -42
 سور  التوبة. 211اآلية -41
 .78ص 79، اجمللسي ، حبار االنوار ج 98شاذان بن جربائيل القمي ، الفضائل ص -47
 .776ص 2الطربسي ، االحتجاج ج -46
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ذكـرت ال فـالن ومـاهم فيـ   ،يومـا : جعلـت فـداك الي عبـد هللا  قال املعّل  بن خنيس: )قلتاثلثًا: 
فقلت: لو كان ه ا الينم لعشنا معنم فقال: هيهـات ا معلّـ  امـا وهللا لـو كـان ذاك مـا كـان  ،من النعيم

فهــل رأيــت ظالمــة قــط  ،فــ وي ذلــك عنــا ،اال سياســة الليــل وســياحة النهــار ولــبس ارشــن واكــل اجلشــ 
  ،(45)ه ه( صريها هللا نعمة اال

وامنا اضافها )السياحة( اىل النهار الن ال هاب اىل اجلهاد واجلماعة و حنوتا احلركة يف االرض إلجراء 
علــ   ومحــل ســياحت   ،االحنــا  علــ  ارلــ  )وســائر القصــود الصــاحلات( وحنــوه يقــ  يف النهــار غالبــا  

وه ا احلمل  ،ينون املراد زجر النفس عنهاالصو  بعيد يف ه ا املقا  اذ ال مدخل لن ر  النعمة في  اال ان 
السـياحة يف النهـار )مبعـو الصـو ( ألجـل الرعيـة نعمـة  حي  اعترب االمـا   ،م  قلت  منقول عن الشرع

 الن فيها زجر للنفس عن اووى. اال ان املراد واضح يف الندب اىل السياحة. 
وهيئة املسافر والسائر للقصود الشرعية : )سريوا سري اضعفنم( لبيان شنل قال رسول هللا رابعًا: 
  . وهو يشمل السياحة.(44)يف االرض

، ألنـ  سـائح يف االرض  (43)وجاء يف احلدي  القدسي: ))ا عيس  انت املسيح لمـري(( امسًا: 
 للعباد  وهداية النال وعمل الصاحلات.

 : )جلاه  سخي ا ض  مت سائ  خبي (. سادسًا: قا  االمام الصادق 
اربــ  او عابــد ســائح يف عبادتــ  أي جاهــ ل كــر  افضــل )ابلتقابــل( مــن عــام خبيــل تعلــم مــن ســياحت  ُو

 ولنن  خبيل ال جيود ابملنرمات. 
: كيف تركت الشيعة فقلت: تركت احلاجـة والـبالء قال سلمان بن غامن: سألين ابو عبد هللا سابعًا: 

مث قال: ايسرك االمر ال ي انت علي  ا   ، املستعانفقال: هللا ،اسرع اليهم من املي اب السري  يف ماء املطر
فقال من اغو منك ومن اصحابك ما عل  احدكم  ،(48)قلت: ال وهللا وال جبال هتامة ذهبا   ،مائة الف

 .(49)ولو سا  يف االرض أيكل من ور  الشجر ونبت االرض حىت أيتي  املوت
ديــة مــ  احلفــاظ علــ  طلــ  العلــم وهجــران وداللــة جــواز الســياحة ونــدهبا حــىت يف اصــع  احلــاالت املا

الباطل واضح يف منطو  احلدي  الشريف. ولو م ينن فيها اال الرتويح عن النفس لنانت مستحبة ك ريا  
: ))... وســاعة ايضــا  لنولــا احــد مصــادي  الســاعة الرابعــة الــوارد  يف احلــدي  الشــريف عــن الرســول 

الـ ين ينصـحون  يف  ،سـاعة يلقـ  فيهـا اخوانـ  الـ ين ينـاجييناجي فيها رب ، وساعة حياس  فيهـا نفسـ  و 

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

 الثالث: االجماع
ال يقصـد حمـال  من سا  بقصد االجتماع بعام او صاو فال حير  علي  ذلك وان صد  عليـ  انـ  هـائم 

اراد  ،: ))وال ســــــياحة(( مــــــن ســــــا  يف االرض يســــــيح ســــــياحة اذا ذهــــــ  فيهــــــا، وقولــــــ  (32)معلومــــــا  
 . (31)مفارقة االمصار وسنو الرباري وترك شهود اجلمعة واجلماعات

 ،: )... مــــا كــــان حالنــــا اال سياســــة الليــــل وســــياحة النهــــار( )الــــ ي مــــر ذكــــره(بيــــان معــــو قولــــ  
  يف االرض يسـيح سـياحة اذا ذهـ  فيهـا واصـل  مـن السـيح وهـو املـاء اجلـاري علـ  والسياحة مصدر سا 

وجــ  االرض وامنــا اضــافها اىل النهــار الن الــ هاب اىل اجلهــاد واجلماعــة وحنوتــا احلركــة يف االرض إلجــراء 
: )ان عيســ  بــن مــر  كــان مــن وقولــ  الصــاد   (37)االحنــا  علــ  ارلــ  وحنــوه يقــ  يف النهــار غالبــا  

سا  يف االرض يسيح سيحا  اذا سار وذه  فيها ومن  املسيح عيس  بـن مـر   ،رائع  السيح يف البالد(ش
(36) 

عن الشيخ الطوسي يف امالي  عن ابن خملـد عـن جعفـر بـن حممـد بـن نصـري.عن امحـد بـن مسـرو  عـن 
قــف تغــري واصــفر فــان املــاء اذا سـا  طــاب واذا و  ،قــال:  عــت بشــرا  يقـول جللســائ : ســيحوا ،حيـىي اجلــالء

: )لقـــد عـــر  الشـــيخ البهـــائي بن ـــر  اســـفاره و ُوالـــ  يف البلـــدان (34)وقـــال ابـــن معصـــو  يف الســـالفة (35)
مث استبعد السـيد مهـدي اررسـان ذلـك )اي  (33)حىت قيل: ان  امض  يف سياحت  ثالثن عاما   ،االسالمية

ومصـر والقـدل الشـريف ودمشـ  وحلـ  السياحة ثالثن عاما( مث ذكر اسفار الشيخ البهائي اىل احلـرمن 
 (38)وكرك والعرا  وايران واصفهان ومشهد وهرات وق وين وتربي  كل عل  التوايل

 ،قال السيد علي خان املـدين يف كتـاب الـدرجات الرفيعـة يـ كر فضـل )أي الفضـل القطـ  الراونـدي(
ل الفضـــل مـــن كـــل فـــ  عميـــ  ان داره حمطـــا  لُرّحـــال الغـــرابء ومـــأوى للرحالـــة مـــن اقطـــار العـــام ويقصـــده اهـــ

ــــل لســــماع احلــــدي   ــــ  )مث يصــــف  قــــائال ( ســــا  وجــــال هــــ ا الشــــريف اجللي ــــ  ومروات لالســــتفاد  مــــن امالي
 ،فهـاك ا ـاء بعــض الـبالد الــي سـافرها لتحصـيل العلــم وامالئـ  واســتمالئ  ،واالسـتفاد  عـن ارابب الفضــل

آبـ   ،الـري ،قم املباركـة ،مشهد الرضا  ،دسةكربالء املق  ،النجف االشر  ،املدينة املنور  ،منة املنرمة

                                                        
 515الصـدو  ، ارصـال ، ص 2222ص  1يـ ان احلنمـة ج ، الـري شـهري ، م 5782املتق  اونـدي ، كنـ  العمـال ج - 31

 فيها اضافة )واستجما  للقلوب وتفريج وا(.
 . 782ص 1الشريواين ، حواشي الشريواين ، ج -32
 .272الصدو  ، ارصال ، ص  -31
 . 67ص 3ملازندراين ، شر  اصول النايف ، ج -37
 .723ص 9املازندراين ، شر  اصول النايف ، ج -36
   7ص 1. الطوسي ، االمايل ، ج161ص 8مستدرك الوسائل ، ج النوري ، -35
 .62كما عن لاية الدراية للسيد حسن الصدر ص  191ابن معصو  ، سالفة العصر ص -34
 .62الصدر ، لاية الدراية ، ص -33
 .61حسن الصدر ، لاية الدراية ، ص -38
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احللــة  ،بغــداد ،نيســابور ،اهبــر ،ســاوه ،زجنــان ،شــرياز ،قــومس )دامغــان( ،)ســب وار( ،بيهــ  ،قــ وين ،)آوه(
 . (39)ومراقدهم مرارا   وغريها وح  وزار مشاهد االئمة  ،الفيحاء

 هـر مـن كتابـ  انـ  سـا  وكتـ  يف وقال السيد حمسن االمن عن ضامر املدين يعـّر  كتابـ  ويعرفـ : وي
الســياحة يف االرض لالطــالع قــال اجمللســي: كــان مــن شــراي  عيســ   ،(81)ســياحت  مجلــة مــن االنســاب

فنســخ ذلــك يف شــرعنا وقــد  ، ئــعلــ  عجائــ  قــدر  هللا وهدايــة عبــاد هللا والفــرار مــن اعدائــ  ومالقــا  اوليا
 .(82)()ال سياحة يف االسال  وسياحة ه ه االمة الصيا  ،روي

وي هر ان املعو ال ي ذه  الي  اجمللسي هو اوجران للجمعة واجلماعـة واال فـان الـ ي ذكـره هـو مـن 
مـن االطـالع علـ  عجائـ  قـدر  هللا تعـاىل واودايـة ومـا اىل ذلـك. بــل  ،افضـل مـا يسـيح املـؤمن مـن اجلـ 

قـال: )كـان فاضـال  عالمـة  ،يذكر هو عن املريزا عبـد هللا بـن عيسـ  االصـفهاين املشـهور ابلتربيـ ي االفنـد
سـا  يف اقطـار الـدنيا ك ـريا ( وبـ لك يتبـن املعـو املقصـود  ،)حىت يقـول( ،حمققا  متبحرا  ك ري احلفظ والتتب 
. وك ا قـال اجمللسـي  قـال عـن صـاح  كتـاب )سـالفة العصـر( وقـد مـر (81)ال ي اراده من العبار  السابقة

يف االرض وطـوى منهـا الطـول والعـرض فـدخل احلجـاز والـيمن )وكـان قـد سـا   ،ذكره مد  الشهيد ال اين
. وكـ ا قـال احلسـيين (87)واوند والعجم والعرا  ون ـم يف ذلـك رحلـة اودعهـا مـن بـدي  ن مـ  مـا ر  ورا (

متضــل   ،مشــتغل ابلنجــو  والعلــو  الراضــية ،عــن بــدر الــدين الطــربي: )مــن اعــال  القــرن الســاب  او ال ــامن
م ليجــــد اســــتاذا  كــــامال  يف هــــ ه العلــــو  فلــــم جيــــد كمــــا صــــر  بــــ لك يف مقدمــــة ســــا  اطــــرا  العــــا ،فيهــــا

 .(86)شرح ..(
  مت العامة 

 . (85)قال ال هيب عن النوري: )وقد سا  النوري اىل الشا (
 .(84)وقال عن اي صاو مفلح: )وقد سا  بلبنان يف طل  العباد(

 .(83)وقال عدي بن ص ر الشامي: )سا  سنن ك ري (
 .(88)حجر عن ارضر علي  السال : )سا  ارضر يف االرض( وقال ابن

 .(89)وقال خليفة عن حممد احلارثي السرخسي: )سا  اك ر االقاليم لطل  احلنمة(

                                                        
 .79قط  الدين الراوندي ، كتاب النوادر ، ص -39
 .55ملدين ، اجلمل ، صضامن بن شدقم ا -81
 .765ص 31اجمللسي ، حبار االنوار ج -82
 .21ص 211اجمللسي ، حبار االنوار ج -81
 .241ص 214اجمللسي ، البحار ، ج -87
 .226ص 2امحد احلسيين ، تراجم الرجال ج -86
 .31ص 26ال هيب ، سري اعال  النبالء ، ج -85
 .85ص 25ن.   ج -84
 .761ص 11ن.   ج -83
 .169الصابة صابن حجر ، ا -88
 .2919ص 1حاجي خليفة ، كشف ال نون ج -89
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ـــــن عبـــــد هللا البغـــــدادي: )الشـــــاعر املـــــت ل  بروحـــــي ســـــا  يف  وقـــــال البغـــــدادي عـــــن عفـــــان جلـــــيب ب
 .(91)البالد(

 .(92)وك ا قال عن كوجك امري: )سا  البالد(
 .(91) ا قال عن نصرت افندي: )سا  البالد(وك

 .(97)وقال عن االصبهاين نور علي شاه: )سا  يف اك ر البالد(
وقـــال اليـــال ســـركيس عـــن ابـــن بطوطـــة: )ســـا  يف االقطـــار الصـــينية والترتيـــة واواســـط افريقيـــة يف بـــالد 

 .(96)السودان ويف االندلس مث انقل  اىل املغرب(
ر اليـــال ســـركيس او هديـــة العـــارفن او اك ـــر كتـــ  تعريـــف العلمـــاء  وال ينـــاد خُيـــرّج معـــّر  يف مصـــاد

 وتنقل يف البلدان فراج .  ،وسا  ،كال ريعة للطهراين واالعال  لل ركلي حىت مير عليك لفظ سافر
يقول حممد هادي االميين: )فان الرجل ال ي سـا  الـبالد وانتقـل يف اصـقاع االرض وبالدهـا وبقاعهـا 

ار  واالشـياء واحتـك ل ل خمتلفـن ينـون اك ـر علمـا  واوسـ  اطالعـا  مـن رجـل ووقف عل  ك ري من املع
قــروي م ي ايــل قريتــ  وم يتعــد ن ــره دائــر  ضــيقة ي ــل حمصــورا  فيهــا وال يقــوى فنــره علــ  اجتيــاز حــدودها 

 .(95)وحميطها(
ســال  ســا  يف بــالد اال ،وقــال القمــي عــن امحــد بــن اي يعقــوب الناتــ : )كــان رحالــة حيــ  االســفار

مث رحــل اىل اونــد وعــاد اىل مصــر وبــالد الغــرب فــالف يف ســياحت    ،141شــرقا  وغــراب  ودخــل ارمينيــة ســنة 
 .(94)كتاب البلدان ول  التاريخ املعرو  ابلتاريخ اليعقوي(

 الرابع: العقل
شــف وال نـرا  حباجــة لبيــان داللـة العقــل علــ  اابحــة السـياحة وحمبوبيتهــا اذ ان مــا تقـد  مــن االدلــة ين

 عن ذلك. 
والعقل النوعي يرى الشيء مبا هو خليا  من االغيار ك ري الفائد  ع يم املنفعة متنوع ارري قليل الضـرر 

وهــــو مــــا يفعلــــ  كــــل عقــــالء العــــام علــــ  اخــــتال  مــــ اهبهم ومشــــارهبم وادالــــم بــــل  ،او بــــال ضــــرر يــــ كر
 فريجح  وحيب  فعل .  ،ومستواهتم

                                                        
 .453ص 2ا اعيل البغدادي ، هدية العارفن ج -91
 .827ص 2ن.   ج -92

 .696ص 1ن.   ج 91 -
 .699ص 1ن.   ج -97
 .68ص 2اليال سركيس معجم املطبوعات العربية ج -96
 .51حممد هادي االميين ، معجم املطبوعات النجفية ص -95
 .194ل القمي ، النو وااللقاب صالشيخ عبا -94
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 الفصل الثاني: فوائد السيارة

 السياحة يف الدعاء (1)ائد  ف
جاء يف دعاء املسافر او السائح عن الصاد  علي  السـال : )... وانصـرين عليـ  حبـ  كـل ملـك سـائح 

 .(93)يف راض قدسك(
 .(98)وك ا: )واجعل ذلك كل  سائحا  يف جاللك(

ركعتن وادع  ونقل الشيخ الطوسي يف اآلداب الدينية مارواه عن العرت  النبوية: )اذا اردت الرحيل فصل
وقل السال  عل  مالئنة هللا  ،هللا ابحلفظ والنالء  وودع املوض  واهل  فان لنل موض  اهال  من املالئنة

. وهناك جمموعة ك ري  من االدعية (99)والسال  علينا وعل  عباد هللا الصاحلن ورمحة هللا وبركات ( ،احلاف ن
ملـن اراد مطلـ  االسـفار والسـياحة او  ،احلـ  وغـريه وآالتـ واالذكار يف نـوادر مـا يتعلـ  لبـواب اداب سـفر 

او اراد بركتهــا وخريهــا ونعيمهــا وكــ ا آداب الــدعاء للمســافر  ،خــا  مــن خماطرهــا وعقباهتــا وقــاط  طريقهــا
 .(211)والوليمة حن عودت . ذكرها املريزا النوري يف كتاب  مستدرك الوسائل ،للعود  ابلسالمة

 .(212) مفاتيح وك لك ذكرها الشيخ عبال يف
. وفيهــا مجيعــا  فوائـــد وننــات مجــة ملـــن (211)وكــ لك ذكــر الشــيخ النفعمـــي يف املصــبا  والبلــد االمـــن
 .(217)اح  االست اد . بل هناك كت  مت صصة يف دعاء السفر

 السياحة يف الشعر (2)فائد  
 هنا بعض املقتطفات:  ،وورد ذكر السياحة يف الشعر العري ك ريا  قدميا  وحدي ا  

ل ا ملا هجا شاعر اوجاء احلطيئة ال برقان بـن  ،الول: ان السياحة عند العرب منرمة ينفرد هبا النرا ا
بــدر اتــ  عمــر بــن ارطــاب وكــان ســيد قومــ  فقــال ان جــروال هجــاين يعــين احلطيئــة فقــال عمــر:   هجــاك 

 فقال بقول :
 دع املكالالالالالالالالالالالالالالالارم ال ترحالالالالالالالالالالالالالالال  لبغيرهالالالالالالالالالالالالالالالا

 

  اقعالالالالد  ا الالالال  ا الالالالر الطالالالالاعم الكاسالالالالي 
 

فقال ال برقان: وال ي نفسي بيده ما هجي احد مب ل ما  ،امنا هي معاتبة ،ال عمر: ما ا   هجاءا  فق
فلما ات  ب  قال ل :  ،يعين حسان بن اثبت ،هجيت ب  ف   يل ممن هجاين فقال عمر علي اببن الفريعة
 ،ال حسان: ما هجاهفق ،فقال بقول  )وذكره( ،ا حسان ان ال برقان ي عم ان جروال  هجاه فقل حسان  

قال: سلح علي . فقال عمر: علي جبرول فلما جيء ب  قال ل : ا عدو نفس  هتجو  ،قال: فماذا صن  ب 

                                                        
 .182ص 92اجمللسي ، البحار ج -93
 .699ابن طاوول ، االقبال ص -98
 .161ص 8النوري ، مستدرك الوسائل ج -99

 .161ص 8مستدرك الوسائل ج ،لنوري -211
 .439، ص 438، ص 322، ص 364عبال القمي ، مفاتيح اجلنان ص -212
 مي ، البلد االمن ، دعاء السفر.النفع 176ــ  117النفعمي ، املصبا  ص - 211
 .289ص 8اب رك ، ال ريعة جالطهراين ، اق -217
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 ،املســلمن فـــامر بـــ  فســجن.. اىل اخـــر القصـــة الـــي اعــرت  فيهـــا جـــرول انـــ  فعــال  هجـــاه ألســـباب ذكرهـــا
حيــ  التــة لــ  وال طمــو  اال  ،اءوالشــاهد هــو ان مــن ال يرحــل البتغــاء املنــار  فانــ  حمــل ســ رية وهجــ

 (216)االكل والشرب واللبس مبا يتصد  علي  
 وقال ابن قالقس ميد  امللك اسر: 

 سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ر اذا مارمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر امالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراً 
  بن لهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرر املنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالري 

 

 سالالالالالالالالالالالالالالالار اهلالالالالالالالالالالالالالالالم   صالالالالالالالالالالالالالالالار بالالالالالالالالالالالالالالالدراً  
 (305)ابالالالالالالالالالالالالالالالالالدلر ابلب الالالالالالالالالالالالالالالالالر حنالالالالالالالالالالالالالالالالالراً 

 

 . وينس  اىل امري املؤمنن االما  علي بن اي طال  
   الالالالان يف  لالالالالب العالالالالمتغالالالالرب عالالالالت اال

 تفالالالالرال هالالالالم  اكرسالالالالاب معيشالالالالة  عاللالالالالالالم
  الالالالالالالان قاليالالالالالالالال  يف االسفالالالالالالالالار ذ   حمالنالالالالالالالالة
  مالالالالوت الفرالالالالال   الالالالري لالالالاله مالالالالت معالا الالالالالاله

 

  سالالالالالا ر  فالالالالالي االسالالالالالفار  الالالالالس  وائالالالالالد 
  آداب  صال بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالاجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
  قطالالالالالالأل الفيالالالالالالايف  ارتكالالالالالالاب الشالالدائالالالالالالالد

 (306)بالالالالدار هالالالالالالوان بالالالالالني  ا    حالالاسالالالالالد
 

 وقال اخر:
 حالالالالال  بنفسالالالالال  مالالالالالت ار  تضالالالالالام هبالالالالالاار 

  العالالالالالالالالالالالالالالالن  امالالالالالالالالالالالالالالام ر ث مالوا نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله
  الك الالالالال   الالالالالوع مالالالالالت االح الالالالالالار تنظالالالالالالرج
 ملالالالالالالالالا تغالالالالالالالالالرب حالالالالالالالالاز الفضالالالالالالالال  امجالعالالالالالالالالالاله

 

  ال تكالالالالالالت يف  الالالالالالالراق االهالالالالالالال  يف حالالالالالالرق 
  يف الرالالالالالالالالغرب حممالالالالالالالو  علالالالالالالالال  العالنالالالالالالالالق
 يف ارضالالالالاله  هالالالالالو مرمالالالالالي علالالالالال  الطالالالالالالرق

 (307) صالار حيمالالال  باليالالت اجلفالالالت  احلالالالدق
 

 قول امرؤ القيس:وقد مر 
 ل الالالالالالالالالالالد   بالالالالالالالالالالر يف اال الالالالالالالالالالالالالاق حرالالالالالالالالالالالالال 

 

 (308)رضالالالالالالالالير مالالالالالالالالت الغنيالالالالالالالالمة ابإلايب 
 

وقــال بـــدي  ال مـــان اومــداين: بينـــا ان مبدينـــة الســال  قـــافال  مـــن البلــد احلـــرا  امـــيس مــيس الرجلـــة علـــ  
 . (219)شاط  الدجلة.. اخل
 وقال ال عليب: 

 بر ضالالالالالالة مالالالالالالت ملالالالالالاليص سالالالالالالا  سالالالالالالائ ها
 

 (330)ى  برهالالالالا  ضالالالال اىل مالالالال ا ب ا الالالالر  
 

 (: يف بيان الضرر من ترك السياحة3فائد )
تبن مما تقـد  ان السـياحة تـراد لعـد  امـور منهـا طلـ  العلـم واملعرفـة والـرتويح عـن الـنفس وامـور غريهـا  

واما مضار تركها فما يرتت  عل  فاقد كل تلك املسـائل واتهـا العلـم قـال تعـاىل: )والـ ين امنـوا وم  ،ك ري 

                                                        
 .865ص 7املتق  اوندي ، كن  العمال ج -216
 .129ص 6ابن خلدون ، اتريخ ابن خلدون ج -215
 .225ص 8، النوري ، مستدرك الوسائل ج 779اجل ائري ، التحفة السنية ص -214
 مي اخو الشاعر احلسيين الشهري جابر الناظمي.اماله علي الشاعر عبد الستار الناظ -213
 .68امرؤ القيس ، ديوان امرؤ القيس ص -218
 .11ص 2اومداين ، بدي  ال مان مقامات بدي  ال مان اومداين ج -219
 .95كما عن معجم البلدان للحموي ص  -221
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، وقـال تعــاىل: )فـال تت ــ وا مـنهم اوليــاء حــىت (222)مــا لنـم مــن واليـتهم مــن شـيء حــىت يهــاجروا( يهـاجروا
وموضوع اوجر  اىل املدينة بقصد العلم واج  وترك ذلـك والتعـرب أي عـد   ،(221)يهاجروا يف سبيل هللا(

لصـــاد  مـــن وقـــد عـــده االمـــا  ا ،اوجــر  والـــ هاب بعيـــدا  عـــن العلـــم حـــرا  او منـــروه حبســـ  العلـــم املـــرتوك
 . (227)النبائر

 (: يف السياحة القسرية 4فائد  )
 .(226)(ا عبادي ال ين امنوا ان ارضي واسعة ف اي فاعبدونقال تعاىل: )
 .(225)(ام تنن ارض هللا واسعة فتهاجروا فيهاوقال تعاىل: )
لعبــاد  يف دبيلــي حنايــة عــن النشــا : معـو اآليــة االوىل ان املــؤمن اذا م يتســهل لــ  ار قـال الشــيخ اال

بلد هو في  وم يتم  ل  امر دين  كما جي  فليهاجر عن  اىل بلد يقدر ان  في  اسلم قلبا  واصح دينا  واك ر 
: )مـــن فـــر بدينـــ  مـــن ارض اىل ارض وان كـــان شـــربا  مـــن هللا وعـــن رســـول  ،عبـــاد  واحســـن خشـــوعا  

وقـال  . وك ا يف اآلية ال انيـة.(224)(االرض استوجبت ل  اجلنة وكان رفي  ابراهيم علي  السال  وحممد 
. قـال القمـي أي جيـد خـريا  اذا (223)تعاىل: )ومن يهاجر يف سبيل هللا جيد يف االرض مراغمـا  ك ـريا  وسـعة(

 قـــــال الطربســــي متحـــــوال مــــن االرض وســـــعة يف الــــرز . وقيـــــل مهــــاجرا  فســـــيحا   ،(228)جاهــــد مـــــ  االمــــا 
وبيان ما يتعل  هبا من  ،  ورودها يف االدلة النقلية.وقد اسه  املفسرون يف شرو  اوجر  لن ر (229)متسعا  

ال ـواب وبرتكهـا مــن العقـاب هـ ا اذا كــان القصـد خــريا  وكـ ا العنـس اذا كــان القصـد شـرا  ملــا سـيايت البيــان 
 ل لك.

 (: ببهة الرهبانية  5فائد  )
لـــ واج لـــ  عـــن الســـيح يف االرض بقصـــد الرهبانيـــة وهـــي تـــرك اجلمعـــة واجلماعـــات وامـــر ان النـــيب 

فال جمال لفتح البـاب امـا   ،والطعا  والنو  وما اىل ذلك من سبل العي  الطبيعي واحليا  لإلنسان السوي
: )لــــــيس يف امــــــي رهبانيــــــة وال فقــــــال  ،التقشــــــف والرهبنــــــة علــــــ  حســــــاب ال وجــــــة واالوالد واجملتمــــــ 

وقصــة اولئــك  ،(212)بُــّ ر(: )ليســوا ابملســاييح وال ابملــ ايي  الوقــال امــري املــؤمنن علــي  ،(211)ســياحة(
النفر ال ي )قال احدهم: اما ا  فاين اصلي الليل ابدا  وقـال اخـر ا  اصـو  الـدهر وال افطـر وقـال اخـر ا  

                                                        
 سور  االنفال. 31اآلية  -222

 سور  النساء. 89اآلية  221 -
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فقال انتم ال ين قلتم ك ا وك ا اما وهللا فاين اخشـاكم هلل اعت ل النساء فال ات وج ابدا  فجاء رسول هللا 
. هــ ه (211)ارقــد واتـ وج النسـاء فمــن رغـ  عــن سـني فلــيس مـين(واتقـاكم لـ  لنــين اصـو  وافطــر واصـلي و 

القصــة معروفــة والنهــي فيهــا واضــح عــن الرهبانيــة فــال يــدعي احــدخ ان إبمنانــ  ان يســن يف االســال  بــداعي 
التنفري عن ال نوب واوجر  الرهبانية او يبتدع ما ليس في  من السياحة علـ  طريقـة اويـا  يف االرض بعـد 

 عنها صرحيا . ما ل  االسال 
 (: ما ياتي من الفساد يف السياحة  6فائد  )

 وج  االيراد:
مبعــو امــا ان يرافقهــا الفســاد كشــرب ارمــر والــ    ،ان الســائح امــا ان يُفســد يف ســياحت  او يفســد هبــا

اضـافة اىل  ،وجوابـ  ،والفجور والقمار وغري ذلك او ان يرتك واجبات  ابلسياحة فينون قد فسد وافسد هبا
ان كـان القصـد منهـا خـريا   ،ا مر سابقا  يف التعريف اللغوي من ان السياحة هـي نـوع مـن انـواع العبـاداتم

وهـــي يف بعـــض االحيـــان واجبـــة اذا احنصـــر طلـــ  العلـــم او تعليمـــ  هبـــا الن طلـــ  العلـــم واجـــ  وتعليمـــ   
و كـان ذلـك يف ك لك. وان الشارع املقدل قد ل  عن الفساد اينما كان بل ول  عـن مقدماتـ  حـىت ولـ

العبادات حي  ال يطاع هللا سبحان  من حي  يعص  هب ا ل  عن السياحة الفاسد  واكد عل  السياحة 
 الصاحلة.

 (: ببعض معالم السياحة والسياحة الدينية يف العراق والعالم 7فائد  )
  عل  ساكنها وال  االول: ااال املقدسة بصور  عامة وهي تشمل منة املنرمة ولواحقها واملدينة املنور 

يف النجف  اال  التحية والصلوات وبيت املقدل ولواحق  ومسجد النوفة ولواحق  ومرقد ال رسول 
. وكـ ا االشر  وكربالء املقدسة والناظمن ببغداد والرضا يف خراسـان واوـادين يف سـامراء املقدسـة 

والســيد  ا  كل ــو  يف دارا دمشــ   اوالدهــم علــيهم الســال  كمرقــد الســيد  زينــ  النــربى يف غوطــة دمشــ 
وغريها ك ريا  جدا  يف فلسطن  ،والسيد  نفيسة يف القاهر  والسيد حممد يف بلد ،والسيد  سنينة يف دمش 

كجــد الســاد  هاشــم يف غــ   فلســطن وحيــىي يف الــيمن وادريــس يف املغــرب وحيــىي يف افغانســتان وهيبــت يف 
 تشر  يف مجي  أصقاع العام تقريبا .اذربيجان وقبور النبين والصديقن املن

اثنيا : ااال املقدسة من الصديقن واالصحاب والشـهداء كمرقـد اصـحاب النهـف يف االردن وحممـد 
بن اي بنر ومالك االشرت يف مصر وابـو ايـوب االنصـاري يف اسـطنبول وعمـار وادريـس يف رقـة سـورا ومـا 

 اىل ذلك رضي هللا عنهم مجيعا . 
اكن الي فيها عرب وع ات وآات عجيبات كقرى سد  املمتد  يف االردن اىل جهة بصرى اثل ا : االم

وقرى عاد االوىل وال انية يف حضرموت واليمن وقرية مدين وااثر االسنندر يف  ،الشا  واوائل بالد احلجاز
 االسنندرية وااثر اوند وافغانستان وايران مبا ال مينن حصره.

                                                        
 .224ص 4الب اري ، صحيح الب اري ج -211
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ركــ  االقــدمون مــن معــام ومعــار  اك رهــا يف بعــض اشــهر متــاحف العــام كمتحــف رابعـا : االاثر فيمــا ت 
وم الـــ  مســـلة محـــوراي واجلنـــائن املعلقـــة وال قـــور  وســـور الصـــن الع ـــيم وبـــرج بيـــ ا وايفـــل  ،اللـــوفر يف ابريـــس

 واهرامات الفراعنة يف مصر. 
وجبـال اومـالا  ،سسـيب يف امرينـاكشالالت نياكارا يف كنـدا ولـر امل  ،خامسا : املعام الطبيعية العجيبة

 يف اوند وما شاب  ذلك. 
ودافنشـــي ولوحتـــ   ،سادســـا : االاثر االدبيـــة ألدابء ومفنـــري العـــام لتولســـتوي وكتابـــ  احلـــرب والســـال 

 . (217)اجلوكندا )املونولي ا( وما شاب  ذلك
 مسائل السياحة الفقهية

  ،طـرأ عليهـا عنـوان اضـايف يغـري حنمهـا االويل االوىل: السياحة مباحة ومندوبـة علـ  كـل حـال اال اذا
 او الفساد او ما شاب . ،كالضرر البالج

ال انيــة: ال فــر  بــن ان ينــون الســائح امــرأ  او رجــل او جمموعــة مــ  امــن الســرب والطريــ  اال انــ  ورد  
 .(216)كراهة السفر منفردا  واستحباب الرفقة

وكراهت  م  وجود الضرر ال ي يطيقـ  املسـافر اال اذا  ،ال ال ة: حرمة السياحة م  احتمال الضرر البالج
 حصل عنوان اهم ضروري والضرورات تقدر بقدرها. 

وان ساعة التفريح الرابعة: السياحة جملرد الن هة مستحبة كما مر عليك يف حدي  االما  الصاد  
 عون عل  الساعات. 

 ارامسة: السياحة للتعلم والتعليم الواج  واجبة.
 حيددها احلاكم الشرعي.  ،السياحة يف ارض العدو مطلقا  او حن احلرب او حن السال السادسة: 

 السابعة: ينره السياحة تسنعا . 
ال امنـــة: ينـــره الســـياحة لقصـــد االبتعـــاد عـــن الـــوطن واالهـــل واملـــؤمنن ومجـــاعتهم ومجعـــتهم ويف بعـــض 

 صورها حرمة. 
داخلن ابذن مــنهم معاملــة حمرتمــة حاف ــة حلقــوقهم التاســعة: يلــ   معاملــة الســيا  مــن غــري املســلمن الــ

 اللم حينئ  مبن لة املعاهدين. 
او  ،العاشر : يل   اااف ة عل  معام البلد السياحية ملا فيها من العلم واملعرفـة ممـا دعـا لتعلمـ  االسـال 

 . ملا فيها من فائد  مادية بل فوائد مجة اخرى كهداية السوا  االجان  الوافدين اليها

                                                        
 راج  يف مجي  ذلك املنجد يف االعال  لويس معلو . -217

 1ق  ج، اليـ دي ، العـرو  الـوث 617ص 1، كاشف الغطاء ، كشف الغطـاء ج 57ص 26البحراين ، احلدائ  الناضر  ج 216-
 .772ص 6، ج 626ص
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احلاديـة عشـر : يلــ   تصـنيف املصــنفات وبيـان علــم السـياحة وتعليمـ  كيمــا جيهلـ  مــن ينبغـي ان يعلمــ  
وان تتفاعل هـ ه القـو  مـ  م يالهتـا يف العـام  ،وجعل مديرات ذات قو  مالية وعلمية ملتابعة ذلك كالوزار 

 االسالمي واالنساين يف ه ا املضمار لسعاد  وخدمة البشرية. 
 عشر : جيوز استحدا  معام سياحية للبلد لع يم الفائد . ال انية 

ال ال ة عشر : يل   مراعا  الواجبات الشرعية وابقي االحنا  قدر االمنان يف مجي  ما يتعل  ابلسياحة 
 داخل وخارج البلد. 

 الرابعة عشر : حير  التشب  ابلنفار فيما خيتصون ب  يف السياحة وغريها.
 ة الفكرية (: يف السياح8فائد  )

مر ذكر السياحة العبادية كالصيا  والنسـك واالعتنـا  وهـ ه فائـد  يف السـياحة ابلتفنـر قـال رسـول 
 .(215)يف بيان صفات املؤمن: )جوال الفنر(هللا 

 قال اجمللسي أي فنره يف احلركة دائما  او يف حركة 
 وقال النمازي: ه ا من اعايل درجات كمال االميان. 

ين يــ كرون هللا قيامــا  وقعــودا  وعلــ  جنــوهبم ويتفنــرون يف خلــ  الســموات واالرض قــال ســبحان : )الــ 
وقــد وردت لف ــة يتفنــرون مــرارا  يف القــران  ،(214)ربنــا مــا خلقــت هــ ا ابطــال  ســبحانك فقنــا عــ اب النــار(

ن فيما م النر . فهناك نوع من التالز  بن السياحة الفنرية والسياحة البدنية ابلتنقل اذ كيف يتفنر املؤم
يره ويشاهده من االرض وآاهتا والسماء ومعاملها وكواكبها فينبغي ان تسب  احلركـة الفنريـة سـفر  سـياحية 

وأتمـــل لطائفهـــا ولطـــائف الســـموات واذا كـــان الن ـــر اىل الســـماء نـــوع مـــن  ،يف مناكـــ  االرض ومعاملهـــا
اســــتطعتم ان تنفــــ وا مــــن اقطــــار  ســــياحة فــــان اآليــــة النرميــــة يف قولــــ  تعــــاىل: )ا معشــــر اجلــــن واالنــــس ان

 .(213)السموات واالرض فانف وا ال تنف ون اال بسلطان(
اشار  وتشويقا  اىل السياحة البدنية بن النواك  كما حصل فعال  هببوط االنسان عل  القمر وارسال  

هـ ا فضـال   اجملسات الفضائية اىل املريخ واستطالع  جماهيل النون واجملرات واجملموعات الشمسية الع يمة
 عن البح  والتنقي  يف معام ما امنن  ان يصل الي  يف نفس النوك  الواحد. 

وهو اسرع من التحرك والتنقل البدين وألطف يف سرب اغوار  ،والتنقل ابلفنر يعم العام املادي واملعنوي
وال ينتفـــي ب ـــواهر املعـــام واويئـــات املاديـــة والفنريـــة اذ الفنـــر بتأملـــ  ولطافتـــ  يصـــل اىل اعمـــا  الشـــيء 

االشياء كما البدن ابلن ر. فمساحة التجوال والسياحة الفنرية اوس  بن ري واعم  بن ري وانف  بن ري من 
وال اجلسد ألن  يور  القناعة واالعتقاد والعلم ابجلواهر بينمـا  ،وك لك ااثر الفنر ابق  وادو  ،سياحة ُو

                                                        
 46، حبــار االنـــوار ــــ اجمللســـي ج 64ص 8كتــاب التمحــي  ـــــ حممــد بــن تـــا  االســنايف ، مســتدرك الوســـائل الفــوري ج  -215

 .117، الف حدي  يف املؤمن النجيفي ص 288ص 9، مستدرك سفينة البحار علي النمازي ج 721ص
 سور  ال عمران. 292االية  -214
 ن.سور  الرمح 77االية  -213
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نعـم اذا ضـم اليهـا سـياحة فنريـة وعباديـة   ،م اجلميلـة ارالّبـةينتفي السائح ابلصور واملناظر امللتقطـة واملعـا
 كان امجل واوق  وانف  للنفس ولآلخرين.

 خالصة المبحث

وتســـليط الضـــوء علـــ  العنـــاوين البـــارز  واجملـــاالت  ،بعـــد بيـــان اتيـــة املبحـــ  يف علـــم الســـياحة وفقههـــا
مث بيـان حليـة  ،صطالحي والشرعي للسـياحةاحليوية املتعلقة هبا ترت  املبح  عل  بيان املعو اللغوي واال

وك لك بيان ما يتعل  مبعو السياحة ال لف ها   ،السياحة من االدلة االربعة: القران والسنة واالمجاع والعقل
 مث بيان بعض املسائل الفقهية الي خت  السياحة.  ،كالسري يف االرض والتنقي  فيها

الســياحة وكــ ا تطــوير الســياحة يف اجملــال االقتصــادي و وقــد ذيــل بــبعض الفوائــد يف بيــان العــ و  عــن 
واخــريا  الــدعاء  ،والســياحة عنــد العامــة ،والســياحة يف الشــعر والن ــر ،والســياحة اجملازيــة ))ابلفنــر(( ،ال قــايف

 عند الشروع يف السياحة والسفر وعند الرجوع منها. 
 سي و ال مايل والقرطيب.أتها تفاسري الطوسي والقمي والطرب  ،راجعت الن ري من املصادر

 المصادر 

 ــ القران النر .... كتاب هللا الع ي  احلميد  2
 ،بريوت لبنـان ،دار النت  العلمية ،هـ(414)ت:،النهاية يف غري  احلدي  ،ــ ابن االثري االج ري 1

  .2993هـ ــ 2628 ،2ط
دار  ،2ط ،هــــ(851:)ت ،االصـــابة يف لييـــ  الصـــحابة ،امحـــد بـــن علـــي العســـقالين ،ابـــن حجـــر - 7

 بريوت لبنان. ، 2995هـ ــ 2625 ،النت  العلمية
هــــ ـــــ 2792 ،62ط ،هــــ(818)ت:  ،اتريـــخ ابـــن خلـــدون ،ابـــن خلـــدون عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد - 6
 لبنان.  ،بريوت ،مؤسسة االعلمي ، 2932
املعـار  طبـ  مبطبعـة جملـس دائـر   ،هــ(116)ت:  ،غريـ  احلـدي  ،سـمــ ابن سال  ابـو عبيـد  القا 5

  .2946هـ ــ 2786 ،2ط ،اوند ،الع مانية حبيدر اابد
  .2996هـ ــ 2626 ،2ط ،هـ(446)ت: ،اقبال االعمال ،علي بن موس  ،ــ ابن طاوول 4
بريوت دار احياء الرتا   ،هـ(322)ت:  ،لسان العرب ،مجال الدين حممد بن منر  ،ــ ابن من ور 3
 هـ.2615 ،بريوت ،2ط ،العري
نشـــر املنتبـــة الرضـــوية الحيـــاء االاثر  ،هــــ(997)ت:  ،زبـــد  البيـــان ،امحـــد بـــن حممـــد ،ردبيلـــياال - 8

 ايران.  ،طهران ،اجلعفرية
 ،نشر مدرسة االما  اوـادي عليـ  السـال  ،هـ(774)ت: ،التمحي  ،حممد بن تا  ،االسنايف - 9

 هـ.2617 ،قم املقدسة ــ ايران
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هــــ(، طبـــ  ونشـــر دار 511)ت:  ،يف غريـــ  القـــرآن ، احلســـن بـــن حممـــد الراغـــ ،االصـــفهاين - 21
 هـ.2616ايران  ،النتاب
 -هـــ  2618 ،2ط  ، .هـــ( 81)ت:  ،ديــوان امــرؤ القــيس ،حنــدج بــن حجــر ،امــرؤ القــيس - 22
 لبنان.  ،دار النتاب العري بريوت ، 1113
 ،عة االدابمطب ، 2944 ،2ط ،)معاصر(،معجم املطبوعات النجفية ،حممد اوادي ،االميين - 21

 العرا .  ،النجف االشر 
قـــــم  ،نشــــر مؤسســـــة النشــــر االســــالمية ،(2284)ت:  ،احلـــــدائ  الناضــــر  ،يوســــف ،البحــــراين -27
  . 2989هـ ــ 2619 ،ايران ،املقدسة
ــــــ الب ـــــاري 26 ــــــ لبنـــــان ،1ط ،هــــــ(154)ت: ،صـــــحيح الب ـــــاري ،حممـــــد بـــــن ا اعيـــــل ،ـ  ،بـــــريوت ـ
 هـ. 2612
بريوت  ،دار احياء الرتا  العري ،1ط ،(2779)ت: ،هدية العارفن ،ابشاا اعيل  ،ــ البغدادي 25
 لبنان. 
 ،دار احيـــاء الـــرتا  العـــري ،هــــ(835)ت:  ،تفســـري ال علـــيب ،عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد ،ال عـــاليب - 24
 لبنان. ،بريوت
ــــو محــــ   - 23  ،)دفــــرت نشــــر اوــــدى( ،2ط ،هـــــ( 251)ت: ،تفســــري اي محــــ   ال مــــايل ،ال مــــايل: اب
 ايران. ،قم املقدسة ،هـ2619
يف  59خمطــوط حتــت رقــم  ،هـــ( 2237)ت:  ،التحفــة الســنية ،عبــد هللا بــن نعمــة هللا ،ــــ اجل ائــري 28

 ايران. ،دار االستانة املقدسة يف مشهد خراسان
 ،بريوت ،2ط ،دار العلم للمالين ،6ط ،هـ( 797)ت:،الصحا  ،ا اعيل بن محاد ،ــ اجلوهري 29
  .2983هـ ــ 2613 ،اهر الق ،لبنان

 2143)ت:  ،كشف ال نون عن اسامي النت  والفنـون  ،ــ حاجي خليفة مصطف  بن عبد هللا 11
 بريوت لبنان.  ،دار احياء الرتا  العري ،2ط ،هـ(

قـم  ،منتبة ايـة هللا الع مـ  املرعشـي النجفـي ،2ط ،)معاصر( ،تراجم الرجال ،امحد ،احلسيين - 12
  .2996ـ هـ ـ2626 ،املقدسة
بـريوت  ،دار احيـاء الـرتا  العـري ،(414)ت: ،معجـم البلـدان ،اقـوت بـن عبـد هللا ،احلموي - 11
  .2939هـ ــ 2799 ،لبنان

 ،دار النت  العملية ،(647)ت: ،الرحلة يف طل  احلدي  ،امحد بن علي ،ــ ارطي  البغدادي 17
 لبنان.  ،بريوت ،هـ2795 ،2ط

ـــ 2627 ،1ط ،هـــ( 368)ت:  ،ســيد اعــال  النــبالء ،دحممــد بــن امحــ ،الــ هيب - 16  ، 2997هـــ ـ
 لبنان. ،بريوت ،مؤسسة الرسالة
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دار  ،هـــ2733 ،2ط ،هـــ( 537)ت:  ،النــوادر ،فضــل هللا بــن علــي ،ضــياء الــدين ،الراونــدي - 15
 قم املقدسة ــ ايران.  ،احلدي 
هـــــ ــــــ 2624 ،احلــــدي مؤسســــة دار  ،1ط ،)معاصــــر( ،ميــــ ان احلنمــــة ،حممــــد ،الـــري شــــهري - 14
 قم املقدسة ــ طهران.  ، 2994
منشــورات دار   ،هــ( 2115)ت: ،اتج العـرول مـن جـواهر القـامول ،حممـد مرتضـ  ،ال بيـدي - 13

 هـ.2714 ،مصر ،صور  عن الطبعة االوىل ابملطبعة ارريية ،بريوت ،كت  احليا 
ـــــ 2621 2ط ،هـــــ(2752)ت:  ،معجــــم املطبوعــــات العربيــــة ،اليــــان ،ســــركيس - 18  ، 2991هـــــ ـ

 ايران.  ،قم املقدسة ،منشورات منتبة اية هللا الع م  املرعشي النجفي
 ،2ط ،هـ( 2228)ت ،حواشي الشريواين ،عبد احلميد الشرواين وابن قاسم العبادي ،ــ الشريواين 19

 لبنان.  ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري
  .2984  ــ 2987سة ملد   فت عل  السنتن حضرت درس  يف قم املقد ،حممد ،ــ الصادقي 71
دار  ،هـ2626 ،2هـ(، ط 961)ت:،سبل اودى والرشاد ،حممد بن يوسف ،ــ الصاحلي الشامي 72

 بريوت. ،النت  العلمية
طهـران ـ  ،مطبعـة اعتمـاد ،دار املشـعر ،2ط ،هــ( 2756)ت: ،لايـة الدرايـة ،حسـن ،الصـدر - 71
  .2982هـ ــ 2612ايران 

 2617 ،قم املقدسة ،جامعة املدرسن 1هـ(، ط 782)ت:،ارصال ،حممد بن علي ،الصدو  ــ 77
 هـ.

مؤسسـة  ،هــ2611 ،2ط ،هــ(2611)ت: ،املي ان يف تفسري القـران ،ـ الطباطبائي: حممد حسن 76
 ايران. ،قم املقدسة ،النشر االسالمي

املطبعــة  1ط ،ن التاسـ  اوجـري()ت:اوائـل القـر  ،مشـنا  االنــوار ،الطربسـي: ابـو الفضـل علـي - 75
  .2945هـ ــ 2785العرا   ،النجف االشر  ،احليدرية
 ،هـــــ( 568)ت:  ،جممــــ  البيــــان يف تفســــري القــــران ،الطربســــي: ابــــو علــــي الفضــــل بــــن احلســــن - 74

  .2995هـ ــ 2625 ،بريوت لبنان ،2ط ،منشورات االعلمي
مطبعــة منتــ  نشــر ال قافــة  ،1هـــ(، ط 2185)ت:  ،جممــ  البحــرين ،ف ــر الــدين ،الطرحيــي - 73

 ايران. ،قم ،هـ2618 ،االسالمية
 لبنان.  ،دار االضواء بريوت ،هـ2617 ،1هـ(، ط 2789)ت: ،ال ريعة ،اقاب رك ،ــ الطهراين 78
منشـورات  ،هــ( 641)ت:  ،التبيـان يف تفسـري القـران ،ــ الطوسي: ابو جعفر بن حممـد بـن احلسـن79

 هـ.2619بريوت  ،دار احياء الرتا  العري ،منتبة االعال  االسالمي
 ،قـم املقدسـة ،دار ال قافـة ،2ط ،هــ( 641)ت:،االمـايل ،ابو جعفر حممد بن احلسـن ،ــ الطوسي 61

 . 2996هـ ــ 2626 ،ايران
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طبـ  و نشـر  ،هــ(711)ت: ،تفسـري العياشـي ،أبو الن ر حممد بـن مسـعود بـن عيـاش ،ــ العياشي 62
 هـ. 2782 ،طهران ،الميةاملنتبة العلمية االس

قـــــم  ، ،مؤسســــة النشـــــر االســـــالمي2ط ،)معاصـــــر( ،النليــــين والنـــــايف ،عبدالرســـــول ،ــــــ الغفـــــاري 61
 . هـ 2624 ،ايران ،املقدسة
منشــورات منتبــة آيــةهللا  ،هـــ(2273)ت:  ،كشــف الل ــا   ،حممــد بــن احلســن ،الفاضــل اونــدي - 67

 هـ. 2615 ،ايران ،قم املقدسة ،الع م  املرعشي النجفي
ايـــران  ،نشـــر مؤسســـة دار اوجـــر  ،1ط ،هــــ(235)ت: ،العـــن ،ارليـــل بـــن امحـــد ،الفراهيـــدي - 66
 هـ.2619
مطبعـة البـاي احللـيب  ،مصـر ،هــ(823)ت:  ،القامول ااـيط ،حممد بن يعقوب ،ــ الفريوز اابدي 65
 هـ.2732
 ،دار احيـاء الـرتا  العـري ،هــ(432)ت:  ،تفسري القرطيب ،حممد بن أمحد االنصاري ،القرطيب -64
  . 2985 -هـ 2615 ،لبنان ،بريوت
 ،هــ2616مؤسسـة دار النتـاب،  7ط ،هــ(719)ت: ،تفسـري القمـي ،ــ القمي: علي بن ابراهيم 63

 ايران.  ،قم املقدسة
 ،النجـــف االشـــر  ،طبعـــة احليدريـــة ،هــــ(441)ت: ،الفضـــائل ،شـــاذان بـــن جربائيـــل ،القمـــي - 68
  . 2941هـ ــ 2782
طهـران ـــ  ،منتبـة الصـدر ، 2931 ،2ط ،هــ(2759)ت:  ،النو وااللقـاب ،عبال ،القمي - 69
 ايران.

اصــــفهان  ،انتشــــارات مهــــدوي ،هـــــ(2118)ت:  ،كشــــف الغطــــاء  ،جعفــــر ،كاشــــف الغطــــاء - 51
 )حجرية(.
  . 2986يف زاريت ل  يف بيت  يف قم املقدسة سنة  ،عبد الستار الناظمي ،الناظمي -52
 ،بغــــداد ،دار النتــــاب العــــري ،2ط ،هـــــ(915)ت: ،املصــــبا  ،ابــــراهيم بــــن علــــي ،فعمــــيالن - 51
 .  1118هـ ــ 2619، العرا 

هـــ ــــ 2787منتبــة الصــدو   ،2ط ،هـــ(915)ت: ،البلــد االمــن ،ابــراهيم بــن علــي ،النفعمــي - 57
 ايران. ، . طهران2947
وزار  ال قافـــة واالرشـــاد  2ط ،ـ(هـــ751)ت: ،تفســـري فـــرات النـــويف ،فـــرات بـــن ابـــراهيم ،النـــويف -56

 قم املقدسة ــ ايران.  ،هـ2621 ،االسالمي
 ايران.  ،هـ ـ قم املقدسة2624مؤسسة اودى  ،1حمسن الفيض ط ،ــ الناشاين 55
دار احيـاء الـرتا  العـري  ،2ط ،هــ(2182)ت:  ،شر  اصول النايف ،حممد صاو ،املازندراين -54
 لبنان. ،وتبري  ، 1111هـ ــ 2612 ،للطباعة
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هـــ ــــ 2796 ،مؤسســة الرســالة 1ط ،هـــ(951)ت: ،كنــ  العمــال  ،عــالء الــدين ،املتقــ  اونــدي -53
 بريوت ــ لبنان. ، 2936
هـــ ــــ 2617 ،طبــ  مؤسســة الوفــاء ،1ط ،هـــ(2222)ت: ،حبــار االنــوار ،حممــد ابقــر ،اجمللســي -58
2987 .  
 ،هــــ(2794)معاصـــر اىل ســنة ،  البالغةلـــ  الســعاد  يف مســـتدرك لــ ،حممـــد ابقــر ،اامــودي -59

 لبنان.  ،بريوت ،2793 ،دار التعار  للمطبوعات ،2ط
 ،نشـر ااقـ  ،مطبعـة حممـد ،2ط ،هــ(2188)ت:بعـد ،وقعـة اجلمـل ،ضامن بن شدقم ،املدين -41
  .2999هـ ــ 2611
نشر مؤسسة ال ،هـ2613 ،2ط ،هـ(2215)ت: ،تفسري كن  الدقائ  ،حممد القمي ،املشهدي -42

 ايران. ،قم املقدسة ،االسالمي
ـــ معلــو 41 ( دار 75)صــور  عــن الطبعــة  ،قــم املقدســة ،هـــ(2745)ت: ،املنجــد يف اللغــة ،لــويس ،ـ

 هـ. ش.2737 ،نشر بالغت ،العلم بريوت
 ،مؤسســـــة النشـــــر االســـــالمي ،2ط ،)معاصـــــر( ،الـــــف حـــــدي  يف املـــــؤمن ،هـــــادي ،النجفـــــي -47
 ايران. ،قم املقدسة ،هـ2624
 ،مطبعة السعاد  ،هـ(312)ت:  ،مدارك التن يل و حقائ  التاويل ،عبد هللا بن حممد ،النسفي – 46
 هـ. 2714 ،مصر

 ،طبـــ  مؤسســـة النشـــر االســـالمي ،هــــ(2615)ت:  ،مســـتدرك ســـفينة البحـــار ،علـــي ،النمـــازي -45
 قم املقدسة ــ ايران. ،هـ2629
، مؤسســة ال 2ط ،هـــ(2711)ت: ،خالــة مســتدرك الوســائل ،حســن بــن حممــد تقــي ،النــوري -44

 هـ.2625 ،قم املقدسة ،البيت عليهم السال  إلحياء الرتا  مطبعة ستار 
موقــ  الــورا  املنتــ   ،هـــ(798)ت: ،مقامــات بــدي  ال مــان اومــداين ،بــدي  ال مــان ،اومــداين -43

 .:www.alwarraq.com//htt ،الشاملة سي دي
 ،منشــــورات مؤسســــة االعلمــــي ،1ط ،هـــــ(2773ت:) ،العــــرو  الــــوثق  ،حممــــد كــــاظم ،اليــــ دي -48

 .هـ2619 ،بريوت لبنان
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 جماليات الزخرفة اإلسالمية على أبواب الروضة ألكاظمية

Aesthetics Islamic decoration in kindergarten doors 

Kazimiyah  
 Dr. A thmar Hamid cream                           (1)أثمار حميد كريم  د.م.

 المقدمة

حممـد  وحفيـده اإلمـا   موسـ  النـاظم تضم الروضة الناظمية مرقدي األما  )الروضة الناظمية(:
أي قاضـي  وتسم  الروضة الناظمية عند البعض أبو طلبـ  بغداد يف الناظمية يق  يف منطقة ، اجلواد

بعضــها مــن بعــض نــور ومــالذ  ةذريــ كيــف ال وهــو حضــرت  للقاصــدينو للملهــوفن و  احلاجــات للطــالبن
أفقـ  أهـل  فـأك روا و كـان   احلسن موس  الرجوع إىل كتاب املفيد: و قد روى النال عن أ،(1)ارل 

زمان  حسبما قدمناه و أحف هم لنتاب هللا و أحسنهم صوات ابلقرآن النر .يف حتف العقول: سأل  رجل 
اجلـواد الـ ي يـؤدى مـا افـرتض هللا عليـ  و الب يـل مـن  إن كنت تسـأل عـن امل لـوقن فـ ن عن اجلواد فقال

 رـال  فهـو اجلـواد إن أعطـ  و هـو اجلـواد إن منـ  ألنـ  إن أعطـاككنـت تعـو ا خبـل مـن افـرتض هللا و إن
 (7)أعطاك ما ليس لك و إن منعك منعك ما ليس لك.

لإلمـامن موسـ  النـاظم وحفيـده  الطـاهرين مر أك ر من اثين عشر قر  عل  أول بناية ضـمت القـربين
ل العراقي املبدع أن ينج  ه ه فيها العق اال ان وصلت اىل ماوصلت الية اليو  استطاع ،حممد اجلواد 

البيـت األطهـار  أهل يف منشآهتا، الباهر  يف عناصر مجاوا مبا يتناس  م  منانة املتناسقة الروضة املتناملة
. 

                                                        
 .قسم الرتبية الفنية /كلية الفنون اجلميلة/جامعة اببل  - 2
 86.ص2933 ،النجف ،مطب  الرشاد ،قاضي احلاجات ،عبال ،املرشدي - 1
 73ص،2958،بغداد،مطبعة اجملم  العلمي العراقي،دليل خارطة بغداد،مصطف ،جواد - 7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
 

156 

 10 :العدد

 

 ،يف الطريـ  إىل منـة املنرمـة موضـ  يـدع  االبـواء يف املدينة املنـور  يف ولد اإلما  موس  الناظم 
احلسـن  جعفـر الصـاد  بـن حممـد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين بـن ههــ والـد128 يف الساب  من صـفر سـنة

أودعـ  السـجن مث رده إىل املدينـة وأقـا   بغـداد و . استقدم  ارليفـة املهـدي إىل(6)أي طال   علي بن
يدع   هـ أمر الرشيد بنقل  إىل بغداد وحبس  كان موس  بن جعفر 239سن   ويف ،هبا إىل أا  الرشيد

يصر الصرر ثال ائة دينار و أربعمائة دينار و  وكان س يا كرميا  و كان ، من عبادت  واجتهادهالعبد الصاو
 بن ااتاجن ابملدينـة سـرا.يطل  علـي اإلمـامن موسـ  النـاظم وحممـد اجلـواد يقسمها مائي دينار مث

 واجلوادين جلودتا وكرمهما. ،الغيظ و احة خلقهما اسم الناظمن لن مها
  :هناك ثالثة أبواب رئيسة متجانسة التصميم واحلجم هي،ميةظارارجية يف سور الروضة النا أبواب

  .مدخل ابب املراد يف اجلهة الشرقية .2
 .ابب القبلة يف اجلهة اجلنوبية مدخل .1
 .مدخل ابب صاح  ال مان يف اجلهة الغربية .7

وارارج ابلناشـي النربالئـي  واجهاهتا من الداخل زينت ،  و بعرض أربعة أمتار5.10 ارتفاع كل منها
منتشـر   األبـواب طارمـة حتمـل ا ـ  وهنـاك مخسـة أبـواب متوسـطة احلجـم مـن هـ ه وتقابـل كـل ابب ،املـورد
هنـاك ابابن  يف الشر   واحد و ،اجلنوب ان يفتان يف الشمال واثنتاثن ،طول األسوار األربعة للصحن عل 

السـور الغـري  الصحن واآلخر يف ال اوية اجلنوبية الغربية من الشمالية الشرقية من صغريان احدتا يف ال اوية
  للصحن

  البـــــــاب املقابـــــــل وـــــــا وهـــــــي: هنـــــــاك ثـــــــال  طارمـــــــات حتـــــــيط ابحلـــــــر  حتمـــــــل اســـــــم:الطارمـــــــات
  طارمة ابب املراد يف اجلهة الشرقية .2

 طارمة ابب القبلة يف اجلهة اجلنوبية .1
  طارمة ابب صاح  ال مان يف اجلهة الغربية .7
ابابن فضــيان ويــ ين  وعلــ  جهتيهــا(5)هـــ  2185لطارمــة ابب املــراد ابب ذهبيــة كبــري  صــنعت عــا  و 

أما .وابب ذهبية رئيسة وعل  جانبها ابابن ذهبيان ،ابل ه  إيوان مغطي فلها ،ال ه  طارمة ابب القبلة
 .طارمة صاح  ال مان )عجل هللا فرجة( فلها ابب واحد من الفضة

ــــــ لك  .الفضــــــية ثالثــــــة بــــــواب ال هبيــــــة يف الطارمــــــات أربعــــــة أبــــــواب واألبــــــوابينــــــون جممــــــوع األ وب
 :وابحلر  من جهة أخرى وهي كما يلي لألروقة أبواب تتصل ابلطارمات من جهة :أبواب األروقة

كبـري  هــ وابب فضـي واحـد يتصـل ابحلـر  1383 لـ  ابب رئـيس مـن الـ ه  صـن  عـا  :الشـرقي الروا 
 .هـ 1314 احلجم مصنوع من ال ه  عا 

                                                        
 .73ص ،2999 ،لبنان،دار صفا،ال البيت،مصع ،السجاين - 6
 .41ص،املصدر الساب ،مصطف ،دجوا - 5
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كبـري احلجـم  ابب القبلـة و لـ  ابب واحـد يتصـل ابحلـر  لـ  ثالثـة أبـواب تتصـل بطارمـة :اجلنـوي الـروا 
 . 1383 مصنوع من ال ه  عا 

ولـ  ابابن خشـبيان مغلفـان ابلـوا  يتصـالن ابحلـر   ،لـ  مـدخل واحـد مـن جهـة الطارمـة :الغـري الـروا 
 .ه 2777واجلنوي عا   هـ 2713الشمايل منهما عا  

 .هـ2716ل  ابب فضي واحد يتصل ابحلر  صن  عا   :الشمايل الروا 
  األبواب ال هبية والفضية يف الطارمات واألروقة كما يلي جمموع

  ستة أبواب ذهبية منها أربعة يف الطارمات واثنان يف األروقة 4
 سبعة أبواب فضية منها ثالثة يف الطارمات وأربعة يف األروقة 3

وهبا ضـريح اإلمـا  حممـد   قسمن، جنوبية وهبا ضريح اإلما  موس  الناظم، و اليةتنقسم الروضة إىل
القسمن وفو  كل منهما قبة، وقد  ن وسطاويق  الضرحي .ويصل بينهما ممران ضيقان ،اجلواد علية السال 

الرجــال والنســاء أثنــاء الــ ار . وقــد وضــ  علــ   قطــ  جانــ  مــن كــل ضــريح حبــاج  حديــدي ليفصــل بــن
مغطيان ابل جاج السميك محاية وما من الغبار، ومنقوش عليهما عناصـر  ضرحين صندوقان من ارش ال

نقشت عل  املينا  مجيلة. وحييط ابلقرب ُشبَّاك فضي مطعم ابملينا تعلوه سوريت الدهر والفجر زخرفية إسالمية
 .األزر ، وكتبت ابل ه  ارال 

Submitted 
Al-Kadhimiya Mosque is the shrine of Imam Musa al-Kadhim and his 

grandson Imam Muhammad al-Jawad, was built over their graves in the 

Kadhimiya district in Bgdad.tzmy Al-Kadhimiya Mosque at some Abu 

request any needs judge for asking for Mlhovin for Kadchin attended by 

how not a progeny from each other Nur haven creation ((, said useful: and 

people have narrated from Abu Hassan Moses Voktheroa and was 

knowledgeable people of his time as we did and keep them to the Book of 

Allah and the Koran. In the best in voice Antiques minds: a man asked him 

about the horse, he said that you ask for the creatures, which leads the 

horse, I suppose God him and Scrooge of stinginess of God and I suppose 

if you're dealing with the Creator is to give the horse and the horse is to 

prevent that he gave you that gives you what you do not have and that 

prevented prevented what is not yours)( . 
Okspa region surrounding state of holiness and honor until the area has 

been derived its name from the two Imams, or the city became known as 

Kazemiya Jawadain proportion to their generosity and presence. 
Over more than twelve centuries on the first building included the 

graves of divine of Imams Musa al-Kadhim and his grandson Mohammed 

Jawad, peace be upon them, Iraqi creative mind could it be this integrated 
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kindergarten harmonious performed in facilities, impressive elements 

beauty commensurate with the status of the household pure peace be 

upon them, was born Imam Musa al-Kadhim in Medina in a position called 

Aloboa on the road to Mecca, on the seventh of the year 128 AH zero 

father Ja'far Ibn Muhammad al-Baqir Ali bin Hussein, Zine El Abidine Ben 

Ali ibn Abi Talib (peace be upon him) (). Recruited him Caliph al-Mahdi to 

Baghdad and put him in prison, and his response to the city and he stayed 

to the days of good, and in 179 AH is rational him to Baghdad and 

imprisoned was Musa Bin Jaafar called good servant of worship and 

diligence, and was generous generous and he insists hubs three hundred 

dinars and four hundred dinars and two hundred dinars and then divided 

among the needy in the city secretly.ataleg Imams Ali Musa al-Kadhim and 

Mohammed Jawad name for Kzationa who repress anger and generosity 

made them, and Jawadain for their presence and their generosity. 
External doors in the wall of the kindergarten Alcatmah, there are three 

doors president of homogeneous design and size are: 

1. door to be on the east side. 

2. Door kiss on the south side. 

3. door of his time in the West End. 
Rising each 5.10 m and width of four meters, their windows decorated 

inside and out Eashi Karbalai supplier, corresponding to each section of 

these doors Tarma bears his name, and there are five medium doors Size 

scattered along the four walls of the courtyard, two in the north and two in 

the south, and one in Middle there are two small doors, one in the 

northeast corner of the courtyard and the other in the south-western corner 

of the western wall of the bowl 
Tarmat: There are three Tarmat surround the campus carrying the 

opposite door for her name, namely: 
1. Tarma door to be on the east side 
2. Tarma door kiss on the south side 
3. Tarma door of his time in the West End 

Tarma and door to be a big golden door built in 1285 (e) and the 

Jhettiha Baban Vzian decorated gold Tarma door kiss, they have Ewan 

covered with gold, and the head of the golden door on its side doors 

Zhbaan Tarma. As the owner of the time it may one silver door 

Thus, the total gold doors in Tarmat four doors and three silver doors. 
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Hallway doors: doors to the corridors relate Btarmat the one hand and 

on the other hand campus are as follows: 
Corridor east: the door to his Head of making gold in 1383 and silver 

door and one related to a large size made of gold in 1314 AH campus 
South Gallery: It has three sections relate Btarma door and kiss him one 

door connects large size made of gold in 1383 m campus 
Corridor west: a single entry from the point of Tarma, and has two doors 

Vzian relate to the northern campus making them in 1327 and 1333 in the 

southern e 
The northern corridor: the door to his silver and one campus-making in 

relation to 1304 e 
Total gold and silver in Tarmat doors and corridors as follows 
6six golden doors of which four are in Tarmat and two in the hallway 

7seven silver ones in Tarmat doors three and four in the hallway. 
Kindergarten is divided into two parts, the southern and the tomb of 

Imam Musa al-Kadhim, the northern and the tomb of Imam Muhammad al-

Jawad, and extending between the two corridors too narrow. And shrines 

located above the center sections and each dome, was cut from each side 

of the tomb of the barrier railing separates men and women during the visit. 

Has been placed on the graves of the two funds wood Mglvan thick glass 

to protect them from dust, and engraved on them beautiful Islamic 

inscriptions. The tomb is surrounded by nets Silver Restaurant enamel 

topped with Koranic ever and Dawn engraved on blue enamel, and written 

with pure gold 

 جمالية تزيين األبواب بالعناصر الزخرفية اإلسالمية 

أســهمت العناصــر ال خرفيــة يف انعنــال املعــاين النامنــة ضــمن خصوصــيتها املنانيــة ملــا وــا مــن غــاات 
اذ اســتهدفت بشــنل كبـري وابلــج مـن خــالل انتشــارها واعتمادهـا لتــ ين املنجــ ات  ،وظيفيـة مجاليــة وتعبرييـة

ويتضـــح هـــ ا الـــدور البـــارز يف أبـــواب الروضـــة الناظميـــة. إذ يعـــد هـــ ا العنصـــر  ،املرتبطـــة ابجلانـــ  الـــديين
املعماري من العناصر املهم  يف طرز العماره وال خرف  )لنون  اصبح قطع  فني  متمم  البراز الفن العماري 

اسـالمي  للمرقد من جراء ض امت  الواضـح  وحتليتـ  بقطـ  املعـادن واملينـا ال مينـ  ممـا يـنم عـن ننهـ  روحيـ  
 .(4)دل عل  ان الفن االسالمي قد وصل اىل مرحلة  دره( ،وبعد تقديسي ملت  

                                                        
ملحـــ "الرتا   ،الفـــن املعمـــاري واوندســـة التشـــنيلية العامـــة يف املســـاجد اإلســـالمية واملراقـــد املقدســـة ،شـــاكر هـــادي غضـــ  - 4

 64-65.ص2933 ،دار احلرية للطباعة ،السنة ال انية،8الشعيب" العدد
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اخـ ت ال خــار  مب تلــف امناطهــا تعـد حبــ  التعبــري االصــد  والشـاهد األ ــ  لتؤكــد الطبيعــة التعبرييــة 
 و ه األبواب وإضفاء صفة الف امة كما )ان لنـل منـط زخـريف تعبـري خـاص بـ  حيتـوي علـ  ن ـا  خياطـ 

( يف ه ا expressionويف الوقت نفس ، تعد )الصف  التعبريي   -الوعي االنساين الداخلي بتعبريية اشنال  
ولنـون ان التعبـري هـو أتثـري التنـوين ال خـريف علـ   ،(3)الن ا  عامـل الـربط االساسـي لبنـاء الوحـد النمطيـ (

هـو م هـره ارـارجي والمينـن  والشـنل ،فنر من يالح   ويشاهده وان املضـمون هـو جـوهر العمـل الفـين
ل ا فقد عمد املصمم اىل تبؤ النصـوص ارطيـة فيهـا  ،فصلهما، وعلي  فالبد من وجود ارتباط وثي  بينهما

مت  للـمعاين الي ءعن ابقي عناصر ال خرف  و اهتا القومية لقدرت  التعبريي  وموا"متمي ا"وحضورا"مرك ا منفردا
وكونـ  يعـد الوسـيلة الـي انـ ل هبـا  ،صـلة وثيقـة ابلـدين اإلسـالمي احلنيف )لنونـ  ذو،تعـرب عـن قدســية املرقد
اذ أكســـبت األبـــواب صـــفتها مـــن خـــالل مـــا أضـــاف  وـــا مـــن معـــو روحـــي بليـــج  ،(8)كـــال  هللا عـــ  وجـــل(

ودالالت تعبريية، فضال عن اسهام  يف توكيد فضـاءات األبـواب ضـمن الفضـاء الواحـد وإبـراز أتيتهـا مـن 
التنوينات ارطية الي تضمنت مساحات الباب والي عملت عل  خل  التواصل والربط خالل االشرطة و 
 بن اج اء الباب.

ومبا ان النمط واالسلوب تا من امل اهر التعبريية املهمة، اذ يعد اسـلوب كـل مصـمم هـو جمموعـة مـن 
، ل ا فقد اظهـر (9)ــاصةاملعادالت ينولا بنفس  من اجل حتقي  عملية التعبري والي تنشف لنا طريقت  ار

الفنــان املســلم أســلوب  يف توقــف هــ ه النصــوص ضــمن أبنيــة املرقــد لتؤكــد علــ  أتيــة هــ ا العنصــر العمــاري 
)األبواب( مث تواصل انسـيابيتها إىل ارـارج علـ  اجلـدران املطلـة اىل الصـحن املنشـو  فهـي بـ لك تعمـل 

صوص الي وظفت عل  األبواب تضمنت آات ، كون إن طبيعة الن(21)عل  كشف هوية املبو وش صيت 
لــــ ا مينـــن القــــول إن طبيعـــة النـــــصوص  ،دينيــــة نســـبت إىل آل البيـــت "مـــن الـــ كر احلنــــيم و أشـــعارا

أســهمت يف إزالــة الغمــوض عــن  (22)،والتنوينــات ارطيــة تعلقــت معانيهــا ورموزهــا بطبيعــة الفضــاء ونوعــة
لعوامل املؤثر  يف صياغة بعـض املفـردات والعناصـر العماريـة طبيعة املرحلة التارخيية، وقد لنن من استقراء ا

اىل جن  مـ  التـاثريات التعبرييـة والتشـنيلية والفنيـة الـي يرتكهـا اسـت دا  ارـط "بسهول  ويسر،هن ا جنبا
 وابقي انواع ال خار  االخرى.

ل  التعبري، اذ ان فضال عن ذلك ان نوعية ارامات واملواد املست دمة يف صناعة االبواب وا القدر  ع
لنل خامة وما تتطلب  من تقنية تنفي ية خصائصها املمي   الي هتىيء للمصمم امل خـر  امنانيـات تعبرييـة 

                                                        
 291.ص2985 ،ية، بغدادشريين إحسان شريزاد،مبادئ يف الفن والعمار ،الدار العرب - 3
جامعــة  ،كليــة الفنــون اجلميلــة  ،دكتــوراه اطروحــة ،املطـــل  والنـــسيب يف الــرق  العــري اإلســالمي ،ضــياء شــاكر علــي ،الــدوري - 8
 39.ص2999بغداد، 
 288.ص2934 ،دار مصر للطباعة ،مشنلة البنية ،زكرا إبراهيم - 9

وزار   ،تصــدر عــن دار الشــؤون ال قافيــة العامــة ،جمـــلة آفــا  ،العمــار  العربيــةالفنــون ال خرفيــة يف  ،عــالء اســن عبــد احلســن - 21
 69.ص2995،شباط –كانون ال اين   ،السنة العشرون،ال قافة واألعال 

 .59ص،املصدر الساب ،شاكر هادي غض  - 22
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ومجاليــة وعمليــة، كــ لك حتقــ  اســتجابة لالهــدا  والغــاات ال اتيــة واملوضــوعية، كمــا الــا تــوفر أتثــريات 
 متباينة يف امل هر النهائي لنل تنوين.

 بعة لتكوينات االبواب االنظمة المت
ان النـات  الشــنلي النهــائي للبــاب هـو  تــ  لتفاعــل العمليــات التصـميمية كافــة مــن اختيــارات شــنلية 

 -وخيارات السالي  معاجلة تن يمية ذات تنوعات متعدد  لنافة تقسيمات الباب ومن ه ه األسالي :
 نلية للباب.. أسلوب يقو  عل  معاجلة ذات تن يم ثنائي متناظر للمساحة ال2
 . أسلوب يقو  عل  معاجلة ذات تن يم رابعي متناظر للمساحة النلية للباب.1
. أسلوب يعتمد عل  تقسيم املساحة االساسية اىل ج ئن او ثالثة مفصولة ضمنيا  )ضمن املساحة 7

 االساسية( ويت   كل ج ء اسلوب معاجلة تن يمية خمتلف.
باب يصـار اىل اعتمـاد حمـور واحـد )عمـودي او افقـي( ميـر ابملركـ  ففي التن يم ذي )التناظر ال نائي( لل

البـــؤري املنصـــف لفضـــاء البـــاب اذ )اختـــ  امل خـــر  هـــ ا الن ـــا  يف ك ـــري مـــن تعبرياتـــ  ال خرفيـــ  فنـــان يبـــين 
حيــــ  يتــــيح هــــ ا النــــوع تن يمــــا  شــــنليا  متــــواز    (21)وحدتــــ  علــــ  حمــــور يقســــمها اىل قســــمن متســــاوين(

وان ينــون  ،ة الداخلــة يف بنائــ  مــن خــالل مســاحات البــاب وتنويناهتــا وقيمهــا اللونيــةللتنوينــات ال خرفيــ
لنـــل تنـــوين فيهـــا فاعليـــة ات انيـــة علـــ  وفـــ  حســـاابت توزيـــ  مراكـــ  ال قـــل والتناســـ  ضـــمن كليـــة الن ـــا  

ر مراعيــا  يف ذلــك التتــاب  املســاري للتنوينــات ال خرفيــة وحماولــة أتكيــد لتنــوين دون اخــ،التصــميمي للباب
 ضمن فاعلية النل العا  للباب.

فيصـــــار فيــــ  اىل اعتمـــــاد حمــــورين )افقـــــي ،أمــــا األســــلوب ال ـــــاين للتن ــــيم ذو )التنـــــاظر الرابعــــي( للباب
وعمودي( مير كالتا ابملرك  البؤري املنصف لفضاء الباب، ويعول يف ه ا النوع مـن املعاجلـة التن يميـة اىل 

الشنال متقابلة يف كل رب ، وغالبا  ما ينون توزيـ  االشـنال تصميم رب  زخريف ينرر ارب  مرات فتنون ا
ممـا ينـت  سـحبا  بصـرا  يشـمل   ،يف ه ا التن يم بشنل يوحي اىل التقارب حنو املركـ  ااـوري حتقيقـا  للتـوازن

كافة تنوينات الن ا  التصميمي للباب )اعل  واسفل( واحدا  تتابعي من خالل حتقي  مسارات بصرية 
 تلفة مرنة وشد بصري حنو مرك  ال قل.ابُاهات خم

وقد انضوى حتت اسالي  املعاجلة التن يمية للمساحة النليـة لالبـواب تنوينـات زخرفيـة متنوعـة ذات 
 -اسالي  متعدد  يف معاجلاهتا التن يمية ومن ه ه االسالي  الي تتضمنها مساحات االبواب هي:

التن يم يف التنوينات الي تنون هيئتها العامة  يتجسد ه ا النوع من -. تكويت ذ  تنظيم مرناظر:2
من خالل تنامـل االداء الـوظيفي  ،ذا تن يم هندسي قابال  لالنقسا  اىل نصفن متناظرين او ارب  متناظر 

وينمن حتت ه ا النوع  ،(27)الشنلي لعناصر التنوين،)ول خرفتها اذ تتنرر الوحدات عل  امتداد متال (
ركــائ  االساســية الــي ينبغــي االســتناد اليهــا، يف تن ــيم هيئــات التنوينــات ال خرفيــة مــن التن ــيم عــددا  مــن ال

                                                        
 74ب. ت.ص ،القاهر  ،مطاب  رمسيس ،ال خرفة ،عبد احلميد يوسف - 21
 3.ص2931،فة،مطاب  اويئة املصرية العامة للنتابحسن علي محود ،فن ال خر  - 27
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لالبــواب تتم ــل مبراعــا  الشــنل العـــا  للتنوينــات ال خرفيــة ويتحقــ  ذلــك مـــن خــالل امنانيــة رســم خـــط 
  فاصل وتـي ميـر مبحـور التنـاظر، وان القسـمن النـاُن سـينو ن مـرآ  لبعضـهما االخـر، وهـ ا ال يعـين ان
كل تنوين ي هر شنل  العا  قابال  لالنقسا  بشنل متوازن يتوج  علي  ان ينون ذو تن يم متناظر، بل 

 بشنل حر غري خاض  ون ا تن يم. ا  قد ينون التن يم الداخلي للتنوين موزع
: يؤســـس هـــ ا النـــوع مـــن التن ـــيم يف التنوينـــات الـــي ختضـــ  اىل تكالالالويت ذ  تنظالالاليم  الالالري مرنالالالاظر. 1

بنائهــا الشــنلي: اوومــا اســلوب يعتمــد علــ  التن ــيم اوندســي الشــنل التنــوين العــا  املتنــاظر اســلوبن يف 
واســـلوب يعتمــد علـــ  التنوينـــات الــي تنـــون هيئاهتـــا ارارجيــة غـــري خاضـــعة  ،علــ  وفـــ  التقســيم ااـــوري

نـو ت ال خرفيــة )توزع املكليهمـاويف احلـالتن   ،للتن ـيم اوندسـي والتقسـيم ااـوري وذات هيئـة غــري متنـاظر 
بشـــنل حـــر لتغطيـــة اكـــرب قـــدر مـــن الفضـــاء املتـــا  للتنوينـــات علـــ  وفـــ  حركـــة غـــري متنـــاظر  لالغصـــان 
واملفــردات ليــنجم إزاءه التنــوع وكســر الراتبــة التنراريــة وإضــفاء اإلحيــاء احلركــي النــات  عــن التغــري يف مواقـــ  

ر وتنـــرار ضـــمن الفضـــاء املشـــغول . ورغـــم عـــد  وجـــود تنـــاظ(26)االشـــغال الفضـــائي للمنـــو ت ال خرفيـــة(
اال وهــي تن ــيم العناصــر الــي تتــألف  ،اال ان التصــميم البــد )ان ينــون  ــره لعمليــة منهجيــة خاصــة"زخرفيــا

 .(25)منها حركتها(
:_ ويتجسـد هـ ا النـوع مـن التن ـيم املـ دوج يف تكويت مدمت مت تنظيم مرنالاظر     الري مرنالاظر .1

والـــي تتصـــف مســـاحتها بنولـــا غـــري خاضـــعة الشـــرتاطات التقســـيم  تنوينـــات االركـــان ال خرفيـــة لالبـــواب
ااوري، اذ يتألف ه ا التنوين من ترتي  منو تـ  ال خرفيـة ضـمن الفضـاء املتـا  لـ  وأتسيسـ  علـ  حمـور 
 ،التنـاظر وعمليـات التنــرار يف املنـاط  الفضــائية املتقاربـة املواصـفات للحصــول علـ  تن ــيم شـنلي متنــاظر

اىل التوزي  احلــر لالغصـان واملفـردات ال خرفيـة يف املنـاط  امل تلفـة املواصـفات الـي يصـع   ومن مث اللجوء
 تقسيمها حمورا  او اجراء عمليات التنرار.

 (1العينة )

                                                        
كليــة الفنــون   ،رســالة ماجســتري ،وســا  كامــل عبــد األمري،أســالي  تصــميم ال خــار  النباتيــة يف واجهــات احلضــر  العباســية - 26

 78.ص1117اجلميلة،جامعة بغداد، 
 61ب.ت.ص ،دار الطباعة احلدي ة ،مشنلة الفن ،زكرا ابراهيم - 25
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   العرض.2.1×  االرتفاع7األبعاد:
 -ال خــــــــــــــــــار  املوظفة:نباتية)كأســــــــــــــــــية

 خطية. ،زهرية(
 مينا. -نوع ارامة: ذه  

 التحليل

 عام للبابالفضاء ال
اعتمــد هــ ا البــاب ذو الشــنل اوندســي 
املنت م ابويئـة املسـتطيلة اىل تقسـيم مسـاحي 

مســـــاحة أساســـــية  -ل ـــــل بــــــ )أطـــــر زخرفيـــــة 
مفــــرد ( أات  إحــــدا  ن ــــا  ثنــــائي متنــــاظر 
عـــــــــرب حمـــــــــوري التن ـــــــــيم الفضـــــــــائي للبـــــــــاب 
)العمــــــودي واألفقــــــي( بغيـــــــة إظهــــــار توزيـــــــ  

جــانيب  متنـاف  لتنويناتــ  ال خرفيــة علـ  كــال
 ااورين.

ـــــات ال خرفيـــــة الشـــــاغلة  حققـــــت التنوين
لنـــال املســـاحتن ذات التطـــاب  الشـــنلي يف 
اويئــــة امل هريــــة اتبــــاع أســــلوب ن ــــا  موحــــد 
ارتنــ  أحــدتا علــ  التنــاظر ال نــائي للمحــور 
ــــــة  ــــــ  التنوينــــــات ارطي العمــــــودي املتم لــــــة ب

يف حــــــــن  ،الشــــــــاغلة للمســــــــاحة األساســــــــية
ة اجملســد  لألركــان حققــت التنوينــات النباتيــ

األربعــــة لفضــــاء األطــــر إىل عــــد  إخضــــاعها 
أما املرك  املتم ل مبنتصف  ،ألي حمور تن يمي و اعتمادها عل  النشر الغصين ألشغال كافة فضاء التنوين

يف ن ام  ال خريف بفعل التناظر الرابعـي ممـا حقـ  تنـافؤا مـ  الن ـا  "الفضاء التصميمي فقد اظهر است ناءا
 مل فضاء الباب.العا  جمل

 أ واع الركوينات  ال غاهلا الز ريف
لـ ا فقـد تضـمنت تنوينـات متبانيـة )خطيـة ونباتيـة(  ،نتيجة ملا تقتضـي  طبيعـة مسـاحة األطـر ال خرفيـة

ذات تنـــافؤ يف النســـ  القياســـية بينهمـــا، أضـــفت علـــ  التصـــميم العـــا  للبـــاب ثباتيـــة واســـتقرار لســـلوب 
صـــرا حنـــو اايطـــات األربعـــة وأسســـت تتابعـــا أوجـــد إحيـــاءا ابحلركـــة ب"التجـــاور الشـــنلي، اذ حققـــت جـــ اب

والدوران حول املساحة األسال من خالل األسطر ارطية املمتـد  عـرب هـ ه املسـاحة املتم لـة خبـط النسـخ 
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عل  وف  تن يم خطـي منفـرد مبسـتوى واحـد. فضـال عـن التنوينـات النباتيـة الـي أظهـرت تباينهـا يف اوـــيئة 
واللونيــة أســهمت يف إحــدا  الوحــد  والتنــوع علــ  الــرغم مــن الراتبــة والســنون الــ ي ســاد جممــل امل هريــة 

لفضـاء األطـر إال مـن ثغـرات شـغلت مبفـردات زهريـة حققـت "نـت  عـن كـال التنـوينن إلغـاء ،ه ه املساحة
 تغايرا يف تقنيتها األظهارية.

ركنيــة( حققــت إغالقــا فضــائيا وــا مــن أ ــر عــن املســاحة األساســية تنوينــات متنوعــة ل لــت بـــ )أرابع 
خالل امتدادها بشنل أنصا  تنوينات عل  حميط املسـاحة األساسـية وبقيمـة لونيـة مهيمنـة علـ  فضـاء 
الباب ومن املعـدن ذاتـ ، اظهـر تناظرهـا الرابعـي املتماثـل ضـمن املسـاحة األساسـية. إمـا تنوينـات)القلوب 

لل قــل األكــرب مــن الفضــاء عــرب تعدديــة هيئاهتــا "ُســيدا ال خرفيــة( املتضــمنة للمســاحة نفســها فقــد حققــت
التنوينية عل  وف  تنوع شنلي_ صفايت م هري انسجمت مـ  الفضـاء العـا  ركـ ت علـ  فاعليـة التـدرج 
يف احلجم املساحي من )القل  املرك ي حنو القلوب املتوجة لنهااهتا العليا والسفلي عل  وف  لال شنلي 

رك ي هبيئة لوزية مفصصـة أخضـعت بنيتـ  إىل تقسـيم علـ  وفـ  تراكـ  مـن جـ ئن ل ل القل  امل ،مرتابط(
ذي تدرج ابست دا  ارطوط الفاصلة يصار فيها إىل التعويل عل  املغاير  اللونية و الشنلية ضمن الوحد  
الواحــد  املتضــمنة للتنــوين يف حــن ل لــت ابقــي القلــوب ال خرفيــة املنملــة لإلشــغال الفضــائي علــ  وفــ  
م هـــر ينطـــوي علـــ  تراكـــ  جـــ ئن و لنـــن بتـــدرج مســـاحي اصـــغر وهبيئـــة مســـتوحا  مـــن عناصـــر كأســـية 
أســـهمت يف إعطـــاء صـــفة التنـــافؤ يف احلجـــم املســـاحي مـــن جـــراء التقـــارب يف النســـ  القياســـية والتمـــاي  

 للقل  املرك ي النبري املساحة. 
ال هريـــة مـــ  النأســـية يف أشـــغاوا أمـــا فيمـــا خيـــ  األشـــغال ال خـــريف فقـــد تعاضـــدت املفـــردات ال خرفيـــة 

للمساحة األساسية مما أحدثت إنشاء م دوجا من نوعن ترجحت في  السياد  امل هرية لل خار  النأسية 
يف حـن  ،بفعل معاجلتها من املعدن ذات  نسبة إىل األشغال ال هري ال ي ليـ  هـو والفضـاء مبعاجلتـ  ابملينـا

القلــ  املركــ ي اعتمــد يف أشــغال ج ئــ  ارــارجي مبفــردات ورد توظيــف أســلوب )أحــادي ومــ دوج( ضــمن 
أمــا ج ئــ  املركـــ ي فقــد شـــغل مبفــردات زهريـــة وفــ  شـــاكلة  ،زهريــة علــ  وفـــ  شــنل م هـــري حمــور زخرفيـــا

أمـا ابقـي القلـوب املنملـة فقـد  ،مستوحا  من الطبيعة فضال عن أشنال حيوانية )طيور( مب هرهـا الـواقعي
نف ت  ،)نصوص خطية خبط ال ل  وف  تن يم سطري مبستوين وثالثة حققت أشغاال م دوجا من نوعن

 عل  أرضية شغلت مبفردات زهرية. 
 الرنظيم املكا  للركوينات الز ر ية

أات  التن يم املناين للتنوينات ارطية لألطر ال خرفية أتسيس تفعيل اُاهي حنو امتدادين )عمـودي 
يطيـة شـنل البـاب عــرب االمتـداد الشـريطي التتـابعي للتنوينــات وأفقـي( نـت  عنـ  إغالقـا فضــائيا وحتديـدا ا

 من اجلوان  األربعة للباب.
أمـــا املســـاحة األساســـية فقـــد أظهـــرت القلـــوب ال خرفيـــة فاعليتهـــا املنانيـــة عـــرب تن ـــيم شـــريطي بصـــور  

ف مـن التنـوين اجملسـد ملنتصـ"عمودية متتابعة عل  وف  تدرج مسـاحي متسلسـل عـرب إيقـاع متنـاق  بـدءا
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الفضــــاء التصــــميمي وانتهــــاءا  إىل األعلــــ  وإىل األســــفل واملتم لــــ  بــــ  القلــــوب املنملــــة، حققــــت امتــــدادها 
للمحور الواحد املنصف جململ الفضاء العا  عل  وف  تن يم عمودي، أسـهمت هـ ه القلـوب يف إحـدا  

ألســـفل ل لـــت بـــ  التنـــوع لتمرك هـــا املنـــاين ضـــمن املســـاحة األساســـية حقـــ  بعضـــها لركـــ ا يف األعلـــ  و ا
نـت   ،القلوب ارطية يف حن حق  بعضها اآلخر لرك ها يف الوسـط ل ـل ابلقلـ  ال خـريف النبـري املسـاحة

عــن هــ ه القلــوب ال خرفيــة العليــا والســفل  تفعــيال اُاهيــا متعاكســا يف حــن حقــ  القلــ  املركــ ي تفعــيال 
 يناف  االُاهن.

ن )املســاحة األساســـية( فقـــد ل لــت التنوينـــات الركنيـــة أمــا فيمـــا خيــ  مســـارات احلركـــة الغصــنية ضـــم
ابلتوزي  احلل وين املعتمد عل  االنب ا  من منطقة واحد  ضمن الركن الواحد اما االشغال النأسي لفضـاء 
املساحة فيعـول علـ  حركـة غصـنن مبسـارات حل ونيـة تلتـف حنـو الـداخل ضـمن النصـف الواحـد وتتنيـف 

يف حــن جــاء تن ــيم  ،ال خــريف مبوجــ  مســارات األغصــان النأســية الســائد  ال خــار  ال هريــة يف أشــغاوا
أمــا  ،احلركــة الغصــنية للقلــ  املركــ ي علــ  وفــ  أســلوبن أحــدتا يعتمــد علــ  احلركــة املتموجــة مــن غصــنن

 اجل ء الداخلي فيعتمد عل  التن يم الغصين احلر.
 ا سس البنائية املعرمد  يف الركوينات الز ر ية

لتن يم املناين املعتمد يف تنوينات القلوب ال خرفية عرب تسلسل تتابعي بصور  عمودية وف  نت  عن ا
إىل األعلـ  واألسـفل "من التنوين اجملسد ملنتصف الفضاء التصميمي وانتهاء"إيقاع مساحي متناق  بدءا

املتطــاب   الــ ي ل لــت بــ  القلــوب ارطيــة حققــت ثباتيــة شــنلية مــن خــالل اعتمادهــا علــ  مبــدأ التنـــرار
نــت  عنهــا حتقيــ  امتــداد  ،اجملســد ملقتطــ  منــاين يف اجلــ ء العلــوي والســفلي مــن فضــاء املســاحة األساســية

ملســار الرؤيــة حنــو القلــوب ال خرفيـــة ذات التضــاد الشــنلي الــ ي ل ــل بـــ  القلــ  املركــ ي ممــا كــون منطقـــة 
ل كرب مســاحت  ومغايرتـ  لبنيتـ  سح  سائد  عل  سواها من التنوينات ترجحت ل  السياد  امل هرية بفع

عــن حتقيــ  ســياد  متناقصــة األتيــة للقـــلوب ذات "التنوينيــة )شــنل حيــواين ضــمن من ــر طبيعــي( فضــال
اورهـا  النصوص ارطية الي بدت منملة لـ  ضـمن الفضـاء األسـال بفعـل انسـجامها اللـوين واملسـاحي ُو

ل خرفيــة فقــا  علــ  تنــرار وحــداهتا الشــنلية أمــا فضــاء األطــر ا لــ  عــرب لــال انطــوى علــ  الشــد الشــنلي،
ألركــان األطــر نــت  عنهــا ســياد  "رابعيــا"وإحــدا  التبــاين مــن جــراء التنوينــات النباتيــة الــي حققــت تــواز 

 ج ئية من خالل ما أظهرت ب  من تباين لوين بن جممل تنوينات ه ه املساحة. 
 امامة  الر نية الرنفي ية 

ســد  وــ ا البــاب من)الــ ه ( الــ ي طعمــت بعــض أج ائــ  مــن خــالل أظهــرت ارامــة األســال املتج
اذ عوجلـــت فضـــاءات تنويناتـــ   ،أســـلوب التلـــوين املباشـــر ابملينا،ضـــمن التقســـيم املســـاحي لألطـــر ال خرفيـــة

عن أحدا  مغاير  لونية للنصوص ارطية لربوزها عل  حساب أرضياهتا الي "ارطية ابملينا ارضراء، فضال
وإظهـارا واضـحا للتتـاب  النلمـايت مـن جـراء هيمنـة القيمـة "م هـرا"ه  مما حققت تنوعاعوجلت خبامة ال 

اللونية رامة الـ ه  علـ  ابقـي األجـ اء و ممـا عـ ز مـن ذلـك هـو بـروز احلـرو  ارطيـة عـن أرضـياهتا. أمـا 
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تنوينـــــــات املســـــــاحة األساســـــــية فقـــــــد حققـــــــت 
تنويناهتــــا الركنيــــة ُســــيدها خبامــــة الــــ ه  عــــرب 

 بتقنية البارز أظهرت تباينها العايل أشغال زخريف
مــــ  أرضــــية املســــاحة الشـــــاغلة وــــا ممــــا حققـــــت 

ابإلغـــــال  الفضـــــائي. يف حـــــن أظهـــــرت "إحيـــــاءا
تنوينات القلوب ال خرفية املنطويـة علـ  تراكـ  
جلــــ ئن عــــرب مغــــاير  لونيــــة بــــن ج ئهــــا ارــــارجي 
ال ي شغل ابل ه  وف  إظهار شنلي ملفردات  

تنـافؤا يف الرؤيـة االظهاريـة  بتقنية البارز حققـت
هــــا ؤ يف حــــن عــــو  ج   ،مــــ  التنوينــــات الركنيــــة

املركــــ ي ابملينــــا البيضــــاء ممــــا أســــهمت تنوينــــات 
القلــوب ال خرفيــة قاطبــة يف ضــوء التنــرار اللـــوين 

اىل أحـدا  السـياد  "لتنويناهتا املتطابقـة شـنليا
اللونيـــــــة ااققـــــــة لتباينهـــــــا مـــــــ  فضـــــــاء املســـــــاحة 

ة ابملينا ال رقاء م  أحدا  تتاب  األساسية املعاجل
حلركة غصنية مت معاجلتها خبامة الـ ه  حققـت 
وضـــوحها عـــن ابقـــي املنـــو ت البنائيـــة الشـــاغلة 

 لنفس املساحة. 
 (2العينة )

   العرض.2.11 ×  االرتفاع 7األبعاد: 
 ال خارفاملوظفة:نباتية)زهرية(، خطية.

 مينا. –نوع ارامة: ذه   
 التحليل  

 لعام للباب الفضاء ا
أات   مسـاحة أساسـية مفـرد (، -اخض  الفضاء العا  للباب إىل تقسيم مساحي ل ـل بــ )أطـر زخرفيـة

لعــن الرائــي ان تــرى عمــو  املســاحة بتفعيــل متنــاف  مــن خــالل إخضــاعها إىل التن ــيم الرابعــي عــرب ااــور 
الشاغلة للمساحة األساسية تنوعا  العمودي واألفقي مما حق  تواز  متماثال". أعطت التنوينات ال خرفية

يف تن يمهـا ال خــريف اعتمـد أحــدتا علـ  التنــاظر ال نـائي علــ  وفـ  ااــور العمـودي يف حــن اعتمـد اآلخــر 
واضحا ملـا أواله املصـمم مـن "است نائيا"أما ابلنسبة للتنوين املرك ي فقد حق  تفعيال ،عل  التناظر الرابعي

باه عرب املعاجلة التن يميـة ألشـغال  ال خـريف لسـلوبن مـن جـراء انطوائـ  درجة أظهارية ت مر عن ج ب االنت
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ه املركــ ي علــ  األشــغال النامــل ءعلــ  تراكــ  الجــ اء اعتمــد الــبعض علــ  التنــاظر الرابعــي، واعتمــد جــ  
يف حن اخت ت الوحدات املتنوعة الشاغلة للمساحة  ،للفضاء التنويين من دون إخضاع  إىل حمور التناظر

 ا رابعيا وأخرى ال تعتمد عل  أي من حمور التناظر.تناظر 
 أ واع الركوينات  ال غاهلا الز ريف

اظهر التقسيم املساحي لألطر ال خرفية بوحدات مستطيلة متم لة بتنوينات خطية متعاقبة ذات لال 
نـت   ،مـن التتـاب  البصـري اللـا  قـراء  الـن  القـرآين وفـ  التسلسـل السـطري"شـنلي مـرتابط حققـت نوعـا

ايطية الباب من خالل االنتقال من تنوين إىل آخر بصور  ممتد  عرب مسح شـامل جلوانـ  "عنها حتديدا
للرؤيـــة "البـــاب األربعـــة. يف حـــن أظهـــرت األركـــان األربعـــة وـــ ه املســـاحة بتنوينـــات نباتيـــة حققـــت تنـــافؤا

األفقية والعمودية من جراء مـا  البصرية م  ابقي تنوينات ه ه املساحة وتفعيال مرتابطا ما بن التنوينات
عوجلت ب  من تفعيل لوين موحد جململ تنوينات ه ه املساحة، إال ان  يف الوقت نفس  عمـد املصـمم إىل 
فصل تنوينات االمتداد األفقي بعضها عن البعض بتنوين يتواف  يف هيئت  امل هرية م  تنوينات األركان 

لونيــا مــ  فضــاء املســاحة األساســية و "تضــاد لــوين حيقــ  تنــافؤااألربعــة و لنــن بتقنيــة أظهاريــة مغــاير  عــرب 
 أحدا  نوعا من احلركة والتنوع يف عمو  التن يم العا  ملساحت .

اعتمد فضاء )املساحة األساسية(عل  التن يف الشنلي للتنوينات ال خرفية م  إحدا  تنوع منـاين 
عة والتعدديـة يف حركاهتـا االُاهيـة نـت  عنهـا ملوقعها عل  وف  مساحة فضائية حمدود  ذات قيم لونية متنو 

قــو  إظهــار اكــرب لنــات  الشــنل العــا  لفضــاء البــاب. يف حــن أاتحــت أركــان هــ ه املســاحة فرصــة إشــغاوا 
ظهـرت بتقنيـة تنفي يـة عـرب أحاديـة لونيـة هـي  ،متنـاظرا""بتنوينات ركنية اخت ت من األركان تن يمـا رابعيـا

ُســـدت ضـــمن  وحـــدات زخرفيـــة شـــنلت اســـت ناءا إظهـــارا ابلنســـبة  ،تـــ والفضـــاء األســـال مـــن املعـــدن ذا
كما توجـت لـاات التنوينــات ،للفضـاء األساسـي مـن خـالل فاعليـة التبـاين العـايل مـ  التنوينـات الركنيـة

الركنيــة بوحــدات أخــرى حققــت إظهــارا هبيئــة أنصــا  وحــدات تســتقر علــ  احلــدود الفاصــلة بــن الفضــاء 
شــغل ارــارجي ب خــار   ،فيــة علــ  وفــ  منــط يرمــي إىل أحــدا  تراكبهــا إىل جــ ئناألساســي واألطــر ال خر 

غصنية ذات توريقات مسننة عـوجلت ابملعدن ذات ، يف حن شغل اجل ء املرك ي ب خـار  زهريـة ذات هيئـة 
 م هرية قريبة من الواق  بقيم لونية متدرجة.

ذا هيئــة لوزيــة نــت  عنــ  "مركـ ا"ضــمنت قلبــاأمـا القلــوب ال خرفيــة الشــاغلة لفضـاء املســاحة األساســية فت
حتقي  تنوع تقين يف أسلوب  التنفي ي عرب تقسيم  إىل ثالثة أج اء داخليـة ذات تراكـ  كلـي فيمـا بينهمـا، 
شــغل اجلــ ءان ارارجيــان ب خــار  زهريــة علــ  وفــ  هيئــة م هريــة حمــور  عــن أشــناوا الواقعيــة مــ  التــدرج 

أمـا اجلـ ء املركـ ي الـ ي اسـهم  ،غر إىل األكـرب والتبـاين يف التقنيـة البـارز احلجمي ملفردات اجل ئن من األص
يف حتقي  قو  ج ب بصري فقد شغل ب خار  زهرية هبيئـة قريبـة مـن م هرهـا الـواقعي بقـيم لونيـة أحـدثت 

قـ  لالنتباه حي"م ريا"بصرا"عاليا م  التنوينات ال خرفية والفضاء العا ، نت  عن ه ا التنوين ج اب"تضادا
يف  ل  رؤية انفراديـة واضـحة عـن ابقـي التنوينـات علـ  الـرغم مـن التعدديـة الشـنلية للهيئـة التنوينيـة كمـا.

مســتوح  مــن عناصــر كاســية وأخــرى هبيئــة متنوعــة "حــن اختــ ت ابقــي تنوينــات القلــوب املنملــة م هــرا
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 نشــر وتن ــيم ارتنــ  أشــغاوما الفضــائي علــ  نصــوص خطيــة خبــط ال لــ  مــن خــالل اعتمــاد التن يــف يف
التنوينات ومت أتكيد فضاء ه ه املساحة بوحدات بسيطة ذات هيئة كروية وأخرى ت هر تنوعـا تصـميميا 
 لعنصر كال ال هر  ثنائي الفل  شغل كالتا بقيم لونية متماثلة وب خار  زهرية لسلوب تن يمي متباين.

 هرهـا البسـيط واملعقـد مـ  أغصـان أما األشغال الفضائي للمساحة األساسية فشغل مبفردات زهريـة مب
شغلت املساحة األساسية  ،أحادية مصمتة من املعدن وأورا  سعفية، فضال عن أورا  نباتية حبافة بسيطة

 م  حجم مفردات التنوينات الركنية."ابلنامل حققت تنافؤا
 الرنظيم املكا  للركوينات الز ر ية

ائها األســـال تعدديـــة تن يمهـــا املنـــاين عـــرب أسســـت تنوينـــات األطـــر ال خرفيـــة عـــرب إغـــال  ات  لفضـــ
اىل حتقي  ترابطا للتتاب  البصري عرب االمتـداد املسـاحي وـ ه التنوينـات  ،االمتدادين )األفقي والعمودي(

ومما ع ز من ذلك التفعيل اللوين بقيمة واحد  ابست ناء الوحدات الفاصلة لتنوينات االمتداد األفقي الـي 
بة للبصـر. يف حـن نـت  عـن التن يـف الشـنلي لتنوينـات املسـاحة األساسـية اىل م لت نقاط ارتناز جاذ

أحدا  التنوع يف التن يم املناين بن تنوينات القلوب ال خرفية الي اخت ت تن يما عمودا عرب امتـدادها 
ـــا علـــ  وفـــ  ثالثـــة  الشـــريطي للمحـــور العمـــودي ابســـت ناء التنوينـــات ارطيـــة الـــي اختـــ ت تن يمـــا كلماتي
مســـتوات أسســـت عـــرب تن ـــيم أفقـــي حققـــت نوعـــا مـــن االتـــ ان يتوافـــ  مـــ  اُاهيـــة احلركـــة والســـح  إىل 

وممــا عــ ز مــن ذلــك هــو التبــاين اللــوين العــايل بينهمــا وبــن  ،األعلــ  واألســفل عــرب التنوينــات املنملــة لــ 
ودي فقـد اختـ ت بعضـها أما الوحدات ال خرفية املنتشر  عل  جانيب ااور العمـ ،تنوينات التن يم املتماثل

احـد  كالتـا عـرب تعدديـة املوقـ  املنـاين ضــمن  ،تن يمـا مـائال وبعضـها اآلخـر تن يمـا ذا ثباتــية واســتقرار
الفضـــاء األســـال إىل حتقيـــ  إيهـــا  ابحلركـــة املتوازنـــة والتوســـ  الفضـــائي واالنطـــال  مـــن القلـــ  املركـــ ي إىل 

 التباعد إبيقاع تدرجيي بن كل وحد  وأخرى. ارارج عرب االُاهن وف  من ور شنلي ينطوي عل 
أما تن يم حركة األغصان فقد ل لت )املساحة األساسية( حبركة حل ونية متعـدد  منـاط  االنب ـا  عـرب 
اك ر من غصن حل وين متقاط  ومتداخل التفرعات احلل ونية امللتفة تـرتبط فيهـا املفـردات ال هريـة والقلـوب 

( من خالل دجمها ابلغصن وتسري طبقا حلركت  واُاهاتـ ، أمـا األركـان ال خرفيـة )الوحدات ال خرفية الصغري 
فــأظهرت حركتهــا الغصــنية علــ  وفــ  تن ــيم حلــ وين متعــدد االلتفافــات والتقاطعــات والتفرعــات املتداخلــة 
 فيما بينها بصور  ك يفة. فضال عن القل  املرك ي ال ي انطوى عل  تراكـ  ثالثـة أجـ اء اعتمـدت احلركـة

واجلـ ء الوســطي ذو  ،الغصـنية جل ئـ  ارـارجي علــ  تن ـيم حلـ وين حقــ  تعاكسـا اُاهيـا للمــــفردات ال هريـة
 أما اجل ء الداخلي فقد ل ل ابلتن يم الغصين احلر.  ،حركة متموجة من غصنن

 ا سس البنائية املعرمد  يف الركوينات الز ر ية
ين علـ  مبـدا التـوازن املتماثـل عـرب ااـورين )العمـودي من خالل ما ظهر بـ  الن ـا  العـا  للبـاب فقـد بـ

واألفقــي( يف حــن ارتنــ  الن ــا  التصــميمي لفضــاء األطــر علــ  وفــ  مبــدا التنــرار بطريقــة تن ــيم وحداتــ  
يف إشــغاوا لفضــاء األطــر نــت  عــن هــ ا املبــدأ حتقيــ  رؤيــة "املتماســة وحبجــم مســاحي واحــد حققــت تــواز 
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ضــــائية املتجســــد  ضــــمن أركــــان املســــاحة أحــــدثت تنوعــــا يف هيئتهــــا التنوينيــــة تتابعيــــة حنــــو املســــاحات الف
وأشغاوا ال خريف حققت تنافؤا بن االُاهن بين عل  وف  الوحـد  التصـميمية بـن جممـل تنوينـات هـ ه 

 املساحة.
 املساحة األساسية إىل أتسـيس منـطو  يف حن عملت التعددية الشنلية يف الصفات امل هرية لتنوينات

مــن التنوينــات اعتمــدت علــ  تنرارهــا مــن خــالل نشــرها املن ــف بــن ثنــاا الفضــاء األســال، فضــال عــن 
قصـد منـ  حتريـك العـن حنـو مسـح شـامل "فضـائيا"التنوع يف التعددية االُاهية أعطت ثباتية شنلية واتـ ا 

لتن ـيم الشـنلي علـ  وفــ  عـرب التنـوع يف التن ـيم املنـاين للتنوينــات ال خرفيـة، أمـا القلـوب ال خرفيــة ذات ا
التسلسل التتابعي للمحور العمودي فقد حتققت السياد  امل هرية املتفرد  للقل  املرك ي من جـراء املبالغـة 
يف مساحة األشغال الفضـائي ابلنسـبة لبـاقي القلـوب إال إلـا يف الوقـت نفسـ  أخـ ت تتناسـ  مـ  قلـوب 

ذي تنـرار متطـاب  للقلـوب املنملـة علـ  كـال جـانيب النل العا  للفضاء األساسي يف ضـوء اتـ ان متماثـل 
 ااور األفقي ذات التناوب يف التن يم املناين مما من عن وحد  تصميمية متنوعة.

 امامة  الر نية الرنفي ية
ل ــل البــاب خبامــة الــ ه  عــرب تقنيــة تنفيــ  زخــار  الفضــاء االســال لســلوب البــارز والتلــوين املباشــر 

 ،ينات بغية احدا  الربوز والوضو  بصور  منسـجمة ومتناسـقة بـن الفضـاء والتنوينـاتابملينا لباقي التنو 
لنـل تنـوبن دون "عن ذلك اعتماد التضاد اللوين بن تنوين واخر مما حق  انفرادية واضحة ولـاي ا"فضال

عـرب يف اسـلوب تنفيـ  ال خـار  "اخر لست ناء التنوين اجملسد ملنتصف الفضاء االسال ال ي حقـ  تنوعـا
تعدديتها بواسطة البارز والت ر  والتلوين املباشر ابملينا مما حتققت ل  السياد  امل هريـة. امـا مسـاحة االطـر 
ال خرفية فقد مت اعتمادها عل  تقنية البارز والتلوين املباشـر ابملينـا ا ـر عنهـا حتقيـ  رؤيـة واضـحة للنصـوص 

 ضاء االطر. ارطية من جراء تباينها العايل م  لون االرضية وف
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 (  3العينة )
  2.11 ×  االرتفـــــــــــــــــــاع 7األبعـــــــــــــــــــاد: 

 العرض.
  -ال خــار  املســت دمة: نباتيــة )زهريـــة 

 كأسية( خطية وحيوانية.
 مينا. -نوع ارامة: ذه  

 التحليل  

 الفضاء العام للباب
اعتمــد التنــاظر ال نــائي علــ  وفــ  ااــور 
العمـــــودي أساســـــا يف حتقيـــــ  الن ـــــا  العـــــا  

  تــواز   ممــاثال  علــ  جــانيب ممــا حقــ ،للبــاب
ااور العمودي من خالل تن يم التنوينات 
ال خرفيــة ذات اويئــة التنوينيــة املتنوعــة وفــ  
ـــــــــة متناقصـــــــــة يف  ـــــــــابعي إبيقاعي تسلســـــــــل تت
الرتتيــ  صــعودا إىل األعلــ  بصــور  شــريطية 
عـــــــــرب حمـــــــــور واحـــــــــد.مت إخضـــــــــاع التقســـــــــيم 
املساحي وفقـا وـ ا الن ـا  إىل )أطـر زخرفيـة 

ساحة أساسية مفرد ( عمد املصمم إىل و م
اســت دا  التضــاد اللــوين بــن املســاحتن ممــا 
عـــــ ز مـــــن فاعليـــــة التقســـــيم، وجـــــاء أشـــــغال 
ـــــــــة  ـــــــــات زخرفي املســـــــــاحة األساســـــــــية بتنوين
ـــا  متنوعـــا  لفضـــاءاهتا  حققـــت أســـلواب  تن يمي
مج  بن التناظر ال نائي الـ ي حيقـ  لاثليتـ  

فـ  تن ـيم رابعـي حقـ  تنـافؤا وتـواز  لعمـو  التن ـيم ل ـل بـ  التنـوين م  الن ا  العا  للباب وآخـر علـ  و 
 املرك ي.

 أ واع الركوينات   ال غاهلا الز ريف 
ارتن  التقسيم الفضائي لألطر ال خرفية إىل إحدا  تنوينات زخرفية )خـــطية ونباتية( حققت تن يمـا  

 تنوينـات األشـغال ارطـي والنبـايت املتجسـد  شنليا  متماسا  بن مساحاهتا التنوينيـة لحجـا  متباينـة بـن
لفضاء األطر ال خرفية "ضمن أركان األطر ال خرفية وااققة لتفعيل يناف  االمتدادين احد  كالتا إلغاءا

وجــاء هــ ا التنــوع  ،إال مــن ثغــرات شــغلت مبفــردات زهريــة بســيطة هبيئــة م هريــة قريبــة مــن أشــناوا الواقعيــة
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شنليا  ع ز ابلتنـافؤ لتنويناتـ  مـن حيـ  تقسـيمها املسـاحي و إشـغاوا الفضـائي  التنويين ليحق  تن يما  
الــ ي اعتمــد أحــدتا علــ  نصــوص خبــط ال لــ  علــ  وفــ  تن ــيم ســطري يعتمــد علــ  مســتوين عملــت 
احلــرو  الصــاعد  كاأللفــات و الالمــات اىل إعطــاء االســتقرار و الوحــد  للتنــوين ضــمن جمــالن متعــادلن 

ب خار  زهرية واقعية امل هر، يف حن اعتمد األشغال ال اين ب خار  زهرية ذا تن يم غري  شغلت أرضياهتا
ذي "بصــرا"ممــا أســهمت يف أتســيس مســارا ،خاضــ  للتنــرار بقيمــة لونيــة مماثلــة جملمــل تنوينــات املســاحة

هـو أسـلوب تتابعية اللا  قراء  الن  ارطي و إاثر  االهتما  حنـو مضـمون  القدسـي و ممـا عـ ز مـن ذلـك 
التنفي  املغاير للفضاء العا  بلون املعدن ال ي أعط  فرصة إظهاره بشنل واضح ابلنسبة لباقي مساحات 

 الباب.
عمــد املصــمم مــن خــالل التقســيم الشــنلي للمســاحة األساســية إىل إخضــاعها لتعدديــة اويئــة امل هريــة 

ية( تن يما  رابعيا  متناظرا  عرب كل ركن من إذ اخت ت )التنوينات الركن ،ألنواع التنوينات الشاغلة لفضائها
نــت  عنــ  إنشــاء  زخرفيــا  مــن نــوعن )زهــري و كأســي( بصــيغة ممت جــة، إذ ســايرت  ،أركــان الفضــاء األســال

يف حـن أ ـر  ،األغصان ال هريـة حركـة األغصـان النأسـية مـ  تـرجيح السـياد  الواضـحة لل خـار  النأسـية
صــا  وحــدات والــي تعــد امتــداد للتنوينــات الركنيــة اىل إشــغاوا بنــوع عــن التنوينــات الــي ل لــت هبيئــة أن

واحد )زهري( احد  مغاير  يف اويئة امل هرية ملفرداهتا عرب أزهار بسيطة تعنس املسقط اجلانيب و الرأسي 
فضال عن توريقات ذات حافة بسيطة. كما تضمنت ال خار  الركنية وحـدات اختـ  إحـدها هيئـة م هريـة  

يف حــن اختــ ت األخــرى هيئــة أنصــا  وحــدات  ،نيــة شــغلت ب خــار  زهريــة مب هرهــا الــواقعيكاملــة معي
 شغلت بعناصر زهرية ذات تن يم انتشاري وأشنال حيوانية )طري اودهد(.

أما التنوينات األخرى الشاغلة ملنتصف الفضاء األساسي فقد حققت تنوعا  يف هيئتها التنوينية ل ل 
نيـــة زهريــة( اذ تتـــألف مـــن )قاعــد ( هبيئـــة مســتوحا  مـــن عنصــر كأســـي ذي قـــاع التنــوين الســـفلي )هبيئــة آ

فضال عن مقابض وفوهة  ،م دوج و)بدن( ذي اتساع من األعل  ولاية مستدقة ترتن  عل  القاع امل دوج
حمملــة ابألزهــار الواقعيــة املســتدير  يف مراحــل النمــو البســيطة وأخــرى مســتنملة لنموهــا،أ ر عــن األشــغال 

 لبـدن اآلنيــة حتقيقهـا للمماثلـة و االنســجا  مـ  التنوينــات الركنيـة عـرب التوحيــد امل هـري ملفرداهتمــا ال خـريف
فضــال عــن إن بــدن اآلنيــة م ــل نقطــة ارتنــاز النب ــا  التنوينــات الــي تعلــوه و انطالقهــا إىل األعلــ  عــرب 

ن ال ي يعقب  ليع ز من تسلسل تتابعي ابمتداد عمودي ذي لال شنلي بن تنوينات . و قد جاء التنوي
فاعلية التماسك من خالل اويئة التنوينية لشغال مساحي صغري إبظهار لوين ليحق  تباينيت  م  الفضاء 
العا  وابقي التنوينات الي تعلوه والي امتازت بصفة التدرج يف احلجـم املسـاحي مـن األكـرب إىل األصـغر،  

ف  هيئة لوزية تنطوي عل  تراك  جل ئن مت اعتماد األشغال كما ل ل القل  املرك ي ابحلي  األكرب عل  و 
الفضــائي جل ئــ  ارــارجي ب خــار  مــن نوعن)كأســي وزهــري( بصــيغة ممت جــة إذ ســايرت األغصــان ال هريــة 

يف حــن شــغل ج ئهــا املركــ ي  ،حركــة األغصــان النأســية ذات الســياد  الواضــحة و تنــت م وفقــا لتن يمهــا
الــواقعي ولشــنال حيوانيــة لطيــور خمتلفــة. أمــا ابقــي تنوينــات القلــوب ذات ب خــار  زهريــة ذات امل هــر 

اويئــة املســتوحا  مـــن عناصــر كأســـية فقــد شـــغلت بنصــوص خطيـــة خبــط ال لـــ  علــ  وفـــ  تن ــيم شـــريطي 
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وحققت تنوينات القلوب ال خرفية شدا  فضائيا  ذا ج ب بصري  ،مرتاك  مبستوى واحد وآخر مبستوين
 عرب تعددية شنلية ذات ترابط متناف  بقيمة لونية موحد .عل  وف  تدرج مساحي 

ارتن  األشغال الفضائي للمساحة األساسية إبنشاء واحد من نوع زهري ل لت مفرداهتا هيئة م هرية 
بسيطة ومركبة تلح  ابلغصن األحادي ذي اللون املصمت من املعدن ذات  تتفرع من  األورا  النباتية ذات 

ملسننة. وقد حققت أشغاال  كامال  للمساحة ممـا عـ زت مـن النـواحي التعبرييـة واجلماليـة احلافات البسيطة وا
 لتنوينات الباب بتقنية تنفي ية ذات تباين عالو م  تنوينات ه ه املساحة.

 الرنظيم املكا  للركوينات الز ر ية 
فقــي وعمــودي( اين )أعطــ  النــات  املتحقــ  لتنوينــات األطــر ال خرفيــة إىل إحـــدا  تن ــيم منــاين متبــا

ذي تـــرابطو شـــنليو لتنويناهتـــا ذات االســـت دا  التمـــاثلي ملســـاحاهتا الفضـــائية املتماســـة، ممـــا حقـــ  مســـارا  
تتابعيا  حنـو جممـل املسـاحة مـن خـالل االظهـارات الـي اتصـفت هبـا تنويناهتـا األفقيـة والعموديـة خبصوصـية 

والفاعليــة املتحققــة مــن جــراء تنامــل الـــن   االســتقرار املنــاين ضــمن فضــاء املســاحة وتن يمهــا الســـطري
القــرآين علــ  طــول االمتــداد التتــابعي لتنوينــات الفضــاء التصــميمي وــ ه املســاحة، وممــا زاد مــن تنافؤيـــة 
التتــاب  البصــري هــو التن يــف يف األشــغال ال خــريف ألرضــية النصــوص ارطيــة والتنوينــات الركنيــة ب خــار  

 موحد . زهرية ولمتداد فضائي بقيمة لونية
أمـــا تنوينـــات املســـاحة األساســـية الـــي ن مـــت علـــ  وفـــ  ااـــور العمـــودي املنصـــف لفضـــاء املســـاحة 

مـن اآلنيـة "األساسية بصور  شـريطية ضـمن حمـور التنـاظر، فقـد حققـت تن يمـا  متنـاواب  عمـودا  وأفقيـا بـدءا
كيــ  علــ  التفعيــل العمــودي والــ ي ال هريــة وانتهــاءا  ابلقلــ  ال خــريف، اســهم تن يمهــا املتنــاف  يف تع يــ  الرت 
 أات  تتابعا  بصرا  واُاهيا  ساحبا  إىل أعل  الفضاء التصميمي للباب.

ذي رؤيــة واضــحة ضــمن الن ــا  "يف حــن نــت  عــن التن ــيم األفقــي للقلــوب ال خرفيــة اىل حتقيــ  تــواز 
مــن ااــاور املائلــة  عــن ظهــور تنوينــات ذات تنــوع يف تن يمهــا املنــاين اختــ ت"التصــميمي للبــاب، فضــال

فضائيا  قصد من  حتريك العن "أساسيا  يف تفعيلها االُاهي حنو املواق  الركنية للباب أ ر عنها شدا"مرتن  ا
أعطـ  تنوعـا  اسـت نائيا  ابلنسـبة للتن ـيم املنـاين لبـاقي  ،عرب املواق  الركنية األربعة لفضـاء املسـاحة األساسـية

ن يم األفقـي والعمـودي حيقـ  التـوازن االُـاهي،ع ز مـن خـالل القيمـة اللونيـة التنوينات وانسجاما  بن الت
 املماثلة لباقي التنوينات وااققة للتضاد ابلنسبة للفضاء األسال.

 ا سس البنائية املعرمد  يف الركوينات الز ر ية  
، نـــت  عنـــ  حركـــة أســـس التصـــميم العـــا  للبـــاب علـــ  وفـــ  مبـــدأ التـــوازن املتماثـــل عـــرب ااـــــور العمـــودي

اُاهيــة عموديــة لآلنيــة ال هريــة والقلــوب ال خرفيــة بفعــل التنــرار املتغــري وــا بصــور  حموريــة شــريطية واعتمــاد 
التـــدرج املتسلســـل يف األشـــغال املســـاحي للقلـــوب ال خرفيـــة علـــ  وفـــ  إيقـــاع متنـــاق  ينطـــوي علـــ  الشـــد 

ضــها علــ  وفــ  امتــداد واحــد، نــت  عنهــا الشــنلي أحدثتــ  تالمــس التنوينــات ال خرفيــة و ُاورهــا مــ  بع
سياد  م هرية واضحة للقل  املرك ي يف منتصف الفضاء العا  بفعل كرب قياس  يسانده إزاء ه ا اإلظهار 
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التعدديـــة يف مراكـــ  ال قـــل للقلـــوب الـــي تشـــنل منـــاط  ســـح  بصـــري متتابعـــة حنـــو األعلـــ  ذات ســـياد  
تضــادا يف هيئتهــا التنوينيــة و قيمتهــا اللونيــة الــي جــاءت  يف حــن حققــت اآلنيــة ال هريــة ،متناقصــة األتيــة

منسجمة م  الفضاء األسال يف ضوء شاكلة مستوحا  من الطبيعة الواقعية م لت نقطة االرتناز األسال 
 لتنوينات القلوب ال خرفية. 
 امامة  الر نية الرنفي ية 

  منهـــا ابملينـــا علـــ  وفـــ  اعتمـــدت البـــاب علـــ  خامـــة الـــ ه  بصـــور  أساســـية يف حـــن نفـــ ت منـــاط
أسلوب التلوين املباشر كما يف التنوينات ارطية املسطحة ضـمن املسـاحة األساسـية ذات الوضـو  بفعـل 
التباين اللوين بن األزر  واألبيض واعتماد احلفر البـارز يف تنفيـ  زخـار  التنوينـات الركنيـة ذات اإلنشـاء 

لوب ذات  يف تنفي  القل  ال خريف الوسطي واآلنيـة ال هريـة، أمـا امل دوج من نوعن والتلوين ابملينا وهو األس
مـن ابقـي "بقية املساحة األساسية فقد نف ت لسلوب احلفر الغائر ل خارفها ال هرية الي تبدو اقل وضوحا

 التفاصيل واعتماد األرضية املسطحة املشغولة ابملينا يف تنفي  التنوينات ارطية ضمن األطر ال خرفية.
 البحث ةخالص

اسهم ثبات املدى الفضائي ألبواب الروضة الناظمية عل  وف  اويئة املستطيلة ولبعاد اثبتة تبعا   -2
ويف الوقــت ذاتــ  نــت  عنــ  غيــاب  ،إىل ُســيد هويــة البنيــة التنوينيــة ألبــواب املراقــد املقدســة ،لنــوع ارامــة

ستدع  التأكيد عل  املصمم إىل ب ل جهد كبري عامل التمي  بن األبواب اجملاور  ضمن املرقد الواحد مما ا
لتشــديد فعاليــات عمليــة لتحقيــ  املغــاير  الشــنلية وفــ  خيــارات تصــميمي  متنوعــة يف التنوينــات ال خرفيــة 

 لتأسيس رؤية تصميمي  تدعو إىل خصوصية التنوين ال خريف لنل ابب.
ت للتعبــري عــن االنتمــاء واوويــة أات  الفضــاء العــا  للبــاب قابليــات واســعة للتقســيم املســاحي كيفــ -1

للمراقد املقدسة من خالل ختصي  مساحات فضائية تشغل ابلنصـوص القرآنيـة املباركـة واألشـعار الدينيـة 
فضال عـن اتسـيس إمنانيـات هائلـة يف عمليـات التتـاب  لفعاليـات  ،اراصة ابملرقد ذات  من قري  آو بعيد

والي قدمت مستوا  من التماي  بن تنوينات الباب الواحد   التنوع يف أسالي  تصميم التنوينات ال خرفية
من خالل التنوع يف ن امها ال خريف ال ي حق  تداخال م  الفضـاء األسـال أ ـر عـن توازنـ  الشـنلي مـ  

 الباب.
حتق  ال راء امل هري لبنية التنوينات ال خرفية بفعل التنوع املتغري يف العناصـر الداخلـة يف تن يمهـا  -7
لي وفـــ  تعدديــــة أشـــغاوا ال خــــريف بنـــوع آو نـــوعن فضــــال عـــن االخــــتال  يف احلجـــم آو ارامــــة آو الشـــن

أسلوب التنفي  بن مفرد  واخرى ضمن التنوين الواحد مما اسـهم يف إضـفاء التنـوع و احلركـة يف الصـفات 
 امل هرية بن تنوينات الباب وف  وحد  تصميمي  مرتابطة.

للتنـوين وفـ  نـوع زخـريف واحـد ثبـاات يف شـنلها امل هـري بـن تنوينـات  م حتق  املنو ت البانيـة -6
األبواب امل تلفة مما أ ر عن لـاي  واضـح ومتفـرد لنـل تنـوين مـن تنوينـات البـاب ذات األشـغال املوحـد 

 ابلنوع ال خريف.
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لـــ ا فقـــد  ،نتيجـــة ملـــا اتســـمت بـــ  فضـــاءات األبـــواب بصـــفة االتســـاع العمـــودي الواضـــح جلميعهـــا -5
ست إمنانيات هائلة من التقسيمات الفضائية الي تتاب  فيها فعاليات متنوعة من أسالي  تن يم اُاه أس

 التنوينات ال خرفية عل  املستوى العمودي واألفقي واملائل.
أدى االتساع العمـودي لبنيـة ابب املرقـد إحيـاء  ابلقـدر  علـ  التنـوع يف التن ـيم املنـاين للتنوينـات  -4

ال عــن التعويــل علــ  التن ــيم الشــريطي للتنوينــات وفــ  ن ــا  مــرتابط أضــف  ثبــاات و تنوعــا فضــ ،ال خرفيــة
 ضمن وحد  تصميمي  متناملة لبنية شنل الباب.

التنــوع الضــمين يف التن ــيم املنــاين للتنوينــات ال خرفيــة عــرب اســت دا  تعــدد يف التن ــيم الشــريطي  -3
لتنـويين والشـنلي واللـوين واالُـاهي ضـمن ابب يسـتحوذ والبؤري والرتبيعي جاء ألسـباب تتعلـ  ابلتنـوع ا

 عليها الشنل املستطيل عمودا .
احليوانية( بصياغات متنوعة عل  ،اوندسية،ارطية،است دا  اكرب قدر من األنواع ال خرفية )النباتية -8

ــــــيعنس ال ــــــراء  ــــــات التنفيــــــ  جــــــاء ل ــــــف شــــــنلي وإغــــــال  فضــــــائي وتنــــــوع يف ارامــــــات وتقني ــــــ  تن ي وف
 والقدر  عل  مج  وضم التنوعات التنوينية ضمن ابب واحد .، هريامل

مـن خـالل املغـاير  يف اإلخـراج اللـوين أو كـرب  ،مت الفصل بن تعددية التنوينات ال خرفيـة امل تلفـة -9
األشغال املساحي أو االختال  يف تقنية التنفي  بغية إحدا  الوضو  والفصل لنل نوع دون أن يقوض 

 لية للتنوينات.من الوحد  الن
اقتنصت التنوينات الشاغلة اور اُاهي واحد)عمودي( فرصة إعطاء إحياء  ابالمتداد والتوس   -21

يف حـن أ ـر عـن التنوينـات ذات التن ـيم األفقـي إىل إعطـاء صـفة االتـ ان امل هـري  ،إىل األعل  واألسفل
 لشنل الباب فضال عن التنوع ابحلركة االُاهية.

اك ــر مـن أســلوب يف التوزيـ  الغصــين جـاء ليــوائم التنـوع يف التقســيم املسـاحي للفضــاء اسـت دا   -22
ضمن تنوينات األطر ال خرفية واملساحة األساسية ولي هر املطاوعة عل  التنيف والت لل مهما اختلفت 

 مواصفات الفضاء.
األطــر ال خرفيــة الرتكيــ  علــ  الن ــا  الســطري والشــريطي يف التنوينــات ارطيــة ضــمن األشــرطة و  -21

واعتمــاد خطـــوط ذات أداء وظيفــي كالنســـخ وال لــ  غـــري املرتاكـــ  هــو إلحـــدا  الفعــل االتصـــايل لقـــراء  
 الن  فضال  عن اجلاين الت ييين السيما يف ضوء اعتماد زخار  ملحقة ت ين أرضيات التنوين ارطي.

اوا املساحي وتفعيـل معاجلتهـا اللونيـة األتية املوقعية للتنوينات ال خرفية املرك ية املوق  وكرب أشغ -27
هــو لتأســيس نقطــة جــ ب بصــري تعمــل علــ  توزيــ  اهتمــا   ،املغــاير  كــال  أو جــ ء  جملمــل تنوينــات البــاب

املتلقـــي و حتـــد  تتـــاب  انســـياي يف املســـح البصـــري الســـيما يف ضـــوء اعتمـــاد التـــدرج املتسلســـل يف حجـــم 
 التنوينات ال خرفية عند تن يمها. 

 المصادر:

 .2958،بغداد،مطبعة اجملم  العلمي العراقي،دليل خارطة بغداد،مصطف ،جواد .2
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 .ب.ت ،دار الطباعة احلدي ة ،مشنلة الفن ،زكرا ابراهيم .6
 .2934 ،دار مصر للطباعة ،مشنلة البنية ،زكرا إبراهيم .5
 .2999 ،لبنان،دار صفا،ال البيت،مصع ،السجاين .4
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 .2933 ،دار احلرية للطباعة ،السنة ال انية،8العدد"لشعيبالرتا  ا"ملح  ،املقدسة
 .2985 ،شريين إحسان شريزاد،مبادئ يف الفن والعمار ،الدار العربية، بغداد .8
 .ب. ت ،القاهر  ،مطاب  رمسيس ،ال خرفة ،عبد احلميد يوسف .9

دار الشــؤون  تصــدر عــن ،آفــا  جمـــلة ،الفنــون ال خرفيــة يف العمــار  العربيــة ،عــالء اســن عبــد احلســن .21
 .2995،شباط –كانون ال اين   ،السنة العشرون،وزار  ال قافة واألعال  ،ال قافية العامة

 .2933،النجف ،مطب  الرشاد،قاضي احلاجات،عبال،املرشدي .22
رســــالة  ،وســــا  كامــــل عبــــد األمري،أســــالي  تصــــميم ال خــــار  النباتيــــة يف واجهــــات احلضــــر  العباســــية

 .1117،جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة  ،ماجستري
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الطائفية واثرها في بنية المجتم  المدني: مقاربة لترسي  رالة التعاي  

 السلمي في العراق 

Sectarianism and its impact on the structure of civil 

society: An approach to strengthen the peaceful co-

existence in Iraq  

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

 المقدمة

 أهمية البحث  :اوال
 ؛يعـــد العنـــف  الطـــائفي  أقـــد  وأخطـــر داء منيـــت بـــ  شـــعوبنا ودولنـــا علـــ  اخـــتال  دوراهتـــا احلضـــارية

يس الدولــــة الوطنيــــة عقــــ  انتهــــاء احلــــرب العامليــــة األوىل.  ومــــ  التغيــــريات الــــي  وابلــــ ات منــــ  فجــــر أتســــ
بــرزت  ،اجتاحــت األن مــة السياســية يف املنطقــة العربيــة بفعــل تصــاعد حركــة االحتجاجــات الشــعبية فيهــا

. حالة من  إعاد  الفرز اجملتمعي والسياسي و ه اجملتمعات وف  أسس االنتماء الطائفي  والقـومي والـديين
وقد انعنست ه ه احلالة عل  العالقات بن الدول العربية ودول اجلوار لتشـهد هـي األخـرى تـوترا طائفيـا 

ألهليــة والدوليــة يف املنطقــة عمومــا. وهنــ ا أصــبح اينــ ر بتصــاعد  احتمــاالت الصــدا  او حــىت الن اعــات 
ألوســط وفــ  أســس الشــر  العنــف الطــائفي أع ــم مشــنلة بنيويــة هتــدد بتفتيــت األواصــر اجملتمعيــة لــدول ا

طائفيـــة بعيـــد   عـــن األســـس الوطنيـــة واملدنيـــة وحـــىت اإلنســـانية  وـــ ه اجملتمعـــات. والواقـــ  أن خطـــور  هـــ ه 

                                                        
 ./ مرك  الدراسات االسرتاتيجيةربالءجامعة ك - 2
 ./ مرك  الدراسات االسرتاتيجيةجامعة كربالء  - 1
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ال اهر  قد انسحبت إىل قطاعات ك ري  يف الدولة العربية املعاصر  والسيما قطاع اجملتم  املدين لتعاين هي 
 األخرى من حالة التجاذب واالستقطاب الطائفي. 

 مشكلة البحث  :ثانيا
وتقصـــي أاثرهـــا  ،وســـرب أغوارهـــا ،إن املشـــنلة الـــي يعاجلهـــا البحـــ  تتمحـــور حـــول فهـــم كنـــ  الطائفيـــة

وتـــداعياهتا علـــ  بنيـــة وتنـــوين اجملتمـــ  املـــدين يف دول املنطقـــة ومنهـــا العـــرا  وســـبل تالفيهـــا لرتســـيخ حالـــة 
 التعاي  والسلم األهلي. 

 فرضية البحث  :ثالثا
إن توظيــف الطائفيــة  ضــمن املنطلقــات واملصــاو السياســية "إىل إثبــات فرضــية مفادهــا يســع  البحــ 

والفئوية الضيقة اثر وسيؤثر سلبا يف بنية اجملتم  املدين، وزع ع حالة التعاي  السلمي  لدول املنطقـة عامـة 
 ."والعرا  بشنل خاص 

 منهيية البحث :رابعا
 ،  التحليل الوصفي يف بيان مشنلة البح  وتـداعياهتااعتمد الباح ان يف إثبات فرضيتهما عل  منه

وفقــا لطريقــة  ،ومــنه  التحليــل املقــارن للتفريــ  بــن الطائفيــة واجملتمــ  املــدين مفهومــا وجمتمعــا ومنــط ســلوك
 االستقراء يف البح  العلمي.

 خطة البحث :خامسا
عل  بيان مفهو  الطائفية مت تقسيم البح  إىل مقدمة، وثالثة مباح ، وخالة. املبح  األول يعمل 

عل  مستوى التعريف وأسباب ال هور مبطلبـن، واملبحـ  ال ـاين يـ ه  إىل توضـيح مفهـو  اجملتمـ  املـدين 
عل  مستوى التعريف وارصائ  والوظائف مبطلبن، بينما يتطر  املبح  ال ال  إىل عملية التحـول مـن 

لتقــاط  بــن اجملتمعــن ومتطلبــات التحــول مــن األول إىل اجملتمــ  الطــائفي إىل اجملتمــ  املــدين مبينــا جمــاالت ا
 ال اين مبطلبن أيضا.

 المبحث األول: مفهوم الطائفية 

يتطل  فهم الطائفية بشنل واضح تعريفها أوال، وبيان أسباب ظهورها يف جمتمعاتنـا اإلسـالمية اثنيـا، 
 وه ا ما سيتم من خالل املطال  اآلتية:
 ية  املطلب األول: تعريف الطائف

أمـا الطائفيـة فتعـين التعصـ   ،تتف  معاجم اللغة عل  أن معو الطائفة هـو اجلماعـة والفرقـة مـن النـال
وهــي مصـدر صـناعي أو اصــطال  مشـت  مـن لفــظ )طـا ، يطـو  طوافــا، فهـو طــائف(،  ،لطائفـة معينـة

ر يف فلنـ ؛  والـ ي يبقـ  مالزمـا ملتصـقا مبـا يطـو  أو يـدو  ،والطائفي هو املتعل  بطائفت  بشنل متطر 
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 (Sectarian)ويقابــل هــ ا املصــطلح يف اللغــة االننلي يــة مفــرد   ،(7)كمـا اجلــ ء مــن كــل ال فنــاك لــ  منــ . 
إذ التعص   (6).الي تعين العضو يف مجاعة او الش   ذو االف  الضي  واملنغل  عل  افنار مجاعة معينة

يين( كما هـو تعريـف املـ ه  وإمنـا التعصـ  هنا ليس مل ه  مبعو اختيار االعتقاد أو اإلميان ابجتهاد )د
إذ قــــال صــــلوات هللا  ،ابالنشــــداد والتبعيــــة الســــلبية واســــتالب إلراد  الطــــائفي يف مواجهــــة حركــــة الطائفيــــة

ليســـت العصـــبية أن حيـــ  املـــرء قومـــ ، بـــل أن يـــرى املـــرء شـــرار قومـــ  خـــريا مـــن خيـــار قـــو  "وســـالم  عليـــ :
قران النر  ست عشر  مـر  يف اشـار  اىل مجاعـة مـن النـال لـيس وقد وردت مفرد  الطائفية يف الآخرين". 

مــن هنــا يــربز الفــر  بـن مفهــومي الطائفــة الــي تشــري اىل التنــوع يف املعتقــدات (5).فيهـا لييــ  يف مــد  او ذ 
والطائفيـة الـي تعـين اسـت دا  هـ ا التنـوع الـديين لتحقيـ  اهـدا  سياسـية  ،واملمارسات الدينية بن االفراد

ن عــة سياســية ال "للــا: وعــن هــ ا االُــاه يف تعريــف الطائفيــة وجــد احــد البــاح ن  (4).صــادية وثقافيــةواقت
عالقـــة وـــا ابلعقائـــد الدينيـــة أو امل هبيـــة، وإمنـــا اســـتغلت ارالفـــات امل هبيـــة ألغـــراض مصـــلحي  بعيـــد  عـــن 

 (3)الدين".
ة أو عرقيـــة ليبـــن دور األقليـــة وعنـــدما يتـــداخل مفهـــو  الطائفيـــة مـــ  مفـــاهيم أخـــرى فلســـفية أو م هبيـــ

 ،الـدين)العددية يف اجملتم  املنفصل عن دور األمة الي تعي  ضمنها ه ه األقليـة، فيغـدو بـديال  ملفـاهيم: 
إىل مـ ه   أو هويـة  (الطائفيـة)سـيعي  اجملتمـ  عنـدها حالـة مـن التـأز  الناشـ  عـن حتـول  ،(العِّر و وامللّـة

  وتتعـاىل عليهـا لتتفـاقم عوامـل االنقسـا  واالقتتـال الطـائفي وتتغلغـل يف انتماء حتل حمل االنتمـاءات األعلـ
األوساط الشعبية  أك ر من غريها  مث تعم ابقي األوسـاط والطبقـات االجتماعيـة لتقـ  الـبالد ضـحية لـنهم 

لة   ،التطر  والتعص  الطائفي وتتحول اجلماعات الطائفية إىل مِّلولو وحنِّولو متصارعة ّلة أو حنِّ تتشد  كل مِّ
 بنولا الفرقة الوحيد  الي للك احلقيقة  سواء أكانت حقيقة اترخيية أ  حقيقة معاصر .

فـ ذا مــا كــان  انتمــاء  .مفهـو  الطائفيــة  ينبــين علـ  فنــر  االنتمــاء لطائفــة معينـة دينيــة أو اجتماعيــة نَّ إ
عنــدما يســع  لي  ، لكاإلنســان إىل طائفــة أو مــ ه  معــن ال جيعلــ  ابلضــرور  طائفّيــا ، فانــ  يصــبح كــ

عمل لإلضرار حبقو  الطوائف األخرى ويت   سلوكا  حياول من خالل  إكساب طائفت  تلك احلقو  الي 
وإذا كـان ميـل اإلنسـان لطائفتـ  وفرقتـ  الـي ينتمـي إليهـا جـ ء مـن  تنون لغريها ُاهال  وا وتعصبا  ضـدها.

ل ــل تلــك ال ــاهر  الــي حتــول اإلنســان مــن عنصــر بنــاء  الرتكيبــة اإلنســانية والفطــر  البشــرية، فــان الطائفيــة

                                                        
. أنطـوان  532. ص 2989ان ر يف ذلك كل مـن: إبـراهيم مصـطف  وآخـرون . املعجـم الوسـيط . اسـتانبول ، دار الـدعو ،  -7

 915. ص 1111  ، . بريوت، دار املشر  2نعم  وآخرون. املنجد يف اللغة العربية املعاصر . ط 
4  - Sidny I.Landan، Webster Illastrated Contemporary dictionary ، J.G.Ferguson publishing 

com،Chicago،1992،p.661 
، ص  1122، مـدارك للطباعـة والنشـر ، بـريوت ،  1117رشيد اريون ، ضد الطائفيـة : العـرا  .. جـدل مـا بعـد نيسـان  - 5

24 
، جملــة حــوار الفنــر ،  1117-2912  ، الن ــا  السياســي يف العــرا  بــن اااصصـة والطائفيــة منــ  عــا  عبـد الســال  متعــ - 4

 236، ص  1121( ،ايلول 26املعهد العراقي حوار الفنر ، بغداد ، العدد )
 ي عقــد يف بغــداد امللتقــ  الفنــري الــ د.عبــد ارــال  حســن ، دور الطائفيــة يف األزمــة العراقيــة ،  ورقــة حب يــة قــدمت أثنــاء   -3

   http://www.hdriraq.com/modules.php :منشور عل  الرابط االلنرتوين، 1119تشرين األول/أكتوبر  5- 6خالل يومي 

http://www.hdriraq.com/modules.php
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  ئل االنتماءات من اجل مصلحة انتماوتقد  النتمائ  الضي  وانتمائ  العريض إىل عنصر هد  وختري  لن
الضــي ، وهــو مــا يقــود اباصــلة إىل تفتيــت بنيــة اجملتمعــات ويقضــي علــ  مبــادئ الوحــد  اإلنســانية بصــور  

العداو  بن اإلنسان وأخي  اإلنسان. فالطائفية منه   سياسي يقو  عل  تسييس متطرفة ترسخ النراهية و 
وعندما   ؛االنتماء الطائفي للمواطن وأدجلت  يف احليا  السياسية عل  مستوى األفنار واجملتمعات والسلطة

ائفتـ  يوظف البعض املشاعر الطائفية املتولد  عن ذلك االنتماء الطائفي حتت شعار الدفاع عن حقـو  ط
حلشــد أتييــد أنصــارها لتحقيــ  مناســ  سياســية خاصــة او ضــيقة، فــان التســييس املــ هيب ســيدف  الطــر  
اآلخر إىل مواجهت  بتسييس م هيب مقابل ل ، فيساهم تصعيد وتري  التسييس امل هيب املتقابلن يف تصعيد 

ا السياســـي علـــ  إقصـــاء وســـتعمل الطائفيـــة ضـــمن جماوـــ العواطـــف الطائفيـــة والعواطـــف الطائفيـــة املضـــاد .
املواطنــة كرابطــة عضــوية وحيــد  للدولــة واســتبداوا ابلرابطــة الطائفيــة يف أصــل إنشــاء احليــا  السياســية وإدار  
مفاصــــلها وحصــــد أهــــدافها، ويف تنــــوين الدولــــة ويف إقامــــة هياكلهــــا وتن ــــيم شــــؤولا ومصــــاو جمتمعهــــا، 

د املــواطن ولـيس اجلماعــة الفرعيـة، وأنَّ أدا حموريــة متجاهلـة بـ لك أنَّ الوحــد  األسـال يف الدولــة هـو الفـر 
والء للجماعة الفرعية عل  حساب الوحد  العضوية الفردية )املواطنة( سيصادر وحد  أمة الدولة ويقضي 

  (8)عل  الدولة الوطنية ابلتبعية. وهن ا تغدو الطائفية سالحا  فتاكا  يهدد وحد  أمة الدولة والدولة معا . 
 أسباب ظهور الطائفية يف امليتمعات اإلسالمية   :انياملطلب الث

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

اصـة اباب تعد التـأويالت امل تلفـة لنصـوص القـرآن النـر  واألحاديـ  النبويـة املطهـر  واالجتهـادات ار
من األبواب املهمـة الـي فتحـت اجملـال للفـا الطائفيـة علـ  مصـراعي  يف جمتمعاتنـا اإلسـالمية، السـيما ألـا 
انتقلــــت مــــن الصــــعيد الن ــــري إىل اجملــــال العملــــي لتتجســــد بشــــنل تعصــــ  أعمــــ ، فأصــــبح الطــــائفيون 

احلال يستدعي من كل فري  يتصارعون عل  أتويالت للنتاب والسنة تقبل اجتهادات خمتلفة، وكان واق  
قبول احلوار اواد  والبناء م  اآلخر، لنن ذلك م حيصل إذ ذه  كل فري  إىل اعتبار نفس  فقـط ممـ ال 

ليتحرك هب ا الباع  منفرا ومفسقا لآلخر، ومبيحـا هـدر دمـ  وعرضـ   ،للفرقة الناجية الي تستح  احليا 
 ودين .
ممـــا خلـــ   ،دينيـــة واحلقيقـــة التارخييـــة املطلقـــة دون اآلخـــرين،كـــل طائفـــة تـــ عم احتنـــار الشـــرعية الان  إذ 

واتر  أخـرى يبقـ  دفينـا ينت ـر الفرصـة  ،صراعا مستحنما بـن الطوائـف اتر  يـربز سـافرا يف سـلوك أفرادهـا
املناسبة ليطل برأس  من جديد يف متوالية أزلية ال انفناك منها عل  الرغم من عالقات التصاهر والصداقة 

ألن وقــائ  التــاريخ دائمــا هنــاك مــن حيــاول  ؛صــاو والعــي  املشــرتك ووجــود التحــدات املشــرتكةوتبــادل امل
 استحضارها وبع ها وتغ يتها وأتجيجها من جديد. 

                                                        
نشور عل  الشـبنة الدوليـة للمعلومـات ان ر للم يد: حسن دروي  العاديل، الطائفية اجملتمعية والطائفية السياسية ، مقال م - 8

 http://arabs-for-democracy.com/democracy/pages/view/pageId/1742)االنرتنيت( عل  الرابط االلنرتوين: 
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 االسباب السياسية :الفرع الثا 
ومنهـــا اجملتمـــ   ،جنحـــت ن ـــم االســـتبداد والطغيـــان الـــي حنمـــت الشـــعوب اإلســـالمية لفـــرتات طويلـــة

فر  تسد". فعمدت "يف فسيفسائية اووية االجتماعية عرب اإلفاد  التامة من منطل  قاعد العراقي يف توظ
إىل تقسيم اجملتم  إىل فريقن: فريـ  حليـف للن ـا  مسـتفيد منـ  متحـول إىل أدا  مـن أدوات قمعـ ، وفريـ  

 منبوذ متهم مطارد مقص  ومضطهد. 
يلجـا  ،توصـد ابـواب املشـاركة واحلـراك السياسـيوعندما تغي  فرص املساوا  بن افراد وفئات اجملتمـ  و 

الــبعض الســت دا  خمتلــف االســالي  واالدوات وتصــبح االنتمــاءات العرقيــة وامل هبيــة اوراقــا وعملــة رائجــة 
عنــدها مشــاعر النراهيــة والعــداو  بينهــا بشــنل خطــري ودائــم،  تــربزاوــو  بــن منــو ت اجملتمــ ، و  فتتعمــ 

ومـ  ازداد حـاالت االسـتبداد وقسـو  الطغيـان  (9).احر بـن منو تـ  فئاتـ سيل  اجملتم  يف اتون صراع وتن
وحصره األمور ابُاه التش ي والتقسيم احتمـت منـو ت اجتماعيـة ابلقبيلـة وأخـرى ابلطائفـة ممـا اضـعف 

 وجعـل الطائفيـة السياسـية آليـة مرضـية تتقـاط  عـدائيا،مشاعر االحرتا  للتعددية الدينية وامل هبيـة اجتماعيا
  (21)والتعددية وال تعرب عنها يف أي حال من األحوال. 

 االسباب االجرماعية  :الفرع الثالث
مينـن اســت الص االســباب االجتماعيــة للعنــف الطــائفي مـن متالزمــة املاســي االجتماعيــة الــي تعانيهــا 

  ؛لن عـات املتطرفـةوالـي تعـد مـوارد مهمـة لتغ يـة م ـل هـ ه ا ،جمتمعاتنا واملتم لة يف اجلهـل والت لـف والفقـر
يشنل أرضية خصبة للتطر  والتعص  بنل ألوان  القبلية واملناطقية وغريها، وأخطرها التعص  الديين  اذ

وامل هيب؛ بسب  اسـتعداد اجملتمـ  اجلاهـل إلضـفاء عامـل القداسـة املـدعا  أو املتوتـة علـ  إفـراد معينـن أو 
ت  لـو  مـن التـدين، فيـ  الن ـري مـن مالمـح السـطحية أفنار معينة؛ وه ا  جم مـن كـون اجلهـل واألميـة تنـ

واررافــة والتعصــ ، الســيما إذا مــا اســت مرت أاد خبي ــة عامــل اجلهــل لتوظفــ  ابُــاه أتجــي  العصــبيات، 
 (22)ملآرب خاصة هبا، سياسية أو غري ذلك. 

لفقري ال ميننـ  العنف والتطـر  مب تلـف أشـنال ، ومنهـا الطائفيـة، فـامصدرا لتوليد كان الفقر وابمل ل  
التعلم، وال التأمل الواعي حبقائ  احليا ، وال الشعور ابألمان الفردي واألسري واالجتماعي، بل تنعد  لدي  
ضما ت الغد السعيد، واىل ه ه احلقيقة أشار )موريس دوفرجيـ ( ابلقول:)...عنـدما يرتـدي شـع  ثيابـ  

 ، وتلط   سيارات األغنياء الفاخر ...عندها يغدو الرثة، وينون قابعا يف جماعة حقيقية، ويعي  يف أكوا 
الشعور ابل لم أقس  والرغبة اكرب، يف ه ه احلالة العنف وحده أو االستسال  الـ ي يولـده البـؤل واجلهـل 

                                                        
حسن الصفار ، الفا الطائفية : مناف  اااوالت ارارجية ، جملة املنهاج ، مرك  الغدير للدراسات والنشر والتوزي  ، لبنان ،  - 9

 21، ص  1118العدد ال امن واالربعون  ، السنة ال انية عشر  ، 
 . مصدر ساب .اجلبار اآللوسي عبد تيسري ان ر للم يد: د. -21
 . 1121ديسمرب  71،  21عماد غال  بالن . الطعم اآلخر للطائفية ، جملة تس النواف  ، العدد  -22
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، أمـا )هارولـد السـني( فقـد قـال)...ولنن هـؤالء الـ ين يعرفـون (21)إبمنالما أن يبقيـا هـ ا الوضـ ...( 
خوفهـا الـدائم مـن الغـد وإحساسـها املرتعـ  ابلنارثـة الوشـينة، وحب هـا املسـتمر عـن حيا  الفقـري العاديـة، و 

مجــال دائــم التهــرب، ســو  يفهمــون إن احلريــة بــدون االطمئنــان االقتصــادي ال تســتح  احلصــول عليهــا، 
. كمـا أشـار إىل (27)فالنال قد ينونون أحرار ابلفعل، ولننهم ي لون عاج ين عن حتقي  أهدا  احلرية( 

إن الفقر ليتحدى كل فضيلة وسال ؛ ألن  يور  صاحب  درجة من االحنطاط ")تومال بن( ابلقول: ذلك
، ويقـــول حممـــد (26)والتـــ مر تنتســـح أمامهـــا كـــل شـــيء، وال يبقـــ  قائمـــا غـــري هـــ ا املبـــدأ كـــن أو ال تنـــن"

ل احلســــــيين الشــــــريازي يف هــــــ ا الصــــــدد:"الفقراء فحيــــــ  ال مــــــال وــــــم البــــــد أن يلتجئــــــوا إىل احلــــــرب حلــــــ
. وعليــ ، فــالفقر (25)مشــنالهتم...إن إمنــا ت الســال  يف الفقــراء اقــل مــن إمنــا ت الســال  يف غــريهم"

ســبيل إىل خلــ  العنــف والتطــر  لــدى اإلنســان، وهــ ا يقــود إىل ســياد  االحــرتاب االجتمــاعي بــدال مــن 
عـــرا  حصـــرا ال تنبـــ  الســـلم، وان التنـــامي ارطـــري يف تيـــارات العنـــف يف البلـــدان اإلســـالمية عمومـــا، ويف ال

مصادره من أفنار مستورد  أو استف ازات وتدخالت أجنبية فقط، بل إن طبيعة احلنومات الي حنمت 
ه ه البلـدان لقـرون طويلـة مـن االسـتبداد والقهـر واإلفقـار، أنتجـت شـعواب فقـري  مـادا وفنـرا تبحـ  عـن 

ر، دون أن تدرك إن السـب  احلقيقـي سب  بؤسها يف ميادين خاطئة وتوجهات أيديولوجية اقصائية لآلخ
 يف بؤسها هو غياب العدالة االجتماعية الي تنتشلها من حالة الفقر الي تعي  فيها.

ان جل ما تقد  قد انت  خلال يف العالقة بن ابناء الطوائف االسالمية يفصح عن ذات  عرب ثقافة من 
  التنفري والتفسي  وأتجي  ملشاعر العداء والبغض التعبئة املتبادلة القائمة عل  التحريض والنراهية واحنا

 (23).ال ي سينون العنف هو الوسيلة امل ل  للتعبري عن  (24)
 مفهوم المجتم  المدني -المبحث الثاني

ومـن مث حتديـد بنيتـ  ووظائفـ   ،يف ه ا املبحـ  سـيتم حتديـد املقصـود ابجملتمـ  املـدين وأتصـيل  التـارخيي
 :الل املطلبن اآلتينوذلك من خ ،الي يقو  هبا

                                                        
. بــريوت، 2ي واألن مــة السياســية النــربى. ترمجــة جــورج ســعد. طمــوريس دوفرجي .املؤسســات السياســية والقــانون الدســتور  -21

 . 237. ص 2991املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي ، 
 . 18. ص2938. بريوت، دار الطليعة، 1هارولد السني. احلرية يف الدولة احلدي ة. ترمجة امحد رضوان ع  الدين. ط -27
 . 43. ص1115د، دار احلوراء للطباعة والنشر، . بغدا 2علي الوردي. وعاظ السالطن.ط -26
. بــــــــــريوت، دار العلــــــــــو  للتحقيــــــــــ  والطباعــــــــــة والنشــــــــــر 3حممــــــــــد احلســــــــــيين الشــــــــــريازي.فق  االجتمــــــــــاع. اجلــــــــــ ء األول.ط -25
 . 297.ص 2991والتوزي ،

 .23، ص1119حسن موس  الصفار ، الطائفية بن السياسة والدين ، املرك  ال قايف العري ، الدار البيضاء ،  24 -
لقــد اســهبت الدراســات والبحــو  النفســـية واالجتماعيــة يف حتــري اســباب اللجــوء للعنـــف بــن اجلماعــات االنســانية عـــرب  - 23

اعتماد العديد من الن رات السلوكية واالجتماعية ، للم يد من التفاصيل حول ه ا املوضوع مينن الرجوع اىل : فرحـان حممـد محـ    ، 
ومــا  256، ص  1119ابلتعصــ  والتســهيل االجتمــاعي ، املركــ  العراقــي للمعلومــات والدراســات ، بغــداد ، العنــف اجلمعــي وعالقتــ  

 بعدها .
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 تعريف امليتمع املدني وتأصيله التاريخي:  -املطلب األول 
تتألف عبار  اجملتم  املدين من مصدرين جمتم ، وهو صيغة ترد يف اللغة العربية إما اسم منان أو اسم 

ان زمــان أو مصــدرا  ميميــا ، مبعــو ألــا إمــا حــد  بــدون زمــان )اجتمــاع(، وإمــا حــد  حيــدد منــان و زمــ
واملصدر اآلخر مدين فهـو مييـل يف اللغـة  (28)حصول ه ا احلد  )جمتم  القو ، مبعو موض  اجتماعهم(.

أي ان مدين يف اللغـة العربيـة مشـت  مـن التمـدن واملدنيـة واملدينـة دون  (29)العربية إىل املدينة أي احلاضر . 
 (11) .ين للمصطلحان ينطوي عل  داللة معو املواطنة ال ي انطوى علي  اجل ر الالتي

ويرى حممد عابد اجلـابري أن عبـار  اجملتمـ  املـدين، ابلنسـبة للغـة العربيـة، تنتسـ  معناهـا مـن مقابلهـا 
االجتمـــــــــــاع "اجملتمـــــــــــ  البـــــــــــدوي"، لامـــــــــــا  كمـــــــــــا فعـــــــــــل ابـــــــــــن خلـــــــــــدون حينمـــــــــــا اســـــــــــتعمل"الـــــــــــ ي هـــــــــــو

 عهده والعهود السابقة كمفهومن إجرائين يف حتليل اجملتم  العري يف"االجتماع البدوي"ومقابل "احلضري
سيصــبح "اجملتمــ  املــدين"لــ  )أيضــاو الالحقــة(. ومبــا أن القبيلــة هــي املنــون األساســي يف الباديــة العربيــة فــ ن

والـ ي يـرتجم "CIVIL"اجملتمـ  القبلـي"، ويف اللغـة الالتينيـة يعـد لفـظ"املقابل امل تلف، إىل حـد التضـاد لــ
تولــد يف كنــف اجملتمــ  املتحضــر، والــ ي يتنــاقض مــ  ذلــك كــنمط  مــن التفنــري والســلوك ي(12)مــدين"،"بـــ

الـنمط مـن التفنـري والسـلوك املتواجــد يف اجملتمـ  الـ ي هتـيمن عليـ  الن عــة العسـنرية او الدينيـة، وهنـا يــربز 
 (11) .يف اللغة العربية وبن مفهومها يف الفنر األوروي"اجملتم  املدين"الفار  النبري بن مدلول عبار 

وكــان يقصــد بــ  وجــود جمموعــة  اجملتمــ  املــدين يف قــامول البشــرية قــدميا عنــد الرومــان،ظهــر مصــطلح 
ومــن مث اختفــ  ليعــود إىل ال هــور جمــددا يف القــرنن الســاب  عشــر وال ــامن  (17).سياســية خاضــعة للقــوانن

 عشــر يف ظــل التحــول اجلــ ري الــ ي اجتــا  أورواب واالنتقــال مــن عصــر ال ــال  اىل عصــر الدولــة احلدي ــة
، مــــن رحــــم مفهــــو  العقــــد (وروســــو ،عنــــدما اســــت رج  املفنــــرون الغربيــــون م ــــل )هــــوب  ،والن ــــا  اجلديــــد

،  يف نصـ  املشـهور 2488ورمبا ينون )جون لوك( أول من است دم  بعـد ال ـور  اإلننلي يـة  ،االجتماعي
ة القائمــة علــ  (، مث  وجــد فيــ  )هــوب ( اجملتمــ  املــن م سياســيا  عــن طريــ  الدولــ2489)رســالة التســامح، 

هـو اجملتمـ  القـادر علـ  تشـنيل ":أما روسو يف القرن ال امن عشر فنان اجملتم  املدين ابلنسـبة لـ  .التعاقد

                                                        
 . 274للم يد: إبراهيم مصطف  وآخرون. مصدر ساب . ص أن ر   - 28
 . 194للم يد: أنطوان نعم  وآخرون. مصدر ساب . ص  أن ر  - 29
 والدولة : دراسة يف بنية وداللـة اجملتمـ  املـدين والدولـة وعالقتهمـا ابلدميقراطيـة ، ان ر : د. سهيل عروسي ، اجملتم  املدين  -11 

 Amerriam Webster،Websters school dictionary، Merriam. وكــ لك :  93، ص 1118دار الفنــر ، دمشــ  ، 
Webster.INC،Massachusetts،USA،P.161 

21  - Joyce .M.Hawkins، The Oxford reference dictionary، Clarendon press،Oxford University، 
New York،1986، p162. 

مقــال منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة للمعلومات)االنرتنيــت( علــ  عابــد اجلــابري، اجملتمــ  املــدين .. املعــو واملفهــو ، حممــد   - 11
، وان ـر للم يـد: رشـيد جرمـوين، اجملتمـ   http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512 الـرابط االلنـرتوين:

 املـــــدين بـــــن الســـــيا  النـــــوين والتجربـــــة املغربيـــــة، مقـــــال منشـــــور علـــــ  الشـــــبنة الدوليـــــة )االنرتنيـــــت( علـــــ  الـــــرابط االلنـــــرتوين:
http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm  

ان ــر : حســن عـــ  الــدين حبـــر العلــو  ، اجملتمــ  املـــدين يف الفنــر االســـالمي ، مركــ  النجــف لل قافـــة والبحــو  ، النجـــف   - 17
 . 43، ص  1118االشر  ، 

http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512
http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm
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إراد  عامــة"، واملالحــظ  أن مفهــو  اجملتمــ  املــدين قــد اســتعمل يف الفنــر الغــري حــىت القــرن ال ــامن عشــر 
ي أتسســت علــ  عقــد اجتمــاعي وحــد بــن األفــراد للداللــة علــ  اجملتمعــات الــي ُــاوزت حالــة الطبيعــة والــ

فـاجملتم  املـدين حبسـ  صـياغات  األوىل  ؛وأفرز الدولة،  أي ان العبار  كانت تدل عل  اجملتم  والدولة معا  
كل ُم  بشري خرج من حالة الطبيعة إىل احلالة املدنية الـي تتم ـل بوجـود هيئـة سياسـية قائمـة علـ  "هو

 .وهــو يضــم اجملتمــ  والدولــة معــا " ،  املــدين وفقــا  لــ لك هــو اجملتمــ  املــن م سياســيا  واجملتمــ ،اتفــا  تعاقــدي
فـــــاجملتم  املـــــدين كمـــــا ظهـــــر مـــــ  فالســـــفة التنـــــوير هـــــو جمتمـــــ  ال يعـــــر  املراتـــــ  االجتماعيـــــة وال التـــــدرج 

ت االجتمــــاعي، وتركيبــــ  الــــداخلي ال يعــــر  الســــيطر  وال التبعيــــة، والعالقــــات داخــــل اجملتمــــ  املــــدين ليســــ
فهــو جمتمــ   (16) .عالقــات بــن قــوى سياســية أو طبقــات اجتماعيــة ولننهــا عالقــات بــن أحــرار متســاوين

لينت مـوا يف بـو وتن يمـات حدي ـة كاجلمعيـات  ،االفراد ال ين حـررهم العمـل مـن اسـر العالقـات التقليديـة
مفهـو  اجملتمـ  املـدين  و ـة مـن يـرى يف (15) .والنوادي والنقـاابت وهـو شـرط ضـروري لتحقيـ  مبـدا املواطنـة

جمموعة من ":بنيا   واسعا الستيعاب ادوات الدولة املعاصر   اىل جان  ادواهتا التقليدية عرب تعريف  بنون 
والدولـــة  ،الفعاليـــات واالنشـــطة الـــي حتتـــل مركـــ ا وســـطا بـــن العائلـــة والن ـــا  القيمـــي يف اجملتمـــ  مـــن  حيـــة

. وعليــ  تســتوع  مفــرد  اجملتمــ  املــدين البــو "مــن  حيــة اخــرى ومؤسســاهتا واجه هتــا ذات الصــبغة الر يــة
اجلمعيـات والنقـاابت )واملؤسسـات التقليديـة م ـل العائلـة والعشـري  اىل جانـ  املؤسسـات احلدي ـة املتم لـة بــ

جمموعـــة مـــن "خالفـــا ملـــن يعـــر  اجملتمـــ  املـــدين ضـــمن  افقـــ  الضـــي  املعاصـــر بنونـــ  (واالحـــ اب السياســـية
مارسات الي تنشا ابإلراد  احلر  يف أي جمتم  يف استقالل نسيب عن املؤسسات االرثية م ـل املن مات وامل

 (14)"االسر  والعشري 
هيغـل(  الـ ي اعتـرب أن )وم ي هر التماي  بن اجملتم  املـدين والدولـة يف الفنـر الغـري احلـدي  إال مـ  

 العائلة والدولة، وه ا يعين أن بناء اجملتم  املدين اجملتم  املدين مي ل احلي  االجتماعي واألخالقي الواق  بن
يتم بعد بناء الدولة، وهو ما ميي  اجملتم  احلدي  كما رأى ذلك عن اجملتمعات التقليدية، وم  ه ا فهيغل 
م جيعــل اجملتمــ  املــدين شــرطا  للحريــة وإطــارا  طبيعيــا  وــا، فــاجملتم  املــدين عنــد )هيغــل( هــو جمتمــ  احلاجــة 

بعبار  اخرى وجد هيغـل  ؛وعل  ه ا فهو يف حاجة مستمر  إىل املراقبة الدائمة من طر  الدولة ،نيةواأل 
جمموعة روابط قانونية تـن م عالقـات النـال فيمـا بيـنهم وتضـمن تعـاولم واعتمـادهم علـ  "يف اجملتم  املدين
 (13)"ةفهو أي اجملتم  املدين يف صريور  اكرب يتم ُسيدها يف الدول ،بعضهم البعض

                                                        
لـوطن العـري ، مركـ  دراسـات الوحـد  العربيـة ، بـريوت  ان ر للم يد: د. أمحد شنر الصـبيحي، مسـتقبل اجملتمـ  املـدين يف ا - 16

.ود.كمــال عبــد اللطيــف. اجملتمــ  املــدين: مالح ــات حــول تشــنل املفهــو  وتطــوره، اجمللــة العربيــة للعلــو  اإلنســانية، 11، ص1111، 
 . 44، ص 2994، النويت، 55العدد 

 .55، ص  2991اا للدراسات والنشر والتوزي  ، دمش  جاد النر  اجلباعي ، اجملتم  املدين : هوية االختال  ، الن - 15
ين ر يف ذلك : عبد الباقي اورماسي ، اجملتم  املدين والدولة يف املمارسة السياسية الغربية من القرن التاس  عشر اىل اليـو   - 14

مركـ  دراسـات الوحـد  العربيـة ، بــريوت ،  : دراسـة مقارنـة ، ضـمن كتـاب اجملتمــ  املـدين يف الـوطن العـري ودوره يف حتقيـ  الدميقراطيــة ،
 . 96، ص  2991
نقال عن علي عبود اامداوي وحيدر  ظم حممد ، مقارابت يف الدميقراطية واجملتم  املـدين ، صـفحات للدراسـات والنشـر  - 13

 . 31، ص  1122، دمش  ، 
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أمــا مـــاركس فقــد ن ـــر إىل اجملتمــ  املـــدين ابعتبــاره األســـال الــواقعي للدولـــة، وقــد ش صـــ  يف جمموعـــة 
العالقات املادية لألفراد يف مرحلـة حمـدد  مـن مراحـل تطـور قـوى اإلنتـاج، فـاجملتم  املـدين عنـد مـاركس هـو 

أو  ،وحيـدد املسـتوى السياسـيوهـو يشـنل كـل احليـا  االجتماعيـة قبـل نشـوء الدولـة  ،جمال الصراع الطبقي
بوصـف  مسـتوى تطــور العالقـات االقتصـادية، وبــ لك يتطـاب  اجملتمـ  املــدين يف املعـام العريضـة مــ   الدولـة،
  (18) .االيدولوجيا واملؤسسات السياسية ،حتية وبشرط مستويي البنية الفوقيةتالبنية ال

يجية ال ورية يف جمتمعات أوراب الصناعية يف وم  احتدا  الصراع ال وري ضمن سيا  إعاد  بناء اإلسرتات
ليجـــدد الن ـــر إىل مفهـــو    (النصـــف األول مـــن القـــرن العشـــرين جـــاء املفنـــر اإليطـــايل )أنطونيـــو غرامشـــي

م لما يعتقد  -اجملتم   املدين ضمن احلقل املاركسي نفس  عندما رفض اعتباره فضاء للتنافس االقتصادي 
وهــ ه البنيــة  ،وهــو لــ لك جــ ء مــن البنيــة الفوقيــة نــافس األيــديولوجي،واعتــربه حقــال  للت -هيغــل ومــاركس

 ،تنقســم بــدورها إىل جمتمــ  مــدين وجمتمــ  سياســي، وظيفــة األول اويمنــة عــن طريــ  ال قافــة واأليــديولوجيا
عل  الرغم من حترره من األطر املسبقة الي فرضها هيغل ومـاركس إال أنـ   ووظيفة ال اين السيطر  واإلكراه،

ويف رأي غرامشــي  ي وفيــا  ومــا فيمــا يتعلــ  بعالقــة اجملتمــ  املــدين مــ  الدولــة يف ضــوء جــدليتهما املركبــة.بقــ
ال ينفي للوصول إىل السلطة واالحتفاظ هبا السيطر  عل  جهاز الدولة ولنن البد من حتقي  اويمنة "أن 

 ،عمــل ال قــايف ابلدرجــة الرئيســيةوال يــتم ذلــك إال مــن خــالل من مــات اجملتمــ  املــدين عــرب ال ،علــ  اجملتمــ 
ذلك أن اجملتمـ  املـدين هـو اجملـال الـ ي تتجلـ  فيـ  وظيفـة اويمنـة االجتماعيـة مقابـل اجملتمـ  السياسـي أو 

  (19) ."الدولة ال ي تتجل  في  وظيفة السيطر  أو القياد  السياسية املباشر 
ان وظـائف "ي اىل اجملتم  املـدين ابلقـول.رؤية غرامش (يورغان هابرمال)ويوج  املفنر االملاين املعاصر 

وبنــــل االحــــوال "أي الــــ ي الخيضــــ  لســــلطة الدولــــة –اجملتمــــ  املــــدين تعــــين لــــدى غرامشــــي الــــراي العــــا  
والتوصيفات المينن مغادر  اود  ال ي رام  غرامشي من بلـو  ضـفا  اجملتمـ  املـدين عـرب بوابـة انتصـار 

 (71).ملاركسيةال ور  العمالية ضمن اطر مقوالت الرؤية ا
وم يعر  الفنر العري مفهو  اجملتم  املدين حبد ذات  بل جاء ه ا التعر  عرب االهتما  املت ايـد الـ ي 
القت  مؤلفات )انطونيو غرامشي( يف العام العري بعد السبعينيات. وبدرجة أقل مفـردات الفلسـفة والفنـر 

العقـد االجتمــاعي لروسـو، يف احلنـم املـدين جلــون الليـربايل عـرب ترمجـة بعـض أعمــال الفلسـفة النالسـينية )
لوك(، مما يعين أن الفنر العري م يتعامل م  املفهو  قبل تلك الفرت  ابعتباره ظاهر  مستقلة حبد ذاهتا. ال 

عصر  ا، اذ م خيرج مفنرو عل  مستوى التأصيل الن ري وال عل  مستوى االست دا  األدائي األيديولوجي
لاات القرن التاس  عشر عن معاجلة معطيات اجملتم  املدين ومفردات  من زاويـة حاجـة  النهضة العربية يف

                                                        
 . 32-49ان ر للم يد: د.كمال عبد اللطيف. مصدر ساب ، ص ص  - 18
، دار اإلمنائيـة( ، مركـ  ابـن خلـدون للدراسـات 2997-2982أماين قنديل، عملية التحول الـدميقراطي يف مصـر ) ان ر : - 19

د. ع مي بشار ، اجملتم  املـدين دراسـة نقديـة مـ  إشـار  للمجتمـ  املـدين العـري ، مركـ  دراسـات  . و229، ص 2995األمن للنشر، 
 .  44، ص 2998الوحد  العربية، بريوت،  

ن ر : د. احلبي  اجلنحاين و د. سيف الدين عبد الفتا  ، اجملتم  املـدين وابعـاده الفنريـة ، دار الفنـر املعاصـر ، بـريوت ي - 71
 . 11-28، ص ص 1117
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لمجتمـ  املـدين وهنـ ا م ي هـر املفهـو  احلـدي  واملسـتقل ل (72).(جمتمعاهتم اىل )احلرية والسـياد  واملسـاوا 
العـري، حيـ  ارتـبط  انينيـات القـرن العشـرين وخصوصـا  يف دول املغـرب  يف الفنر العـري املعاصـر اال مـ 

  (71)املفهو  ابلتفنري يف ظرو  التحول من احل ب الواحد إىل التعددية )تونس، اجل ائر(. 
وقــد شــهدت لايــة القــرن العشــرين إعــاد  اكتشــا  املفهــو  بعــد تنقيتــ  مــن بعــض القضــاا الــي كانــت 

تلــك "مجتمــ  املــدينموضــ  ســجاالت ســاخنة خــالل املراحــل الســابقة، فصــار يقصــد ابملفهــو  املعاصــر لل
الشــــبنة الواســــعة مــــن املن مــــات الــــي طورهتــــا اجملتمعــــات احلدي ــــة يف أترخيهــــا الطويــــل والــــي ترفــــد عمــــل 

. لقد أثرت ه ه الرحلة الفنرية الطويلة يف إثراء  مفهو  اجملتم  املدين وبلور  مالحم . ومن هنـا (77)"الدولة
 .النضـوج الفنـري يف الن ـر  إليـ   وحتـري مبانيـ  الن ريـةجاءت التعريفات املقدمة و ا املفهو  لتؤكـد حالـة 

وهنـــ ا تنوعـــت التعـــاريف املقدمـــة ملفهـــو  اجملتمـــ  املـــدين بتنـــوع املرجعيـــات واألغـــراض ملـــن تنـــاول املفهـــو  
علــ  أنــ  عبــار  عــن جمموعــة مــن األبنيــة السياســية "اجملتمــ  املــدين"وهنــا يشــري حســنن توفيــ  إىل .ابلتعريــف

جتماعية وال قافية والقانونية الي تنت م يف إطارها شبنة معقد  من العالقات واملمارسات واالقتصادية واال
بن القوى والتنوينات االجتماعية يف اجملتم ، وحيد  ذلك بصور  دينامينية ومستمر  من خالل جمموعة 

  (76) من املؤسسات التطوعية الي تنشأ وتعمل ابستقاللية عن الدول.
اجملــال  تن يمــات التطوعيــة احلــر  الــي لــألجمموعــة مــن ال"إبــراهيم اجملتمــ  املــدين لنــ وعــر  ســعد الــدين 

العا  بن األسر  والدولة لتحقي  مصاو أفرادها ملت مة يف ذلك بقيم ومعايري االحرتا  والرتاضـي والتسـامح 
معيـــات والـــروابط وتشـــمل تن يمـــات اجملتمـــ  املـــدين كـــال مـــن اجل ،(75)واإلدار  الســـلمية للتنـــوع وارـــال "

والنقاابت واألح اب واألنديـة والتعاونيـات، أي كـل مـا هـو غـري حنـومي وكـل مـا هـو غـري عـائلي أو إرثـي 
جمموعـــة ")وراثـــي(. واىل هـــ ا املعـــو ذهبـــت الـــدكتور  أمـــاين قنـــديل  عنـــدما عرفـــت اجملتمـــ  املـــدين ابعتبـــاره

لتحقيــ  مصــاو أفرادهــا ملت مــة بقــيم  ؛  والدولــةاجملــال العــا  بــن األســر  لتن يمــات الطوعيــة احلــر  الــي لــألا
كمـــا عرفـــ  حممـــد عابـــد   (74)ومعـــايري االحـــرتا  والرتاضـــي والتســـامح واإلدار  الســـليمة للتنـــوع واالخـــتال ".

                                                        
للم يد من التفاصيل حول موقف رواد النهضـة العربيـة مـن قضـية اجملتمـ  املـدين ين ـر : معـن زاد  ، اجملتمـ  املـدين والدولـة  - 72
نهضة العربية احلدي ة ، ضمن كتاب اجملتم  املدين يف الوطن العري ودوره يف حتقي  الدميقراطية ، مرك  دراسات الوحد  العربية يف فنر ال

 .  231-257، ص ص  2991، بريوت ، 
 .71ين ر للتفاصيل : د. عيس  الشمال ، مصدر ساب  ، ص  - 71
علـ  اجملتمـ  املـدين  االنفتـا هـي فـرت   -صر   ب ال  فرتات رئيسية: األوىلمر مفهو  اجملتم  املدين خالل ه ه املرحلة املعا - 77

هي فرت  التعامـل مـ   -ال انية من قبل األح اب والقوى والن م السياسية هبد  ضخ د  جديد يف السياسة وإضفاء طاب  شعيب عليها.
ري مــن املهــا  الــي هتــم هــ ه األخــري  ابلرتاجــ  عنها.وهــ ا اجملتمــ  املــدين بوصــف  من مــات مســتقلة موازيــة للدولــة ومشــاركة يف حتقيــ  الن ــ

، علــ  اجتماعيـةفـرت  انتقـال اجملتمــ  املـدين إىل قطـ  قـائم ب اتـ  ومركــ  لقيـاد  وسـلطة  -مفهــو  العوملة.ال ال ـة انتشـاراملفهـو  يتوافـ  مـ  
يف إطــار سياســات العوملــة والنازعــة إىل  تآلفــةاملالــدول  -مســتوى التن ــيم العــاملي بشــنل خــاص، يف مواجهــة القطــ  الــ ي ل لــ  الدولــة

 .واالقتصاديةارضوع بشنل أكرب فأكرب يف منط  عملها للحساابت التجارية 
حسنن توفي ، بناء اجملتم  املدين، املؤشـرات النميـة والنيفيـة، نـدو  اجملتمـ  املـدين والتحـول الـدميقراطي يف الـوطن العـري،  - 76

    31-49، ص ص 2991، 2، بريوت، ط مرك  دراسات الوحد  العربية
 . 77-71، ص ص 2988مستقبل اجملتم  والدولة يف الوطن العري، عمان، منتدى الفنر العري، ، إبراهيمسعد الدين  -75
، النويــت، اجمللــس الــوطين لل قافــة  7، العــدد :  13أمــاين قنــديل ، تطــور اجملتمــ  املــدين يف مصــر ، عــام الفنــر ، اجمللــد  - 74

 . 99، ص 2999فنون واآلداب، وال
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بنونــ  جمتمــ  املــدن، وأن مؤسســات  هــي تلــك الــي ينشــئها النــال بيــنهم يف املدينــة لتن ــيم حيــاهتم "اجلــابري
السياسية وال قافية، فهي إذن مؤسسات إرادية يقيمها النال وين رطـون فيهـا أو االجتماعية واالقتصادية و 

حيلولا أو ينسحبون منها، عل  النقيض لاما من مؤسسات اجملتم  البدوي والتقليدي والي تتميـ  بنولـا 
القبيلة مؤسسات طبيعية، أو عضوية يولد الفرد منتميا إليها مندجما فيها ال يستطي  االنسحاب منها م ل 

 (73)."..والطائفة
عبــار  عــن "وعلــ  ضــوء مــا تقــد  مينــن تعريــف اجملتمــ  املــدين يف إطــار أتصــيل  الفلســفي والفنــري لنــ 

جمموعة من املؤسسات، الي تق  خارج شبنة سلطة الدولة)واجملتم  التقليـدي(، تتـيح للقـوى االجتماعيـة 
ولوجيا والسياســة أن تــن م نفســها بشــنل حــر حبيــ  العاملــة يف جمــاالت االقتصــاد واحليــا  ال قافيــة واأليــدي

 (78)تستطي  أن تلع  دورها يف التطور االجتماعي".
 املطلب الثاني: بنية امليتمع املدني.  

 -يتطل  فهم بنية اجملتم  املدين حتديد خصائص  البنيوية أوال، ووظائف  األساسية اثنيا، وكما يلي:
 أل املد .امصائص البنيوية للم رم الفرع ا   :

هنــاك جمموعــة مــن الســمات الــي يتميــ  هبــا اجملتمــ  املــدين عــن غــريه مــن اويئــات والنيــا ت القانونيــة 
   :(79)ه ه السمات ل ل ارصائ  املمي   ملؤسسات ،ومينن إمجاوا اباليت ،األخرى
ء علـ  الرغبـة وتعين أن تن يمات اجملتم  املدين ابختال  أنواعها وأهدافها، تتأسس بنـا الطوعية:( 2

املشــرتكة ألصــحاهبا، وانطالقــا مــن إرادهتــم احلــر ، أو الطوعيــة، وابلتــايل فهــي غــري مفروضــة مــن طــر  أي 
جهــــة، وال يــــتم إحــــداثها اســــتجابة لتعليمــــات أو توجيهــــات احلــــاكمن وذوي النفــــوذ، أو غــــريهم، ولــــارل 

أو أتثــري خــارجي، وينــون  نشــاطاهتا الــي تســتجي  لألهــدا  الــي ســطرهتا لنفســها بعيــدا عــن أي ضــغط
االنتمــاء إليهــا وارــروج منهــا إبراد  الفــرد؛ ألن مؤسســات اجملتمــ  املــدين ال تتماثــل مــ  اجلماعــات املرتبطــة 
ابلصــالت القرابيــة كاألســر  والعشــري  والقبيلــة، بــل هــي بعيــد  كــل البعــد عنهــا. وعــاد  مــا تنبــ  الرغبــة يف 

فراد ابنتمائهم للمجتم  ال ي يعيشون في ، وبنولم معنين مبا تنوين هيئات اجملتم  املدين، من شعور األ
حيد  في  سلبا أو إجيااب، ووعـيهم مبـا وـم مـن مسـؤولية ُاهـ ، ولتيـة االخنـراط يف قضـااه ابالشـرتاك مـ  

                                                        
 -224، ص ص2996د. حممـــد عابـــد اجلابري،الدميقراطيـــة وحقـــو  اإلنســـان، بـــريوت، مركـــ  دراســـات الوحـــد  العربيـــة،  - 73

223. 
د. صـاو اسـر ، بعـض إشـناليات اجملتمــ  املـدين واجملتمـ  السياسـي والدميقراطيـة، منشــورات طريـ  الشـع ، سلسـلة قضــاا   78

 .77-71،ص 1115فنرية، بغداد، 
ان ر للم يد: د. خالد عليوي العرداوي، اجملتمـ  املـدين العراقـي: إشـنالية الـوالد  وضـرور  التفعيـل، حبـ  منشـور يف كتـاب  - 79

 .74-75، ص ص  1115)مدخل إىل بناء الدميقراطية يف العرا (. كربالء املقدسة، مرك  الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية، 
الرزا ، اجملتم  املدين والتحول الـدميقراطي يف العـرا ، حبـ  منشـور يف كتاب)آليـات التحـول الـدميقراطي يف العـرا (،   د.عالء عبد

 .62-79، ص ص 1115كربالء املقدسة،مرك  الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية،
  االجتماعيــة ، جملــس النشــر العلمــي ، النويــت ، وكــ لك : علــي زيــد الــ عيب ، واقــ  اجملتمــ  املــدين العــري ومســتقبل  ، جملــة العلــو 

 .  28، ص  1113،  2، العدد  75اجمللد 
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اآلخرين، وما يقتضي  ذلك من تطوع وتضامن وتعاضد وتعاون من أجل الصاو العا ، مث اإلحسال بل   
 تائ ، وجين ال مار، الي تعود ابلنف  عل  اجملتم  كنل، وعل  أفراده من خالل العمل املشرتك.حتقي  الن
إن احلرية والتلقائية الي تطب  أتسيس املن مات الي تندرج ضمن مفهـو  اجملتمـ  املـدين،  الرنظيم:( 1

قوانن السائد  والي ال تعين العشوائية أو عد  الضبط؛ ألن وجود كل واحد  من ه ه املن مات خيض  لل
تتـــيح حريـــة أتسيســـها مـــن جهـــة، كمـــا ختضـــ  يف تســـيريها وقيامهـــا مبهامهـــا لقوانينهـــا األساســـية، وأن متهـــا 
الداخليـــة مـــن جهـــة اثنيـــة، وبـــ لك تتميـــ  عـــن اجلماعـــات واملنـــو ت الـــي عرفتهـــا اجملتمعـــات اإلســـالمية 

اويــة والطريقــة واملــ ه . وتقــو  العالقــة بــن أعضــاء التقليديــة، ومنهــا اجملتمــ  العراقــي كالقبيلــة والعشــري  وال  
املؤسســة علــ  أســال التنــافؤ واحــرتا  كــل اآلراء واالجتهــادات، يف إطــار العمــل اجلمــاعي لفريــ  يتـــوخ  
حتقي  نفس األهدا ، وهي عالقات أفقية، وليست رأسية أو عمودية، م ل العالقة بـن األجـري واملـؤجر، 

بــن شــيخ ال اويــة واألتبــاع، ممــا جيعــل اجملتمــ  املــدين إطــارا يتــيح ويشــج  كــل أو بــن الســلطة واملــواطن، أو 
 األعضاء عل  االبتنار واإلبداع، واملساتة اإلجيابية يف الوصول إىل الغاات املشروعة املشرتكة.

ويقصــد بــ  أن ال تنــون من مــات اجملتمــ  املــدين خاضــعة للســلطة يف حتديــد طريقــة  االسالالر م :( 7
لني تتمنن من التأثري يف السلطة ومنعها من السري يف طريـ   -م  احرتامها للقانون –ركها تشنيلها وحت

االســتبداد. ومينــن حتديــد درجــة اســتقالل من مــات اجملتمــ  املــدين عــن الدولــة مــن خــالل عــد  مؤشــرات 
 منها:
تـدخل االستقالل من حي  النشأ : األصل أن من مات اجملتم  املدين تنشـأ بشـنل حـر وبـدون   -أ

  .من قبل األطرا  احلنومية وان ما يربر نشأهتا وجود احلاجة إىل نشاطها يف امليادين الي تعمل فيها
االستقالل املايل: وي هر ذلـك مـن خـالل حتديـد مصـادر لويـل هـ ه املن مـات، فبعضـها تتلقـ   -ب

صور  كاملة عل  التمويل وبعضها األخر يعتمد ب  ،ج ءا  من لويلها من الدولة أو بعض اجلهات ارارجية
ال ايت من خالل مساتات األعضاء يف شـنل اشـرتاكات لألعضـاء أو التربعـات أو علـ  بعـض أنشـطتها 
اردميـة أو  اإلنتاجيــة. بعبــار  أخــرى، يعتــرب التأســيس االقتصــادي أهــم عناصــر االســتقاللية؛ ألن صــاح  

 التمويل هو صاح  القرار. 
: ويشري إىل مدى استقالل من مات اجملتم  املدين يف إدار  شؤولا االستقالل اإلداري والتن يمي -ج

ومــن مث تــن فض إمنانيــة اويمنــة  ،الداخليــة طبقــا  للوائحهــا وأن متهــا الداخليــة وبعيــدا  عــن تــدخل الدولــة
أو إخضــاعها للرقابــة  ،علــ  عمــل هــ ه املؤسســات وتوجيههــا ابلشــنل الــ ي ختتــاره الســلطات احلنوميــة

يد  وبــ لك تصــبح عدميــة الفاعليــة وقــد تطــر  بعــض احلنومــات مؤسســاهتا الر يــة بــديال  والســيطر  الشــد
إن اسـتقالل اجملتمـ  املـدين  .ملن مات اجملتم  املدين حماولـة بـ لك احتـواء دور تلـك املن مـات أو هتميشـها

د أن عالقتـ  عن الدولة ال يعين ابلضرور  أن  نقـيض أو خصـم وـا، أو ال توجـد بينهمـا أي صـلة، وإمنـا تفيـ
هبا ال تتسم برابطة التبعية، بل تنون  العالقة يف ه ه احلالة مبنية علـ  الشـراكة والتعـاون، ووظيفـة اجملتمـ  
املــدين وإن كانــت ال ختتلــف يف جمــاالت تــدخلها عــن تلــك الــي هتــتم هبــا مؤسســات الدولــة، ف لــا قــد ال 
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ملدين لن  منمل للمها  الي تقو  هبا مصـاو تنون من بن أولواهتا، ول لك يصف البعض دور اجملتم  ا
 الدولة، ويسد الفرا  أو النق  يف بعض اردمات الي هتم العمو ، أو هتم فئات معينة. 

إن أعمـــال ومبـــادرات من مـــات اجملتمـــ  املـــدين البـــد أن تصـــ  يف خدمـــة   دمالالالة الصالالالام العالالالام:( 6
أو بعـض الفئـات املسـتهدفة منـ ، وهنـاك جمـاالت  الصاو العا ، من خالل تقد  خدمات لفائد  اجملتم ، 

ك ـــري  ومتنوعـــة الشـــتغال اجملتمـــ  املـــدين، يف بلـــد يعـــاين مـــن الت لـــف، ويعـــر  الن ـــري مـــن االخــــتالالت 
وارصائ ، ومن ه ه اجملاالت: األعمال االجتماعية الي تستهد  الفئات ااتاجـة، ورعايـة األشـ اص 

  بقضاا املرأ  والشباب، وحماربة األمية، والوقايـة الصـحية، والـدفاع عـن املعاقن، ومحاية الطفولة، واالهتما
حقو  اإلنسان، وتعميم مفاهيمها وثقافتها، ونشر قيم املواطنة، ومحاية البيئة، واملساتة يف تنمية احلواضر 

ن غـــو والقـــرى، وحماربـــة الفقـــر واإلقصـــاء االجتمـــاعي، وترســـيخ مقومـــات اوويـــة الوطنيـــة، ومـــا تتميـــ  بـــ  مـــ
وتنوع، والنهوض ابلفنون، والتشجي  عل  اإلبداع، وخل  فضاءات للتنشـيط ال قـايف والراضـي والرتفيهـي، 
وغـري ذلــك مــن اجملـاالت الــي مينــن للمجتمـ  املــدين أن يســاهم مـن خــالل االشــتغال هبـا يف تنميــة اجملتمــ  

أو املصـــــــلحة ال اتيـــــــة  والنهـــــــوض بـــــــ ، دون أن تنـــــــون الغايـــــــة مـــــــن وراء ذلـــــــك هـــــــي التجـــــــار  أو الـــــــربح،
لألعضـــــاء.وخدمة الصـــــاو العامـــــة مـــــن قبـــــل اجملتمـــــ  املـــــدين دفعـــــت ســـــتيفن ديلـــــو وتيمـــــوثي ديـــــل مؤلفـــــا  
كتــــــاب)التفنري السياســــــي والن ريــــــة السياســــــية واجملتمــــــ  املــــــدين( إىل القول:"..يشــــــري اجملتمــــــ  املــــــدين اىل 

ي  حنم القانون لصاو مفهو  مشرتك مؤسسات سياسية وطنية،لديها هد  رئيسي يتم ل يف االلت ا  بتع  
للصـــاو العـــا . والصـــاو العـــا .. يشـــمل تـــوفري احلقـــو  األساســـية، م ـــل التعبـــري والتن ـــيم وحريـــة االعتقـــاد 

 (61)والدين، ومحاية امللنية اراصة إىل غري ذلك"".
بتعـد عل  الرغم مـن كـون أنشـطة وأهـدا  اجملتمـ  املـدين ال ت عدم السعي للوصو  الىل السلطة:( 5

عــن جمــاالت الشــأن العــا ، وأن بعــض املؤسســات تشــنل أحيــا  قــو  ضــاغطة علــ  الســلطات العموميــة، 
وتقو  ابنتقاد العمل احلنومي، ف لا ال تسع  من خالل ذلك إىل الوصول إىل السلطة، ومن ه ه ال اويـة 

ـدر اإلشـار  يتمي  اجملتم  املدين عن األح اب السياسية الي من طبيعتها أن تعمل للوصول إ ىل احلنم. ُو
إىل أن هنــاك مــن يتوســ  يف مفهــو  اجملتمــ  املــدين فيعتــرب األحــ اب السياســية جــ ءا منــ ، غــري أن أهــدا  
األحــ اب ومــنه  عملهــا مغــايران، فهــي تتنــافس يف االجتهــادات والــربام  الــي هتــم خمتلــف جمــاالت الشــأن 

 لنيـل ثقـتهم، والوصـول ابلتـايل إىل احلنومـة لتنفيـ  العا ، وتقو  بعرضها علـ  الـرأي العـا ، وعلـ  النـاخبن
تلك الربام ؛ بينما أي من مة يف اجملتم  املدين ال تتدخل يف كل اجملاالت، وإمنا ختتـار أن تقـد  خـدمات 

 معينة يف جمال حمدد، وال تدخل يف املنافسة االنت ابية الي تعين األح اب السياسية.
ان مــن حــ  من مــات اجملتمــ  املــدين أن تقــو  ابالحتجــاج علــ  إذا كــ عالالدم الل الالوء الىل العنالالف:( 4

السياســة الــي تتبعهــا الســلطات العموميــة يف جمــال مــا، أو يف مواجهــة إحــدى ال ــواهر الســلبية يف اجملتمــ ، 

                                                        
، القــاهر ، املركــ  2ســتيفن ديلــو وتيمــوثي ديــل، التفنــري السياســي والن ريــة السياســية واجملتمــ  املــدين، ترمجــة ربيــ  وهبــ ،ط  - 61

 .387، ص 1121القومي للرتمجة، 
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ومـن حقهــا أيضــا ممارســة الضــغوط لتحقيــ  فوائـد للمجتمــ ، ومنتســبات للشــرائح االجتماعيــة الــي تــداف  
 مينــــن أن تســــتعمل يف ذلــــك إال الوســــائل الســــلمية املتحضــــر ، واملتم لــــة يف رفــــ  عــــن مصــــاحلها، ف لــــا ال

املطالــ ، وإبــداء املالح ــات، واحلــوار مــ  اجلهــات املعنيــة، واســتعمال وســائل اإلعــال  واالتصــال لتوضــيح 
 مواقفهـــا، وميننهـــا أن تلجـــأ إىل الت ـــاهر الســـلمي إذا اقتضـــ  األمـــر ذلـــك؛ وال ميننهـــا مطلقـــا اللجـــوء إىل

وقد كان كانط يعتقد ان العنف سيتقل   حبنـم ان اجملتمـ  سي ضـ  اك ـر للتشـريعات والقـوانن العنف؛ 
وهو االمر ال ي لن يوجد مع  سب  معقول الست دا  العنف من طر  الدولة مـا دا  ارضـوع والطاعـة 

هيـ  اجملتمـ ، ويعبـ  اجملتم  املدين يف هت ي  السلوك العا ، ولـيس يف تر  اذ من املفرتض ان يسهم؛قائمن
الطاقـــات ردمـــة الصـــاو العـــا ، وال يهـــي  النـــال مـــن أجـــل الت ريـــ ، ويعمـــل علـــ  نشـــر قـــيم التضـــامن 

 (62)والتسامح، وال ي رع احلقد والنراهية. 
ولــــ لك فــــ ن التن يمــــات الـــــي ال تتــــورع عــــن اســــتعمال العنـــــف، ولــــارل اإلرهــــاب لي شــــنل مـــــن 

، ال مينـن أن تنـدرج ضـمن اجملتمـ  املـدين، أللـا ُعـل نفسـها ضـد األشنال، مهما كانت أهـدافها املعلنـة
أمن وسالمة واستقرار اجملتم ، وابلتايل تنون ضد األهدا  النبيلة، والرسالة احلضارية الي يضعها اجملتم  

 املدين عل  عاتق .
افها؛ ألن إذ تعتمد من مـات اجملتمـ  املـدين علـ  اجلهـد اجلمـاعي يف حتقيـ  أهـد العم  اجلماعي:( 3

 ذلك يعطيها القو  والتأثري يف عملها.
ســـلوكية –تســـتند من مـــات اجملتمـــ  املـــدين إىل من ومـــة أخالقيـــة  السالالاللوكي: –البعالالالد ا  مقالالالي( 8

أساسها قيم املواطنـة، واحلـوار، والتسـامح، واالعـرتا  ابآلخـر، واحـرتا  الـرأي املغـاير، والتعـاون، والتنـافس، 
 والصراع السلمي.

  :  ظائف اجملرمأل املد .الفرع الثا
يربز الدور احليوي للمجتم  املدين من خالل الوظائف املهمة الي تضطل  هبـا مؤسسـات ، والـي مينـن 

 (61) حتديد أبرزها مبا يلي:
اذ تـوفر قنـا  ؛مـن أهـم الوظـائف الـي تقـو  هبـا مؤسسـات اجملتمـ  املـدين :بناء الث ا ة الد  را ية -3

يف اجملال العا  ويف اجملال السياسي حن تعمـل علـ  نشـر قـيم احـرتا  العمـل اجلمـاعي للمشاركة االختيارية 
                                                        

، ص  1116دين : حجج  مفارقات  ومصائره ، دار اوادي للطباعة والنشر والتوزي  ،بريوت ، د.حممد غيالن ، اجملتم  امل - 62
114. 

 مت حتديد ه ه الوظائف من خالل مراجعة مصادر عد  منها:  61 -
 هاشــــم اواشــــم ، اجملتمــــ  املــــدين ودوره الــــدميقراطي ، مقــــال منشــــور علــــ  الشــــبنة الدوليــــة للمعلومــــات )االنرتنيــــت( علــــ  الــــرابط

   http://www.sdp-sy.org/news/94.htmlااللنرتوين: 
حممــود، دور من مــات اجملتمــ  املــدين يف تع يــ  البنــاء الــدميقراطي يف العــرا ، حبــ  منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة  فاضــل عبــال

  http://www.google.iq للمعلومات)االنرتنيت( عل  الرابط االلنرتوين:
ــــة ،  ــــرابط  عبــــد الغفــــار شــــنر ، دور اجملتمــــ  املــــدين يف بنــــاء الدميقراطي ــــ  ال ــــت( عل علــــ  الشــــبنة الدوليــــة للمعلومــــات )االنرتني

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26354 االلنرتوين:
 بــــال كاتــــ ، وظــــائف اجملتمــــ  املــــدين، مقــــال منشــــور علــــ  الشــــبنة الدوليــــة للمعلومات)االنرتنيــــت( علــــ  الــــرابط االلنــــرتوين:

https://sites.google.com/site/tarekprof72/wazafmogtamamadani 

http://www.sdp-sy.org/news/94.html
http://www.google.iq/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26354
https://sites.google.com/site/tarekprof72/wazafmogtamamadani
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والعمل التطوعي وقبول االختال  والتنوع وإدار  ارال  بوسائل سـلمية يف ضـوء قـيم االحـرتا  والتسـامح 
أن مؤسسـات  وهنـ ا نـرى (67)والتعاون والتنافس والصراع السلمي م  االلت ا  ابااسـبة العامـة والشـفافية.

اجملتم  املدين تلع  دورا  تربوا  تدريبيا  عل  العملية الدميقراطية من خالل العالقات الداخلية لنل مؤسسة 
والـي تن مهـا الئحــة داخليـة أو ن ــا  أساسـي حيــدد حقـو  وواجبـات األعضــاء وأسـس إدارهتــا مـن خــالل 

سـلطة يف املؤسسـة تنت ـ  جملـس اإلدار  جملس إدار  منت   وهيئة عامة تضم كل األعضاء وتعترب أعلـ  
وتراقــ  أداءه وحتاســب  علــ  مــا حيققــ  مــن نتـــائ . ومــا تتضــمن  هــ ه العمليــة مــن مشــاركة يف النشـــاطات 
والتعبري عن الرأي واالستماع للرأي اآلخر والتصويت عل  القرارات والرتشيح يف االنت اابت وهي مجيعهـا 

حينمـا اتعقـد ان من مـات  (ابلتايل ال خيط  الباح  الغـري )بوتنـا و  أمور ضرورية ألي ممارسة دميقراطيـة.
اجملتم  املدين تضطل  بوظيفة التنشئة االجتماعية للمشـاركن فيهـا ضـمن معيـار االعتمـاد املتبـادل كاسـال 

 (66) .لرال املال االجتماعي الالز  للتعاون الفاعل
قراطيـة بوصـفها شـرطا ونتاجـا حيـا للطـر  االخـر وما تقد  يدل عل  العالقة الرتابطيـة املتينـة بـن الدمي

 (65) .املتم ل ابجملتم  املدين
ارتـبط مفهـو  اجملتمـ  املـدين عـاد  بصـفة امللجـأ أو احلصـن الـ ي يلجـأ  اية احل وق  احلرايت:  -1

وقوى السو  من  حية اثنية. فنل من الدولة وقوى  ،إلي  األفراد يف مواجهة الدولة وحنومتها من  حية
السو  قد يهدد بتصرفات  احلرات واحلقو  اإلنسانية وميارل االسـتغالل والقهـر ضـد الفئـات الضـعيفة يف 
اجملتمـــ . وال ُـــد هـــ ه اجلماعـــات درع وقايـــة تتســـلح بـــ  ضـــد هـــ ه التهديـــدات إال ابالنضـــما  إىل أحـــد 

الضـغط علـ  احلنومـة الحـرتا  تن يمات اجملتم  املدين الي لديها من القو  املاديـة واملعنويـة مـا ميننهـا مـن 
تلك احلقو  ووقف التعدي عليها، أو الضغط عل  قوى السو  كاملنتجن والتجار وأصحاب املشروعات 

والواقــ  أن وجــود اجملتمــ  املــدين ومؤسســات  يشــعر األفــراد لن  م ــل النقــاابت ومجعيــات محايــة املســتهلك.
ة حــىت لــو كانــت تعــارض احلنومــة وسياســاهتا لــديهم قنــوات مفتوحــة لعــرض آرائهــم ووجهــات ن ــرهم حبريــ

للتعبري عن مصاحلهم ومطالبهم لسلوب من م وبطريقة سلمية ودون حاجة إىل استعمال العنـف طاملـا أن 
 البديل السلمي متوافر ومتا . 

يتطــور اجملتمــ  وتنضــ  حركتــ  بقــدر مــا يتــوفر لــ  مــن قيــادات مؤهلــة ال الالراز ال يالالادات اجلديالالد :  - 1
 األما  ابسـتمرار. ولنـي يواصـل اجملتمـ  تقدمـ  ف نـ  يف حاجـة دائمـة إلعـداد قيـادات جديـد  للسري ب  إىل

مــن األجيــال املتتاليــة. ويقصــد ابلقائــد ذلــك اإلنســان الــ ي يتمتــ  بنفــوذ حقيقــي علــ  مجاعــة حمــدد  مــن 
و مـا حيقـ  النال ت   في  وتسع  إلي  كلما واجهتها مشنلة، وتتحـرك يف االُـاه الـ ي حيـدده وـا علـ  حنـ

                                                        
ان ر : د. ابو بالل عبد هللا احلامد ، ثالثية اجملتم  املدين عن سر جنا  الغرب واخفاقنـا ، الـدار العربيـة للعلـو  ، بـريوت ،  - 67
 15، ص  1116
والفنـون واالداب ، دولـة النويـت ، ان ر : بوتنا  ، مفارقات اجملتمـ  املـدين ، جملـة ال قافـة العامليـة ، اجمللـس الـوطين لل قافـة  - 66

 .9ص
ان ـر : ابـراهيم حممـود عبـد البـاقي ، دور الوقـف يف تنميـة اجملتمــ  املـدين : منـوذج االمانـة العامـة لالوقـا  بدولـة النويــت ،  - 65

 . 92، ص  1114اطروحة دكتوراه منشور  ، جامعة النويت ، 
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ولية ف ن القائد يطور معرفت  لحوال النال وي داد املاما لوضاعهم فتـ داد سؤ ل ه ه املمصاحلها. ومن خال
قدرتــ  وخربتــ  علــ  االســتجابة الفاعلــة ملطالــ  اجلمــاهري، فتــ داد شــعبيت  ويــ داد نفــوذه وأتثــريه لــدى دوائــر 

يعمـل يف قطـاع مجـاهريي أو جغـرايف حمـدد إىل  يهري، ويتحـول مـن قائـد نـوع  أو حملـأوس  من ه ه اجلما
وتنـوين القيـادات  قائد سياسي ينشط عل  مستوى اجملتم  كل ، وب لك ت داد ثرو  اجملتم  من القيـادات.

اجلديد  هب ا املفهو  يبدأ داخل مؤسسات اجملتم  املدين يف النقـاابت املهنيـة والعماليـة واجلمعيـات األهليـة 
الشبابية والنسـائية.. إخل. حيـ  تعتـرب مؤسسـات اجملتمـ  املـدين يف احلقيقـة امل ـ ن والتعاونيات واملن مات 

الــــ ي ال ينضــــ  للقيــــادات اجلديــــد ، ومصــــدر ا متجــــدد ا إلمــــداد اجملتمــــ  هبــــا فهــــي ُتــــ ب املــــواطنن إىل 
 عضويتها، ولننهم مـن اكتشـا  قـدراهتم مـن خـالل النشـاط اجلمـاعي، وتـوفر وـم سـبل املمارسـة القياديـة

ولية، وتؤكد الدراسات ؤ ررب  الضرورية ملمارسة ه ه املسوليات الي توكلها وم، وتقد  وم اؤ من خالل املس
وليات قياديــة هـي القاعــد  ؤ تمــ  املـدين والــي تتـوىل فيهــا مسـامليدانيـة أن العناصـر النشــطة يف مؤسسـات اجمل

تـــداء مـــن أعضــاء اجملـــالس الشـــعبية االيـــة إىل األساســية الـــي خيـــرج منهــا قيـــادات اجملتمـــ  االيـــة والقوميــة اب
القيـــادات الربملانيـــة يف اجملـــالس التشـــريعية إىل قيـــادات األحـــ اب السياســـية علـــ  كـــل املســـتوات، وبـــ لك 
تساهم مؤسسات اجملتم  املدين يف دف  التطور الدميقراطي للمجتم  وإنضاج  من خالل ممارستها لوظيفة 

 إفراز القيادات.
تعمــل مؤسســات اجملتمــ  املــدين  علــ  بلــور  مواقــف مجاعيــة مــن القضــاا يالالأل املصالالام: الالال  ظيفالالة  م4

والتحــدات الــي تواجــ  أعضــاءها، ولنــنهم مــن التحــرك مجاعيــا حلــل مشــاكلهم وضــمان مصــاحلهم علــ  
أسـال هــ ه املواقــف اجلماعيــة. ولــارل هــ ه الوظيفــة بشـنل أســال مــن خــالل النقــاابت العماليــة واملهنيــة 

التجارية والصناعية ومجاعات رجال األعمال وسائر املن مات الدفاعية. ومن خالل ه ه الوظيفة  والغر 
يــتعلم األعضــاء كيفيــة حبــ  مشــاكلهم ودراســة األوضــاع القائمــة يف اجملتمــ ، وحتديــد كيفيــة احلفــاظ علــ  

يـان أو مصاحلهم يف مواجهة مصاو فئـات أخـرى وصـياغة مطالـ  حمـدد  قـد تنـون ج ئيـة يف بعـض األح
تتضمنها برام  متناملة. وهب ا ف ن وظيفة ُمي  املصاو الي تقو  هبا مؤسسات اجملتم  املدين ال تقتصـر 
نتائجهـــا علـــ  العمـــل املباشـــر وـــ ه املؤسســـات بـــل لتـــد إىل اجملتمـــ  فتـــوفر ألعضـــائ  هـــ ه ارـــربات اوامـــة 

 للممارسة الدميقراطية السياسية.
وســط بــن احلنــا  واجلمــاهري مــن خــالل تــوفري قنــوات لالتصــال ونقــل أي الت: الوسالالا ة  الرو يالالق -5

ـــات احلنومــة واملــواطنن بطريقــة ســلمية. وتســع  مجاعــات املصــاو يف هــ ا اإلطــار للحفــاظ  أهــدا  ورغبـ
عل  وضعها وحتسين  واكتساب منانة أفضل وا يف اجملتم ، ول ا ف لا تتحـرك مباشـر  للتـأثري علـ  عمليـة 

 قوانن وهتد  إىل الوصول إىل نقطة اتفا  والتقاء بن اآلراء املتعدد  كأسـال لالسـتقرار.تشري  ووض  ال
وتـــرتبط وظيفـــة التعبـــري والتم يـــل والتحـــد  ابســـم مجاعـــات معينـــة بتلـــك الوظيفـــة التن يميـــة حيـــ  تتـــوىل 

ضــاربة مؤسســات اجملتمــ  املــدين مهمــات متعــدد  تبــدأ بتلقــي املطالــ  الــي عــاد  مــا تنــون متعارضــة ومت
ميعهـــــا وإعـــــاد  ترتيبهـــــا وتقســـــيمها إىل فئـــــات حمـــــدد  قبـــــل توصـــــيلها إىل احلنومـــــة. وكلمـــــا زاد التنـــــوع  ُو
واالخـــتال  يف اجملتمـــ  كلمـــا احتـــاج إىل عـــدد أكـــرب مـــن املن مـــات واجلمعيـــات للتعبـــري عـــن هـــ ا التنـــوع 
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ــــ  بــــن أطرافــــ  املتعــــدد  تمــــ  منســــجما مــــ  الن ــــا  ، وكلممــــا كــــان الن ــــا  ال قــــايف يف اجملوتن يمــــ  والتوفي
االجتماعي االك ر استقاللية وتطور ومرونة توافرت ال ـرو  املسـاعد  علـ  وجـود واسـتقرار اجملتمـ  املـدين 

تتضح أتية ه ه الوظيفة ارطري  إذا ما ختيلنا ضـعف أو ضـي  منافـ  التعبـري  (64) .والدولة عل  حد سواء
لتــأثري يف القــرارات السياســية الــي لــس حيــاهتم بشــنل عــن الــرأي أمــا  النــال حبيــ  يفقــدون القــدر  علــ  ا

مباشـــر، فيتعـــرض الســـاخطون علـــ  األوضـــاع القائمـــة لنبـــت مشـــاعرهم الغاضـــبة وهـــ ا النبـــت قـــد يولـــد 
االنفجار عند وصول  إىل نقطة الغليـان طاملـا أنـ  لـيس متاحـا  لـ  فرصـة التنفـيس عـن نفسـ  حبريـة، وهـو مـا 

لالحتجاجـــات العنيفـــة ألن األفـــراد واجلماعـــات م جيـــدوا من مـــات  يعـــين تعـــريض اجملتمـــ  بشـــنل متنـــرر
  (63) .تستقبل مطالبهم

حي  يتم من خالل مؤسسات اجملتم  املدين حل مع م الن اعـات الداخليـة : تسوية الصراعات -6
بــن أعضــائها بوســائل وديــة دون اللجــوء إىل الدولــة وأجه هتــا البريوقراطيــة وبــ لك فــأن مؤسســات اجملتمــ  

نــبهم ك ــريا  مــن املشـاكل املرتتبــة علــ  العجــ  ا ملـدين ُنــ  أعضــاءها املشـقة وتــوفر علــيهم اجلهــد والوقـت ُو
بــ لك تسـاهم يف توطيــد وتقويـة أســس التضـامن االجتمــاعي فيمــا  ،عـن حــل مـا ينشــأ بيـنهم مــن منازعـات

تمــ  بوسـائل ســلمية فــ ن وإذا كانــت الدميقراطيـة ابملفهــو  اإلجرائـي هــي صــيغة إلدار  الصـراع يف اجمل. بيـنهم
حل املنازعات بن األعضاء بوسائل ودية داخل مؤسسات اجملتم  املدين هي ترمجة سلوكية مل ل دميقراطي 

فــ لم  ،ا ــل. وعنــدما يــنجح هــؤالء األعضــاء يف حــل منازعــاهتم ابلطــر  الوديــة داخــل مؤسســاهتم املدنيــة
لطبقي والسياسي يف اجملتم  بوسائل سلمية. تشمل هـ ه ينتسبون ال قافة واررب  الالزمة ملمارسة الصراع ا

االعــرتا  ابآلخــر وحبقوقــ  ومصــاحل  واحلــوار معــ  والوصــول إىل حلــول وســط مــن خــالل  ،ارــرب  وال قافــة
التفاوض. وهن ا تلع  وظيفة حسم وحل الصـراعات ودا داخـل مؤسسـات اجملتمـ  املـدين دورا هام ـا يف 

 (68)راطية السياسية وجوهرها إدار  الصراع واملنافسة بوسائل سلمية.هتيئة اجملتم  ملمارسة الدميق
صــحيح أن اجملتمــ  املــدين هــو أدا  هامــة يف حتقيــ  االســتقرار إال أن ذلــك ال الرنميالالة الشالالاملة:  -7

يعين أن  ال حيق  التغيري والتطوير. ومن  فرت  قريبة بدأت املن مات الدولية املهتمة ابلتنمية تؤكد عل  معو 
جديد وا هو التنمية ابملشاركة؛ عل  أسال أن ُارب التنمية العديد  قد أصـاهبا الفشـل؛ أللـا مت فرضـها 
من جان  احلنومة عل  اانومن دون إشراكهم فيها. بينما أثبتت حاالت أخرى أن مشاركة املستوات 

دائما يف قلـة املـوارد املاديـة، أن مشنلة التنمية ال تنمن  الشعبية الدنيا هي خري ضمان لتحقي  النجا . 
وإمنا يف كيفية استغالل تلك املوارد، وه ه النيفية تتوقف بدورها عل  طبيعة ونوعية البشر ال ين يقومون 

وهنـا تـربز أتيـة  ،ابستغالوا ول ا، ف ن االست مار احلقيقي البد أن يتم يف ال رو  البشرية وليس املاديـة فقـط
هبـ ا النــوع مــن االســت مار، حيـ  يــتم مــن خــالل من ماتـ  تنميــة وتطــوير املهــارات اجملتمـ  املــدين يف القيــا  

                                                        
 2998، السـنة  93جملة التوحيد ، مؤسسـة الفنـر االسـالمي ، قـم ، العـدد  ماجد الغرابوي ، حماولة اولية لتبيئة املفهو  ، - 64
 .  77، ص 

 .72ان ر للتفاصيل : د. ابو بالل عبد هللا احلامد ، مصدر ساب  ، ص  - 63
  74ان ر ك لك : املصدر الساب  ، ص  - 68
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والقدرات الفردية لألعضاء بشنل يقلل من العـ ء علـ  احلنومـة حيـ  يصـبح ملؤسسـات اجملتمـ  املـدين 
دور شـــــريك للـــــدور احلنـــــومي يف تنفيـــــ  بـــــرام  وخطـــــط التنميـــــة الشـــــاملة مب تلـــــف جوانبهـــــا االقتصـــــادية 

 وال قافية والبشرية وهي تتلق  من احلنومة الدعم واملساند  للقيا  هب ا الدور.واالجتماعية 
وال تقتصــر وظــائف اجملتمــ  املــدين علــ  مــا ذكــر أعــاله، فــان الدراســات املهمــة هبــ ا املوضــوع تضــيف 

الفـرا  يف حالـة غيـاب الدولـة أو انسـحاهبا،  لن ـا  واالنضـباط يف اجملتمـ ، ومـألوظائف أخرى، كــتحقي  ا
ممــا يــدل علــ  أتيــة هــ ا  ،وتــوفري ارــدمات واملســاعد  للمحتــاجن، وحتقيــ  التنافــل االجتماعي..وغريهــا

 اجملتم  وضرورت  يف بناء احلضار  اإلنسانية املعاصر .
المبحث الثالث: التحول من المجتمي  الطيائفي إليى المجتمي  الميدني فيي       

 العراق.

 الطائفيـة واجملتمـ  املـدين أوال، وحتديـد آليـات التحـول يف ه ا املبح  سيتم بيـان جمـاالت التقـاط  بـن
 من اجملتم  الطائفي إىل اجملتم  املدين اثنيا.

  املطلب األول: مياالت التقاطع بني الطائفية وامليتمع املدني
اجملتم  املدين هو اخرتاع بشري حب ـا عـن بـديل مـدين مل ـاطر الدولـة "اذا جاز لنا قبول راي لوك بنون

تنون الدولة بوج  عا  والدولة القانونيـة بوجـ  خـاص  (69)"ة اذ ان الطبيعة م تعد  لننون مواطننالطبيعي
 .هـي البيئـة الصـاحلة السـتنبات وتطـوير وشـائ  بـو اجملتمـ  املـدين ،الي ترتسخ فيها ج ور املواطنة ووعيهـا

 ه االخـري  التنـاقض الدولـة بـل تعمـل فهـ ؛ومن هنا تتولد عالقة  تالزمية تبادلية بن الدولة واجملتم  املـدين
علـ  تــوافر اســس االســتقرار فيهــا كولــا افضــل اليــات ادار  احلــوار والتعــاي  الســلمي بــن منــو ت اجملتمــ  

وابفـرتاض النقــيض  ،ضـمن اطـر القــانون الـ ي توظفــ  الدولـة لفــرض سـيطرهتا وحتقيـ  الغــاات الوظيفيـة وــا
ملنطـ  الفرقـة والتعصـ  او حـىت تنحـدر قـو  االكـراه الر ـي مـن أي عنـدما تنـون الدولـة حاضـنة  ،املنطقـي

ينون وجود الدولة حبد ذات  مشنوكا في   ،اجه   الدولة اىل القوى االخرى اعتمادا عل  منطلقات طائفية
(51) 

وعلــ  هــ ا ينــون اجملتمــ  املــدين جمــاال متمــاي ا عــن الســلطة والبــو التقليديــة املوروثــة يف الدولــة ليؤســس 
الدولة العصرية املستند  اىل املواطنـة واملشـاركة واملن مـات علـ  اسـال اريـارات الفنريـة الـي تشـنل بنيان 

 (52).حتوال تدرجييا من العالقات التقليدية ابُاه العالقات املدنية احلدي ة
يتضــح مــن خــالل مــا تقــد  مــن فهــم للطائفيــة واجملتمــ  املــدين أنــ  يوجــد يف اجملتمعــات اإلنســانية عامــة 

غتان متضاداتن تتم ل األوىل بلغة السال  واابة والتسامح  و احلوار املدين ال ي هو األسال يف احليا  ال ل
                                                        

49  - Edward C.Banfield، Civility and citizenshipin Liberal Democratic Societies،World Peace 
Academy،1992،p56 

 .122، ص  1113حممد حمسوب عبد اجمليد ، اصول علمانية الدولة والقانون ، دار النهضة العربية ، القاهر  ،  - 51
زاد عبــد الصــمد ، اجملتمــ  املــدين وحتــدات التنميــة والدميقراطيــة يف عــام متغــري ، حبــ  منشــور ضــمن وقــائ  مــؤلر اجملتمــ   - 52

 . 256، ص  1116ين العري والتحدي الدميقراطي ، بريوت ، املد
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بينمــا تتم ــل اللغــة األخــرى يف العنــف و التطــر  والتســلط واإلقصــاء، والتحــريض ســواء مــن  ،بــل القاعــد 
مؤسســات  اجملتمــ  املــدين خــالل النلمــة أو مــن خــالل املوقــف أو حــىت مــن خــالل الــدعم املــادي. وتــربز 

احتواء حاالت االحتقـان السياسـي واالجتمـاعي، والتنفـيس تتموض  يف زاوية  لتقو  لهم وظائفها حينما 
عنها عرب تفجري الطاقات بصور  إجيابية، واعتماد النه  السلمي يف اختاذ املواقف امل تلفة، والتعبري العلين 

م لمـا تعمـل  ،مشاركة االختيارية يف اجملال العـا  ويف اجملـال السياسـيعن  القناعات املتباينة.؛ فتوفر قنا  لل
عل  نشـر قـيم احـرتا  العمـل اجلمـاعي والعمـل التطـوعي وقبـول االخـتال  والتنـوع وإدار  ارـال  بوسـائل 
ســلمية يف ضــوء قــيم االحــرتا  والتســامح والتعــاون والتنــافس والصــراع الســلمي مــ  االلتــ ا  ابااســبة العامــة 

  (51)لشفافية. وا
وعل  النقيض من ه ه الوظيفة املهمة وهـ ا املنـا  السـلمي الـ ي يـنهض بـ  اجملتمـ  املـدين أو يفـرتض 
تواجده كأسال ومنطل  حلركت  املؤثر  يف إنضاج شروط املمارسة  الدميقراطية وتع ي  رو  التسامح واحلـوار 

سة  لن تسهم إال يف  إجياد أجواء االحتقان وتقطيـ  فان الن عة الطائفية املسي ،املدين البناء داخل اجملتم  
سبل الوصال وت يد من نس  النراهية بن أفراد اجملتم  الواحد؛ أللا تستمد حضورها ولددها يف ال ات 
االجتماعية من إضفاء الشرعية عل  متعاطيها م  إلغاء اآلخر وتسفي  مباني  الفنرية والعقائدية ومصادر  

ليــربز التطــر  واإلقصــاء  حتــت مســم  )التنفــري( كمحصــلة مل ــل  .ره وطقوســ  الدينيــةحقــ  مبمارســة شــعائ
تلــك  الــرؤى واملمارســات. وــ ا فــان آاثر التحــرك الطــائفي يتجــاوز الفــرد واملؤسســة إىل العمــ  االجتمــاعي 
  ويضرب آبالم  وأخطـاره أعمـد  االسـتقرار االجتمـاعي. وهـي أجـواء ال مينـن أن تنـت  بيئـة خصـبة وقـادر 

ألن مفهو  اإلدار  السلمية للصراع واملنافسة هي جوهر مفهو  اجملتم  املدين  ؛عل  احتضان اجملتم  املدين
الــ ي ال مينــن لــ  أن يــرى النــور إال بتــوافر احلريــة، أمــا منــوه وحتقيقــ  ألهدافــ  فيبقــ  مرتبطــا بطبيعــة ااــيط 

كلما كانت العالقات الي تسـود اجملتمـ  مرتنـ   ال ي يوجد في  لبعاده السياسية واالجتماعية وال قافية، و 
عل  القواعد الدميقراطية املؤسساتية، ومتشبعة بقيم التعدد واالختال ، ورو  املواطنة، والتنافس يف خدمة 
املصـلحة العامــة، وحريــة االجتهــاد، واملراقبـة واملســاءلة والنقــد، فــ ن تــوفر هـ ه القواعــد والقــيم يفــتح الفضــاء 

احلاجــة الضــرورية يف  ،؛ اذ ان للدميقراطيــة بغيــة ممارســتها بصــور  فعالــةاجملتمــ  املــدين وتطــورهالطبيعــي لنمــو 
اجيــاد اليـــة التعامـــل العقــالين مـــ  ال ـــواهر والعالقـــات بــن االفـــراد واملؤسســـات ووجــود افـــا  واســـعة لقبـــول 

الطائفية املشجعة  وعل  العنس من ذلك حينما تسود قيم (57).االنتقادات والتعامل معها بصور  عقالنية
عل  التطر  والتعص  املن وي عن منط  قبول اآلخر واملرتنن إىل تغلي  منط  القو  والفرض واإلقصاء 
تنغل  كل آفا  حمتملة إلمناء تلك األجواء الي يتطلبها نشوء اجملتم  املدين. أي بعبار  أخرى م لما يسهم 

فان  أي اجملتم  املدين حيتاج  ،  قواعدها وترسيخ مرتن اهتااجملتم  املدين يف إنضاج شروط الدميقراطية وبلور 
                                                        

. ص 2997مركــ  ابــن خلــدون، ، ، القــاهر  العــريالــوطن  يف الــدميقراطيوالتحــول  املــدين، اجملتمــ  إبــراهيمد. ســعد الــدين   -51
27. 

 1121ورغن هابرمـال ، اربيـل ، القاضي ع مان اسن علي ، العقالنية التواصلية ودورها يف بناء  الدولة القانونيـة لـدى يـ - 57
 .65، ص
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والواقـ  إن  .ه ه ال رو  أو حـىت احلـد األدا منهـا لي مـر ويسـتجي  بفاعليـة للواقـ  االجتمـاعي االجيـاي
وتقدم  يف سـلم اهتمامـات الفـرد واجلماعـة  ،يف جمتم  ما –ضمن اإلطار اودا   –تفشي الفنر الطائفي 

اه اجملتم  والدولة ون ا  احلنم والسياسة االيـة  ،رجعية واملعيار لسلوك الفرد ُاه اآلخرسيجعل من  امل ُو
وهنا تنمن ارطـور  مـن حتـول ذلـك الفنـر إىل مواقـف وسـلوك يف التعامـل مـ  اآلخـر   .واإلقليمية والدولية

صفها من أهم دعامات حتق  تت ط  إىل حد بعيد ال وابت الوطنية وحىت املفاهيم األخالقية واإلنسانية بو 
 (56)الوحد  ومتطلبات اتمن التعاي  السلمي بن أبناء الشع  الواحد.

إّن التمســـك ابلبعـــد الـــوطين ورفـــض التبعيـــة يقـــف علـــ  تقـــاط  مـــ  قـــو  الدعايـــة الـــي حتملهـــا الطائفيـــة 
ياسية إقليمية يعرب م  ن م س الفنر النفس السياسية ب عمها التعبري عن أتباع امل ه  وأبناء الطائفة ولن

عن مصلحة أبناء الطائفة عل  حساب وجودها الوطين ال ي مي ل استغالال م عوما وا. وإن دمـ  آليـات 
احليــا  اليوميــة للشــع  آبليــات اشــتغال مؤسســات الدولــة بواســطة منطــ  الطائفيــة وفلســفتها الــي لارســها 

لطائفية حتديدا، أمر من الت ييف وارطور  مبا ال احلركات السياسية احلاكمة وادعاء أن ذلك مي ل التعددية ا
يقبل حىت توصيف أن  ادعاء تضليلي... فه ه الفلسفة تعين عمليا تعارضا فعليا هـو األخطـر مـ  الوحـد  
الوطنيــــة ويعــــين ابمللمــــول تفنيــــك وحــــد  اجملتمــــ  وعالقــــات منو تــــ  وطنيــــا وجعــــل احلركــــات املتحنمــــة 

لطة وال ــرو  بصــور  مطلقــة، وتضــ  نفســها بــديال للشــع  ومبواجهــة مبؤسســات الدولــة، طائفــة حتتنــر الســ
تطلعاتــ  ومطالبــ  وحقوقــ  وهــي لــارل جهــدها لتشــ ية الواقــ  ومشــاغلت  بصــراعات هامشــية فيمــا جيـــري 
تعطيــل كــل حركــة شــعبية مــن تن يمــات نقابيــة وح بيــة وطنيــة ومــن مجعيــات ومؤسســات جمتمــ  مــدين أو 

ت التأثري بل أية إمنانية للعمل إال من فسحة ضيقة عرب حركات احتنار إفراغها من حمتواها ومن إمنا 
السلطة أي حركة الطائفية السياسية وهي أحادية خنبويـة فوقيـة مهمـا تعـددت مفـردات وأشـنال ل هرهـا. 
وعنــدها تتحــول  الطائفيــة  إىل مشــروع  للتفريــ  والتباعــد بــن أبنــاء الشــع  الواحــد مــن خــالل التعصــ  

فيــؤدي ذلــك   ،لطــائفي اجلمعــي الــ ي يســت د  الــدين أو أي نســ  عقائــدي آخــر بشــنل ســليبللتفنــري ا
بدوره إىل احتضار مقومات التقارب والوحد  الوطنية  وحىت الرابطة الوطنية الي ينس  منها اجملتم  املـدين 

  (55) خيمت  اآلمنة لنشر قيم  يف احلوار السلمي  والتعاي  املشرتك بن أبناء الشع  الواحد.
وم  اسـتحنا  حلقـات الن ـر  الطائفيـة الضـيقة وتبلورهـا يف صـيغة سـلوك متعصـ  يستسـيج امليـل إىل 

منتجـــا بـــ لك  حالـــة مـــن  ،العنــف والقـــو  والقهـــر يف فـــرض تصـــورات  علـــ  خمالفيـــ  أو حـــىت القضـــاء علـــيهم
ستضــعفة يف اجملتمــ  الــ ي النراهيــة املتناميــة واملتبادلــة والســلوك ألعنفــي مــن ابقــي الطوائــف أو التيــارات امل

                                                        
ين ــر يف ذلــك : د. امحــد فورايــة ، ثقافــة الدميقراطيــة وحقــو  االنســان : يف الفنــر النفســي ، االجتمــاعي ، والسياســي ،  - 56

 .253 -256، ص ص 1121ديوان املطبوعات اجلامعية ، 
: مينان ميـة العمـل وجمـاالت التقـاط ، مقـال منشـور علـ  ان ر للم يد: د.سامر مؤيد عبد اللطيف،الطائفية واجملتم  املدين  -55

ــــرابط االلنــــرتوين: ــــت( علــــ  ال ــــة للمعلومــــات )االنرتني -http://law.uokerbala.edu.iq/index.php/art/125 الشــــبنة الدولي
different-articles/545-samer-artc3 
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سيدخل عندها يف أتون دوامة من العنف املتبادل وانعدا  االستقرار، وهو أحد أهم مهددات األمن العـا  
 (54)والسلم االجتماعي. 

 ؛لقــد أدت م ــل هــ ه ارالفــات الــي تطــورت إىل ن اعــات طائفيــة مســلحة تســتبيح الــدماء واحلرمــات
ودا  حس  الطوائف، وغابت مرجعية الدولة احلدي ة الرئيسة أعين فانقسمت بعض اجملتمعات انقساما  عم

املواطنة، وتضاءلت م  غياهبا مفـاهيم املسـاوا  والعدالـة واحلريّـة علـ  النطـا  الفـردي، ومفـاهيم الدميقراطيـة 
وإذا كانت بنية اجملتم  املـدين تتنامـل وتداول السلطة وفصل السلطات عل  النطا  اجملتمعي والسياسي. 

وتسـتنن حركتـ  لبيئـة  ،تتفاعل ابجيابية وحيوية ضـمن وسـط مؤسسـايت حتنمـ  نـوابض القـانون وضـوابط و 
للقيا  بدور مهم آخر يف مراقبة سلطة احلنومة ومتابعة وانتقاد عملهـا علـ  قاعـد  احلـرات  ؛مستقر  آمنة

م وبـدرجات خمتلفـة الطائفية ومـا تنتجـ  مـن مضـاعفات وانعناسـات ستسـه املنفولة بطو  القانون، فان 
يف آتكل القاعد  املؤسساتية للمجتم  املدين عرب إخضاع تلك املؤسسات ملنطقها ولدائر  نفوذها فتتحول 
هي األخرى إىل أدا  للقهر واإلقصاء الطائفي، ولـن ينـون القـانون عنـدها إال مرتعـا ومـالذا لتمريـر اإلراد  

ستقف هـي األخـرى عنـد ختـو  االنقسـا  الطـائفي وال  وحىت املؤسسة األمنيةاملتطبعة بطاب  طائفي ضي . 
تســـتطي  اختـــاذ قـــرار مهـــين حـــريف يف إطـــار مســـؤولياهتا عنـــدما يصـــل األمـــر إىل احلـــدود الـــي ر هـــا التقســـيم 

. أ  سياســـيا عنـــدما يصـــل األمـــر لش صـــية حمميـــة مـــن أحـــد األطـــرا  ألســـباب .الطـــائفي ســـواء جغرافيـــا
 (53)طائفية. 
يتحرر اجملتم  املدين مـن عصـبيات  أو تضـامنات  الطبيعيـة املتعـدد ، الدينيـة أو  ليس املطلوب أن":وعلي 

امل هبية أو اإلثنيـة الـي تعنـس واقـ  احلـال، خاصـة يف جمتمعـات تقليديـة، أو خارجـة حـدي ا مـن التقاليـد، 
رر معها الدولة وإمنا أن تتحرر الن بة السياسية من لاهياهتا اجل ئية لتتمنن من ُسيد م ال الوطنية وأن حت

ومؤسساهتا من احتمـال ارهتالـا للعصـبيات اراصـة، حـىت تتحـول بفضـل سياسـاهتا الوطنيـة إىل دولـة أمـة، 
وم لمــا يتغــ ى مفهــو  اجملتمــ  املــدين مــن واقــ  تعــددي مــدعم بضــما ت احلريــة  (58)"أي دولــة مواطنيهــا.

ومـات االسـتمرار والفاعليـة والتغلغـل يف علـ  رفـده مبق -يف الوقـت عينـ  -واحرتا  احلقـو  و يعمـل تباعـا  
فان الفنر الطائفي ابملقابل لن ينت  إال واقعا مياال للقم  واإلقصـاء والتسـلط عـرب فـرض  ،ال قافة اجملتمعية

اللــون العقائــدي الواحــد علــ  ســلوكيات اجملتمــ   وتوجهاتــ ، إذ ستشــي  الطائفيــة السياســية فلســفة التربيــر 
ها ومصــاحلها الضــيقة مــن أشــنال التعــ ي  واالنتقــا  ُــاه امل ــالفن إىل لنــل مــا يصــ  يف خانــة فلســفت

تعطيل آليات العمل املؤسسايت الدميقراطي كالتداول السلمي للسلطة برف  شعارات مضللة لحقيـة طـر  

                                                        
  الشــبنة الدوليــة للمعلومــات )االنرتنيــت( علــ  د. علــي رمضــان األوســي ، الطائفيــة والصــراع القــائم ، مقــال منشــور علــ  -54

 http://www.kitabat.info/subject.php?id=15175 الرابط االلنرتوين: 
حممـــود حيـــدر ، مـــن صـــور املواطنـــة الطائفيـــة ، مقـــال منشـــور علـــ  الشـــبنة الدوليـــة للمعلومـــات )االنرتنيـــت( علـــ  الـــرابط   53-
  http://www.albayan.ae/opinions/1265973970828-2010-02-17-1.220030 االلنرتوين:
ع و حممد عبد القادر  جي، اثر التماي  االجتماعي يف عـد  االسـتقرار السياسـي يف الدولـة الطائفيـة، دراسـة منشـور علـ   - 58

)االنرتنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت( علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط االلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتوين: الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنة الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124634 
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األمــر الــ ي يعــين تقييــد البــدائل وخنقهــا يف ســبيل  ؛طــائفي وزعاماتــ  مــن دون مم لــي اجملتمــ  املــدين وطنيــا
منط مشوه من ال قافة املنرسة لدوات القهر واإلابد  غري املسـتجيبة ملنطـ  وافرتاضـات التنـاغم البنـاء   إنتاج

حتت سقف التنـوع وقـيم احلـوار والتسـامح الـ ي حتتاجـ  ركـائ  اجملتمـ  املـدين. وهنـ ا يـتّم يف ظـل الطائفيـة 
ة يف اتريــخ البشــرية هــي مرحلــة السياســية إطــال  عوامــل الت لــف واالننفــاء املاضــوي ابُــاه مرحلــة م لمــ

دويالت )الطوائف( أو ما قبلها يف البح  عن املسوغات التارخيية إلسناد  صحة ادعاء ه ا الفريـ  ضـد 
أي  .اآلخر ومن مث صياغة إطار فاصل مفرتض من الشرعية يف إصدار األحنـا  وبنـاء املواقـف مـ  اآلخـر

ر املاضـــوي الســـلفي ســـواء ابخـــتال  ســـلفية مقيتـــة بعبـــار  أخـــرى تشـــي  الطائفيـــة السياســـية فلســـفات الفنـــ
مرفوضة ل ل بعبعا تجيا عنفيا يتقاط  م  استدعاء طقسـي مل لوميـة اترخييـة ال بقصـد دراسـتها واالتعـاظ 
منها كما يدعو املنط  العقلي بل السـت ار  أشـنال االحـرتاب واالقتتـال والـرو  االنتقـامي ال ـأري الـ ي ال 

تستعيد منط  حـرب البسـول وداحـس والغـرباء )اجلاهليـة( فنـرا ولننهـا تـؤدي  يفضي إال إىل حرب أهلية
 (59)إىل حروب اإلابد  اجلماعية املعاصر  كارثيةو وبشاعة.. 

لننوصي أو االسرتجاع السليب للنماذج التارخيي ستضي  يف الوعي اجلمعـي مسـاحة اوم ل ه ا الفنر 
وعندها سين وي  .عل  أرضية التفاعل االجياي م  الواق التفنري العقالين وإمنانيات التصاو م  احلاضر 

ارــط العــا  للتفنــري يف زواا ضــيقة مــن التعصــ  الُــاه مــ هيب أو عرقــي مــا علــ  قاعــد  االنتمــاء الســليب 
املعر  ابلتسليم غري املقيد للمنطلقات الفنرية و ا االُاه او التيار امل هيب أو العرقي. وعند هـ ا املنحـو 

تتحدد مســاحة احلريــة الــي ســيتحرك يف جماوــا اجملتمــ  املــدين، هــ ا إن م ينجــر  هــو اآلخــر إىل الضــي  ســ
دائـــر  االســـتقطاابت الطائفيـــة ليفـــار  بـــ لك أرضـــية املنطـــ  العقـــالين والن عـــة العلميـــة املنفتحـــة للت طـــيط 

ه ا مينن القـول والتحرك عل  أك ر من خط وقنا  بعد ضمان هام  املنا  ألتعددي و ه احلركة. وعل  
أن اجملتمــ  املــدين يتشــو  إىل املنــا  العقــالين املبــين علــ  التفنــري العلمــي ليدشــن أمامــ  اريــارات املتعــدد  
لبلـــو  أهدافـــ  حبريـــة وانســـجا  بعيـــدا عـــن أي من لقـــات أو مقيـــدات فنريـــة ختلقهـــا الطائفيـــة املقيتـــة مبيووـــا 

د لحنا  مسبقة ومسلم هبا مستنبطة من مناذج اترخيية أو التعصبية إىل منط من التفنري غري العقالين ااد
اعتمــادا علــ   ،وحــىت مــن حـاول إضــفاء الطـاب  العلمــاين علــ  الطائفيـة مبضــمولا السـليب .غيبيـة غــري م بتـة

فينفــــي انتســــاب   ،فنــــر  مفادهــــا أن الطائفيــــة  ال هتــــتم بســــلوكيات وال حــــىت معتقــــدات الشــــ   املنتمــــي
ن هويـــة هـــ ه الطائفـــة دون شـــرط االعتقـــاد اليقيـــين بصـــحة منطلقاهتـــا العقائديـــة جملموعـــة مـــن النـــال حيملـــو 

فاملهم يف الطائفية هنا هو التعص  ألفراد الطائفة وليس لعقيد  الطائفة وال لفنرها وال لقيمها،  .والفنرية
اد بـــل إن اقتضـــ  األمـــر يـــتم التغاضـــي علـــ  القـــيم املقدســـة للطائفـــة يف ســـبيل حتقيـــ  مبـــدأ التعصـــ  ألفـــر 

الطائفـــة. وإن كـــان أغلـــ  الطـــائفين أيخـــ ون العقيـــد  ك ريعـــة للتعصـــ  لطـــائفتهم، وصـــوال لبلـــور  قناعـــة 
ولـو  ،مؤداها أن الطائفية تتشاب  م  العلمانية يف ألا ال تقيم وز   لاللت ا  بتعاليم الدين وال حىت اإلميان ب 
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ة، وهـي نفـس الطريقـة الـي تتعامـل هبـا تعارضت مصلحة الطائفية م  مبادئ الدين فتقـد  مصـلحة الطائفـ
 (41)العلمانية م  الدين.

إن دوامة التجاذابت والعنف ال ي ستنتج  الن عـة الطائفيـة الضـيقة ستعصـف ابلبـو املاديـة للمجتمـ  
وقدراتــ  البشــرية بعــد أن أســهمت يف تصــدع مبانيــ  الفنريــة واملعنويــة؛ فتضــي  طاقــات اجملتمــ  يف مواجهــة 

لطائفي وتتبدد ثروات  يف اتمن الرتسانة املسلحة الي مينن أن ُاب  دوامة العنف املتبادل خملفات الصراع ا
بن القوى املتصارعة، م لما سيدف  ه ا اجملتم   نا ابهضا آخر من إفرازات الدمار  ال ي سي لف  ذلـك 

ينون مصـــريها إمـــا هـــ ا إىل جانـــ  ن يـــف الطاقـــات وارـــربات البشـــرية الـــي ســـ .الصـــراع يف البـــو التحتيـــة
التصفية اجلسدية أو اوجر  والفرار؛ مما يعين خسار  مضاعفة ل لك اجملتم  وتراجعا يف كل اجملاالت املادية 
والفنرية واننفاء  مؤكدا وموازا يف معدالت التنمية الي ستتحول م  استطالة أمد الصراع إىل ختلفو م من 

اجملتمـ  املـدين فرصـة واعـد  للنهـوض بواجبـ  يف تنميـة اجملتمـ   وعندها لن يبـ  أمـا  .يف بنيان اجملتم  كنل
م  انداثر تلك املوارد بشطريها املادي والبشري حتت وطأ  وي  الصراع الطائفي.   ئوتلبية احتياجات أبنا

وحــىت مــ  صــمود بعــض بــو اجملتمــ  املــدين يف وجــ  ذلــك اإلعصــار الطــائفي فــان وجودهــا ســينون شــبحيا 
أي بعبـار  أخـرى سـينون بنيـان اجملتمـ  املـدين جسـد بـال  ،عليـة والقـدر  علـ  التـأثري والتغيـرييفتقد إىل الفا

رو  مصدر طاقتها احلرية واحلوار والتعدديـة واحـرتا  القـانون الـي يفتقـدها ابلضـرور  أي جمتمـ  مبتلـ  آبفـة 
 (42)الطائفية. 

 مع املدنياملطلب الثاني: متطلبات التحول من امليتمع الطائفي إ  امليت
إن التحــول مـــن جمتمــ  مغـــر  ابلتعصــ  الطـــائفي، كمـــا هــو حـــال اجملتمــ  العراقـــي اليــو  ومعـــ  اغلـــ  
اجملتمعات اإلسالمية إىل جمتم  مدين حقيقي مبن ومـة قيميـة مدنيـة متماسـنة وحمفـ   علـ  التقـد  والتطـور 

اع واالســتقطاب الطـــائفي اإلنســاين ليســت عمليــة ســهلة أبــدا، وال تــتم جبـــر  قلــم الســيما يف ظــرو  الصــر 
املعاصــر  الــي ميــر هبــا العــام اإلســالمي. لنــن صــعوبة هــ ه العمليــة ال تعــين االستســال  لألمــر الواقــ  وتقبــل 
نتائج  النارثية عل  مستقبل الدول والشعوب، أي البد مـن عمـل شـ  مـا لبنـاء اجملتمـ  املـدين يف العـرا  

 يسة لتحقي  ه ا اود  منها:وهنا ستربز بعض املتطلبات الرئ -حمل البح  –
إن العــرا  أالن لمــس احلاجــة إىل أجيــاد رابطــة قويــة مــا بــن احلنومــة و  أ ال: د ر احلكومالالة العراقيالالة:

ألن جنـــا   ؛اجملتمـــ  املـــدين ال علـــ  أســـال االنتمـــاء الر ـــي و أمنـــا علـــ  أســـال االنتمـــاء أملصـــلحي العـــا 
و أن جنـا  األخـري يعـين أن  ،نضوية حتت لواء اجملتم  املديناحلنومة يف أداء دورها يعين جنا  املن مات امل

هـــ ه احلنومـــة ستســـتمر دون مشـــاكل  أو عقبـــات. و لنـــي ينـــون هنالـــك دور فعـــال للحنومـــة يف دعـــم 
  :اجملتم  املدين البد أوال من

                                                        
 :الشبنة الدولية للمعلومات)االنرتنيت( عل  الـرابط االلنـرتويناسن ع  الدين ، الطائفية والعلمانية ، مقال منشور عل   - 41

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=952774  
 ع و حممد عبد القادر ، مصدر ساب  . - 42
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وضــ  ضــوابط قانونيــة بعيــد  كــل البعــد عــن التطــر  و األبعــاد املتعمــد ملن مــات اجملتمــ  املــدين، مــن  .2
 ي  إنشاءها أو دعمها مستقبال. ح

وض  سياسة حنومية ملساعد  اجملتمـ  املـدين يف أبـراز نتاجـ  الفنـري، و االهتمـا  بـ  و ترمجتـ  علـ   .1
 سبيل قرارات حنومية فعالة. 

ت ليل العقبات املادية أما  إمنانية تفعيل حمـاور عمـل اجملتمـ  املـدين، وذلـك مـن خـالل تـوفري الـدعم  .7
 .ملن مات  الفاعلةاملايل واللوجسي 

 توفري احلماية النافية ملن مات اجملتم  املدين للتحرك بعيدا عن االستقطاابت والتجاذابت الطائفية. .6
تنميــة ثقافــة جمتمعيــة واعيــة رطــور  احلشــد الطــائفي مبحتــواه الســليب ومدركــة ألتيــة التفاعــل االجيــاي  .5

 البناء م  افرتاضات ومنطلقات اجملتم  املدين.
مـــن خـــالل جعـــل الدســـتور يف العـــرا  واقعـــا ال ن ـــرا متضـــمنا  الصالالالم  املنظومالالالة الدسالالالرورية:اث يالالالا: 

ــــة  للمبــــادئ ارمســــة املهمــــة الــــي ذكرهــــا الــــدكتور علــــي خليفــــة النــــواري يف حب ــــ  القيم)مفهــــو  الدميقراطي
 (41)املعاصر (، وه ه املبادئ هي: 

 ال سيطر  لفرد أو قلة عل  الشع . .2
 ن ينون النال سواسية أما  القانون.سيطر  أحنا  القانون، وأ .1
عد  اجلم  بن السلطات، إذ أن جهاز الدولة احلدي ة، جيعل اليد الي لسك ب  تلح  أضرارا كارثية  .7

 ابلوطن واملواطن إذا ما احنرفت عن جاد  الصواب.
 ضمان احلقو  واحلرات العامة، وال يقتصر األمـر علـ  تضـمن هـ ه احلقـو  واحلـرات يف النصـوص .6

 الدستورية، بل جي  توفري الضما ت الفاعلة لعد  انتهاكها.
تداول السلطة، ال عل  أسال الـن  الدسـتوري الـ ي حيـدد واليـة احلنـا ، وإمنـا أيضـا علـ  مسـتوى  .5

االستعداد النفسي والفنري والسلوكي للت لي عن السلطة من قبل احلنا  ومن دولم سواء يف حالة 
نليـــف احلنـــومي أو يف حالـــة العجــ  عـــن تقـــد  أداء أفضـــل للمـــواطنن مـــن انتهــاء الواليـــة الر يـــة للت
 خالل ه ا التنليف.

العراقــي النافــ  تنطــوي علــ  هــ ه املبــادئ ن ــرا، ولنــن  1115إن النصــوص الدســتورية لدســتور عــا  
حان الوقت إىل أن أتخ  ه ه النصوص طريقها للتطبي  الفعلي بشنل يساعد عل  ترسي ها وامنطتها يف 

 حليا  العراقية العامة واراصة.ا
اثلثالالا: مسالال  لية النخالالب العراقيالالة يف  لالالق الرعالالاي  بالالني الطوائالالف  الجيالالاد ا رضالالية املناسالالبة لرفعيالال  

يف الوقـــت الــ ي يــ ول فيــ  االســـتبداد مــن اجملتمــ  ويبـــدأ االنتقــال حنــو الدميقراطيـــة،   د ر اجملرمالالأل املالالد :
ة وحسنة ال قافة حترص عل  هتدئة امل او  املتوقعة وترف  سو  حيتاج  هن ا جمتم  إىل خن  سليمة الني

الشوائ  الطائفية العالقة يف ثقافة األفراد؛ لني يتحولوا من مرحلة احلـ ر مـن اآلخـر إىل مرحلـة ال قـة بـ ، 
                                                        

ميقراطيــة يف الــوطن ان ــر للم يــد: د.علــي خليفــة النــواري، مفهــو  الدميقراطيــة املعاصــر ، حبــ  منشــور يف كتاب)املســألة الد - 41
 .56 -66، ص ص 1111، بريوت، مرك  دراسات الوحد  العربية، 2العري(، ط



 
 

198 

 10 :العدد

 

إذ يف ه ه املرحلة سو  تنون  ،واإلقبال علي  والتعاي  مع ، ومينن أن نسمي ه ه مبرحلة انتقالية ثقافية
وض  ثقافية خيتلط فيها املاضي ابحلاضر مـا بـن رؤى اترخييـة خادعـة ومشـاكل آنيـة ملحـة، وآمـال هناك ف

يف  مستقبلية يطمـح األفـراد إليهـا، وسـو  تـؤدي هـ ه الفوضـ  إىل إرابك تفنـري األفـراد وهتيـي  عـواطفهم.
عــا  وترتيــ  القضــاا هــ ه اللح ــة ســتربز أتيــة الن ــ  االجتماعيــة والسياســية وال قافيــة يف هتدئــة الــرأي ال

حســ  األولــوات، وشــر  فوائــد االنفتــا  والتعــاي  وخمــاطر االنغــال  والتصــارع، وطبيعــة حتــدات العصــر 
وحقائق ؛ ألجل أن لر ه ه املرحلة االنتقالية بسال  ويربز فضاء ثقايف واحد حيتوي مجي  أبنـاء الطوائـف، 

لصـراع الطـائفي علـ  انـ  حـد  يسـتح  أن يرقـد يف الوطنية املوحـد ، وسـين ر عنـدها إىل ا  يف ظل اووية
متاحف التاريخ، أما إذا م تربز م ل هن ا خن  يف ه ه الفرت  احلرجة من حيا  الشعوب، وكانت الن   

احـرتاب   مصلحي  هتييجية تلع  عل  وتر العواطـف الطائفيـة فسـتحول مرحلـة احلـ ر الطـائفي إىل مرحلـة
العرا  احلالية يف جمال الطائفية، هو وجود بعض الن ـ  غـري املدركـة إن مشنلة  داخلي يهلك في  النل.

ملتطلبات املرحلة، ل ا جندها تنت  مبنط  طائفي وتتنلم مبنطـ  طـائفي وتتحـاور مبنطـ  طـائفي سـواء مـ  
الــداخل العراقـــي، أو مـــ  قـــوى إقليميـــة ذات سياســـات حمشـــو  ابملنطـــ  الطـــائفي، وهـــ ه الن ـــ  هـــي الـــي 

فتـــاوى التنفـــري والتفســـي  واالســـتباحة لآلخـــر، كمـــا ســـاعدت مـــن خـــالل خـــداعها  ســـاعدت علـــ  بـــروز
وتضليلها ألبناء طائفتها عل  خل  بيئة حتتوي اإلرهابين من الطائفين القادمن من خارج احلـدود، لنـن 
جيـ  أن تـدرك هــ ه الن ـ  إلـا بســلوكها غـري الصـحيح هــ ا إمنـا تغـامر حباضــر العـرا  ومسـتقبل ، وتنمــي 

عر احلقــد والنراهيــة والعــداء بــن أبنــاء الشــع ، يف مرحلــة مــن حيــا  الشــعوب تنــون فيهــا أحــوج مــا مشــا
تنون إىل اودا  ال ين يبحرون بسفينتها حنو شـاط  التطـور والرتقـي وبنـاء النمـوذج يف ظـل ثقافـة التعـاي  

معاجلـــة املســـالة  خنلـــ  ممـــا تقـــد  إىل أن خنـــ  العـــرا  احلاليـــة تقـــ  عليهـــا مســـؤولية جســـيمة يف الســـلمي.
   الطائفية وبناء العرا  الدميقراطي احلر ب قافت  ون ا  حنم ، والقوي مبجتمع  املدين ومنوذج  اإلداري.

إن الدميقراطيــة واجملتمــ  املــدين كأحــد ركائ هــا رابعالالا: الجيالالاد البنيالالة الث ا يالالة املناسالالبة للم رمالالأل املالالد : 
أللــا مينــن أن تنهــار بســهولة  ؛البنيــة ال قافيــة املالئمــةاألساســية  ال مينــن أن تنضــ  وتتقــد  بــدون وجــود 

أو فوضـ  اجتماعيـة وحـرب أهليـة عارمـة، ولنـي يتجنـ  التحـول الـدميقراطي  يف  ،بسب  سـلطة مسـتبد 
العـــرا  هـــ ا املصـــري البـــد مـــن وجـــود ال قافـــة الدميقراطيـــة علـــ  املســـتوى االجتمـــاعي  واملســـتوى السياســـي، 

 ل  ترسيخ عدد من املبادئ األساسية  منها عل  سيبل امل ال: ووجود م ل ه ه ال قافة يتط
  العرقي أو الطائفي أو الديين، جي  أن حيـض ابالحـرتا  والتقـدير ئإن اإلنسان بغض الن ر عن انتما .2

 واحلرية، وهو ليس أدا  تتالع  هبا أهواء وأطماع داخلية أو خارجية. 
 ،لـ ا جيـ  اعتمادهـا يف التعامـل مـ  اإلنسـان العراقـي إن املواطنة مبدأ أسـال يف أي دولـة دميقراطيـة، .1

وترك االنتماءات الضيقة الي تقود إىل اللبننة و اااصصة، ل ا ينبغي ترك أسلوب اااصصة ال ي مت 
ألن عواقبـ  كانـت والزالـت خطـري  علـ  حاضـر ومسـتقبل هـ ا ؛9/6/1117اعتماده يف العرا  بعد 

 البلد.
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أبناء الوطن الواحد حقيقة أزلية وسنة إوية ينبغي عد  إننارها، بل البـد  أن االختال  يف القيم بن .7
 قبووا والتحاور عل  أساسها. 

من املفيد جدا الت لي عن الفنر املطل  ال ي حيتنر احلقيقة سواء أكانت اترخيية أو معاصر ، ويعد  .6
يفتح الباب لالستبداد صاحب  عل  ح  دوما ، واآلخر عل  ابطل دوما ، فم ل ه ا الفنر هو ال ي 

)سـور   ﴾. .ا أيهـا املـأل مـا علمـت لنـم مـن الـ  غـريي﴿واملستبدين، وهـل املسـتبد إال فرعـون يقـول:
 ﴾…ال إكراه يف الدين قد تبن الرشد من الغي  ﴿(، وهللا سبحان  وتعاىل يقول 78القص  اآلية 

  .(154سور  البقر  اآلية )
قضــية أصــع  مــن أن يقــو  هبــا فــرد أو حــ ب واحــد أو فئــة أو األميــان لن قيــاد  مــن اجــل تنميتهــا،  .5

طائفة واحد ، بل هي قضية حتتاج إىل تعاون وتضافر مجي  أبناء الوطن للوصول إىل غااهتا النهائية، 
 وألا تتطل  الصرب بشرط وجود مقدمات صحيحة للحركة. 

أول أهداف  ترسيخ وتع ي  الوحد  عقلنة ارطاب الديين مب تلف مستوات  امل هبية والطائفية، لينون  .4
ــدمر للعصــبية الدينيــة 

ُ
الوطنيــة ملواجهــة حمــاوالت الفتنــة والفرقــة الناُــة عــن توظيــف واســتغالل الوجــ  امل

والطائفيــة.. وهــ ه مهمــة حتتــاج إىل التصــدي وــا مــن قبــل املؤسســات الدينيــة واألكادمييــة ومؤسســات 
تماعيــة التقليديــة كالعشــري  والقبيلــة الــي مــن املفيــد فضــال عــن املؤسســات االج ،اإلعــال  والــرأي العــا 

 توظيف دورها اجيابيا يف بناء ال قافة املدنية املع ز  لوجود اجملتم  املدين.
إن وجود مؤشرات خميفة حول الفقر والبطالة   امسا: الصم  البنية االقرصادية للم رمأل  الد لة:

عشر  األك ر غـو يف العـام مـن حيـ  املـوارد، يـدل وضعف القطاع اراص يف بلد يصنف ضمن البلدان ال
عل  غياب خطري لقيم العدالة االجتماعية  جم عن غيـاب الفلسـفة االقتصـادية الصـحيحة ومـا يـربط هبـا 
مــن ســـوء يف الت طــيط وإدار  املـــوارد وال ــرو ، ومـــن الطبيعـــي أن يــؤدي غيـــاب الشــعور ابلعدالـــة إىل تنـــامي 

ية، وهي املشاعر الي توفر األرضية ارصبة للتعص  والتطر  عل  اختال  مشاعر ال لم والقهر والنراه
مسميات . إن عملية التحول من اجملتم  الطائفي املتطر  إىل اجملتم  املـدين املتسـامح يف العـرا  حتتـاج إىل 

تصـادية أن تقرتن إبصال  البنية االقتصادية يف البلد من خالل إجياد فلسفة اقتصادية تنب   منها خطط اق
ومــن دون  ،وتــوزع ال ــرو  والرفاهيــة بشــنل عــادل علــ  اجلميــ  ،للتنميــة الشــاملة حتقــ  العدالــة االجتماعيــة

 ذلك لن تنجح عملية التحول وستتنام  مشاعر العصبية والتطر  لتربز مب اهر وأشنال خمتلفة.
 الخاتمة

إلنسان بصر  الن ر عـن ال مـان إن بناء حالة السلم والتعاي  يف اجملتمعات ل ل رغبة متأصلة لدى ا
واملنان؛ ملا يعاني  من حيـف وظلـم مـن أخيـ  اإلنسـان؛ بسـب  أطماعـ  وأهوائـ  أو بسـب  تطرفـ  وتعصـب  
األعم . ولنن ال مينن الوصول إىل السلم والتعاي  من خالل الرغبات فقط، وإمنا يتطل  احلـال وجـود 

او  زها مهما كانت التضحيات، وه ا األمر يتطلـ  جهـودا اإلراد  احلقيقية املستعد  لقبول التحدات، ُو
خملصة ومبدعة يف ميادين الفنر السياسي والن م السياسية واالجتماعية واالقتصادية تب وا عقـول تت لـ  
عن مصاحلها الضيقة ردمة املصاو العامة الوطنية واإلنسانية، وبدون ه ه اإلراد  واإلنسان ال ي حيملها 
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سان يف عي  حيا  الرفاهية واألمن والسعاد  النامجـة عـن حالـة السـلم والتعـاي  اجملتمعـي ستبق  أمنية اإلن
جمرد رغبة طوابوية يتأملها صاحبها عندما خيلو وحيدا م  نفس  بعد يو  مرهـ  مـن الـ ل وانتهـاك النرامـة 

و ينتبها م قف ما أ ،عل  يد الن ا  احلاكم أو أم ال  من املتعصبن املتطرفن وأصحاب األهواء واألطماع
يف صـفحات كتابــ  وهــو مــؤمن يف قــرار  نفســ  ابســتحالة العمـل هبــا ســواء علــ  مســتوى ســلوك  الفــردي أو 
عل  مستوى اجملتم  ال ي يعي  في ، أو جمرد شعار سياسـي ختـدع بـ  سـلطة غـري مؤهلـة شـعبا جـاهال مبـا 

  .تعني 
الطـائفي إىل حالــة اجملتمــ  املــدين ابألمــاين ال مينــن التحــول يف العـرا  مــن حالــة اجملتمــ   ،صـفو  القــول

والرغبــات، وإمنــا يتطلــ  حتقيــ  هــ ا اوــد  وجــود إراد  سياســية واجتماعيــة تلتــف حولــ ، وجهــود مضــنية 
صبور  وواعية تسري حنوه، وإنسان حر يتحرر من أغالل  لتغدو احلرية لدي  أ ن من الشراب والطعا ، وأ ن 

 من احليا  يف حال فقدالا.
 مصادرال
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مركـــ  ابـــن  ،، القـــاهر العـــريالـــوطن  يف الـــدميقراطيوالتحـــول  املـــدين، اجملتمـــ  هيمإبـــراد. ســـعد الـــدين  .26

 .2997خلدون، 
 .2988مستقبل اجملتم  والدولة يف الوطن العري، عمان، منتدى الفنر العري،  ،         .25
قتهمــا دراســة يف بنيــة وداللــة اجملتمــ  املــدين والدولــة وعال :اجملتمــ  املــدين والدولــة ،د. ســهيل عروســي .24

 .1118 ،دمش  ،دار الفنر ،ابلدميقراطية
بعـــض إشــناليات اجملتمـــ  املـــدين واجملتمـــ  السياســي والدميقراطيـــة، منشـــورات طريـــ   ،د. صــاو اســـر .23

 .1115الشع ، سلسلة قضاا فنرية، بغداد، 
 ،اربيل ،العقالنية التواصلية ودورها يف بناء  الدولة القانونية لدى يورغن هابرمال ،ع مان اسن علي .28

1121. 
اجملتم  املدين والدولة يف املمارسة السياسـية الغربيـة مـن القـرن التاسـ  عشـر اىل  ،عبد الباقي اورماسي .29

مركـ   ،ضمن كتـاب اجملتمـ  املـدين يف الـوطن العـري ودوره يف حتقيـ  الدميقراطيـة ،دراسة مقارنة :اليو 
 .2991 ،بريوت ،دراسات الوحد  العربية

مرك  دراسات الوحد   ،اجملتم  املدين دراسة نقدية م  إشار  للمجتم  املدين العريد. ع مي بشار ،  .11
 . 2998العربية، بريوت،  

 .1115بغداد، دار احلوراء للطباعة والنشر،  .2علي الوردي. وعاظ السالطن.ط .12
طيــة يف د.علــي خليفــة النــواري، مفهــو  الدميقراطيــة املعاصــر ، حبــ  منشــور يف كتاب)املســألة الدميقرا .11

 . 1111، بريوت، مرك  دراسات الوحد  العربية، 2الوطن العري(، ط
صــــفحات  ،مقــــارابت يف الدميقراطيــــة واجملتمــــ  املــــدين ،علــــي عبــــود اامــــداوي وحيــــدر  ظــــم حممــــد .17

 .1122 ،دمش  ،للدراسات والنشر
 ،دمشـ  ،لعـرب منشـورات احتـاد النتـاب ا ،املواطنـة والدميقراطيـة :اجملتم  املدين ،د. عيس  الشمال .16

1118. 
املركـــــ  العراقـــــي  ،العنـــــف اجلمعـــــي وعالقتـــــ  ابلتعصـــــ  والتســـــهيل االجتمـــــاعي ،فرحـــــان حممـــــد محـــــ    .15

 .1119 ،بغداد ،للمعلومات والدراسات
 .2996د. حممد عابد اجلابري،الدميقراطية وحقو  اإلنسان، بريوت، مرك  دراسات الوحد  العربية،  .14
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 ،دار اوـــادي للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــ  ،جـــ  مفارقاتـــ  ومصـــائرهحج :اجملتمـــ  املـــدين ،د.حممـــد غـــيالن .13
 .1116 ،بريوت

. بـــريوت، دار العلـــو  للتحقيـــ  والطباعـــة 3حممـــد احلســـيين الشـــريازي.فق  االجتمـــاع. اجلـــ ء األول.ط .18
 .2991والنشر والتوزي ،

 .1113 ،هر القا ،دار النهضة العربية ،اصول علمانية الدولة والقانون ،حممد حمسوب عبد اجمليد .19
ضــمن كتــاب اجملتمــ  املـــدين يف  ،اجملتمــ  املــدين والدولــة يف فنــر النهضـــة العربيــة احلدي ــة ،معــن زاد  .71

 . 2991 ،بريوت ،مرك  دراسات الوحد  العربية ،الوطن العري ودوره يف حتقي  الدميقراطية
نـربى. ترمجـة جــورج مـوريس دوفرجي .املؤسسـات السياسـية والقـانون الدســتوري واألن مـة السياسـية ال .72

 .2991. بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي ، 2سعد. ط
. بريوت، دار الطليعة، 1هارولد السني. احلرية يف الدولة احلدي ة. ترمجة امحد رضوان ع  الدين. ط .71

2938. 
 البحوث والدوريات  :ثانيا

النويــت، اجمللــس  ،7 :العــدد ،13اجمللــد  ،عــام الفنــر ،تطــور اجملتمــ  املــدين يف مصــر ،أمــاين قنــديل .2
 .2999الوطين لل قافة والفنون واآلداب، 

دولــة  ،اجمللــس الــوطين لل قافــة والفنــون واالداب ،جملــة ال قافــة العامليــة ،مفارقــات اجملتمــ  املــدين ،بوتنــا  .1
 .النويت

لغـــدير للدراســـات مركـــ  ا ،جملـــة املنهـــاج ،منافـــ  ااـــاوالت ارارجيـــة :الفـــا الطائفيـــة ،ســـن الصـــفارح .7
  1118 ،السنة ال انية عشر  ،العدد ال امن واالربعون  ،لبنان ،والنشر والتوزي 

حبــ  منشــور ضــمن  ،اجملتمــ  املــدين وحتــدات التنميــة والدميقراطيــة يف عــام متغــري ،زاد عبــد الصــمد .6
 1116 ،بريوت ،وقائ  مؤلر اجملتم  املدين العري والتحدي الدميقراطي

 ،1117-2912الن ا  السياسي يف العـرا  بـن اااصصـة والطائفيـة منـ  عـا   ،متع عبد السال   .5
  1121ايلول ،(26العدد ) ،بغداد ،املعهد العراقي حوار الفنر ،جملة حوار الفنر

 ،جملس النشـر العلمـي ،جملة العلو  االجتماعية ،واق  اجملتم  املدين العري ومستقبل  ،علي زيد ال عيب .4
 . 1113 ،2العدد  ،75د اجملل ،النويت

  1121ديسمرب  71 ،21العدد  ،جملة تس النواف  ،الطعم اآلخر للطائفية .عماد غال  بالن .3
د.كمال عبد اللطيف. اجملتم  املدين: مالح ات حول تشـنل املفهـو  وتطـوره، اجمللـة العربيـة للعلـو   .8

 .2994، النويت، 55اإلنسانية، العدد 
 ،93العدد  ،قم ،مؤسسة الفنر االسالمي ،جملة التوحيد ،لتبيئة املفهو  حماولة اولية ،ماجد الغرابوي .9

 . 2998السنة 
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 االطاريح اليامعية     :ثالثا
منـــوذج االمانـــة العامـــة لالوقـــا   :دور الوقـــف يف تنميـــة اجملتمـــ  املـــدين ،ابـــراهيم حممـــود عبـــد البـــاقي - 

 .1114 ،جامعة النويت ،اطروحة دكتوراه منشور  ،بدولة النويت
 مصادر الشبكة الدولية للمعلومات  :رابعا

مقــال منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة  ،حســن درويــ  العــاديل، الطائفيــة اجملتمعيــة والطائفيــة السياســية .2
  للمعلومــــــــــــــــــــات )االنرتنيــــــــــــــــــــت( علــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــرابط االلنــــــــــــــــــــرتوين:

http://arabsfordemocracy.com/democracy/pages/view/pageId/1742  
امللتقــ  الفنـــري  ورقــة حب يـــة قــدمت أثنـــاء   ،دور الطائفيــة يف األزمـــة العراقيــة ،د.عبــد ارــال  حســـن .1

منشـــــور علـــــ  الـــــرابط ، 1119تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  5- 6الـــــ ي عقـــــد يف بغـــــداد خـــــالل يـــــومي 
   http://www.hdriraq.com/modules.php :االلنرتوين

مقــــــال منشــــــور علــــــ  الشــــــبنة الدوليــــــة . املعــــــو واملفهــــــو ، .عابــــــد اجلــــــابري، اجملتمــــــ  املــــــدينحممــــــد  .7
  للمعلومات)االنرتنيت( عل  الرابط االلنرتوين:

http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512 ،  
رشيد جرموين، اجملتم  املدين بن السيا  النوين والتجربة املغربية، مقال منشور عل  الشبنة الدوليـة  .6

  http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm )االنرتنيت( عل  الرابط االلنرتوين:
هيـــ م احللـــي احلســـيين، اجملتمـــ  املـــدين وأثـــره يف دولـــة الدميقراطيـــة واملؤسســـات، دراســـة منشـــور  علـــ    .5

الشــــــــــــــــــــــــــبنة الدوليــــــــــــــــــــــــــة للمعلومــــــــــــــــــــــــــات )االنرتنيــــــــــــــــــــــــــت( علــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــرابط االلنــــــــــــــــــــــــــرتوين: 
http://www.iraqfuture.net/all-article/2007/article_51.htm 

د.ســـامر مؤيـــد عبـــد اللطيف،الطائفيـــة واجملتمـــ  املـــدين: مينان ميـــة العمـــل وجمـــاالت التقـــاط ، مقـــال  .4
  منشور عل  الشبنة الدولية للمعلومات )االنرتنيت( عل  الرابط االلنرتوين:

http://law.uokerbala.edu.iq/index.php/art/125-different-articles/545-samer-artc3  
مقــال منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة للمعلومــات  ،الطائفيــة والصــراع القــائم ،د. علــي رمضــان األوســي .3

    http://www.kitabat.info/subject.php?id=15175 الرابط االلنرتوين: )االنرتنيت( عل  
ع و حممد عبد القادر  جي، اثر التماي  االجتماعي يف عد  االستقرار السياسي يف الدولة الطائفية،  .8

 علومــــــات )االنرتنيــــــت( علــــــ  الــــــرابط االلنــــــرتوين: دراســــــة منشــــــور علــــــ  الشــــــبنة الدوليــــــة للم
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124634  

مقــــال منشــــور علــــ  الشــــبنة الدوليــــة للمعلومــــات  ،اجملتمــــ  املــــدين ودوره الــــدميقراطي ،هاشــــم اواشــــم .9
   http://www.sdp-sy.org/news/94.htmlنيت( عل  الرابط االلنرتوين: )االنرت 

حممود، دور من مات اجملتم  املدين يف تع ي  البنـاء الـدميقراطي يف العـرا ، حبـ  منشـور  فاضل عبال .21
 http://www.google.iq بط االلنرتوين:عل  الشبنة الدولية للمعلومات)االنرتنيت( عل  الرا

http://arabsfordemocracy.com/democracy/pages/view/pageId/1742
http://www.hdriraq.com/modules.php
http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512
http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm
http://www.iraqfuture.net/all-article/2007/article_51.htm
http://www.iraqfuture.net/all-article/2007/article_51.htm
http://law.uokerbala.edu.iq/index.php/art/125-different-articles/545-samer-artc3
http://www.kitabat.info/subject.php?id=15175
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124634
http://www.sdp-sy.org/news/94.html
http://www.google.iq/
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علـــــ  الشـــــبنة الدوليـــــة للمعلومـــــات  ،دور اجملتمـــــ  املـــــدين يف بنـــــاء الدميقراطيـــــة ،عبـــــد الغفـــــار شـــــنر .22
 )االنرتنيت( عل  الرابط االلنرتوين:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26354 
مقال منشور عل  الشبنة الدولية للمعلومات )االنرتنيت(  ،من صور املواطنة الطائفية ،حممود حيدر .21

-http://www.albayan.ae/opinions/1265973970828-2010-02 علـ  الـرابط االلنـرتوين:
17-1.220030 

  املــدين، مقــال منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة للمعلومات)االنرتنيــت( علــ  بــال كاتــ ، وظــائف اجملتمــ .27
 https://sites.google.com/site/tarekprof72/wazafmogtamamadani الرابط االلنرتوين:

الشبنة الدولية للمعلومات)االنرتنيت( عل  مقال منشور عل   ،ةالطائفية والعلماني ،اسن ع  الدين .26
         https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=952774الرابط االلنرتوين: 

       الكتب االجنبية  :خامسا
1. Amerriam Webster,Websters school dictionary, Merriam 

Webster.INC,Massachusetts,USA. 
2. Edward C.Banfield, Civility and citizenshipin Liberal Democratic 

Societies,World Peace Academy,1992. 

3. Joyce.M.Hawkins, The Oxford reference dictionary, Clarendon 

press,Oxford University, New York,1986. 

Sidny I.Landan, Webster Illastrated Contemporary dictionary, J.G.Ferguson 
publishing com,Chicago,1992 
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 قواعد اإلسناد وآليات التطبيق في العراق 

The Rules of attribution and the mechanisms of 

application in Iraq  

                                           Dr. Hassan A. Kadhim (1) د. حسن علي كاظم
 الخالصة 

د، أدى إىل أن ختفــــف كــــل دولــــة مــــن النمــــو احلاصــــل يف العالقــــات القانونيــــة اراصــــة العــــابر  للحــــدو 
التمســـك مببـــدأ اإلقليميـــة املطلقـــة يف تطبيـــ  قوانينهـــا، والســـما  ااكمهـــا وســـلطاهتا بتطبيـــ  قـــوانن الـــدول 
األخرى عل  العالقات والروابط الي تتصل هبا. وهـ ه املسـألة حتتـاج إىل الرتجـيح بـن القـوانن الـي تتصـل 

األجنيب، سواء من  حية أش اصـها أو موضـوعها أو سـببها أي الواقعـة  هبا العالقة القانونية ذات العنصر
املنشئة وا.وهـ ا مـا يسـم  ابلتنـازع الـ ي يسـتل   تفضـيل أحـد القـوانن الوطنيـة أو األجنبيـة وتطبيقـ  علـ  
النـــ اع، ويـــتم ذلـــك ابلرجـــوع إىل قواعـــد اإلســـناد )تنـــازع القـــوانن مـــن حيـــ  املنـــان(، الـــي يضـــعها املشـــرع 

طين، فنل دولة تض  لنفسها ما تراه مالئما من قواعد اإلسـناد. وتـؤدي حريـة الـدول يف اختيـار قواعـد الو 
خاصـة بعـد التحـوالت اجل ريـة  ،تنازع القوانن إىل تنوع ه ه القواعـد واختالفهـا ابلنسـبة للعالقـة الواحـد .

تصــادية منهــا والتعــامالت ، واالنفتــا  يف مجيــ  النــواحي الســيما االق1117الــي حصــلت يف العــرا  عــا  
املاليــة والتجاريــة، ملــا حيتاجــ  العــرا  مــن املشــاري  االســت مارية الــي مينــن أن تســاهم يف إعــاد  بنــاه التحتيــة 

 وإعاد  أعمار البلد.
Abstract 
The growth of the legal relations of cross-border, led to the ease of each 

State to adhere to the principle of absolute territorial in the application of its 

laws, and allow the courts and powers of the application of laws of other 

countries on the relations and links to which they relate. This issue needs 

to weigh up the laws that relate to the legal relationship with a foreign 

element, both in terms of their subjects or subject matter or caused by any 
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incident establishing them. This is called Balthazar which requires 

preference for a national law or foreign and applied to the conflict, and this 

is done by reference to the rules Attribution (Conflict of laws in terms of 

location), established by the national legislature, each state sets for itself 

as it deems appropriate rules of attribution. And lead the freedom of States 

to choose the conflict of laws rules to the diversity of these rules and 

different for each relationship., especially after the radical transformations 

that took place in Iraq in 2003, and openness in all aspects, especially in 

the economic and financial and commercial transactions, what Iraq needs 

investment projects that can contribute in the recons traction of its 

infrastructure and rebuilding the country. 

 المقدمة

إن القــانون مبفهومــ  الضــي  والواســ  معــا، م ينــن يومــا علمــا مغلقــا أو جامــدا يســتمد ســب  وجــوده 
قعية للحيا  االجتماعية واالقتصادية والسياسية...وملا كانـت ومضمون ، ليس من ذات  بل من ال رو  الوا

مصــاو األفــراد وظــرو  احليــا  ختتلــف مــن جمتمــ  إىل آخــر، ف نــ  مــن املنطقــي أن ختتلــف القواعــد القانونيــة 
السارية أو املطبقة يف جمتمـ  معـن عـن تلـك السـائد  يف جمتمـ  آخـر، وأن القواعـد القانونيـة تسـري داخـل 

اجملتمــ  الــ ي نشــأت أو صــنعت لــ . وابلتــايل النمــو احلاصــل يف العالقــات القانونيــة اراصــة حــدود إقلــيم 
العـــابر  للحـــدود، أدى إىل أن ختفـــف كـــل دولـــة مـــن التمســـك مببـــدأ اإلقليميـــة املطلقـــة يف تطبيـــ  قوانينهـــا، 

صـل هبـا. وهـ ه والسما  ااكمها وسلطاهتا بتطبي  قوانن الدول األخـرى علـ  العالقـات والـروابط الـي تت
املســألة حتتــاج إىل الرتجــيح بــن القــوانن الــي تتصــل هبــا العالقــة القانونيــة ذات العنصــر األجنــيب، ســواء مــن 
 حيـــة أش اصـــها أو موضـــوعها أو ســـببها أي الواقعـــة املنشـــئة وا.وهـــ ا مـــا يســـم  ابلتنـــازع الـــ ي يســـتل   

نـــ اع، ويـــتم ذلـــك ابلرجـــوع إىل قواعـــد اإلســـناد تفضـــيل أحـــد القـــوانن الوطنيـــة أو األجنبيـــة وتطبيقـــ  علـــ  ال
)تنازع القوانن من حي  املنان( الي يضعها املشرع الوطين، فنل دولة تض  لنفسـها مـا تـراه مالئمـا مـن 
قواعـــد اإلســـناد. وتـــؤدي حريـــة الـــدول يف اختيـــار قواعـــد تنـــازع القـــوانن إىل تنـــوع هـــ ه القواعـــد واختالفهـــا 

 ابلنسبة للعالقة الواحد . 
، الـ ي نسـلط عليـ  ام2952لسـنة  61وقـد ن ـم املشـرع العراقـي هـ ا املوضـوع يف القـانون املـدين رقـم 

الضوء يف حب نا ه ا بصفة أساسية عل  قواعد تنازع القـوانن فيـ ، لنـرى مـدى كفايتـ  أو نقصـ  أو حاجتـ  
 ارــاص، وتــ داد هــ ه للتعــديل أو اإلضــافة.لنون تنــازع القــوانن يعتــرب مــن أهــم موضــوعات القــانون الــدويل

األتية م  مرور ال من ألن الـدول ال مينـن أن تعـي  منع لـة فتوصـد أبواهبـا يف وجـ  األجانـ  ولـنعهم مـن 
، 1117الــدخول واإلقامــة أو التــوطن فيــ ، خاصــة بعــد التحــوالت اجل ريــة الــي حصــلت يف العــرا  عــا  

امالت املاليــة والتجاريــة، ملــا حيتاجــ  العــرا  مــن واالنفتــا  يف مجيــ  النــواحي الســيما االقتصــادية منهــا والتعــ
املشاري  االست مارية الي مينن أن تساهم يف إعاد  بناه التحتية وإعاد  أعمار البلد.ك لك إنشـاء حمنمـة 
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مت صصـة يف ن ــر الن اعــات التجاريــة اراصــة الدوليــة يف بغـداد، وحاجــة القضــا  إىل قواعــد مــن شــألا أن 
 اختيــار القـانون الواجــ  التطبيــ  يف الن اعـات املعروضــة علـ  اانمــة. وابلتــايل تسـاعد وترشــد القاضـي يف

ه ا كل  قد ينـت  عنـ  نـوع مـن الن اعـات ذات الطـاب  الـدويل لعالقـات األشـ اص والشـركات االسـت مارية 
 األجنبية. الي تستل   إجياد احللول املناسبة وا. 

حليلـي للوصـول إىل نتـائ  مينـن أن تسـاهم يف تصـحيح ل ا سـنتب  يف هـ ا البحـ  املـنه  الوصـفي الت
 مسار القانون وجعل  يتالء  م  التطورات احلاصلة يف العرا .

 البناء الفني لقاعدة اإلسناد: المبحث األول

أن الطاب  الفين يف قاعد  اإلسناد الـ ي سـنتعرض لـ  تفصـيال فيمـا بعـد، مقتضـاه أن احلـل املوضـوعي 
فهـي  ،بـل يقدمـ  القـانون الـوطين أو األجنـيب، الـ ي حتـدده قاعـد  اإلسـناد ،قاعـد للن اع ال تقدمـ  تلـك ال

بـن القاضــي امل ــت  والقــانون واجــ  التطبيــ  علــ  العالقــة حمــل  Règle Médiateأذن قاعـد  وســيطة 
 .(1)الن اع

ي بـــن القـــوانن الـــ Préférentielوجيســـد الطـــاب  الفـــين القـــول لن قاعـــد  اإلســـناد هـــي أدا  مفاضـــلة 
تتــ احم حلنــم العالقــة القانونيــة ذات العنصــر األجنــيب، وأدا  إرشــاد إىل القــانون املالئــم، فمــن خالوــا يــتم 

األول أن  ،املوازنة والرتجيح بن أسباب كل منها يف حنم العالقة القانونية. وتلك املفاضلة يفرضها أمـران
 قـد ال يـتالء  مـ  حاجـات املعـامالت ليس هو األفضل دائمـا يف أحنامـ ، الـي lex Foriقانون القاضي 

الي تتم عرب احلدود، ابلن ر إىل ألا موضوعة أصال لتن يم املعـامالت الوطنيـة الـي تـتم داخـل إقلـيم البلـد، 
وال ــاين أن كافــة قــوانن دول العــام مبــا فيهــا قــوانن الــدول الــي تتصــل هبــا العالقــة حمــل النــ اع، لــديها قــدر و 

 . (7)قد  حل موضوعي معن ل لك الن اعالقابلية للتطبي  وت
ويف مطلـ   ،ولغرض الوقو  عل  تفصيالت أك ر، سو  نبن يف مطل  أول ماهية قاعد  اإلسـناد

 اثن نبن من خالل  نطا  قاعد  اإلسناد. 
 ماهية قاعد  اإلسناد: املطلب األول

وهــي تشــرتك مــ  القواعــد  ابملعــو الصــحيح، de Droit Règleتعتــرب قاعــد  التنــازع قاعــد  قانونيــة 
القانونية العامة يف بعض منو ت ماهيتها، إال ألا تتمي  عنها فيما وراء ذلك.ولغرض بيـان ماهيـة قاعـد  
اإلســــــناد يقتضــــــي أن نتعــــــرض ملفهــــــو  قاعــــــد  التنــــــازع يف مطلــــــ  أول، وبيــــــان أركالــــــا يف مطلــــــ  اثن، 

 وخصائصها يف مطل  اثل .
 ادمفهوم قاعد  اإلسن: الفرع ا   

أي مــن وضــ  الســلطات  ،Règle Positiveمــن املســلم فيــ  أن قواعــد اإلســناد هــي قواعــد وضــعية 

                                                        
 .222 ص 2931 القاهر ، العربية، النهضة دار ،4 ط اراص، الدويل القانون -هللا عبد الدين ع . د - 1
 .65 ص ،2931 القاهر ، مبصر، عار امل منشأ  القوانن، تنازع -صاد  علي هشا . د - 7
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. وهــ ا يعــين أن (6)وحيقــ  مصــلحتها ومواطنيهــا يف آن واحــد ا  امل تصـة يف كــل دولــة حســ  مــا تــراه مناسـب
كمــا أن   لنــل دولــة قواعــد إســناد خاصــة فيهــا، والــي قــد ختتلــف عــن القواعــد النافــ   يف الــدول األخــرى.

فقد تنون من صن  القضاء كما هو احلـال يف فرنسـا  ،طابعها الوضعي ال يعين دائما ألا من صن  املشرع
واننلرتا وغريتا، بل إن أغل  ه ه القواعد نشأ يف األصل نشأ  عرفية. كما ألا مينن أن ينون مصدرها 

 .(5)يف االتفاقيات الدولية املتعلقة ابلقانون الدويل اراص
 / تعريف قاعد  اإلسنادا ال

تســري علــ  العالقــات  ،مينننــا تعريــف قاعــد  اإلســناد للــا )قاعــد  قانونيــة وضــعية ذات طبيعــة فنيــة
حينمــا تتعــدد القــوانن  ،فتصــطفي أك ــر القــوانن مناســبة ومالئمــة لتن ــيم تلــك العالقــات ،اراصــة الدوليــة

 (4)ذات القابلية للتطبي  عليها(.

 عن حقيقة أن قاعد  اإلسناد هي الي تسند العالقة إىل ن ـا  قـانوين معـن، أو وه ا التعريف ال يغو
هــي القاعــد  الــي حتــدد القــانون الواجــ  التطبيــ  ابلنســبة لعالقــة قانونيــة تشــتمل علــ  عنصــر أجنــيب، مــن 

 خالل اختيار القانون املالئم إذا وق  تنازع بن القوانن. 
 اث يا/  ظيفة قاعد  اإلسناد 

مـــن م ـــاهر ســـياد   ا  أن القـــانون كالقضـــاء كـــل منهمـــا مي ـــل م هـــر ،(3)عـــض مـــن الفقـــ  احلـــدي يـــرى ب
الدولـــة.فلنل دولـــة نطـــا  اختصـــاص إقليمـــي لـــارل فيـــ  ســـلطتها التشـــريعية، ويســـري فيـــ  القـــانون الـــ ي 

 تصدره، وال يقبل داخل ه ا النطا  اإلقليمي سران قانون دولة أجنبية.
وهـي  ،la Fonction Politiqueازع ال ينـون وـا غـري وظيفـة سياسـية واألمـر كـ لك فـان قاعـد  التنـ

حتديد السياد  التشريعية الوطنية، وعد  ترك ذلك للدول األخرى. ولنن جيـ  عنـد إعمـال تلـك القاعـد  
مراعا  أكرب قـدر مـن االحـرتا  املتبـادل بـن تلـك السـيادات، وهـ ا يـتم  ،وفض تداخل السيادات التشريعية

 .(8)  القوانن ارتباطا ابلعالقة القانونية ذات العنصر األجنيبابختيار أوث
عندما منعن الن ر ابلرأي الساب  للفق ، فال مينن التسليم بـ  كـون وظيفـة قاعـد  اإلسـناد ليسـت حـل 
التنازع بن سيادات الدول الي تتصل ابلعالقة القانونية ذات العنصر األجنيب. فمن جهة يالحظ أن فنر  

 حد ذاهتا غري حمدد  املضمون، وهي فنر  سياسية أك ر منها قانونية. وتوحي لن األمر يتعل  السياد  يف
بتنازع مصاو عامـة للـدول الـي تتصـل هبـا العالقـة حمـل النـ اع. واحلقيقـة غـري ذلـك، فاملشـنالت الـي تعـو 

او اراصـة لألفـراد. وإذا حبلها قاعد  اإلسناد هي تلك الي ال لس مصاو الدول، وإمنا الـي تتصـل ابملصـ
                                                        

 .252 ص ،1111 القاهر ، ،2ط العربية، النهضة دار القوانن، تنازع اراص، الدويل القانون -إبراهيم أمحد إبراهيم. د - 6
 ،اجلديــد  اجلــالء منتبــة ،2ط ،(ومنهجــا أصــوال) الشــرائ  بــن واالختيــار التنــازع قاعــد  علــم -ســالمة النــر  عبــد أمحــد. د - 5

 .98 ص ،2994 املنصور ،
 .12 ص نفس ، املصدر -سالمة النر  عبد أمحد. د - 4
 القـانون يف وأحنامهمـا لألجانـ  القـانوين واملركـ  للمـوطن العامـة الن ريـة ارـاص، الـدويل القـانون -الـداودي علي غال . د - 3
 .89 ص  ،الساب املصدر -هللا عبد الدين ع . دوك لك  .88 ص ،2934 بغداد، العراقي،
 .46 ص ،2948 الوطين، القضاء أما  األجنيب القانون مرك  -صاد  علي هشا . د - 8
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مــة واملناســـبة ابلنســـبة لتلـــك ءئـــم واملناســ ، فاملقصـــود هـــو املالقلنــا لن قاعـــد  اإلســـناد ختتــار القـــانون املال
املصــاو والعمــل علــ  منوهــا عــرب احلــدود، وذلــك بغــض الن ــر عمــا إذا كــان ذلــك القــانون يلــيب احلاجــات 

 la Fonctionول أن قاعـد  اإلسـناد وـل وظيفـة قانونيـة واملصاو ال اتيـة للـدول مـن عدم .ونصـل إىل القـ
Juridique وتتم ل ب الثة أمور هي:(9)ابلدرجة األسال ،- 

األول / مشــاركة كــل دولــة يف تن ــيم الــروابط والعالقــات الــي تــتم بــن األفــراد عــرب احلــدود. أي تــرتجم 
 .نصي  كل دولة م  الدول األخرى يف تن يم العالقات اراصة الدولية

ال ــاين / حتقيــ  اآلمــان يف تن ــيم العالقــات اراصــة الدوليــة، وذلــك عــن طريــ  اختيــار القــانون املالئــم 
 واملناس  ل لك التن يم، حىت ولو كان ه ا القانون قانو  أجنبيا وليس قانون القاضي.

ين املقبـــول ال الـــ  / تربيـــر تطبيـــ  القـــانون األجنـــيب، فقاعـــد  اإلســـناد تقـــد  األســـال أو التربيـــر القـــانو 
لتطبيــ  قــانون دولــة أجنبيــة مــن جانــ  حمــاكم دولــة معينــة، ابألفضــلية علــ  قانولــا الــوطين، أي أن قاعــد  
اإلسناد تفتح الباب أما  نفـاذ قـانون دولـة أمـا  سـلطات دولـة أخـرى، وتعنـس تسـامح املشـرع الـوطين يف 

م صـياغة قاعـد  اإلسـناد هـ ا تطبي  السلطات الوطنيـة لقـانون مـن وضـ  مشـرع أجنـيب. ولنـن كيـف تـرتج
 التسامح...قه ا ما حناول الرد علي  من خالل حب  أركان قاعد  اإلسناد. 

 أركان قاعد  اإلسناد: الفرع الثا 
قاعــد اإلســناد تشــرتك مــ  ســائر قواعــد القــانون يف األركــان الــي ال مينــن لقاعــد  قانونيــة أن تقــو   نَّ إ

ة ت هـر خصوصـيتها، وتسـاعدها علـ  النهـوض بوظيفتهـا الـي أ طهـا بدولا. غري ألا تفرت  عنهـا يف ذاتيـ
املشــرع هبــا علــ  حنــو مــا اشــر  إليــ  مــن قبــل. لــ ا سن صــ  النقطــة األوىل لبحــ  األركــان ارارجيــة ويف 

 النقطة ال انية لألركان الداخلية لقاعد  اإلسناد.
 ا ال/ ا ركان امارجية

 -ة عموما هي:األركان ارارجية يف القاعد  القانوني
قاعـد  عامـة  la Règle de Droitال ابت يف الفـن القـانوين أن القاعـد  القانونيـة  -ركن الفرض: -2

أي ألا عند نشأهتا ختاط  األفراد واألشياء بصفاهتم وليس ب اهتم، وال تقصـد فـردا بعينـ   ،جمرد 
 أو شيئا حمدد. 

عمومهـــا، ابلنســـبة لألفـــراد أو األشـــياء أو وعنـــد التطبيـــ  تســـري علـــ  اجلميـــ  مـــا م يـــرد اســـت ناء يقيـــد 
 Règle Hypothétiqueالوقائ . وصفة العموميـة والتجريـد يف القاعـد  القانونيـة يعـين ألـا قاعـد  فرضـية 

وال يســري  ،، مبعــو أن عنصــر األمــر الــ ي تتضــمن  يــرتبط بصــفة يف الشــ   أو الشــيء أو احلــد (21)
 الشـ   أو الشـيء أو احلـد  تلـك الصـفة. وعلـ  هـ ا حنم ذلـك األمـر إال يف الفـرض الـ ي تتـوفر يف

                                                        
، اويئـة املصــرية 9القـانون الــدويل ارـاص، تنــازع القـوانن وتنـازع االختصــاص القضـائي الــدولين، ط  -د. عـ  الـدين عبــد هللا - 9

 .94، ص 2984العامة للنتاب، 
، ص 2998يف القانون الدويل اراص، تنازع القـوانن، دار الفنـر اجلـامعي، اإلسـنندرية،  املوج  -د. هشا  علي صاد  - 21

56. 
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األسال مينن القول أن ركن الفرض هو، عبار  عن وصف لوض  معن أو جمموعة من األوضاع م ل إبرا  
 زواج أو ارتناب عمل خاط  أو إبرا  عقد.... وحيتوي الفرض عل  شروط انطبا  القاعد  القانونية.

فهــــو مســــألة أو وضـــ  معــــن أو جمموعــــة املســــائل  ،د اإلســـنادأمـــا ركــــن الفــــرض يف جمـــال تطبيــــ  قواعــــ
لعمل قاعد  اإلسناد. من ذلك م ال احلالة  l étendueواألوضاع الواقعية. وه ا يشنل النطا  أو اإلطار 

املدنيــــــة وأهليــــــة الشــــــ  ، أو الشــــــروط املوضــــــوعية للــــــ واج أو الطــــــال  والتفريــــــ  أو النســــــ  أو شــــــنل 
قات والروابط ذات العنصر األجنيب أو الطاب  الدويل، فأن الوصف القانوين التصرفات.... ويف جمال العال

. فتلـــك (22)ال يلقهـــا إال مبقتضـــ  القـــانون واجـــ  التطبيـــ  عليهـــا، والـــ ي ختتـــاره وحتـــدده قاعـــد  اإلســـناد
القاعد  ب اهتا ال تضفي الوصف القانوين عل  العالقات والروابط الي حتدد نطـا  إعماوـا ولعـل هـ ا هـو 

 .Qualificationالسب  يف ميالد مشنلة التنييف 
أي احلـل الـ ي  ،le dispositif – effet juridiqueهـو احلنـم أو األثـر القـانوين  -ركـن احلنـم: -1

يقــرره القــانون ابلنســبة للوضــ  الــواقعي أو جممــوع األوضــاع الواقعيــة، وينطبــ  احلنــم عنــد تــوفر عــد  شــروط 
 Relation conditionnelleالقاعـد  القانونيـة تقـيم عالقـة شـرطية . حبي  (21)وظرو  حمدد  يف الفرض

بــن ركــن الفــرض وركــن احلنــم فيهــا، حبيــ  إذا تــوفرت شــروط الفــرض وجــ  إعمــال احلنــم. فمــ ال تــن  
( مـن القـانون املـدين العراقـي علـ  أن )كـل تعـد يصـي  الغـري لي ضـرر آخـر غـري مـا ذكــر يف 116املـاد )

لتعــويض(. ومقتضــ  الــن  هــ ا أنــ  إذا ســب  شــ   خبطئــ  ضــررا للغــري)ركن املــواد الســابقة يســتوج  ا
الفرض(، فأنـ  يتعـن إل امـ  ابلتعـويض )ركـن احلنـم(. أمـا يف قاعـد  اإلسـناد فيعـين احلنـم هـو اإلرشـاد إىل 

فبالنســـبة للحــــالة  ،القـــانون الـــ ي حينـــم العالقـــة أو الرابطـــة حمـــل النـــ اع، وي هـــر ركـــن احلنـــم بصـــيج خمتلفـــة
هلـــــية لألشـــ اص )ركن الفرض(يسري عليها قانون الدولة الـي ينتمـون إليهـا جبنسـيتهم )ركـن احلنـم(، واأل

وابلنسبة آلاثر ال واج )ركن الفرض( يسري قانون الدولـة الـي ينتمـي إليهـا الـ وج وقـت انعقـاد الـ واج )ركـن 
 احلنم(، وهن ا...

 قاعد  اإلسناد ينطوي عل  اإلل ا  املوج  للم اط  غري أن  ينبغي توجي  الن ر إىل أن ركن احلنم يف
بقاعــــد  اإلســــناد بتطبيــــ  القـــــانون الــــ ي ترشــــد إليـــــ  وختتــــاره تلــــك القاعــــد ، واألمـــــر يتعلــــ  هنــــا ابلتـــــ ا  

Obligation اـهـنـدولة الصادر  عــو سلطات الــد  اإلسناد هــا بقاعــ، ونقصد ابمل اط  هن(27)حقيقي 
لنولا جي  أن تلت   دون غريهـا بتطبيـ  تلـك القاعـد  عنـد تـوفر  ،تلك الدولة وابلدرجة األوىل حماكم

الشرط األساسي ل لك، وهو وجود عالقة ذات عنصر أجنيب. ومينـن القـول أن أطـرا  العالقـة هـ ه هـم 
امل اطبون بقاعد  اإلسناد بطري  غري مباشر. عندها تسمح قاعد  اإلسـناد وـم بتحديـد القـانون الواجـ  

أو يتمسنون بتطبي  قانون معن أما  اجلهات القضائية وغريها.ويبدو أن ركـن احلنـم هـو املميـ   ،ي التطب

                                                        
 .214، ص 1111تنازع القوانن، دراسة مقارنة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسنندرية،  -د. عناشة عبد العال - 22
 .71املصدر الساب ، ص  -د. أمحد عبد النر  سالمة - 21
 .88، ص 2931تنازع القوانن وأحنام  يف القانون الدويل اراص العراقي، بغداد،  -يد. حسن اوداو  - 27
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 األصيل لقاعد  اإلسناد وي هر يف ذات الوقت األركان ال اتية وا، كما سنرى يف الفرع التايل. 
 اث يا/ ا ركان الدا لية

، هـــي اختيـــار القـــانون املالئـــم (26)خاصـــةقاعـــد  اإلســـناد هـــي قاعـــد  قانونيـــة وـــا طبيعـــة فنيـــة ووظيفـــة 
واملناس  كمـا قلنـا سـابقا حلنـم العالقـات اراصـة الدوليـة. وإذا حللنـا إحـدى قواعـد اإلسـناد الـي أوردهـا 

( 29/1املشـرع العراقـي يف القـانون املـدين، تبـن لنـا ألـا تقـو  علـ  ثالثـة أركـان هامـة. فمـ ال تـن  املــاد  )
الي ينتمي إليها ال وج وقت انعقاد ال واج عل  اآلاثر الي يرتبها عقد ال واج  عل  أن  )يسري قانون الدولة

 -مبا يف ذلك من أثر ابلنسبة للمال(. واألركان الداخلية الي احتواها الن  الساب  هي:
، وهــو الوضــ  أو احلالــة الواقعيــة الــي Notion Rattachée( موضــوع اإلســناد أو الفنــر  املســند  2

ركن الفرض الساب  بيان ، وتتعدد بشـأن  احللـول القانونيـة بسـب  اتصـال  ابلن ـا  القـانوين تشنل مضمون 
 . (25)ألك ر من دولة

وهــو الــ ي حيــدد  ،Circonstancesأو ظــر  اإلســناد  Critère de Choix( ضــابط االختيــار 1
فيــ  املشــرع تفضــيل  . وهــ ا الضــابط هــو أو املعيــار الــ ي ي هــر (24)بطريقــة جمــرد  القــانون الواجــ  التطبيــ 

لقــانون معــن، أو إعراضــ  عــن ابقــي القــوانن الــي تعــرض حلووــا املوضــوعية لتن ــيم العالقــة ذات العنصــر 
األجنـــيب. ومـــن املعـــرو  أن أي عالقـــة أو رابطـــة تتنـــون مـــن ثالثـــة عناصـــر، األطـــرا  وااـــل والســـب  أو 

د ضــابط االختيــار مــن عناصــر العالقــة كيــف مينــن أن يســتم  ،الواقعــة. فالســؤال الــ ي مينــن أن ي ــار هنــا
 القانونية...ق

يالحـظ أنـ  أهـم العناصـر يف العالقـة الـي تتصـل ابلشـ    ،les partiesفمن  حية عنصر األطـرا  
أو ما يسم  عالقـات األحـوال الش صـية م ـل، األهليـة والـ واج والنسـ  والنفقـة... وينـون مـن البـديهي 

القـا مـن عنصـر األطـرا ، ابعتبـاره العنصـر الـ ي مي ـل مركـ  ال قـل يف أن خيتار املشرع ضابط االختيار انط
فيت   من جنسية أو موطن الش   أو ال وج أو الولد ضابطا الختيار القانون واج  التطبي ،  ،العالقة

. وهــ ا مــا عملــ  القــانون (23)فينــون قــانون الدولــة الــي ينتمــي إليهــا الشــ   جبنســيت  هــو ذلــك القــانون
ا جعل من ضابط اجلنسية الوسيلة الي يتحدد مبقتضاه، ويتم اختيار القانون الواج  التطبي  العراقي عندم

 ( من القانون املدين العراقي. 17-28عل  مسائل األحوال الش صية، وذلك يف املواد )
فيربز دوره يف جمال األشـياء حمـل التعامـل أو األمـوال عمومـا. ويقـدر  ،l’objetومن  حية عنصر اال 

املشـرع عــاد  أن مسـائل امللنيــة ونقـل احلقــو  العينيـة علــ  األمــوال أوثـ  صــلة بقـانون الدولــة الـي يقــ  هبــا 
فيت   من موق  املـال ضـابطا اختيـار القـانون واجـ  التطبيـ   ،املال حمل التعامل أك ر من أي قانون آخر

                                                        
 .217 ص ،2936 القاهر ، العربية، النهضة دار اراص، الدويل القانون -راشد سامية. د راض، املنعم عبد فؤاد. د - 26
 إبرامهـا، حمـل لقـانون القانونيـة التصـرفات لشـن خضـوع قاعـد  يف املسـند  الفنـر  -نـدا اجمليد عبد احلميد عبد عاطف. د - 25
 .277 ص ،1114 القاهر ، العربية، النهضة دار ،2ط القوانن، تنازع يف مقارنة دراسة

 .276 ص نفس ، املصدر -اجمليد عبد احلميد عبد عاطف. د - 24
 ص ،2983 ،بغــداد ،1ط قيــة،العرا اجلنســية وأحنــا  العامــة الن ريــة ارــاص، الــدويل القــانون -الــداودي علــي غالــ . د - 23
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لعينية قانون موق  املال املنقـول أو عل  تلك املسائل. فيقرر املشرع أن  يسري عل  امللنية وسائر احلقو  ا
 ( مدين. 16إلي  أغل  القوانن يف العام ومنها القانون العراقي )   توه ا ما أُ ،(28)العقاري

أو الواقعــة املنشــئة للعالقــة أو الرابطــة بــن األطــرا . فيبــدو أنــ  ،la causeومــن  حيــة عنصــر الســب  
ابلن ــر إىل صــعوبة تركيــ ه منانيــا. وحتتــل اإلراد  مركــ   ،تيــارالعنصــر اوــا  الــ ي يــ ود املشــرع بضــابط االخ

تــاره األطــرا  ختمومــا، فينــون قــانون اإلراد  الــ ي أو االتفاقــات والعقــود ع ،ال قــل يف التصــرفات القانونيــة
هو ذلك القانون الواج  التطبي . كما حتتل الواقعة املادية أو العمل الضار أو الناف  أتية خاصة يف جمال 

. وجند أن تلك املسؤولية أوثـ  صـلة بقـانون منـان حـدو  تلـك الواقعـة (29)سؤولية املدنية غري التعاقديةامل
أو العمـــل. فيت ـــ  مـــن ذلـــك املنـــان ضـــابطا الختيـــار القـــانون واجـــ  التطبيـــ ، فيقـــول أنـــ  يســـري علـــ  

( مـــدين 13تــ ا  )  املســؤولية عــن العمــل الضــار أو النــاف  قــانون البلـــد الــ ي وقــ  فيــ  العمــل املنشــ  لالل
 عراقي. 

  صائص قاعد  اإلسناد: الفرع الثالث
وا خصائ  يستدل هبا عليها ولي هـا عـن غريهـا. وهـ ه ،قاعد  اإلسناد كأي قاعد  قانونية أخرى نَّ إ

 ارصائ  مينن أن نصنفها بنوعن األوىل عامة واألخرى ذاتية. وسو  نبح  كال منها يف فرع مستقل.
 لعامةا ال/ امصائص ا 

ابإلضـــافة إىل أتصـــا  قاعـــد  اإلســـناد ابرصـــائ  املألوفـــة للقاعـــد  القانونيـــة عمومـــا، كقاعـــد  عامـــة 
إال أن هنــــاك مــــن ارصــــائ  العامــــة األخــــرى، مــــا ي ــــري بعــــض التســــاؤالت  ،لتن ــــيم الســــلوك االجتمــــاعي

 -خبصوص قاعد  اإلسناد ابل ات وهي:
  Règle Obligatoire -:(11)( قاعد  اإلسناد قاعد  مل مة2

يف املنازعـات الوطنيـة، إذا عـرض علـ  القاضـي الـوطين ن اعــا جمـردا مـن أي عنصـر أجنـيب، وجـ  عليــ  
بتطبيـ  حنـم القواعـد القانونيـة يف قانونـ ،  ،الفصل في  ورد االعتداء عن احل  أو املرك  القانوين املدع  بـ 

د مننرا ألداء العدالة وترتبت مسـؤوليت  أي هناك الت اما عل  عات  القاضي بتطبي  القانون، وأن خالف  ع
 القانونية.

أمـا يف املنازعــات اراصــة الدوليــة، فــاألمر خمتلــف، فهنــا ت ــار مشــنلة اختيــار القــانون واجــ  التطبيــ . 
ف ذا لسك أحد ارصو  بتطبي  قانون أجنيب معن، ولسك اآلخر بتطبي  قانون القاضي أو قانون أجنيب 

  القاضـــي أن حيـــل تلـــك املشـــنلة بتطبيـــ  قانونـــ  الـــوطين يف قواعـــده املوضـــوعية لدولـــة اثنيـــة، فهـــل يســـتطي
 Méthode Techniqueمباشر ، متفادا تعقيـد املوقـف ومسـتبعدا أو متجـاهال الرجـوع إىل املـنه  الفـين 

 املشار إلي  أصال حلل املشنلة امل كور ...ق

                                                        
 .68ص ،2942/ 2941 بغداد، األصلية، العينية احلقو  يف الوجي  -الناهي الدين صال . د - 28
 .221 ص ،2931 بغداد، االلت ا ، أصول -ال نون علي حسن. د - 29
 .38 ص الساب ، املصدر -العال عبد عناشة. د - 11
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طاملـا تـوفر الشـرط األساسـي  ،لقاء نفسـ وبعبار  أخرى هل يلت   القاضي إبعمال قاعد  اإلسناد من ت
 وهو وجود منازعة تتعل  بعالقة ذات عنصر أجنيب أو طاب  دويل.ق ،ل لك اإلعمال
أن يتمسـك ارصـو  بتطبيـ  قاعـد   ،ه ا اإلشنال... جي  أن نفر  بن فرضن: األول عنلإلجابة 

د  املناســبة يف قانونــ . أمــا الفــرض وهنــا ال مفــر أمــا  القاضــي مــن الــرد ابإلجيــاب وتطبيــ  القاعــ ،اإلســناد
إىل وجــوب  امنازعــة وال يتمســنون أو حــىت يلمحــو ال ــاين، أن يتجاهــل ارصــو  أو ينســ  الطــاب  الــدويل لل

تطبيـــ  قاعـــد  اإلســـناد. نـــرى يف الفـــرض األول ال ي ـــري مشـــنلة كولـــا حمســـومة بتطبيـــ  القاضـــي لقاعـــد  
ال اين، حي  نرى أن قاعد  اإلسناد قاعـد  مل مـة ويتعـن  اإلسناد املناسبة. ولنن املشنلة ت ار يف الفرض

عل  القاضي إعماوـا مـن تلقـاء نفسـ ، وعـد  التقـاعس حـىت يطلـ  منـ  ارصـو  ذلـك، ونسـتند يف ذلـك  
كون قاعد  اإلسناد قاعد  قانونية ابملعو الصحيح وال ختتلف يف غايتها عن أي قاعد  من قواعد القانون 

اختيـــار القـــانون املالئـــم حلنـــم العالقـــات ذات الطـــاب  الـــدويل بـــن األفـــراد عـــرب الـــوطين، فهـــي هتـــد  إىل 
 احلدود.

ـــار قاعـــد  اإلســـناد جـــ ء ـــداخلي للقاضـــي، يوجـــ  عـــد  تســـويج إعفـــاء  إن اعتب مـــن قواعـــد القـــانون ال
القاضــي مــن إعماوــا مــن تلقــاء نفســ ، م لمــا هــو اثبــت مــن عــد  إعفائــ  مــن االلتــ ا  بتطبيــ  ســائر قواعــد 

. ونقول هنا أن  يق  عل  عاتق  الت اما قانونيا بتطبي  تلـك القاعـد  ولـيس الت امـا طبيعيـا. وهنـا (12)نونالقا
يستل   القول لن عل  قضا  املوضوع االلت ا  إبعمال قاعد  اإلسناد من تلقاء أنفسهم، وعليهم يف سبيل 

فـ ن تقاعسـوا  ،و يسنت عنهـا ارصـو حىت ولو م ي ريها أ ،ذلك أن يست هروا العناصر األجنبية يف الن اع
ــــك وطبقــــوا القواعــــد املوضــــوعية يف قــــانون القاضــــي، فقــــد خــــالفوا القــــانون مبــــا يســــتوج  الطعــــن  عــــن ذل
لحنامهم. كما مينن اإلشار  إىل أننـا نـرى إمنانيـة التمسـك إبعمـال قاعـد  اإلسـناد يف أي حـال تنـون 

ىت وإن م يتمسـك بـ لك ارصـو . تعـن علـ  تلـك عليها الدعوى، ولو ألول مر  أما  حمنمـة التمييـ ، حـ
اانمــة تطبيــ  القاعـــد  مــن تلقـــاء نفســها مــىت كـــان واضــحا مـــن الوقــائ  أمــا  حمنمـــة املوضــوع أن النـــ اع 

 يشتمل عل  عنصر أجنيب. 
  Règle abstraite ou neutre -( قاعد  اإلسناد قاعد  جمرد  أو حمايد :1

مي ل الركن اجلوهري ال ي مبوجب  تنهض قاعد  اإلسناد بوظيفتها،  بينا سابقا أن ضابط االختيار ال ي
أييت دائمــا جمــردا ال حيــدد قــانون دولــة معينــة ابلــ ات لينــون هــو الواجــ  التطبيــ ، بــل يرشــد إىل وجــوب 
تطبيــ  قــانون الدولــة الــي يرتكــ  فيهــا العالقــة أو الرابطــة حمــل النــ اع وتبــدو ألــا وثيقــة الصــلة هبــا أك ــر مــن 

 .(11)اغريه

                                                        
 جملة ،(وأتصيل حتليل) املقارن الوضعي القانون يف الدويل الطاب  ذي القوانن تنازع فض أسالي  -احلميد عبد عنايت. د - 12
 .11 ص ،45 العدد ،2995 السنة واالقتصاد، القانون

11 - -Gilbert (L): problèmes techniques et commerciaux poses par la communication de know- 
how، Montpellier، 1977،p.98. 
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يف ضـابط االختيـار جيعـل قاعـد  اإلسـناد ذاهتـا تنتسـ  خاصـية  caractère abstraitوطاب  التجريـد 
التجريــــد، حبيــــ  أن تلــــك القاعــــد  ال ختتــــار قــــانون دولــــة معينــــة ابلــــ ات، ابلن ــــر إىل مضــــمون أحنامــــ  

جمــرد  بــن القــوانن الــي وقواعــده، ليبــن الن ــا  القــانوين للعالقــة حمــل النــ اع، بــل تنتفــي ابلتفضــيل بطريقــة 
 .(17)تتصل ابلعالقة وتبدي قابليتها حلنمها واختيار أنسبها وأجدرها

 اث يا/ امصائص ال اتية
مينــن اإلشــار  هنــا إىل نــوعن مــن ارصــائ  ال اتيــة، األوىل كولــا ذات طــاب  إرشــادي وال انيــة ذات 

 -د ابلتتاب :طاب  ثنائي اجلان ، وسو  نبن ه ين اراصيتن لقاعد  اإلسنا
 -:( قاعد  اإلسناد قاعد  إرشادية2

فهــ ا يعــين إلــا ذات طــاب   ،إذا قلنــا أن قاعــد  اإلســناد يــتم مبوجبهــا اختيــار القــانون الواجــ  التطبيــ 
أي تنتفــي ابإلشــار  أو اإلرشــاد إىل القــانون امل تــار الــ ي يقــد   ،Caractère indicatif (16)إرشــادي 

فـ ن إعمـال  ،بـ اهتا ال تقـد  احلـل. فـ ذا اثر نـ اع حـول أهليـة أحـد األجانـ احلل املوضوعي للنـ اع، وهـي 
( مــــدين عراقــــي، ال يقــــود إىل حتديــــد الســــن الــــي ينــــون عنــــدها 28قاعــــد  اإلســــناد يف قــــانون القاضــــي ) 

بل إىل حتديد القانون الداخلي ال ي يبن لنا ذلك السن وهنا يصد  ما سب   ،الش   ابلغا سن الرشد
من أن قاعد  اإلسناد هـي قاعـد  وسـيطة، بـن القاضـي امل ـت  والقـانون واجـ  التطبيـ  علـ  أن قلناه، 

 العالقة حمل الن اع.
 -:(15)( قاعد  اإلسناد قاعد  ثنائية اجلان 1

وذلك االختيار وتلك املفاضلة مينـن  ،بينا فيما سب  أن قاعد  اإلسناد هي قاعد  اختيار أو مفاضلة
اضي ال ي يفصل ابلن اع، كما مينن أن تنون لصاو قانون دولة أجنبية. وه ا أن تنون لصاو قانون الق

هــو املــراد ابلطــاب  ال نــائي أو املــ دوج لقاعــد  اإلســناد. فهــ ه األخــري  ال تقــرر دائمــا وجــوب تطبيــ  قــانون 
القاضــــي علــــ  املنازعــــات ذات العنصــــر األجنــــيب، ألنــــ  طاملــــا كــــان القصــــد هــــو اختيــــار القــــانون األصــــلح 

ف ن  ال مينن القط  لن تلك الصالحية ت بت دائما لقانون  ،ألنس  حلنم العالقة أو الرابطة حمل الن اعوا
بــل قــد تنــون ملصـلحة قــانون أجنــيب. لــ لك تصـا  قاعــد  اإلســناد علــ  حنـو يعطــي هــ ا األخــري  ،القاضـي

 اإلسناد. فرصة للتطبي . وتلك الصياغة تتجسد يف التجريد ال ي ينتسب  ضابط االختيار أو 
، يشـري إىل أنـ  (14)هو األرجح عل  الرغم من أن هنـاك رأا ،نعتقد أن طاب  ال نائية يف قاعد  اإلسناد

جيـــ  أن تنـــون قاعـــد  اإلســـناد ذات طـــاب  إســـنادي إنفـــرادي، أي تنـــون ذات طـــاب  أحاديـــة اجلانـــ ، 
ات ذات العنصـــر تقتصـــر علـــ  حتديـــد مـــىت ينـــون قـــانون القاضـــي واجـــ  التطبيـــ  علـــ  منازعـــات العالقـــ

                                                        
 النهضـة دار ،1 ج الدوليـة، املدنيـة واملرافعـات للقوانن الدويل التنازع اراص، الدويل القانون -سالمة لنر ا عبد أمحد. د - 17
 .267 ص ،1112/1111 القاهر ، العربية،

16 - Mayer (p): Droit international prive، éd، Montchrestien، paris، 1977، p.231 
 .269 ص الساب ، املصدر -سالمة النر  عبد أمحد. د - 15
14 - Gilbert (L): op.cit. p. 99 
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األجنـــيب، وال شـــأن وـــا بتحديــــد حـــاالت وجـــوب تطبيــــ  القـــانون األجنـــيب، حيــــ  جيـــ  أن يـــرتك ذلــــك 
 التحديد لقواعد اإلسناد يف ذلك القانون. 

 نطاق قاعد  اإلسناد: املطلب الثاني
ـــا  الدوليـــة لألفـــراد، خصوصـــا يف جا ،انعـــدا  التوافـــ  بـــن القـــوانن الوطنيـــة نَّ إ نبهـــا مـــ  حاجـــات احلي

أصبح هناك ضرور  وحاجة ملحة إىل إجياد حلول موضـوعية أو ماديـة، تـتالء  مـ  املعطيـات  ،االقتصادي
اجلديد  والي تعمل عل  تاليف االختالفات الناُة عـن تبـاين القـوانن الوطنيـة. ومـن أم لـة أدوات التجـار  

 كر منهــا العقــود الدوليــة لإلنتــاج والتوريــد الدوليــة احلدي ــة الــي ال تــتالء  مــ  القواعــد القانونيــة الوطنيــة، نــ
وعقــود نقــل التننولوجيــا وعقــود تســليم مفتــا  ابليــد أو إنتــاج يف اليــد وعقــود التعــاون الصــناعي واملســاعد  

 الفنية وك لك عقود االست مار الي بدأ العرا  فيها مؤخرا.
اء كنـا نـتنلم عـن النطــا  ولنـن الـ ي نريـد بيانـ  أن لنـل قاعـد  قانونيـة نطــا  تطبـ  يف حـدوده. سـو 

أي الوقـت الـ ي تنـون فيـ  واجبـة التطبيـ  وحنـم صـدور قاعـد  جديـد   ،domaine temporalأل مـاين 
الــ ي يبحــ  فيــ  عــن نــوع تنــازع القــوانن املنــاين  ،domaine spatialعلــ  نفاذهــا، أو النطــا  املنــاين 

املســائل األصــلية دون األوليــة. وهنــاك   الــ ي تــنهض لتســويت ، وهــل التنــازع الــدويل وحــده، هــل التنــازع يف
أي املســائل املوضــوعية ونــوع العالقــات والـــروابط ذات  domaine objectifكــ لك النطــا  املوضــوعي 

العنصــر األجنــيب، الــي تــنهض لفــض النــ اع بشــألا، هــل هــي عالقــات ضــمن القــانون ارــاص أ  عالقــات 
 . (13)القانون العا 

قاعــد  اإلســناد مــن  حيتــن، أوومــا: إتــال املؤلفــات العامــة يف هــ ا وتبـدو أتيــة حتديــد نطــا  ســران 
اجملــــال حبــــ  مشــــنالت نطــــا  ســــران قاعــــد  اإلســــناد. واثنيهمــــا: ظهــــور بعــــض اجلوانــــ  اجلديــــد  الــــي 
تستدعي البح ، كتنازع القوانن يف جمال القانون العا ، وتنازع القوانن يف املسائل األولية، وكلها جوان  

دل حول فعالية قاعد  اإلسناد ذاهتا وجدواها يف اإلرشاد إىل القانون الواج  التطبي . لـ ا سـنبن ت ري اجل
هــ ا النطــا  يف ثــال  مطالــ  ابلتتــاب ، يف األول لبيــان النطــا  الــ مين، وال ــاين للنطــا  املنــاين، وال الــ  

 للنطا  املوضوعي.
 النطاق الزمين: الفرع ا   

فـ ن  ،الدولـة الوطنيـة، وترتـ  عليـ  تغـري قاعـد  اإلسـناد السـارية مـن قبـلإذا حد  تعديل تشريعي يف 
 األمر يتعل  بتحديد القانون الواج  التطبي ، فهل يطب  ه ا التعديل التشريعي تطبيقا فورا أ  ال...ق

هو قانون املوطن، مث حد  تعديل تشريعي مت  2911فقد كان القانون الش صي يف أملانيا حىت عا  
. يتجـــ  الـــرأي الغالـــ  يف الفقـــ  2816األخـــ  بقـــانون اجلنســـية. وكـــ لك احلـــال يف فرنســـا ســـنة  مبقتضـــاه

                                                        
 .211 ص الساب ، املصدر الوطين، القانون أما  األجنيب القانون -صاد  علي هشا . د - 13



 
 

724 

 10 :العدد

 
إىل اســتعار  احللــول املعمــول هبــا يف القــانون الــداخلي عنــدما حيــد  تعاقــ  قــانونن يف داخــل الدولــة ،(18)

 الواحد  ابلنسبة ملسألة ما. 
الي تطب  عل  الروابط القانونية الداخلية.  ومن الطبيعي أن يطب  يف جمال تنازع القوانن نفس احللول

إذ أن قواعـــد اإلســـناد تعـــد قواعـــد وطنيـــة تقـــو  الدولـــة بوضـــعها علـــ  الـــرغم مـــن تعلقهـــا ابلـــروابط اراصـــة 
فينــون املبــدأ يف حالــة تعاقـــ  قــانونن متعلقــن بتنــازع القــوانن هـــو تطبيــ  القــانون اجلديــد لثـــر  الدوليــة.

القاضي الوطين ال ي يفصل يف منازعات العالقات الدولية لألفراد، كغريها من فوري. وابلتايل يتعن عل  
املنازعات عموما أن أيخ  يف احلسبان عنصر ال من، لنون  يرتك أثرا خطريا يف احلل النهائي للن اع، خاصة 

اد ذاهتـا، إذا تعاق  بن قانونن أجنبين أو أحدتا فقط وقانون القاضي، ال كنتيجة لتعـديل قاعـد  اإلسـن
 conflitبــل كنتيجــة النتقــال أو تغيــري ضــابط االختيــار أو اإلســناد، وهــ ا هــو التنــازع املتحــرك للقــوانن 

mobile (19).ل ا سنبن ماهية التنازع املتحرك وكيفية حل ه ا التنازع بنقاط متتالية ، 
 ا ال/ الرنازع املر رك 

هـي الفنـر  املسـند  وضـابط االختيـار أو  ،داخليـة بينا سابقا أن قاعد  اإلسناد تقو  عل  ثالثة أركان
اإلسناد والقانون الواج  التطبي . ولو ركـ   يف احلـدي  علـ  ضـابط االختيـار أو اإلسـناد، لوجـد ه مي ـل 

حيــ  يلــ   مــن وجــوده وجودهــا ويلــ   مــن عدمــ  عــدمها. و عــن طريقــ  تــنهض  ،عصــ  قاعــد  اإلســناد
ون الواجــ  التطبيــ ، وابلتــايل تغيــريه ألي ســب  كــان يولــد مشــنلة قاعــد  اإلســناد بوظيفتهــا وحتــدد القــان
 التنازع املتحرك... ولنن كيف...ق

وعنصر قـانوين  ،élément de faitيتنون ضابط االختيار أو اإلسناد من عنصرين تا: عنصر واقعي 
élément de droit، ينـة، أمــا فضـابط اجلنســية مـ ال عنصــره الـواقعي هــو لتـ  الشــ   جبنسـية دولــة مع

العنصر القانوين فهو اجلنسية ذاهتا كن ا  يفيد االنتماء إىل تلك الدولة، وك لك ضابط موق  املال فعنصره 
الواقعي هو وجود املال ذات  يف إقليم دولة معينة، أما عنصره القانوين فهو فنر  املوق  أي احلي  من املنان 

 . (71)يف دولة ما وال ي يستقر في  املال
يشــري إىل إمنانيــة األفــراد يف بعــض األحيــان تغيــري العنصــر الــواقعي مــن ضــابط االختيــار أو  ومــا تقــد 

اإلســـناد، وابلتـــايل مينـــن القـــول أن ضـــوابط االختيـــار عمومـــا تقســـم إىل نـــوعن تـــا: األول، ضـــوابط قابلـــة 
قدين. وال ـاين، ضـوابط للتغيري ومنها ضوابط اجلنسية واملوطن وحمل اإلقامة وموق  املال املنقول وإراد  املتعا

ســواء كانــت بطبيعتهــا كموقــ  املــال العقــاري، أو كنتيجــة للتحديــد القــانوين لنطاقهــا  ،اثبتــة ال تقبــل التغيــري
ال مين كجنسية املتوىف يف املواري  ووقوع الفعل الضار أو الناف . أذن م  القدر  عل  تغيري ضابط اإلسناد 

تأكيد يؤدي ه ا التغيري إىل أن العالقة القانونيـة بعـد إن كانـت وخل  مشنلة ت احم عدد من القوانن، ابل
                                                        

 .255 ص الساب ، املصدر -سالمة النر  عبد أمحد. د - 18
 .89 ص ،2993 ،القاهر  ،1 ط ة،العربي النهضة دار اراص، الدويل القانون يف الوجي  -احلمد شيبة هللا عوض. د - 19
 دار األجنبيــة، األحنــا  وآاثر الــدويل القضــائي واالختصــاص القــوانن تنــازع -راشــد ســامية. د ،راض املــنعم عبــد فــؤاد. د - 71
 .257 ص ،2996 العربية، النهضة
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أصبحت مرتك   يف جمال قانون دولة أخرى. وابلتايل عل  القاضي املعروض علي   ،مرك   يف قانون دولة ما
 الن اع أن يبح  عن حل  ج  و ا النوع من التنازع.

 اث يا/ كيفية ح  الرنازع املر رك
يقد  خدمة  ،املتحرك، جند أن املشرع العراقي حال  حال املشرعن يف دول العام أما كيفية حل التنازع

للقاضــي إن أطلــ  هــو بتحديــد الوقــت الــ ي يعتــد فيــ  بضــابط االختيــار أو اإلســناد. واملتأمــل يف القــانون 
ففي خصوص العراقي ويف القوانن املقارنة، يدرك دور املشرع يف حل التنازع املتحرك يف ك ري من األحيان. 

( مدين عراقي عل  أن )يسري قـانون 29/1آاثر ال واج، وهي حالة أو وض  قانوين مستمر نصت املاد  )
الدولــة الــي ينتمــي إليهــا الــ وج وقــت انعقــاد الــ واج علــ  تلــك اآلاثر(. فتغيــري الــ وج جلنســيت  بعــد انعقــاد 

 ظل . ويف جمال احنالل ال واج نصت املاد  ال واج ال يؤثر يف وجوب تطبي  قانون الدولة الي أبر  ال واج يف
( مـــدين عراقـــي، خبصـــوص التطليـــ  واالنفصـــال علـــ  أن )يســـري علـــ  التطليـــ  واالنفصـــال قـــانون 29/7)

الدولة الي ينتمي إليها ال وج وقـت رفـ  الـدعوى(. أذن لـيس العـرب  ابنتمـاء الـ وج جبنسـيت  إىل الدولـة الـي 
بل بوقت رف  الدعوى.ف لك القانون سينون هو امل ت  ببيان أسباب  سيطب  قانولا بوقت إبرا  ال واج

 . (72)التطلي  أو االنفصال وآاثر احنالل ال وجية
( مــدين عراقــي علــ  أن)يســري ابلنســبة إىل املنقــول قــانون 16ويف جمـال األمــوال املنقولــة نصــت املــاد  )

ما تقد  يف    علي  كس  احل  أو فقده(.الدولة الي يوجد فيها ه ا املنقول وقت وقوع األمور ال ي ترت
حالة تدخل املشرع حلل التنازع املتحرك. لنن السؤال ي ار يف حال تقـاعس املشـرع أو االتفاقيـات الدوليـة 

 عن مواجهة املشنلة...ق
ن حلـــل مشـــاكل التنــازع املتحـــرك للقـــوانن، األول الــ ي ينـــادي ابحـــرتا  ان رئيســيااحلقيقــة يوجـــد اُاهـــ

علــ  أن احلـ  الـ ي مت اكتســاب  يف دولـة مـا يتعــن احرتامـ  وعــد   (71)تسـبة، ويقــو  هـ ا الـرأياحلقـو  املن
املســال بــ  يف الــدول األخــرى. ويســتند هــ ا الــرأي إىل مبــدأ ســياد  الدولــة. ووفقــا وــ ا الــرأي فــان قــانون 

ه ا القـانون ،إليها الدولة الي انتقل إليها املنقول أو الدولة الي اكتس  الش   جنسيتها أو نقل موطن 
كالتا حيمل   زوجانال مينن أن يطب  لثر رجعي عل  املراك  الي نشأت يف دولة أخرى. ل لك إذا ت وج 

ـــف ،ن معــا اجلنســية الفرنســيةاجلنســية االســبانية، مث ُــنس ال وجــا ان هــ ا التغيــري يف عنصــر اإلســناد )تغيــري ـ
لقانون االسباين، ومن مث ال تقبل دعوى التطلي  املرفوعة اجلنسية(، ليس ل  أي أتثري في ل الن اع خاضعا ل

من أحد ال وجن ُاه اآلخر يف فرنسا، حي  أن ال واج غري قابل لالحنالل يف القانون االسباين، يف حـن 
 أن القانون الفرنسي يقبل العالقة ال وجية.

ــــو الـــرأي الســـائد يف وهنـــاك رأي اثين يتجـــ  إىل اســـتعار  احللـــول املعمـــول فيهـــا ابلقـــانون الـــدا خلي، وهــ

                                                        
 القـاهر ، العربيـة، النهضـة دار عـا ، بوجـ  االلتـ ا  ن ريـة ،2ج املـدين، القـانون شـر  يف الوسـيط -السنهوري الرزا  عبد. د - 72
 .288 ص ،2946
 .292 ص الساب ، املصدر الدولين، القضائي االختصاص وتنازع القوانن تنازع -هللا عبد الدين ع . د - 71
 .213 ص الساب ، املصدر القوانن، تنازع -العال عبد عناشة. د -
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عن طري  الرجوع إىل احلل املتب   ،إىل حل التنازع املتحرك للقوانن الصادر  من دولتن خمتلفتن (77) الفقـــ 
يف القانون الداخلي يف حتديد جمال انطبا  قـانونن يتعاقبـان يف داخـل الدولـة. ويـتل   هـ ا احلـل يف أن 

عل  اآلاثر املتعلقة ابلتصر  القانوين ال ي يتحق  يف ظل ، بينمـا يطبـ   قانون الدولة اجلديد  يطب  فقط
قـانون الدولـة القدميـة علـ  اآلاثر الـي تنـون قـد حتققـت ابلفعـل يف ظـل قـانون الدولـة القدميـة. و ال يوجـد 

 الدولـة هنا تطبي  للقانون اجلديد لثر رجعي فهو يطب  تطبيقـا فـورا ألن آاثر املركـ  القـانوين م تتحقـ  يف
 القدمية، وإمنا يف الدولة اجلديد . 

ففــي امل ــال املتعلــ  ابكتســاب زوجــن أســبانين للجنســية الفرنســية، يطبــ  القــانون االســباين يف شــأن 
صحة ال واج ويف آاثر ال واج األخرى الي حتققت قبل اكتساب اجلنسية الفرنسية. أما طل  التطليـ  فهـو 

لقــانون االســباين، فــال يطبــ  عليــ  هــ ا القــانون وإمنــا يطبــ  عليــ  القــانون ابعتبــاره أثــر م يتحقــ  يف ظــل ا
 . (76)الفرنسي، وهو قانون الدولة ال ي حيد  األثر يف ظل 

كما أن  يقود   ،والواق  أن ه ا الرأي يتف  م  الواق  وما ينبغي أن يوفر من استقرار يف املراك  القانونية
أما التمسك بسياد  الدولة القدمية لتطبي  القانون القد  عل  املراك  إىل ازدهار عالقات التجار  الدولية. 

القانونية فهو غري صائ ، فال ي يتعارض م  سياد  الدولة هو إخضـاع اآلاثر املرتتبـة فيهـا لقـانون الدولـة 
 اجلديد ، ولنن األمر عل  خال  ذلك، إذ ال خيض  لقـانون الدولـة اجلديـد  سـوى اآلاثر املسـتقبلية الـي
م ترتتــ  يف الدولــة القدميــة، ومــن الطبيعــي خضــوع هــ ه اآلاثر اجلديــد  لقــانون الدولــة اجلديــد ، ألن عــد  

كمــا أنــ  يــؤدي إىل عــد    ،خضــوعها يتعــارض مــن  حيــة مــ  مبــدأ الســياد  الــ ي تتمتــ  فيــ  هــ ه الدولــة
ف ذا افرتضنا ،(75)ول سند امللنية(عل  ذلك بقاعد  )احلياز  يف املنق استقرار املراك  القانونية. وأنخ  م اال  

أن املنقول قد نقل من دولة ُهل ه ه القاعد  إىل أخرى تقرها، فان عد  مراعـا  القاعـد  حبجـة خضـوع 
املنقول للقانون القد  سيؤدي إىل مطالبة الشـ   بتقـد  دليـل علـ  أن املنقـول الـ ي حتـت يـده يـدخل 

مـن أجلـ  وضـعت القاعـد  املشـار إليهـا. ومـن شـأن ذلـك يف ملنيت ، وهو ما يتعارض م  ال ـاهر والـ ي 
مما يهدد استقرار  ،أن ي رع عد  ال قة يف املعامالت الي تتم عل  ه ا املنقول ابعتباره قاد  من دولة أخرى

 املراك  القانونية ويهدد أيضا تطور ومنو التجار  الدولية. 

 النطاق املكا : الفرع الثا 
وابلتـايل قـد تصـبج ابلطـاب  الــدويل  ،صـة )لألفـراد(عرب حـدود أك ـر مـن دولـةقـد تت طـ  العالقـات ارا

أي تدخل يف نطا  عمل القواعـد القانونيـة ألك ـر مـن دولـة. ومبـا أنـ  لنـل دولـة سـياد  علـ  إقليمهـا ومـا 

                                                        
 .222 ص ،2933 بغداد، للطباعة، احلرية دار اراص، الدويل القانون -حافظ النر  عبد ممدو . د - 77
 .81 ص الساب ، املصدر -إبراهيم أمحد إبراهيم. د -
 .95 ص الساب ، املصدر القوانن، تنازع -صاد  علي هشا . د - 

76 - -Henry (P): International pre- contractual obligation in (international contract) editors by 
Hans Smite and others، Mathew Bender، New York، 1981، p.158. 

 .244 ص الساب ، املصدر -الناهي الدين صال . د - 75
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د  تفرض  قواعد اإلسناد يف ن ام  القانوين يف اختيار أو اإلشار  إىل القانون الواج  التطبي ، ل ا قد حي
تــ احم بــن قــانونن أو أك ــر حلنــم هــ ا النــوع مــن العالقــات ذات العنصــر األجنــيب. أمــا ذلــك التــ احم أو 
التنــازع أو التعــدد احلاصــل بــن الشــرائ  امل تلفــة يف دولــة واحــد ، فيبــدو أنــ  خــارج عــن إطــار عمــل تلــك 

 .(74)القاعد ، وداخل يف إطار عمل قواعد التنازع الداخلي يف القانون امل تار
وإذا كانت قاعد  اإلسـناد هتـتم بتعـدد القـوانن الراجـ  إىل ظـاهر  سـياد  كـل دولـة علـ  إقليمهـا، فهـل 
يقتصر ه ا االهتما  عل  االختيار بن القوانن خبصوص املنازعة األصلية أ  ميتد فيما وراء ذلك لالختيار 

قانوين قبل فض التنازع الدويل بشأن املنازعة بن القوانن الي حتنم املسائل األولية، الالز  معرفة ن امها ال
خصوصــا إذا كانــت القــوانن الــي تبــدي قابليتهــا حلنــم املســائل األوليــة هــي قــوانن دول خمتلفــة،  ،األصــلية

وابلتايل هل يفلت ه ا التنازع من هيمنة قاعد  اإلسناد يف قانون القاضي، ليدخل يف نطا  عمـل قواعـد 
 لتطبي  عل  املسألة األصلية...قاإلسناد يف القانون واج  ا

لإلجابــة عـــن هـــ ه التســـاؤالت، ســـنبح  يف نقطـــة أوىل قاعـــد  اإلســـناد الوطنيـــة وتعـــدد الشـــرائ ، ويف 
 النقطة ال انية خنصص  لقاعد  اإلسناد واملسائل األولية. 

 ا ال/ قاعد  اإلسناد الو نية  تعدد الشرائأل
ــ وطين، هــو أن قاعــد  اإلســناد الوطنيــة تــؤدي إىل مــن املشــنالت أساســية الــي قــد تعــرتض القاضــي ال

، أي تتعدد فيها الشـرائ  الداخليـة تعـددا إقليميـا أو (73)اختيار قانون دولة أجنبية ذات ن ا  قانوين مرك 
ش صيا وبيان تلك املشنلة وكيفية مواجهتها ونطا  عمل قاعد  اإلسناد الوطنية خبصوصها، يقتضي منا 

 :التفصيل وعل  النحو التايل
هـو ذلـك التـ احم الناشـ  بـن قـوانن صـادر  عـن ،conflit internationalالتنازع الدويل بن القـوانن 

ـــا  الدوليـــة  ،دول ذات ســـياد  ـــار أنســـبها حلنـــم منازعـــات احلي وهـــو مـــا هتـــتم بفضـــ  قاعـــد  اإلســـناد ابختي
والتنـازع الــداخلي  ،conflit interne ا  داخليـ ا  . غـري أن نعــت )الـدويل( يـوحي لن هنــاك تنازعـ(78)لألفـراد

 بن القوانن عل  ثالثة أنواع هي:
وهـو مـا ي ـار عنـدما يصـدر قـانون جديـد ليعقـ  قـانو  آخـر وحيـل حملـ ،  ،مـن  حيـة التنـازع الـ مين.2

 وتتنفل قواعد القانون اجلديد بتحديد نطا  سران كل منهما يف ال مان.
ا تتعــدد القــوانن داخــل الدولــة الواحــد ، وينــون كــل مـن  حيــة التنــازع املنــاين، وهــو مــا ي ــار عنــدم.1

قانون منها  ف ا يف ج ء أو إقليم معن من اإلقلـيم العـا  للدولـة. م ـل الـدول الفدراليـة كـالوالات املتحـد  
 األمرينية وسويسرا وكندا وأسرتاليا وأملانيا.

                                                        
 وتنفيـ  الدوليـة والتجاريـة املدنيـة اإلجـراءات ارـاص، الـدويل القـانون -صاد  علي هشا . د العال، عبد حممد عناشة. د - 74
 .166 ص ،1118 اإلسنندرية، معية،اجلا املطبوعات دار القوانن، وتنازع األجنبية األحنا 
 .112ص الساب ، املصدر القضائي، االختصاص وتنازع القوانن تنازع -هللا عبد الدين ع  .د - 73
 منشـأ  املصـري، التشـري  يف املقرر  الوضعية واحللول العامة املبادئ ،(مقارنة دراسة) القوانن تنازع -صاد  علي هشا . د - 78
 .298 ص ،2997 اإلسنندرية، املعار ،
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الـ ي تتعـدد فيـ  القـوانن  ومن  حية التنازع الش صي، ويتحق  ه ا النـوع مـن التـ احم يف الفـرض.7
داخــل الدولــة الواحــد ، وينــون كــل قــانون منهــا  فــ ا يف مواجهــة جمموعــة معينــة مــن األشــ اص ُمعهــم 
صــفات مشــرتكة تقــو  علــ  انتمــائهم إىل ديــن أو أصــل أو جــنس معــن. وهــ ا جنــده يف الــدول الــي ختضــ  

وتـــونس ولبنـــان واملغـــرب، حيـــ  توجـــد مســـائل األحـــوال الش صـــية للقواعـــد الدينيـــة. م ـــل مصـــر واجل ائـــر 
 .(79)الشريعة اإلسالمية واملسيحية واليهودية

أذن كيـف ت ـور مشـنلة تعـدد الشـرائ ...ق أنخـ  أم لـة لتقريـ  املعـو، أذا طـر  أمـا  القاضـي العراقــي 
لقـانون ن اعا يتعل  برتكة أمريني متوطن يف العرا  ومتـوىف فيـ . فـان قاعـد  اإلسـناد العراقيـة تشـري بتطبيـ  ا

وهنا ي ار التسـاؤل مـا هـو املـراد ابلقـانون  ،( مدين عراقي11األمريني بوصف  قانون اجلنسية وقت الوفا  )
األمريني، قانون املواري  يف والية تنسال أ  يف والية لول أجنلس أ  يف والية كاليفورنيا...ق ه ا فرض 

 التنازع اإلقليمي.
نفقـة مـن زوجـة عراقيـة مسـيحية علـ  زوجهـا العراقـي  وك لك إذا عرض عل  القاضـي الفرنسـي دعـوى

املســـلم أو غـــري املســـلم، فـــ ن قاعـــد  التنـــازع الفرنســـية تشـــري ابختصـــاص القـــانون العراقـــي، قـــانون اجلنســـية 
املشرتكة لل وجن، وهنا ي ار التساؤل ما هو املـراد ابلقـانون العراقـي هـل الشـريعة اإلسـالمية أ  املسـيحية أو 

 ا فرض التنازع الش صي. غري ذلك...ق وه 
ومـــن اجلـــدير ابلـــ كر أن املشـــرع العراقـــي تنبـــ  ملشـــنلة التنـــازع الـــداخلي أو تعـــدد الشـــرائ  الداخليـــة يف 
القــانون واجـــ  التطبيـــ  مبقتضــ  قواعـــد التنـــازع العراقيــة، ومـــا كـــان بوســع  أن يتجاهلهـــا والن ـــا  القـــانوين 

تتعدد في  القواعد الداخلية تعددا ش صيا، خصوصـا بشـأن العراقي ذات  من الن م القانونية املركبة، ال ي 
 72مســائل األحــوال الش صــية، فــأورد ضــمن املــواد املن مــة لســران القــانون مــن حيــ  املنــان يف املــاد  )

( من القانون املدين العراقي عل  أن  )وإذا كان ه ا القانون األجنيب هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائ  1/
 الدولة هو ال ي يقرر أية شريعة من ه ه جي  تطبيقها(. فأن قانون ه ه

 اث يا/ قاعد  اإلسناد الو نية  املسائ  ا  لية 
تعترب مسألة أولية كل مسألة ينون الفصل فيها أوال الزما للبت يف املسألة األصلية، وه ا الل و  يعين 

الرتبــاط عـــن طريــ  عنصـــر أطـــرا  أن هنــاك درجـــة معينــة مـــن االرتبـــاط بــن املســـألتن، ســواء حتقـــ  هـــ ا ا
العالقـــة حمـــل النـــ اع، أو عنصـــر املوضـــوع أو عنصـــر الســـب . وحتديـــد مـــا يعـــد مســـألة أوليـــة وتقـــدير مـــدى 
ارتباطها ابملسالة األصلية ول و  الفصل فيها للبت يف تلك األخري ، أمر خيض  للسـلطة التقديريـة للقاضـي 

الدوليــة فيهــا التنييــف مســألة أوليــة الزمــة للفصــل يف  علــ  اعتبــار الن اعــات اراصــة ،الــ ي ين ــر الــدعوى
 -. ولغرض بيان ذلك نسو  امل ال التايل:(61)الدعوى

                                                        
 .121 ص الساب ، املصدر الشرائ ، بن واالختيار التنازع قاعد  علم -سالمة النر  عبد أمحد. د - 79
ـــداودي علـــي غالـــ . د - 61 ـــدويل القـــانون -ال ـــازع ،2ج األردين، ارـــاص ال  ص ،1115 ،للنشـــر وائـــل دار ،6ط القـــوانن، تن

212. 
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إذا رفعــت دعــوى ثبــوت النســ  الشــرعي لشــ   )مســألة أصــلية(،فان  يلــ   أوال حبــ  مــدى صــحة 
إذا رفعـت دعـوى  رابطة ال وجية بن الوالدين )مسألة أولية(املدعي االنتساب إىل أحدتا أو كالتا. أيضـا

املطالبـــة ابحلـــ  يف مـــريا  تركـــة زوج أو أب )مســـألة أصـــلية(، فانـــ  يلـــ   أوال حبـــ  صـــفة ال وجـــة أو الوالـــد 
 الشرعي، أي ثبوت قيا  رابطة زوجية صحيحة أو ثبوت رابطة النس  )مسألة أولية( م  املتوىف.

إذ أن كلتـا املسـألتن األصـلية  ،اخلييشـري إىل أنـ  ال ت ـار صـعوبة يف القـانون الـد ،ما أشر  إليـ  أعـاله
واألولية ختضعان لسلطان ذات الن ا  القانوين. أما يف إطار ن ريـة تنـازع القـوانن، فـان األمـر خمتلـف فقـد 
ختض  املسألة األصلية لقانون دولة معينة، بينما ختض  املسألة األولية لقانون دولة أو لقوانن دول أخرى، 

...ق ف ذا كـان تعـدد أو تنـازع القـوانن خبصـوص املسـألة األصـلية يفـض إبعمـال فنيف يتم التنسي  بينهما
 قواعد اإلسناد الوطنية يف قانون القاضي، فهل يفض التنازع امل ار بشأن املسألة األولية بنفس الطريقة...ق
 ســـنحاول تقـــد  م ـــاال مـــن القضـــاء االســـرتايل، )تـــ وج املـــدعو عبـــده اونـــدي اجلنســـية مســـلم الدانـــة،

طبقا ألحنا  الشريعة  اواملتوطن يف اسرتاليا من املدعو  ع راء اوندية مسلمة الدانة. أبر  ال واج يف أسرتالي
اإلســالمية كمــا هــي مطبقــة يف اونــد، والــي ختتلــف عــن القــانون االســرتايل.ه ا يف الوقــت الــ ي كــان فيــ  

حيـ  تـويف هنـاك اتركـا ثـرو   ،طنـ  ابونـدال وج مت وجا من زوجة أخرى ول  منها ولدان. عـاد الـ وج إىل مو 
 . امنقولة يف أسرتالي

تلك هي املسألة األصـلية الـي قـرر القضـاء إخضـاعها  ،رف  ولداه دعوى مريا  أما  القضاء االسرتايل
ال يــر  مــن  ،للقــانون اونــدي، قــانون مــوطن املتــوىف، وطبقــا ألحنــا  الشــريعة اإلســالمية يف هــ ا القــانون

كان ولدا شرعيا. هنا طرحت عل  القضـاء االسـرتايل مسـألة أوليـة، هـي الت بـت مـن شـرعية   األوالد إال من
. واثر التساؤل وفقا ألي قاعد  تنازع ختض  تلـك املسـألة حـىت يتحـدد القـانون واجـ  (62)نس  األوالد(

لقـــانون التطبيـــ  عليهـــا، قاعـــد  التنـــازع يف القـــانون اونـــدي واجـــ  التطبيـــ  علـــ  املســـألة األصـــلية طبقـــا ل
االســرتايل، أ  قاعــد  التنــازع يف هــ ا األخــري ابعتبــاره قــانون القاضــي الــ ي يفصــل يف القضــية...ق هــ ا مــا 

  -سنجي  علي  يف السطور التالية:
، إىل القــول لن تنــازع (61)أُــ  بعــض الفقــ  األملــاين وتبعــ  الــبعض مــن الفقــ  الفرنســي والفقــ  االيطــايل

ة جيـــ  أن يفـــض إبعمـــال قواعـــد اإلســـناد يف القـــانون األجنـــيب واجـــ  القـــوانن خبصـــوص املســـائل األوليـــ
التطبيــ ، أمــا املســألة األصــلية نلجــأ إىل إعمــال قواعــد اإلســناد يف قــانون القاضــي، فتقريــر أو اختيــار ذلــك 
القانون األجنيب ليحنم تلك األخري  يعين وض  كل املنازعة مسـائلها األصـلية واألوليـة يف كنفـ ، فـ ذا أثـري 

فينـــون فضـــ  مـــن اختصـــاص ذلـــك القـــانون، إذ أن قاعـــد   ،زعـــا بـــن القـــوانن خبصـــوص املســـالة األوليـــةتنا
 تلك املنازعة، قد انته  دورها بتحديد القانون املشار إلي .ن ر التنازع يف قانون القاضي امل ت  ب

                                                        
 ،1119 القــاهر ، العربيــة، النهضــة دار ،2ط القــوانن، تنــازع ارــاص، لــدويلا القــانون يف الوســيط – حممــد وفــا أشــر . د - 62

 .271 ص
 الساب ، املصدر الدولين، القضائي االختصاص وتنازع القوانن تنازع 1ج اراص، الدويل القانون -هللا عبد الدين ع . د - 61

 .222 ص
 .256 ص الساب ، املصدر القوانن، تنازع -العال عبد حممد عناشة. د -
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ص املسـائل ، أن تنـازع القـوانن خبصـو (67)وعل  خال  الرأي املتقد  هناك مـن يـرى أن الـرأي الـراجح
األولية يتم فض  إبعمال قواعد اإلسناد يف قانون القاضي،عل  غرار فض التنازع خبصوص املسألة األولية، 
دون الن ر إىل قواعد التنازع يف القانون األجنيب واج  التطبي  عل  تلـك األخـري . فاملسـألة األوليـة جيـ  

ويسـري عليهمـا  ،لة مسـتقلة عـن املسـألة األصـليةأن تعامل من  حية حل تنازع القوانن بشألا كألا مسأ
 قواعد التنازع يف الن ا  القانوين لدولة القاضي.

تطبيـ  قواعـد التنـازع األجنبيـة علـ  مسـائل  ،وإذا كان الن ا  القانوين العراقي احلـايل مينـ  بـن  صـريح
 نبتغـي املصـادر  علـ  التطـور ، إال أننـا ال(66)( مـدين72/2الي ت ار أمـا  القضـاء العراقـي ) ،تنازع القوانن

ونقـــول اســـتنادا للفوائـــد الـــي مينـــن أن حيققهـــا األخـــ  بن ريـــة اإلحالـــة، أنـــ  مـــن  ،املســـتقبلي لـــ لك الن ـــا 
األسلم عد  وض  قاعد  عامة تطب  يف كل األحوال. فقد توج  اعتبارات العدالة ومحاية توقعات األفراد 

قانون القاضي مـن أجـل حتديـد القـانون واجـ  التطبيـ  علـ   والتبصر مبصاحلهم، تطبي  قواعد اإلسناد يف
املسألة األولية، كما هو احلال ابلنسبة للمسألة األصلية. ويف ظرو  أخـرى قـد تسـتل   نفـس االعتبـارات، 
تطبي  قواعد اإلسـناد يف قـانون القاضـي علـ  املسـألة األصـلية، وتطبيـ  قواعـد التنـازع يف القـانون امل ـت  

 عل  املسألة األولية، أو حىت خل  قواعد تنازع احتياطية جديد  تتالء  م  تلك املسألة. بتلك األخري  

 النطاق املوضوعي: الفرع الثالث
قاعـد  اإلسـناد، هـو تن ـيم العالقـات الدوليـة لألفـراد أو العالقـات اراصـة الدوليـة،  L objetموضـوع 

ن ــيم قاصــر ألن قواعــد اإلســناد ذاهتــا قليلــة، إذ ال ابختيــار القــانون املالئــم واجــ  التطبيــ  عليهــا. وهــ ا الت
توجــد قاعــد  خاصــة بنــل عالقــة مــن العالقــات الدوليــة لألفــراد، بــل مجــ  املشــرع كــل جمموعــة مــن تلــك 

. وهنا ظهرت ضرور  حتديد املوضوع ال ي تسري علي  قاعـد  (65)العالقات وخصها بقاعد  إسناد واحد 
بتحديد األوصا  أو الطبيعة القانونية للمسألة حمل الن اع، وتلك اإلسناد، ويتم ذلك عن طري  ما يسم  

 هي مشنلة التنييف القانوين.
كمــا أن ذلــك التن ــيم ي ــري التســاؤل حــول نطــا  موضــوع قاعــد  اإلســناد، ومــدى االختيــار بــن كافــة 

 قـــانون عـــا  القواعــد القانونيـــة الـــي حتقــ  التن ـــيم الـــ ي تبتغيـــ . فهــل مينـــن لقاعـــد  اإلســناد أن ترشـــد إىل
أجنـيب، وهــل يسـتطي  القاضــي الـوطين تطبيقــ  إذا بــدأ أنـ  مالئــم أو منمـل لتن ــيم املسـألة حمــل النــ اع...ق 
لـــ لك ســـنبح  يف النقطـــة االوىل قاعـــد  اإلســـناد ومشـــنلة التنييـــف القـــانوين. ويف النقطـــة ال انيـــة قاعـــد  

 اإلسناد والقانون العا  األجنيب.
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 لة الركييفا ال/ قاعد  اإلسناد  مشك 
إن التنييف عملية ضرورية البد منها يف كل ن اع يعرض عل  اانمة، وسواء كان ذلك يف العالقات 
الوطنية أو املشوبة بعنصر أجنيب. وابلتايل عملية التنييف هي تفسري للعالقة القانونية وتعمل علـ  حتديـد 

 ي جي  أن حينم ه ه العالقة.مفهومها اجملرد، وبواسطت  هتتدي اانمة إىل حنم القانون ال 
لقــد عــر  الناتبــان الفرنســيان بييــ  ونبواييــ  التنييــف لنــ  )الطبيعــة القانونيــة الــي يعــرت  هبــا احلــاكم 

كما يعرف  النات  االننلي ي جيشـاير لنـ  )حتديـد أو ختصـي  النـ اع  لعالقة ما، أو لن ا  قانوين معن(.
 الصحيح، والغرض من  هو إظهار القاعد  القانونية لفرض مسألة املرفوع أما  اانمة إىل الصنف القانوين

 (64)قواعد اإلسناد(.
، ألن كل تعريف يهد  إىل حتديد العالقة القانونية وليي ها عن ن متشاهبن السابقنونالحظ التعريف

جيـ  أن حيـدد غريها مث إحلاقها ابلـن  القـانوين الـ ي يـالء  طبيعتهـا أك ر،فالقاضـي املعـروض عليـ  النـ اع 
وبعـد ذلــك يــتمنن مــن تطبيــ  قاعــد  اإلســناد لهيــدا   ،األسـال الصــحيح الــ ي تقــو  عليــ  دعــوى املــدعي

إلسنادها إىل ن ا  قـانوين. فمـ ال إذا ثبـت للقاضـي أن هـ ا النـ اع متعلـ  ابلشـنلية يف التصـرفات، فريجـ  
 . (63)برام (إىل قاعد  اإلسناد اراصة ابلشنلية )شنل التصر  خاض  إىل دولة إ

أمــا إذا أتضــح أن التصــر  متعلــ  ابلشــروط املوضــوعية أو األهليــة يف العقــود، فهنــا يرجــ  إىل قاعــد  
 .(68)اإلسناد اراصة ابألهلية م ال  )األهلية حتنم بقانون اجلنسية أو املوطن(

للمسـألة  ل لك مينننا تعريف التنييف لن  )عملية فنية تستهد  حتديد الطبيعة أو الوصـف القـانوين
ذلك بغية إدراجها يف طائفـة معينـة مـن طوائـف العالقـات  ،الي ت ريها وقائ  املنازعة ذات العنصر األجنيب

القانونيـة الـي وضـ  وـا القــانون قاعـد  إسـناد(. وابلتـايل ملـا كــان التنييـف الزمـا لتحديـد القاعـد  القانونيــة 
للقاضـــي أن يســتعن يف ذلـــك لطــرا  املنازعـــة يف  فــ ن ،وصــوال إىل احلـــل النهــائي للنـــ اع ،واجبــة التطبيـــ 

التعـــر  علـــ  التنييـــف الصـــحيح للمســـألة املعروضـــة. غـــري أنـــ  ال ت ريـــ  عليـــ  إن طـــر  التنييـــف الـــ ي 
 اقرتحوه، وأعط  الوصف القانوين السليم. 

 اث يا/ قاعد  اإلسناد  اإلحالة
الدوليــة لألفــراد مــن عالمــات التطــور يف  وجــود العالقــات ذات العنصــر األجنــيب املــالز  لنمــو احليــا  نَّ إ

الوقت احلاضر، حي  ال توجد دولة تعي  مبع ل عن غريها داخل حدودها. وكان البد لنل ن ا  قانوين 
أن يعــو مبجاهبــة وتن ــيم تلــك العالقــات.ويتم ذلــك عــن طريــ  اشــتمال  علــ  نــوعن مــن القواعــد القانونيــة 

لوطنية و قواعد اإلسناد الـي تـن م وحتنـم العالقـات اراصـة ذات )املوضوعية الي حتنم وتن م العالقات ا
العنصر األجنيب(. وه ا يعين إذا أرشدت قاعد  اإلسناد يف قانون القاضي أو اختارت قانو  أجنبيا معينا،  
كالقانون املصري أو األملـاين أو االيطـايل، فمـا هـي القواعـد الواجبـة التطبيـ  يف ذلـك القـانونق فهـل حتـدد 
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عد  اإلسناد الوطنية القواعد املوضوعية يف القانون األجنيب كالقواعد املن مة ملسائل األسر  أو العقود أو قا
 املسؤولية املدنية أو املواري .... أ  قواعد اإلسناد يف القانون امل تار...ق 

نا وتوىف يف أنخ  م ال لتقري  املعو، هو أن ترف  دعوى مريا  تركة منقولة ملور  بلجيني كان متوط
أمــا  ااــاكم العراقيــة الــي ســتحل النــ اع طبقــا للقــانون البلجيني،قــانون دولــة املــور  وقــت وفاتــ   ،العــرا 

ولن تن ر إىل قواعد اإلسناد البلجينية لرفض القانون العراقي  ،( مدين11حس  قاعد  اإلسناد العراقية )
فـأن قواعـد  ،فعـت أمـا  ااـاكم البلجينيـة( مـدين. وعلـ  فـرض أن ذات الـدعوى ر 72/2لفنر  اإلحالـة )

اإلسناد البلجينية ستشري ابختيار القانون العراقي ابعتباره قـانون مـوطن املتـوىف، غـري إلـا لـن تطبـ  قواعـد 
قانون األحوال الش صية العراقي مباشر ، بل ستعمل أوال قواعد اإلسناد العراقية، حي  تتبو تلك اااكم 

القواعد تشري ابختصاص قانون دولة املتوىف، أي القانون البلجينـي والـ ي سـتطبق  وتلك  ،ن رية اإلحالة
 . (69)يف النهاية عل  موضوع الن اع

علما فنر  اإلحالة أتخ  هبا بعض الدول وأخرى رافضة وا، فاالُاه القابل مقتضاه، أن  أذا اختارت 
ة حمـل النـ اع، فانـ  جيـ  البـدء إبعمـال قواعـد قاعد  اإلسناد يف قانون القاضي قانو  أجنبيا لـيحنم املسـأل

أ  أن قانون دولة أخـرى هـو ،اإلسناد يف ذلك القانون،ملعرفة هل تؤكد االختصاص ل  ولقواعده املوضوعية
األجدر ابلتطبيـ . أمـا االُـاه الـرافض مقتضـاه، يـتم تقريـر التـ ا  القاضـي الـوطين أن يطبـ  مباشـر  القواعـد 

يف القانون األجنيب ال ي اختارت  قاعد  اإلسناد الوطنية، غاضا الطر  عـن قواعـد الداخلية أو املوضوعية 
 .(51)اإلسناد يف ذلك القانون، وما قد يؤدي إلي  إعماوا

علـ  أنـ  )إذا تقـرر أن قـانو  أجنبيـا  ،( مـدين72/2نـ  املـاد  ) واضـح مـن أما موقف املشرع العراقي
  املوضوعية دون الي تتعلـ  ابلقـانون الـدويل ارـاص(. وبـ لك هو الواج  التطبي  ف منا يطب  من  أحنام

أنضم القانون العراقي إىل طائفة القوانن املقارنة الرافضة لإلحالة. ونعتقد كان من األوفـ  أن يتبـو املشـرع 
العراقي موقفا أك ر مرونة، ويقرر رخصة األخ  ابإلحالة كلمـا بـدأ ذلـك مالئمـا ابلن ـر للمصـاو الوطنيـة، 
خاصة فيما يتعل  ابلطر  املسلم يف قضاا األحوال الش صية، وك لك لصاو عقود التجار  الدولية. ل ا 

 ( مدين وجعلها هب ا االُاه.72نقرت  تعديل املاد  )
 التنظي  القانوني لقاعدة اإلسناد: المبحث الثاني

األفنـار الفنيـة الـي ســب  أن نقصـد ابلتن ـيم القـانوين لقاعـد  اإلســناد، هـو كيـف تلقـ  املشـرع الــوطين 
األول، ومــا هــي قواعــد اإلســناد الــي أســتقر عليهــا القضــاء يف ظــل التن ــيم املعاصــر  بحــ عرضــناها يف امل

ورأينا أن تلك القواعـد يف أغلبهـا إن م تنـن مجيعهـا، مـن وضـ  املشـرع الـوطين  قللعالقات اراصة الدولية
الســلطة الدوليــة الــي مينــن أن تــنهض مبهمــة وضــ  تن ــيم  يف كــل دولــة. وهــو أمــر تفرضــ  اعتبــارات انعــدا 

موحد أو قواعد موضوعية حلنم ه ه العالقات القانونية،فضال عن عد  ميل الـدول إىل التقيـد ابتفاقيـات 
                                                        

69 - Battiffol (h) et Lagard (p): Droit International Prive، éd، Paris، 1983. P.117 
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واستئ ارها بوض  القواعد الي تعتقد إلا حتق  محايـة مصـاحلها امل تلفـة. لـ لك  ،دولية تقد  ذلك التن يم
سناد من دولة إىل أخرى، وابلتايل اختال  احللـول املوضـوعية للعالقـات اراصـة الدوليـة. تتباين قواعد اإل

غــري أن هنــاك العديــد مــن قواعــد اإلســناد الــي تعتــرب مشــرتكة بــن الن ــري مــن الــدول.وإذا أتملنــا الوضــ  يف 
ملقـــارن، خاصـــة القـــانون العراقـــي نـــدرك أنـــ  قـــد أحتـــوى العديـــد مـــن قواعـــد اإلســـناد املســـتقا  مـــن القـــانون ا

القواعد املتعلقة ابلتنازع من حي  املنان وك لك االختصاص التشريعي، وب لك ينون املشرع العراقي قد 
حق  خطو  جيد  حنو التقارب والتناس  بن الن م القانونية امل تلفة. ل ا نقسم ه ا املبح  إىل مطلبن، 

ـــاين نتنـــاول يف األول احللـــول املقدمـــة مـــن قبـــل قاعـــد  اإلســـناد  للعالقـــات القانونيـــة امل تلفـــة، واملطلـــ  ال 
 سن صص  لدور القاضي يف إعمال قاعد  اإلسناد.

 الحلول املقدمة من قبل قاعد  اإلسناد: املطلب األول
ســنحاول تقـــد  احللـــول الوضـــعية املتعلقـــة مبســـائل األشـــ اص كاحلالـــة واألهليـــة وكـــ لك املتعلقـــة منهـــا 

وضـــوع الفـــرع األول. أمـــا يف الفـــرع ال ـــاين ســـنتطر  للحلـــول الوضـــعية ابملـــريا  والوصـــية، وهـــ ا ســـينون م
املتعلقة ابملعامالت املالية،سواء كانت األموال املادية أو غري املادية. أما يف الفرع ال ال  سن صص  لبيـان 

 االلت امات التعاقدية وغري التعاقدية. 
 احللو  ال ا و ية املرعل ة مبسائ  ا  خاص: الفرع ا   

سائل احلالة املدنية أو األسرية لألش اص، ت ري العديد من مشاكل تنـازع القوانن،بـل الواقـ  العملـي م
يــدلل علــ  أن تلــك املشــاكل تشــغل احليــ  األكــرب مــن القضــاا الــي لــأل ســاحات القضــاء. لــ ا ســنبح  

 ا  والوصية.احلالة املدنية واألهلية يف نقطة أوىل، ويف النقطة ال انية سن صصها ملسألة املري 
 ا ال/ احلالة  ا هلية

مجـــ  املشـــرع العراقـــي املســـائل املتعلقـــة ابحلالـــة مبعناهـــا ارـــاص واألهليـــة يف طائفـــة واحـــد  مـــن قواعـــد 
اإلســناد. ونعتقــد أن املنطــ  القــانوين تســتدعي عــالج تلــك املســائل يف هــ ا الفــرع بنقطتــن، األوىل للحالــة 

 وال انية لألهلية. 
يقصد ابحلالـة )مجلـة الصـفات الـي حتـدد مركـ  الشـ   مـن أسـرت  ومـن دولتـ ،  -ة:( احلالة املد ي3

وهـي صـفات تقـو  علــ  أسـال مـن الواقـ  كالســن والـ كور  واألنوثـة والصـحة أو علــ  أسـال مـن القــانون  
مــن خــالل التعريــف الســاب  يتضــح أن املقصــود ابحلالــة املدنيــة هــو احلالــة  (52)كــال واج واحلجــر واجلنســية(.

صــية، وهــي الــي تتعلــ  بصــفات لصــيقة ابلشــ   مــن أســم وذكــور  وأنوثــة ومــن أمــور تتعلــ  لســر  الش 
الش   كال واج. ومن املسلم ب  أن احلالة املدنية يطب  عليها القانون الش صي للفرد،وه ا ما سار علي  

                                                        
 .146 ص الساب ، املصدر -حممد وفا أشر . د - 52
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عريـف السـاب ، هـو احلالـة . أما النوع ال اين من احلالة املـ كور  يف الت(51)واملصري والفرنسي القانون العراقي
 السياسية وهي تلك الي تتعل  ابنتماء الفرد إىل الدولة، وه ه احلالة خترج عن نطا  ه ا البح . 

هــــي صــــالحية الشـــ   للتمتــــ  ابحلقــــو  وااللتـــ ا  ابلواجبــــات، وألن يباشــــر بنفســــ   -( ا هليالالالة:1
( مـدين أنـ  28/2ت امات. وجاءت املـاد  )األعمال والتصرفات القانونية املتعلقة هب ه احلقو  أو تلك االل

ابلنسبة لألش اص )أألهلية يسري عليها قانون الدولة الي ينتمي إليها الش   جبنسيت (. وبـ لك وحـد 
القـانون العراقــي بــن القــانون الــ ي حينــم حالــة الشـ   والقــانون الــ ي حينــم أهليتــ . حيــ  تقتضــي إال 

أي قـانون الدولـة الـي هـو مــن  ،   قـانون دولتـ  أينمـا ذهــ تتـأثر ابحلـدود السياسـية، حبيـ  يلحــ  الشـ
 :(57)للش   عل  نوعن capacité civileرعااها. وال ابت قانو  هو أن األهلية املدنية 

وهــي صــالحية الشــ   أن ت بــت لــ  حقوقــا أو تقــرر  ،capacité de jouissanceأهليــة الوجــوب  - أ
حيــــا. ومجيــــ  األشــــ اص متســــاوون يف أهليــــة عليــــ  الت امــــات. وت بــــت هــــ ه للشــــ   فــــور والدتــــ  

 الوجوب.
الشــ   ملباشــر  التصــرفات  aptitudeوهــي قــدر  أو كفــاء  ،capacité d exerciceأهليــة األداء  - ب

 القانونية. ومناط ه ا املفهو  التميي .
وعلــ  عنــس أهليــة الوجــوب ال يتســاوى األشــ اص يف أهليــة األداء. فهــي تتــأثر مــن  حيــة ابلســن، 

صيب غري املمي ، والقاصـر والبـالج الرشـيد. وتتـأثر مـن  حيـة أخـرى بسـالمة العقـل، فهنـاك اجملنـون فهناك ال
 .(56)واملعتوه يقرتابن من وض  الصيب غري املمي ، وهناك السفي  ذي الغفلة ال ين يقرتابن من وض  القاصر

لوطين، أي قانون الدولة بعد ه ا اإليضا  امل تصر، ت ار مسألة خضوع كال النوعن لألهلية للقانون ا
 الي ينتمي إليها من ي ور ن اعا حول أهليت ...ق 

ونقول أن أهلية األداء هي املقصـود ، حينمـا ت ـار مسـألة تنـازع القـوانن يف األهليـة عمومـا. وهـي الـي 
ون ختض  للقانون الش صي. والفق  الراجح يؤيد قصر قاعد  التنازع اراصة ابألهلية علـ  أهليـة األداء د

 .(55)الوجوب. أي صالحية الش   لاللت ا  مبقتض  التصرفات اإلرادية
أما ابلنسبة لألشـ اص الـ ين م تنتمـل أهليـتهم سـواء بسـب  السـن أو بسـب  القصـور العقلـي. هـ ا 
يؤثر يف حالـة الشـ   ووضـع  يف أسـرت ، وبتلـك امل ابـة فهـو مـن األحـوال الش صـية الـي ختضـ  للقـانون 

( مـدين علـ  11الدولة الي ينتمي إليها الشـ   جبنسـيت . وهبـ ا املعـو نصـت املـاد  ) الوطين، أي قانون
                                                        

 إىل إضــــافة ضــــمنها مـــن وأدخــــل. 2952 لســــنة 61 قـــم ر العراقــــي املـــدين القــــانون مــــن( 17_  28) مـــن املــــواد أشـــارت - 51
 . د والوال والطال  وال واج والنس  واملواري  والوصاا النفقة م ل العائلية األخرى الطبيعية الصفات
 .88 ص الساب ، املصدر ،1ج -اوداوي حممد حسن. د الداودي، علي غال . د -

 . 256 ص الساب ، املصدر -السنهوري الرزا  عبد. د - 57
 .289 ص الساب ، املصدر -ال نون علي حسن. د -

ـــاقي عبـــد. د - 56  بغـــداد، جامعـــة لنشـــر،وا للطباعـــة النتـــ  دار القـــانون، لدراســـة املـــدخل -البشـــري طـــ  زهـــري. د البنـــري، الب
 .197 ،ص2989
 .189 ص الساب ، املصدر -صاد  علي هشا . د العال، عبد حممد عناشة. د - 55
 .162 ص الساب ، املصدر -حممد وفا أشر . د -
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أن )املســــائل اراصــــة ابلوصــــاية والقوامــــة وغريهــــا مــــن الــــن م املوضــــوعة حلمايــــة عــــدميي األهليــــة و قصــــيها 
 . (54)والغائبن يسري عليها قانون الدولة الي ينتمون إليها(. وه ا ما أخ ت ب  القوانن العربية

 اث يا/ املرياث  الوصية 
. وبعد أن يؤدى منهـا مـا علـ  هبـا astateأذا تويف ش   وترك وراءه أمواال وحقوقا مالية  يت تركة 

 mortesتنتقــل ملنيـة مـا يتبقــ  إىل خلفـاء املتـوىف. وارالفــة يف أمـوال الرتكـة بســب  املـوت  ،مـن حقـو 
causa الشــرعيقــد ينــون مصــدرها القــانون، هــ ا هــو املــريا  succession légitime،  والــوار  هنــا هــو

ــــاارلــــف الطبيعــــي للمتــــوىف. وقــــد ينــــون مصــــدرها تصــــرفا قانونيــــا منفــــردا أو  ، وهــــ ه هــــي الوصــــية اتفاقي
testamentaire، لــ ا سن صــ  (53)أو التصــرفات األخــرى املضــافة إىل مــا بعــد املــوت، كاوبــة وحنوهــا .

 .للمريا  والوصية لنل منهما نقطة مستقلة
ختتلف الن م القانونية يف تنييفها لطبيعة أيلولة الرتكة من املور  إىل الورثة بسب  املوت.  -املرياث: -2

فمنهــا يعتــرب األمــر مــن مســائل األحــوال الش صــية، فقوامهــا االعتبــار الش صــي وصــلة القرابــة بـــن 
امن بــن أفرادهــا هــو املــور  ومــن ســتؤول إليــ  تركتــ . فاملصــلحة العائليــة وتن ــيم األســر  وكفالــة التضــ

أك ـر منهـا ملنيـة  succession familialال ي يهيمن عل  أيلولة الرتكة. فاألمر يتعل  خبالفة أسرية 
. فاالعتبارات األسرية ودرجة القرابة هـي الفيصـل يف تقريـر مبـدأ التـوار  ذاتـ ، ويف (58)جمرد  لألموال

فـأن القـانون واجـ  التطبيـ   ،وتلك امل ابـة حتديد من هو الوار  وشروط توري   ومرتبت  ونصيب .....
عل  املريا  هو القانون ال ي حينم عموما مسائل األحوال الش صية. أي هـو القـانون الش صـي، 
وملا كان املور  هو حجر ال اوية إذ ال تركة بدون مور ، فأن القانون الش صي للمور  ينـون هـو 

ي ينتمــي إليهــا جبنســيت ، وهــو يســري علــ  جممــوع الواجــ  التطبيــ  علــ  املــريا ،أي قــانون الدولــة الــ
الرتكة دون تفرقة بن منقول وعقار، وأا كان موق  ذلك املنقـول أو العقـار. وهـ ا هـو موقـف املشـرع 

 ( مدين عل  أن  )قضاا املريا  يسري عليها قانون املور  وقت وفات ...(.11العراقي يف املاد  )
ه  بعض الن م القانونية إىل اعتبار املريا  من مسائل األحوال وعل  العنس من االُاه الساب ، ت 

العينية، فقوام  مال أو شـيء مـايل يـتم للنـ  عنـدما يتحقـ  سـب  امللنيـة ارـاص بـ ، وهـو مـوت صـاحب  
والعرب  هنا مبوضوع أو حمل امللنية، وهو املال املنون للرتكة، ولـيس للمـور  وجيـ  أن خيضـ  للـك ذلـك 

ن مــة املتعلقــة ابمللنيــة عمومــا، ملــا لــ لك مــن أتيــة اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية ابلنســبة املــال لــ ات األ
للمجتمـــــــ . وهبـــــــ ا االُـــــــاه أخـــــــ ت القـــــــوانن الفرنســـــــية والبلجينيـــــــة واالننلي يـــــــة واألمرينيـــــــة والننديـــــــة 

 . (59)واالسرتالية

                                                        
 .256 الساب ، املصدر -السنهوري الرزا  عبد. د - 54
 ص ،2981 بغـــداد، الش صـــية، األحـــوال قـــانون -الســـامرائي عبـــال حممـــد. د النبيســـي، أمحـــد. د ،ارطيـــ  أمحـــد .د - 53

262. 
 .265 ص الساب ، املصدر -السامرائي عبال حممد. د النبيسي، أمحد. د ارطي ، أمحد - 58
59 - Battiffol (h) et Lagard (p): op.cit.p.155 
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اه ينقــل املوصــي إىل هــي تصــر  قــانوين إبراد  منفــرد  مضــا  إىل مــا بعــد املــوت، مبقتضــ -الوصالالية: -1
املوصــ  لــ  علــ  وجــ  التــربع ملنيــة كــل أو بعــض أموالــ  أو أي حــ  آخــر مــن حقوقــ  املاليــة. وعلــ  
خال  املريا  تبدو الوصية وكألا أدا  حيدد هبا املوصي مصري بعض أو كل أموالـ  بعـد وفاتـ ، علـ  

ا أهلية املوصي لاليصاء من حنو خمتلف عن ما كان سين م  هبا القانون، إذا مات من غري وصية. أم
املسائل الي حينمها قانون املوصي وقت موت ، ابعتبارها مـن الشـروط املوضـوعية لصـحة الوصـية، أو 

( مـدين )قضــاا الوصـاا يســري 17/2. وقـد أشـارت املــاد  )(41)التصـر  املضـا  إىل مــا بعـد املــوت
تضــاه أنــ  ينفـي أن تتــوفر األهليــة عليهـا قــانون املوصـي وقــت موتــ ...(. وحنـن نقــرت  حــال ختيـريي مق

لدى املوصي وقت أبـرا  الوصـية، فـ ن كـان  قـ  األهليـة يف ذلـك الوقـت وصـار أهـال وقـت الوفـا ، 
فــ ن وصــيت  تنــون صــحيحة.أي األخــ  ابلوقــت األصــلح لصــحة الوصــية. أمــا عــن أهليــة املوصــ  لــ  

ولــ  الوصــية، ألن القبــول عمــل لتلقــي الوصــية، فهــي ختضــ  لقــانون الدولــة الــي ينتمــي إليهــا وقــت قب
قانوين يل   يف صاحب  األهلية وقت القيا  بـ . وملـا كانـت الوصـية ال تنـون الزمـة إال مبـوت املوصـي، 

 ف ن العرب  دائما بوقت قبول املوص  ل ، بعد موت املوصي.
 احللو  الوضعية بش ن املسائ  املرعل ة ابملعاممت املالية: الفرع الثا 
. وينقسم املال إىل أموال مادية م ل العقار (42)نون هو احل  ال ي مينن تقو  حمل  ابلنقوداملال يف القا

واملنقول وأموال معنوية م ل امللنية الفنرية )األدبية والفنية والصـناعية(،وأا كـان نـوع املـال فأنـ  قـد ينـون 
امل تلفــة، ممــا ينبغــي حــل هــ ا  حمــال لعالقــة قانونيــة ت ــري التنــازع املشــوب بعنصــر أجنــيب بــن قــوانن الــدول

التنــازع بتنييــف طبيعــة موضــوع  أوال وفقــا لقــانون موقعــ ، ومــن مث تعيــن القــانون الواجــ  تطبيقــ  عليــ ، 
واألموال  ،إبعمال قواعد اإلسناد الوطنية. وو ا سنبح  يف نقطة اوىل القانون ال ي حينم األموال املادية

 توايل.غري املادية يف النقطة ال انية عل  ال
 ا ال/ ا مالالوا  املاديالالة

( مدين عل  أن  )هو كل ح  ل  قيمة مادية(. وتن  املاد  45لقد عر  املشرع العراقي املال ابملاد  )
( مــدين علــ  أنــ  )كــل شــيء ال خيــرج عــن التعامــل بطبيعتــ  أو حبنــم القــانون يصــح أن ينــون حمــال 42)

ول  وجود مستقل عن وجـود اإلنسـان ومينـن حيازتـ  أو  ا  للحقو  املالية(. وسواء كان ه ا الشيء ملموس
مينن للن  واالنتفاع والتعامل بـ . مـن املعـرو  أن املشـرع عمومـا يف بنـاءه لقواعـد اإلسـناد، حيـدد ضـابط 
اإلســناد انطالقــا مــن العنصــر الــ ي يشــنل مركــ  ال قــل يف العالقــة القانونيــة ذات الطــاب  الــدويل. وعنصــر 

أي موقــ  املــال ضــابطا  ،هــو مركــ  ال قــل خبصــوص املعــامالت الــي ينــون ااــل l objetااــل أو املوضــوع 
لقاعــد  اإلســناد، يتحــدد بــ  القــانون واجــ  التطبيــ  علــ  منازعــات األمــوال، وابلتــايل يف مســائل األمــوال 

                                                        
 .283 ص الساب ، املصدر اراص، الدويل القانون -لداودي ا علي غال . د - 41
 .2952 لسنة 61 رقم العراقي املدين ونالقان من 45 املاد  - 42
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.واألمـوال (41)املادية، يسري عل  الن ا  القانوين لألموال املادية قانون الدولة الي فيهـا موقـ  تلـك األمـوال
املادية تقسم إىل عقار ومنقـول، وسـو  نـرى طبيعـة القـوانن الـي تطبـ  عليهمـا، أذا مـا كـان أحـدتا حمـل 

 للن اع. 
العقار كل شيء ل  مستقر اثبـت  -2( مدين معرفة العقار عل  أن  )41نصت املاد  ) -( الع ار:3

والغـرال واجلسـور والسـدود واملنـاجم وغـري  حبي  ال مينن نقل  أو حتويل  دون تلـف فيشـمل األرض والبنـاء
ذلك من األشياء العقارية(.أما فيما يتعل  ابلقانون الواج  التطبيـ  علـ  العقـار هـو قـانون موقعـ ، وهـ ه 
القاعد  أخ ت هبا جل التشريعات يف العام العتبارات عد  منها ذات طاب  سياسي لنون  مي ل ج ء من 

ي مقتضــــاه أن أحنــــا  الن ــــا  القــــانوين للمــــال العقــــاري يتصــــل ابلتن ــــيم إقلــــيم الدولــــة، والعتبــــار اقتصــــاد
، كــــــ لك اعتبــــــار قــــــانوين حيــــــ  جيعــــــل (47)االقتصـــــادي يف الدولــــــة وضــــــبط مواردهــــــا والتعامــــــل يف ثروهتـــــا

، (46)( مرافعـات عراقـي74االختصاص القضائي ابملنازعـات املتعلقـة ابملـال العقـاري انمـة موقـ  العقـار )
نمة هي األقدر عل  الفصل يف تلك املنازعات لقرهبا من العقار.وك لك ختت  هـ ه حبسبان أن تلك اا

اانمة يف تنييف طبيعة املال من حي  كون  منقوال أو عقارا، حيـ  خيضـ  للقـانون العراقـي كونـ  موقـ  
أو ( علــ  أنــ  )ومــ  ذلــك فــأن القــانون الــ ي حيــدد مــا إذا كــان الشــيء عقــارا 23/1املــال، وتــن  املــاد  )

منقوال هو قانون الدولة الي يوجد فيها ه ا الشيء(. وه ا أصـبح مـن املبـادئ الشـائعة يف القـانون الـدويل 
 اراص. 
( مــدين علــ  أنــ  )واملنقــول كــل شــيء مينــن نقلــ  أو حتويلــ  دون 41/1تــن  املــاد  ) -( املن الالو :1

لك من األشياء املنقولة(. قبـل كـل تلف فيشمل النقود والعروض واحليوا ت واملنيالت واملوزو ت وغري ذ
شيء البد من اإلشار  إىل أن قانون موق  املال هو ال ي يعتمد يف تنييف املال موضوع الن اع من حي  

 أن  منقول أو غري منقول كما سب  أن ذكر  ذلك. 
مــوال أمــا بصــدد القــانون الواجــ  التطبيــ  يف النــ اع املشــوب بعنصــر أجنــيب املتولــد مــن التصــر  يف األ

املنقولة. فقد اختلفت آراء الفقهاء وظهرت عد  ن رات، منها ن رية قانون منان إبرا  عقد التصر  يف 
ون ريــة قــانون منــان وجــود املــال،  ،مــةءاملنقــول، ون ريــة قــانون مــوطن املالــك، ون ريــة القــانون األك ــر مال

 ه  إىل ضـــرور  حنـــم األمـــوال ، لنولـــا تـــ(45)هـــ ه الن ريـــة األخـــري  هـــي األرجـــح بن ـــر هـــؤالء الفقهـــاءو 
املنقولة بقانون منان وجودها، ألن ه ا احلل يتفـ  مـ  توقعـات كـل شـ   متوسـط احلرص.كمـا تـرجح 

                                                        
 .38 ص ،2944 بريوت، احلليب، منشورات ولبنان، مصر يف املقارن اراص الدويل القانون -مسلم أمحد. د - 41
 املقابلـة مبـدأ كاشـرتاط القيـود، بـبعض إال فيهـا العقـارات للـك األجنبيـة الـدول بعـض قـوانن تبـيح ال أيضـا األسباب وو ه - 47

 لن  أخرى دول وهناك. والسويد والسعودية العرا  يف كما ،ب لك مسب  إذن استحصال وضرور  للن  املسمو  املقدار حتديدو  ابمل ل
 ورومانيـا والعـرا  مصـر يف ال راعيـة كاألراضي ،القومي واالقتصاد الوطنية ال رو  عل  حماف ة فيها العقارات من معن لنوع األجنيب للك

 .واألردن
 .296 ص الساب ، املصدر األردين، اراص الدويل القانون -الداودي علي غال . د -

 إقامــة جــاز العقــارات تعــددت وإذا عيــين حبــ  تعلقــت إذا العقــار حمــل حمنمــة يف الــدعوى تقــا ) أنــ  علــ  74 املــاد  نصــت - 46
 .2949 لسنة 87 رقم العراقي املرافعات قانون(. أحدها حمل يف الدعوى
 . 294 ص الساب ، املصدر -اوديالد علي غال . د - 45
 .718 ص الساب ، املصدر -النر  عبد ممدو . د أن ر ك لك-
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هـــ ه الن ريـــة علـــ  غريهـــا خاصـــة مـــ  اخـــتال  املـــوطن واجلنســـية ألطـــرا  العالقـــة، أللـــا تـــؤمن الضـــمان 
 املنقولة. واالطمئنان واالستقرار يف املعامالت الدولية اراصة ابألموال

 اث يا/ ا موا   ري املادية 
هنـــاك مـــن األمـــوال مـــا ال يـــدرك ابللمـــس، بـــل ابحلـــوال األخـــرى ويعـــرت  ابحلقـــو  الـــي تقـــرر عليهـــا، 
وتسم  ابألموال املعنوية وما يرد عليها مـن حقـو  هـي حقـو  معنويـة غـري ماديـة. والقـانون يعطـي سـلطة 

مــن الوصــول إىل منفعــة ماليــة وأن حيتنــر لنفســ  هــ ه مباشــر  لشــ   علــ  هــ ا الشــيء املعنــوي، لننــ  
، ومنـ  حـ  املؤلـف (44)املنفعة املالية، الي مينن أن تنت  من نشر تلك الفنـر  أو اسـتغالل ذلـك االخـرتاع

علــ  مصــنف  األدي أو املوســيقي أو الســينمائي أو املســرحي أو العلمــي أو املتعلــ  بــربام  احلاســوب اآليل 
  األدبيــة والفنيــة(. وامللنيــة الصــناعية، ومنهــا حــ  امل ــرتع علــ  اخرتاعــ  والنمــاذج وغريهــا وتســم  )احلقــو 

( مدين عل  أن  )األموال املعنوية هي الـي تـرد 31/2الصناعية والعالمات التجارية وغريها. وتن  املاد  )
مـــن  (13علـــ  شـــيء غـــري مـــادي كحقـــو  املؤلـــف وامل ـــرتع والفنـــان(. كمـــا أن الفقـــر  )ب( مـــن املـــاد  )

، ن  عل  أن )لنل إنسـان احلـ  يف محايـة مصـاحل  2968اإلعالن العاملي حلقو  اإلنسان الصادر عا  
األدبيـــة واملاديـــة الناشـــئة عـــن أي إنتـــاج أنتجـــ  يف ميـــدان العلـــو  واآلداب والفنـــون(.ومن قبلـــ  االتفاقيـــات 

، واحتـاد 2887نيـة الصـناعية لعـا  منها اتفاقية ابريـس حلمايـة املل ،الدولية الي جاءت لتؤكد ه ه احلماية
 2892اراص ابمللنية األدبية والفنية، واتفاقية مدريـد اراصـة ابمللنيـة الصـناعية لسـنة  2884برن لسنة 

، واالتفاقيـــــة العامليـــــة للملنيـــــة الفنريـــــة املوقعـــــة يف ســـــتوكهوم عـــــا  2976واملعدلـــــة ابتفاقيـــــة لنـــــدن لســـــنة 
وحقـو  امللنيـة الصـناعية يف نقطـة  ،بية والفنيـة يف نقطـة أوىل. ل ا سنحاول حب  احلقو  األد(43)2943

 اثنية عل  التوايل.
إن مشنلة محاية ح  ملنية تلك األنواع من مصنفات اإلبداع الفنري،  -احل وق ا دبية  الفنية: -2

خاصــة يف الوقــت املعاصــر امتــدت احلمايــة إىل صــور جديــد  الزمــت التطــور التقــين والعلمــي. حيــ  
ملحة يف ظل التقد  امل هل لوسـائل االستنسـا  واالتصـال، ومـن بـ  مباشـر ابألقمـار  أصبح ضرور 

الصناعية. فمن املتع ر القول لن احل  أالستئ اري للمؤلف عل  مصنف  أا كان نوع ، مازال مصو  
 م  ت ايد حركة السرقات األدبية وتقليد أو ت ييف املصنفات عرب احلدود. 

روع للقرصـنة الفنريـة يف جمـال املصـنفات األدبيـة والفنيـة، وجمـال التسـجيالت فال شك أن االنتشـار املـ
الصــوتية والســمعية البصــرية واألفــال  عــرب احلــدود، ي ــري خمــاطر لــيس فقــط ابلنســبة حلقــو  املــؤلفن األدبيــة 

تية حتديد . ل لك ت هر أ(48)والفنية واملالية، بل ك لك ابلنسبة حلركة اإلبداع ال قايف والعلمي يف كل دولة
القانون الواج  التطبي  عل  الن اع فيما يتعل  هب ه املصنفات، ففي حالة النشـر يطبـ  قـانون الدولـة الـي 

                                                        
 .278 ،ص2934 القاهر ،،العربية النهضة دار الصناعية، امللنية -عبال حسن حممد. د - 44
 .119 ص الساب ، املصدر ،9ط ،1اراص،ج الدويل القانون -هللا عبد الدين ع . د - 43
 .124 ص نفس ، املصدر -هللا عبد الدين ع . د - 48
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مت فيهـا النشــر األول للمصــنف، ولنــن مـا احلــل لــو مت النشــر يف وقــت واحـد يف أك ــر مــن دولــة...ق الــرأي 
للمصنف، وهو قد ينـون قـانون الدولـة الـي مت الراجح هو تطبي  قانون الدولة الي مت فيها النشر الرئيسي 

فيها النشر قبيل لا  النشر يف الدول األخرى، أو الدولة الي تطر  فيها العدد األكرب مـن نسـخ املصـنف. 
كانت العرب  بقانون الدولة الي يتوطن فيها صاح  املصـنف. أمـا يف   ،فأن تع ر الرتجيح بن تلك الدول

ب هو تقرير االختصاص للقانون الوطين أو الش صي لصاح  املصنف. وه ا حالة عد  النشر فأن األقر 
. واملتأمـل (49)(7/2يف املاد  ) 2943واملعدلة يف استنهوم عا   2884احلل أخ ت ب  اتفاقية برن لعا  

يف كتــــاابت الفقــــ  العراقــــي يــــدرك أنــــ  أقتصــــر علــــ  عــــرض احللــــول يف القــــانون املقــــارن، الســــيما التقليديــــة 
ن إيضا  حقيقة احلل الواجـ  إتباعـ  يف القـانون العراقـي، وذلـك مـن خـالل قواعـد ذلـك القـانون منها،دو 

املتعلقــة حبمايــة حــ  املؤلــف. وعلــ  أي حــال ف ننــا نــرى أن القــانون العراقــي ال لــان  نصوصــ  مــن األخــ  
 . أي قانون القاضي ،ابالُاه املعاصر، يف اختصاص قانون الدولة الي يطل  فيها احلماية

ــــون والعلــــو   -ح الالالالوق امللكيالالالالة الصالالالالناعية: -1 ــــ هين علــــ  جمــــاالت اآلداب والفن ــــداع ال ال يقتصــــر اإلب
االجتماعية، بل يتعداها إىل جماالت العلو  التطبيقية الصناعية والطبية وال راعية... واليو  نسم  عـن 

شافات العلمية، وكـل ال ور  يف التننولوجيا الي توهجت بتقد  ومنو حركة االبتنار واالخرتاع، واالكت
ذلـــك أدى إىل التفـــاوت يف مســـتوات النمـــو االقتصـــادي واالجتمـــاعي بـــن الـــدول. وظهـــر لنـــا دول 
لتلك من األسرار واالبتنارات واالخرتاعات التننولوجية وتعترب دول متقدمة. بينما هنـاك نـوع آخـر 

ئها، وال تنفل وم احلماية الواجبة. من الدول الي ال تويل عناية ابلطاقات اإلبداعية واالبتنارية ألبنا
أما فيما يتعل  ابلقانون الواج  التطبي  عل  ه ا النوع من األموال، هو القانون اراص ابلدولة الي 

، وذلـــك ألن الـــرباء  هـــي الـــي تنشـــ  حـــ  امل رتع.أمـــا فيمـــا يتعلـــ  (31)منحـــت فيهـــا بـــراء  االخـــرتاع
ذج الصناعية، هو قانون القاضي كما يسري ه ا األخري ابلقانون الواج  التطبي  عل  الرسو  والنما

علـــ  اجلـــ اءات اجلنائيـــة الـــي مينـــن احلنـــم هبـــا عنـــدما تشـــنل أفعـــال االعتـــداء جرميـــة معاقـــ  عليهـــا 
، (31). أما ابلنسبة للحماية املقـرر  للعالمـات التجاريـة، احلقيقـة ختضـ  ملبـدأ إقليميـة احلمايـة(32)قانو 

اقتصـر حـ  احتنـار املالـك يف اسـتعماوا علـ   ،المـة ُاريـة يف دولـة معينـةمبعو أن  إذا مت تسجيل ع
 حدود إقليم الدولة الي سجلت فيها العالمة، أي ال لتد محاية العالمة إىل خارج ذلك اإلقليم.

 احللو  الوضعية املرعل ة اباللرزامات الرعاقدية   ري الرعاقدية: الفرع الثالث
لـــإلراد  بغيـــة حتقيـــ  آاثر قانونيـــة، وااللتـــ ا  التعاقـــدي هـــو حالـــة قانونيـــة التصـــر  القـــانوين هـــو إظهـــار 

مصــدرها العقــد وينــون فيهــا علــ  شــ   القيــا  بعمــل أو عــد  القيــا  بعمــل معــن أو إعطــاء شــيء ذي 

                                                        
 .113 ص الساب ، املصدر -الداودي علي غال . د - 49
 .221 ص الساب ، املصدر -عبال حسن حممد. د(. صناعي اخرتاع بتطبي  االست مار يف احل  وهي) - 31
 .118 ص الساب ، املصدر -الداودي علي غال . د - 32
 .262 ص الساب ، املصدر -اوياود حممد حسن. د ،الداودي علي غال . د - 31
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. أمــا املقصــود اباللت امــات غــري التعاقديــة، وهــي الناشــئة عــن الفعــل الضــار الــ ي تبــو عليــ  (37)قيمــة ماليــة
لــ ا ســـنبن ،(36)وااللت امــات الناشـــئة عــن الفعـــل النــاف  )اإلثـــراء دون ســب  مشـــروع( ،ة التقصـــرييةاملســؤولي

وال انيـة  ،القانون الواج  التطبي  يف كل حالة علـ  حـد  بنقطتـن، األوىل خنصصـها لاللت امـات التعاقديـة
 لاللت امات غري التعاقدية عل  التوايل.

 ا ال/ االلرزامات الرعاقدية 
هــا هــو توافــ  إرادتــن علــ  إحــدا  أثــر قــانوين معــن، يتم ــل يف التــ ا  شــ   أو أك ـــر يف العقــد فق

.أما تعريف العقد يف القانون (35)مواجهة ش   آخر إبعطاء شيء أو القيا  بعمل أو االمتناع عن عمل
علــ  ( مــدين علــ  أنــ  )هــو ارتبــاط اإلجيــاب الصــادر مــن أحــد العاقــدين بقبــول اآلخــر 37العراقـي ابملــاد  )

وج  ي بت أثره يف املعقود علي (. وإذا كان العقد يلع  يف القانون الداخلي دورا أساسيا يف تبادل وتداول 
 ال روات واردمات، ف ن ذلك الدور يتعاظم يف القانون الدويل اراص. 

تتنوع تلك فالعقود الدولية هي الي تسيري التجار  الدولية، ووسيلة املبادالت االقتصادية عرب احلدود، و 
العقــود بتنــوع حملهــا، م ــل عقــد البيــ  الــدويل وعقــد التــأمن وعقــد القــرض الــدويل وعقــود نقــل التننولوجيــا 

 وعقود األشغال والتجهي  والتوريد وعقود التعاون الصناعي وعقود االست مار والتنمية وغريها... 
، فقــد أســتقر يف خمتلــف الــن م أمــا فيمــا يتعلــ  ابلقــانون الواجــ  التطبيــ  علــ  هــ ا النــوع مــن العقــود

القانونية مبدأ العقد شريعة املتعاقدين، يف احلدود الـي ينشـأ فيهـا وفقـا للقـانون،إذ مـن الطبيعـي أن يرتضـ  
الشــ   التعاقـــد كلمـــا كـــان يف ذلـــك مصـــلحت ، فالرضــا دليـــل وإن كـــان غـــري ابت. ويف حـــدود املصـــلحة 

وتضـمينها مـن الشـروط مـا ينفـل حتقيـ  مصـاحلهم. وهـ ا العامة ترك القانون لألفراد حرية تن ـيم عقـودهم 
.بيـــد أن القـــانون قـــد ارأتى مـــن املالئـــم لديـــد (34)هـــو مبـــدأ ســـلطان اإلراد  يف عالقـــات القـــانون الـــداخلي

العمل مببدأ سلطان اإلراد  إىل ميدان العالقات الدولية واالتفاقـات اراصـة ذات العنصـر األجنـيب، مبـا أن 
ء وإنشاء عقدهم فلهم أيضا خبصوص العقود الدولية حرية اختيار القانون ال ي حينم للمتعاقدين حرية بنا
 . (33)تصرفاهتم اإلرادية

فهـ ا يعـين ألـا توجـد يف  ،ف ذا كانت تلك التصرفات والعقـود تتصـل ابلن ـا  القـانوين ألك ـر مـن دولـة
ن ـا  قــانوين معـن وحتديـد ذلــك فـرا  قـانوين، بـل البــد أن ختضـ  يف تنوينهـا وشــروطها وأاثرهـا لقـانون أو 

القانون هـو عمـل املتعاقـدين أنفسـهم، فلهـم اختيـار القـانون واجـ  التطبيـ  علـ  عقـدهم، وهـ ا هـو مبـدأ 
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.و لنـــن نريــد أن نبـــن أن إراد  األشــ اص مقيـــد  (38)يف العقــود الدوليــة lex Voluntariقــانون اإلراد  
بوجود صلة بن العقد والقانون امل تار، حي  يتصل العقد ابلقانون امل تار أما جبنسية أحد املتعاقدين أو 
مبوطن  أو مبحل إبرا  العقد أو حمل التنفي ، وقد أتيت الصلة بن العقد والقانون امل تار من حاجة التجار  

دولية. وهنا جي  التفرقة بن موضوع العقد ال ي خيض  لقانون اإلراد  املشار إلي ، وه ا مـا واملعامالت ال
أخ ت ب  إيطاليا وفرنسا واننلرتا والـدمنارك واجملـر، ومـن الـدول العربيـة مصـر وسـورا وليبيـا ولبنـان واألردن 

الـــن  صــراحة يف املـــاد  ابألخـــ  هبــ ا االُــاه مـــن خــالل  ا  ، أمــا موقــف املشـــرع العراقــي فنـــان واضــح(39)
( مــدين علــ  أنــ  )يســري علــ  االلت امــات التعاقديــة قــانون الدولــة الــي يوجــد فيهــا املــوطن املشــرتك 15/2)

للمتعاقدين إذا احتدا موطنا، ف ذا اختلفا يسري قانون الدولة الـي مت فيهـا العقـد هـ ا مـا م يتفـ  املتعاقـدان 
تطبيقــــ (. يتبـــن لنــــا مــــن هـــ ا الــــن  أن املشـــرع قــــد أخضــــ  أو يتبـــن مــــن ال ـــرو  أن قــــانو  آخــــر يـــراد 

االلت امـــات التعاقديــــة للقـــانون الــــ ي خيتـــاره املتعاقــــدان إبرادهتمـــا الصــــرحية، إن أعلـــن عنهــــا يف العقــــد وإال 
فب رادهتمــا الضــمنية، الــي مينــن للقاضــي أن يست لصــها مــن ظــرو  احلــال، ومــن خــالل تقصــي  لــإلراد  

 .(81)ابة حمنمة التميي  أللا مسألة تتعل  بتفسري العقدالضمنية وأال ختض  ل رق
أمـا إذا م توجــد إراد  صــرحية وم يسـتط  القاضــي أن يستنشــف مــن ظـرو  احلــال إرادهتمــا الضــمنية، 
فقــد أفــرتض القــانون أن املتعاقــدين قــد أرادا قــانون موطنهمــا املشــرتك هــ ا إذا احتــدا موطنــا، أمــا إذا اختلفــا 

ن القانون امل تار هو قانون الدولة الي يتم فيها العقد. وه ا هـو اُـاه حمنمـة التمييـ  موطنا فقد أفرتض أ
  .(82)يف العرا  واألردن

أما املسائل الي خترج عن قانون العقد، فهي كل من األهلية والشنل، إذ قرر القانون العراقي إخضاع  
( مـدين ختضـ  لقـانون اجلنسـية، أمــا 28كـل منهمـا إىل قاعـد  إسـناد خاصـة هبـا، فاألهليــة حسـ  املـاد  )

( مـدين 14شنل التصـر  في ضـ  لقـانون حمـل إبـرا  العقـد، وهـ ا مـا أشـار إليـ  القـانون العراقـي ابملـاد  )
 عل  أن  )ختض  العقود يف شنلها لقانون الدولة الي لت فيها(.

                                                        
 .735 ص الساب ، املصدر -اشدر  سامية. د راض، املنعم عبد فؤاد. د - 38
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 .244 ص ،2995 اإلسنندرية،
/ 2931 الدراســـي للعـــا  ،(النويـــت يف الـــدكتوراه طلبـــة) العقـــد، يف القـــوانن تنـــازع يف حماضـــرات -هللا عبـــد الـــدين عـــ . د - 81
 .11 ص ،2937
 لنـدن يف مت قـد العقـد أن حيـ . 2958/ 18/5 بتـاريخ 2958 حقوقيـة، 216 رقـم بغداد، التميي ، انمة قرار يف جاء - 82
 .املطب  هو االننلي ي القانون فينون
 احلادثــــة هــــ ه لــــ ع املنطبــــ  القــــانون أن. 2943/ 1/ 29 بتــــأريخ 2944 حقوقيــــة، ،1617 املــــرقم قرارهــــا يف كــــ لك وجــــاء -
 .العقد فيها مت الي الدولة قانون ألن  االننلي ي القانون هو القضائية
 .114 ص الساب ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د أن ر -
 جـاء والـ ي 21/22/2987 يف الصـادر 87   579 رقـم حقـو ، لييـ ،/ قرارهـا مبوج  األردنية التميي  حمنمة اُاه ك لك -

 مـن األوىل ابلفقـر  عمـال التطبيـ  الواجـ  هـو العقـد فيهـا مت الـي الدولـة قـانون فـأن ،املتعاقـدان فيـ  يقيم ال ي املوطن ديتح م إذا) في ،
 مادا  الرئيسي الشركة ملرك  موطنا األردن اعتبار األردن يف األجنبية الشركة فرع تسجيل عل  يرتت  وال املدين، القانون من( 11) املاد 
 (.األردن خارج للشركة الرئيسي واملرك  املدعي بن مرب  العقد أن

 العـــدد ،73 الســنة ااــامن، نقابـــة جملــة يف املنشــور ،2998/ 631 رقــم حقـــو ، ،األردنيــة التمييــ  حمنمـــة قــرار أن ــر كــ لك -
 .11 -29 ص العاشر،
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 اث يا/ االلرزامات  ري الرعاقدية
وحــــدها مــــن أســــباب ودالئــــل منــــو العالقــــات االقتصــــادية ليســــت األعمــــال التعاقديــــة الدوليــــة وغريهــــا 

الــي  ،TORTIOUS ACTSواالجتماعيــة لألفــراد عــرب احلــدود،بل توجــد إىل جوارهــا األعمــال الضــار 
تســتوج  املســاءلة املدنيــة ملــن تســب  بوقوعهــا، وتــن م خمتلــف القــوانن املســؤولية املدنيــة لألشــ اص لــيس 

ن و ولؤ لش صية، بل أيضا عما يرتت  عل  أعمال من يعترب ألم مسفقط عما حيدثون  من ضرر لعماوم ا
 عنهم، أو عل  فعل األشياء الي يف حراستهم. 

وكــ لك الفعــل النــاف  الــ ي يرتتــ  عليــ  إثــراء شــ   علــ  حســاب شــ   أخــر بشــنل يــؤدي إىل 
أو النافعـة مشـنلة  ، وت ـري املسـؤولية عـن األعمـال الضـار (81)اغتناء ال مة املاليـة لل ـاين دون سـب  مشـروع

تنازع القوانن، إذا تطر  إىل أحد عناصرها العنصـر األجنـيب أو الطـاب  الـدويل، ويـدل الواقـ  العملـي علـ  
ونـــوع  ،ت ايـــد عـــدد دعـــاوى املســـؤولية ذات العنصـــر األجنـــيب وتنـــوع أمناطهـــا بتنـــوع م ـــاهر املدنيـــة احلدي ـــة

ابلقانون الواج  التطبي  عل  ه ا النوع من االلت امات . أما فيما يتعل  (87)العالقات الي تتم عرب احلدود
غري التعاقدية، هو قانون الدولة الي وقـ  فيهـا ذلـك العمـل الـ ي سـب  االغتنـاء أو األضـرار للغـري، وجـاء 

( مــدين علــ  أنــ  )االلت امــات غــري التعاقديــة يســري 13القــانون العراقــي هبــ ا االُــاه، حيــ  نصــت املــاد  )
دولــة الــي حــدثت فيهــا الواقعــة املنشــئة لاللتــ ا (. فــ ذا كــان األمــر كــ لك، فبالتأكيــد هنــاك عليهــا قــانون ال

صــــعوابت الفنيــــة الــــي تعــــرتض القاضــــي عنــــد تش يصــــ  لــــ لك القــــانون وأعمــــال قاعــــد  اإلســــناد املقــــرر  
. فقـــد يقـــ  العمـــل الضـــار يف دولـــة ويرتتـــ  الضـــرر يف دولـــة أخرى،فبـــأي قـــانون الـــدولتن (86)الختصاصـــ 

عتــد...ق وكــ لك إذا وقــ  العمــل يف منــان ال خيضــ  لســياد  دولــة حمــدد  كاألعمــال الــي تقــ  علــ  ظهــر ي
 السفن أو عل  ما الطائرات وهي يف أعايل البحار، أو يف الفضاء احلر فو  تلك املناط ...ق

 -( احلواد  الي تق  عل  ظهر السفن أو عل  ما الطائرات:2
النطا  اإلقليمي،ال خال  يف أن  إذا كانت السفينة أو الطائر  ال ت ال  ابلنسبة للحواد  الي تق  يف

وقت حدو  الواقعة املنشئة لاللت ا  ابلتعويض، يف اجملال البحري أو اجلوي للدولة املسجلة هبا السفينة أو 
تن أو الطائر  أي دولة العلـم. فـ ن قـانون تلـك الدولـة ينـون هـو امل ت .أمـا يف حالـة االرتطـا  بـن سـفين

طائرتن يف املياه اإلقليمية أو الفضاء اجلوي لدولة معينـة، فـ ن االختصـاص ينـون لقـانون الدولـة الـي وقـ  
 . (85)حاد  التصاد  داخل نطا  إقليمها البحري أو اجلوي، عمال مببدأ إقليمية القوانن
  أن اســتحالة الرتكيــ  أمــا ابلنســبة للحــواد  الــي تقــ  يف النطــا  احلــر، ينــاد ينعقــد اإلمجــاع هنــا علــ

اإلقليمي لألعمال الضار  تفرض اللجوء إىل تركي  جمازي لوسيلة النقل الي ارتنبت تلك األعمال عليهـا، 
 وابلتايل إعطاء االختصاص لقانون العلم ال ي حتمل  تلك الوسيلة السفينة أو الطائر .

                                                        
 .117الساب ،ص املصدر -ال نون علي حسن. د - 81
 .177 ص الساب ، ملصدرا القوانن، تنازع -صاد  علي هشا . د - 87
 .116 ص الساب ، املصدر -الداودي علي غال . د - 86
 .119 ص نفس ، املصدر -الداودي علي غال . د - 85
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الفضــــاء احلر،جيــــري القضــــاء  أمــــا إذا حــــد  تصــــاد  بــــن ســــفينتن أو طــــائرتن يف أعــــايل البحــــار أو
االننليـــ ي علـــ  تطبيـــ  قـــانون القاضـــي يف هـــ ا ارصـــوص، وحنـــن نؤيـــد هـــ ا االُـــاه علـــ  اعتبـــار قـــانون 
القاضـــي يعـــد دائمـــا صـــاح  االختصـــاص االحتيـــاطي يف حالـــة عـــد  وجـــود قاعـــد  إســـناد حتـــدد القـــانون 

 .(84)الواج  التطبي 
قانون الدولة الي حتمل السفينة الي حلقها الضرر علمها، ليل إىل تطبي   ،بينما اُاه الدول األخرى 

كمـــا وأن غايـــة القواعـــد املن مـــة للمســـؤولية املدنيـــة   ،علـــ  أســـال أن املضـــرور هـــو الطـــر  األوىل ابلرعايـــة
 . (83)عموما هو تعويض الضرر ال اجل اء عل  األنشطة غري املشروعة

 -( املسؤولية عن اإلضرار البيئية:1
وع العناصر الطبيعيـة والصـناعية الـي لـارل فيهـا احليـا  اإلنسـانية، أو هـي الوسـط الـ ي البيئة هي جمم

يعي  في  النائن احلي ويساعده عل  البقاء ودوا  احليا . وقد تتعرض خمتلف عناصر البيئة لتهديد خطري 
و  الــي تتفــاقم ال يتــأت  فقــط مــن االســتن ا  اجلــائر وغــري الرشــيد ملواردهــا وثرواهتــا، بــل مــن أنشــطة التلــ

 . (88)أخطارها يوما بعد يو 
أذن اإلضـــرار البيئيــــة عـــاد  مــــا تنـــون وــــا امتـــدادات ذات طــــاب  دويل، خاصـــة مــــا جيـــري اآلن بطمــــر 
النفاات النووية يف بعض املناط ، والي لـس املصـاو املشـروعة للعديـد مـن الـدول وألفـراد شـعوهبا، لـ لك 

دوليـــة الــي تتضــمن قواعـــد موضــوعية واجبــة التطبيـــ  علــ  مســـائل حتــرص الــدول علـــ  إبــرا  االتفاقيــات ال
املتعلقة ابملسؤولية عن أضرار التلو   2949املسؤولية املدنية عن تلك األضرار، م ل اتفاقية بروكسل لعا  

املتعلقـــة مبســـؤولية مشـــغلي الســـفن النوويـــة، واتفاقيـــة فيينـــا لعـــا   2941ابلبـــرتول، واتفاقيـــة بروكســـل لعـــا  
اصــة ابملســؤولية املدنيــة عــن األضــرار النوويــة. وإذا انعــدمت احللــول املوضــوعية يف االتفاقيــات، ار 2947

تعــن علــ  القاضــي البحــ  عــن القــانون واجــ  التطبيــ  طبقــا لقواعــد التنــازع الوطنيــة، وال خــال  يف أن 
 إعمال تلك القواعد سيقود إىل تقرير االختصاص للقانون الوطين.

..ماذا لـو كـان العمـل البيئـي الضـار قـد وقـ  يف دولـة مـن قبـل شـ   ورتـ  ولنن حنن نطـر  سـؤال.
ضــررا لشــ   آخــر كالتــا يتوطنــا يف دولــة واحــد  أو حيمــالن جنســية مشــرتكة، فينــون القــانون الواجــ  

                                                        
 .193 ص الساب ، املصدر -حافظ النر  عبد ممدو . د - 84
 الــي( لــوتس) ســيةالفرن البــاخر  قضــية يف الدائمــة، الدوليــة العــدل حمنمــة مــن 2913 ســنة صــادر قــرار بــ  أخــ  مــا وهــ ا - 83

. طاقمهــا ولروا  الرتكيــة ابلبــاخر  فادحــة أضــرار إحــدا  إىل أدى اصــطداما البحــر، عــرض يف( بوزكــورت) الرتكيــة ابلبــاخر  اصــطدمت
 يف ارســائر عــن التعويضــات وتقــدير ومســاعدي  رابلــا مبعاقبــة الرتكيــة احلنومــة قامــت تركــي، مينــاء يف( لــوتس) البــاخر  رســت وعنــدما
 تقــدير إبخضــاع وطالبــت ذلــك علــ  الفرنســية احلنومــة فاحتجــت الرتكــي، للقــانون وفقــا طاقمهــا أروا  ويف( بوزكــورت) الرتكيــة البــاخر 
 حمنمة إىل الن اع إحالة ولدى. علمها للضرر املسببة الباخر  حتمل الي الدولة لقانون احلر  املياه يف البحري التصاد  عن الناُة األضرار
 تقضــي قاعــد  وجــود عــد  مــن اانمــة الح تــ  ملــا ،الفرنســية احلنومــة دفــ  بــبطالن قرارهــا يف اانمــة قضــت ،ائمــةالد الدوليــة العــدل

 املصــدر -الـداودي علـي غالـ . د عـن نقـال -. الرتكــي للقـانون وفقـا الفرنسـية البـاخر  ضـد اختــ هتا الـي اإلجـراءات عـن تركيـا مبسـؤولية
 .171ص الساب ،
 الرتبـة، يف أو اوـواء يف أو املـاء يف لطاقـة أو ملـواد مباشـر غـري بطري  أو مباشر  اإلنسان إدخال هو ،la pollution التلو  - 88

 لتلـك املشـروع االست دا  ويعو  املادية وابملمتلنات البيئية، والن م البيولوجية ابملوارد األذى ويلح  البشرية ابلصحة أضرارا   يسب  مما
 .عا  بوج  ابلبيئة التمت  مقي من وينال واملمتلنات، املوارد

 .514 ص الساب ، املصدر اراص، الدويل القانون -سالمة النر  عبد أمحد. د أن ر -



 
 

774 

 10 :العدد

 

التطبيــ  هنــا، هــو قــانون املــوطن أو قــانون اجلنســية املشــرتكة. وإذا اختلــف منــان وقــوع الفعــل عــن منــان 
نـــ  يف دولـــة أخـــرى، فنعتقـــد هنـــا ينـــون ضـــرور  البحـــ  عـــن القـــانون األصـــلح للمضـــرور حتقـــ  الضـــرر وكأ

 وتطبيق  عل  الن اع. 
 دور القاضي يف إعمال قاعد  اإلسناد: املطلب الثاني

إن حبــ  دور القاضــي يف تطبيــ  القــانون األجنــيب، يقتضــي أوال التعــر  علــ  دوره يف إعمــال قاعــد  
األجنيب ال يعدو يف حقيقة األمـر أن ينـون إذعـا  ألمـر املشـرع مبقتضـ   اإلسناد. ذلك أن تطبي  القانون

قاعد  اإلسناد الوطنية. و مينن القـول لن دور القاضـي يف تطبيـ  قانونـ  ال خيتلـف عـن دوره عنـد تطبيـ  
القانون األجنيب. ل ا سنبح  دور القاضي يف إعمـال قاعـد  اإلسـناد مـن تلقـاء نفسـ  يف فـرع أول، ودور 

ضي يف البح  عن مضمون القانون األجنيب يف فرع اثن، ودور القاضي يف تفسري القانون األجنيب يف القا
 مطل  اثل  عل  التوايل.

 د ر ال اضي يف العما  قاعد  اإلسناد مت تل اء  فسه: الفرع ا   
فسـ ، يؤكد الفق  احلـدي  يف كـل مـن فرنسـا ومصـر التـ ا  القاضـي إبعمـال قاعـد  اإلسـناد مـن تلقـاء ن

ومـــؤدى ذلـــك أن مـــن واجـــ  القاضـــي أن يطبـــ  أحنـــا  القـــانون األجنـــيب امل ـــت  دون حاجـــة لتمســـك 
، ألن املشــرع (89)ارصــو  لحنــا  هــ ا القــانون. فالقاضــي ملــ   بتطبيــ  القــانون األجنــيب مــن تلقــاء نفســ 

ة أمـا  القضـاء الـوطين. الوطين قد أمره ب لك مبقتض  قاعد  اإلسناد الوطنية، الي وـ ا القـانون قوتـ  املل مـ
وهب ا فان واجـ  القاضـي يف إعمـال قاعـد  اإلسـناد وتطبيـ  القـانون الـ ي تشـري ابختصاصـ ، سـواء كـان 
قانو  وطنيا أو أجنبيا غري مشروط بتمسـك ارصـو  هبـ ه القاعـد ، وإمنـا يتعـن علـ  القاضـي إعماوـا مـن 

كمـا تعرفـ  املبـادئ   ،بدوره املعتـاد يف الـدعوى املدنيـةتلقاء نفس  أسو  بغريها من القواعد القانونية، وعمال 
 العامة يف املرافعات.

عل  أن السؤال يبق  قائما حول إمنانية أعطاء ح  لل صو  ابالتفا  عل  استبعاد القانون األجنيب 
امل ــت  مبقتضـــ  قاعــد  اإلســـناد، اســـتنادا إىل عــد  تعلقهـــا ابلن ــا  العـــا  حـــن تشــري ابختصـــاص قـــانون 

 ...ق أجنيب
 ا ال/ اال الاج الرا الض 

، إىل رفـض إعطـاء هـ ا احلـ  لل صـو  مفضـال القـول (91)ففي ه ا الصدد مييل الفق  الفرنسي الغال 
لن  ليس من ح  ارصو  االتفا  عل  اسـتبعاد قاعـد  اإلسـناد، إال يف الفـروض الـي ال تتعلـ  فيهـا هـ ه 

 ،إلســناد ابلن ـــا  العــا  مـــن عدمــ  علـــ  هــ ا النحـــوالقاعــد  ابلن ــا  العـــا . ويتحــدد مـــدى تعلــ  قاعـــد  ا

                                                        
 .268 ص الساب ، املصدر الدولية، التجار  عقود عل  التطبي  الواج  القانون صاد ، علي هشا . د - 89
91 - -Kahn (ph): lex mercatoria et pratiqué des contrats international l expérience، française، le 

contrat économique، international، paris،1975، p. 322 
 Mayer (p): op. cit. p. 311 
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حبســــ  اتصـــــاوا مبســـــألة مـــــن املســـــائل اآلمـــــر  أو املنملــــة يف القـــــانون الـــــداخلي، ولـــــيس حبســـــ  إشـــــارهتا 
. لــ لك فــان قواعــد اإلســناد املتعلقــة مبســائل الــ واج مــ ال، تعــد (92)ابختصــاص القــانون الــوطين أو األجنــيب

بتطبي  قانون أجنـيب، ومـن مث ال جيـوز لل صـو  االتفـا  علـ  اسـتبعادها متعلقة ابلن ا  العا  ولو أشارت 
 ألن أحنا  ال واج تعد يف القانون الوطين من األحنا  اآلمر .

 اث يا/ الالالالرأي الراجالالالال 
، مقتضـاه لن قاعـد  اإلسـناد تشـري ابختصـاص (91)وذه  البعض من الفق  ابُـاه آخـر وحنـن نؤيـده 

عالقة اراصة الدوليـة املطروحـة مـن وجهـة ن ـر املشـرع الـوطين، فلـم يعـد مـن اجلـائ  القانون األوث  صلة ابل
االتفا  عل  ما خيالفها ولو تعل  األمر مبسألة من املسائل الي حتنمها قواعد منملة يف القانون الوطين. 

قــانون الــ ي وإمنــا جيــوز لل صــو  االتفــا  علــ  مــا خيــالف القواعــد املوضــوعية ذات الطــاب  التنميلــي يف ال
 تشري قاعد  اإلسناد ابختصاص  سواء كان قانو  أجنبيا أو كان ه ا القانون هو القانون الوطين.

وخنلـــ  مـــن ذلـــك إىل أتكيـــد التـــ ا  القاضـــي إبعمـــال قاعـــد  اإلســـناد مـــن تلقـــاء نفســـ ، ولـــو أشـــارت 
الفـرض. علمـا  ابختصاص قـانون أجنـيب دون أن ينـون مـن حـ  ارصـو  االتفـا  علـ  اسـتبعادها يف هـ ا

الت ا  القاضي ه ا ينتهي مبجرد أن يطل  من ارصو  أثبات أحنا  القانون األجنيب. فان م يقد  هـؤالء 
مــا ي بــت مضــمون هــ ا القــانون فــال يرتتــ  علــ  القاضــي بعــد ذلــك أي تقصــري يف أداء الت امــ . وينحصــر 

اهلــ  لتطبيــ  قاعــد  اإلســناد يف حالــة مــا إذا م يط لــ  مــن ارصــو  تقــد  الــدليل علــ  خطــأ القاضــي ُو
 أحنا  القانون األجنيب، ال ي أشارت ه ه القاعد  ابختصاص .

 د ر ال اضي يف الب ث عت مضمون ال ا ون ا جنيب: الفرع الثا 
يقتضي حسن بيان وض  القانون األجنيب أما  قضاء املوضوع، أن نفر  بن اُاه حيمـل العـ ء علـ  

قانون األجنيب ابعتباره واقعة. واُاه آخر يل   القاضي ابلبح  عن مضمون ارصو  يف إثبات مضمون ال
 القانون األجنيب من تلقاء نفس . وذلك بنقطتن متتالين:

 ا ال/ اال اج ال ي حيم  العبء عل  امصوم يف بيان مضمون ال ا ون ا جنيب
قـــانون األجنـــيب واجـــ  لقـــد ذهـــ  القضـــاء الفرنســـي إىل عـــد  إلـــ ا  القاضـــي ابلبحـــ  عـــن أحنـــا  ال
. فالقاضـي الـوطين ال (97)التطبي  من تلقاء نفس ، وإلقاء ع ء ذلك البح  علـ  عـات  أطـرا  الـدعوى

يطب  ابتداء القانون األجنيب، بل ال بد أن يطل  ذلك ارصو ، ويتحملون هم ع ء بيـان أحنـا  ذلـك 
خــول للقاضــي حــ  تطبيــ  القــانون قــد  ،القــانون. ويؤكــد ســالمة هــ ا القــول أن القضــاء الفرنســي احلــدي 

. فه ا القضاء يؤكد مر  أخرى خطأ الرأي القائـل لن (96)األجنيب من تلقاء نفس ، إذا كان يعلم مضمون 
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القــانون األجنــيب يعامــل يف فرنســا معاملــة الوقــائ .إذ مــن املبــادئ املســتقر عليهــا يف قــانون املرافعــات أنــ  ال 
 ن وقائ  الدعوى.جيوز للقاضي أن يقضي بعلم  الش صي ع

أما القضاء املصري، يبدو أن  أستقر عل  إلقاء ع ء بيان أحنا  القانون األجنيب عل  عات  ارصـم 
، وكـ لك احلنـم الصـادر 2931وعـا   2943ال ي يتمسك بتطبيقهـا، اسـتنادا ألحنامهـا الصـادر  عـا  

يح وا طل  أبطال الوصـية مـن ، ال ي جاء ب  أن  )إذا كانت الطاعنة م تقد  السند ال ي يب2933عا  
مــن القــانون املــدين، وكــان االســتناد إىل قــانون أجنــيب علــ  مــا  23نصــوص القــانون االســباين عمــال ابملــاد  

ال يعــدو أن ينــون جمــرد واقعــة ماديــة وهــو مــا يوجــ  علــ  ارصــو  إقامــة  ،جــرى بــ  قضــاء هــ ه اانمــة
 2982نيسان  3، ويف 2938حنمها يف أول آذار الدليل علي ، ف ن النعي ال ينون مقبوال(.كما ن كر 

الل ين تردد فيهما نفس الصـيغة ونفـس االُـاه. وبـ لك نـرى أن القضـاء املصـري قـرر أن القـانون األجنـيب 
هو واقعة من الوقائ  الي يق  ع ء أثباهتا علـ  ارصـو ، وال يلـ   القاضـي بشـيء يف ذلـك. ويـدعم عـد  

 . (95)بقانون دولة خال  دولت  الت ام  أن  ال يفرتض في  العلم
، يف شـأن إحـدى الـدعاوى 2986شـباط  4ولنن عند الرجـوع إىل حنـم حمنمـة الـنقض املصـرية يف 

املتعلقة مبسائل القانون البحري، وحي  كان القانون الواج  التطبي  عل  املوضوع هو القانون االننلي ي 
، وحيــــ  قضــــت حمنمــــة 2916ل عــــا  املتضــــمن ألحنــــا  معاهــــد  ســــندات الشــــحن املوقعــــة يف بروكســــ

، لن صــــاح  املصــــلحة ملــــ   بتقــــد  األدلــــة الالزمــــة 2939آذار  3اســــتئنا  اإلســــنندرية حبنمهــــا يف 
إلثبـات حنـم القـانون األجنـيب، وأن حنمـ  يتفـ  مـ  مـا يدعيـ ، إذ أن القـانون األجنـيب ابلنسـبة للقاضــي 

يقيم الدليل علي ، جاءت حمنمة النقض  الوطين جمرد واقعة جي  عل  من يتمسك بن  من نصوص ، أن
املصرية لتنقض احلنم املستأنف، وتقرر أن  )إذا كان من املقرر يف قضاء ه ه اانمة أن التمسك بقانون 
أجنــيب ال يعــدو أن ينـــون جمــرد واقعـــة جيــ  إقامـــة الــدليل عليهـــا، وكــان مـــرد هــ ا القضـــاء هــو االســـتجابة 

عهــا للقاضــي اإلملــا  لحنــا  ذلــك القــانون، فــ ن منــاط تطبيــ  هـــ ه لالعتبــارات العمليــة الــي ال يتيســر م
القاعد  أن ينون القـانون األجنـيب غريبـا عـن القاضـي، يصـع  عليـ  الوقـو  علـ  أحنامـ  والوصـول إىل 
مصــــادره، أمــــا إذا كــــان القاضــــي يعلــــم مبضــــمون  أو كــــان علمــــ  بــــ  مفرتضــــا فــــال حمــــل للتمســــك بتطبيــــ  

 .(94)القاعد (
نمــة الــنقض املصــرية هبــ ا احلنــم، م تــرد أن تت ــ  خطــو  متواضــعة حنــو تطــوير قضــائها احلقيقــة أن حم

املســتقر يف شـــأن إثبـــات القـــانون األجنــيب ومعاملتـــ  ابعتبـــاره جمـــرد عنصـــر مــن عناصـــر الواقـــ ، بـــل فضـــلت 
رتضت املواجهة الصرحية لقضائها الساب ، فأل مت القاضي بتطبي  القانون األجنيب من تلقاء نفس  بل واف

فيــ  العلــم لحنامــ  يف أحــوال معينــة. وهبــ ا االُــاه يعــد حنمهــا رائــدا يســتجي  لالُــاه الــراجح يف فقــ  
  القانون الدويل اراص.
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أما يف العرا  ي ه  بنفس االُاه التقليدي ال ي يقضي لن القانون األجنيب ال يطب  بوصف  قانو  
، وعلـ  املتقاضـين (93)أن يـركن إليـ  ويطبقـ  مـن تلقـاء نفسـ  بل ابعتباره جمرد وقائ ، ل ا ال يلتـ   القاضـي

التمســك بــ  و أثبــات مضــمون . وحنــن نــرجح األخــ  ابلــرأي الــ ي يــرى إلــ ا  ااــاكم ابلبحــ  عــن القــانون 
األجنــيب الواجــ  التطبيــ ، حــىت ولــو م يطلــ  إليهــا ذلــك ارصــو . مســتندين يف ذلــك إىل صــيج نصــوص 

املدين العراقي، الي ال تشعر لن تطبيـ  القـوانن الـي تعينهـا يتوقـف علـ  طلـ  قواعد اإلسناد يف القانون 
 من أحد.

فقــد أســتعمل املشــرع يف قواعــد اإلســناد العبــارات التاليــة )يســري، يرجــ ، تطبــ ، ختضــ ، تتبــ ، تعــن 
و ، بـل اانمة....( وه ه الصيج ال تدل مطلقا عل  أن تطبي  القانون األجنيب متوقـف علـ  إراد  ارصـ

العنـــس مـــن ذلـــك ي هـــر منهـــا أن تطبيـــ  القـــانون األجنـــيب حمـــتم يف مجيـــ  األحـــوال الـــي أتمـــر هبـــا قواعـــد 
 اإلسناد، واانمة مل مة ابلبح  عن القانون األجنيب والتحق  من .

 اث يا/ اال اج ال ي يلزم ال اضي ابلب ث عت مضمون ال ا ون ا جنيب
لعـرا ، اُهـت التشـريعات احلدي ـة للقـانون الـدويل ارـاص، وعل  خـال  الوضـ  يف فرنسـا ومصـر و ا

إىل الن  صراحة عل  الت ا  القاضي الوطين ابلبح  من تلقاء نفس  عن أحنا  القانون األجنيب. فاملاد  
، نصت علـ  أنـ  )علـ  اانمـة أو أيـة سـلطة 2939( من جمموعة القانون الدويل اراص اجملري لعا  5)

ذاهتا عن القانون األجنيب ال ي ُهل ، وعند احلاجة وا أن أتمر ابررب  وميننها أيضا  االستعال  من تلقاء
أن أتخــ  يف االعتبــار األدلــة الــي يقــدمها األطــرا ، وبنــاء علــ  طلــ  اانمــة أو أيــة ســلطة أخــرى يقــد  

يل ارــاص ( مــن جمموعــة القــانون الــدو 6وزيــر العــدل معلومــات عــن القــانون األجنــيب(. كمــا نصــت املــاد  )
 عل  أن  )جي  أن يبح  عن القانون األجنيب تلقائيا...(. 2939النمساوي لعا  

( مــن جمموعــة القــانون 24/2( مــن جمموعــة القــانون الــدويل ارــاص الرتكــي، واملــاد  )1وكــ لك املــاد  )
اد  ، واملـــ2991( مـــن القــانون الـــدويل الرومــاين لعـــا  3، واملــاد  )2938الــدويل ارـــاص السويســري لعـــا  

هــ ه القـــوانن كلهـــا أكـــدت علـــ  إلـــ ا   (98).2995( مــن القـــانون الـــدويل ارـــاص االيطـــايل لعـــا  26/2)
القاضــي ابلبحــ  عــن مضــمون القــانون األجنــيب مــن تلقــاء نفســ ، وعــد  جــواز تنصــل  مــن ذلــك، إال إذا 

وضـــح  اســتحال عمـــال الوصـــول إىل بيـــان مضــمون القـــانون الواجـــ  التطبيـــ ، وأثبــت ذلـــك يف حنمـــ  وأ
 .  بتسبي  كا و
 د ر ال اضي يف تفسري ال ا ون ا جنيب: الفرع الثالث

ال ينفــي إلعمــال القــانون األجنــيب النشــف عــن أحنامــ  والوصــول إىل فهــم لقواعــده، فقــد ينتنــف 
 le تلك القواعد بعــض الغمــوض يصـع  علـ  القاضـي الـوطين فهمهـا، والـربط بـن حقيقـة األثـر القـانوين

dispositive والســؤال الــ ي ي ــار (99) القاعــد  القانونيــة األجنبيــة والفــرض يف املســألة املعروضــة أمامــ يف .
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هنـــا، هـــل يقـــو  القاضـــي الـــوطين بتفســـري القـــانون األجنـــيب بـــنفس األســـلوب الـــ ي يتبعـــ  يف تفســـري قانونـــ  
فسـ ...ق وهـل حيـ  الوطين، أ  جي  علي  أن يتب  األسالي  واملعايري املتبعة يف القانون األجنـيب امل ـت  ن

ل  ممارسة الرقابة عل  دستورية القـانون األجنـيب امل ت ...قوبعـد هـ ا هـل حيـ  انمـة التمييـ  أن تبسـط 
واليتها عل  تفسري القانون األجنيب امل ت ، أ  ه ا األمر مـرتوك انمـة املوضـوع وحـدها...ق سـنحاول 

 ن:تاإلجابة من خالل النقطتن التالي
 يف الرفسري ا ال/ د ر ال اضي

ابلتأكيد أن للقاضي املعروض علي  الن اع دورا يف عملية التفسري، فهو من  حية ملت   ابحرتا  القانون 
األجنيب يف جمموع  )قواعده العرفية، حلول  القضائية(، بل علي  أن يعي  جو ذلك القانون، يفهم  وخيرج 

قاضـي . وهــو مـن  حيــة أخـرى أمــن علـ  احــرتا   مـن النطــا  الـوطين وين ــر إىل القـانون األجنــيب كمـا يــراه
 ومقتض  ذلك:  (211)قواعد التفسري األصلية املستقر ،

أوال/ أن للقاضــي ســلطة تقــدير التفســري الــ ي يقدمــ  األطــرا  أو اربــري، فريفضــ  إن كــان يســتند إىل 
نـ  ال يتقيـد ابتفـا  قضـاء أو فقـ  مهجـور، أو كـان تفسـريا واسـعا ال حتتملـ  قواعـد القـانون األجنـيب. كمـا أ

 .(212)ارصو  عل  تفسري معن ما دا  قد أوضح ذلك بتسبي  كا و 
اثنيا/ أن  علي  أن ال خيرج من تفسريه عما هو مستقر يف التطبيقات القضائية األجنبيـة، وال يسـو  لـ  

تتضـارب االستناد إىل حنم بعين  حبجة أن  يقرر مـا ينبغـي أن ينـون، أو أيخـ  بتفسـري غـري رائـ  مازالـت 
بشــأن  األحنــا  أو صــادر عــن هيئــة أو جهــة إداريــة أجنبيــة غــري خمولــة حــ  التفســري. وإذا كانــت القاعــد  
األجنبيــة م تتعــرض بعــد لتفســري وتطبيــ  قضــائي، التــ   القاضــي الــوطين بتفســريها علــ  النحــو الــ ي كــان 

نمة الدائمة للعدل الـدويل سيفسرها ب  القاضي األجنيب، حس  قواعد التفسري األجنبية، وكما قررت اا
، علـــ  أنـــ  )لـــيس هنـــاك حمـــل ال عطـــاء القـــانون الـــوطين واجـــ  2919يف قضـــية القـــروض الربازيليـــة عـــا  

. وهــ ا القــرار يــدل إذا كــان القــانون األجنــيب (211)التطبيــ  معــو آخــر غــري ذلــك الــ ي يعطيــ  لــ  القضــاء(
تفســـري املعمـــول هبـــا يف الن ـــا  القـــانوين غامضـــا، وجـــ  أن يفســـر ذلـــك القـــانون طبقـــا لقواعـــد ومبـــادئ ال

األجنيب. وعل  ه ا النه  يسري القضاء الفرنسي والسويسري واالننلي ي واالسـرتايل والبلجينـي واملصـري 
 .(217)والعراقي

 اث يا/ رقابة احملكمة الو نية عل  دسرورية ال ا ون ا جنيب
صحة التشري  شنال وموضوعا. واألصل الرقابة عل  دستورية القوانن عموما، هي وسيلة للتأكد من 

أن ال تنــون اجلهــة الــي تقــو  هبــ ه الرقابــة هــي نفــس الســلطة الــي تضــ  قواعــد التشــري ، ن ــرا ملــا يتســم بــ  
                                                        

 .183 ص الساب ، املصدر -حممد وفا أشر . د - 211
 .123 ص الساب ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د ،الداودي علي غال . د - 212
 .299ص الساب ، املصدر الوطين، القضاء أما  األجنيب القانون مرك  -صاد  علي هشا . د - 211
 فيهـا، االننليـ ي القانون تطبي  حينها وتقرر عراقية، حمنمة أما  عراقي من االننلي ية البنت زواج قضية عرضت عندما) - 217
 (.القضية يف االننلي ي القانون حنم لبيان ببغداد الربيطانية السفار  يف القانوين املستشار العراقية اانمة استدعت
 .145ص الساب ، املصدر األردين، اراص الدويل القانون -الداودي علي غال . د أن ر -
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القضاء مـن اسـتقالل وحيـاد ون اهـة. لـ ا قـد تتم ـل هـ ه الرقابـة يف امتنـاع اانمـة مـن تطبيـ  القـانون غـري 
ل الرقابة وقـف العمـل بـ ، ورقابـة دسـتورية القـوانن مقـرر  للقضـاء الدستوري شنال أو موضوعا، وقد تشم

 .(216)النروجيي ورومانيا والربتغال وكندا وسويسرا والوالات املتحد  األمرينية
أما يف فرنسا فقد جرت حمنمة النقض عل  رفض بسط رقابتها عل  تفسري القانون األجنيب، حبسبان 

ا  املوضـوع. وهـ ا يتماشـ  مـ  مـ ه  اانمـة التقليـدي يف أن مسألة التفسري هي مـن اختصاصـات قضـ
رفضـها الرقابـة علـ  إعمـال القـانون األجنـيب بوجـ  عـا ، غـري أن تلـك اانمـة قـد أدركـت م الـ  موقفهـا، 
فأجــازت اســت ناءا مقتضــاه قبــول الطعــن يف أحنــا  املوضــوع الــي ختطــ  خطــأ واضــحا يف تفســري القــانون 

 .(215)يؤدي إىل مسخ مضمون  وتشوي  معناه الواضح األجنيب وفهم أحنام ، مبا
أمــا يف مصـــر، أن مقتضـــ  القـــول بفــرض حمنمـــة الـــنقض رقابتهـــا علــ  إعمـــال قاعـــد  التنـــازع وتطبيـــ  
القــانون األجنــيب الــ ي ختتــاره، امتــداد تلــك الرقابــة إىل تفســري ذلــك القــانون مــن جانــ  قضــا  املوضــوع، 

طبيق ، بل إن ارطأ يف تفسري القانون األجنـيب هـو يف حقيقتـ  خطـأ لالرتباط الوثي  بن تفسري القانون وت
يف إعمــال قاعــد  اإلســناد، وقواعــد اإلســناد مــن القواعــد الوطنيــة الــي ختضــ  تطبيقهــا وتفســريها دون أدا 

 . (214)شك لرقابة حمنمة النقض
ت  يف ه ه احلالة إىل أن  البد من تفسري القانون األجنيب امل  ،(213)أما يف العرا  ذه  بعض الفق 

بـــنفس األســــلوب الســــائد يف الن ـــا  القــــانوين لدولــــة القـــانون األجنــــيب امل ــــت  ولـــو أحتــــدت أو تشــــاهبت 
نصوصـــ  مـــ  نصـــوص قـــانون القاضـــي. ألن حرفيــــة النصـــوص يف دول خمتلفـــة ال تعـــين يف مجيـــ  األحــــوال 

لقضائية أثر يف إسبا  معو خاص إحتادها يف املعو واملضمون. فقد ينون لل رو  التارخيية وطر  الرقابة ا
للــن  يف دولــة خيتلــف عمــا هــو عليــ  يف نــ  يشــاهب  يف دولــة أخــرى، ممــا جيــ  التمســك مبعــو القــانون 
األجنـــيب امل ـــت  كمـــا هـــو مطبـــ  يف دولتـــ ، للوصـــول إىل املعـــو الـــ ي يقصـــده مشـــرع  يف بلـــده وزمنـــ . 

قـانون أجنـيب، يريـد بـ لك حقيقـة إتبـاع نفـس  فاملشرع عندما يـن  يف قواعـد اإلسـناد الوطنيـة علـ  تطبيـ 
ألن القاعـد  القانونيـة ال تعـين الـن  القـانوين وحـده، وإمنـا  ،احللول القانونية السائد  يف دولـة هـ ا القـانون

 تتضمن مبادئ واُاهات وتفسريات خاصة هبا وال بد من الرجوع إليها كنل.
خيتلف الوض  فيما إذا ين ر للقانون األجنيب امل ت    أما ابلنسبة لرقابة حمنمة التميي  يف العرا ، فقد

. وقد بينا سابقا أن الفق  والقضاء يعتـرب القـانون األجنـيب مب ابـة واقعـة، (218)كمجرد واقعة أو كقانون مل  
وابلتــايل ال خيضــ  عندئــ  القــرار الصــادر مبقتضــاه يف النــ اع مــن حمنمــة املوضــوع الوطنيــة امل تصــة للتمييــ  

لتمييــ  يف العــرا ، ألن قــرار حمنمــة الدرجــة األوىل يف الوقــائ  يعــد لائيــا غــري خاضــ  لرقابــة لــدى حمنمــة ا
 وتدقي  حمنمة التميي ، لنون  يدخل ضمن السلطات التقديرية لقاضي املوضوع.

                                                        
 .131 ص نفس ، املصدر -الداودي علي غال . د - 216
215 - Battiffol (h) et Lagard (p): op. cit. p.259 
 .154 ص الساب ، املصدر ،1ج اراص، الدويل القانون -هللا عبد الدين ع . د - 214
 .128 ص الساب ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د الداودي، علي غال . د - 213
 .119 ص نفس ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د الداودي، علي غال  .د - 218
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ويف رأينا جي  إخضاع تفسري وتطبي  القانون األجنيب امل ت  يف مجي  األحوال لرقابة وتدقي  حمنمة 
شــأن  يف ذلــك شــأن القـــانون الــوطين لامــا، ألن مهمــة حمنمــة التمييـــ  هــي اااف ــة علــ  وحـــد  التمييــ . 

وأن فهمها لقصد املشرع يف القانون األجنيب امل ت ، قد ينون  ،التفسري واحللول وسالمة تطبي  القانون
ضي الوطين قد يهمل أك ر من فهم القاضي املنفرد، بسب  اررب  الطويلة املتوفر  لدى أعضائها، وألن القا

وغـري قابـل للطعـن،  التحري عن القـانون األجنـيب امل ـت  وتفسـريه إذا كـان يعلـم مسـبقا أن قـراره يعـد ابات
ويف ه ا ضرر حمق  لصاح  احل  وخمالفة لرو  العدالة وقواعد اإلسناد الوطنية الي أمرت بتطبي  القانون 

يف تفســري وتطبيــ  القــانون األجنــيب امل ــت  جيــ  أن األجنــيب امل ــت . وعليــ  فــ ن قــرار القاضــي العراقــي 
إذا كان القرار قد بين عل  خمالفة ألحنـا  هـ ا القـانون أو خطـأ يف  ،خيض  لتدقي  حمنمة التميي  العراقية

 تطبيق  أو عي  يف أتويل  حماف ة عل  سالمة تطبيق ، شأن  شأن القانون العراقي لاما.
 الخاتمة

ل أن نقـد  اسـتنتاجات الـي توصـل وـا البحـ ، مـ  اإلشـار  إىل التوصـيات يف لاية ه ا البحـ  حنـاو 
وجعلهـــا تســـاير التطـــور ،2952لســـنة  61الـــي مينـــن أن تســـاهم يف تعـــديل القـــانون املـــدين العراقـــي رقـــم 

 -احلاصل يف جمال القانون الدويل اراص، وخاصة قواعد اإلسناد، وابلشنل التايل:
 -أوال/ االستنتاجات:

أو قواعد موضوعية حلنم ه ه  ،لسلطة الدولية الي مينن أن تنهض مبهمة وض  تن يم موحدانعدا  ا -2
العالقات القانونية املشوبة بعنصر أجنيب. ك لك عد  ميل الدول لاللتـ ا  أو التقيـد ابتفاقيـات دوليـة 

 تقد  ذلك التن يم.
 ( مدين غري سليم.72/2رفض اإلحالة بشنل مطل  من قبل املشرع العراقي عل  وف  املاد  ) -1
يف نطـــا  العقـــود الدوليـــة اراصـــة تنـــون لألطـــرا  حريـــة يف اختيـــار القـــانون الـــ ي حينـــم عالقـــتهم  -7

 التعاقدية، ولنن ه ه احلرية مقيد  بوجود صلة بن العقد والقانون امل تار.
ينون القانون يف جمال األضرار البيئية خاصة م  انتشار ظاهر  الطمر للمواد املشعة أو النووية، فعاد    -6

الواج  التطبي ، هو القانون املشرتك للطرفن سواء  كان قانون املوطن أو قانون اجلنسـية، وقـد يطبـ  
 قانون القاضي املعروض علي  الن اع.

التــ ا  القاضــي بتطبيــ  قاعــد  اإلســناد وتطبيــ  القــانون األجنــيب الــ ي تشــري ابختصاصــ ، معلــ  علــ   -5
 قانون.شرط لسك ارصو  لحنا  ه ا ال

القاضي العراقي ال يطب  القانون األجنيب بوصف  قانو  ، بل ابعتباره جمرد وقائ ، ل ا ال يلت   ابلركـون  -4
 إلي  ويطبق  من تلقاء نفس ، وعل  املت اصمن التمسك ب  واثبات مضمون . 

لقـــانون للقاضــي العراقـــي ســلطة تقديريـــة يف التفســري الـــ ي يقدمــ  األطـــرا  أو اربــري، فيمـــا يتعلــ  اب -3
األجنيب الواج  التطبي ، فريفض  إذا كـان يسـتند إىل قضـاء أو فقـ  مهجـور، أو كـان التفسـري واسـعا 

 ال حتتمل  قواعد ه ا القانون. 



 

 الرطبيق يف العراققواعد االسناد  آليات  

767 

مبــا أن القضــاء العراقــي يتعامــل مــ  القــانون األجنــيب ابعتبــاره واقعــة، وابلتــايل خيــرج واحلــال كــ لك مــن  -8
 لك أمامها.رقابة حمنمة التميي  وال حي  الطعن ب 

 -ثانيًا/ التوصيات:
التأكيد عل  الت ا  القاضي العراقي إبعمال قاعد  اإلسناد من تلقاء نفسـ ، وتطبيـ  القـانون األجنـيب  -2

 إذا كان هو الواج  التطبي ، دون حاجة لتمسك ارصو  لحنا  ه ا القانون.
إال  ،د  جواز تنصل  من ذلكإل ا  اااكم ابلبح  يف مضمون القانون األجنيب الواج  التطبي ، وع -1

.  إذا استحال علي  وأثبت القاضي ذلك يف حنم  وأوضح  بتسبي  كا و
نرى يف حالة حتق  األضرار البيئية، ضرور  البح  عن القانون األصلح للطر  املضرور وتطبيق  عل   -7

 الن اع، ألن  أقرب لتحقي  العدالة.
يف التطبيقـــات القضـــائية األجنبيـــة، وأن يلتـــ   علـــ  القاضـــي أن ال خيـــرج يف تفســـريه عمـــا هـــو مســـتقر  -6

 بتفسريه عل  النحو ال ي كان سيفسره هبا القاضي األجنيب.
لرقابــة وتــدقي  حمنمــة  ،ضــرور  إخضــاع تفســري وتطبيــ  القــانون األجنــيب امل ــت  يف مجيــ  األحــوال -5

 التميي  يف العرا ، شأن  شأن القانون الوطين لاما .
ملشرع العراقـي موقفـا أك ـر مرونـة، ويقـرر رخصـة األخـ  ابإلحالـة كلمـا بـدأ كان من االوف  أن يتبو ا -4

خاصة ابلطر  املسلم يف قضاا األحوال الش صـية، وكـ لك  ،ذلك مالئما  ابلن ر للمصاو الوطنية
 ( مدين وجعلها هب ا االُاه. 72لصاو عقود التجار  الدولية، ل ا نقرت  تعديل املاد  )

مقتضــاه أنــ  ينفــي أن تتــوفر األهليــة لــدى املوصــي وقــت إبــرا  الوصــية، فــأن كــان  نقــرت  حــال  ختيــريا   -3
 قــ  األهليــة يف ذلــك الوقــت وصــار أهــال  وقــت الوفــا ، فــأن وصــيت  تنــون صــحيحة، لــ لك نقــرت  

 ( مدين وجعلها هب ا االُاه.17/2تعديل املاد  )
الـي ينتمـي إليهـا وقـت قبـول الوصـية، فهـي ختضـ  لقـانون الدولـة  ،أما أهلية املوص  ل  لتلقي الوصية -8

ألن القبول عمل قانوين يل   صاحب  وجود األهلية وقت القيا  بـ ، ومبـا أن الوصـية تنـون الزمـة بعـد 
( مدين إبضافة 17الـــموت )املوصي(، ل لك نقرت  أمنانية القبول بعد وفا  املوصي، وتعديل املاد  )

 فقر  اثل ة تن  عل  ذلك.
 المصادر

 -املصادر باللغة العربية: أواًل/

 -أ( الكرب العربية:
 .2944القانون الدويل اراص املقارن يف مصر ولبنان، منشورات احلليب، بريوت،  -د. أمحد مسلم  -2
قـــانون األحـــوال الش صـــية،  –د. أمحـــد ارطيـــ ، د. أمحـــد النبيســـي، د. حممـــد عبـــال الســـامرائي  -1

 .2981 ،بغداد
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القـاهر ،  ،2نون الدويل اراص، تنـازع القـوانن، دار النهضـة العربيـة، طالقا -د. إبراهيم أمحد إبراهيم -7
1111. 

، 2علـــم قاعــد  التنــازع واالختيـــار بــن الشـــرائ  )أصــوال ومنهجـــا (، ط -د. أمحــد عبــد النـــر  ســالمة -6
 .2994 ،املنصور  ،منتبة اجلالء اجلديد 

دويل للقـــوانن واملرافعـــات املدنيـــة القـــانون الـــدويل ارـــاص، التنـــازع الـــ -د. أمحـــد عبـــد النـــر  ســـالمة -5
 .1111/ 1112 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،1الدولية، ج

ــــدويل ارــــاص، ط -د. أشــــر  وفــــا حممــــد -4 ــــة، القــــاهر ،  ،2الوســــيط يف القــــانون ال دار النهضــــة العربي
1119. 

ملطبوعــــات ديــــوان ا ،2الن ريــــة العامــــة لاللتــــ ا  يف القــــانون املــــدين اجل ائــــري، ج -د. بلحــــاج العــــري -3
 .2995 ،اجلامعية، اجل ائر

 .2936 ،منشأ  املعار  مبصر، القاهر  ،تنازع القوانن -د. هشا  علي صاد  -8
 ،مركــــ  القــــانون األجنــــيب أمــــا  القضــــاء الــــوطين، منشــــأ  املعــــار ، القــــاهر  -د. هشــــا  علــــي صــــاد  -9

2948. 
واحللـــول الوضـــعية  دراســـة مقارنـــة يف املبـــادئ العامـــة ،تنـــازع القـــوانن -د. هشـــا  علـــي صـــاد  -21

 .2997املقرر  يف التشري  املصري، منشأ  املعار ، اإلسنندرية، 
ــــازع القــــوانن، دار الفنــــر  –د. هشــــا  علــــي صــــاد   -22 ــــدويل ارــــاص، تن املــــوج  يف القــــانون ال

 .2998اجلامعي، اإلسنندرية، 
ليليـة القـانون الواجـ  التطبيـ  علـ  عقـود التجـار  الدوليـة، دراسـة حت -د. هشـا  علـي صـاد  -21

 .2995ومقارنة، منشأ  املعار ، اإلسنندرية، 
 .2931أصول االلت ا ، بغداد،  –د. حسن علي ال نون  -27
تنــازع القـوانن وأحنامـ  يف القـانون الــدويل ارـاص العراقـي، بغــداد  -د. حسـن حممـد اوـداوي -26

2931 . 
 .2933 ،دادالقانون الدويل اراص، دار احلرية للطباعة، بغ -د. ممدو  عبد النر  حافظ -25
 .2934 ،امللنية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهر  -د. حممد حسن عبال -24
تنـــازع القــــوانن وتنــــازع االختصــــاص  ،1ج ،القـــانون الــــدويل ارــــاص -د. عـــ  الــــدين عبــــد هللا -23

 .2984، اويئة املصرية العامة للنتاب، 9القضائي الدولين، ط
 .2931القاهر ، ،دار النهضة العربية ،4اراص، ط القانون الدويل -د. ع  الدين عبد هللا -28
 ،1الـــوجي  يف القـــانون الـــدويل ارـــاص، دار النهضـــة العربيـــة، ط -د. عـــوض هللا شـــيبة احلميـــد -29

 . 2993 ،القاهر 
ن ريـة االلتــ ا  بوجـ  عــا ،  ،2الوسـيط يف شــر  القـانون املــدين، ج -د. عبـد الـرزا  الســنهوري -11

 .2946 ،القاهر   ،دار النهضة العربية
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 ،دار املطبوعـــات اجلامعيـــة ،تنـــازع القـــوانن، دراســـة مقـــار نـــة -د. عناشـــة حممـــد عبـــد العـــال -12
 .1111اإلسنندرية، 

القــانون الــدويل ارــاص، اإلجــراءات  -د. عناشــة حممــد عبــد العــال، د. هشــا  علــي صــاد  -11
عـــــات اجلامعيـــــة، املدنيـــــة والتجاريـــــة الدوليـــــة وتنفيـــــ  األحنـــــا  األجنبيـــــة وتنـــــازع القـــــوانن، دار املطبو 

 .1118 ،اإلسنندرية
الفنـر  املسـند  يف قاعـد  خضـوع شـنل التصـرفات  –د. عاطف عبد احلميد عبـد اجمليـد نـدا  -17

 ،دار النهضــة العربيــة، القـــاهر  ،2دراســة مقارنــة يف تنــازع القـــوانن، ط ،القانونيــة لقــانون حمــل اإلبـــرا 
1114. 

دار النتـ  للطباعـة  ،دخل لدراسـة القـانوناملـ -د. زهري ط  البشـري ،-د. عبد الباقي البنري -16
 .2989والنشر، جامعة بغداد، 

القـــانون الـــدويل ارـــاص، دار النهضـــة العربيـــة،  -د. ســـامية راشـــد ،د. فـــؤاد عبـــد املـــنعم راض -15
 .2936 ،القاهر 

تنــازع القــوانن واالختصــاص القضــائي الــدويل  –د. ســامية راشــد  ،د. فــؤاد عبــد املــنعم راض -14
 .2996 ،األجنبية، دار النهضة العربية وآاثر األحنا 

الن ريــة العامــة وأحنــا  اجلنســية العراقيــة،  ،القــانون الــدويل ارــاص -د. غالــ  علــي الــداودي -13
 .2983بغداد،  ،1ط

القـــانون الـــدويل ارـــاص، الن ريـــة العامـــة للمـــوطن واملركـــ  القـــانوين  -د. غالـــ  علـــي الـــداودي -18
 .2934 ،بغداد لألجان  وأحنامهما يف القانون العراقي،

دار  ،6ط ،تنــازع القــوانن ،2القــانون الــدويل ارــاص األردين، ج –د. غالــ  علــي الــداودي  -19
 .1115 ،وائل للنشر

القــانون الــدويل ارــاص، تنــازع القــوانن  -د. غالــ  علــي الــداودي، د. حســن حممــد اوــداوي -71
توزي   ،القاهر  ،النتاب العاتك لصناعة 1وتنازع االختصاص القضائي وتنفي  األحنا  األجنبية، ج

 .1119 ،بغداد ،املنتبة القانونية
 . 2942/ 2941 ،الوجي  يف احلقو  العينية األصلية، بغداد -د. صال  الدين الناهي -72

 -ب( اجملمت ال ا و ية:
أسالي  فض تنـازع القـوانن ذي الطـاب  الـدويل يف القـانون الوضـعي املقـارن  -د. عنايت عبد احلميد -2

 .45، العدد 2995السنة  ،ل(، جملة القانون واالقتصاد)حتليل وأتصي
 ،العدد العاشر.2998السنة  ،73السنة  ،جملة نقابة ااامن األردنية -1

 -ال( النصوص ال ا و ية:
 . 2952لسنة  61القانون املدين العراقي رقم  -2
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 .2949لسنة  87قانون املرافعات العراقي رقم  -1
 -د( ال رارات  ا حكام ال ضائية:

، املنشـور يف 2958/ 18/5بتاريخ  2958حقوقية،  216بغداد، رقم  ،ر انمة التميي  العراقيةقرا -2
 جملة القضاء، العدد ال اين.

، 2943/ 1/ 29بتــــأريخ  2944، حقوقيــــة، 1617بغــــداد، املــــرقم  ،قــــرار انمــــة التمييــــ  العراقيــــة -1
 املنشور يف جملة القضاء، العدد األول.

ـــــــة مبوجـــــــ  قرارهـــــــا/ لييـــــــ ، حقـــــــو ، رقـــــــم قـــــــرار حمنمـــــــة التمييـــــــ  األرد -7 الصـــــــادر يف  87   579ني
 ، العدد الراب .11السنة  ،، املنشور يف جملة نقابة ااامن21/22/2987

، 73، املنشور يف جملة نقابة ااامن، السنة 2998/ 631حقو ، رقم  ،قرار حمنمة التميي  األردنية -6
 العدد العاشر. 
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1) Gilbert (L): problèmes techniques et commerciaux poses par la 

communication de know- how, Montpellier, 1977. 
2) Mayer (p): Droit international prive, éd, Montchrestien, paris, 1977. 
3) Henry (P): International pre- contractual obligation in (international 

contract) editors by Hans Smit and others, Mathew Bender, New York, 

1981. 

4) Battiffol (h) et Lagard (p): Droit International Prive, éd, Paris, 1983. 

5) Kahn (ph): lex mercatoria et pratiqué des contrats international l 

expérience, française, le contrat économique, international, paris,1975. 
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 عقد التأمين على الطائرة ي دراسة مقارنة 

Insurance contract on the plane (acomparative study)  

       Assist. Prof. Alaa A. H. Al-Jubouri (1)م.د عالء عزيز حميد الجبوريأ.
                                         Hassanan M. Judi            (2) حسنين مكي جودي 

Summary 

Represents aviation the most important form of exploitation of air space, 

the story of man with flying longer depiction Typically this conflict 

experienced with the forces of nature have enticed him dream of imitating 

birds in flight has his right at first that I think the aviation What Alaspahh in 

the air and help him wings to swim, buthe managed after a bitter struggle 

and great sacrifices that roam the air space using a high-speed vehicles 

capable of carrying large weights, but he exceeded the atmosphere to run 

the discovery of outer space. 

With the discovery of aviation and its development proceeded human to 

be exploited economically and came with a wide range of international 

trade and the need for movement of people across the state or across the 

provinces of a single state showed the importance of aviation due to its 

plane of the ability to carry people and stuff and super speed that makes it 

more transportation speed and as a result of the evolution of trade 

Environment air by plane appeared insurance system on the aircraft as a 

tool to reduce the impact of financial dire consequences when a plane 

                                                        
 جامعة كربالء ــ كلية القانون - 2
 جامعة كربالء ــ كلية القانون - 1
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accident of aviation accidents, which in some cases may cause damage to 

third parties or passengers, or of whom were und\er the command of the 

air carrier. and make it worse that activity Air requires financial investments 

huge including eighths of aircraft and various hardware and wages of 

personnel and training which makes the financial burden borne by the 

investor plane grave when a plane disaster specific as well as meet the 

compensation to those caused their aircraft damage. Therefore this 

insurance did not flourish only with the evolution of technology (industry 

aircraft) and this is what can be seen in the wake of the Second World War 

as there was directed largely to insurance until he became necessities of 

good governance for transportation projects and became insurance prevail 

in securing the fuselage and insurance against damage to third parties on 

the surface of the earth, as well as damage caused to passengers and 

those affecting users of the carrier air. could be argued that one of the 

reasons that led us to choose this topic lack of depth searching Multi 

writings. 

Insurance on the plane and how to compensate for damage caused by 

aircraft to third or passengers etc.., As well as the absence of explanations 

of the Aviation Act Iraqi and found they are rare, which led us to discuss 

the issue and find out how to join Iraqi law. 

 مةدقملا

مي ل الطريان اهم صور  من صـور اسـتغالل الفضـاء اجلـوي فـان قصـة االنسـان مـ  الطـريان تعـد تصـويرا 
و بعد كفـا  مريـر  ،لصراع ال ي يعيش  م  قوى الطبيعة فلقد راوده حلم تقليد الطيور يف طريالالمنوذجيا 

ة وقـادر  علـ  محـل ان جيوب الفضـاء اجلـوي مسـت دما مركبـات ذات سـرعة فائقـاستطاع وتضحيات مجة 
 بل ان  ُاوز الغال  اجلوي لي وض جمال اكتشا  الفضاء ارارجي.  ،كبري   أثقال

وجــاء ذلــك مــ  اتســاع نطــا   ،ومــ  اكتشــا  الطــريان وتطــوره شــرعت البشــرية اىل اســتغالل  اقتصــادا
هـرت اتيـة الطـريان املبادالت الدولية وضرور  انتقال االش اص عرب الدول او عرب اقاليم الدولة الواحـد  ظ

ملــا تتميــ  بــ  الطــائر  مــن القــدر  علــ  محــل االشــ اص واالشــياء والســرعة الفائقــة الــي ُعلهــا اك ــر وســائل 
وحىت االن ،هبـــ ا الشـــنل الســـري  ونتيجـــة للتطـــور التجـــاري للبيئـــة اجلويـــة بواســـطة الطـــائر  ،االنتقـــال ســـرعة

  ل هــور اخطـار جديــد  غــري معروفـة ســابقا ممــا وضـعت شــركات التــامن واعـاد  التــامن امــا  حتـدات كبــري 
 استدع  اجراء صياغات جديد  يف واثئ  التأمن.

من هنا فان اتمن الطريان مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الطـريان املـدين والعامـل الـ ي سـاعد علـ  تطـوره  
عــض األغطيــة التأمينيــة حيــ  ان التــامن قبــل احلــرب العامليــة ال انيــة م يــ كر اال ب ،كــان الطــريان العســنري

 الي تغطي مسؤولية الش   ال ال  وحتطم الطائر .
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يف البداية كان أتمن الطائر  يعتمد عل  املعرفة الفنية للمنتت  عنـدما كانـت الطـائرات صـغري  لـ لك  
 ،كانت شركات التامن تلجأ اىل التعاون يف سبيل أتسيس جممعات او وحدات مت صصة ألجراء التامن

 avshoin company insurance limitedوتسـم  ) 2972ل هـ ه اجملمعـات يف لنـدن عـا  وكـان أو 
British ) اذ ان اتمـــن الطـــريان يـــتم عـــن طريـــ  هـــ ه اجملمعـــات وتـــاله بعـــد ذلـــك أتســـيس االحتـــاد العـــري
 للتامن. Lloydsولعل من أفضل الواثئ  الي صدرت هي الوثيقة الي تصدرها شركة  ،للتامن

كأدا  للحد من اآلاثر املالية البالغة السوء تامن عل  الطائر  بدأ مست مروا الطائرات ابلتأمن  وألتية ال
 ا  قــد تلحــ  اضــرار  األحيــانوالــي يف بعــض  ،الــي ترتتــ  عنــد تعــرض الطــائر  حلــاد  مــن حــواد  الطــريان

 ابلغري او ركاب الطائر  او من كان منهم حتت امر  الناقل اجلوي.
ءا ان النشـاط اجلـوي يتطلـ  اسـت مارات ماليـة ضـ مة منهـا ا ـان الطـائرات واألجهـ   سـو  األمروي يد 

املــايل الــ ي يتحملــ  مســت مر الطــائر  جســيما عنــد  ءامل تلفــة و اجــور العــاملن وتــدريبهم ممــا جيعــل العــ 
 .إضراراتعرض الطائر  لنارثة معينة وك لك الوفاء ابلتعويضات اىل من احلقت هبم الطائر  

مينــــن  وهـــ ا مـــا ،فـــان هـــ ا التـــامن م ي دهـــر اال مـــ  تطـــور التننولوجيـــا )صـــناعة الطـــائرات( ولـــ لك
اذ كــان هنـاك توجـ  كبــري اىل التـامن حـىت صــار مـن ضــرورات  ،احلــرب العامليـة ال انيـة إعقـابمالح تـ  يف 

ضـــرار الـــي وأصـــبح التـــامن يعـــم اتمـــن جســـم الطـــائر  والتـــامن ضـــد األ ،احلســـنة ملشـــروعات النقـــل اإلدار 
وكــ لك األضــرار الــي تصــي  الركــاب وتلــك الــي تصــي  مســت دمي  ،تصــي  الغــري علــ  ســطح األرض

 الناقل اجلوي.
الـي دفعتنـا اىل اختيـار هـ ا املوضـوع عـد  وجـود كتـاابت معمقـة  األسـبابمينن القول ان من وهن ا 

 ببها الطــائر  للغــري او ركاهبــا.تســالــي  اإلضــرارتبحــ  موضــوع التــامن علــ  الطــائر  وكيفيــة التعــويض عــن 
وان وجـدت فهـي  ،املعـدل 2936لسـنة  268رقـم  وك لك عد  وجـود شـروحات لقـانون الطـريان العراقـي

ألجــل   در  ممــا دفعنــا اىل حبــ  املوضــوع ومعرفــة كيــف نضــم القــانون العراقــي عمليــة التــامن علــ  الطــائر .
علــ  ان ينــون  وغريهــا ارنــة بــن التقنينــات املدنيــةمت اعتمــاد أســلوب الدراســة املق ،حتقيــ  أهــدا  البحــ 

 ال ي ننطل  من  يف أجراء املقارنة. األصلالقانون العراقي هو 
للحـد مـن اآلاثر املاليـة البالغـة السـوء الـي  ،يعد عقد التأمن عل  الطائر  وسيلة مهمة وخطـري  وهن ا

د يؤدي اىل تعرض ركاهبـا او الغـري اىل قد تصي  الطائر  عند تعرضها حلاد  من حواد  الطريان ال ي ق
 إضرار مادية ومعنوية. 

اضـــافة لـــ لك فـــأن النشـــاط اجلـــوي يتطلـــ  مـــن الناقـــل اجلـــوي اســـت مارات ماليـــة ضـــ مة منهـــا أ ـــان 
الطـائرات واألجهــ   امل تلفــة ممــا جيعــل العــ ء املــايل ملسـت مر الطــائر  جســيما خاصــة عنــد تعرضــها حلــاد  

ل  من تعويضات تدف  اىل من أحلقت هبم الطائر  ضررا. وعلـ  الـرغم مـن ذلـك معن وإضافة اىل ما يتحم
العامليـــة ال انيـــة حيـــ   بفـــأن عقـــد التـــأمن علـــ  الطـــائر  م ي هـــر اىل حيـــ  الوجـــود القـــانوين اال بعـــد احلـــر 
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 ع خمتلفـة مــن الطـائرات ممـا ي ــري الن ـري مــنا أصـبحت احلاجـة ملحــة للتـأمن علـ  الطــائر  نتيجـة ل هــور انـو 
 االشناالت والن اعات عل  مستوى نشاط النقل ال ي تؤدي  الية تنفي  االلت امات املرتتبة عل  ذلك.

أصــبح التــأمن يشــمل جســم الطــائر  والتــأمن ضــد األضــرار الــي تصــي  الغــري علــ  ســطح االرض  اذ
د التأمن وك لك تلك الي تصي  الركاب ومست دمي الناقل اجلوي.ل لك يتوج  علينا معرفة ماهية عق

ه ا العقد ومن مث معرفة من املل   ابلتـأمن علـ  الطـائر  لـ ا سـو  نقسـم هـ ا  ومعرفة  ات،عل  الطائر 
البحـــ  اىل ثالثـــة مطالـــ  ســـنبح  يف املطلـــ  األول تعريـــف عقـــد التـــأمن علـــ  الطـــائر  وســـنبح  يف 

ال الــ  النطـــا  الش صـــي  املطلـــ املطلــ  ال ـــاين  ــات عقـــد التــأمن علـــ  الطــائر  ومـــن مث ســنتناول يف 
 لاللت ا  ابلتأمن عل  الطائر .

 تعريف عقد التأمين على الطائرة: المطلب االول

لعقــد التــأمن علــ  الطــائر  وامنــا  ا  ان التشــريعات ومنهــا التشــري  العراقــي م تضــ  تعريفــ ،يالحــظ وحبــ 
نصوص القوانن املدنية تن م اكتف  واضعوا النصوص القانونية يف جمال النقل عموما إبيراد نصوص ضمن 

 عقود التأمن بصور  عامة. 
وقد سار عل  ه ا النه  املشرع العراقي حيـ  اكتفـ  بـدوره بـ كر بعـض النصـوص يف القـانون املـدين 

أحنـا  التـأمن بصـور  عامـة يبـد ان عـد  ذكـر املشـرع تـن م  ،(992( اىل املاد  )987من املاد  )العراقي 
بل ان  اراد ب لك أحالـة األمـر اىل فقهـاء القـانون بعـد ان  ،  الطائر  اليعد قصورالتعريف لعقد التأمن عل

 ذكر بعض النصوص اراصة ابلتأمن عل  الطائر  يف قانون الطريان املدين العراقي.
وحيــ  ان التعريــف حيتــاج اىل حبــ  وإملــا  كــايف ابملوضــوع مــن اجــل حتديــد األســس القانونيــة والفنيــة 

( 987ان املشرع ترك أمر التعريف اىل فقهاء القانون بعد ان وض  قاعد  عامة يف املاد  )ل لك ف ،للتأمن
( مـن القـانون 911( من القـانون املـدين املصـري و املـاد  )363من القانون املدين العراقي املقابلة للماد  )

ؤمن ل  اواىل املستفيد مبلغا يلت   املؤمن ان يؤدي اىل املب   ـ التأمن عقد2املدين األردين حي  جاء فيها )
وذلــك مقابــل أقســاط او أيــة  ،او ايــراد ماليــا او اي عــوض مــايل أخــر يف حالــة وقــوع احلــاد  املــؤمن ضــده

 دفعة مالية يؤديها املؤمن ل (.
بـ لك يتضــح ان املشــرع العراقــي م يتعــرض للعالقــة الــي تـربط املــؤمن ابملــؤمن لــ  اي انــ  اخــ  ابجلانــ  

الــ ي اليقــل أتيــة عــن  ،اي اجلانــ  الفــين وحقيقتــ  الرابطــة بــن الطــرفن ،جلانــ  األخــرالقــانوين وأتــل ا
 اجلان  القانوين فلنل منهما خصائ  لي ه عن األخر.

لغــرض الوقــو  علـــ  ماهيــة عقـــد التــأمن علــ  الطـــائر  البــد لنـــا مــن البحــ  يف ماهيـــة التــأمن علـــ  
يف ن متعاقبن عفر  عل لطائر  ل لك سنقسم ه ا املطل  الطائر  لغة واصطالحا  ومن مث التعرض لتعريف ا

تعريف الطـائر  ذاهتـا لإلحاطـة ابلوسـيلة املالئمـة يف الفرع ال اين : ماهية عقد التأمن عل  الطائر  و فرع اول
 يف هن ا تعاقدات.
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ر  ماذا تعين كلمـة التـأمن يف اللغـة فالتـأمن مصـدر لــ قبل اروض يف ماهية عقد التأمن علينا ان نع

  .(7)وماد  ه ه النلمة )وهي اوم   وامليم والنون( ،)أّمن( يقال أّمن يؤمِّّن أتمينا  
نو ُ  ،واألمونوُة: ضّد اريانة ،و اتيت مبعو األمانوةُ  نو  واستأمونو ُ  ،وأّمنوُ  أتمينا   ،)كسمع ( ،وقد أمِّ وقـد  ،وائـوتومو

 (6).)كُرمَّان(: مأمون ب  ثقةخ  ،فهو أمنخ وأُمَّانخ  ،)كنُر ( أُمنو 
ــُن: املســتجرُي ليــأمنو علــ  … وقــد أّمنوــ  وآمنوــ  ،ومنــ  مــا جــاء مبعــو اســتأمن إليــ : دخــل يف أمانــ  واألمِّ

 (5)اطمأن وم خيف.… أمن.نفس 
 القل . وعل  ه ا فالتأمن يف اللغة: هو استبعاد ارو  وزرع ال قة او االطمئنان يف

عريف عقد التأمن عل  الطائر  لن  )عقد يلـ   بـ  املـؤمن بتعـويض املـؤمن لـ  عـن فياما يف االصطال  
الضرر ال ي يلح  ب  عند تعرض واسطة النقل اجلوي والك حقيقي وه ا مقابل االقساط الي تـدف  مـن 

 (4) قبل املؤمن ل  عل  ان ال يتجاوز التعويض قيمة االشياء اوالنة(.
عــر  ابن )عقــد يلتــ   بــ  املــؤمن بتعــويض املــؤمن لــ  )املســت مر( عــن الضــرر الــ ي يلحــ  بــ  مــن ي قــداو 

جراء حواد  الطريان مقابل دفـ  القسـط املتفـ  عليـ  علـ  ان اليتجـاوز التعـويض قيمـة االضـرار املتحققـة 
 (3)من حتق  ارطر املؤمن من (.

ها ضـد اخطـار فقـد وتلـف الطـائر  ومبوجـ  هـ ا لن  )عقـد يعقـده مالـك الطـائر  او مشـغل قد يعر و 
العقـــد يتعهـــد املـــؤمن حســـ  اختيـــاره بتعـــويض اواســـتبدال او اصـــال  ماحيـــد  للطـــائر  مـــن اضـــرار ماديـــة 

 (8)بسب  اخطار الطريان اضافة اىل تعويض كل من تضرر من احلاد  ال ي اصيبت ب  الطائر (.
ه ا العقد وه ا يعود  ماهية اال الا م تبن ،الطائر ل  الرغم مما ورد من تعريفات لعقد التأمن عل  ع

ومنها قانون الطريان املدين العراقي م تتطر  اىل وض  تعريف لعقد التأمن عل   ،اىل ان التشريعات املقارنة
علـ  الـرغم مـن انـ   ،الطائر  حي  انص  اهتمامهـا ابجملـالن الـربي والبحـري متناسـن بـ لك اجملـال اجلـوي

ية عنهما من حي  الصفة الدولية للنقل اجلوي وجسامة االخطار الي تتعرض وا الطائر . ولنن اليقل ات
وذلـك لعـد  امنانيـة حتديـد ارطـر اجلـوي ال مـن حيـ   ،اغل  شـركات التـأمن أت  التـأمن علـ  الطـائر 

امل ـاطر وهـ ا جيعـل مـن العسـري علـ  شـركات التـأمن حسـاب  ،احتمالية وقوع  و ال مـن حيـ  جسـامت 

                                                        
 .14صـــــ ،2987النويت  ،دار الرسالة ،ان رحممد  بن اي بنر الرازي.خمتار الصحا  - 7
 .36دار احلدي  القاهر  صـــ ،القامول اايط،الفريوز اابدي،ان ر حممد الدين حممد بن يعقوب - 6
 .25صــــ ،1ج ،دار احياء الرتا  العري ،بريوت لبنان،لسان العرب،ان ر ابن من ور - 5
التـــــأمن  علـــــ  الطـــــائر  حبـــــ  منشـــــور يف جملـــــة الدراســــــات ،االعمـــــال القانونيـــــة الـــــوارد  علـــــ  الطائر ،ان رد.اكـــــر  املني - 4
 .299صــ  1118ـ1114 منشورات احلليب،القانونية
صــــ  1114،التأمن  اجلوي سلسلة حبو  قانونيـة اجلديـد يف جمـال التـأمن  والضـمان يف العـام العـري ،ان ر د.هاين دويدار. - 3
 .225ـ222
 .1ـ2صــ 14حب  منشور يف جملة القضاء العدد ،تطور التشري  املصري يف ميدان النقل اجلوي ،ان ر د.مخيس خضر - 8
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اجلوية الي تتعرض وا الطائر  واملبالج الي تلت   بدفعها كتعويضات وه ا اىل احجا  اغل  شركات التأمن 
 (9) عن قبول تغطية امل اطر الي تتعرض وا الطائر .

 ،ولنـــن هـــ ا الواقـــ  م يبـــ  علـــ  مـــاهو عليـــ  اذ كـــان لالتفاقيـــات واملعاهـــدات دور يف معاجلـــة القصـــور
وكـــ ا صـــناعة الطـــائرات بعـــد احلـــرب العامليـــة ال انيـــة وظهـــور طـــائرات  ،2919لعـــا   وســـد  وار ومنهـــا معاهـــ

واصـبح النــال اك ــر اســتعماال وــ ه الواسـطة ممــا دفــ  شــركات التــأمن اىل  ،تفــو  ســرعتها الصــوت عمالقـة
أمن علــ  وهــ ا بــدوره دفــ  الناقــل اجلــوي البــرا  عقــد التــ ،قبــول تغطيــة االخطــار الــي تتعــرض وــا الطــائر 

وذلـك الطائر  للت ل  مـن املسـؤولية الـي ترتتـ  علـيهم عنـد تعـرض الطـائر  حلـاد  مـن حـواد  الطريان.
فانــ  قــد يســب  اضــرار الحصــر وــا فهــ ه االضــرار التقتصــر علــ  الطــائر  ،ماالن الطــائر  بتعرضــها حلــاد  

تــأمن علــ  الطــائر  يشــمل ومــ  ذلــك فــأن ال فحســ  بــل تشــمل الركــاب والغــري والبضــائ  اامولــة عليهــا.
ودعامتها االمامية وارلفية وال يل  ،أتمن جسم الطائر  مبا في  من االجه   االضافية واالدوات االحتياطية

ليات املدنيــة املرتتبــة مــن اصــابة الطــائر  ؤو فة اىل ذلــك فانــ  يشــمل أتمــن املســاضــا ،وكافــة االجهــ   االخــرى
وهن ا ايت التأمن عل   او البضائ  او مست دمي الناقل اجلوي.بضرر ال ي قد يؤدي اىل اصابة الركاب 

( اي قيمة التعويض من بداية التـأمن ولـيس Agreed valueالطائر  عل  اسال من القيمة املتف  عليها )
عـن مبـادىء التـأمن العـا  اال اذا كانـت القيمـة املتفـ  عليهـا  ا  اي ان هناك احنرافـ ،من وقت وقوع احلاد 

للقيمة السوقية للطائر  وقت وقـوع احلـاد . وهـ ا مـايرف  طـاب  الغـرر يف عقـود التأمن.عمومـا ممـا مساوية 
ي ري االشنال الشرعي حول االحتمالية الواضحة و هن ا عقود قد تقرتب من عقود املقامر  والرهان لعد  

ع ارطـر ولنـن بتحديـد معرفة حقيقة ونطـا  ومقـدار االلت امـات املتقابلـة بـن الطـرفن اىل حـن وقـت وقـو 
منها مايدف  مقدما فضال عن حتديد زمان نفاذ عقد التأمن  ،وهن ا جند االقساط ،اقيا  التعويض مقدما

 فان ذلك وابلضرور  سيجعل من العقد عقدا حمدد االلت امات اليشوب  االحتمال واملقامر .،عل  الطائر 
الســـب  ان مبلـــج أتمـــن  ،عـــن أتمـــن االمــوال ا و يعتقـــد الـــبعض عمومــا ان أتمـــن الطـــائر  خيتلــف وهــ

  (21)وهو ما يشنل التعويض عند وقوع ارطر املؤمن من  ،  مقدما كما ذكر يالطائر  قد يتف  عل
عليـ  منـ  البدايـة فـال حاجـة  ا  لنن قد يوج  النقد اىل ه ا التوج  حبجة ان  لو كان مبلج التـأمن متفقـ

وهـ ا يتنـاىف مـ  عقـد التـأمن ذو  ،قد حدد مهمـا كانـت قيمـة االضـرارال برا  عقد التأمن الن ه ا املبلج 
ل لك مينن القول ابن  الخيتلف عن عقود التأمن العامـة اال يف بعـض ارصـائ  الـي  ،الصفة االحتمالية

يبد ان ه ا النقد الينهض بل هنالك حاجة ملحة  ،خيت  هبا عن غريه من العقود رصوصية حمل التأمن
االحتماليــة الغــرر مـن هنــ ا تعاقــدات تتعلــ  ابلنشـاط التجاري.ويشــمل التــأمن كافــة االخطــار لرفـ  طــاب  

                                                        
حبـ  منشـور يف  2931لسـنة  269الن ا  ارـاص ملسـؤولية الناقـل اجلـوي وقـانون التجـار  رقـم ،ن ر د.طال  حسن موسـ ا - 9

 .96صــ  ،14جملة القضاء العدد ال اين 
ــ 29صـــ  2986مركـ  التـدري  املـايل واااسـيب بغـداد التـأمن  علـ  الطـريان مقـد  اىل حب  بعنـوان ،ان ر حممد زكي الدين - 21

11. 
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بعــض االسـت ناءات الــي ســريد ذكرهـا الحقــا والتــأمن هنـا خيتلــف ابخــتال   اعــد ،الـي تتعــرض وــا الطـائر 
 (22)ى.حالة الطائر  عل  املدرج او يف وضعها يف اجلو الن ارسار  هنا ختتلف من حالة اىل اخر 

مينن ان يعر  عقد التأمن عل  الطائر  لن )عقد مابن مؤمن ومؤمن ل  )مالك ،ولاشيا عل  ماتقد 
او مســت مر( للتــأمن مــن االضــرار الــي تصــي  الطــائر  وركاهبــا والغــري والبضــائ  ومســت دمي الناقــل اجلــوي 

 مقابل اقساط يلت   بدفعها املؤمن ل  للمؤمن(.
 ف بالطائر ./ التعري الفرع الثاني

اســـتهوت اجنحـــة الطيـــور فنـــر االنســـان فقـــرر ان يصـــن  لنفســـ  اجنحـــة يطـــري هبـــا يف الفضـــاء وحـــاول  
ك ريون ان حيلقوا لجنحة صـناعية لنـنهم اخفقـوا يف ذلـك واول حماولـة  جحـة لالنسـان كانـت يف اواخـر 

ريـس بواسـطة الـة تسـم  فـو  اب 2387القرن ال امن عشر. اذ لنن اثنان من الفرنسين من الطريان عـا  
 )البالون( منفو  ابوواء الساخن وكان من تصميم )منجو ليفي (. 
ن ا   يــت ابلطــائرات حيــ  بــو االخــو ويف بدايــة القــرن التاســ  عشــر ظهــرت الــة ذات حمركــات كبــري 

 .(21))ديلربو ارفيل(طائر  ذات سطحن
 هــ   االرتفــاع والتحليــ  يف اجلــو(.ابلــا )جمموعــة اج 2911وقـد عرفهــا القــانون الفرنســي الصــادر ســنة 

لنـن يعــاب علـ  هــ ا التعريـف لنــ  سيشـتمل علــ  اجهـ   اخــرى اىل جانـ  الطــائر  كالصـواريخ واملناطيــد 
 (27)وكما ان  م يهتم ابلغرض االساسي من صناعة الطائر  ال ي يتم ل بنقل البضائ  واالش اص.

اجلهاز ال ي يستطي  البقاء يف اجلو بواسطة ابلا ) 2966وقد عرفتها معاهد  شيناغو الصادر  سنة 
 .(26)رد فعل اوواء(

وال ي اخ  هبا قانون الطريان املدين  2929وه ا التعريف قد اقتبس من معاهد  ابريس الصادر  سنة 
قــانون الطــريان املــدين املصــري رقــم  واملطابقــة للمــاد  الســابعة مــن،املــاد  االوىليف الفقــر  االوىل مــن العراقــي 

ابلــا  حيــ  جـاء فيهـاواملطابقـة للمـاد  ال ال ــة عشـر مـن قــانون الطـريان املـدين السـعودي  2982نة لسـ18
هــا يف اجلــو مــن ردود فعــل اوــواء الغــري املنعنســة مــن ســطح االرض ءي الـة يف اســتطاعتها ان تســتمد بقا)ا

 (25)ابتة واملتحركة(. لالو ت والطائرات ذات االجنحة اوتشمل كافة املركبات اووائية م ل املناطيد والب
لنن يعاب عل  ه ه التعاريف ابلا ذات مفهو  واس  اذ الا تشتمل كل الة تستطي  التحلي  بغـض 
ــــ  وان كانــــت التشــــرتك مــــ  الطــــائر  يف غرضــــها ارــــاص بنقــــل البضــــائ   الن ــــر عــــن الغــــرض امل صصــــة ل

ائر  ابلنامل واصابة الغرياو والي يف بعض االحيان قد تتعرض حلواد  تؤدي اىل اتال  الط ،واالش اص

                                                        
 .111الساب  صــ  صدرامل،ان ر د.اكر  املني - 22
 .1الساب  صــــ  صدرامل ،ان رد.مخيس خضر - 21
 .www.lomazoma.comان ر منتدات جامعة االسنندرية  - 27
 .www.4moltqa.comحب  منشور عل  منتدات ملتق  الشباب عل  املوق  االلنرتوين  ،تعريف الطائر  ان ر - 26
 املعدل. 2936لسنة 268طريان العراقي رقم ان ر قانون ال - 25
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ان يؤمن عل  طائرتـ  لتغطيـة االضـرار  ،كما راينا،الركاب اوالبضائ  بضررممايستوج  عل  مست مر الطائر 
 الي تسببها الطائر .

وتعرفهـــا واثئـــ  التـــأمن علـــ  الطـــائر  للـــا )تلـــك الطـــائر  املـــ كور  يف اجلـــدول مـــ  منائنهـــا واالجهـــ   
ـدر القياسية اراصة هبا  مـ  ايـة اجهـ   او االت اوادوات اضـافية تـ كر بشـنل صـريح يف اجلدول(.هـ ا ُو

 االشار  اىل اتية املصطلحات من حي  مايلي:ـ
لــتاليف التعويضــات الصــغري  وهـــ ه ارســار  ختتلــف مــن حالـــة اىل  (24)ــــ مينــن فــرض خســار  مهـــدر 2

 اخرى حبس  ما اذا كنت الطائر  يف حالة سنون اوحركة.
ــ املســ1 اعد  يف اســتعمال وثيقــة التــأمن علــ  الطــائر  الغــراض التــأمن ااــدود  علــ  الطــائر  اي انــ  ـ

مينن التأمن عل  الطـائر  مـن االخطـار االرضـية فقـط ويـتم حـ   بقيـة االخطـار وهنـا الحتسـ  ارسـار  
 .(23)در  يف حالة ارسار  النلية للطائر هامل

مينن القـول ،لـ ا مـن كـل ماتقـد مـن املناطيـد والصـواريخ جهـ   ن  ايضا م يفـر  مـابن الطـائر  واالا الا
ابن الطــائر  هــي )االلــة الــي تســتطي  االرتفــاع عــن ســطح االرض بواســطة قــو  حمركــة وينــون غرضــها نقــل 

 االش اص والبضائ (.
 سمات عقد التأمين على الطائرة: المطلب الثاني

ريه من العقود اال الا ختتلف يف احنامها عـن يتسم عقد التأمن عل  الطائر  بسمات قد تقرب  من غ
عقـد التـأمن  الفـرع االول:االتية وابلتعاق :ـ  روعبقية العقود ل لك فأننا سنبح  ه ه السمات طبقا للف

عقـد التـأمن  الفرع ال الـ :،عقد التأمن علـ  الطـائر  ملـ   جلـانبن الفرع ال اين:،عل  الطائر  عقد رضائي
 :امسالفرع ارــ،عقــد التــأمن علــ  الطــائر  مــن العقــود التعاوضــية الفرع الرابــ :،تمــايلعلــ  الطــائر  عقــد اح

 عقد التأمن من عقود احللول الش صية.
 :عقد التأمني على الطائر  عقد رضائي.الفرع االول

لعـل املقصـود مــن الرضـائية هنــا هـو ان العقــد ينعقـد مبجــرد تطـاب  االجيــاب والقبـول الصــادر مـن طــريف 
وعـــد  وجـــود شـــائبة تشـــوهبما م ـــل االكـــراه والغلـــط  ،اي ان العقـــد ينعقـــد بتطـــاب  االرادتـــن لطـــريفالعقـــد 

 ،فوا او حتريــراشــمــا لــ لك مــن اتيــة يف م ــل هنــ ا عقــود اذ انــ  ينفــي النعقــاد العقــد ان حيرر  ،والتــدليس
ابلتــأمن ومبجــرد فينفــي لطالــ  التــأمن ان يتقــد  بطلبــ  اىل شــركة التــأمن بشــنل حتريــري يعــربعن رغبتــ  

 (28)ري منتوب.غ صدور القبول من املؤمن ينعقد العقد سواء منتواب ا 

                                                        
املقصود ابرسار  املهدر  / هي خسار  توض  لغرض تاليف التعويضات ارطري  او توعية وحتفي  املؤمن ل   للمحاف ة عل   - 24

حالـة كولـا جا ـة  % ويف2سالمة املسافرين والطائر  وهي ختتلف من حالة اىل حالة فاذا كانت الطائر  يف حالة طريان تنـون ارسـار  
 .19املصدر الساب  صــ ،نقال عن حممد زكي الدين،%1تنون ارسار  

 .71الساب  صــــ صدران ر حممد زكي الدين ، امل - 23
 .33صـــ ،بدون سنة طب ،اجل ء االول،مقدمة يف التأمن  البحري،ان ر د.عصا  سليمان - 28
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او مالنها اجراء التـأمن علـ  الطـائر  لنـي يسـتطي  ان حيصـل (29)ان القانون يل   مست مر الطائر  اذ 
 عل  تعويض من خالل  يقو  ابالجراءات الالزمة من اصال  الطائر  او استبداوا.

ت ل  مــن مســـؤوليت  ُــاه الغــري الــ ي قــد يصـــاب ابضــرار مــن جــراء تعــرض الطـــائر  كــ لك لنــي يــو 
رغــم ان الــبعض يــراى ان  ،حلــاد  معن.وهــ ا يف احلقيقــة مشــاب  للتــأمن مــن مســؤولية حــواد  الســيارات

ن الرضـائية هـي اامـا عنـد ابرامـ  تنـون هنـاك الرضـائية علـ  اسـال  ،اجبارية التأمن تنون قبل ابـرا  العقـد
 ،يضا  اىل ذلك (11)قاعد .الن العقد الينعقد مام يتف  الطرفان ويتطاب  اجياب احدتا وقبول االخر.ال

معينــا النعقــاد العقــد اال انــ  حيــ  الطــرا  عقــد التــأمن  ان عــد  اشــرتاط الرضــائية او عــد  اشــرتاط شــنال  
عقد شنليا ابالتفا . من اشرتاط النتابة من اجل اثبات مضمون العقد عند االختال  وابلتايل يصبح ال

تبو  2934وك ا التشري  الصادر عا   ،2971هنا فان التشريعات الفرنسية املقننة لعقد التأمن الصادر  
ومـــا النتابـــة اال لالثبـــات ولـــيس لالنعقاد.وهـــ ا ماتضـــمن   ،رضـــائي ُـــاه القائـــل ابن عقـــد التـــأمن عقـــدخ اال

ذكر ان عقد التأمن عقد رضائي ووثيقة التـأمن هـي حي   2971يوليو  27القانون الفرنسي الصادريف 
ووصــل القبــول اىل علــم املــؤمن لــ   ،قبــل املــؤمن االجيــاب البــات املوجــ  اليــ  مــن املــؤمن اذا ،الثبــات العقــد

واملطابقــة  العراقــيمــن القــانون املــدين  987انعقــد العقــد واصــبح مل مــا لطرفي .وهــ ا ايضــا مــا اكدتــ  املــاد  
الــي جــاء فيهــا )ان عقــد التــأمن عقــد يلتــ   مبقتضــاه املــؤمن ان  املصــري قــانون املــدينمــن ال 363للمــاد  

يف حالـــة وقـــوع احلـــاد   ،مبلغـــا او ايـــراد مرتبـــا او اي عـــوض مـــايل اخـــر ،يـــؤدي اىل املـــؤمن لـــ  او املســـتفيد
 يؤديها املؤمن ل  اىل املؤمن(.اخرى مالية  وذلك يف مقابل اقساط او اية دفعة،ضدهاملؤمن 
حيــ  ان مــاورد يف املــاد  اعــاله م حيــدد شــنال  ،تضــح مــن كــل ذلــك ان عقــد التــأمن عقــد رضــائيي

وه ا يدل عل  ان النتابة ماهي اال شنل خـاص الثبـات عقـد التـأمن يف  (12)خاصا البرا  عقد التأمن.
وبة من بعض االحيان قد تنون مطل و ان ه ه النتابة فيب ،حال االختال  يف مضمون  بن طريف العقد

وينطبــ  هــ ا احلنــم يف  .او للــت ل  مــن املســؤولية ُــاه االخــرين ،املـؤمن لــ  للحصــول علــ  رخصــة معينــة
فمست مر الطائر  او مالنها يطال  بنس ة مـن عقـد التـأمن حـىت يـتمنن مـن  ،حالة التأمن عل  الطائر 

وبة دائما. وعل  الرغم مـن ل لك فان عقود التأمن عل  الطائر  تنون منت ،احلصول عل  رخصة الطريان
رضــائية عقــود التــأمن عمومــا اال الــا تنــدرج حتــت عنــوان عقــود االذعــان حيــ  مي ــل املــؤمن لــ  يف العقــد 

 الطر  الضعيف ال ي اليستطي  املناقشة وليس ل  

                                                        
الطبيعــي او املعنــوي الــ ي يقــو  بتشــغيل طــائر  ختضــ  هيئــة قيادهتــا  الشــ   يالحــظ املقصــود مــن مســت مر الطــائر  هــو / - 29

 .الوامره وسواء كان ذلك حلساب  او نيابة عن ش   اخر
 .32ص 2992سنة ،الطبعة ال ال ة ،احنا  عقد التأمن،ان ر د.امحد شر  الدين - 11
بــريوت ـ لبنــان ،منشــورات احلليب،ة مقارنةعقــد التــأمن  حقيقتــ  ومشــروعيت  دراســ،ان ــر د.عبــد اوــادي الســيد حممــد تقي - 12
 .176ـ177صــ  1117
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وهــ ا مــادف  املشــرع للتــدخل  (11)دون ان ينــون لــ  احلــ  يف مناقشــتها..ســوى ان يقبــل بشــروط املــؤمن
اذ انـــ  اشـــار يف حالــة وجـــود شـــك فانـــ  يفســـر  ،واملوازنــة بـــن الطـــرفن ،ايـــة الطـــر  الضـــعيفمــن اجـــل مح

واملطابقة للماد   عراقياملدين ال قانونمن ال243/1ملصلحة الدين اي الطر  امل عن.وه ا ما اكدت  املاد  
ن قد تضمن شروطا  وكا حي  جاء فيها )ان  اذا مت العقد بطريقة االذعان املصرياملدين  تقننمن ال 269

ي بـ  ضـالطـر  املـ عن فيهـا وذلـك وفقـا ملـا تقتعـدل هـ ه الشـروط او ان تعفـي ان  محنمةجازللتعسفية 
ومينــن القــول مــن كــل ماتقــد  ان عقــد التــأمن علــ  . (17)العدالــة ويقــ  ابطــال كــل اتفــا  خــال  ذلــك(

بـــاط االجيـــاب ابلقبـــول البـــرا  وامنـــا ينفـــي ارت ،عقـــد رضـــائي الحيتـــاج يف انعقـــاده اىل شـــنال خـــاص،الطائر 
وان االذعان الميس طاب  الرضائية الن  ،و ما النتابة اال لالثبات يف حالة االختال  يف املضمون ،العقد

 االجبارية التتوفر اال قبل ابرا  العقد اما بقبول الشروط من قبل املؤمن ل  فتنتفي صفة االذعان.
 رم ليانبني./عقد التأمني على الطائر  مل الفرع الثاني

ان عقد التأمن علـ  الطـائر  مـن العقـود الـي ترتـ  الت امـات متقابلـة علـ  ذمـة طرفيـ  وهـ ا مـا اكدتـ  
جـاء فيهـا )ان عقـد التـأمن عقـد يلتـ   بـ  املـؤمن ابن يـؤدي اىل  اذمـن القـانون املـدين العراقـي  987املـاد  
ا فان عقد التأمن جيد كل طر  في  سببا اللت ا  ه   وعل ،(.....مبلغا من املالل  اواىل املستفيد املؤمن 

فيلتــ   املــؤمن ابلضــمان ويلتــ   املــؤمن لــ  ابلقســط وعلــ  هــ ا تنــون العالقــة بــن الت امــات  ،الطــر  االخــر
اي ان التــ ا  الطـر  االول يـدور وجـودا وعــدما مـ  الت امـات الطـر  االخــر  ،االطـرا  هـي عالقـة تبادليـة

ر يف االداء.والينــال مــن هــ ا القــول االدعــاء ابن التــ ا  املــؤمن ابلضــمان هــو فنــل منهمــا يعتمــد علــ  االخــ
 ،من  الن حتق  ارطر شرط جوهري يف الت ا  املؤمناملؤمن  رطرا هو حتق  ،الت ا  معل  عل  شرط واقف

 .(16)وليس شرط عارض يبد ان حتق  ارطر شرط لتنفي  املؤمن اللت ام  وليس لقيا  ه ا االلت ا 
ويعين ه ا ان وجود العقد يف ذات  ليس احتماليا وامنا يرت   ،يعين ان الت ا  املؤمن الت ا  احتمايلوه ا 

يتوقــف علــ  حــد  مســتقبل احتمــايل غــري حمقــ   ،وان تنفيــ  احــدهم اللت امــ  الت امــات علــ  ذمــة طرفيــ .
مقابــل تعهــد املــؤمن بــدف   ،فــاملؤمن لــ  يلتــ   بــدف  االقســاط املتفــ  عليهــا مســبقا يف وثيقــة التــأمن ،الوقــوع

وهبـ ا ينـون لنـل مـن طـريف عقـد التـأمن الت امـات  (15)مبلج التعويض عنـد حتقـ  ارطـر املـؤمن منـ  ضـده.
لتـاز بتعـدد  ،وهنـ ا فـان بعضـا مـن عقـود التـأمن علـ  الطـائر  ،متقابلة حمدد  او قابلة للتحديد مستقبال

 ،يـ  الطرفـان وهـ ا يطلـ  عليـ  )شـرط املـؤمن لـ  االضـايف(يف املؤمنن وم مبوج  اشرتاط يف العقد يتف  عل
وهــ ا الشــرط يعطــي طابعــا خاصــا ابلنســبة للمــؤمن. النــ  جيــ  ان يطبــ  شــروط الوثيقــة لنــل واحــد مــنهم 

ـــار فـــ2111علـــ  حـــده اي انـــ  اذا دفـــ  املـــؤمن لـــ  االصـــلي )  ر( دينـــا2111املؤمن االضـــايف يـــدف  )(دين
                                                        

 ،بـدون سـنة طبـ  ،االحنا  العامة لعقد التأمن  دراسة مقارنة بن القانونن الفرنسي واملصري،ان ر د.حممد حسا  حممود - 11
 .92ـ91صـــ 

 .284صــ،1118 ،املعار  االسنندرية،اصول عقد التأمن،ان ر د عصا  انور سليم - 17
 .5الساب  صـ  صدرامل ،ان ر د حممد حسا  حممود - 16
 .296صـ 2993،منتبة اجلالء املنصور ،التأمن،اللــــ ان ر د.فتحي عبد الرحيم عبد  - 15
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اثنـــن وهــ ا الشـــرط يــدرج يف الوثيقـــة. ولنـــن هنــاك اعتبـــار اخـــر اال  (دينــار اذا كـــا 1111فــاجملموع هـــو )
اي ان املــؤمن  ،وهــوان االضــرار الــي يســببها املــؤمن لــ  االضــايف او مســت دموه التــدف  اىل املــؤمن االصــلي

االضايف يبق  دون محاية ولغرض تاليف ه ا االمر يدرج يف وثيقة التأمن شرط يسم  )بشرط املسؤوليات 
ويعــين هــ ا الشــرط ان الوثيقــة حتمــي كــل مــؤمن لــ  موجــود ا ــ  يف الوثيقــة علــ  حــده وبــ لك  ،(املقاطعــة

يستبعد االلتبال القائم ابن املؤمن االصلي ل  فقط هو اامي يف الوثيقة. ولنن هناك من يقول لسـتبعاد 
 .(14)ه ا الشرط امل كور ابضافة عبار  )ولنل منهم حقوق  ومصاحل (

وان تعــدد املــؤمنن  ،نــن القــول ان عقــد التــأمن علــ  الطــائر  عقــد ملــ   جلــانبنومــن كــل ماتقــد  ام
وان خاصية االلت ا  هي اراصية الي توفر احلماية للمؤمنن االضافن عل  الرغم من الوثيقة يف االصل ،وم

 ما ذكر .الحتميهم اال ابضافة شرط املؤمن ل  االضايف او شرط املسؤوليات املتقاطعة للمؤمنن وم ك
 /عقد التأمني على الطائر  عقد احتمالي. لثالثاالفرع 

عقد احتمايل ذلك ان اي من املتعاقدين ال يستطي  معرفة ،يالحظ وحب  ان عقد التأمن عل  الطائر 
ما سيعطي وما سياخ  حي  يصع  حتديد مقدار الت امات وحقو  الطرفن يف العقد الن االمـر يتوقـف 

فة االحتمالية تربز صيف املستقبل قد يتحق  او اليتحق .وأتسيسا عل  ذلك فان  عل  حدو  امر معن
ارطـر صـفة من خالل حتديد العقود االحتماليـة الن حتديـد الت امـات وحقـو  الطـرفن يتوقـف علـ  حتقـ  

 وحجم  فهو ال ي حيدد الرابح واراسر،ووقت وقوع  ،املؤمن من 
املـؤمن منـ  ومـن مث اليعلـم املـؤمن لـ  مقـدار مـا يعـود عليـ   اي ان دف  العوض معل  عل  حتقـ  ارطـر

 (13)من كس  واليعلم املؤمن لدى الت ام  بدف  مبلج التأمن وماسيحصل علي  من اقساط.

بــل مــن وــم خصائصــ  لــ لك فــان عــد  وجــود صــفة  ،اذا ان االحتمــال يعتــرب مــن طبيعــة عقــد التــأمن
كمـا يف حالـة ارطـر ال ـين مـن هنـا  ،لوتـوهم الطرفـان بوجـوده االحتمال عند ابرا  العقد يبطل العقد حـىت

فان املشرع العراقي قد ادرج عقد التأمن ضمن العقود االحتماليـة. وهـ ه الصـفة مـن الناحيـة القانونيـة اي 
لت امـات كـل مـن الطـرفن تتوقـف يف االن ،ابعتبار عقـد ذو عالقـة تعاقديـة احتماليـة بـن املـؤمن واملـؤمن لـ 

عل  حتق  ارطر املؤمن من  فأحتمال النس  قائم ابلنسبة لنل من الطرفن عند ابرا  العقد. امـا النهاية 
من الناحية الفنية فان صفة االحتمـال تنـاد تنتفـي يف عمليـة التـأمن الـي ُمـ  الن ـري مـن عقـود التـامين 

ؤمن وــم يتعرضــون رطــر معــن عقــدا مفــردا وامنــا جمموعــة كبــري  مــن املــ،الن املــؤمن اليــرب  يف الغالــ  االعم
بـل انـ  يعمـل وثيـ  اليتعـرض الي جمازفـة او احتمـال  ،فيتقاض  منهم اقساط حمـدد  علـ  اسـال احتمـايل

 .(18)بل ان  يعمل عل  تغطية امل اطر الي تق  الي منهم

                                                        
 .66ـ67صــ ،صدر الساب امل ،ان ر دحممد زكي عبد الرمحن - 14
 .262صـ،1119 ،نر اجلامعيدار الف،عقد التأمن  بن الن رية والتطبي ،ان ر د امحد ابو السعود - 13
 .261صـ ،1115،دار املعار  االسنندرية ،احنا  قانون التأمن ،ان ر دحممد حسن منصور - 18
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  وخاصـة تلـك العقـود ااـدد  القيمـة حيـ،ة قد ختتفي يف عقـود التـأمن علـ  الطائر ييبد ان االحتمال
تنــون شــركة التــأمن مســؤولة عــن تعــويض املــؤمن لــ  يف حــدود م بتــ  يف وثيقــة التــأمن وهــي تســم  وثيقــة 
حمدد  القيمة.ويف حالة حددت خسار  ج يئة وقيا  املؤمن ابالصالحات املطلوبة التدف  االجممـوع املبـالج 

 االتية:
 ـ تناليف املواد واالج اء.2
 ـ االجور املدفوعة. 1
 ة من االجور الفعلية للعمالـ نسبة معين7
ـ تنلفة ارخ  طريقة لنقل الطائر  او االج اء املطلوبة لالصال  وك لك تناليف اعاد  الطائر  بعد 6

 اصالحها اىل منان احلاد  او اىل مطار موطنهااو ايهما اقرب.
 حالـــة وبصـــفة عامـــة فهـــي تقـــو  بـــدف  املبـــالج بشـــرط ان الي يـــد التعـــويض عـــن القيمـــة املتفـــ  عليهـــا يف

وهــ ا كلــ  مــن اجــل اســتبعاد عنصــر االحتمــال الــ ي جيعــل العقــد مــن (19)حــدو  خســار  كليــة للطــائر  
قـد اشـنلوا علـ  عقـد  ،الن  يستند اىل املقامر  والرهان ل لك فان فقهاء املسلمن ،الناحية الشرعية ابطال

شـركات التـأمن ابلتـأمن  حيـ  تقـو  ،التأمن مـن الناحيـة الشـرعية بسـب  احتوائـ  علـ  عنصـر االحتمـال
 عل  التأمن عل  الشيء ملد  غري معينة مقابل االقساط الي يدفعها املؤمن ل . 

وه ا جيعل العقد قريبا من عقود الغرر والتدليس ل لك فان فقهاء املسلمن بينوا طرقـا يـتم مـن خالوـا 
م  حتديـد الوقـت يف  ،اية ولايةازالة االشنال من عقود التأمن. وذلك من خالل حتديد مبلج القسط بد

عقــد التــأمن اي عــد  تــرك الوقــت مفتــو  حــىت يســتبعد عنصــر االحتمــال يف حتقــ  ارطــر املــؤمن ضــده.اذ 
قسط التأمن ،()ان  جي  ان يعن يف التأمنالقاسم اروئي ) يف كتاب منهاج الصاحلن للسيد ايجاء 

 (71)وتعن املد  بداية ولاية(

( يف كتـاب منهـاج الصـاحلن )غـري ان املتعـار  لـدى شهيد حممـد صـاد  الصـدر )وايضا ماذكره ال
بــل  ،شـركات التــأمن هـو ان جربالــا لل سـار  اا كانــت.غري ان هــ ه اجلهالـة ممــا خيـل بصــحة العقـد فقهيــا

جيــ  ان ينــون االمــر حمــددا مــن  حيــة ارســران ومقــدار الــدف  يف مقابلــ  مــام يرجــ  اىل امــر تقــرييب يرقــ  
والينون احد الطرفن مغررا بـ  وخمـدوعا وامـا االقسـاط الشـهرية فتنـون حمـدد  بتحديـد مـدهتا  ،العر  في 

 (72)وكميتها فال اشنال يف ه ه الناحية( 

وايضـــا مـــاورد يف منهـــاج الصـــاحلن للســـيد علـــي احلســـيين السيســـتاين )دا  ظلـــ ( )ان مـــن اركـــان عقـــد 
ويـ كر الشـيخ سـيد سـاب  يف . (71)ديد مقدار االقساط املدفوعـة(التأمن تعين مد  العقد بداية ولاية وحت

                                                        
 .131صــ ،1119 ،دار احلرية ،التأمن  البحري واجلوي،ان ر د عبد اللـــ توفي  اولباوي - 19
 .24صــ ،1114،املرتض  دار،املعامالت،منهاج الصاحلن،ان ر السيد ابو القاسم اروئي - 71
النجـــف  ،هيئـــة تـــرا  الشـــهيد الصـــدر ،اجل ء ال الـــ ،منهـــاج الصـــاحلن ،(ان ـــر الســـيد الشـــهيد حممـــد ابقـــر الصـــدر ) - 72
 .799صـ  1122،،االشر 
 .725صـ ،2672 ،اجل ء االول ،منهاج الصاحلن ،ان ر السيد علي احلسيين السيستاين - 71
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كتابـــ  فقـــ  الســـنة )ان عقـــد التـــأمن الينطبـــ  علـــ  عقـــد يصـــحح  الشـــرع االســـالمي النـــ  يعتمـــد عنصـــر 
االحتماليـــة فمجـــرد حتقـــ  ارطـــر يـــدف  شـــركات التـــأمن اىل دفـــ  مبـــالج ضـــ مة التتناســـ  مـــ  االقســـاط 

يســب  اثــراء يف جانــ  املــؤمن لــ  علــ  حســاب املــؤمن وهــ ا يــدخل ضــمن ممــا  ،املســتوفا  مــن املــؤمن لــ 
لــ ا جيــ  ان حتــدد مــد  العقــد بدايــة ولايــة وحتــدد  ،موضــوع اكــل امــوال النــال ابلباطــل وهــو حمــر  شــرعا

  (77).(االقساط املدفوعة عل  ضوء املد 

الحتوائـ  علـ  عنصـر  جنـد ان عقـد التـأمن يف االسـال  غـري جـائ  ،من خالل ماتقد  من اراء الفقهاء
حيـ  اليعلـم املـؤمن مـىت يتحقـ  ارطـر املـؤمن  ،الي تضفي عل  املعاملة طاب  الغرر واملقـامر  ،االحتمالية

وقد حتد  خسار  تدف  املؤمن اىل دف  مبالج ض مة للمؤمن لـ  ،وماهي ارسار  الي سو  حتد  ،من 
لايــة املطــا  اىل اشــنال مفــاده اكــل امــوال  وه اســيقود يف ،واثــراء للمــؤمن لــ  ،ممــا يسســب  خســار  لــ 

لــ لك يــ كر فقهــاء املســلمن ضــرور  تعيــن املــد  بدايــة ولايــة مــ  حتديــد مقــدار القســط  ،النــال ابلباطــل
ومن مث تــ ال االحتماليــة وبــ لك يفضــي دافــ  الشــرعية علــ  العقــد والوجــود للنســ  دون ســب  ،املــدفوع

 اواالثراء عل  حساب االخر.
 / عقد التأمني على الطائر  من العقود التعاوضية. عالفرع الراب

عقد التأمن كغريه من العقود عقد تعاوض او معاوضة وهنا تنتفي نية التربع فعقـد التـأمن مـن العقـود 
حبي  ان  ،وه ا يعين ان كال من الطرفن املتعاقدين أيخ  مقابال ملا اعطاه ،التجارية الي تتناىف ونية التربع

لم مقابال للتأمن يتم ل يف اقساط التأمن الي يدفعها املـؤمن لـ . وكـ لك فـان املـؤمن لـ  اخـ  املؤمن يست
 مقابال ملا اعطاه يتم ل ه ا املقابل مببلج التعويض يف حالة حتق  ارطر املؤمن ضده.

 ولنـن يـرد علـ  ،وقد اليتحقـ  ارطـر املـؤمن ضـده ممـا يـؤدي اىل اثـراء املـؤمن لـ  علـ  حسـاب املـؤمن
وهبـ ا فهـو يعطـي االمـان للمـؤمن  ه ا الراي ابن املؤمن يتحمل تبعة امل اطر من سواء حتق  ارطـر ا  ال.

 .(76)ل  وه ا االمان الينون اال مبقابل وليس جما 
وه ا يعين ان عقد التأمن المينن ان ينقل  اىل عقد تربع حىت يف احلالة الي الحيصل فيها املؤمن لـ  

  (75)النعدا  نية التربع لدى الطرفن.عل  مبلج التأمن 

هــ ا ويــ ه  الــبعض يف الفقــ  اىل القــول ابن التــ ا  املــؤمن اليقتصــر حتديــدا علــ  مبلــج التــأمن ولننــ  
مينح االمان اىل املؤمن ل  بغض الن ر عن الت ام  ابداء االقساط وك لك فان مبلج التأمن قد حيصـل عليـ  

وقـوع ارطـر وان عـد  حصـول املـؤمن لـ  علـ  مبلـج التـأمن اليـؤثر علـ  املؤمن ل  او ال حيصـل عليـ  تبعـا ل
فمقابــل االقســاط قــد  ،طبيعــة عقــد التــأمن فــال يتحــول اىل عقــد تــربع النتفــاء نيــة التــربع لــدى املــؤمن لــ 

                                                        
 .13صـ 1117 ،الطبعة االوىل،بريوت ـلبنان ،دار الفنر للطباعة،اجل ء ال ال ،سنةفق  ال ،ان ر الشيخ سيد ساب  - 77
دار اليــازوري ،الطبعــة االوىل ،د هاشــم فــوزي ادار  التــأمن  وارطــر،د حســن مجيــل،دســنان الشــبييب،ان ــر د يوســف حجيم - 76
 .37سصــ،1122،للطباعة
 .161صـ 1122 ،الطبعة االوىل،دار الوائل للطباعة،دراسة مقارنة،احنا  التأمن،ان ر دـ د غازي خالد - 75
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فــان املــؤمن  ،ينحصــر ابالمــان الــ ي مينحــ  لــ  املــؤمن ســواء حتقــ  ارطــر ا  ال.ولنــن ان صــح هــ ا الــرأي
وهـ ا املقابـل يتم ــل ابالقسـاط الـي يــدفعها مسـت مر الطـائر  او مالنهــا)املؤمن  ،ان االمبقابـل لــ الميـنح االمـ

 (74)ل ( لشركة التأمن فعندما يقبل املؤمن تغطية خطر معن فان  يبي  االمان للمؤمن ل .
ه مـن اتفاقـات ؤ واليؤثر يف العقد مايتم اجـرا ،مما تقد  مينن القول ان عقد التأمن يتناىف ونية التربع و

ولـيس اىل مايعاصـره مـن اتفاقـات او مـايرد  ،الحقة علي  كاالشرتاط ملصلحة الغـري الن العـرب  بـ ات العقـد
 الحقا علي  من شروط.فالعرب  بعقد التأمن حل ة ابرام .

 /عقد التأمني من عقود الحلول الشخصية. الفرع الخامس
فمــن حــ  شــركة التــأمن بعــد دفعهــا التعــويض اذا مـا حتقــ  للمــؤمن لــ  حــ  يف مواجهــة شــ   اثلـ  

ومطالبتــ  بقيمــة االضــرار الــي ســب  وان دفعتهــا. وهــ ا هــو مبــدا حــ  ،الرجــوع علــ  هــ ا الشــ   ال ال 
احللـول او الرجـوع الــ ي يـرتبط ارتباطـا وثيقــا ومباشـرا مببــدا التعـويض او العقـود التعويضــية ذلـك ان العقــود 

   احللول كواثئ  احليا  واحلواد  الش صية م ال.غري التعويضية اليعمل فيها مبدا ح
امــا يف جمــال نشــاط الطــريان فيوجــد شــرط يف الوثيقــة حيــ  فيهــا لشــركة التــأمن الرجــوع علــ  مــن ســب  

ومطالبت  بتعويض االضرار قبل قيا  الشركة ابلدف  والسب  الرئيس هو  ،احلاد  او الضرر ابسم املؤمن ل 
و االضــرار الالحقــة ويف احلــواد  الــي حتــد  خــارج ســيطر  طــاقم  ،لطــائر ضــ امة مبــالج التــأمن وينــل ا

وحتـــت ال ـــرو  االعتياديـــة اصـــبح مـــن االجـــراءات املعتـــاد  هـــ ه االا  يف امرينـــا م ـــاال ادخـــال  ،الطـــائر 
كمســـؤولن عـــن احلـــاد  علـــ   صـــليحها(ت منتجـــي او مصـــممي الطـــائر  او املســـؤولن عنهـــا )صـــيانتها او

حـ  احللـول يف املشـاركة يف التعويض.هـ ا وقـررت حـاالت ك ـري  قـا  املـؤمن لـ  ابلتنـازل  السواء يف حـاالت
وقــد ادى ذلــك اىل حرمــان شــركة  ،عــن املســؤولية الــي حتققــت لــ  علــ  شــ   اثلــ  تســب  يف احلــاد 
 .(73)التأمن يف حقها ابلرجوع عل  املتتسب  يف احلاد  ومطالبت  ابالضرار

 خصي لاللتزام بالتأمين على الطائرةالنطاق الش: المطلب الثالث

ملعرفة النطا  الش صي لاللت ا  ابلتأمن عل  الطائر  البد لنا من معرفة موقف التشريعات الـي تعـا  
موضوع التأمن وهل لي  بـن جنسـيتها ا  حبسـ  االقـاليم الـي تشـغلها عنـد العمـل وـ ا سـو  نسـتعرض 

 وقف املصري والعراقي.امل
اذ انــ  ،املصــري اليفــر  يف االلتــ ا  ابلتــأمن مــابن الطــائرات الوطنيــة والطــائرات االجنبيــةاذ ان املشــرع 

 يوج  عل  مست مر الطائر  الي تعمل يف االقليم املصري ان يؤمن عل  طائرت  بغض الن ر عن جنسيتها.
لـــ  ولنـــن حتديـــد شـــ   امللتـــ   ابلتـــأمن ي ـــري صـــعوبة يف بعـــض االحيـــان حيـــ  يـــتم القـــاء العـــ ء ع
 ل لـــ مســـت مر الطـــائر  للتـــأمن عليهـــا رغـــم ان هنـــاك صـــورمن املســـؤوليات مـــن املفـــروض اال يتحملهـــا املؤمـــ

                                                        
صـ  1122دار النت  القانونية للنشر والتوزي  ،التأمن  واحنام  واسسس  دراسة حتليلية مقارنة،ان ر د ابسم حممد صاو - 74

 .39.1ـ 38
 .28صدر الساب  صـ امل ،ان ر حممد زكي عبد الرمحن - 73
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عرفت يف فقرهتا  2982املصري الصادر سنة  املدين الطريان )املست مر(.حي  ان املاد  االوىل من القانون
اما بنفس  او ،ائر  بغرض الربحال امنة مست مر الطائر  )ابن  كل ش   طبيعي او معنوي يقو  بتشغيل الط

 بتاجريها للغري وختض  هيئة قيادهتا الوامره(.
مث يف الفقر  العاشر  من املاد  نفسـها عرفـت الناقـل اجلـوي ابنـ  )كـل شـ   طبيعـي او معنـوي يقـو  

 .(78)ابست مار خط او خطوط جوية لنقل الركاب والبضائ  او اي منهما(
ابلفقرتن  2936لسنة  268املدين العراقي رقم  الطريان وىل من قانونوه ا مطاب  ملا ورد يف املاد  اال

(16،27)(79). 
ل لك فانـ  اخـ   ،يتضح من تعريف القانون املصري للمست مر ابن عمل  يتوقف عل  تشغيل الطائر 

 بن ر االعتبار فروض اتجري الطائر .
 وحي  ان اتجري الطائر  ينون عل  فرضن تا:

 فينون طاقمها اتبعا للمستاجر. ــ اتجريها عارية2
 ــ اتجريها ابلطاقم فينون طاقمها اتبعا للمؤجر وينت  ب لك صفة املست مر دون املستاجر.1

يتوقـــف عملـــ  علـــ   اذ ،امـــا الناقـــل اجلـــوي فـــال عالقـــة لـــ  بتشـــغيل الطـــائر  حســـ  مـــاورد يف التعريـــف
 و اي منهما.است مار خط اوخطوط جوية لنقل الركاب او الربيد او البضائ  ا

 .بعبار  اخرى هو ذلك )الش   الطبيعي او املعنوي ال ي يتوىل مشروع النقل اجلوي(
ينتس  ه ا الش   صفة الناقل سواء كان مالنا للطائر  الي تقـو  ابلنقـل او مسـتاجرا وـا  من مثو 

 عارية او ابلطاقم.
 ـل اجلوي تا:ن جيم  فيهما الناقل اجلوي بن صفي املست مر والناقاهناك فرض و
 ـ الفرض ال ي ينون الناقل اجلوي هو مالك الطائر .2
 ــ الفرض ال ي ينون الناقل اجلوي مستاجرا للطائر  عارية.1
الـ ي ينـون فيـ  الناقـل اجلـوي مسـتاجرا  ،نشهد انفصال لصفي الناقل اجلوي واملست مر يف الفـرض اذ

 للطائر  ينون املستاجر  قال جوا.نما يعد مؤجر الطائر  مست مرا بيللطائر  ابلطاقم ف
 فاذا انتقلنا اىل تطبي  ه ه التعاريف لتحديد النطا  الش صي لاللت ا  ابلتأمن عل  الطائر .

الــي تصــي  متلقــي خدمــة النقــل  ،لوجــد  ان مســت مر الطــائر  ســينون مل مــا ابلتــأمن ضــد االضــرار
يف حــن املســؤول عــن هــ ه االضــرار ، قــال جــوا ابلــرغم مــن عــد  مســؤوليت  يف االحــوال الــي اليعــد فيهــا

 الينون مل ما ابلتأمن من تلك املسؤولية.
 اما عن املسؤوليات االخرى املوجبة للتأمن فالي ري الن  املصري اي اشنال يف التطبي .

                                                        
 .2982لسنة  218 قانون الطريان املدين املصري رقم - 78
 املعدل. 2936لسنة  268قانون الطريان املدين العراقي رقم  - 79
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فيبدو الت ام  عـن  ،ذلك ان مست مر الطائر  مسؤول عن االضرار الي تلح  ابلغري عل  سطح االرض
 طبيعيا ومسؤوليت  حقيقية.ذلك 

كـانوا اتبعيـن ملـؤجر أفسـواء ،)طاقم الطائر ( ال ين يتعرضون مل اطر الطريان اما ابلنسبة للمست دمن
فأن املتبوع ينتس  يف كـل االحـوال صـفة املسـت مر ممـا جيعـل الت امـ  ابلتـأمن  ،ملستأجرها عارية  الطائر  ا

 عن ه ه االضرار طبيعيا. 
 ،يـراد ان جيعـل التـأمن علـ  الطـائر  لضـمان املسـؤوليات الناشـئة عـن امل ـاطر اجلويــة فقـد ،ذلـكوإزاء 

مسـت مر  ويتعن ان جيعل الناقل اجلوي ال،فان  جي  ربط االلت ا  ابلتأمن بنل صور من صور املسؤوليات
عل  ما الطائر  الطائر  مل ما ابلتأمن ضد املسؤولية عن االضرار الي تصي  الركاب واالمتعة الي تنون 

 وه ا مافعل  املشرع املصري.
ومـن مث  ،واذ مـافرض االلتـ ا  علـ  عـات  الناقـل اجلـوي فانـ  سـيق  علـ  كـل مـن ينتسـ  هـ ه الصـفة

للحصـــول علـــ  تصـــريح الطـــريان وخاصـــة لتلــــك  ا  فـــان املشـــرع املصـــري جعـــل التـــأمن علـــ  الطــــائر  شـــرط
 (61)الطائرات الوطنية الي تعمل يف االقليم.

نــ ا ان النطــا  الش صــي لاللتــ ا  ابلتــأمن علــ  الطــائر  اليقــف عنــد هــ ا احلــد بــل ايضــا يشــمل وه
املودع لديهم الطائرات اي مالني ح ائر الطائرات حي  الم ينونون مسؤولن عن االضرار الي تصي  

 الطائر  املودعة لديهم اذا م يب لوا العناية الالزمة للحفاظ عليها.
ن عـن االضــرار الــي تصـي  الشــ   ال الــ  مادامـت الطــائر  حبــوزهتم اذا ثبــت و لوكـ لك فــالم مســؤو 

ل لك فهم جمربون عل  التأمن عل  الطائر  لني يت لصوا من املسؤولية املرتتبة مـن اصـابت الغـري  ،اتاوم
 لنن املـودع لـديهم الطـائر  يت لصـون مـن هـ ه املسـؤولية عـن طريـ  تضـمن عقـد التـأمن شـرط ابالضرار.

علـ  ان ي بتـوا يف حـال ظهـور نـ اع بشـان مضـمون العقـد  ،عد  املسؤولية عن االضرار الي تسـببها الطـائر 
 ابن مالني الطائرات لديهم علم هب ا الشرط والعنس صحيح.

ها مبوجـ  قـروض قـدمت مـن قبلهـا ؤ لـي مت شـراوك لك فان املصار  ايضا قـد تـؤمن علـ  الطـائرات ا
 (62)وذلك من اجل اااف ة عل  مبلج القرض.اىل شركات ارطوط اجلوية 

 ومن كل ماتقد  جند صعوبة يف حتديد ش   امللت   ابلتأمن وفقا القانون املصري.
فال جند صعوبة يف حتديد شـ   امللتـ    2936لسنة  268خبال  قانون الطريان املدين العراقي رقم 

لطائراهتـا وهـي يف نفـس الوقـت تعتـرب  قـال  د ابلتأمن حي  ان شركة ارطوط اجلويـة هـي املسـت مر  الوحيـ
 (61) جوا ل لك فهي املل مة ابلتأمن عل  طائراهتا.

                                                        
ان ر. هاين دويدار ـالتأمن  اجلوي حب  مقد  اىل مؤلر اجلديد يف جمال التأمن  ـ منشورات احلليب احلقوقيةـ بريوت لبنان ـ  - 61
 .216ـ 211ـ صــ  1114
 .45ـ  24ـ صــــــــــــــ  الساب  صدران ر حممد زكي عبد الرمحن ـ  امل - 62
ان ر ش ى حسـن زل لـة ـ واثئـ  أتمـن الطـريان والشـروط العامليـة املسـتعملة يف تطبيقهـا يف السـو  العراقيـة ـ حبـ  مقـد  اىل   - 61

 .245ـصـــــــــــــــ 2938كلية االدار  واالقتصاد ـ جامعة بغداد 
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وجد صعوبة يف حتديد ش   امللت   ابلتأمن عل  الطائر  وذلك  ،ومينن القول ان املشرع املصري قد
ال   املست مر يف فروض  لعد  وجود جهة مت صصة ابدار  ارطوط اجلوية املصرية وما يتعل  هبا اذ ان  اتر 

 معن ابلتأمن واتر  اخرى ال   الناقل اجلوي ابلتأمن.
خبال  املشرع العراقي ال ي م جيد صعوبة يف حتديد النطـا  الش صـي لاللتـ ا  ابلتـأمن لوجـود جهـة 

ك هــي املســت مر و الناقــل اجلــوي يف نفــس الوقــت لــ ل عــدت ،مت صصــة ابدار  ارطــوط اجلويــة العراقيــة الــي
  فهي املل مة ابلتأمن عل  الطائرات التابعة وا اال وهي ارطوط اجلوية العراقية وكما ذكر  انفا.

 الخاتمة

بعد ان انتهينا وهلل احلمد من حب نـا )عقـد التـأمن علـ  الطـائر  ـ دراسـة مقارنة(فقـد توصـلنا مـن خـالل 
نـن ان تعـا  مـن خـالل عـد  مقرتحـات البح  والتحليل اىل است الص عـد  نتـائ  اوال وهـ ه النتـائ  مي

 والي أنمل ابملشرع العراقي االخ  هبا وهي كااليت:ـ
 اوال:النتائج 

ــ يتضــح لنــا ان عقــد التــأمن علــ  الطــائر  مــاهو اال ادا  للحــد مــن االاثر املاليــة البالغــة الســوء الــي 2 ـ
و االضــــرار الــــي تصــــي  هينلهــــا تلحــــ  مبســــت مر الطــــائر  نتيجــــة لالضــــرار الــــي تســــببها للغــــري او لركاهبــــا ا

 ومست دمي املست مر.
نالحــظ ان هنــاك دورا كبــريا لالتفاقيــات الدوليــة يف تن ــيم كيفيــة تعــويض املضــرورين الــ ين تعرضــوا  .1

حلــواد  الطــريان ووضــ  الضــوابط اراصــة ابلتعــويض وعــد  اعمــال القــانون الــوطين يف حــال تعارضــ  مــ  
ها املشــرع والــي التوجــد يف االتفاقيــة فهــي تطبــ  مــ  االتفاقيــة جنبــا اىل االتفاقيــة ماعــدا القواعــد الــي يضــع

 جن .
ان عقد التأمن عقد رضـائي الحيتـاج اىل اختـاذ شـنل خـاص وامنـا ينفـي ارتبـاط االجيـاب ابلقبـول  .7

ومـــا النتابـــة اال لالثبـــات يف حالـــة االخـــتال  ابملضـــمون وان االذعـــان ال يبعـــد طـــاب  الرضـــائية الن صـــفة 
 بار تتوفر قبل ابرا  العقد والقبول لشروط العقد اليعد اذعا .االج
ـ يتضح لنا ان القانون قد  ح للمؤمن يف حالة عد  لنن  من الا  اجراءات التأمن ان أييت ببدائل 6

حــددها القــانون ومــن مث يســتطي  ادخاوــا يف جمــال النشــاط اجلــوي حلــن اكمــال االجــراءات التــأمن البــرا  
 العقد.
 ت الطريان املدين اال ان  م يعطِّ ان املشرع قد اوكل تقدير مدى كفاية الضما ت للتأمن اىل سطا .5

الــ   سـلطات الطـريان املــدين بتطبيـ  احنـا  اتفاقيــة  ،مـن جانـ  ،سـلطة واسـعة وـا وامنــا قيـدها بقيـود فهــو
 .عند توفر متطلباهتاال مها بتطبي  احنا  اتفاقية روما  ،ومن جان  اخر،عند توفر شروطها شووار 

الح نــا ســابقا ان مســت مر الطــائر  مينــن ان ينــون مالنــا للطــائر  اومينــن ان ينــون مــؤجرا وــا او  .4
 حائ ا وا مبوج  عقد معن يسمح ل  ابحلياز .
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 ثانيا:املقيرحات 
هتمـا  النـايف عل  الرغم من الدور البارز لعقد التأمن عل  الطائر  يف البيئـة اجلويـة اال انـ  م حيـظ ابال

مــن فقهــاء القــانون العراقــي وعليــ  نقــرت  االخــ  ابملقرتحــات التاليــة البــراز دور واتيــة هــ ا العقــد يف اجملــال 
 اجلوي ولعل من ابرزه ه املقرتحات هي:ـ

املعـــدل مـــ  وضـــ   2936لســـنة 268نقـــرت  وضـــ  تعليمـــات لقـــانون الطـــريان املـــدين العراقـــي رقـــم  -2
ل  الطائر  ملا و ا العقد من اتية خاصة ذلك ان الطائر  ترت  اضرارا مالية تعريف خاص بعقد التأمن ع

 ابلغة السوء تلح  مبست مر الطائر .
نقرت  ابن يقو  املشـرع العراقـي بوضـ  قـانون يسـمح للشـركات اراصـة ابلـدخول يف جمـال التـأمن  -1

اصــة ان املرحلــة الراهنــة قــد ادت اىل علــ  الطــائرات وان ال ختــت  فقــط بشــركة التــأمن الوطنيــة العراقيــة خ
 انتعاش االقتصاد العراقي.

ك لك نقرت  عل  املشرع العراقي بوض  تشري  خاص مينن من خالل  شركات الطريان ابلدخول   -7
يف جمال است مار الطائرات خاصة ان العرا  عل  ابواب انتعاش اقتصادي واسو  بدول اجلوار الي م ُعل 

 ية حصرا بيد الدولة وامنا فتحت اجملال للشركات اراصة لالست مار.شركات ارطوط اجلو 
من القانون املـدين العراقـي ببيـان اجلانـ  الفـين  911نقرت  عل  املشرع العراقي تعديل ن  املاد   -6

 وحقيقت  الرابطة بن الطرفن )املؤمن واملؤمن ل ( وعد  االقتصار عل  اجلان  القانوين فقط.
الفقر  االوىل بعد  املساوا  بن حالة كتمان املـؤمن لـ   983املشرع تعديل ن  املاد  نقرت  عل   -5

اية بيا ت عن ارطر وحالة تعمده تقد  بيا ت كاذبة ابن يدخل احلالة ال انية ضمن الفقر  ال انية للماد  
ة النــ  كــان قاصــدا تقــد  اعـاله ومســاواهتا مــ  املــؤمن لـ  ســيء النيــة النــ  يف احلالـة ال انيــة ينــون ســيء النيـ

 بيا ت كاذبة.
ندعو املشرع اىل تضمن قـانون الطـريان املـدين العراقـي نـ  جيـرب املسـت مر علـ  التـأمن وذلـك مـن -4

اجـــل محايـــة املســـت مر مـــن االاثر الـــي ترتـــ  علـــ  حتطـــم الطـــائر  ويف نفـــس الوقـــت ضـــمان ملـــن تضـــرر مـــن 
 الطائر .
ن جيعل للمضرورين اولوية عل  الضما ت الي يقدمها املست مر كما نقرت  عل  املشرع العراقي اب  -3

قبل ابرام  عقد التأمن عل  الطائر  وان خيص  ه ه االولوية للوطنين وتعلي  حـ  االجانـ  علـ  شـرط 
حبيــ  يــتم  ،وذلــك عــن طريــ  وضــ  نــ  يعطــي حــ  امتيــاز للمضــرور علــ  مبلــج التــأمن ،املعاملــة ابمل ــل

 ات االخرى اىل ان يتم تعويض كافة املضرورين.أتخري كافة املستحق
ـ كما نقرت  عل  املشرع بوض  احنا  خاصة ابلنفالة الي يقدمها املصر  لنفالة مست مر الطـائر  8

وذلك الن ه ا النوع من النفالـة خيتلـف لحنامـ  عـن النفالـة املقـرر  بنصـوص  ،يف حال تسببها ابضرار
ست مر بتعويض املضرورين مببالج ض مة جدا وان تنون دولة املست مر هي اذ الا تنفل امل ،القانون املدين

 الضامنة عل  اعتبار الا حمل ثقة.
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مينن ان ينون عقد التأمن عل  الطائر  مبنيا عل  اسال القيمة املتفـ  عليهـا أي ان يـتم حتديـد  -9
 مبلج التأمن والوقت وه ا ما يرف  طاب  الغرر عن عقد التأمن.

 المصادر

 اوال/ كتب اللغة  
 بدون سنة طب .،اجل ء ال اين،دار احياء الرتا  العري،بريوت ـ لبنان،لسان العرب ،ـ ابن من ور2
 بدون سنة طب . ،دار احلدي  القاهر ،القامول اايط،الفريوز اابدي،ـ حممد الدين حممد بن يعقوب1
 .2987،النويت،دار الرسالة،خمتار الصحا ،ـ حممد بن اي بنر الرازي7

 ثانيا / كتب الفقه االسالمي  
 .1114،دار املرتض ،املعامالت،منهاج الصاحلن،ـ السيد ابو القاسم اروئي2
هيئــــة تــــرا  الشــــهيد ،اجل ء ال ال ،(.مــــنه  الصــــاحلنالســــيد الشــــهيد حممــــد صــــاد  الصــــدر ) .1
 .1122،النجف االشر ،الصدر
 هـ.2672،اجل ء االولمنهاج الصاحلن. ،ـ السيد علي احلسيين السستاين7
الطبعـــــة  ،بــــريوت ـ لبنــــان ،دار الفنـــــر للطباعــــة،اجل ء ال الــــ ،فق  الســــنة،الشــــيخ ســــيد ســـــاب  .6
 .1117،االوىل

 الكتب القانونية  ثالثا /
 . 1119،دار الفنر اجلامعي،عقد التأمن بن الن رية والتطبي ،ـ د. امحد ابو السعود2
 .2992 ،الطبعة ال ال ة،احنا  عقد التأمن،ـ د.امحد شر  الدين1
 بدون سنة طب .،تونس،دراسة حتليلية وشر  عقود التأمن،التأمن الربي،ـ البشري زهر 7
دار النتــ  القانونيــة للنشــر ،التأمن واحنامــ  واسســ  دراســة حتليليــة مقارنــة،د.ابســم حممــد صــاو .6
 .1122،والتوزي 
 .1119،دار احلرية،جلويالتأمن البحري وا،ـ د.عبد اللـــ  توفي  اولباوي5
ـــــ  ومشروعيت ،د.عبـــــد اوـــــادي الســـــيد حممـــــد تقي .4 ـــــأمن حقيقت منشـــــورات ،دراســـــة مقارنة،عقـــــد الت

 .1117،احلليب.بريوت ـ لبنان
 .1118،االسنندرية،دار املعار ،اصول عقد التأمن،ـ د.عصا  انور سليم3
 نة طب .بدون س،اجل ء االول ،مقدمة يف التأمن البحري،ـ د.عصا  سليمان8
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 مجموعة  سيميائية العنوان في شعر كاظ  السعدي

 انموذجًا )فضاء المعنى( 

The semiotics of title in the poetry of Kadhim Al-Saadi. 

A collection of (meaning space)as a sample 

                Assist. Prof. Ahmed S. Al-Kaabi (1) م.د احمد صبيح الكعبيأ.
                                                      Raghad A. Al-Hili (2) رغد عبود الحلي

 لمستخلصا

يســع  هــ ا البحــ  اىل تتبــ  الداللــة الســيميائية للعنــوان يف اجملموعــة الشــعرية )فضــاء املعــو( للشــاعر 
النربالئـــي )كـــاظم الســـعدي( ومـــا تتضـــمن  هـــ ه الرحلـــة مـــن انعناســـات علـــ  موضـــوعات القصـــائد وقـــد 

بشــنل عــا  وتصــ   توصــل اىل نتيجــة مرك يــة مينــن امجاوــا ابن العنــوان كــان حاكيــا ملوضــوعات اجملموعــة
غايــة ال هــور(  –معــو( الــي هــي )االتســاع  ،مجيعهــا مبصــب  حيــ  ان ابجلمــ  بــن كلمــي العنــوان )فضــاء

يتجل  ان ه ه اجملموعة الشعرية قد اتسعت لتشمل كل ما ينابده الشاعر وظهر فيها بنل ما تعني  كلمة 
منهــا حيلـــو الحــد البـــاح ن ان  ال هــور مــن حالـــة االننشــا  والتجلـــي و تســمت اجملموعـــة ابســم قصـــيد 

يسميها )قصيد  الديوان( الي تنون مفتاحا لفهم مضمون  و منطلقا قد اختاره الشـاعر لتحديـد سـريه يف 
بقيـــة العمـــل الشـــعري. امـــا ابلنســـبة للعنـــاوين االخـــرى يف اجملموعـــة الشـــعرية فقـــد اتصـــلت بعضـــها ابلعنـــوان 

الداللة تسلم خالصة القصيد  للقارئ وهناك عناوين  الرئيسي للمجموعة الشعرية واالخرى كانت واضحة
 ال ختلو من داللة رم ية تفك شفراهتا عند اكمال قراء  القصيد .

                                                        
 .نسانية جامعة كربالء/ كلية الرتبية للعلو  اال - 2
 / كلية الرتبية للعلو  االنسانية . جامعة كربالءطالبة ماجستري /  - 1
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Abstract 
Seeks this research to trace the significance of semiotics to the subject 

of the poetry collection (space-meaning) of the Karbalai poet (Kazem al-

Saadi) and which included in this journey of reflections on the poems 

topics have reached a central result it can be summarized that the title was 

mimicking all subjects group generally as by combining my title (space, 

meaning) which is (extending - ultimate appearing) reflected that this 

poetry collection has expanded to include everything that challenge the 

poet and appeared in every sense of the word emerge from the case of 

exposure and the transfiguration and the group is named by one poem of 

them, which one of the researchers like that call it (poem of the collection), 

which it is key to understanding the content and the platform has been 

chosen by the poet to determine his way in the rest of the poem work. As 

for the other topics in the poetry collection, some of them joined the main 

title of the collection of poetry and the other was a clear indication 

introduces a summary of the poem to the reader and there are topics that 

not devoid of symbolic significance loosen their codes at the completion of 

reading the poem. 

 المقدمة 

فان الشعر عام رح  يالمس شغا  احلس االنساين املرهف ويعاي  العواطف البشرية وحياكيها  اما 
وابتسـامتها سـفينة  ،عدسة منرب  ترى دمعة طفلة مشرد  قادر  علـ  اغـرا  العـام"الشاعر فهو كما وصِّف

نة خاصة يف كـل عصـور االدب العـري رغـم اخـتال  ل ا كان للشعر منا"حتمل فيها من كل زوجن اثنن
ظرو  ال مان واملنان حىت ان اول مسابقة للمواه  العربية اجريـت يف العـام العـري كانـت املوهبـة الفـائ   

وقد كانت   ،موهبة شعرية وه ا ان دل عل  شيء ف منا يدل عل  الدور ال ي يلعب  الشعر يف احليا  العربية
ضــن ك ــريا مــن الشــعراء الــ ين امتــازوا بشــعرية مميــ   ونفــس ابــداعي خــال  وقــد تبنــت كــربالء وال زالــت حتت

جامعتها دراسة هؤالء الشعراء وتسليط الضوء عل  نتاجهم االدي ولعل ه ه اااولة  البح يـة ل ـل خطـو  
ر ضمن ه ا املشروع تناولت ابلدرل شاعرا كربالئيا م يدرل شـعره فيمـا مضـ  وهـو الشـاعر )كـاظم  صـ

الســعدي( ضــمن مــنه  نقــدي يهــتم ابلعالمــات وحركتهــا يف الشــعر وهــو )املــنه  الســيميائي( وابلتحديــد 
    .سيميائية العنوان يف احدى اجملموعات الشعرية للشاعر وهي )فضاء املعو(

خطة البح  تنقسم عل  مبح ن خص  االول منهما يف دراسة  العنوان االصلي والعناوين املشرتكة 
ال ـاين فتنفـل ابحلـدي  عـن العنـاوين الفرعيـة  يف اجملموعـة وكـان علـ  حمـورين االول العنـاوين ذات اما  ،ب 

الداللــة املباشــر  علــ  موضــوعات قصــائدها وال ــاين غــري املباشــر  او الــي تتضــمن رم يــة فننــت شــفراهتا يف 
 .اثناء البح 
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ســيميائية النصــوص للــدكتور مجــال –ومــن اهــم املصــادر الــي افــد  منهــا )البــو االســلوبية حلســن  ظــم 
 وغريها. (عتبات الن  البنية والداللة عبد الفتا  احلجمري–حضري 

اما الصعوابت فتتم ل  بقلة الدراسات الي تطرقت اىل سيميائية العنوان  فلم اجد مناذج تطبيقية ك ري  
ة الـي كـان هـ ا البحـ  وال انس  ضي  الوقت الـ ي عايشـت  خـالل هـ ه املرحلـة الدراسـي ،حىت افيد منها

جـــ ءا مـــن متطلباهتـــا واشـــنر بنهايـــة املطـــا  هللا عـــ  وجـــل علـــ  نعمـــ  الـــي ال حتصـــ  ولعـــل تفضـــل  علـــي 
ابلصــحة والعافيــة اعـــانين يف اجنــاز هــ ا البحـــ   واشــنر اســـتاذي الفاضــل الــ ي شـــاركين آبرائــ  الســـديد  

وفقــ  هللا ملراضــي  واعانــ  علــ  امل يــد مــن ومالح اتــ  القيمــة االســتاذ املســاعد الــدكتور امحــد صــبيح النعــيب 
 .احباث  القيمة وأتليفات  النافعة وج اه هللا عن طلبت  كل خري  واحلمد هلل اوال وآخرا

 الشاعر وبيئته االدبية  :تمهيد

م تنــن احلركــة ال قافيــة حدي ــة "اجنبــت كــربالء املقدســة عــددا كبــريا مــن العلمــاء واالدابء واملفنــرين اذ 
وجدت يف كربالء من  سننها املسلمون فقد عر  من علمائهـا يف القـرن ال الـ  اوجـري محيـد  عهد وامنا

و وصف بنون  ثقـة ك ـري التصـانيف ومنـ  ذلـك الوقـت   (بن زاد وكان من اهل نينوى )القريبة من كربالء
العربيـــة  كانـــت كـــربالء مـــن املراكـــ  العلميـــة الـــي يقصـــدها العلمـــاء واملتعلمـــون لإلغـــرتا  مـــن معـــن علـــو 

اىل ال قافـة واملعرفـة وينفـي ان نعـر   -بشـنل عـا   -ول ا صـار جمتمـ  هـ ه املدينـة ميـاال  (7)والدين..."
و االديــ  كــاظم  صــر عبــد احلســن  (6)ان عــدد مــن حيضــر درســا علميــا فيهــا كــان ي يــد علــ  الــف رجــل 

ائهم الفنري واالدي املنتبـة االدبيـة من ادابء ه ه املدينة املعاصرين ال ين اغنوا بعط (5)جار هللا السعدي 
  وبـــرز يف 2968العربيـــة ابملفيـــد واملمتـــ  مـــن نتـــاج قـــرائحهم ومـــواهبهم ولـــد مبدينـــة كـــربالء املقدســـة ســـنة 

 .(4)  عندما اصدر جمموعت  الشعرية املوسومة )كلمات ح ( 2939الساحة االدبية العراقية من  سنة 
يف  (3)"ختـرج يف دار املعلمـن ومـارل التعلـيم"دينـة املقدسـة اذوهو من رجال االسـر  الرتبويـة يف هـ ه امل

  ومارل العمل االدي وال قايف وصار عضوا يف عدد من االحتادات واملن مات 2932مدارسها من  سنة 
 :ذات العالقة منها

 احتاد االدابء والنتاب العراقين  .2
 احتاد االدابء العرب  .1
 نقابة الصحفين العراقين  .7
 علمن نقابة امل .6

 :نتاج  ال قايف واملعريف

                                                        
 54االدب العري يف كربالء : -7
 ين ر :  ن -6
 236ومعجم رجال الفنر واالدب يف  كربالء : 147ين ر : اتريخ كربالء قدميا وحدي ا : -5
 144-4(: ج1111-2931ين ر :معجم املؤلفن والنتاب العراقين ) -4
 451- 2موسوعة اعال  وعلماء العرا  : ج -3
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   2939كلمات ح  )جمموعة شعرية(  .2
   2996بنو سعد ماضيا وحاضرا )كتاب يف التاريخ والنس ( بغداد  .1
  1111اجبدية الفرات )جمموعة شعرية(  .7
   1118فضاء املعو )جمموعة شعرية(  .6
  1127ون ال قافية سنة   )جمموعة شعرية( صدر عن دار الشؤ سري  لغد مض .5
 ون ال قافية قريبا شعرية خمطوطة( ستصدر عن دار الشؤ  سل االحال  )جمموعةع .4
 عن املنتبة العلمية ببغداد  1111ه ا طري  احلسن )حتليل اترخيي( صدر سنة  .3
 عن املنتبة العلمية ببغداد  1111من احل  الغ ل )خمتارات شعرية م  دراسة لهيدية( صدر سنة  .8
  1111/ ن االما  احلسن  س كربالء وهي مسرحية شعرية ع .9

  1117الباح  عن املعو وهي مسرحية شعرية عن الصحاي اجلليل سلمان الفارسي / .21
جملــة آفــا  ادبيــة  :ولــ  قصــائد وكتــاابت صــحفية منشــور  يف الصــحف واجملــالت العراقيــة والعربيــة م ــل

جريـــد  االحتـــاد وجريـــد  وجملـــة االديـــ  العراقـــي وجريـــد  الصـــبا  وجريـــد  الصـــبا  اجلديـــد وجريـــد  املـــدى و 
 ... وغريها.املشر 

د. عبود  ،عبد علي اليوسفي ،جاسم عاصي ، ظم السعود :كت  عن  عدد من النقاد واالدابء منهم
د. حممـد  ،د. خضـري عبـال درويـ  ،علـي حسـن عبيـد  ،منـ ر عبـد احلـر ،رضا ارفاجي ،جودي احللي
شــــنر حــــاجم   ،عبــــد اللطيــــف كــــاظم ،طانعــــد ن عبـــال ســــل،حممــــد زمان ،حســــن البــــ از ،عبـــد فيحــــان

 .الصاحلي وغريهم
مــارل العمــل الصــحفي كاتبــا وحمققــا واختارتــ  جملــة )مــدارات تربويــة( الــي تصــدر مــن املديريــة العامــة 

وال ي ال اديبا  (8)كما عمل حمررا يف جريد  االحتاد /قسم التحقيقات .للرتبية يف كربالء  ئبا لرئيس حتريرها
 ان يف الساحة االدبية العراقية والنربالئيةيشار الي  ابلبن

 العنوان االصلي والعناوين المتصلة به  :المبحث االول

 العنوان االصلي )اسم امليموعة الشعرية(
لعل اول اة اشارية ُ ب انتباه املتلقي وهـو يشـاهد كتـااب او نصـا هـي عنـوان او عتبـة ذلـك النتـاب 

معـ  وســرب اغـواره او ابلعنــس قـد ُعلــ  يلتفـت غــري منــرت  اىل أي  فهـي الــي تغريـ  مبواصــلة االخـ  والــرد
يعـد مـن بـن العناصـر املناصـية املهمـة فـال مينننـا ُاهلـ  او جماوزتـ  النـ  "شـيء آخـر لـ ا فـان اسـم النتـاب

العالمــة الفارقــة بــن كاتــ  وآخــر فيــ  ت بــت هويــة النتــاب لصــاحب  وحيقــ  ملنيتــ  االدبيــة والفنريــة علــ  
فـالعنوان هـو "قد اولـت الدراسـات السـيميائية العنـوان اتيـة ابلغـة كونـ  مي ـل بوابـة الـن  ومدخلـ و (9)"عمل 
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مفتا  الن  او مفتا  اجرائي للدخول اىل عام الن  وفـك مغاليقـ  وفهـم داللتـ  فهـو مب ابـة  رسـالة يب هـا 
فاجملموعــة الشــعرية  (21)"لواصــفةاملرســل اىل املرســل اليــ  مــ ود  بشــفر  لغويــة حيللهــا املســتقبل ويؤووــا بلغتــ  ا

موضــوعة البحــ  ا اهــا الشــاعر )فضــاء املعــو( فهــو عبــار  عــن مركــ  اضــايف اســند فيــ  املفــرد الننــر  اىل 
اما (22)ما اتس  من االرض""املفرد املعرفة وداللة كلمة )فضاء( توحي لنا حبالة من االتساع فمعناها اللغوي

عّن الشيء "عها اىل ج رها اللغوي )عّن( ال ي يقول عن  ابن من ور:النلمة املضافة اليها )املعو( فب رجا
وهنــاك مــن ميــ  بــن داللــة املصــدر الصــريح  (27)ومعــو مصــدر ميمــي(21)"ظهــر امامــك:ويعــّن عننــا وعنــو 

واملصدر امليمي في كر احد الباح ن ان الراغ  االصفهاين مي  بن التوبة واملتاب فاملتاب يعـين الغايـة مـن 
غايـة ال هـور -ل ا املعو هو غاية ال هـور وابجلمـ  بـن داللـي كلمـي العنـوان االتسـاع  (26)ومنتهاهاالتوبة 

يتجل  لنا ان ه ه اجملموعة الشعرية قد اتسعت لتشمل كل مـا ينابـده الشـاعر وظهـر فيهـا بنـل مـا تعنيـ   
يف التعبري عـن مـا يريـد كلمة ال هور من حالة االننشا  والتجلي أي ان الشاعر كان حرا وم يقيده قيد 

التعبري عن  حىت ابلنسبة للبحور القصائد وموسيقاها ففي )فضاء املعو جنـد الشـعر العمـودي والشـعر احلـر 
ينتسـ  الشـعر اتيتـ  مـن حريـة تعاملـ  "وقصيد  الن ر واحلرية مـن االمـور املهمـة عنـد الشـاعر يقـول عنهـا:

او القافيـة او التحـرر منهمـا بـل توجـد حيـ  تـر  اجنحـة  م  العـام والقصـيد  احلقيقيـة ال توجـد يف الـوزن
 .(25)"الشاعر بقو  حنو عام احلرية واجلمال واحلقيقة دون سقوط يف عبودات وقوال  وقوانن مقرر 

وقــد كــان هــ ا العنــوان هــو احــد العنــاوين الفرعيــة لقصــائد الــديوان وان عنــاوين القصــائد االخــرى  قــد 
وع الــديوان متماشــية معــ  كمــا سيتضــح ان شــاء هللا تعــاىل يف اثنــاء هــ ه جــاءت يف االغلــ  مالئمــة ملوضــ

 .اااولة البح ية
وقــد اطلــ  احــد البــاح ن تســمية )قصــيد  الــديوان( علــ  تلــك القصــيد  الــي تشــرتك مــ  الــديوان يف 

لفهــم مضـــمون الـــديوان الشــعري كنـــل واملنطلـــ  الـــ ي  -هــي املفتـــا  _يف االغلـــ "التســمية وقـــال عنهـــا:
ــــ ــــة العمــــل الشــــعرياخت ولــــو أتملنــــا يف قصــــيد  )فضــــاء (24)"اره الشــــاعر منــــ  البــــدء لتحديــــد ســــريه يف بقي
لوجـد ها ذاتيـة االنطـال  وكـأن الشـاعر فيهـا خياطـ  نفسـ  وجيعـل لروحـ  جمّسـات بلوريـة تتحســس (املعـو
 :توم 

 "للر   
  سا ا البلورية 

 مثلما
 لل سد
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 مراايج املدهشة 
 الغمو  العاري

 نهمايبسط بي
 عشبه االليف
 لع  تنب اته

 تفص 
 (37)"عت كنه اللوحة

لعل من االمنان القـول ان الشـاعر يريـد يف قصـيد  الـديوان هـ ه ان يقـول ان الشـعر مي ـل مـرآ  للـرو  
م لما للجسد مرااه الي تعنس صورت  وه ا ما فهم  القاص جاسم عاصـي يف كلمـة الغـال  الـي كتبهـا 

هو معو االلفة احلاصلة من قنوات التآلف واملواءمة وهي صور  ختطها ال ات فنل ال ي يرتسم ":للديوان
الوجـداين فـال تنـت  غـري الشـعر ف نـ  النـال  املقتضـ  واملوسـو  بننهـة  –من خالل حتريك خ ينهـا املعـريف 

 الرو  وشواردها". مث يعاود الشاعر ذكر فضاء املعو داخل قصيد  الديوان:
 "ه  ترناثر 
 ا مء الر  

 يف  ضاء املع  ؟
 ماذا لو أل   الشاعر
 كريسراله يف الينابيأل
 ...لو   رموز االقاصي

  لة مرمي 
 قصيد  احلاملة 

 ذل  االزرق املرناهي
  ن ها 

  كهة الفرات 
 رمبا يفيض الغناء
 (38)اباللق االجبدي"

 -سـتال  )شـعرهافهم من الن  ان الشـاعر يتحـد  عـن وظيفـة الشـعر وحراكـ  اجملتمعـي النـ  يلقـي كري
بلحـاظ الـن  السـاب  يف روافـد البنـاء ال قـايف للمجتمـ  ليفـك حبسـ   رؤيتـ  بعـض الشـفرات  (مرآ  روح 

لـو  -الـي قـد حتـل بفنهـا بعـض املشـنالت الـي يواجههـا اجملتمـ  وينـون هـو النـف الـي هتـ  خنلـة احللـول
 ..لتساقط رطبا جنيا -صح التعبري

يعترب لون الوقار والسنينة واوـدوء والصـداقة واحلنمـة "ة سيميائية الن ويف االشار  اىل اللون االزر  ا
وقـد ذكـره الشـاعر بعـد القصـيد  احلاملـة  (29)"وهو اللون ال ي يشج  عل  الت يل اوـادئ والتأمـل البـاطين

                                                        
 91فضاء املعو  -23
 91فضاء املعو: -28
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وهنـ ا يسـتمر الشـاعر يف احلـدي  عـن الـرو  وامنانياهتـا وآالمهـا وهـو مـا يالمـس  .مما يؤيد تلـك الداللـة
حيــــ  اخـــ ت القضــــية  -يـــ  قصـــائد الــــديوان الـــي تنوعـــت مشــــارهبا بـــن الوجدانيــــة والوطنيـــة والقوميـــةمج

والدينيــة ممــا سيتضــح يف املباحــ  االتيــة لــ ا ف لــا حقــا قصــيد   -الفلســطينية مســاحة مــن قصــائد الــديوان
غايــة املرجــو  منــ  الــديوان وتــدور حــول معانيهــا مجيــ  قصــائد الــديوان وابلتــايل فــان عنــوان الــديوان حقــ  ال

ال مي هــر فقــط خاصــية التســمية فــالعنوان يتضــمن العمــل االدي لكملــ  م لمــا يســتتب  هــ ا االخــري "النــ 
 (11)ويتضمن العنوان ايضا".

 العناوين املتصلة بالعنوان االصلي
عدا قصيد  الديوان احص  البح  قصيدتن اخرين تشرتكان م  اسم الديوان وعنوان قصيد  الديوان 

و)بالغة املعو( فنالتا يتنون من مرك  اضايف كان املضا  الي  فيها (ملفرد  )املعو( وتا )زهر  املعواب
املعـــو وســـنعرض لـــبعض ارطـــوط العامـــة الـــي شـــنلت ملمحـــا يف ســـري التصـــورات الشـــعرية و وصـــووا اىل 

  .املتلقي
 :زهر  املع 

 "قب  ان يرعرى الصبا 
  يكشف عت ماسه للش ر 

 نهر:قلر لل
 ما ل ر ف  معناك ال يرفر  يف لغي 

  هي مت ضوء قنديل  احلامل املبركر
  ردىل مت اال ق
 صوت املناجا  

 أل   عل  عشبه املخملي 
  ثيث الغمام ال يء

  اي   ابحلب 
  ري زج البابلي املضيء

 .. اي صاحيب.ايها النهر
 ه   سير  زالة ر حي الي

 .......كنر ترع  صبااب ا
 يف  جدها مث  ضوء ال مر  ترغلغ 

 احا اآلن تفر  ابل ت ا   وا   هب رها 
 (13)"ل  اي.... اي  رات الغناء اال يق

ولعل املالح ة االوىل الي تستف  املتلقي يف ه ا الن  هو زخم الفاظ الطبيعة وك ـر  ورودهـا فيـ  حـىت 
–قرنفـل -النهـر-الشـجر –با  كأن الشاعر قد احتد هبا وش صها وجعل حياورها وحتاوره من ذلك )الص

                                                        
 28عتبات الن  البنية والداللة : -11
 21-9فضاء املعو : -12
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وهـ ا االمـر لـيس بغريـ  يف الشـعر العـري فالشـعراء منـ  العصـر  (الربتقـال–القمر –غ الة –غما  -عش 
م يقــف عنــد املتعــة اجلماليــة الــي اســتمدها مــن املن ــر الــ ي وقــ  عليــ  بصــره وم أتســره "اجلــاهلي مــنهم مــن

لتأمل والتعم  واالستلها  فقد ُاوز كل ما سب  حىت آل ب  الصور  املرئية وال االدبية فشغلت  عن اال   وا
االمر ان يتحد ابلطبيعة ف ل  عليها مشاعره وآالم  وتوهم منها مشاعر حتملها آونة اخرى وأتثر هبا حىت 

 .(11)غلبت علي  وصارت مشاعره هو ايضا"
كمــا –مــن شــعره  والقصــيد  ُــري حــوارا بــن الشــاعر ولــر الفــرات الــ ي احبــ  واخــ  مســاحة واســعة

ولنن الفرات ال جياذب  احلدي  وامنا يستجي  لندائ  وتوسالت  وافهم من القصـيد  ان الشـاعر  -سيتضح
خياط  الفرات ملهم  ال ي يوحي ل  الشعر ويرجوه ان ينفتح قرنفل معناه يف لغت  الن  حبيب  ال ي تدور 

 (ابت غ الـــة روحـــ  )وهـــي ل ـــل شـــعرهعلـــ  ضـــفاف  خلجاتـــ  الشـــعرية ويـــ كره الشـــاعر انـــ  كـــان يرعـــ  صـــبا
فيشنر الشاعر ممتنا لره امللهم ويهدي   (ن ي  الغما  الربيء)ويستجي  اخريا ل  الفرات ويفتح عل  قرحيت 

غناء قصائده االني  وقد اخت  الشـاعر مـن الليـل مجـال وحـاد  ملهمـ  )قبـل ان يتعـرى الصـبا ( علـ  حـد 
ن ــيم التصــور الــ ي ســيقود التحليــل والــ ي غالبــا مــا يــدم  بــن هــدفها ت"تعبــريه واالشــارات يف هــ ا الــن 

 .(17)الدوائر الن التحليل يتناول املنج  ابلفعل وهو منج  ال يرتك لنا خيارا يف تناول  كنل"
الـي تعــد  (امـا القصـيد  ال انيـة الـي اشــرتكت واختهـا مـ  العنـوان يف احـدى كلماتــ  فهـي )بالغـة املعـو

 :ن ر يف سياقها العا املفارقة  ة ملفتة لل
 "يف النز  

 اىل السط  
 يكرشف الصوت   ته 
 (14) ي ثث ابحلب اترمه"

 : ي و  يف م طأل ا ر مت ال صيد 
 ..."سيبركر الصوت ر عره

  لع  مرااي هواجسه 
 يف الصعود
 اىل ال اع 

 تبردئ الط س 
 (15)ابال عراق"

رعية داخل نسي  القصـيد  للوصـول اىل قمـة وقد اعتمد الشاعر اسلوب الرتاكم الداليل للتضادات الف
املفارقة السياقية الي تنتجها القصيد  كنل فهو هنا يضيف التضاد ال ي بدأه يف مطل  القصيد  ابلنـ ول 
اىل الســطح اىل تضــاد اخــر كــان يف اواخــر القصــيد  تقريبــا عــرب الصــعود اىل القــاع حيــ  تتصــارع االضــداد 

                                                        
 71الطبيعة والشاعر العري:  -11
 215سيميائية النصوص :  -17
 17فضاء املعو:  -16
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م طياهتــا الواحــد  علــ  االخــرى يف اوائــل القصــيد  وخوالهــا ولنــن وتشــتبك يف هــ ه القصــيد  حــىت تــرتاك
ليس عرب الوصف املألو  بل من خالل التوليد الداليل القائم عل  مبدأ السـب  والنتيجـة او االثـر واملـؤثر 
حىت تتعقد االضـداد يف سـلم القصـيد  لتنتهـي اىل املفارقـة السـياقية الـي تـنهض مـن اعمـا  تلـك االضـداد 

  .قةاملتالح
 العناوين الفرعية  :المبحث الثاني

 العناوين املبابر  :اوال

 املبا ر  ذات احلس الو ين - أ
يعطي العنوان املباشر داللة واضحة عن فنر  القصيد  فهو ال ينلف القارئ م يدا من اعمـال الفنـر 

ر مفــاتيح والتأمــل حــىت خيمــن يف مــا تــدور حولــ  مفاصــل القصــيد  وموضــوعتها الشــعرية اذ يســلمنا الشــاع
قبعـة اضـافية وال زينـة ملحقـة "ُربتـ  بن ـري مـن اليسـر والبسـاطة يف التعبـري والوضـو  يف الرؤيـة وهـو م ينـن

حبســم منتمــل قــد يســتغين عــن ال وائــد بــل انــ  مي ــل جــ ءا حيــوا مــن الــن  اىل درجــة ل يــل صــل  الداللــة 
وقــد كانــت اغلــ  عنــاوين (14)"لــ وكأنــ  دال ومدلولــ  ابقــي الــن  او ابلعنــس مــدلول يفســر دال الــن  ك

القصائد وطنية تتحد  عن مشاعر منشئها وعواطف  ُاه وطن  واحلس الوطين كان من اجلوان  املهمة يف 
مســري  الشــاعر االدبيــة وســريت  ال اتيــة و"ديدنــ  يف مع ــم قصــائده كــان الــوطن فقــد الــف شــتاءه القــارص 

بون وأتس  لويالت  كما يتأس  الفاقدون لنعمة التلـ ذ وصيف  الاله  وتغو بربوع  كما يتغو ب لك املغرت 
عـــرا  -بغـــداد–هـــ ا وقـــد كانـــت عناوينـــ  الوطنيـــة املباشـــر  كالتـــايل )احبـــك ا عـــرا   (13)"مبعطياهتـــا اجلمـــة

عرا  اجملد( وواضح من هـ ه العنـاوين ان موضـوعها -ح  العرا -سيدي العرا –سيدي الوطن -اجلهاد
الوطنية و قد كتبـت اغلـ  هـ ه القصـائد ابلشـعر العمـودي )مخسـة مـن هو الوطن وح  الوطن والقضاا 

 :(جمموع  ان قصائد(فجاء م ال يف قصيد  )عرا  اجملد
 " بالالالالالالالالالالالال  اي عالالالالالالالالالالالالراق جالالالالالالالالالالالالرى  الالالالالالالالالالالالراات
   الالالالالالالالالا  علالالالالالالالالال  مر جالالالالالالالالال  سلسالالالالالالالالالبيم
 تالالالالالالالالالالالالوهت ابملالالالالالالالالالالالال  قنالالالالالالالالالالالالدي  صالالالالالالالالالالالالدري
 زهالالالالالالالالالالالالا  غمالالالالالالالالالالالالي علالالالالالالالالالالالال  ا اتر قلالالالالالالالالالالالاليب
 جالالالالالالالالالالالدير ا الالالالالالالالالالالر اي   الالالالالالالالالالالين املفالالالالالالالالالالالدى
  يلالالالالالالالالالالال  يف ربيالالالالالالالالالالالأل احلالالالالالالالالالالالب عالالالالالالالالالالالرس

 يف  الالالالالالالالالالالاء اجملالالالالالالالالالالالد  صالالالالالالالالالالالر  سالالالالالالالالالالال  
 

  نالالالالالالالالالاء دمالالالالالالالالالي علالالالالالالالالال  ثغالالالالالالالالالر الصالالالالالالالالالبا  
  الالالالالالالالالالالالالال ا ر حالالالالالالالالالالالالالالي  آالء ا شالالالالالالالالالالالالالالراحي
  ابلفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  امللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالون ابالقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
  رق كهمالالالالالالالالالالالالس  رجسالالالالالالالالالالالالة صالالالالالالالالالالالالداحي
   الالالالالالالالالالالال  احلالالالالالالالالالالالالب  فالالالالالالالالالالالالاق اجلنالالالالالالالالالالالالا 
 علالالالالالالالالالالالال  النهالالالالالالالالالالالالريت للغيالالالالالالالالالالالالد املالالالالالالالالالالالالم 

 (18)"لشالالالالالالالالالالعب  يف ميالالالالالالالالالالاديت الكفالالالالالالالالالالا 
 

                                                        
 147سيميائية النصوص : -14
( نشــرت  جريــد  الدســتور يف عــددها مـن مقــال كتبــ  حســن البــ از عــن الشــاعر حتــت عنـوان )االبــداع لعلــ  درجــات االداء - 13
   1126نيسان -27بتاريخ  7154
 31فضاء املعو : -18
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النهرين والشـمس والن يـل وتتضح يف ه ه القصيد  الرو  الوطنية للشاعر و حب  للطبيعـة الـي ت ينـ  كـ
ورغم معا   الشاعر وقساو  احليا  مع  الي دعت  اىل هجر الشعر حينا من ال مان النشغال  ب رو  احليا  
الصعبة حي  حتول اىل العمل والتنس  الن ما يتقاضاه من مرت  شهري ال يسد نفقات معيشة عائلت  

فانـ  يـرى ان الـوطن الـ ي م مينحـ  بيتـا ليسـنن   مـ  ذلـك (19)وبدل االجيـار يف البيـت الـ ي يسـننون فيـ 
وترك  يعي  مرار  االنتقال من منان اىل اخر جيده اهال وجديرا اب   آات احل  والعش  وهـ ا يعنـس 
حالة االنتماء واالعت از ابووية اال  الي كان ميتاز هبا الشاعر فهو عل  الـرغم مـن السـلطات الفاسـد  الـي 

بقدسـية "ال ان  يرى شعب  ساعيا ما استطاع اىل حتقي  احلرية واحليا  النرمية فهو يـؤمنتوالت عل  العرا  ا
يقـول السـعدي يف (71)"الوطن مادامت اجلماعات في  متماسنة متضامنة تسع  اىل حتقي  احلرية والرفاهية

 :(ح  العرا )ه ا الصدد ضمن قصيد  عنوالا
 "الجالالالال  حبالالالال  احلالالالال  الشالالالالعر ا شالالالالدج

 الشالالالعب م تل الالالاعالال  هكالالال ا يف ضالالالمري 
 

  احلالالالالالالالالب مبالالالالالالالالدع ا شالالالالالالالالادي  تل يالالالالالالالالين 
 (13) اهنالالالالال  بنصالالالالالرك  ضالالالالالاء النيا الالالالالالني"

 

وقد رشح حسن الب از قصيد  )عرا  اجملد( آنفة ال كر اىل ان ُد وا موقعا يف احد النت  املنهجية 
 رمبا لسهولة فهمها ومشاعرها الصادقة وحالة السال  الي تشي  بن جنباهتا.

 مبا ر  ا رى    - ب
ان القصيد  الوحيد  الـي ادرجتهـا ضـمن هـ ا العنـوان مينـن ان ينـون يف عنوالـا بعـض الغمـوض رغم 

اال ان الت مــن مينــن ان يوصــلنا اىل فنــر  القصــيد  فشــاعر مــن كــربالء ينتــ  قصــيد  بعنــوان )ُليــات 
لـــي أول احتمـــال نضـــع  ملوضـــوعها ان تنـــون عـــن احلســـن )ســـال  هللا عليـــ ( ومأســـا  كـــربالء ا (الشـــهاد 

.. وقـــد صـــد  هـــ ا .احتلـــت مســـاحة واســـعة مـــن االدب النربالئـــي ابلتحديـــد فضـــال عـــن االدب العـــري
 :يقول فيها االحتمال م  السعدي ف ن قصيد  ُليات الشهاد  عن االما  احلسن 

 "دمالالالالالالالالالال  املضالالالالالالالالالاليء كزهالالالالالالالالالالر  الف الالالالالالالالالالر
 حلالالالالالالالالالالالم الفالالالالالالالالالالالرات بعالالالالالالالالالالال ب  رجسالالالالالالالالالالاله
   الالالالالالالالالو  هالالالالالالالالال ي االر  مالالالالالالالالال  حلالالالالالالالالالر
 مر الالالالالالالالالالالالالالال ر يف الشالالالالالالالالالالالالالالالالمس  ن هالالالالالالالالالالالالالالالالا

   يالالالالالالالالالالالالالر ي قصالالالالالالالالالالالالالة كشالالالالالالالالالالالالالفرمالالالالالالالالالالالالازا
 هالالالالالالالالالالو حكمالالالالالالالالالالة الثالالالالالالالالالالوار مالالالالالالالالالالا  رئالالالالالالالالالالر

 

 حلالالالالالالالالالت املالالالالالالالالالود علالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالم الالالالالالالالالالالدهر 
  الالالالالالالالالالالالدم الشالالالالالالالالالالالالهاد   الالالالالالالالالالالالرجس النهالالالالالالالالالالالالر
 مالالالالالالالالالالالالت سلسالالالالالالالالالالالالبي  اجملالالالالالالالالالالالالد  الفخالالالالالالالالالالالالر
 معالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالطوع  ر عالالالالالالالالالالالة اجلالالالالالالالالالالال ر
 زيالالالالالالالالالالالالالالف اجلنالالالالالالالالالالالالالالا   لعبالالالالالالالالالالالالالالة الغالالالالالالالالالالالالالالدر
 كالالالالالالالالالالالالاملوال حتمالالالالالالالالالالالال   ثالالالالالالالالالالالالور  الب الالالالالالالالالالالالر"

 

عـن االمـا  احلسـن والقصيد  سلسة املعو واضحة الفنر  تناد تنـون تقليديـة وم ختـرج عـن مـا كتـ  
اال الا ليست قصيد  راثئية ابملعو الصريح الن اجلانـ  املأسـاوي م ينـن يغلـ  علـ  طابعهـا العـا   

 :وامنا كان الشاعر يستجلي فيها تلك الشهاد  الي صارت كعبة لالحرار وحمور حلريتهم

                                                        
 3كان ه ا ضمن احلوار ال ي اشرت الي  يف املبح  االول هام  رقم   -19
 26اووية واحلرية يف شعر ادونيس : -71
 43فضاء املعو : -72
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 "دمالالالالالالالالال  الشالالالالالالالالالهيد  بالالالالالالالالالوء  صالالالالالالالالالدقر
 مالالالالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالالالالال اب جالالالالالالالالالالالالالم   كرتالالالالالالالالالالالالاله

 

 ر الالالالالالالالالالالالالاحلر يعشالالالالالالالالالالالالالق مولالالالالالالالالالالالالالد الف الالالالالالالالالالالالال 
 (11)"بفدائالالالالالالالالالالالالالالالالاله ليفالالالالالالالالالالالالالالالالالو  ابلعطالالالالالالالالالالالالالالالالالر

 

ومت  ا منها راية للتغيري ودافعا لرفض  وحياول الشاعر حتريك اومم متوسال بوحي شهاد  احلسن
 :اووان وال لم

 "مالالالالالالالالالالالالالا زلالالالالالالالالالالالالالر حتيالالالالالالالالالالالالالا يف ضالالالالالالالالالالالالالمائران
 ابحلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق حرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف ال ملغرصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب
 ال الالالالالالالالالالالالالدس تنالالالالالالالالالالالالالز  مالالالالالالالالالالالالالت  راسالالالالالالالالالالالالالره
 ال الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرم  عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراق عزتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 اي سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عا يف ليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  حمنرنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 و ننالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامروحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديت  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب م
 

 رمالالالالالالالالالالالالالزا بالالالالالالالالالالالالالوحي جهالالالالالالالالالالالالالادج  سالالالالالالالالالالالالالري 
 مرسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللط ابلعنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  اجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالور
 مالالالالالالالالالالالالالالال  انهلالالالالالالالالالالالالالالالا مبخالالالالالالالالالالالالالالالالب الشالالالالالالالالالالالالالالالالر
 هالالالالالالالالالالالالالال  ي بالالالالالالالالالالالالالال  االحالالالالالالالالالالالالالالرار ابل هالالالالالالالالالالالالالالر
 كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  االالم ابلصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 (11)"منضالالالالالالالالالالي اىل الر ريالالالالالالالالالالر  النصالالالالالالالالالالر
 

وتتجلــ  )ُليــات الشــهاد ( ابوضــح صــورها يف االبيــات االربعــة االخــري  مــن القصــيد  وكــأن الشــاعر 
 :رت  للقضية احلسينيةر  فيها فنرت  العامة ون 

 "مالالالالالالالالالالالالالا كالالالالالالالالالالالالالان حبالالالالالالالالالالالالال  يف ح ي رالالالالالالالالالالالالاله
 اال الفضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليلة  اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر امرنا
 اال اجلهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد  كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  داعيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 سالالالالالالالالالالالالالفر البطولالالالالالالالالالالالالالة مشالالالالالالالالالالالالالرق ابالالالالالالالالالالالالالدا

 

 اال اتبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاع السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنة الطهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر 
 ا عالالالالالالالالالالالالالالالم بر الالالالالالالالالالالالالالالوى هللا مالالالالالالالالالالالالالالالت امالالالالالالالالالالالالالالالر
 للنالالالالالالالالالالالالالالالور ينبالالالالالالالالالالالالالالال  ظلمالالالالالالالالالالالالالالالة الفكالالالالالالالالالالالالالالالر

 (14)بعظالالالالالالالاليم يومالالالالالالالال  عالالالالالالالالا ر الالالالالالالالال كر"
 

 ثانيا: العناوين الفرعية غري املبابر 
الفرعية الي ال تشري مباشر  اىل موضوع القصيد  نسبة اعل  من املباشر  يف جمموعـة  شنلت العناوين

)فضاء املعو( الشعرية ولعل ذلك بسب  الغموض وااليها  ال ي شنل  ة ابرز  عند الشاعر والغمـوض 
يعــد واحـــدا مـــن م ــاهر الشـــعر احلـــدي  وهـــو نتيجــة متوقعـــة لـــن  يعـــي  يف عصــر تنوعـــت فيـــ  احلضـــار  

حت اشــد تعقيــدا مــن كــل عصــورها الــي خلــت وقــد اصــبحت ذاكــر  الشــاعر تــ دحم فيهــا االفنــار واصــب
ولعل الوظيفة التشويقية (75)والفلسفات والرؤى لتدخل يف غفلة من الشاعر يف بناء الن  وتنوين خطاب  

اضــح الداللــة الـي يلعبهــا العنــوان الـ ي ال نعــر  عمــا تـدور قصــيدت  ابلــج واقـوى اثــرا مــن العنـوان املباشــر و 
وخاصة ابلنسبة للقارئ مت و  االدب اما القارئ البسيط فلعل  يستمت  ابلقصائد الوطنية الي ذكرهتا انفا 
يف اول ه ا املبح  ويعجب  الا معروفة من عنوالا اما القارئ ال ي ميتـاز حبـس نقـدي وادي مرهـف فانـ  

لعبـــة العنـــوان مـــاهي يف "لقصـــيد  دون اخـــ  و ردينجـــ ب اىل العنـــوان املـــراو  الـــ ي ال يســـلم لنـــا مفـــاتيح ا
احلقيقة اال لعبة اللغة وبصور  اخرى هي لعبة دالئل ختت لا عناصـر العنـوان الـي تسـتف  وترهـ  والـي حتيلنـا 
عل  مغامر  النتابة عل  التالع  واملراوغة عل  احلرية علـ  املطلـ  علـ  الـال حمـدود علـ  الفجـوات علـ  

                                                        
 39فضاء املعو : -71
   ن -77
 81  ن : -76
   724البيايت : ين ر: الرتمي  يف شعر -75



 
 

738 

 10 :العدد

 

علــ  نصــا قــد يــورط القــارئ لينتســ  مــن خــالل هــ ا التــوريط وظيفتــ  التجاذبيــة الــي املنــابر  والعنــوان بف
 .(74)"هدفها املتعة هدفها االستيالء بفعل اجل ب وتشوي  القارئ واستمالت 

وقــد حاولنــا تبويــ  تلــك العنــاوين ومجعهــا علــ  اســال مشــرتك حــىت تســهل دراســتها وتنــت م يف نســ  
 عت علي  العناوين عند احلدي  عنها ان شاء هللا.برتتي  معن وسن كر اجلام  ال ي مج

  :الفرات -3
وقــد مجعــت العنــاوين املندرجــة حتــت هــ ا العنــوان مــا كانــت مفــرد  )الفــرات( جــ ءا مــن بنيــة العنــوان او 

 –خنلة الفرات  –طفولة فراتية  –)ذاكر  الضفا   :تضمن العنوان مفرد  وا عالقة ابلنهر وكانت كالتايل
  ( فرات احل-الفرات

ــــل يف جمموعــــات الشــــاعر كلهــــا  ــــا للن ــــر يف)فضــــاء املعــــو( ب شــــنلت مفــــرد  )الفــــرات( حضــــورا ملفت
لنــي نستشــف رو  شــاعر مــا او علــ  االقــل شــاغل  االهــم ينبغــي ان نبحــ  يف اعمالــ  عــن تلــك "و(73)

ت وقــد تغـــريت مـــدلوال(78)النلمــة او النلمـــات الــي تـــرتدد اك ــر مـــن غريهــا فـــ ن النلمــة تـــرتجم عــن اوـــّم"
فمــر  كانــت تتحــد  عــن النهــر ومــر  كانــت الــوطن ومــر  كانــت تــرتبط بداللــة  -كمــا ســنالحظ-النلمــة 

مـن النلمـات املفـاتيح كمـا يسـميها  (املفرد  من اجلنبة املعجمية ل ا فمـن الصـحيح ان نعـد كلمـة )الفـرات
ان ااثرت االنتبـــاه  فـــرتدد كلمـــة ســـب ":ريفـــاتري اللـــا ت ـــري االنتبـــاه وهـــ ا معيـــار مهـــم لتلـــك النلمـــات يقـــول

 .(79)سيدرك اسرع من تردد كلمة اسندت وا قيمة فقط عن طري  تنرارها"
تتحــد  عــن عالقــة الشــاعر بنهــر الفــرات الــ ي كــان ملهمــ  كمــا اســلفنا  (فقصــيد  )ذاكــر  الضــفا 

 فنأن  يستمد طاقت  االبداعية من ذلك النهر ال ي يفيض ابلنماء واحليا  يقول:
 يظ  الفرات 

 ...لر حيصدي ا 
 عل  بعد
 ان           

 مت هباء 
 النخي       

 يرا د ابالجبدية
 .. لرها
 اي  رد  احلب:قا 

 هيا ا زيل 
  السباحة 

                                                        
 211العنونة والعالمة النقدية : -74
اار  29بتـاريخ  7187ين ر : )عندما ينون لر الفرات وطنا( مقال ل عبـد علـي اليوسـفي نشـرت  جريـد  الدسـتور العـدد  -73
1126   
 69البو االسلوبية يف شعر السياب : -78
 33معايري حتليل االسلوب : -79



 

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

739 

 يف أل ي       
 سفر 
 حنو 
 ر عرنا     

 ..اي  رات دمي
 مل تز 

 سا عا ابلغياب 
  و  ذاكري 

 (40)"ابلر ى          
 (62)كــل مــاء عــ ب فــرات"": اللغــوي للمفــرد  يقــول ابــن من ــورفتعــود بنــا للمعــو (امــا )طفولــة فراتيــة

فنــأن الفــرات يف هــ ه القصــيد  يعــرب عــن ع وبــة رو  الطفــل ونقائهــا وينــون احلــ  عنــده نقيــا مــن دون 
 :مصاو تشوب 

 ليرالالالالالالالالال   فالالالالالالالالال  املالالالالالالالالالالاء مالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالهدج
 مالالالالالالالالا كالالالالالالالالان احلالالالالالالالال   سالالالالالالالالات الالالالالالالالالر ى
 مالالالالالالالالالالالالالا امجالالالالالالالالالالالالال  الل الالالالالالالالالالالالالالالالالاء يف هالالالالالالالالالالالالالالدأ 
 كالالالالالالالالالالالالم لفالالالالالالالالالالالالرات احلالالالالالالالالالالالالب مشالالالالالالالالالالالالد د 

 لنهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر موصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالولة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاحريف اب
 

  الالالالالالالالالالالالالالالال  كالالالالالالالالالالالالالالالالال  اكالالالالالالالالالالالالالالالالال س احلالالالالالالالالالالالالالالالالالب 
   رمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات ز رق اللعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب
 ابلشالالالالالالالالالالالالال ر املاسالالالالالالالالالالالالالي عالالالالالالالالالالالالالت قالالالالالالالالالالالالالرب
 ر حالالالالالالالالالالالالالي  كالالالالالالالالالالالالالم من الالالالالالالالالالالالال ب قلالالالالالالالالالالالالاليب

 (41)"تسالالالالالالالالالالالالب  يف  الالالالالالالالالالالالعاعه الالالالالالالالالالالالال هيب
 

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

  ورد  الصبا  يف ضمريج بليغة 
 هبا  لر قبلة الصم  

 ال تطفئوا قنديله السا أل ابحلب 
  ه  بغريج أتتلق احليا  ؟

 مث يقول:
 تبا ملت حر   يمن الدج  

 حنو  رات الو ت اجلمي  
 كيف  وت حران 

 (41) هو  شيد اجملد     النصر عل  الطغا  ؟"
  الــوطن اجلميــل حببــ  وخنلــ  و وتشــرتك قصــيد  )الفــرات( مــ  اختهــا يف الــا ترمــ  للــوطن لننــ  هــ ه املــر 

 :وروده وغ ل 
 "عسلي الر ى 

                                                        
 5-6فضاء املعو:  -61
 العرب ماد  قص  لسان  -62
 13فضاء املعو : -61
 67فضاء املعو  -67
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 مو   يف   وس احليا  

 يف  ليه تزهر تفاحة االمنيات 
  الفرات البهي بورد احلنني 

 حر حب يفيض بن وى اليمام 
   وق النخي  
 يرد ق ابلعطر 

 (44)" الغز  السلسبي 
وقد اقرتن ذكر "ل حضورا يف الرتا  العريومن اجلدير ابل كر ان الفرات قد ح ي ابهتما  كبري وشن

اللــ ين جعــال  ــة لــ  فهــو ارض الفــراتن أي دجلــة  ،العــرا  بــ كر رافديــ  لريــ  الع يمــن دجلــة والفــرات
والفرات وبالد ما بن النهرين وي هر للمتتب  ملا ذكر عن ه ين النهرين ان الفرات ح ي ابهتما  اكرب من 

اتــ كر حــدي ا نســ  اىل اهــل البيــت  (65)"هــو عنــد املســلمن لــر مقــدلدجلــة اذ ورد يف ســفر التنــوين و 
مضمون  ان الفرات لر حيبنا وحنب  لنين م اجده يف كت  احلدي  فيما حب ت بل تسرب اىل ذاكريت  

 .من املنرب
  :ال ضية الفلسطينية-1

دل داللـــة وقــد كانـــت بعـــض عنــوانن القصـــائد تـــ (اخــدت القضـــية حصـــة اللل هبــا يف )فضـــاء املعـــو
زيتونـة القـدل( اال ان هنـاك قصـائد -مباشر  عل  ان موضوعها يدور حـول هـ ا ااـور م ـل )قـدل اوـدى

اخـرى ال يـدل عنوالـا علـ  موضـوعها اال ان عنـد ازاحـة السـتار عـن الـن  الـ ي ميـارل العنـوان معـ  دورا 
قصـيد  بعنـوان )ورد  الفجـر( كتبهـا لويهيا يوضح لنا مناسبة العنـوان للقصـيد  بتمـا  املناسـبة فمـ ال هنـاك 

 الشاعر كما عرّفها اسفل عنوان القصيد  )اىل الطفل الفلسطيين شاهد النصر حممد الدر ( يقول فيها:
 "مل تز   رد  الف ر يف دمه تسرغيث 

 مل تز  تسر ث  ط  الثائريت 
 ... احلليب املهدد ابل ر 

 ...مل يكرم  حلمه
 عور   ال اء  يف ظ  زيرو ة احلب م 
 (46)مل ت ق بعد  عم املمذ االمني"

واعتقـــد ان وظيفـــة هـــ ه اجلملـــة التعريفيـــة الـــي وضـــعت حتـــت عنـــوان القصـــيد  تشـــاب  وظيفـــة العنـــاوين 
امــا القصــيد  االخـرى )شــاهد  احلــ ( (63)"توضـ  لــ اد  االيضــا  وتوجيـ  القــارئ املسـتهد "ال انويـة الــي

 ادريس( ويقول فيها:الي كتبت )اىل الشهيد  الفلسطينية وفاء 
 "  اء 

                                                        
 31  ن  -66
 33الطبيعة يف الشعر العراقي احلدي  : -65
 3فضاء املعو : -64
 215عتبات من الن  اىل املناص : -63
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 حلب     
 اي قدس      

 اهدت   اء 
 الي  بيوم الل اء اجلمي  

 كريسراهلا
  هواها النبي         

  اهدت بنفس ة العمر 
  ارقة ابلدماء 

 (48)  اء"

  :احلب-1
عنــاوين شــنلت مفرد )احلــ ( عــامال مشــرتكا بينهــا  ةثالثــ (لغــة احلــ  -شــاهد احلــ  –)هــو احلــ  

تــدور يف فلــك واحــد لنــن عنــدما نــدق  الن ــر جنــد ان لنــل منهــا وجهــة معينــة  )شــاهد احلــ (   وكألــا
كتبت يف راثء شاعر كربالئي هو امحد اد  وقد كت  ه ا االسم حتت عنـوان القصـيد  مـن  دون االشـار  

 :اىل الراثء لنن  يتضح من قراء  القصيد 
 "قب  ان ترفر  

 سوسنة الف ر         
 ...يف دمه               

  اب  ف  الفرات 
  يف قلبه           

 لوعة              
 الزمت                 

 املسربا                     
 الرديء                      

  اب لكنه سا أل
 يف ر ى       

 (49)حبه السومري النبي "          
 فقصيد  وطنية ابمتياز يقول فيها: (اما )لغة احل 

 " الالالالالالالالالالدك العالالالالالالالالالالايل  ضالالالالالالالالالالار االعصالالالالالالالالالالر
 اي عراقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا يف دمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي احر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله
   ر اج البكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر يف قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا يي
 كالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالا  يالالالالالالالالالالالالاله مجيالالالالالالالالالالالالال  رائالالالالالالالالالالالالالأل

 

  هالالالالالالالالالالالواك العالالالالالالالالالالال ب جنالالالالالالالالالالالوى  تالالالالالالالالالالالالري 
 لغالالالالالالالالالالالالالالالة احلالالالالالالالالالالالالالالالب  معالالالالالالالالالالالالالالال  املطالالالالالالالالالالالالالالالر
 هب الالالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالالالمس  عالالالالالالالالالالالرس ال مالالالالالالالالالالالر

 (50) مضالالالالالالالالالالالاليء كالصالالالالالالالالالالالالبا  املزهالالالالالالالالالالالالر"
 

                                                        
 29فضاء املعو : -68
 48  ن:  -69
 57فضاء املعو : -51
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صـــاحبها امـــا قصـــيد  )هـــو احلـــ ( فهـــي تـــدور حـــول مشـــاعر احلـــ  وقدســـيتها ونبلهـــا وكيـــف يتمتـــ  
ـــــوطن ا  اابوبـــــة ا   ـــــا  لنـــــن الشـــــاعر م يـــــ كر ملـــــن مشـــــاعر احلـــــ  هـــــ ه هـــــل هـــــي اىل ال ابلصـــــبابة واوي

 :غريتا....لعلها موجهة اىل اجلمي  يقول فيها
 "  الالالالالالالالوس احلالالالالالالالالب مالالالالالالالالرياث الرسالالالالالالالالامي
   الالالالالالالالالالالالا  بل لالالالالالالالالالالالال  الن الالالالالالالالالالالالوى  نالالالالالالالالالالالالاء
  ا الالالالالالالالالالالالالرق ابملالالالالالالالالالالالالال  صالالالالالالالالالالالالالب  مجيالالالالالالالالالالالالال 
   الالالالالالالالالالالالوس دمالالالالالالالالالالالالي ي ر هالالالالالالالالالالالالا حنالالالالالالالالالالالالني
 اان ابالالالالالالالالالالالت النخلالالالالالالالالالالالة العالالالالالالالالالالال راء قلالالالالالالالالالالاليب

 

 مبعناهالالالالالالالالالالالالا جالالالالالالالالالالالالرى ذهالالالالالالالالالالالالب الكالالالالالالالالالالالالمم 
  الالالالالالالالالالالالالالالالالال ي كابرهالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالت احلمالالالالالالالالالالالالالالالالالالام
 ليغسالالالالالالالالالالالالالالالال  ابلشالالالالالالالالالالالالالالالال ى  رد املنالالالالالالالالالالالالالالالالام
  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالويل اىل عسالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  الغمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام

 (53) الالالالالالالالالالالالالالالالالين ابلصالالالالالالالالالالالالالالالالالبابة  اهليالالالالالالالالالالالالالالالالالام"
 

 :الطبيعة-4
الح نا فيما مض  ان الشاعر مول  ابست دا  الفاظ الطبيعة يف شعره ممـا زاده رقـة و شـاعرية لننـ  م 

الفاظـــا مســـتمد  مـــن وحـــي الطبيعـــة وعاملهـــا منهـــا)ورد  ينتـــف بـــ لك بـــل ضـــمن بعـــض عنـــاوين قصـــائده 
اما قصيد  ال نبقة فتـوحي يل الـا قصـيد  غـ ل لنـن حبنـم  (مدار اوديل -اجبدية الصبا  -ال نبقة -الرو 

البيئــة اااف ــة الــي تــر  الشــاعر فيهــا ونشــأ ال جنــد داللــة صــرحية علــ  ذلــك واملعــو يف قلــ  الشــاعر اوال 
 :يها... يقول ف.واخريا

 "ز ب ة الفرات 
 تن  ب الر   اىل معناك 

 حني يسطأل املدى 
 بلو   اجلمي   

 تن  ب الر   بشهو  ا طمق 
 تطري كالعصفور يف عامل  الفسي 

  لرمن يها ر فة ا عراق 
   زحا اال ضر  فو ية النخي 

 (51)عل  ضفا  حلم  اال يق يس ي "
عنوالــا )اىل الراحــل منــ ر اجلبــوري( وقــد اختــار امــا قصــيد  )مــدار اوــديل( فنانــت كمــا كتــ  حتــت 

 الشاعر صوت احلما  اوديل ملا في  من انن وح ن يلي  ابلراثء يقول فيها:
 ..." ادرتنا جسدا

  ر ح  يف ضمري املاء 
 اي عة 
 تظللنا 

 بوار  حب  االصف 
   س  حز نا كالورد 

                                                        
 24  ن : -52
 63فضاء املعو : -51
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 (51)ابملر  اجلمي "
لفاحصة للعنوان ال تنفي وحدها لفك شفرت  ومعرفة مغـ اه بـل يتضح لنا بلحاظ ما سب  ان القراء  ا

–البد احيا  من العود  للن  االكرب وهو القصيد  لالقرتاب من ذلك لنحصل عل  عالقة تربطهما معا 
والســب  يف ذلــك واضــح وهــو ان العنــوان بنيــة لغويــة من فــة تفتقــر اىل التفصــيل الــ ي  –الــن  وعنوانــ  

 .(56)وان اال وهو الن نستجلي  من مدلول العن
 الخاتمة 

بعد ه ه اجلولـة يف قـراء  شـعر الشـاعر نسـتطي  ان نـوج  عـددا مـن النتـائ   الـي توصـل اليهـا البحـ  
  :وهي
م ل عنوان اجملموعة الشـعرية اول اـة اشـارية ُـ ب انتبـاه املتلقـي ومي ـل رسـالة مـ ود  بشـفر  لغويـة -2

وقـد كـان العنـوان مـأخوذا مـن قصـيد  ا اهـا احـد البـاح ن قصـيد  .ةحيللها املستقبل ويؤووـا بلغتـ  الواصـف
 .الديوان وقد كانت ل ل فعال خالصة ُربة الشاعر الي ل لت ابجملموعة املدروسة

اتصــل عنــوا ن ابلعنــوان االصــلي للــديوان وقــد اشــرتكا معــ  مبفــرد  )املعــو( وتركيــ  اجلملــة فهمــا   -1
 . كان املضا  الي  فيهما املفرد  املشرتكة وتا زهر  املعو وبالغة املعوكالعنوان يتنو ن من مرك  اضايف

م لـــت العنـــاوين املباشـــر  ذات احلـــس الـــوطين نســـبة عاليـــة ابجملموعـــة حيـــ  يشـــري عنـــوان القصـــيد  -7
بوضــو  الــا قصــيد  وطنيــة وكانــت اك ــر القصــائد الوطنيــة يف الــديوان قــد ن مــت ابلطريقــة العموديــة لــن م 

 .الشعر
امـــا العنـــوان املباشـــر الـــ ي تضـــمنت  اجملموعـــة كـــان عـــن قصـــيد  حســـينية ا اهـــا الشـــاعر ُليـــات  -6

الشهاد  اال ان القصيد  ليست راثئيـة ابملعـو الصـريح  الن اجلانـ  املأسـاوي م ينـن يغلـ  علـ  طابعهـا 
استشــهاد االمــا   العــا  وامنــا كــان الشــاعر حيــاول اســتجالء ذلــك احلــد  الــ ي غــري مســار التــأريخ اال وهــو

 .احلسن 
شنلت العناوين الفرعية الي ال تشري مباشر  اىل موضوع القصيد  نسـبة اعلـ  مـن املباشـر  ولعـل  -5

 .ذلك لن عة الغموض الي شنلت هي االخرى  ة ابرز  يف شعره
 ا شنلت مفرد  الفرات حضورا ملفتا يف اجملموعـة الشـعرية وقـد مجعـت العنـاوين املندرجـة حتـت هـ-4

 العنوان فنانت مفرد  الفرات ج ءا من بنية العنوان او تضمنت مفرد  وا عالقة ابلنهر كالضفا  م ال.
اخــ ت القضــية الفلســطينية حصــة ال لل هبــا يف )فضــاء املعــو( وقــد كانــت اغلــ  القصــائد الــي -3

 .حتدثت عن القضية حتمل داللة لويهية وال تشري اىل موضوعها مباشر 
ر مولعـا ابسـت دا  الفـاظ الطبيعـة يف شـعره ممـا زاده رقـة وشـاعرية وم ينتـف بـ لك بـل كان الشاع-8

 .ضمن بعض عناوين قصائده الفاظا مستمد  من وحي الطبيعة وعاملها

                                                        
 41  ن : -57
 67ائية العنوان :ين ر :سيمي -56
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تجاهات الفكرية الواقعية النظرية الواقعية: دراسة في االصول واال

 المعاصرة ))قراءة في الفكر السياسي االمريكي المعاصر((

The Realistic Theory: Study in the contemporary 

intellectual trends"Reading in the contemporary 

American Political thought" 

                           Assist. lec. Mithaq M. Disher (1)م.م ميثاق مناحي دشر 
  

 المستخلص

تعد الن رية الواقعية من ابرز واهم الن رات الي سيطر  عل  السلوك السياسي ارارجي االمريني من  
ومـا تـ ال هـ ه الن ريـة حتنـم السياسـة ارارجيـة االمرينيـة والسـلوك  ،احلرب العاملية ال انية وحـىت يومنـا هـ ا

م تعد أتخ  مبفهو  احلرب والقو   -املدرسة الواقعية–الية اجلديد . تلك املدرسة ارارجي م  املدرسة الليرب 
وم لت ترابطا  مـ   ،وفوضوية الن ا  الدويل وامنا اخ ت االعتمادية الدولية والتعاون املشرتك والقو  الناعمة

دل تلك املفاهيم السابقة فهناك الن ري من املفاهيم الي اعتمدت ب ،املدارل االخرى م ل الليربالية اجلديد 
ووـــ ا أتخـــ  الن ريـــة الواقعيـــة حيـــ ا كبـــريا مـــن االهتمـــا  ابلنســـبة لدارســـي العلـــو   ،الـــي تعـــد اك ـــر تشـــاؤمية

وقد ترك ت هـ ه الدراسـة حـول االصـول الفنريـة االوربيـة واالمرينيـة للن ريـة  ،السياسية والعالقات الدولية
الن رية الواقعيـة مبفهومهـا التقليـدي واجلديـد واالُاهـات الفنريـة ومن مث  ،الواقعية والعناصر الن رية ك لك

حيــــ  م لــــت تلــــك  ،املعاصــــر للفنــــر الــــواقعي والــــي ل ــــل ابلن ــــرات الدفاعيــــة اوجوميــــة والنيوكالســــينية

                                                        
 ابح  يف مرك  الدراسات االسرتاتيجية /جامعة كربالء. - 2
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 ،الن رات مبفاهيمها امل تلفة السـلوك ارـارجي للسياسـة االمرينيـة وتطلعاهتـا املسـتقبلية ون رهتـا إىل العـام
 سدت الفنر السياسي االمريني املعاصر والطريقة التعامل م  مستجدات الن ا  الدويل.وج

Abstract 
The realism school regardedthe most important theory and the most 

prominent theory that control the US external political behavior since World 

War II to the present day, and this theorycontinues leading US foreign 

policy and external behavior with the neo-liberal school. The Realism 

school no longer adopt the concept of war, power and chaotic international 

order, but took the international reliability and mutual cooperation and soft 

power, and represented interconnected with other schools such as neo-

liberalism، there are a lot of concepts has been adopted rather than those 

previous concepts which thy are more pessimistic. Then the Realism 

theory has a great deal of attention for students of political science and 

international relations. This study has focused on the intellectual 

Europeanand Americanorigins of realism theory and elements of theory as 

well as concentrated، and then the traditional and newrealist theory 

concept and the contemporary intellectual trends which represent the 

defensiveand offensive neoclassicalthought and theories، which 

represented those concepts of different theories external behavior of US 

foreign policy and it's future aspirations and outlook to the rest of the 

world، and embodied the contemporary American political thought and it's 

own way to deal with the changes in the international order.  

 المقدمة

إن احلدي  عن الن رية الواقعية واصووا الفنرية يشنل أتية كبري  سواء علـ  صـعيد الفنـر السياسـي 
وذلــك ملــا م لتــ  هــ ه الن ريــة مــن مرجعيــة فنريــة علــ  الصــعيد  ،اصــر أو علــ  صــعيد العالقــات الدوليــةاملع

الن رية الواقعية املرج  الفنري للسياسات االمرينيـة احلدي ـة واملعاصـر  علـ  الصـعيد  م لتوقد  .ارارجي
 ،درســة امل اليــة والســلوكيةضــاربة بــ لك كــل املــدارل الــي عرفتهــا السياســة ارارجيــة وال ســيما امل ،ارــارجي

حي  كان ظهور ن رية الواقعيـة السياسـة هـو نتيجـة طبيعيـة لإلخفاقـات الـي منيـت هبـا املدرسـة امل اليـة يف 
وفشــلها يف منــ  أو ردع الــدول يف احلــرب العامليــة ال انيــة واحلــد مــن  ،احلــد مــن الصــراعات واحلــروب الدوليــة

وقــد جـاءت الن ريــة الواقعيــة ملعاجلــة كــل تلــك االخفاقــات  ،تهــا للعــاموايضــا مل اليتهــا العاليــة ورؤي ،تطلعاهتـا
ومـا زالـت هـ ه املدرسـة حتنـم السياسـات ارارجيـة ولدراسة العام مبا هو كائن وليس مبا ينبغـي أن ينـون. 

وسياسة الوالات املتحـد  األمرينيـة بشـنل خـاص؛ وذلـك ملـا ل لـ  هـ ه املدرسـة مـن واقعيـة  ،بشنل عا 
 عيد ارارجي بن رهتا التفاعلية م  العام ارارجي ون راهتا املتجدد . عل  الص
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 فرضية الدراسة 

إن ن ريـة الواقعيـة السياسـية مبفهومهـا التقليـدي واجلديـد واُاهاهتـا "تنطل  الدراسة من فرضية مفادهـا:
لي تستجي  هبا يف الطريقة ا ،الفنرية املعاصر  جسدت الفنر السياسي االمريني عل  الصعيد ارارجي

ابتــداء  مــن احلــرب العامليــة ال انيــة  ،الــوالات املتحــد  للتغــريات واالحــدا  احلاصــلة يف بنيــة الن ــا  الــدويل
. ووـ ا حتــاول الدراسـة التأكــد "ابحلـرب البــارد  ومـن مث احلـرب علــ  اإلرهـاب وفـ  الــنه  االمرينـي ومـرورا  

وأتثريها  ،ة للن رية الواقعية واُاهاهتا الفنرية املعاصر من صحة الفرضية انطالقا من دراسة االصول الفنري
 عل  االسرتاتيجية االمرينية ومنه  التفنري السياسي األمريني.

 منهجية الدراسة

اقتضــت املنهجيــة العلميــة لتأكــد مــن صــحة الفرضــية اعتمــاد الدراســة علــ  اســالي  عــد  مــن اســالي  
واالسلوب التحليلي الـ ي اعتمـد يف  ،سة االحدا  الدوليةومنها االسلوب التارخيي لدرا ،البح  العلمي

 ،وايضــــا االســــلوب املقــــارن بــــن الواقعيــــة بشــــنلها التقليــــدي واملعاصــــر ،حتليــــل ال ــــواهر واملواقــــف الدوليــــة
 والدفاعي واوجومي.

 هيكلية الدراسة

االسـتنتاجات: اقتضت الضرور  العلمية تقسيم الدراسة إىل مبح ـن اضـافة إىل مقدمـة وخالـة ومـن مث 
لدراسـة األول  خصـ مطلبـن وتفـرع إىل تناول املبح  األول االصـول والركـائ  الفنريـة للن ريـة الواقعيـة. 

الركــائ  الفنريــة املعاصــر   ف صــ  لدراســةال ــاين  االصــول الفنريــة االوربيــة واالمرينيــة للن ريــة الواقعيــة أمــا
الن ريـــة الواقعيـــة واالُاهـــات الفنريـــة الواقعيـــة ة لدراســـاملبحـــ  ال ـــاين  خصـــ للن ريـــة الواقعيـــة. يف حـــن 

ن ريتـا الواقعيـة التقليديـة والواقعيـة لدراسـة املطلـ  األول  خص  ،إىل مطلبن أيضا  ومت تقسيم ،املعاصر 
 االُاهات الفنرية الواقعية املعاصر . فقد خص  لدراسةاما املطل  ال اين  ،اجلديد 

 فكرية للنظرية الواقعيةالمبحث األول: األصول والركائز ال

إن احلــدي  عــن األصــول الفنريــة للن ريــة الواقعيــة مي ــل ضــرور  مهمــة ملعرفــة اجلــ ور واألســس الفنريــة 
والفلسفية الي شنلت األسال الفنري والقاعد  الفنرية الي استندت عليهـا الطروحـات الن ريـة للن ريـة 

وكــ لك األســس  ،ســفة األوائــل غــري األمــرينينول لــت تلــك األصــول بطروحــات الفال ،الواقعيــة فيمــا بعــد
واألصول الي سادت ال قافة األمرينية فيما بعد والي م لت األصول األمرينية للواقعية. فضال عن الركائ  

 الفنرية الي شنلت العناصر الن رية للن رية الواقعية.
 ةاملطلب األول: األصول الفكرية األوربية واألمريكية للنظرية الواقعي

وال تنتمل الدراسة العلمية وا إال ابلعود  إىل  ،ال مينن احلدي  عن الن رية الواقعية بصور  أو لخرى
األصول أو الطروحات الفنرية للمن رين األوائل من دعا  الواقعيـة السياسـية يف دراسـة العالقـة بـن الـدول 

 ،ثيوســـيديدل"أفنـــار كـــل مـــن ومنطـــ  التفنـــري السياســـي لرجـــل الدولـــة. وقـــد ل لـــت تلـــك الطروحـــات يف
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". كــــ لك احلــــال ابلنســــبة لألصــــول الفنريــــة األمرينيــــة الــــي ســــادت ال قافــــة بسمينيــــافيللي وتومــــال هــــو 
 السياسية األمرينية والي شنلت األصول األمرينية للواقعية.

 ا صو  الفكرية ا  ربية للنظرية الواقعية .3
ـــــــــــــــــــــــــة الواقعيـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة للن ري ـــــــــــــــــــــــــ  املفنـــــــــــــــــــــــــر ستقتصـــــــــــــــــــــــــر دراســـــــــــــــــــــــــة األصـــــــــــــــــــــــــول األوربي ة عل

ملعرفـة طروحـاهتم الفنريـة  ،تومـال هـوبس""واملفنـر االجنليـ ي"مينيافيللي"وااليطايل"ثيوسيديدل"اإلغريقي
 الي شنلت األسال الفنري للن رية الواقعية.

 ق.م(195 -460أ. ثيوسيديدس )
ـــواقعي إىل املفنـــر اإلغريقـــي رب الـــ ي قـــا  بتفســـري أســـباب حـــ ،"ثيوســـيديدل"تعـــود جـــ ور الفنـــر ال

وخلــ  يف النهايــة لن حــروب البيلوبونرييــة ســببها  ،بــن أســبارطة وأثينــا ، .  (616-672البيلوبونرييـة )
وقــد شــنلت احلــرب بــن أثينــا . (1)تنــامي قــو  أثينــا العســنرية لدرجــة قــد ُعلهــا هتديــدا مباشــرا ألســبارط 

ا  التسلح ال ي كان عل  أشده وأسبارطة حمور الدراسة الي قا  هبا ثيوسيديدل لتؤكد من خالوا أن سب
راج  ل اد  قو  أثينا االمر ال ي عدت  أسبارطة هتديدا أللا ح ت ح وها.  ،واملتسب  يف اندالع احلرب

ومــن مث يعــد ســبا  التســلح والــ اد  يف القــو  العســنرية إلحــدى الــدول هتديــدا ألمــن جرياهــا والســب  يف 
بارطة منطـ  سياسـة القـو  وذلـك انطالقـا مـن التفـو  حيـ  فرضـت دولـة أثينـا علـ  أسـ ،(7)نشوب احلرب

حيــ  يبــدو واضــحا  أن علــ  الضــعفاء الرضــو  لرغبــة األغنيــاء يف  ،العســنري الــ ي كانــت تتمتــ  بــ  أثينــا
. وتعــــد مالح ـــــات ثيوســــيديدل هـــــ ه وغريهـــــا حــــول تصـــــر  الــــدول نـــــوا  إحـــــدى (6)التوســــ  والتســـــلط

 ألفــي مـن أك ـر قبــل ثيوسـيديدل أتكيـدات ومنــ . (5)لـدولا بـن العالقــات تقيـيم يف األساسـيةاملنهجيـات 
 الواقعيـة دعـا  دأب فقـد ،(4)"صـنع  مـن القـو  لننهم ما كل يصنعون األقواء لن"مليان حوارات يف عا 
 أ ــاه مــا إىل يــؤدان الــدويل الن ــا  يف الفوضــوية لليــ  ومــا اإلنســان طبيعــة لن القائــل التفســري ترديــد علــ 

 ثيوسيديدل وحس . (3)"قوهتم ب  تسمح حد أقص  إىل يتوسعوا أن"للحنا  الدائم املبدأ ألكرب فريدريك
ف ن احلرب كانت نتيجة للتغريات املن مة الـي حصـلت يف  ،اإلطار التحليلي للحرب البيلوبونريية ذات يف

                                                        
 ،كليـة العلـو  السياسـية  ،جامعـة قسـنطينة ،حب  منشور ،اهم التيارات املهيمنة يف العالقات الدولية ،واخرون ،بومنجل خالد - 1
 .http://goo.gl/qXrcOe. ان ر الرابط: 4ص ،2126 ،اجل ائر
 ،اطروحــة دكتــوراه ،قصــور بنــاء متطلبــات الدولــة يف الدولــة يف افريقيــا وانعناســاهتا علــ  األمــن واالســتقرار فيهــامــدوين  ،علــي - 7

 .42ص ،1126 ،اجل ائر ،قسم العلو  السياسية ،كلية احلقو  والعلو  السياسية  ،بسنره –جامعة حممد خيضر 
رســـــالة  ،1118-2991ت املتحــــد  األمرينيــــة يف العــــرا  االبعــــاد االســــرتاتيجية لتــــدخل الــــوالا ،عبــــد النــــر  ،ل اعيــــل - 6

 ،1121 ،اجل ائــر ،جامعــة اجل ائــر )دايل ابــراهيم( ،كليــة العلــو  السياســية واالعــال  قســم العلــو  السياســية والعالقــات الدوليــة  ،ماجســتري
 .8ص

 ،االمــارات ،2ط ،مركــ  احبــا  ارلــي ترمجــة  ،املفــاهيم األساســية يف العالقــات الدوليــة ،مــريي ،مــارتن واوكاالهــان ،غــريفت  - 5
 .656ص  ،1118
احلـــوار النيـــوواقعي والنيـــوليربايل حـــول مضـــامن الصـــعود الصيين)دراســـة الـــرؤى املتضـــاربة حـــول دور الصـــن  ،حنيمـــي ،توفيـــ  - 4

 -جامعـة ابتنـ  ،  السياسـيةكليـة احلقـو  والعلـو  السياسـية قسـم العلـو  ،املاجستري م كر  مقدمة لنيل درجة ،املستقبلي يف الن ا  الدويل
 .22ص  ،1118،اجل ائر ،ابكري

ص  ،1127 ،جامعـة بغـداد ،64العـدد  ،جملـة العلـو  السياسـية ،البنيوية العصرية يف العالقات الدولية ،امحد نوري ،النعيمي - 3
62. 
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اوزت هبا حدود قو  ن ريهتا دويالت ا عنصر القو   ،ملدن األسبارطيةالي امتلنتها دويالت املدن األثنية ُو
مما جعل حتمية احلرب أمرا  واقعا  يف سيا  تعاظم قـدرات أثينـا يف مقابـل ضـعف وحمدوديـة القـدرات لـدى 

وهو ما أدى إىل حصول تغري يف هرمية الن ا  السياسي الدويل آن اك ملصلحة الطر  األول يف  ،أسبارطة
تبـدأ املدينـة بتسـليح نفسـها "العـام اليـو ين .وقـد وصـف ثيوسـيديدل عمليـة التطـور هـ ه يف(8)معادلة القـو 

فألـــا تصـــل إىل  ،ومـــا أن تصـــبح جمهـــ   مبعـــدات قويـــة ،مـــن أجـــل أن ال تقـــ  حتـــت طغيـــان مدينـــة أخـــرى"
حــىت تنتقــل لوضــ  الــدول اجملــاور  وــا  ،ومــا أن تقــو  بــ لك ،االسـتدالل لن اوــد  أن تصــبح حمميــة أك ــر

يــة؛ أللــا م تبحــ  إال عـــن الــدفاع عــن مصــاحلها، وأن املوازنـــة امربال -ابلتـــايل–وتصــبح  ،حتــت وصــايتها
 الوحيد  لوقف هيمنة قوى كربى تنمن يف نتيجة حتالف اآلخرين. 

يعتقــد ثيوســيديدل لنــ  ال يوجــد ن ــا  مينــن االعتمــاد عليــ  فــو  ن ــا  دول املــدن املســتقلة. ويتبــو 
تقد بوجود صفات اثبتة للطبيعة البشرية يف كل إذ كان يع ،ثيوسيديدل ن ر  متشائمة عن الطبيعة البشرية

أو ينرهون بعضهم الـبعض ابلطريقـة  ،العصور وعل  اختال  أعراقهم وم اهبهم حيسدون بعضهم البعض
وهــو أن  ،أن الفرضــيات األساســية للواقعيــة جليــة يف كتــاب ثيوســيديدل". ويــرى روبــرت كــوهن(9)نفســها

وأن ســـلوك  ،نيـــا ت اإلقليميـــة )دول املـــدن( يف تلـــك احلقبـــةالفاعـــل األســـال يف السياســـة الدوليـــة هـــي ال
وتقــو  حبسـاب مصـاحلها انطالقــا  مـن مفهــو   ،وأن الـدول تبحــ  عـن القـو  ،الـدول مينـن تفســريه عقالنيـا

لن ن رهتم للعام  وللقول ،.ول لك فالواقعيون دائما  ما حيتجون لتأسيس تقليد اترخيي متواصل وم(21)القو 
ور احلقيقي للمـن م األول للسياسـة بـن الـدول وهـو ثيوسـيديدل. أثنـاء احلـرب البـارد  كـان ترج  إىل ال ه

علمــاء السياســة يرجعــون ابســتمرار إىل ثيوســيديدل مــن أجــل الوصــول إىل رؤيــة حتليليــة ألســباب وهينلــة 
بونرييــة ذلــك الصــراع. وحــاول عــدد مــن الــواقعن املعاصــرين أن يقــارنوا بــن رؤيــة ثيوســيديدل للحــرب البيلو 

 ،(22)وأسبارطة لوضاع احلرب البارد  والعالقة بن الوالات املتحد  واالحتاد السـوفييوالعالقات بن أثينا 
م لمـا  ،وأن هناك نوعا  من ال نائية القطبية بن أثينا وأسبارطة لننها لـيس كمـا هـي اآلن يف عاملنـا املعاصـر

 يعتقد كيسنجر. 
 ممـا ،األخـرى املـدن مـ  تتفاعـل مدينـة وكل املدنية الدولة جودو  عر  ثيوسيديدل ف ن حال كل عل 

 عن تنافسي بشنل وإما الدبلوماسية طري  عن سلمي بشنل إما ترتجم النيا ت ه ه بن عالقات ينت 
 عـن فضـال ،التهديـد كمفهـو  ثيوسـيديدل مـ  التبلـور يف الواقعيـة املفاهيم بعض بدت كما. احلرب طري 
 ســت ل الدوليــة للسياســة ثيوســيديدل حتلــيالت فــ ن وبــ لك. (21)املصــلحة مفهــو و  ،القــوى تــوازن مفهــو 

                                                        
كليـــة العلـــو    ،رســـالة ماجســـتري ،ةاملـــنه  الـــواقعي واثـــره علـــ  السياســـة ارارجيـــة األمرينيـــ ،عبـــد األمـــري عبـــد احلســـن ،ابـــراهيم - 8

 .76ص  ،1119 ،جامعة بغداد ،السياسية
 ،1113 ،الســليمانية ،مركــ  كردســتان للدراســات االســرتاتيجية ،2ط ،ن ريــة الواقعيــة يف العالقــات الدوليــة ،انــور حممــد ،فــرج - 9

 .282-281ص
 .75ص  ،مصدر سب  ذكر  ،عبد األمري عبد احلسن ،ابراهيم - 21
 .282ص  ،املصدر الساب  ،ور حممدان ،فرج - 22
 .3ص ،ذكر  سب  مصدر ،واخرون ،خالد بومنجل - 21



 

 النظرية الواقعية: دراسة يف االصو   اال اهات الفكرية الواقعية املعاصر  ))قراء  يف الفكر السياسي االمريكي املعاصر(( 

792 

 دا  مـــا للمســـتجدات أعمـــ  فهـــم حتقيـــ  يف املســـاعد  يف لتوظيفهـــا ابســـتمرار قـــراء  وإعـــاد  نقـــاش موضـــ 
 مــن جمموعــة اسـتنتجت  مــا وهــو ،الدوليـة العالقــات إدار  يف أوىل كوســيلة القـو  وبقيــت اويمنــة إراد  بقيـت
 التحليليـة ثيوسـيديدل صـياغات مـ  مرتابطـة مقـارابت يف الدولية السياسة حقل يف املت صصة ساتالدرا
 . (27)البارد  احلرب بعد ما حقبة يف اويمنة ل  استمرار مغبة من املتحد  الوالات في  ح رت ،ألثينا

 (م3517-3469) ميكيا يللي ب.  ي وال
 الــ ي مينيــافيللي نيقــوال االيطــايل املفنــر افنــار يف واضــحة بصــور  الواقعيــة ظهــرت النهضــة عصــر يف
 أن ينبغــي مـا ولــيس ابلفعـل كـائن هــو مـا رؤيـة مــن األفنـار تلــك وتنطلـ . ثيوسـيديدل مبــادئ علـ  أكـد

 وأن ابلفضــــيلة متمســــنا ينــــون ال أن كيــــف يعــــي أن عليــــ  ابحلنــــم أن حيــــتفظ أراد إذا فاحلــــاكم ،ينــــون
 سياســات يتبـو أن جيـ  احلــاكم وأن لألفـراد الشـرير  الطبيعــة علـ  وأكـد .للحاجــة وفقـا مقدراتـ  يسـت د 
 البشـــر ألن ؛(26)الـــدول بـــن الصـــراع منـــ  يف دولـــة مصـــلحة حتقيـــ  أجـــل مـــن العـــادين األفـــراد عـــن ختتلـــف
تلك الشهوات تفشيا  وانطواء عل  خطور  حمتملة  أك ر وأن ،وشهواهتم ال اتية مصاحلهم ابألسال تدفعهم

أى أن حــاكم الدولــة هــو الضــامن احلقيقــي والوحيــد للســال  الــداخلي؛ ألنــ  وحــده ور  ،هــي شــهو  الســلطة
 . وهب ا يعطـي مينيـافيللي لألمـري الصـور  أو الصـفات الـي لننـ  مـن(25)يتمت  بسلطة فرض ذلك السال 

القا  انط ،فاألمري جي  أن ينون واقعيا ال يفنر إال يف ميدان الواق  ،مواجهة الطبيعة البشرية وحالة احلرب
. وت هـــر واقعيـــة مينيـــافيللي يف أولويـــة (24)مـــن انتصـــار األقـــوى وهـــي ال ـــاهر  األساســـية اجلليـــة يف التـــاريخ

وهـو املوضـوع املركـ ي الـ ي تـن  عليـ  دراسـات مينيـافيللي. وركـ  بشـنل كبـري علـ   ،الدولة عل  الـدين
هـو اوـد  األ ـ  أليـة سياسـة.  مفهو  الدولـة. وابلنسـبة لـ  فـ ن اااف ـة علـ  بقـاء الدولـة وحنـم األمـري

حبيــ  تســتطي  الوقــو  ضــد أي هجــو   ،ويف رأيــ  أن أفضــل بنــاء داخلــي للدولــة هــو حماولــة تقويــة ذاهتــا
اجملال السياسي ل  قواعده وقوانين  اراصة ب  وال عالقة ل  ابلقـيم السـائد   أن. وهو يرى (23)مفرتل عليها

األكــرب علــ  تصــور الن ريــة الواقعيــة كــان بفضــل أعمــال األمــري وأن األثــر  (28)يف اجملــال الــديين واألخالقــي
الغايــة تــربر "ومــن خــالل طرحــة عــ ل العمــل السياســي عــن أي مضــمون أخالقــي جمســدا مبــدأ ،مينيــافيللي

وهــو جــوهر النصــائح الــي تــس هبــا األمــري والــي تتعلــ  مبجملهــا بنيفيــة االســتيالء علــ  الســلطة "الوســيلة
  .(29)واحلفاظ عليها
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 عــن عليهــا اااف ــة وكيفيــة الدولــة: هــو مينيــافيللي دراســات عليــ  انصــبت الــ ي الــرئيس املوضــوع إن
. املرت قـة غـري مـن املـدرب الن ـامي واجلـي  ،خاصـة بفضائل يتحل  ال ي القوي األمري سلطة وجود طري 
 يف لعبت  ال ي والدور الننيسة وسلطة الدين بن فر  أن  إال ،واألخال  الدين عن السياسة فصل ان  م 

 الواقـــ  قبـــل كونـــ  يف تنمـــن التارخييـــة مينيـــافيللي فمســـؤولية. (11)املوحـــد  ايطاليـــا بنـــاء مقومـــات إضـــعا 
 أن أعلـن قـد كونـ  ويف الصـفة هب ه عن  وداف  ،عامة قاعد  وأعده ،السياسية الالأخالقية واق  ،السياسي

 الالأخالقيــة لألســالي  احلنــا  اســت دا  حلــل إنــ  حيــ  ،أخالقيــة ال سياســة جبــوهره هــو السياســي اجملــد
 املمارسـة يف القـو  دور علـ  أيضـا وركـ . (12)الـراء ثـوب يلـبس لن األمـري ونصح ،أهدافهم تنسبهم طاملا

 الفـــرد يتبناهـــا الـــي تلـــك عـــن ختتلـــف أخالقيـــة معـــايري علـــ  يعتمـــد أن البـــد احلـــاكم أن مؤكـــدا   ،السياســـية
 لن ويـــرى. (11)املصـــاو علـــ  تصـــارع هـــي السياســـة وأن ،ائهـــاوبق الدولـــة أمـــن ضـــمان أجـــل مـــن العــادي؛
 بضــرور  يعتقـد كمـا. منهـا الـت ل  احلـاكم علـ  جيـ  مث ومـن ،املسـيحية البـدع مـن تـا والـدين األخـال 
 القــو  اســتعمال يف يــرتدد ال أن احلــاكم وعلـ  ،الدولــة مصــلحة ختــد  ال الـي واملواثيــ  العهــود مــن الـت ل 

 الن ؛(17)األمــان لــ  ينفــل قــوي جــي  انشــاء بضــرور  احلــاكم يســتهن أن ينبغــي ال كمــا ،الضــرور  عنــد
 مــن نـوعن وجــود يـرى وهــو. قوهتـا وزاد  للدولــة السياسـية القــدر  علـ  اااف ــة هـو السياســية مـن الغـرض
 الســيا  هــ ا ويف. (16)واســتمرارها الدولــة لبقــاء الوحيــد الضــمان هــي فــالقو . والدفاعيــة اوجوميــة: احلــروب
 إذا فيمــا التفنــري يف مسـألة أي هنالــك تنــون ال أن جيـ  لل طــر اآلابء أرض ســالمة تتعـرض حــن"يقـول
 أي إغفـال املـرء عل  وجي  ،العار أو املديح يستح  ،قاسيا أو إنسانيا ،عادل غري أو عادال الشيء كان
  .(15)وحريت  البلد سالمة أتمن إىل يؤدي مما اإلجراءات من يت   وأن آخر اعتبار

 ،املعاصــر  السياســية الواقعيــة جــوهر تعــد اليــو  هــي"احلــ  علــ  القــو  لولويــة"مينيــافيللي القائلــة فن ريــة
 والصــناعة التجــار  عــن املنونــة ال ــرو  واعــدت ،األهــم املطلــ  هــي العســنرية القــو  كانــت الغــرض ووــ ا
 حتليــل يف البحــ  حلقــة يلليمينيــاف مي ــل ووــ ا. (14)الالزمــة القــو  تلــك الكتســا  األول املقــا  يف وســيلة
 لـدى أخـرى قـيم أي تعلـو السياسـية القيم جعل عل  يرك  حي  ،معاصر لسلوب احلنومي والن ا  القو 

 مينيافيللي فنر يف الفنرية وج وره الواقعي الفنر يتضح. (13)وارارجي الداخلي السياسي القرار صناعة
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 اااف ة هو برأي  السياسة من األسال فالغرض ،لدينوا األخال  عل  واملصلحة والدولة السياسية لولوية
  ،العسنرية نفسها وزادهتا القو  عل 

يف ن ـــر  هـــي املصـــلحة العامـــة واألمـــن والرفاهيـــة للجماعـــة وليســـت تلـــك  ،مـــن السياســـةوالغايــة العليـــا 
 .(18)الغاات األخالقية الي يصورها املفنرون السياسيون السابقون

 م(3679-3588. توماس هوبس)ال
وأبق  مينيافيللي عل  اجلان  العملي  ،إذا كان ثيوسيديدل قد رك  عل  أخالقيات السياسة الواقعية

ف ن هوبس قد أظهر الوج  الفلسفي للواقعية السياسية. وتت   الواقعيـة شـنال  مبنيـا بطريقـة  ،التطبيقي وا
 ،ن اعــات يف العالقــات الدوليــةوالــي تعطــي األفضــلية لل ،خاصــة يف أعمــال هــوبس يف القــرن الســاب  عشــر

 .(19)وترك  عل  الفوض  الي هي من خصائ  اجملتم  الدويل
ممــا جعلــ  يبحــ   ،إن الواقــ  الــ ي عاصــره هــوبس كــان حــراب  أهليــة طاحنــة أثــرت يف تفنــريه السياســي

عن وسيلة ملن  تنرار ه ه األحدا  املؤسفة تفرض إجيـاد سـلطة سياسـية قويـة تفـرض نفسـها علـ  النـال 
والعي  معهم بسال . هـ ا الواقـ  أثـر يف  ،مما تسن  من قوانن تل   املواطنن مجيعا  ابحرتا  حقو  اآلخرين

فهو يرى لن اإلنسان مييل دائما  إىل الصـراع مـ  أقرانـ  مـن البشـر حب ـا  عـن  ،تفنري هوبس إىل درجة كبري 
 ،الة الطبيعية يف ذهن  بغياب السلطة املن مـةوترتبط ه ه احل ،املنفعة أو دفاعا  عن أخية أو طمعا  يف اجملد

. وهــ ه نتيجــة طبيعيــة حلالــة (71)إذ بــدون هــ ه الســلطة املن مــة يصــبح النــال يف وضــ  شــبي  حبالــة احلــرب
الـي سـبقت قيــا  الدولـة بوصــفها حالـة فوضــوية  -الطبيعــة–وهــو ين ـر إىل هــ ه احلالـة  ،الطبيعـة الفوضـوية

مما يؤدي إىل الصراع األ ين إذا رغ  فردان  ،وذلك لتعارض مصاحلهم ،ُل  الشقاء والدمار عل  النال
يف نفس الشيء حبي  ال يستطيعان احلصول علي  معا يصريان عدوين وحياول كـل منهمـا أن يـدمر اآلخـر 

. ويف ه ه احلالة يـرى هـوبس لن كـل إنسـان ضـد كـل إنسـان ولـيس يف حالـة حـرب (72)وخيضع  لسلطانة
وأن األسـباب الرئيسـة وـ ا الصـراع هـو املنافسـة والتحـدي  ،ولنن بنفـا  دائـم مـن اجلميـ يف املعو املن م 

وأن الواق  األساسي يف حالة الطبيعة لنل األمور احلية "،(71)أما القانون والدولة فهما غائبان ،وح  اجملد
وفوضـ  ال  وابلطبـ  أن هـ ه احلالـة هـي حالـة وحشـية ،وغري احلية هي حالة تضامن وعراك وصراع وحرب

 .(77)تطا "
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أن حيـا  الفوضـ  تسـود  ،يعد هوبس من خالل مقولت  اللوفي ان)أي التنن ويقصد بـ  احلنـم املطلـ (
ومــن مث فــ ن حيــا  الفطــر  هــي ال ــاهر  البــارز  علــ  األفــراد بفضــل غريــ   حــ  البقــاء.  ،اجملتمعــات البشــرية

الســلطة بواســطة عقــد بيــنهم وبــن احلــاكم مــن هــي أن يتنــازلوا عــن  ،والطريقــة امل لــ  للقضــاء علــ  الفوضــ 
وعنـــد هـــوبس ال مينـــن  ،أجـــل ضـــمان الن ـــا  واألمـــن علـــ  أن ينـــون للحـــاكم مـــا يســـم  ابحلنـــم املطلـــ 

. ويعود الفضل إىل هوبس (76)امتصاص الفوض  إال من قبل احلنومات الي وا القدر  عل  ردع اآلخرين
ذلــك مــن خــالل تصــويره حلالــة الطبيعــة أو الفطــر  الــي و  ،يف حقــل التصــور الــرئيس للــواقعن وهــو الفوضــ 

تلـك احلالـة الـي اتسـمت ابالضـطراابت وارـو  وحـرب النـل ضـد النـل مـن  ،سبقت العقـد االجتمـاعي
والــي جعلــت النــال متســاوين يف القــدرات وهــو مــا جيعلهــم متســاوين يف األمــل والطمــو   ،(75)أجــل البقــاء

عمـال عدوانيـة يف سـبيل ذلـك. كمـا دعـا هـوبس إىل الفصـل بـن ويؤدي إىل ارتنـاب أ ،لتحقي  األهدا 
 .. وحقيقة األمر كل ما دعا إلي  هوبس هو ضارب لسس الن رية الواقعية احلدي ة(74)األخال  والسياسة

والصراع  ،بل هي أمر طبيعي يف عالقات الدول بعضها بعض ،إن حالة احلرب ليست وضعا است نائيا  
ل لك يعطي األولوية لدراسة أثر القو  يف العالقات السياسية.  ،مينن تفاديهاحالة ال  -من وجهة ن ره-

فاإلنسان يسع  دون هواد  حنو امتالك امل يد من القـو  وال  ،فالقو  هي عامل حاسم يف السلوك اإلنساين
مـات فهـي ليسـت إال كل ،أمـا العهـود املواثيـ  الـي ال تضـللها السـيو  ،يتوقف ه ا السعي اال عند املوت
 ،. وب لك فقد أعط  هـوبس اهتمامـا  كبـريا  للقـو  يف العالقـات الدوليـة(73)ال طاقة وا عل  محاية اإلنسان

. ووـ ا يعـد هـوبس مـن أبـرز (78)فضال  عن التأكيد عل  أتية املؤسسات السياسية ودورها يف صـن  القـرار
عـــن -ليلتقــي  ، 2452 العــا  يف"ليفـــااثن"فقـــد نشــر كتابــة ،من ــري سياســة القـــوى يف السياســة ارارجيــة

إذ يرى  ،إبعطائ  األتية لدراسة أثر القو  يف السياسة الدولية وعل  غرار مينيافيللي ،م  الواقعن -طريق 
هـــوبس أن القـــو  عامـــل حســـم يف الســـلوك اإلنســـاين. وتع يـــ ا ملفهـــو  القـــو  لـــدى هـــوبس تـــرابط ذلـــك مـــ  

ىل حالــة الطبيعــة لــدى هــوبس. إن األخــ  ابلتفســريات الــي فرضــيات املدرســة الواقعيــة الــي تســتند اصــووا إ
تـنجم عنهـا نقطتـن أوال: رمبـا تريـد  ،واعتمادها يف دراسة العالقات الدولية ،قدمها هوبس للحالة الطبيعية

اثنيا : إن العالقات الدولية هي فقـط  ،التميي  بن حقل السياسة الداخلية وحقل السياسة ارارجية للدول
الــدول ذات الســياد  وصــاحبة ســـلطة اإلكــراه. ويقــد  هــوبس نقطتــن مفتــاحيتن ابلنســـبة مــن اختصــاص 
 وتا:  ،لألدبيات الواقعية

                                                        
 .9ص  ،ر سب  ذكر مصد ،عبد النر  ،إب اعيل - 76
مــ كر  منملــة لنيــل درجــة املاجســتري يف العلــو   ،العالقــات اجل ائريــة املغربيــة يف فــرت  مــا بعــد احلــرب البــارد  ،عتيقــة ،نصــي  - 75
 .79ص  ،1121 ،اجل ائر ،بسنره -جامعة حممد خيضر ،كلية احلقو  والعلو  السياسية قسم العلو  السياسية  ،السياسة
مركـ  راشـيل كـوري الفلسـطيين حلقـو  اإلنسـان  ،مل   حـول الن ـرات يف العالقـات الدوليـة ،  سلمانعبد النر  ،وادي - 74

 .http://goo.gl/RFsB6Lان ر الرابط:  ،1127 ،ومتابعة العدالة الدولية
نــــي بعــــد التن ــــري يف الدراســــات األمنيــــة لفــــرت  مــــا بعــــد احلــــرب البارد )دراســــة يف ارطــــاب األمــــين األمري ،خالــــد ،معمــــري - 73

 ،1118 ،اجل ائــر ،جامعــة ابتنــ  ،كليــة احلقــو  والعلــو  السياســية قســم العلــو  السياســية  ،مــ كر  لنيــل درجــة املاجســتري ،/ســبتمرب(22
 .39ص

 مصدر سب  ذكر . ،مي حسن ،عبد املنصف - 78



 

 النظرية الواقعية: دراسة يف االصو   اال اهات الفكرية الواقعية املعاصر  ))قراء  يف الفكر السياسي االمريكي املعاصر(( 

795 

عل  الرغم من   ،إن  يفسر ملاذا مينن أو جي  أن يتم التعامل م  الدول عل  ألا فاعل عقالين موحد .2
 كل االختالفات الفعلي .

الدولية كحالة احلرب عل  الـرغم مـن كـل االختالفـات ان  يفسر ملاذا مينن أو جي  أن تعد الفوض   .1
مــ   ،الفعليـ  لـدواف  الــدول يف عالقاهتـا مـ  الــدول األخـرى. ولقــد توصـل هـوبس إىل هــاتن النقطتـن

 .(79)مراعا  الطبيعة البشرية وطبيعة الدول
لـي أن الطروحـات الفنريـة ا ،وتومـال هـوبس" ،ومينيـافيللي ،ثيوسيديدل"نستنت  من أفنار كل من

من خالل التأكيد عل  الطبيعة  ،قدمها هؤالء يف فلسفتهم هي مرتس ة اليو  يف املفاهيم الواقعية املعاصر 
وأن النل يبح  عن حالة التسلط عل  اآلخر انطالقـا   ،الشرير  لإلنسان وحالة الطبيعة الفوضوية للن ا 

وتبلــورت بعــض  ،ا  عــن القــو  واويمنــةوأن اجلميــ  يف حالــة صــراع مســتمر حب ــ ،مــن حتقيــ  املصــلحة القوميــة
التهديد". ك لك جند أن الطروحات اراصة ابلدولة تؤكد ألا الفاعل الـرئيس "املفاهيم الواقعية م ل مفهو 

وكل هـ ا الطروحـات  ،والسياسة  يف العالقات بن الدول. وأيضا فيما يتعل  ابلطر  الفاصل بن اإلخال
 يف األساسـية وركائ هـا ،الواقعيـة ة يف الطروحـات الفنريـة املعاصـر  للن ريـةواملفاهيم جند ألا مفـاهيم أساسـي

 وضـــ  يف أســـهموا الـــ ين األوائـــل مـــن املفنـــرون هـــؤالء يعـــد ولـــ لك ،الـــدول بـــن العالقـــات منطـــ  تفســـري
  األمرينية الفلسفة قدمت  مبا بعد فيما األسس ه ا تنتمل. السياسية الواقعية يف األوىل اللبنات أو األسس
 ال قافـة يف أك ـر للترتسـخ ،األوائـل املن ـرون قـدمها الي األسس تلك رفد يف آن اك السائد  ال قافية والبيئة

 األصــول تلــك أبــرز الرباغماتيــة والفلســفة التطــور وفلســفة األمرينــي الــدين م ــل وقــد. بعــد فيمــا األمرينيــة
 .األمرينية للواقعية الفنرية
 السياسية عيةللواق ا مريكية الفكرية ا صو  .1

 ،عصـوره خمتلـف يف األوري التـاريخ مـن الواقعيـة الن رية ورثتها الي الفلسفية اجل ور أن من الرغم عل 
 هيمنتهـا إىل وصـوال   منافسـة كن ريـة مث ومـن ،جديـد  كرؤيـة املتحـد  الـوالات يف انطلقـت الواقعية أن إال

 :اآليت الشنل عل  األصول ه ه وسنتناول. الدولية العالقات عل 
  الدينية أ. ا صو 

 مهما أتثريا األمرينية املتحد  للوالات املؤسسون اآلابء هبا جاء الي الدينية واملعتقدات األفنار أثرت
 الدانة من املنحدر  الدنية عقيدهتم م  يتواف  ديين اجتماعي سياسي ن ا  لبناء الالزمة األسس أرساء يف

 ينـازع ال شـأن وـا وسـينون ،هـ ا يومنا حىت قائما   ي ال ما دينيا   جوا دايةالب من  إذ أوجدت ،الربوتستانتية
 الصـــــعيد علـــــ  األمرينيـــــة الش صـــــية صـــــياغة يف فقـــــط لـــــيس مـــــؤثر  ســـــلوك وقواعـــــد وافنـــــار قـــــيم زرع يف

 ارارجيــة السياسـة يف الر ـي السياسـي التفنــري ومـنه  األمرينـي العقـل صــياغة يف أيضـا إمنـا ،االجتمـاعي
ويـؤثر يف الطريقـة الـي  ،وهو مي ل قو  رئيسة يف السياسة واووية األمرينية عـن العـام،(61)الدولية والعالقات

                                                        
 .114 -115ص  ،مصدر سب  ذكر  ،انور حممد ،فرج - 79
 ووسـائل والعقائـد االفنـار يف دراسـة)األمرينيـة املتحـد  للـوالات واالسرتاتيجي السياسي الفنر ،حممد القادر عبد ،فهمي - 61

 .76 ص ،1119 ،عمان ،الشرو  دار ،ط بـ ،(االمرباطوري البناء
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. ويعـد مـن العناصـر القويـة املـؤثر  يف تشـنيل (62)يستجي  هبا األمرينـان لألحـدا  خـارج حـدود وطـنهم
فنـــار النـــال حـــول ال قافـــة األمرينيـــة وقيمهـــا ومؤسســـاهتا وإصـــالحاهتا واألســـالي  الـــي كانـــت ُـــول يف أ

وقـد بقـي االثنـان مرتابطـن ابسـتمرار سـواء  ،احلقيقة. فال غرابة يف ضـرور  أن نـرى أتثـري الـدين يف السياسـة
أ  عـــن طريـــ  احلقيقـــة القائلـــة أن كليهمـــا تعامـــل مـــ  نفـــس األســـئلة املتعلقـــة  ،يف البالغـــة النالميـــة للـــدين

مرينـا ال يقـو  بـدور مباشـر يف حنـم اجملتمـ  لنـن أن الـدين يف أ"وه ا مـا قـال عنـ  توكفيـل ،ابألخالقيات
. وابلرغم من أتثر األمرينين البالج مببادئ املنفعة (61)البد من اعتباره املؤسسة السياسية األوىل لألمرينين

ف لم مـن أك ـر األمـم  ،ووليم جيمس ،عن هوبس واالنت اب الطبيعي عند داروين وموت اإلل  عن نيتشة
وال عقيـــد  وال إعـــالن مصـــري وال  ،ن الـــدين ملـــا كانـــت هنـــاك أمرينـــا وال ن عـــة أمرينيـــةوبـــدو ،تعلقـــا  ابلدين

 . (67)است نائية أمرينية
م ـــل ارلفيـــة الفنريـــة احلاكمـــة للمصـــلحة  ،الساســـة ورجـــال املـــال ورجـــال الـــدين يف أمرينـــا حتـــالف إن

اهتا ارارجيــــة ودورهــــا يف والــــي ألقــــت بضــــالوا علــــ  سياســــ ،القوميــــة العليــــا للــــوالات املتحــــد  األمرينيــــة
أن الـدين هـو الضـمان الوحيـد للفضـائل ".حيـ  تـرى العقيـد  الربوتسـتانتية النالفينيـة(66)العالقات الدولية

وتــربط مســألة اإلميــان  ،وأن احليــا  األخرويــة هــي امتــداد للحاضــر ،القوميــة الــي تســمح ابلنجــا  الــدنيوي
مـــام يتحـــد مـــ  العمـــل. وهبـــ ا الصـــدد يقـــول األمرينـــان  أو إنـــ  ال ينتمـــل ،فاإلميـــان ال قيمـــة لـــ  ،ابلعمـــل

هـو األعمـال ". فالـدين كمـا يقـول تيـودور روزفلـت(65)دين أمرينـا احلقيقـي هـو صـوفية النجـا  املـادي""أن
وأن  ،(64)وأن حريـــة كـــل فـــرد يف عبـــاد  هللا علـــ  طريقتـــ  اراصـــة ،وأن ذهابـــ  للننيســـة شـــنلي ،اجليـــد "

واملســيحية  ،وأن يســوع أقــرب ملــا هــو أمرينــي ممــا هــو مســيحي ،يــة أمرينيــةاملســيحية ُربــة نفعيــة براغمات
 .(63)وفلسفة دع  يعمل دع  مير""،األمرينية هي الضل  ال ال  مل ل  ضلعي  اآلخرين الدميقراطية

ملـــا لـــ  مـــن فوائـــد اجتماعيـــة بوصـــف  مـــن مقومـــات األخـــال   ،أعطـــ  فـــراننلن اهتمامـــا  كبـــريا للـــدين
وهــ ا مـــا  ،نفـــا  واالجتهــاد يف العمـــل بوصــفها وســـيلة مــن وســـائل النجــا  يف احليـــا وأتيــة لل ،الطبيعيــة

وتـؤمن لن  ،أكدت علي  الطائفة البيورتيانية لن اإلميان ابإلل  جي  أن يرتاف  م  اإلميان القـدر  اإلنسـانية
خــــــال  عالقــــــة االختيــــــار اإلوــــــي هــــــي النجــــــا  واالنتصــــــار الــــــ ي يــــــرتجم إىل ال ــــــرو . وانســــــجاما  مــــــ  األ

                                                        
 ،الســـنة الرابعـــة ،العـــدد األول ،مســـارات ،ترمجـــة: امــري روش ،بـــالد الــرب والسياســـة ارارجيـــة األمرينيـــة ،ولـــرت راســـل ،ميــد - 62

 .8ص ،1119 ،بغداد
دراسـات  ،بيـت احلنمـة ،عـرض يوسـف يوسـف ،ترمجـة: صـاد  ابـراهيم عـود  ،الدين وال قافة األمرينيـة ،جورج ،مارسدن - 61
 .265ص ،1112 ،بغداد ،السنة الرابعة ،9العدد ،سياسية
تبــة الشــرو  من ،2ج ،ترمجــة: قاســم عبــد قاســم ،الشــع  امل تــار االســطور  الــي شــنلت اجنلــرتا وأمرينــا ،كليفــورد  ،لــوجني - 67
 .17ص ،1117 ،القاهر  ،الدولية

دار  ،2ط ،/ســبتمرب22االمرباطوريـة األمرينية)ثالثيـة ال رو ..الـدين.. القــو ( مـن احلـرب االهليـة إىل مـا بعـد  ، ـري ،مـرقس - 66
 .67ص ،1117 ،الشرو  الدولية

دار  ،2ط ،ة: ائئلــ  موســ  وايرنيــا بوملشــيننااترمجــ ،وــ ا كلــة ســتنقرض أمرينا)احلنومــة العامليــة ارفيــة( ،اوليــج ،بالتونــو  - 65
 .28ص ،1111 ،دمش  ،احلصاد للطباعة والنشر

 .211ص ،1112 ،الشركة االعالمية للطباعة والنشر ،1ط ،تفنك أمرينا ،رضا ،هالل - 64
 .93ص  ،املصدر نفسة - 63
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ف نــ  مــا مــن شــيء يبــن وجــود هللا وحضــور العنايــة اإلويــة إىل االرض غــري القــو  أو الســلطة  ،الربوتســتانتية
 ،. وابلتـــايل فـــ ن الرســـالة األمرينيـــة إمنـــا هـــي يف ااصـــلة رســـالة مصـــلحتها القوميـــة(68)االنتاجيـــة للجمهـــور

ابلتجـار . ووـ ا شـنل الـدين والسياسـة  ،ابلقـو  ،ابلقـيم ،وبتحقي  ه ه املصلحة تتحق  الرسالة األمرينية
 ،نسيجا متـداخال  عـرب اتريـخ الـوالات املتحـد . وعـاد  مـا يسـتدعي الـدين هبـد  تغطيـة املصـاو احلقيقيـة

فالــدين األمرينــي مــا زال مي ــل أهــم األســس الفنريــة واآليديولوجيــة يف الفنــر السياســي األمرينــي املعاصــر 
فهــو ديــن  ،ت والن ــرات الــي حنمــت السياســة األمرينيــة فيمــا بعــدالــ ي انبنــت عليــ  ك ــري مــن السياســا

 براغمايت واقعي يرك  عل  النتائ  العملية اانو  عليها وفقا لنتائج  الرباغماتية.
 عالمــة لتنــون ال ــرو  علــ  واحلصــول النجــا  وراء الــدؤوب والســعي العمــل لتيــة الراســخ اإلميــان هــ ا

 الواقعية الن عة بروز يف النبري األثر ل  كل  ه ا ،اإلوي والتأييد االختيار لعقيد  وتصديقا ،الرب رضا عل 
 الــي الوســيلة عــن الن ــر بغــض االنتصــارات ولجيــد ،املباشــر  املصــلحة حتقيــ  علــ  والرتكيــ  ،السياســة يف

 األمريني القس ،دينية اسس من انطالقا السياسة يف الواقعية ن رية تبين إىل دعوا ال ين أبرز ومن. حتققها
 مدرســة مبؤســس أيضــا ولقــ  ،الــواقعين لي كينــان جــورج لقبــة الــ ي(  2932-2891)ديبــور راينهولــد
 .(69)الدولية السياسة يف القو  ون رية األمرينية السياسية الواقعية
  ظرية الرطور"". ا ساس االجرماعيب

لألصلح من أهم وأخطر الن رات الي أو ن رية النشوء واالرتقاء والبقاء  ،تعد ن رية التطور البيولوجي
والــي بــدت علــ  يــد  ،شــنلت األســال الفنــري للفلســفة األمرينيــة والســيما الفلســفة الواقعيــة الرباغماتيــة

وأخــ ت تطبيقاهتــا االجتماعيــة علــ  يــد هربــرت  ،هيغــل والمــارك مث بلغــت ذروهتــا علــ  يــد تشــارل  دارويــن
 ــن رئيســن: أوومــا الفرديــة واآلخــر التطوريــة وتطبيقاهتــا . وفلســفة سبنســر اهتمــت يف حب(51)سبنســر وغــريه

عل  اجملتم  البشري. وقد رأى سبنسر هاتن كالدوالب ال ي جيل  التقد  والسعاد  لإلنسـانية. وراجـت 
واثــرت هــ ه األفنــار حــىت علــ   ،أفنــار سبنســر يف أمرينــا حــىت يف العلــو  االجتماعيــة وأصــحاب األمــوال

حىت أصبحت األمنوذج املعريف النامن وراء مع م الفلسفات العلمانية. ،(52)الدينافنار ك ريين من رجال 
 .(51)وأثرت ك ريا يف بعض االُاهات الفلسفية والفنرية أابن القرنين التاس  عشر والعشرين

ومـــن بـــن تلـــك الفلســـفات الـــي بـــدى أتثريهـــا واضـــحا  فيهـــا هـــي الفلســـفة الواقعيـــة أو الن ريـــة الواقعيـــة 
إن  كان من "الداروينية االجتماعية يف أمرينا"ة. يقول املؤر  األمريني ريتشارد هوفستارد يف كتابةاألمريني

غري املمنن ألي ش   يهتم ابلت قيف العقلي يف العقود ال الثة بعـد احلـرب األهليـة األمرينيـة أن ينـون 
اديـة لإلنسـان واحليـا  وعلـ  حيـ  تركـ  علـ  الرؤيـة امل ،ات  املعرفة من دون أن يتقن أفنار هربرت سبنسـر

واإلنسـان ن ـا  كغـري  مـن الـن م  ،والطبيعة مادية وخالية مـن اوـد  والغايـة ،أن اإلنسان ج ء من الطبيعة
                                                        

 .63ص ،مصدر سب  ذكر  ، ري ،مرقس - 68
 .195وص 121-119 ص ،مصدر سب  ذكر  ،انور حممد ،فرج - 69
 .45ص  ،مصدر سب  ذكر  ،عبد القادر حممد ،فهمي - 51
 .281وص 231-232ص ،مصدر سب  ذكر  ،فاي  صلح ،ابو جابر - 52
 .71ص ،1116 ،القاهر  ،دار قباء للطباعة والنشر ،بــ ط ،مقدمة يف الفلسفة املعاصر  ،حممد ،حممد ومدين ،مهران - 51
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وأن الفر  بينـ  وبـن احليـوان  ،وهو كحيوان كامل ،يف الطبيعة وخيض  بدوره لقوانن الطبيعة احلتمية العامة
وهــي تقــو  بصــور  رئيســة علــ  تســ ري مبــادئ االنت ــاب الطبيعــي . (57)إمنــا فــر  يف الدرجــة ولــيس النــوع

واضــفاء  ،والصــراع مــن أجــل البقــاء لتربيــر الصــراعات االجتماعيــة وعــد  املســاوا  يف ظــل الن ــا  الرأ ــايل
وهــو مــا يعــر  بقــانون الغــاب. ونــرى أن هــ ه األفنــار ضــاربة يف جــ ور الن ريــة الواقعيــة  ،صــبغة أخالقيــة

وأتثريهـــا النبـــري علـــ  الفنـــر السياســـي األمرينـــي وترســـي ها  ،للعـــام والسياســـة العامليـــة األمرينيـــة ون رهتـــا
ملفــــاهيم الصــــراع والقــــو  يف ال قافــــة السياســــية األمرينيــــة. وســــاتت هــــ ه الــــرؤى يف ترســــيخ مفــــاهيم القــــو  

صـــيل مفهـــو  واااف ـــة علـــ  الـــ ات والصـــراع يف ال قافـــة األمرينيـــة كمفـــاهيم مرك يـــة يف ن ريـــة الواقعيـــة وأت
أو مبعـو  ،وكانت الفنر  تعين لألمرينين ألم خمتارون لتحضري البشـرية ،الصراع يف العالقات م  اآلخرين

 .(56)أي استعمار شعوب أخرى لنقل التقد  إليها ،آخر االمربالية التقدمية
 . ا صو  ال ا ماتيةال

ويـرى لن املنفعـة هـي القيمـة املعياريـة  ،فلسـفي يركـ  علـ  املنفعـة كقيمـة عليـا -الرباغماتية اُاه فنري
للح  وارري والعدل. وقد ظهر ه ا االُاه الفلسفي نتاجا  للتحوالت الي مر هبا اجملتم  األمريني خالل 
مرحلــة حتولــ  مــن جمتمــ  زراعــي تقليــدي إىل جمتمــ  صــناعي معاصــر ليرتبــ  بعــد ذلــك علــ  عــرش ال قافــة 

ما اصطلح عل  تسميت  الفنر الر ي. وتركـ  الرباغماتيـة علـ  العواقـ   األمرينية والعقل األمريني منو   
-وتعين العمل. واحل  أن الرباغماتيـة أتثـرت  ،براغما""وهي مشتقة من اللفظ اليو ين ،والنفعية والتجري 

 .(55)ابألفنار الي طرحها داروين -إىل حدو كبري
وكل املن ومات  ،ض املنهجي لنل األحنا  السابقةتقو  الفلسفة الرباغماتية يف املقا  األول عل  الرف

ألـا حتـول الن ـر بعيـدا عـن األشـياء األوليـة: "اجلاه   الن رية واملنتملة. ويقول وليم جيمس عـن الرباغماتيـة
 إىل األشياء النهائية: ال مرات والنتائ  واآلاثر والوقائ  واحلقائ .  ،املبادئ والنواميس واحلتميات املسلم هبا

 يتحــــد  أن الرباغمـــاتن عنــــد املهـــم ولـــيس ،(54)"املســــلك يف النـــاف  ســـوى لــــيس احلقيقـــي أن هوعنـــد
 ،فــ ن كــل هــ ه املــ اه  تعــد علــ  قــد  مســاوا  يف الن ــر اليهــا ،أو عقليــة أو واقعيــة م اليــة عــن الفالســفة

لغايــة فهــي تســتغين عــن الوســيلة يف ســبيل ا ،وذلــك علــ  أســال مــا ينــت  عنهــا مــن نفــ  يف امليــدان العملــي
. وكمـــا فرضـــت (53)الغايـــة تـــربر الوســـيلة""أو كأنـــ  يقبـــل الفنـــر  القائلـــة لن ،وكأنـــ  يـــربط الوســـيلة ابلغايـــة

                                                        
 .122ص  ،انور حممد ،. وأيضا: فرج233ص  ،سب  ذكر  مصدر ،فاي  صاو ،ابو جابر - 57
 .127ص ،مصدر سب  ذكر  ،فرج انور - 56
 ،مرك  اببل للدراسات اإلنسانية ،الفنر التوسعي األمريني)دراسة فلسفية يف أتصيل املفهو ( ،عصا  عبد احلسن ،نومان - 55

 .48-43ص ،1127 ،جامعة اببل ،1العدد
 .11 -12 ص ،ر ذك سب  مصدر ،رضا ،هالل - 54
 .15 -16ص  ،بـ /ت ،االسنندرية ،دار املعار  ،6ط ،الفلسفة ومباح ها ،حممد علي ،ابو ران - 53
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قـر  فـ ن الرباغماتيـة األمرينيـة سـتفرض نفسـها علـ  كـل  15الفلسفة اليو نيـة نفسـها فلسـفة عامليـة طيلـة 
 .(58)الفلسفات بوصفها الفلسفة الشاملة يف القرون القادمة

وهبا ترتبط كـل احلركـات النـربى الـي أطلـ  عليهـا اسـم )عصـر  ،رباغماتية فلسفة أمرينية ابمتيازتعد ال
املمتـــد  مـــن  املــد والـــي تطــورت مـــن  ،والتقدميـــة واملــ ه  الطبيعـــي وامل اليــة ،الفلســفة األمرينيـــة( الواقعيــة

لتوج  السـلوكي يف علـم الـنفس حرب االنفصال إىل احلرب العاملية ال انية وما بعدها. ووا أتثري قوي عل  ا
وكــان وــا أثــر واضــح يف الفنــر األمرينــي  ،والعلــو  االجتماعيــة والسياســية يف الــوالات املتحــد  األمرينيــة

. (59)وح يــت ابهتمــا  كبــري مــن جانــ  الفالســفة واملفنــرين ،املعاصــر وال ســيما علــ  الصــعيد السياســي
 يف صــياغة ك ــري مــن مفــاهيم الواقعيــة السياســية ومــن وحقيقــة األمــر ال مينــن ُاهــل دور الفنــر الرباغمــايت

 ،ضـــمنها املعـــايري األخالقيـــة؛ ألن مرتن اهتـــا الفنريـــة تقـــو  علـــ  مبـــادئ املنفعـــة والواقعيـــة واملاديـــة والعمليـــة
وفيها تبو األمرينيون لجا  براغماتيا  يف  ،ول لك أصبحت الرباغماتية ل ل شعار الوعي القومي األمريني

حي  لت ترمجتها إىل وقائ  اتركة بصماهتا يف كل ميادين احليا  األمرينيـة خصوصـا يف  ،احليا السياسة و 
حي  البح  عن الغاية والنجا  تا احلنم والفيصل يف كل شيء.  ،السياسة واالقتصاد واجملتم  والطبيعة

تماعي سـاحة واملصـاو والوجود االج ،بل هي صراع مصاو ،وم تنن السياسة معركة بن ارري والشر أبدا  
 ،وأصـــبحت أيضـــا مـــن أهـــم الســـمات األساســـية املتميـــ   للش صـــية األمرينيـــة وواقعهـــا الـــوطين (41)متغـــري 

 وأخ ت ل ل الواق  األمريني بنل مضامين  االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 
 األســـال: ولاأل ،أســـس ثالثـــة خـــالل مـــن األمرينـــي السياســـي الفنـــر يف متجـــ ر الـــواقعي املـــنه  إذا  
 وال ــاين. دينيــة أفنــار مــن حيملــون مبــا اجلديــد  األرض يف تطبيقــ  إىل املؤسســون اآلابء عمــد الــ ي الــديين

 األمرينـــي السياســـي الفنـــر يف مباشـــر وغـــري مباشـــر أتثـــري لـــ  كـــان والـــ ي االجتمـــاعي الـــدارويين األســـال
 ال الـ  األسـال اما. األمرينية سياسيةال ال قافة يف والقو  الصراع مفاهيم ترسيخ عل  عملت إذ ،املعاصر

 الواقعيـة الن ريـة تنون وب لك. املعاصر األمريني السياسي الفنر علي  أنبو ال ي الرباغمايت األسال هو
 األســـس هـــ ه كـــل وأن ،الرباغماتيـــة الفلســـفة مـــن املاديـــة للمصـــلحة وتع يمهـــا العمليـــة ن عتهـــا اكتســـبت
 واالقتصـادية والدينيـة السياسـية اجلوانـ  يف املعاصـر  األمرينيـة الواقعيـة ومفـاهيم األسـس شنلت متجمعة

 الـي األسـال امليـ ات وإن. اآلخـرين مـ  التعامـل من وواقعيتها العملية ن عتها والسيما ،احليا  جوان  وكل
 علـ  يةال ان العاملية احلرب من  ،الدولية العالقات يف األوىل املرتبة تتبوأ األمرينية املتحد  الوالات جعلت
 العناصـــر هـــ ه كـــل وقابليـــة ،أعراقهـــا وتنـــوع ،ثروهتـــا وف امـــة أراضـــيها شســـاعة يف فقـــط تنمـــن ال ،األقـــل

 أو ،اعتمدت  ال ي االقتصادي الن ا  طبيعة يف فقط أيضا تنمن وال ،املشرتك والعمل والتعاي  لالندماج
 ،ال الثة األسس ه ه بن التحالف يف وابلتحديد أيضا تنمن ولنن ،والتدبري التن يم يف الليربالية املرجعية

                                                        
املن مة العربية للرتمجة ابلتعاون م  مؤسسة راشد  ،ترمجة: جورج كتوره واوا  الشعراين ،الفلسفة األمرينية ،جريار ،ديلودال - 58
 .19ص ،1119 ،بريوت ،ربيةمرك  دراسات الوحد  الع ،آلـ منتو 
 ،االســــنندرية –القـــاهر   ،مطـــاب  روال ،ترمجـــة: ابـــراهيم مصـــطف  ابــــراهيم ،رواد الفلســـفة األمرينيــــة ،تشـــارلس ،مـــوريس - 59
 .122-121ص ،2994
 .222ص ،2993 ،القاهر  ،منتبة مدبويل ،1ط ،العقل األمريني يفنر ،شوقي ،جالل - 41
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  حيــة مــن الــدين ورجــال الفنــر ورجــال  حيــة مــن األعمــال ورجــال السياســين بــن القــوي التحــالف أي
 التحـالف هـ ا. (42)األمرينيـة املتحـد  للـوالات العليـا القوميـة للمصـلحة حا ـة فنرية خلفية لرسم ،اثنية
 .املعاصر  األمرينية السياسة يف الواقعية الن رية أسال ل ل هي الي ،العليا القومية املصلحة أسال م ل

 املطلب الثاني: الركائر الفكرية املعاصر  للنظرية الواقعية
تعتمد الواقعية السياسية املعاصـر  يف تفسـريها للعالقـات بـن الـدول وطبيعـة الن ـا  الـدويل علـ  بعـض 

للواقعيـــة املعاصـــر  لفهـــم بنيـــة الن ـــا  الـــدويل والعالقـــات الركـــائ  أو العناصـــر الـــي تشـــنل املفـــاهيم الن ريـــة 
والي عل  الدول أن أتخ  ه ه املفاهيم يف عـن االعتبـار يف سياسـتها ارارجيـة. وهـ ه الركـائ  أو  ،الدولية

وســنحاول دراســة هــ ا  ،تــوازن القــوى واملعــايري األخالقيــة" ،املصــلحة القوميــة ،القــو "العناصــر الن ريــة هــي
 وعل  الشنل اآليت: ،نل خمتصرالعناصر بش

 . ال و 3
القـو  هــي اوـد  الـرئيس علــ  "تسـتند الن ريـة الواقعيـة يف بنائهــا الن ـري إىل فرضـية أســال مفادهـا أن

وهي األسال لتقد  ن رية عامة تفسـر عالقـات القـوى املتعـدد  واألسـال  ،املستوين الداخلي وارارجي"
وتـــا لـــيس إال م هـــرين خمتلفـــن ل ـــاهر   ،الن الـــدويل والـــوطينالـــ ي ترتنـــ  عليـــ  سياســـات الـــدول يف اجملـــ

 ،ل ا مات ال القـو  مل ـ  دقيـ  للفنـر الـواقعي النالسـيني ،السياسة كلها قو "واحد . يرى موركن او أن
 .(41)وم  ذلك ال يعين أن القو  هي املي   الوحيد  للسياسة ،مؤكدا أن اود  من كل السياسة هي القو 

قد تنطوي القو  عل  شيء يقيم سـياد  اإلنسـان علـ  اإلنسـان ويضـمن احلفـاظ عليهـا  ،اووفقا ملوركن 
 ،وينــون بــ لك شــامال لنافــة العالقــات االجتماعيــة الــي هتــد  إىل تلــك الغايــة ابتــداء مــن العنــف البــدين

  أو عنـدما نتحـد  عـن القـو "ويقـول ،وانتهاء لك ر الروابط النفسية الي يسيطر هبا عقـل علـ  عقـل آخـر
 ،أو حـىت علـ  نفسـ  ،السلطان ف ننا ال نعين ب  سلطان اإلنسـان علـ  الطبيعـة أو وسـائل اإلنتـاج والتوزيـ 

ولنننا نعين بـ  سـيطر  اإلنسـان علـ  عقـول اآلخـرين وأفعـاوم. إذا  نسـتنت  لن  ،فيما يسم  ضبط النفس
الـ ي تنلـم  ،  الناعمـة مبفهومهـا املعاصـروإمنـا القـو  ،موركن او م يعننِّ ابلقو  مبعناها الصل  التقليدي فقط

أيضــــا. وهنـــاك أترجــــح بـــن مفهــــو  القـــو  والقــــيم "القــــو  الناعمـــة"يف كتابـــة ،مـــا بعــــديعنهـــا جوزيــــف  ي ف
األمرينية؛ الن مفهـو  القـو  أصـبح حمـددا مهمـا يف الرؤيـة األمرينيـة ال مينـن أن تنتشـر إال ابلقـو . ويبـدو 

مبعو أن بقاء أمرينـا قويـة إمنـا  ،لقو  من جان  واملصاو من جان  آخرأن العالقة جدلية بن األمرين: ا
بتحقيــ  املصــاو ونشــر القــيم األمرينيــة. وحــىت تتحقــ  وتنتشــر القــيم ال بــد مــن  -حــدو كبــري-يتحــدد إىل 
أي ألـــا الـــداف  لســـلوك  ،. وين ـــر موركن ـــاو للقـــو  مـــن ثـــال  زواا: األوىل القـــو  كســـب (47)ممارســـة القـــو 

                                                        
 الوحـد  دراسـات مركـ  ،749العـدد ،العـري املسـتقبل ،لتسـلط اجلديـد  التم هـرات يف أو: ةالناعمـ القـو  ،حيىي ،اليحياوي - 42
  .19ص،1119 ،لبنان ،العربية

62  -. Nicholas Kitchen، Systemic pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of 
grand strategy،2012،p.127. http://goo.gl/FW70AX 
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أي ألـا أدا  لبلـو   ،أي ألا نتاج لسلوكيات الدول. أما ال ال ة القو  كوسيلة ،وال انية القو  كهد معن. 
. والسياســة ارارجيــة مــا هــي إال صــراع مــن أجــل امــتالك القــو  وحتقيــ  تلــك الغــاات (46)الغــاات املرجــو 

 واألهدا .
أي ألـــا تتوقـــف علـــ   ،لتحليــليتفــ  الواقعيـــون علـــ  أن تعريــف القـــو  يتحـــدد طبقــا  للموقـــف بوضـــ  ا

لنـن هنـاك مشـنلة تواجـ  هـ ا  (45)القضية الي توظـف القـو  هبـا أو اوـد  الـ ي توظـف القـو  مـن أجلـ 
وذلك  ،املفهو ؛ ألن طبيعة القو  غري قابلة للقيال الدقي  عل  الرغم من وجود أسس وعناصر لقو  الدولة

وأيضــا هـي ليســت مســتقر   ،بقـو  الــدول األخـرى ألن القـو  ليســت مطلقـة بــل هـي نســبية وجيـ  مقارنتهــا
فضــال عــن عــد  وجــود عامــل واحــد مينــن مــن خاللــ  الــتحنم  ،علــ  حــال بــل تتغــري مــ  تغــري عناصــرها

فهــي  ،حــىت لــو كــان ذلــك العامــل هــي القــو  العســنرية. القــو  ال تقتصــر علــ  اجلانــ  العســنري ،ابلقــو 
كمستوى التطور التقين أو السنان   ،غريات أخرىمرك  من أج اء عسنرية وغري عسنرية تشتمل عل  مت

 . (44)أو املصادر الطبيعية والعوامل اجلغرافية والقياد  السياسية وااليديولوجية
والقـو  الـي تعنيهـا التحلـيالت الواقعيـة  ،جمموعة االمنا ت املتاحة لدولـة مـا""وتعر  القو  أيضا للا

الشــامل لنــل مــن عناصــرها ومنو هتــا املاديــة وغــري  فهومهــاليســت القــو  العســنرية التقليديــة بــل القــو  مب
الــ ي تــتم بــن العناصــر املاديــة وغــري املاديــة. وهــ ا  ،املاديــة. فهــي النتــاج النهــائي لعــدد كبــري مــن املتغــريات

االندماج هو ال ي حيدد يف النهاية قيمة الدولة وتتضح ه ه القو  من خالل احليوية االقتصادية أو النفوذ 
ســـي أو العســـنري. ويتضـــح الرتكيـــ  علـــ  اجلوانـــ  املاديـــة يف تعريـــف القـــو  يف قائمـــة حمـــددات القـــو  السيا

الدول الي لتلك اقليما  واسعا وعددا  كبـريا  مـن "فهو يعر  الدول النربى للا ،الوطنية الي وضعها وولت 
ايل النفــاء ". ويســتعيد قرا عــون امــا سياســيا مســت ،وجيشــا قــوا ،واقتصــادا  كفــوءا   ،الســنان ومــوارد وفــري 

مــن تلــك القائمــة ومــا أورده موركن ــاو مــن عناصــر القــو  املعنويــة مــن قبيــل ارصــائ  القوميــة   وولتــ  طرحــ
. وبـــ لك خيتلـــف (43)والـــرو  املعنويـــة واآليديولوجيـــة وشـــنل ن ـــا  احلنـــم وامليـــل العـــا  إىل املســـاملة والقتـــال

درســة الواقعيــة علــ  حتديــد عناصــر القــو . فالتقليــديون يفهمــون أنصــار االُــاهن التقليــدي والبنيــوي يف امل
كما   ،فالقو  منو ت عسنرية واقتصادية ،ال ي يضم عناصر مادية ومعنوية ،القو  عل  ألا مرك  النلي

لنن ه ا  ،ألا تشمل القدر  عل  تشنيل الرأي العا . وقد أشار موركن او إىل ه ا التعريف الشامل للقو 
امل للقو  اختف  من طروحات اجليل ال اين من الواقعين والسيما أنصار االُاه البنيوي الـ ين املفهو  الش

اسـت دا  دولـة ملواردهـا املاديـة "رك وا فقـط علـ  اجلوانـ  املاديـة للقـو . وهنـ ا أصـبحت القـو  تعـر  للـا

                                                        
 .87 -81ص ،مصدر سب  ذكر  ،خالد ،معمري - 46
القــو  وال قافــة وعــام مــا بعــد احلــرب البــارد : هــل ابتــت املدرســة الواقعيــة يف العالقــات الدوليــة شــيئا  مــن  ،امحــد علــي ،ســام - 45

 .215ص ،1118 ،بريوت ،11العدد ،لسياسيةاملاضيق اجمللة العربية للعلو  ا
 .27ص ،مصدر سب  ذكر  ،عبد األمري عبد احلسن ،ابراهيم - 44
ـــ/ ط ،العالقــات السياســية الدولية)دراســة يف األصــول والن ــرات( ،ا اعيــل صــربي ،مقلــد - 43  ،القــاهر  ،املنتبــة االكادمييــة ،بـ
 .217وص 211ص  ،مصدر ساب  ،امحد علي ،. وأيضا: سام29ص ،2992
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 الفنر الواقعي ال حتدد . وهب ا ف ن القو  يف(48)إلجبار دولة أخرى عل  فعل شيء ال ترغ  يف القيا  ب "
يف مفهو  واحد بـل للقـوى مفـاهيم ك ـري  متعـدد  تنـدرج ضـمن املفهـو  العـا  للقـو  أو حتـت مفهـو  األمـن 
القومي. ويرى موركن ـاو أن اسـت دا  مفهـو  القـو  يف تعريـف مصـلحة الدولـة هـو املعلـم البـارز الـ ي يعـن 

 ية. الواقعين عل  تلمس طريقهم يف حقل السياسة الدول

 . املصل ة ال ومية 1
 ،املصــلحة هــي إحــدى تلــك االعتبــارات الــي حتــد تصــر  القــو  يف تنيــف التصــر  السياســي وتقريــره

أن  ،. وفــ  الواقعيــة(49)وصــح االعتقــاد أن القــو  واملصــلحة مينــن أن ينســجما يف تغــري عالقاهتمــا املتبادلــة
ن إمجاوا يف ثالثة مصاو رئيسة: مصلحة البقاء مين ،لنل دولة من دول العام جمموعة من املصاو القومية

 ،وتعين أن تبق  موجود  وال يتم الغاؤها. مصلحة تع يم القـو  العسـنرية ،وهي املصلحة األساسية للدولة
وهـــي  ،وهـــي أدا  الدولـــة األساســـية للـــدفاع عـــن نفســـها ضـــد الطـــامعن. ومصـــلحة تع ـــيم القـــو  السياســـية

ألن ذلك هـو األسـال املـادي الـ ي تقـو   ،تجاري يف العالقات بن الدولاالهتما  ابلبعد االقتصادي وال
فاملصلحة وفقا و ه الرؤية تتحدد يف إطار القو  ومن غري املمنن  (31)علي  مصلحة تع يم القو  العسنرية

احلفـاظ علـ  مصـلحة الدولـة دون اسـت دا  أو تع ــيم القـو  العسـنرية وغـري العسـنرية. ويعـرت  موركن ــاو 
ولنن  يؤكـد إنـ  طاملـا ظـل العـام مقسـما  ،فهو  املصلحة القومية املّعرفة ابلقو  هو مفهو  غري مستقرلن م

إىل دول ذات سياد  ف ن احلد األدا للسياسـة ارارجيـة لنـل دولـة جيـ  أن ينـون فقـط للبقـاء علـ  قيـد 
د أي هجــو  مـن الــدول ن ـرا ألن كــل دولـة مضـطر  حلمايــة وجودهـا املـادي والسياســي وال قـايف ضـ ،احليـا 

 .(32)ف ن املصلحة القومية تتطاب  فقط م  البقاء القومي وتشنالن معا  هوية واحد  ،األخرى
 فهي ،ل لك وتبعا. حتقيقها أجل من االمة تعمل الي املستمر  العامة األهدا  هي ،الوطنية املصلحة

 توضح الوطنية أو القومية املصاو فنر  وإن. (31)السياسي ابلعمل وارتباطها واستمراريتها بعموميتها تتمي 
 التحول أو ،السياسية ال عامات يصي  ال ي التبدل رغم للدول ارارجية السياسات يف االستمرار جان 
 إن  مبعو ،السائد  واالجتماعية السياسية القيم مناذج يف أو املسيطر  اآليديولوجية منط يف حيد  قد ال ي
 يف تـــؤثر الـــي والطبيعيـــة واآليديولوجيـــة واالســـرتاتيجية السياســـية العوامـــل يف االختالفـــات طبيعـــة كانـــت أا

 القوميــة املصـلحة فـ ن ،الــدول مـن غريهـا مـ  التعــاون أو الصـراع إىل وتـدفعها ،دولــة لنـل املتميـ   األوضـاع
 رـارجيا السـلوك حتـدد الـي العوامـل علـ  االسـتدالل بواسـطت  مينـن الـ ي العـا  املقيال وأبدا دائما   ت ل
 حتقيـ  لن القائـل القوميـة املصـلحة مفهـو  علـ  االعتمـاد يـتم وحينمـا. الـدويل اجملتمـ  يف عضـو دولة ألي

                                                        
 .217-211ص  ،مصدر ساب  ،امحد علي ،سام - 48
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 حمـور تنـون القوميـة السياسة ف ن ،ارارجية لسياساهتا املستمر النهائي اود  هو للدولة القومية املصلحة
 الوطنيـة املصـلحة أن جنـد لـ لك. الـدول مـن ولـةد ألي ارارجيـة للسياسة ااركة الرئيسة القو  أو االرتناز
 حلمايــة منهــا ســعيا الدوليــة العالقــات اطــار يف ارارجيــة سياســاهتا يف الدولــة ســلوك حتــدد الــي هــي للدولــة

نوعــان كمــا صــنفها موركن ــاو: املصــاو األساســية  هــي الوصــف هــ ا وفــ  الوطنيــة املصــلحة. (37)مصــاحلها
ــــوع األولوال انويــــة. يف حــــن ربــــط البقــــاء املــــ ــــارات  ،ادي واألمــــن ابلن ــــوع اآلخــــر حتــــدده االعتب رأى أن الن

وفضال عن ذلك أكد عل  ارتبـاط املصـاو األساسـية بعالقـة تفاعـل وثيقـة مـ   ،واألوضاع الداخلية للدولة
  وإجنـاز املصـاو ال انويـة يرتـ ،فتحق  املصاو األساسـية يـؤدي إىل إجنـاز املصـاو ال انويـة ،املصاو ال انوية

بدوره األوضـاع املالئمـة لتحقيـ  املصـاو األساسـية. ووـ ا يعـد األمرينـان املصـلحة القوميـة للـا خـري عـا  
 يهتم ب  مجي  األمرينين أو مع مهم. 

 . توازن ال وى 1
بـن قـوى متعارضـة. ومـن املالحـظ أن املصـاو  التوازن عبار  عن حالة مـن االتـ ان السـاكن أو املتحـرك

إىل نــ اع مــ  دول أخــرى داخــل الن ــا  الــدويل. ويــرى موركن ــاو أن مصــطلح  -حالــة االتــ ان-الدوليــة ُرهــا
أوال هناك املوقف الن ري املن ومي  ،توازن القوى يصف أشياء خمتلفة مينننا تصنيفها يف مستوات خمتلفة

خمتلــف  الــ ي يعــد أن تــوازن القــوى يصــف حالــة يعــاد فيهــا توزيــ  الســلطة بشــنل متســاوو إىل حــد مــا بــن
سياسة "،أقطاب املن ومة العاملية. مث املستوى الن ري الوطين ال ي يعد أن توازن القوى هو سياسة خاصة

وهنـا جيـ  أن منيـ  بشـنل أسـال بـن  ،أي السياسة الي تتبعها الدول لتحقي  ه ا التوازن ،توازن القوى"
اين علــ  صــعيد السياســة القائمــة بــن ألن األول يقــ  علــ  صــعيد املن ومــة الدوليــة وال ــ ،هــ ين املســتوين

الدول. وهناك أيضا املستوى الن ري للمؤرخن الر ين حن يسـت د  مفهـو  تـوازن القـوى لوصـف حالـة 
 ،. ويصف تـوازن القـوى لنـ  سياسـة ترمـ  إىل املدرسـة الواقعيـة يف السياسـة الدوليـة(36)توازن أو عد  توازن

وأن الــدول حينمــا تســع  للحفــاظ علــ  وجودهــا وأمنهــا ومرك هــا  ،وهــي املدرســة الــي تعــين ب ــاهر  القــو 
وهو يف  ،ف ن رائدها يف ذلك هو حتقي  توازن القوى ،الدويل من خالل عملية الصراع عل  اكتساب القو 

ترك  املدرسة الواقعية هنا عل  الصراع يف  ،الوقت نفس  سالحها يف تن يم است دا  القوى والسيطر  عليها
وهو صحيح فيما خي  عالقت  ابملدرسة الواقعيـة يف السياسـة الدوليـة الـي تعـده مـن  ،القوىتشنيل توازن 

غــري أن تــوازن القــوى لــيس سياســة يف حــد ذاهتــا تســع  الــدول إىل حتقيقهــا  ،اهــم عوامــل االســتقرار الــدويل
اهد من اجلها إىل نشـوء تـوازن ممـا يقـود  ،فالدول ال تسع  إىل التـوازن بـل تسـع  إىل التفـو  واويمنـة ،ُو

فتوازن القـو  لـيس حالـة مقصـود  بـ اهتا بـل هـو حالـة يـتم الوصـول إليهـا بشـنل عرضـي مـن خـالل  ،القو 
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والـــدول الســـاعية إىل التفـــو  ُـــد نفســـها يف وضـــ  الـــدول املتوازنـــة يف حل ـــة اترخييـــة  ،الســـعي إىل التفـــو 
 . (35)ما

أوال: إذا مت فرض  من قبل  ،الصعيد العاملي ويرى موركن او أن هناك ثالثة أشنال لتحقي  السال  عل 
اثنيا: مينن حتقي  السال  من خالل القـانون الـدويل. اثل ـا: هـ ا  ،الرأي العا  الدويل أو نوع من األخال 

أي قـو  مهيمنـة شـب  مطلقـة ميننهـا فـرض آرائهـا  ،السال  مينن أن يصبح حقيقة إذا أقمنـا حنومـة عامليـة
تحالفـــات. وأخـــريا  مينـــن حتقيـــ  الســـال  أو حتديـــد احلـــرب مـــن خـــالل تـــوازن علـــ  أي كـــان مبـــا يف ذلـــك ال

وهنا يرى موركن او لن احلل االخري هو املمنن؛ ألن احللـول األخـرى تبـدو لـ  غـري قابلـة للتحقيـ   ،القوى
 وأن خمتلف اجلهـود ،ويعتقد أن مفهو  توازن القوى ينشأ من طبيعة العالقات الدولية ،من الناحية العملية

الــي تبــ وا الــدول واألمــم تتعــارض مــ  بعضــها الــبعض يف لايــة املطــا  ومينــن للتــوازن أن ينب ــ  بشــنل 
وهــو موقــف  ،وهــ ا موقــف عقــالين؛ ألنــ  أيخــ  طبيعــة اإلنســان بعــن االعتبــار ،عفــوي يف بعــض ال ــرو 

 . (34)اخالقي العتقاده إبمنان حتقي  السال 
الوسـيلة األك ـر عمليـة إلقامـة السـال  واالسـتقرار مقارنـة مـ   ن أن لعبـة ميـ ان القـوى هـيو ويعد الواقعي

طرائــ  خمتلفــة  دعــو  امل ــالين إىل اعتمــاد القــانون الــدويل وإقامــ  حنومــة دوليــة. ويشــري موركن ــاو إىل وجــود
وسياســة التســلح ون ــا  األحــال ". وتــ ه   ،سياســة التعويضــات ،مبــدأ فــر  تســد"لتــوازن القــوى م ــل

إىل أن توازن القوى هـو ظـاهر  طبيعيـة يف حيـا  الـدول؛ فالسياسـة الدوليـة ليسـت " اوخالصة أفنار موركن
 . (33)وتوازن القوى هو نتيجة حتمية و ا الصراع" ،سوى صراع من أجل القو 

 . املعايري ا  مقية 4
اليون إىل ف ن للواقعين رؤية ختتلف كليـا  عمـا ين ـر امل ـ ،يف إطار األخال  وأثرها يف السياسة ارارجية

وهــم حيــ رون قــاد  الــدول مــن  ،والواقعيــون يشــنلون فنــر  وجــود مبــادئ أخالقيــة عامليــة ،عنصــر األخــال 
التضــــحية يف ســــبيل االلتــــ ا  بــــبعض مبــــادئ الســــلوك األخالقــــي. ورغــــم أن جــــوهر الفنــــر  وضــــ  أسســــها 

 ،أخالقــي مــ دوجيتحــدثون عــن معيــار "عقــل الدولــة"مينيــافيللي إال أن بعــض الــواقعين مــن أنصــار فنــر 
وآخر للدولة يف عالقاهتا م  األمم األخرى. انطالقا  من  ،واحد لألفراد ال ين يعيشون داخل حدود الدولة

غالبـا مـا ُعــل قـاد  الــدول مـرغمن علـ  التصــر  بطـر  غـري مقبولــة كليـا  لــدى  ،واقـ  السياسـات الدوليــة
ــــاو أن(38)األفــــراد )النــــ ب والغــــ  والقتــــل..( األخــــال  ضــــرورية يف العالقــــات الدوليــــة  . ويعتقــــد موركن 

ــــاهض  ــــة -علــــ  ســــبيل امل ــــال-وين وهــــو مــــا يســــمي  بـــــ"آيديولوجية  ،املــــربر األخالقــــي يف السياســــة الدولي
كمـا يـدين االطالقيـة ويسـميها ابلن عـة   ،أي إن املبادئ األخالقية ختفي وراءها املصاو اراصة ،األخال "

                                                        
دار  ،1ط ،ابحلرب والسال ( احلروب وتوازن القوى )دراسة شاملة لن رية توازن القوى وعالقاهتا اجلدلية ،ابراهيم ،ابو خ ا  - 35
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وترك  فقط عل  القيمة األخالقية عل  حسـاب القـيم األخـرى. إذا  أللا تغطي طبيعة السياسي  ،العاطفية
أي الدولة ملواطنيها وعل  القاد  أن ينونوا  ،موركن او يقرت  علينا أخالقية املسؤولية واملصلحة العليا للدولة

تطلبـات . والواقعية السياسـية تـدرك األتيـة األخالقيـة وم(39)أخيارا  إذا أمنن وأشرارا إذا استدعت الضرور 
 ،وترى أن  ال مينن تطبي  املبادئ األخالقية العامة عل  تصرفات الدول وأفعاوا ،العمل السياسي الناض 

بل جي  عل  كل مـن الفـرد والدولـة أن حينمـا علـ  العمـل السياسـي عـن طريـ  املبـادئ األخالقيـة العامـة  
–وأن األخـال   ،ة األعلـ  يف السياسـةكاحلرية. ومن مث ف ن الواقعية تعد أن التعقـل واحلنمـة تـا الفضـيل

واألخال  السياسية حتنم عل  العمل  ،حتنم عل  العمل وف  االمت الية للقانون الدويل -ن را أو ُريدا
. ول لك جي  أن تنـون الدولـة مسـتقلة يف عالقاهتـا ارارجيـة (81)وفقا  ألاثره ونتائج  السياسية الرباغماتية

والقواعد األخالقية املل مة لألفراد داخل الدولـة ليسـت مل مـة للـدول  ،هتا وحدهاوتعمل مبا للي  عليها إراد
 .(82)يف عالقاهتا ارارجية

وبنــاء  علــ  ذلــك فــ ن الواقعيــة تــرفض إدخــال القــيم يف العالقــات الدوليــة علــ  اعتبــار أن كــل دولــة وــا 
لة ال حي  وا أن تقد  موقفا  اخالقيا فالدو  ،قيمها ومعتقداهتا اراصة النابعة من مصاحلها القومية ابألسال

وإن طبقـــت فألـــا  ،. وال مينـــن أن تطبـــ  القـــيم األخالقيـــة للدولـــة(81)علـــ  حســـاب عمـــل سياســـي  جـــح
تنون دائما  اتبعة ل رو  ومعطيـات خاصـة. ومـن هنـا مينننـا أن نقـيم سـلوك الـدول األخـرى. والواقعيـون 

ويعــدون األخــال  السياســية بوصــفها  ، ر استئصــال يــرون أن الصــراع السياســي يف كــل منــان متنــرر ويتعــ
فهي بعيد  للغاية بتحقي  تواف  بن الصراع السياسي  ،أخالقا  سياسية ال ميننها أن حتد من ذلك الصراع

املعــايري األخالقيــة وفــ  املفهــو  الــواقعي هــي معــايري براغماتيــة علــ  الصــعيد  ،. إذا  (87)والفلســفة األخالقيــة
من ذلك ما يعـود عليهـا ابملنفعـة العامـة. فمـن غـري املمنـن أن تتبـ  الدولـة أخالقيـات مستهدفة  ،ارارجي

 ،م الية عل  الصعيد ارارجي؛ ألن ذلك سيحد من سعي الدول يف كسـ  القـو  وبلـو  املصـلحة القوميـة
لك قيمة وأين ما تنون مصلحة الوالات املتحد  فت ،فالقيم األخالقية ابلنهاية هي املصلحة القومية عينها

  أخالقية جي  السعي الكتساهبا.
 المبحث الثاني: النظرية الواقعية واالتجاهات الفكرية الواقعية المعاصرة 

فلـم تعـد دراسـة  ،عرفت الن رية الواقعية والد  عد  مـن الن ـرات الـي انسـل ت مـن الواقعيـة التقليديـة
ف هـــرت إىل جانـــ  الواقعيـــة  ،س موركن ـــاوالن ريـــة الواقعيـــة بشـــنلها التقليـــدي فقـــط الـــي ارتبطـــت بــــ هـــان

أو مـــا يســـم  ابلفنـــر  ،وأيضـــا الواقعيـــة النيوكالســـينية ،الواقعيـــة الدفاعيـــة واوجوميـــة ،التقليديـــة واجلديـــد 
وهـــو مـــا م ـــل اســـتقراء للواقعيـــة التقليديـــة واجلديـــد . ولنـــن قبـــل ارـــوض يف االُاهـــات  ،الـــواقعي املعاصـــر

                                                        
 .45ص  ،مصدر سب  ذكر  ،اك افيي  ،غيو  - 39
 .13ص  ،مصدر سب  ذكر  ،جهاد ،عود  - 81
 .182ص  ،2988 ،بغداد ،منتبة التحرير ،ط التاسعة ،ترمجة: خريي محادي ،األمري ،نيقوال ،مينيافيللي - 82
 .165-166ص  ،مصدر سب  ذكر  ،انور حممد ،فرج - 81

83  - William A. Galston، Realism in political Theory،The Brookings Institution، Draft 1، August 
2007،p.9. http://goo.gl/sKZAFs  

http://goo.gl/sKZAFs
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نتطر  إىل الواقعية التقليدية والواقعية اجلديد  أو البنيوية يف املطل  األول  ،الفنرية املعاصر  للفنر الواقعي
 من ه ا املبح .

 املطلب األول: نظريتا الواقعية التقليدية والواقعية اليديد  
يعــود الفضـــل يف إدخـــال الواقعيـــة كمدرســـة فنريـــة لدراســة العالقـــات الدوليـــة إىل هـــانس موركن ـــاو مـــن 

الـ ي احـد  ثـور  يف الدراسـة األكادمييـة للسياسـات  ، 2968"لسياسـية بـن األمـما"خالل عمل  الشـهري
شرخا  كبريا  عن واقعية موركن ـاو "وولت  كيني "الدولية. ويف أواخر العقد الساب  من القرن العشرين أحد 

كن ـاو تسـم  التقليدية وهي ما  يـت بــ الواقعيـة اجلديـد  أو الواقعيـة البنيويـة. يف حـن اصـبحت واقعيـة مور 
لــ لك ســنحاول الرتكيــ  يف هــاتن الن ــريتن يف هــ ه الدراســة ومــن مث  ،ابلواقعيــة التقليديــة أو النالســينية

  وه ا ما سيتم تناول  يف املطل  ال اين. ،االنتقال إىل االُاهات الفنرية املعاصر 
 . الواقعية الر ليدية )الكمسيكية(3

-2916نلها التقليـــدي مـــ  اســــهامات هـــانس موركن ــــاو)ظهـــرت الواقعيـــة يف البدايــــة مـــن خـــالل شــــ
وغــريه مــن املفنــرين الــواقعين األوائــل الــ ين حــاولوا التنيــف مــ  أحــدا  القــرن العشــرين الــي  ، (2981

وقـــد هـــيمن هـــ ا  ،صـــاحبها الن ـــري مـــن م ـــاهر االضـــطراب والالأمـــن وتفـــاقم حـــدود الصـــراعات واحلـــروب
. وقــد (86)احلــرب البــارد  مرحلــةفنــر السياســي األمرينــي خــالل املن ــور علــ  حقــل العالقــات الدوليــة وال

ظهـرت بعـد احلـرب العامليـة يف إرشـاد صـان  قـرار السياسـة ارارجيـة يف الـوالات املتحـد  واململنـة املتحـد  
وهــي رؤيــة  ،(85)لــردع املانيــا النازيــة وايطاليــا الفاشــية واليــاابن العســنرية بعــد فشــل املدرســة امل اليــة يف ذلــك

 ،والــي هامجتهـــا بوصـــفها يوتوبيـــا تتم ــل لســـبقية الرغبـــة علـــ  الواقـــ  ،حية لســـ اجة املدرســـة امل اليـــةتصــحي
 ،وتـرى أنـ  جيـ  حتليـل العـام كمـا هـو عليـ  ولـيس كمـا ينبغـي أن ينـون ،واألهدا  عل  التحليل النقدي

امل تلفـة الـي أملـت وعل  العالقات الدولية أن تدرل النائن وليس ما جي  أن ينون. وتبن اإلخفاقـات 
وهــــي عبــــار  عــــن قــــراءات ماضــــية  ،م ــــل إنشــــاء عصــــبة األمــــم وخمتلــــف حمــــاوالت حتقيــــ  الســــال  ،ابمل اليـــة

فهـي  (84)حـىت لـو م ينـن يهـتم إال بصـور  األمـري ،ال ي يقرت  قراء  حدي ة للعالقات الدوليـة ،ملينيافيللي
 إىل مصــاحلها تتضــارب الــدول أن وتـرى. األمــمتـرفض مقولــة امل اليــة بوجـود تناســ  يف املصــاو بـن خمتلــف 

 الدولـة وقدر  الدويل الصراع نتيجة حتديد يف هاما دورا تلع  الدولة وإمنانيات ،احلرب إىل تقودها درجة
 ،اآلخـرين علـ  السيطر  يف فطرية رغبة لتلك البشر م ل م لها الدول ألن اآلخرين؛ سلوك يف التأثري عل 
 املتعــدد التقليــدي القــوى تــوازن ن ــا  فضــائل موركن ــاو أبــرز وقــد. (83)واحلــروب التصــاد  حنــو يقــود مــا وهــو

                                                        
ـــا  عــادل و زيــد،ســتيفن ،وولــت - 86 . نقــال عــن 1ان زاين، ص"العالقات الدوليــة: عــام واحــد، ن ــرات متعــدد  ،ترمجــة: زقــــــــــ
 .http://goo.gl/JS8Md2موق : 

 .229ص ،مصدر سب  ذكر  ،امحد علي ،سام - 85
84 - Nicholas Kitchen، op، cit، p.124. 
هـــل الن ريـــة مفتـــا  لفهـــم األحـــدا   ،سوســـن زهـــدي ،. وأيضـــا: شـــاهن22ص  ،مصـــدر ســـب  ذكـــر  ،حنيمـــي ،توفيـــ  - 83
 http://www.alalam.ir/news/28333 ،الدولية

http://www.alalam.ir/news/28333
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 السـوفيي واالحتـاد األمرينيـة املتحـد  الـوالات فيـ  بـرزت الـ ي القطبيـة ال نائيـة ن ـا  لن ويـرى ،األقطاب
 .امل اطر من العديد حيمل
 الفوقيـة السـلطة أشـنال مـن شـنل أي فيهـا ينبغـي فوضـوية بنيـة التقليـدين للـواقعين ابلنسبة البنية إن
 األمنيــة ابملعضـلة الـواقعين يسـمي  مــا تنـريس يف تسـاهم ال ـرو  هـ ه. إليهــا االحتنـا  للـدول مينـن الـي

 بشـقيها خاصـة ،القو  مصادر حياز  عرب ،منفرد بشنل أمنها مستوات ل اد  دولة كل سعي من املتأتية
 -م لهــا يف ذلــك م ــل اجملتمــ  بصــور  عامــة – السياســة فهــم ين ــرون إىلولــ لك . واالقتصــادي العســنري

وأنـ  مـن أوىل الضـرورات أن يـتم فهـم القـوانن  ،حمنومن ابلقوانن الوضـعية املتأصـلة يف الطبيعـة اإلنسـانية
ومن  ،؛ ألن حالة الدولة يف الن ا  الدويل هي مماثلة حلالة اإلنسان يف حالة الطبيعة(88)الي حييا هبا اجملتم 

وهــي جمــرب  علــ  ذلــك. وبــ لك فالدولــة تــداف   ،السياســة الدوليــة هــي بشــنل أســال حبــ  عــن القــو مث 
واملصـــلحة الوطنيـــة  ،ولـــارل فقـــط يف الســـعي لتحقيـــ  املصـــلحة الوطنيـــة الـــ ي يعـــر  لنـــ  األمـــن القـــومي

 ـا  الـدويل تتحق  يف إطار القو  الطبيعيـة الـي مينـن حتديـدها وتقيمهـا مـن حيـ  اإلمنانيـات املاديـة. الن
ليس لدي  السياد  عل  الدول ول لك فهـو عـام فوضـوي. وهنـ ا عمـل الدولـة يف داخلهـا مينـن تل يصـ  

ومــــن مث فــــ ن أمــــن الدولــــة القــــومي هــــو ااــــدد الوحيــــد للسياســــة  ،إىل املصــــلحة الوطنيــــة وهــــدفها األســــال
هـا الـدول مـ  بعضـها حسـ  . وب لك تعد الفوض  هـي السـمة الرئيسـة للبنيـة الـي تتفاعـل في(89)ارارجية

قبـل أي "املصـلحة العليـا للدولـة"وو ا ف ن صانعي القـرار مـدعوون لألخـ  بعـن االعتبـار ،الواقعية التقليدية
وتطغ  عليها ه ه الن ر   ،شيء آخر. وو ا أيضا يقال عن الواقعية النالسينية ألا حتمل ن ر  تشاؤمية

والشــــنوك املتبادلــــة  ،ها ومقارنتهـــا مبناســــ  اآلخـــرينإىل حـــد كبــــري؛ وذلـــك بســــب  رؤيـــة الــــدول ملناســــب
 .(91)واالهتما  ابملصلحة اراصة للدول يف ظل الفوض  ،وارو  من الغ  واالحنرا 

تنطلــ  الواقعيــة مــن افــرتاض أن الــدول كوحــدات متجانســة مســتقلة هــي الفاعــل األســال يف العالقــات 
مهمة وظهور فاعلن جدد إال ألم يتمسـنون لن  وابلرغم من اعرتا  الواقعين حبدو  تطورات ،الدولية

والدولـة القوميـة تعـين لـديهم وحـد  ذات   ،الدول القومية هي الفاعـل األسـال املـؤثر يف السياسـات الدوليـة
كمـا   ،كيان مستقل من  حية ومتجانسة من  حية أخرى. أي إن  ال مينن النفاذ إليها بتأثريات خارجيـة

ومن مث ف ن العالقات السياسية وغري السياسية الدولية حتـدد ابلرجـوع إىل  ،يةألا ال تتعرض لضغوط داخل
ومـن مث  ،السياسة الداخلية وارارجية ول لك ف ن حتليلهم يستند عل  افرتاض الفصل بن ،احلدود القومية

هـم  ،ف ن احلنومات أو صانعي القرار أو املسؤول احلنومي عل  أعل  املستوات الدبلوماسـية والعسـنرية
 .(92)الفاعلون األساسيون وليس أي جمموعات داخلية أخرى أو أي فاعل دويل آخر من غري الدول

                                                        
 .78ص ،مصدر سب  ذكر  ،عتيقة ،. وأيضا: نصي 16ص ،مصدر سب  ذكر  ،جهاد ،عود  - 88
89 - Nicholas Kitchen، op، cit، p.124  
جامعـة ،65العـدد ،علـو  السياسـيةجملة ال ،مفهو  التعاون الدويل يف املدارل الفنرية للعالقات الدولية ، ري جسا  ،اضير  - 91

 .251ص ،1121 ،بغداد/كلية العلو  السياسية
 ،جملــة السياســة الدوليــة ،ن ريــة العالقــات الدوليــة بــن املن ــور الــواقعي والــدعو  إىل من ــور جديــد ، ديــة حممــود ،مصــطف  - 92
 .9ص،2985 ،القاهر 
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  ،فـ ن املدرسـة الواقعيـة تـ كر  حبـ  ابلـدور الـرئيس الـ ي تقـو  بـ  الـدول علـ  السـاحة الدوليــة ،وهنـ ا
السياسـة ارارجيـة  -أك ر ممـا يفـرتض-لننها تفصل  ،كما ت كر  بطبيعة ه ه الساحة الن اعية والفوضوية

 ،وتقلـل مـن قيمـة دور الفـاعلن غـري احلنـومين ومـن أتيـة القـوى االقتصـادية..اخل ،عن السياسة الداخليـة
هي إراد  مبنية عل   ،ه ا من  حية. ومن  حية أخرى ف ن آراءها يف التحليل املنطقي للسياسة ارارجية

 ي اعتمــده موركن ــاو ين ــر إىل عمليــة صــن  السياســة ألن منهــاج التحليــل الــ ،(91)مفهــو  املصــلحة الوطنيــة
مبعــو ألــا ختــرج عــن كولــا عمليــة توفيــ  بــن  ،عمليــة ترشــيدي  عقالنيــة –ابســتمرار –ارارجيــة علــ  ألــا 

لــ لك فنــل سياســة خارجيــة هــي عقالنيــة؛ أللــا تســع   ،الوســائل املتاحــة وبــن األهــدا  الــي هــي اثبتــ 
 -وحبســ  مــا يــرى موركن ــاو-وذلــك ألن السياســة ارارجيــة أيضــا  ،ة الوطنيــةدائمــا  لتع ــيم القــو  واملصــلح

واالعرتا  وابآلخر بطبيعة العالقات الدولية الفوضـوية  ،تسري وفقا ألسال الفهم واالعرتا  هب ه القوانن
 .(97)وليس وفقا  مل ايل جمرد يرفض أن أيخ  ه ه األخري  بعن االعتبار ،والن اعية

واملصـلحة يف مفهـو  هـ ه  ،يف الن رية الواقعية ملوركن او تا فنر  املصلحة وفنـر  القـو دعامتا التحليل 
الن ريــة تتحــدد يف إطــار القــو  الــي تتحــدد بــدورها يف نطــا  مــا يســمي  موركن ــاو بفنــر  التــأثري أو الســيطر  

 النسـيب الـ ي لارسـ  وبتحديد آخر ف ن القو  السياسية الي تعنيهـا هـ ه الن ريـة الواقعيـة هـي مـدى التـأثري
وإمنا  ،وهي ب لك ال مينن أن تنون مرادفا  للعنف لشنال  املادية والعسنرية ،الدول يف عالقاهتا املتبادلة

لعــدد كبــري مــن املتغــريات املاديــة.  -يف حل ــة مــا-فهــي النتــاج النهــائي  ،هــي أوســ  نطاقــا  مــن ذلــك بن ــري
وحبس  ه ا  ،ال ي حيدد يف النهاية حجم قو  الدولة ت هووالتفاعل ال ي يتم بن ه ه العناصر واملنو 

ومــن هنــا تن ــر الن ريــة  (96)احلجــم تتحــدد االمنانيــات يف التــأثري السياســي يف مواجهــة غريهــا مــن الــدول
الواقعيـــة إىل اجملتمـــ  الـــدويل والعالقـــات الدوليـــة علـــ  ألـــا صـــراع مســـتمر حنـــو زاد  قـــو  الدولـــة واســـتغالوا 

لليهـــا مصـــاحلها أو اســـرتاتيجيتها بغـــض الن ــر عـــن التـــأثريات الـــي ترتكهـــا يف مصـــاو الـــدول ابلنيفيــة الـــي 
؛ ألن الواقعية النالسينية اعتمدت عل  مفاهيم خاصة لفهم وتفسري خمتلف ال واهر املعقد  (95)األخرى

 ، ـيم املناسـ وتع ،واملصـلحة ،وتعـد مفهـو  القـو  ،يف السياسة الدولية مبا فيهـا ظـاهر  السياسـة ارارجيـة
العقالنيــة والفوضــ  الدوليــة.. مــن املفــاهيم املفتاحيــة الــي اعتمــدهتا هــ ه املقاربــة لتفســري  ،املســاعد  ال اتيــة

ومـن هنـا فالصـراع مـن أجـل القـو  هـو أدا   ،. فالقو  يف ذاهتـا تقـود إىل الصـراع(94)السلوك ارارجي للدول
لوك الــدويل والوقــو  علــ  دوافعــ  احلقيقيــة بعيــدا عــن موركن ــاو املوضــوعية يف حتليلــ  النســقي لتفســري الســ

وهــ ا الصــراع ينشــف عــن الصــل  الــ ي يفســر السياســات ارارجيــة للــدول مــ  تبــاين  ،التربيــرات الواقعيــة
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. الواقعيون النالسينيون رغم تركي هم عل  تفسري احلروب والن اعات والتشاؤمية (93)الن م واآليديولوجيات
 ويعد توازن القوى من أجنح وسائل حتقي  السال  ابلنسبة ملوركن او. ،تحقي  السال إال ألم اهتموا أيضا ب

هي املم ل األهم للعالقات الدولية. اثنيا : "األمم"أوال: إن الدول ،وتتل   طروحات موركن او مبا أييت
من اجل السـلطة  جي  التميي  بن السياسة الوطنية والسياسة ارارجية. واثل ا: السياسة العاملية هي صراع

. ومينـن حتديـد املبـادئ األساسـية للواقعيـة النالسـينية الـي حـددها (98)أو القو  ويعدها من أجـل السـال 
 وهي: (99)يف ستة مبادئ أساسية"السياسة بن األمم"موركن او يف كتابة الشهري

ة مـن خـالل العالقات السياسية حتنمها قوانن موضـوعية تضـرب جبـ ورها يف أعمـا  الطبيعـة البشـري .2
وبنـاء السياسـة العامـة جيـ  أن يـتم علـ  أسـال فهـم هـ ه  ،االضرار والنواا املوجـود  يف هـ ه األخـري 

 القواعد املوضوعية.
فالقائــد السياســي يفنــر ويتصــر   ،إن فنــر  املصــلحة الوطنيــة هــي املوجــ  الــرئيس للواقعيــة السياســية .1

 طبقا  للمصلحة الوطنية املعرفة يف اطار القو .
رغــم أن معناهــا الــدقي  خيتلــف حســ   ،يف كولــا غايــة مشــروعة بشــنل عــا  ،صــلحة تشــب  القــو امل .7

تســع   -لضــمان بقائهــا-ولنــن الــدول  ،فاملصــلحة الوطنيــة يف حــدها هــي البقــاء ،الوقــت وال ــرو 
 لتحقي  أهدا  أخرى. 

التوتر غري  -وقت ذات يف ال-فألا تدرك  ،ابلرغم من إدراك الواقعية لألتية األخالقية للعمل السياسي .6
وه ا األخري يقتضي تنقية سلوك  ،املرغوب بن القياد  األخالقية ومتطلبات العمل السياسي الناجح

الغايــة تــربر "ومعيــار احلنــم علــ  سياســة معينــة هــي نتائجهــا السياســية ،الدولــة مــن املبــادئ األخالقيــة
 الوسيلة".

   القوانن األخالقية الي حتنم النون.التطلعات األخالقية املعينة ال مينن مطابقتها م .5
دون أن يــتم  ،وحتليلــ  جيــ  أن يــتم بوصــف  كيــان قــائم ب اتــ  ،السياســة الواقعيــة حقــل مســتقل ب اتــ  .4

اخضــاع  ألي حقــل آخــر مــن االهتمامــات اإلنســانية. مبعــو ال ــاهر  السياســية هــي ظــاهر  مســتقلة 
 . واحلنم عل  أي سلوك سياسي ينون خالل معايري سياسية

 الواقعية اجلديد )البنيوية( .1
 ،وبفضــل زوال التــوتر ،بعــد أن خفــ  تيــار الواقعيــة قلــيال حتــت أتثــري الــرتابط املتبــادل خــالل الســتينات

دون شــك لتحتـل منــان  ،عـادت الواقعيـة ابتــداء  مـن أواخـر الســبعينات حتـت أتثـري احلــرب البـارد  اجلديـد 
وكـان ذلـك بشـنل  ،وذلك حتت شعار التيار الـواقعي اجلديـد ،الصدار  يف التفنري حول العالقات الدولية

وابتعد من رو التيار الواقعي اجلديد  ،روبرت غيليان" ،وجون جريار ،كيني  وولت "خاص م  ظهور أعمال

                                                        
 ،)دراسة يف النماذج والن رات الي قدمت لفهم وحتليل عام السياسـةالن رية السياسة املعاصر  ،عادل فتحي ،عبد احلافظ - 93

 .143ص ،1113 ،االسنندرية ،الدار اجلامعية ،2ط
 .56ص ،مصدر سب  ذكر  ،اك افيي  ،غيو  - 98
 .21ص  ،مصدر سب  ذكر  ،حنيمي ،توفي  - 99
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 ،يف اصــرارهم علــ  الطبيعـة الفوضــوية للن ــا  الــدويل ،قلـيال عــن ن ــرات موركن ــاو لينضـموا إىل رميــون ارون
. وانتقــدت الواقعيــة اجلديــد  (211)كاملصــلحة القوميــة والقــو   ،ك ــر حــ را إىل مفــاهيم أخــرىويف جلــوئهم األ

العنصــر األســال يف –الــي لحــورت حــول ســلوك الدولــة  ،ســابقتها التقليديــة بســب  منهجيتهــا الســلوكية
 ،املتميـ وأخفقت يف استيعاب الواق  احلقيقي علـ  أنـ  ن ـا  بنيـة أو كيانـ   ،يف السياسة الدولية -تقديرها

وأطـــــر عالقاهتـــــا  ،وأغفلـــــت ســـــلوك املؤسســـــات الدوليـــــة ،وابلغـــــت يف تفســـــريها للمصـــــلحة ومفهـــــو  القـــــو 
 . (212)االعتمادية يف جوانبها االقتصادية

وروبــرت  ،ســتيفن كري يــ  ،كينيــ  وولتــ   ،روبــرت جلــن"مينــن ذكــر ،مــن أبــرز مم لــي الواقعيــة اجلديــد 
هــ ه املدرســة هــو حماولــة إخــراج الواقعيــة مــن املفهــو   حيــ  كــان هــد  رواد ،وجــورج مودلســني" ،اتكــر

 ،(211)أك ر علمية للوصول هبا إىل ن رية علميـة ،النالسيني والتحليلي البديهي إىل مستوى من التحليل
ن ريــة السياســـات "حـــاول كينيــ  وولتــ  مـــن خــالل عملــ  الشـــهري ،وهــي رؤيــة نســـقية للسياســات الدوليــة

ـــ  ، 2939الدوليـــة" ـــاوُـــاوز النقـــد ال للمن ومـــة "مقرتحـــا  ن ريـــة ،ي كـــان مـــن املمنـــن توجيهـــ  إىل موركن 
واإلبقاء عل  سلوكيات الفاعلن الـ ين يشـنلون عناصـر هـ ه املن ومـة الـي تفـرض قيـودا حمـدد   ،الدولية"

 . (217)اما العوامل األخرى كالدين والسياسة الداخلــــة واالقتصاد فتعد اثنوية إىل حد ما ،عل  السلوك
 ،هـي خالفـا  للواقعيـة النالسـينية أو التقليديـة ،ية اجلديد  أو ما تسم  أحيا  ابلواقعية اوينليةالواقع

وهـــــي حالـــــة عـــــد  وجـــــود ســـــلطة مرك يـــــة كمـــــا  ،حيـــــ  يـــــتم حتديـــــد الن ـــــا  الـــــدويل مـــــن خـــــالل الفوضـــــ 
 ،يوولت ". الدول تنون ذات سياد  ومسـتقلة عـن بعضـها الـبعض. ويف م ـل هـ ا الن ـا  الفوضـو "يسميها

ستنون قو  الدولة هي املفتا  الرئيس يف فهم الواق ؛ ألن  فقط من خـالل القـو  مينـن للـدول الـدفاع عـن 
عل  سبيل  ،وأتمل يف البقاء عل  قيد احليا . فالواقعية تفهم القوى يف جمموعة متنوعة من الطر  ،انفسها

لنهايـة علـ  توزيـ  القـدر  املاليـة والقسـرية ولنن يؤكد يف ا ،امل ال القو  العسنرية واالقتصادية والدبلوماسية
. وعل  الرغم من ذلك ارال  املتعل  يف حتديـد الن ـا  الـدويل مـن خـالل (216)كمحدد للسياسة الدولية

إال ألــا م ختتلــف عــن ســابقتها يف خصــوص اعتبــار العوامــل النابعــة مــن البيئــة ارارجيــة كمحــدد  ،الفوضــ 
انطالقـــا مـــن األســـال الـــ ي يؤكـــد نـــدر  األمـــن وفوضـــوية الن ـــا  وذلـــك  ،رئـــيس للســـلوك ارـــارجي للـــدول

وولت   ،ومن ه ا املنطل  ف ن جل اهتما  الوحدات السياسية هي كيفية احلفاظ عل  وجودها. إذا   ،الدويل
أي مـن جممـل املن ومـة الدوليـة  ،من رؤية تنطل  من من ومة مـا ،بعبار  أخرى ،يداف  عن من ور من ومي

وحدات املن ومة وتصرفاهتا عن طري  امل اهر الضاغطة والصائغة. إذا   معينة عل  شنل الي تفرض طريقة
بنية الن ا  الدويل هي الي تشنل "فاملن ومة الدولية هي بنية تفرض نفسها عل  وحداهتا. يقول وولت  لن
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 .66-67ص  ،ر مصدر سب  ذك ،جهاد ،عود  - 212
 .مصدر سب  ذكر  ،عبد احلنيم ،سلمان - 211
 .27ص  ،مصدر سب  ذكر  ،حنيمي ،ي توف - 217
216 - Anne-Marie Slaughter، International Relations، Principal Theories، 

http://goo.gl/AQX5YN. 
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حي   ،  الدويل. وه ه البنية للن ا  الدويل هي نتيجة لفوضوية الن ا(215)كل خيارات السياسة ارارجية"
وأن احلـرب تنــدل  نتيجـة هــ ا الن ــا   ،أن الفوضـ  هــي مـن املنــو ت األساســية للن ـا  الــدويل"يـرى وولتــ 

وتركــ  علــ   ،؛ ألن الواقعيــة اجلديــد  تغفــل الطبيعــة البشــرية(214)ولــيس نتيجــة الشــر يف الطبيعــة اإلنســانية"
لــدويل نقطــة البدايــة لتفنــري الــواقعين اجلــدد بــل تشــنل الطبيعــة الفوضــوية للن ــا  ا ،فوضــوية الن ــا  الــدويل

 ،بشأن التعاون الـدويل بـن الـدول. وهـ ه الفوضـوية تعبـري عـن حالـة غيـاب احلنومـة علـ  املسـتوى الـدويل
وهبـ ا املعـو فألـا ابلتأكيـد  ـة مـن  ـات الن ـا   ،وابملعو الر ي فألا تشري إىل عد  وجود سلطة مرك ية

ـــةالـــدويل واإلطـــار االجتمـــا  الســـمة هـــ ه . ويف ظـــل(213)عي السياســـي الـــ ي حتـــد  فيـــ  العالقـــات الدولي
لنن ه ه الدول ال ينبغي  ،الدويل سو  تدف  الدول إىل التنافس من أجل القو الن ا   بنية يف الفوضوية

. (218)ولنن بدال من ذلك فهي تسع  لالستيالء عل  القو  ،وا أن تنافح من أجل زاد  القو  وحس 
وذلـــك بســـب  امتالكهـــا  ،ولــة هـــي الفاعـــل الـــرئيس يف السياســـة الدوليـــة حبســ  الواقعيـــة اجلديـــد فالد ،إذا  

والطبيعـة الفوضـوية  ،خاصة وأن الدول تتج  إىل فهم بنيتها الدولية وليس الداخليـة ،لوسائل العنف املن م
 السياسـة ارارجيـة والعوامل الداخلية ليست عـامال مهمـا يف ،للن ا  الدويل هي الي حتدد سلوك الفاعلن

ن ريـة العالقـات الدوليـة تفقـد طبيعتهـا "وهـ ا مـا دافـ  عنـ  وولتـ  بقولـة ،ونفي لن تنون أية عالقة بينهما
 .(219)عندما تتدخل ارصائ  القطرية للدول كأدا  تفسريية للسلوك ارارجي"

احلرب يف مستوى واحد  وينطل  وولت  يف بناء ن ريت  من افرتاض أن الواقعين التقليدين حددوا موطن
أو الدولة. ويرى أن الصـواب وجـود الفصـل بـن مسـتوى الن ـا   ،وتا الفرد واجملتم  ،أو كالتا ،من اثنن
كمــا يــرى أن احلــرب جــوهر عــام السياســة ُــد جــ ورها بــن اإلنســان والــدول والن ــا  الــدويل.   ،ووحداتــ 
ال نركــ  علــ  مســتوى واحــد مــن مســتوات التحليــل جيــ  علينــا أ ،اذا أرد  فهمهــا والقضــاء عليهــا ،وعليــ 

 ،وال بد أن ينون فهمنا للسياسة الدولية بـدم  هـ ه املسـتوات ال الثـة ،ال الثة الي طرحها ونغفل الباقي
ولنـن مـن غـري الصـورتن األوىل  ،الصور  ال ال ـة تصـف اإلطـار العـا  للسياسـة العامليـة"حي  يرى وولت  أن

هــ ا مــن  حيــة. ومــن  حيــة أخــرى تصــف  ،ة القــوى الــي تقــرر السياســة وحتــددهاوال انيــة ال مينــن معرفــ
لنن هنا من املستحيل تقيم أتيتها وتوق  نتائجها من  ،الصوراتن األوىل وال انية القوى يف السياسة العاملية

 و ا تعد الدول هي الفاعل األسال يف الن ا  الدويل. ،(221)غري الصور  ال انية

                                                        
 .ذكر  سب  مصدر ،بوملناحل ،ابراهيم - 215
 .656 ،ذكر  سب  مصدر ،مارتن ،غريفي  - 214
 .ذكر  سب  مصدر ،بوملناحل ،ابراهيم: وأيضا. 268 ص ،ذكر  سب  مصدر ،جسا   ري ،راضي - 213
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حيــ  حلــت  ،الواقعيــة اجلديــد  علــ  اســت دا  األدوات الناعمــة يف السياســة ارارجيــة وتؤكــد املدرســة
واالعتماد املتبادل  ،كون ه ا العصر هو عصر االقتصادات القائمة عل  املعلومات  ،حمل القنوات القتالية

 ســـةملمو  ماديـــة وأصـــبحت ،والتمويــل للنقـــل قابليـــة أقــل القـــو  وأصـــبحت ،القوميــةالــ ي يت طـــ  احلـــدود 
 لتحقي  تسع  هي وو ا ،ذاهتا حد يف غاية القو  أن ترى الي هي التقليدية فالواقعية. أقل بدرجة إكراهية
  أساسية مسلمة من فتنطل  ،اجلديد  الواقعية أما. الدول طر  من واعية سياسة األخري ألن ،القوى مي ان
 القوى بناء ،االقتصاد تقوية)داخلية تجمهودا تب ل ،وعلي  ،البقاء عل  اااف ة هو الدول هد  أن وهي

 .(222)(اخل..املعادية االحال  إضعا  ،االحال  بناء) خارجية وجمهودات اخل..العسنرية
 داخـل التغـري بـن ومييـ  ،ابلسـو  الـدويل الن ـا  يشـب  فهـو ،اجل ئـي االقتصـاد ن رات إىل وولت  يستند

 عـدد يف تغـري هـو البنيـة هـ ه فتغـري ،ذاهتـا الـدويل لن ـا ا بنيـة وتغـري ،(وحداتـ  تغـري اي) الـدويل الن ـا  بنية
 واحـد  مـر  إال الـدويل الن ـا  بنيـة تتغـري م السـوفيي االحتـاد قبـل فـ ن وهنـ ا ،قدراهتا يف أو النربى القوى
. ال انيـة العامليـة احلـرب بعـد ال نائيـة القطبيـة إىل األقطـاب تعـدد مـن حتـول عندما وذلك ،قرون أربعة خالل
 إليهما يقود ال نائية القطبية ن ا  ألن الدولين؛ والسلم االستقرار يف إجيابيا أثر التحول ه ا أن وولت  ويرى
 غريه عل  القطبية ال نائية ن ا  لفضلية تقر القوى لتوازن وولت  ن رية وو ا. األقطاب تعدد ن ا  من أك ر
 مـن األقطـاب املتعـدد الن ـا  يفضـل ال ي موركن او بي  خالف ما وه ا ،(221)األخرى الدولية األن مة من

 تغـري إىل تـؤدِّ  وم األمـن مفهـو  تغـري إىل تـؤدي لـن البـارد  احلـرب لاية أن وولت  يرى وو ا ،القطبية ال نائية
حــىت مــ  التغــري الــ ي حــد  يف  ،(227)الــدول بــن مســتمر  منافســة يف زال مــا والعــام"الفوضــ "البنيــة هــ ه

لبــارد  وتفنــك االحتــاد الســوفيي. إن الرؤيــة للعــام وفــ  ن ريــة الواقعيــة اجلديــد  الن ــا  الــدويل بعــد احلــرب ا
 مينن تل يصها يف ارب  نقاط وهي:

يــ عم الواقعيــون لن البقــاء علــ  قيــد احليــا  هــو اوــد  الــرئيس مــن كــل دولــة ضــد الغــ و واالحــتالل  .2
الـة الفوضـ  يف الن ـا  الـدويل وح ،ومن مث عل  الدول أن تواج  التهديـدات األك ـر إحلاحـا   ،األجنيب

تتطلـــ  مـــن الـــدول أن تضـــمن ابســـتمرار امتالكهـــا القـــو  النافيـــة للـــدفاع عـــن انفســـها ودفـــ  حياهتـــا 
 .ومصاحلها املادية الالزمة للبقاء عل  قيد احليا 

وه ا يعين أن الن ر إىل اود  من البقاء  ،-الدول-تعتقد الواقعية أن تنون اجلهات الفاعلة عقالنية .1
وعليهــا أن تعمــل أفضــل مــا يف وســعها مــن أجــل  ،قيــد احليــا  هــو هــد  رئــيس جلهــات فاعلــة علــ 

 حتقي  أقص  قدر من امنا هتا من اجل االستمرار يف الوجود.

                                                        
 .51ص  ،مصدر سب  ذكر  ،عتيقة ،.وأيضا: نصي 41ص  ،مصدر سب  ذكر  ،امحد نوري ،لنعيميا - 222
 ،الن ـرات التفسـريية للعالقـات الدوليـة بـن التنيـف والتغـري يف ظـل حتـوالت مـا عـد احلـرب البـارد  ،عبد الناصر ،جنديل - 221
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 .214ص ،1121 ،اجل ائر ،السياسية

227 - Nicoletta lasan and vasily goldis، Neorealist / neoliberal and Security،p39. 
http://goo.gl/ttnxk4. 
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وعليهــا أن تــدرك مــا تنــوي  ،تفــرتض الواقعيــة أن علــ  مجيــ  الــدول امــتالك بعــض القــدرات العســنرية .7
 وبنفس الوقت هو أمر خطري وغري مؤكد.  ،لعاماجملاور  وا عل  وج  التحديد يف ا الدول

ويف م ــــل هــــ ا العــــام إن القــــوى الع مــــ  هــــي الــــدول ذات القــــو  االقتصــــادية وبصــــفة خاصــــة القــــو   .6
 .(226)وهي الي تتحنم مببادئ العالقات الدولية ،العسنرية

إعطاءهـا نـوع مـن نفهـم أن الواقعيـة اجلديـد  حاولـت تبسـيط املفـاهيم التقليديـة و  ،من الناحية املنهجية
  ،لنــن تفســريات هــ ه الفوضــ  ،الفوضــ  كمعطــ  دويل""املصــداقية. وقــد حاف ــت الواقعيــة اجلديــد  علــ 

وعليـــ   ،كانـــت مبنيـــة علـــ  أســـال غيـــاب ســـلطة فـــو  الـــدول علـــ  الصـــعيد ارـــارجي يضـــمن األمـــن وـــا
ة. فالـدول جيـ  أن ال ولـيس للسياسـة الداخليـة الـي وـا سـلطة مرك يـ ،فالفوض  هي مي   السياسة الدوليـة

كمــا ال ت ــ  يف االخــرين؛ ألنــ  لــيس هنــاك أي ســلطة تراقــ  وحتفــظ هــ ه االتفاقيــات بــن   ،ت ــ  يف قوهتــا
لــ ا فمــن الصــع  وارطــور  أن تعلــ  أو تــويل  ،فــال شــيء مينــ  االحــال  مــن اخــرتا  االتفاقيــات ،الــدول

 .(225)أمنك وتضع  يف أيد اآلخرين
ــــوج  ممــــا ســــب  بعــــض ا ــــدومينــــن أن ن ــــن الواقعيــــة بشــــنلها النالســــيني واجلدي كمــــا   ،الختالفــــات ب

 ،يف حتليلــ  بــن الواقعيــة النالســينية واجلديــد . أوال : الواقعيــة هــي ن ريــة اســتقرائية"ســتيفن المــي"الح هــا
يف حن يف  ،وهو ما يفسر السياسة الدولية من خالل حتليل التفاعالت وتصرفات الدول يف الن ا  الدويل

ديد  جند أن بنية الن ا  الدويل والفوض  تا الل ان حيددان خيارات الدول للسياسة ارارجية. الواقعية اجل
ف ن يف الواقعية اجلديد  القو  ليست هد   ،اثنيا: اذا كانت القو  يف الواقعية النالسينية هدفا  حبد ذاهتا

ل علــ  املســتوى الــدويل يف كــ لك هنــاك فــر  يف الطريقــة الــي تتفاعــل هبــا الــدو   ،فقــط ولنــن وســيلة أيضــا
هنــاك  ،وعلــ  الـرغم مــن وجـود أك ــر مـن انــواع الواقعيـة ،حالـة الفوضــ . علـ  الــرغم مـن هــ ه االختالفـات

بعــض املوضـــوعات الـــي ت ـــل اثبتـــة م ـــل: إن الـــدول هــي الفاعـــل املهـــم والـــرئيس يف العالقـــات بـــن الـــدول 
 .(224)ان األمنوهدفهم األسال هو ضم ،والن ا  الدويل والشغل الشاغل وم

 :(223)ومينن تل ي  أهم مبادئ الواقعية اجلديد  والي مينن أن نوج ها يف النقاط ارمس اآلتية
والن ــا  الــدويل أيخــ  دائمــا  الشــنل  ،الــن م السياســية أتخــ  شــنلن أساســين تسلســلية أو فوضــوية .2

 األخري.
  القــــدرات ولــــيس فهــــي متمــــاي   مــــن حيــــ ،يف الن ــــا  الفوضــــوي كــــل الــــدول وــــا وظــــائف متشــــابة .1

 الوظائف.
 وتسع  عل  األقل لضمان بقائها. ،مجي  الدول تتمي  خباصية األ نية .7
 يف أي ن ا  للمساعد  ال اتية البقاء يقتضي االستجابة للقو  النسبية وألفعال اآلخرين. .6

                                                        
226 - Anne-Marie Slaughter، op،cit. 
 .69ص  ،مصدر سب  ذكر  ،عتيقة ،نصي  - 225
224 - Nicoletta lasan and vasily goldis، op،cit،p.40. 
 .26ص  ،مصدر سب  ذكر  ،حنيمي ،توفي  - 223
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 .حالة الفوض  يف الن ا  الدويل تدف  دائما  حنو خل  ن ا  توازن القو  .5
وإن الن ــا   ،اجلديــد  فــ ن الـدول هــي الفاعــل الــرئيس واملهـم يف العالقــات الدوليــة إذا  وحبسـ  الواقعيــة

واوـد   ،الدويل ن ا  فوضوي ن ا  غري الطبيعة اإلنسانية الفوضوية الي كانـت ليـ  الواقعيـة النالسـينية
بعض وهـي ال ت ـ  يف بعضـها الـ ،األ   للدول هو احلفاظ علـ  بقائهـا وهـي تفنـر جـدا يف حتقيـ  ذلـك

 .وم  ه ا فهي فاعل عقالين كما يسميها الواقعيون اجلدد ،وال مينن معرفة نيات بعضها البعض

 املطلب الثاني: االتياهات الفكرية الواقعية املعاصر 
عرفــــت الواقعيــــة منــــ  ظهورهــــا مســــارا  تطــــورا  أدى إىل ظهــــور العديــــد مــــن االُاهــــات داخــــل املن ــــور 

مث  ،ر الواقعية كانت م  إسهامات موركن او حينها عرفت ابلواقعية التقليديـةالواقعي. فالبداية الفعلي  ل هو 
وأضيفت وـا قطـ  ن ريـة جديـد   ،عدلت الواقعية التقليدية الحقا نتيجة حتوالت عرفتها بنية البيئة الدولية

اقعي كينيـ  وولتـ ". وإحـدى االســهامات املهمـة داخـل املن ـور الــو "طورهتـا يف شـنل الواقعيـة اجلديـد  مــ 
املتم لن يف ن رية الواقعية الدفاعية والواقعية اوجومية. وأيضا "الدفاعي-اوجومي"ل لت يف ظهور توجهن

إال ألـا  ،وقـد اسـتند كـال االُـاهن إىل مفهومـة األمـن ،عرفت اُاهـا  جديـدا  ل ـل ابلواقعيـة النيوكالسـينية
هــل هــو حمــدد أو وافــرق وهــل أن  ،ا  الــدويلاختلفــت بشــنل عميــ  يف حتديــد درجــة تــوفري األمــن يف الن ــ

الــدول تســع  إىل توســي  نفوذهــا بنــاء علــ  مــا للنــ  مــن عناصــر القــو  الــي تشــنل وــا احلــاف  إىل التوســ  
واويمنة أو ألا ال تندف  إال لتحقي  مستوى أدا أو حمدد من األمنق. وكان و ين االُاهن انعناسهما 

ألمرينيــــــة الـــــــي شـــــــهدت حالـــــــة االنتقــــــال مـــــــن اســـــــرتاتيجية الـــــــدفاع إىل علــــــ  االســـــــرتاتيجية العســـــــنرية ا
؛ (228)الـي ُســدت ميــدانيا  يف مفهــومي الضـربة الوقائيــة والضــربة االســتباقية ،التــدخل الوقــائي""اسـرتاتيجية

ألن الفوض  تدف  الدول إىل حتقي  أقص  قدر من القو  النسبية. ه ا ارـال  هـو يف األسـال مـا أطلـ  
 . (229)ش بن الواقعيتن اوجومية والدفاعيةعلي  النقا
 الواقعية الد اعية .3

ف ن  ،ستيفن ،ستيفن وولت ،جورج كويسرت ،روبرت جريفس"تعد الواقعية الدفاعية ابلصور  الي قدمها
مـن اإلضـافات املهمـة للواقعيـة. وجيـادل هـؤالء لن احتمـال وقـوع احلـرب كـان أعلـ   ،افريا وجاك سـنايدر"

 ،ف ن األمن كان أوفر ،ولنن كلما كان الدفاع أسهل ،دول تستطي  أن تتغل  عل  بعضهاحن كانت ال
واحتمـاالت التعــاون اعلــ . بـل حــن ينــون للـدفاع فائــد  وتنــون الـدول قــادر  علــ   ،وحـواف  التوســ  أقــل

 فــ ن الــدول تســتطي  أن تنســ  وســائل الــدفاع عــن ،التمييــ  بــن األســلحة اوجوميــة واألســلحة الدفاعيــة
. وهــي إحــدى صــور (211)وبــ لك تقلــل مــن أتثــريات الفوضــ  الدوليــة ،نفســها مــن غــري أن هتــدد اآلخــرين

                                                        
 .63ص  ،مصدر سب  ذكر  ،عبد األمري عبد احلسن ،ابراهيم - 228
229 - John J. Mearsheimer، an offensive realist between geopolitics and power، Palgrave 

Macmillan، Volume 8، Number 4، December 2005، p.8. http://goo.gl/UZrKqZ. 
 .785-786ص  ،مصدر سب  ذكر  ،انور حممد ،فرج - 211
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الي تتماثل م  الواقعية التقليدية يف الن ر إىل الدول بوصفهم العبن عقالنين والعبـن أساسـن  ،الواقعية
ه ه أك ر محيد  وأقل  لنن الفوض  ،يف الشؤون الدولية. فهي تصور الن ا  عل  أن  فوضوي يف األسال

ومينـــــن للــــدول أن تتعامـــــل مــــ  مع ـــــم التهديــــدات ارارجيـــــة مــــن خـــــالل تعــــديل ميـــــ ان القـــــوى  ،هتديــــدا
وهـي  ،. فهي تفرض أن فوضوية النس  الدويل أقل خطور  وأن األمن أك ر من كونـ  مفقـودا(212)الدفاعية

ا ال تـتحنم يف سـلوكيات مجيـ  الـدول. وجعلهـ ،هب ا تقد  تنازال ن ـرا بتقليصـها للحـواف  النسـقية الدوليـة
الداخليــة علــ   للبنيــةومــن مث االعــرتا  ابآلاثر الضــئيلة  ،ألــا بــدأت تقــر بوجــود سياســات خارجيــة متميــ  

لن  ،السلوك ارارجي. ه ه الفوضـوية احلميـد  وضـغوط الن ـا  الـدويل حيـاج  هبـا دعـا  الواقعيـة الدفاعيـة
وإبمنان خمتلـف الـدول ضـمان بقائهـا إذا ادركـت هـ ه  ،وليست  در  األمن سلعة وافر  يف الن ا  الدويل

  .(211)احلقيقة
الواقعية الدفاعية تنبأت لن تسب  حالـة الفوضـ  يف البيئـة الدوليـة جيعـل األمـن يف مقدمـة انشـغاالت 

د  مسـتوى تنشأ مـن قيـا  دولـة مـا بـ ا"املعضلة األمنية"وأن ه ه النتائ  املتم لة يف ،الدول ومرك  اهتمامها
ممــا يــدف  الــدول  ،وهــو مــا يــؤدي إىل إرابك االســتقرار ،ابعتبــار أن األمــن يعــد لعبــة صــفرية ،األمــن لــديها

املناوئــة إىل الــرد مــا تعــده خفضــا  يف مســتوى األمــن. وهــي تفــرتض لن الوحــدات الدوليــة تتوســ  مــن أجــل 
ألســـال فـــ ن الواقعيـــة الدفاعيـــة وعلـــ  هـــ ا ا ،مصـــاحلها السياســـية عنـــدما تصـــبح غـــري آمنـــ  بصـــور  مت ايـــد 

تتنــاقض مــ  الواقعيــة التقليديــة. ففــي حــن تن ــر ال انيــة إىل أن الــدول تتوســ  نتيجــة لل قــة أو علــ  األقــل 
لــدعا  الواقعيــة  أمــا ابلنسـبة ،وهــي تســلم لن الـدول تتوســ  أللــا تسـتطي  ذلــك ،إدراكـا  منهــا لــ اد  املـوارد

م  الواقعين اوجومين يف أن الدول تبحـ  عـن وهم يتفقون  ،ل  ذلكالدفاعية ف لا تتوس  أللا جمرب  ع
. فالواقعيـة الدفاعيـة تـرى لن الـدول تسـع  فقـط للحفـاظ (217)األمن وإن اختلفـوا يف حتديـد آليـات بلوغـ 

بينما تقد  القوى النربى ضما ت لصيانة أمنها عن طري  تشنيل حتالفات توازني  ابنتقاء  ،عل  وجودها
القــدرات النوويــة االنتقاميــة". ولــيس مــن املفــاج  أن ُــد وولتــ  وغــريه مــن "م ــل ،اعيــة عســنريةآليــات دف

أللـم  ،النيوواقعين ال ين يرون أن الوالات املتحـد  األمرينيـة كانـت آمنـ  يف اغلـ  فـرتات احلـرب البـارد 
ة خارجيـــة عدائيـــة. يت وفـــون مـــن امنانيـــة تبديـــد الـــوالات املتحـــد  وـــ ا املنســـ  يف حـــال تبنيهـــا لسياســـ

وهن ا بنهاية احلرب البارد  حتولت الواقعية التشاؤمية ملوركن او واملستمد  من الطبيعة البشرية إىل تبين نـرب  
 .(216)أك ر تشاؤمية

                                                        
212 - Gideon Rose، Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy، World Politics، 

Volume 51، Issue 1 (Oct.، 1998)، p157. 
 مصدر سب  ذكر . ،بوملناحل ،. وأيضا: ابراهيم11ص  ،مصدر سب  ذكر  ،حنيمي ،توفي  - 211
 .68ص  ،مصدر سب  ذكر  ،عبد األمري عبد احلسن ،ابراهيم - 217
 .7ص ،مصدر سب  ،ستيفن ،وولت - 216
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وإذا م تفعل ذلك ف لا قد  ،ت عم الواقعية الدفاعية أن الدول لديها ميل إىل التوازن م  الدول األخرى
وهــي  .(215)فالــدول ليــل إىل التــوازن مقابــل القــو  ،يــتم القضــاء عليهــا مــن الن ــا وقــد  ،تعــاين مــن عواقــ 

وأشـاروا إىل أن الـدول الـي  ،تعتقد أن اويمنة هي اسرتاتيجية غري حنيمة للدول يف البقاء عل  قيد احليـا 
ذلـك  رائهـا. بـدال مـنتسع  إىل اويمنة مينـن أن ُلـ  إىل الـدول أو إىل نفسـها صـراعات خطـري  مـ  ن 

ن أصـــــحاب الن ريـــــة الدفاعيـــــة علـــــ  االســـــتقرار مـــــن خـــــالل التوزيـــــ  املتســـــاوي للقـــــو  بـــــن و يؤكـــــد الواقعيـــــ
ومن مث ف ن توزي  القو  بن القـوى  ،هامجة األخرىمبحبي  تضمن أي منها لن ختاطر "توازن القوى"الدول

عيــة الدفاعيــة لن الــدول ووــ ا تفــرتض الواق ،(214)هــو مفهــو  أســال يف ن ريــة الواقعيــة الدفاعيــة ،الع مــ 
وذلــك مــن املهــم أن تتنبــأ وتعمــل علــ  التوســي  يف أوقــات  ،تســع  إىل األمــن أك ــر مــن ســعيها إىل النفــوذ

ال يتــوفر للــدول  ،ويف غيــاب منــا  التهديــد ،انعــدا  األمــن يف مواجهــة األمــم القويــة ذات النــواا العدوانيــة
أي عنــدما  ،لنــن عنــدما ينبغــي عليهــا ذلــك ،ن قــادر فهــي ال تتوســ  عنــدما تنــو  ،احلــاف  الن ــامي للتوســ 

تشعر ابلتهديد ألمنها وسيادهتا. وو ا أيضـا يفـرتض دعـا  الواقعيـة الدفاعيـة أنـ  لـيس للـدول مصـاو كبـري  
ويرون أن التناليف املرتتبة عن السياسات ذات الن عـة العسـنرية تفـو  عـاد  الفوائـد  ،يف الغ و العسنري
ل لك يرون أن احلرب الي ختوضـها الـدول النـربى حتـد  عمومـا نتيجـة لشـعور مبـالج  املرجو  منها. وتبعا  

ـــــة ـــــ ي تغ يـــــة جمموعـــــات داخلي ـــــة العمـــــل   ،فيـــــ  ابرطـــــر وال كمـــــا تعـــــود أيضـــــا إىل ال قـــــة املفرطـــــة يف فعالي
ول . وعلي  فقد طورت الواقعية الدفاعية فرضياهتا لتبن من خالوا أثر البنيات الداخلية للد(213)العسنري

ُنــد الدولـة جمموعــة القــدرات  ،يف حتديـد طبيعــة التوجـ  ارــارجي للـدول. ففــي حالــة وجـود خطــر خـارجي
وإدراك هـــ ا ارطـــر مرتتـــ  ب اتيـــة القـــاد  السياســـين الـــ ين جيـــدون مـــن  ،العســـنرية واالقتصـــادية والبشـــرية

 . (218)ي األمنوأك ر مصلحة حيوية ه ،الوسائل املستقلة إىل الدفاع عن املصاو احليوية فقط
وعنــدما تنــون القــدرات الدفاعيــة أك ــر تيســرا مــن القــدرات اوجوميــة ف نــ  يســود األمــن وتــ ول حــواف  
الن عة التوسعية. وعندما تسود الن عة الدفاعية ستتمنن الدول من التمي  بن األسلحة الدفاعية واألسلحة 

ـــدفاع عـــن نفســـها دون هتديـــد ذات الطـــاب  اوجـــومي. آنـــ اك مينـــن للـــدول امـــتالك الوســـائل النفي لـــة ابل
ومن مث الت فيف من حد  أتثـري  ،وهي ب لك تقل  من آاثر الطاب  الفوضوي للساحة الدولية ،األخرين

فالقـــاد  السياســـيون ال حيـــاولون وضـــ  دبلوماســـية عنيفـــة  ،هـــ ه البنيـــة الفوضـــوية علـــ  ســـلوكيات الفـــاعلن
ول لك يف غياب األخطـار ارارجيـة الـدول لـيس وـا  ،واسرتاتيجية هجومية إال يف حالة اإلحسال ابرطر

دواف  آلي  إىل اتباع هـ ه السياسـات العنيفـة. وهبـ ا قـد أدخلـت الواقعيـة الدفاعيـة عنصـرا  مهمـا  يف الن ريـة 
اإلدراك". إدراكــات صــان  القــرار أو القــاد  السياســين يف فهــم "الواقعيــة وفهــم الســاحة الدوليــة وهــو عنصــر

                                                        
215 - Richard rosecrance، powar and International Relations: The Rise of China and Its Effects، 

2006، http://goo.gl/F5BS2K  
214 - Anne-Marie Slaughter، op،cit . 
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أن قـاد  الـدول بـدأوا  ،يدعي كل من روبرت جريفس وجـاك سـنايدر وقراء  أفنار احلرب. الساحة الدولية
وأن اسـت دا  القـو  العسـنرية مـن  ،أكـرب مـن فوائـدها -بوضـو –يفهمون لن تنـاليف احلـرب أصـبحت 

أجـــل الغـــ و والتوســـ  عبـــار  عـــن اســـرتاتيجية أمنيـــة يرفضـــها الن ـــري مـــن القـــاد  يف هـــ ا العصـــر الـــ ي ميتـــاز 
يف الوقـت نفسـ   ،العتماد املتبادل املعقد والعوملـة. بقيـت احلـرب كـأدا  لفـن احلنـم عنـد قليـل مـن القـاد اب

. فالواقعيـة (219)ف ن أغل  احلروب ين ر إليها من قبل املواطنن والقاد  وكألا  ُـة عـن القـو  الالعقالنيـة
لن ،اجلديــد  الليرباليــة جملادلــة التعــاطفالدفاعيــة غالبــا مــا ختــتلط مــ  الليرباليــة اجلديــد . إلــا حتمــل بعــض 

 احلــرب مينــن تفاديهــا مــن خــالل إجيــاد املؤسســات األمنيــة الــي تقــو  بــدورها ابالحنســار التــدرجيي للمــأز 
ولنــن الواقعيــة الدفاعيــة ال تــرى يف تلــك  ،األمــين وتــوفري أمــن متبــادل للــدول املشــاركة يف تلــك املؤسســات

لـ لك تعـد الواقعيـة الدفاعيـة أك ـر تفـاؤال مـن اوجوميـة  ،ي مجيـ  احلـروباملؤسسات الطريقة الفاعلة لتفاد
ولنــن الواقعيــة  ،األمــين وتــوفري أمــن متبــادل للــدول املشــاركة يف تلــك املؤسســات ولننهــا أك ــر تشــاؤما  مــن

لـ لك تعـد الواقعيـة الدفاعيـة  ،الدفاعية ال تـرى يف تلـك املؤسسـات الطريقـة الفاعلـة لتفـادي مجيـ  احلـروب
هـو  ،ك ر تفاؤال من اوجوميـة ولننهـا أك ـر تشـاؤما  مـن الليرباليـة اجلديـد ؛ أللـا تن ـر إىل مضـاعفة القـو أ

فهـي ال ترسـم  ،للحفاظ عل  الوض  القـائم دائمـا وهـدفها األول البقـاء )أي األمـن( ولـيس مضـاعفة القـو 
اإلضـــرار لمـــن الدولـــة يف  رابطـــة مباشـــر  بـــن مضـــاعفة القـــو  واألمـــن؛ ألن مضـــاعفة القـــو  قـــد تـــؤدي إىل

 .(271)حاالت معينة
فضـل أنصـار الواقعيـة الدفاعيـة مـن  ،وللتقلي  من أخطار وإدراكـات وحسـاابت الـدول وصـان  القـرار

ومنهـا تنــوين الـدول عالقـات دبلوماسـية خاصــة  ،االسـرتاتيجيات التعاونيـة""سـتيفن وولـت وجـاك ســنايدر
املمنن ختفيف املعضلة األمنية عرب امل يد من التعـاون بـن حي  إن  من  ،م  القوى النربى لتحقي  أمنها

املشـــج  واملؤكــــد علــــ  "الواقعيـــة التعاونيــــة". ووــــ ا أتـــت الواقعيــــة الدفاعيـــة مبصــــطلح أو مفهــــو (272)الـــدول
وذلــك مــن أجــل تفــادي احلــرب بوضــ  سياســات مشــرتكة  ،الفوضــ  الناجحــة عوضــا  عــن الفوضــ  املطلقــة

سـيرتاج  بـ لك أهـم حمـدد لتفسـري السـلوك ارـارجي  ،  يف الن ـا  الـدويلل لك. ومـ  تراجـ  حالـة الفوضـ
ــــــ  ــــــة وولت ــــــة يف تفســــــري الســــــلوك  ،ابلنســــــبة الواقعي ــــــات دور ااــــــددات الداخلي ــــــر فــــــأك ر إلثب ونتيجــــــة أك 

  .(271)ارارجي)إدارك صان  القرار للبيئة ارارجية(
 الواقعية اهل ومية .1

حيـ  انتقـدهتا حـول املرتنـ  األساسـي وـا يف أن  ،عية الدفاعيةظهرت الواقعية اوجومية كرد فعل للواق
لن الفوضــ  تفــرض ابســتمرار  ،إطــار الفوضــ  الدوليــة تبحــ  فقــط عــن أمنهــا. حيــ  تــرى عنــس ذلــك
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ل ا يعتقدون بت ايد احتماالت احلرب بن الدول كلما كانت لدى بعضها  ،عل  الدول تع يم وزاد  القو 
غري أن ما مييـ  هـ ا الصـراع  ،ومن مث استمرار حالة الفوض  املطلقة ،بسهولة القدر  عل  غ و دولة أخرى

عن واقعية وولت  هو عد  اإلقرار لن تفسري السياسات ارارجية وامل رجات الدولية مل تلف الدول ينون 
الرتكي   أن"فريد زكرا"وه ا ما ترفض  الواقعية اوجومية كعامل واحد. فنما يؤكد ،مبنيا عل  فنر  الفوض 

علــ  السياســات ارارجيــة للــدول جيــ  أن يضــم املتغــريات الداخليــة والنســقية والتــأثريات األخــرى خمصصــة 
 .(277)وحمدد  م اهر السياسة الدولية الي مينن تفسريها هب ه املتغريات

 تســع  الــدول إىل إذ -يفرتضــون عــام هــوبس–"الواقعيــة العدوانيــة"الواقعيــة اوجوميــة يطلــ  عليهــا أيضــا
وعنـــد  ،وذلـــك راجـــ  لقيـــا  ســـلطة عليهـــا مهمـــة فـــرض األمـــن والن ـــا  (276)حتقيـــ  اقصـــ  قـــدر مـــن األمـــن

ولننها ما تلب  أن  ،الدول فواعل عقالنية ال تن رط يف ن اعات إال عندما تشعر ابلتهديد تعد ناوجومي
قــي الـــدول. تلـــك تتبــو هـــ ه السياســة وذلـــك ملـــا تفرضــ  متطلبـــات البنيـــة الدوليــة لتنـــون أك ــر قـــو  مـــن اب

الفوضــ  تــدف  للعمــل علــ  تع ــيم قوهتــا النســبية طاملــا أن ظهــورا مفاجئــا لقــو  تعيــد الن ــر يف الواقــ  القــائم 
أي وقــت ت هــر القــو  الــي  يف. وبتعبــري آخــر فــ ن أي دولــة ال تســتطي  أن تتأكــد (275)يبقـ  احتمــاال واردا

توفر  ،سياد  عليا غياب حنومة أو ،ن الفوض تطال  بتغري الوض  الراهن. وتتمسك الواقعية اوجومية ل
وكـل الـدول تنـافح مـن أجـل مضـاعفة قوهتـا ابلـدول األخـرى ألن الـدول األك ـر قـو   ،حواف  قويـة للتوسـ 

هي فقط الي إبمنألا ضمان بقائها وهي تنته  سياسات توسعية. عبار  مضاعفة القو  تض  اوجومين 
لنـن مصـدر هـ ا السـلوك  ،الصراع الالمتناهي حول القـو ""عل  يف موق  قري  من موركن او ال ي يشدد

يضــ  مريشــامير وهــ ا  ،لــيس الطبيعــة البشــرية كمــا يــدعي موركن ــاو بــل بفعــل البنيــة الفوضــوية للن ــا  الــدويل
 ،قريبــا مــن وولتــ  لننــ  خيتلــف مــ  وولتــ  يف التأكيــد علــ  أن البحــ  عــن القــو  واألمــن ال مينــن إشــباعها

أي أن الواقعين اوجومين خيتلفون م  وولت  حول مسألة كم هـو مقـدار  ،ت  أن وا حدودا  بينما يقول وول
 .(274)القو  الي تريدها الدول

يــرون أصـــحاب الواقعيــة اوجوميـــة ويعتقــدون بت ايـــد احتمــاالت احلـــرب بــن الـــدول كلمــا كانـــت لـــدى 
الدفاعيـــة أك ــر تفســـريا مـــن  بعضــها القـــدر  علــ  غـــ و دولـــة أخــرى بســـهولة. لنــن عنـــدما تنـــون القــدرات

وعندما تسود الن عة الدفاعيـة سـتتمنن  ،القدرات اوجومية ف ن  يسود األمن وت ول حواف  الن عة التوسعية
الــدول مــن التمييــ  بــن األســلحة الدفاعيــة واألســلحة ذات الطــاب  اوجــومي. آنــ اك مينــن للــدول امــتالك 

وهـي بـ لك تقلـ  مـن آاثر الطـاب  الفوضـوي  ،اآلخـرينالوسائل النفيلة ابلدفاع عـن نفسـها دون هتديـد 
 .(273)للساحة الدولية
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وهــو يف مضــمون  إحيــاء للواقعيــة "مريشــامير"هــ ا االُــاه الــ ي ظهــر يف إطــار الواقعيــة اجلديــد  يت عمــ 
النالســينية يف إطارهــا اجلديــد. حيــ  يعتقــد مريشــامير أن لايــة احلــرب البــارد  الــي كانــت تتســم بتــوازن 

ت ل  تنافسا  امنيا  ينـون فيـ  قيـا  احلـرب أمـرا اعتيـادا وضـرورا يف الوقـت نفسـ . وهـو يعتقـد أن القوى س
وهو هد  الدولـة  ،(278)يدف  الدول إىل انتهاج سياسات لووا زاد  القو  ،الن ا  الدويل احلايل فوضوي

والبقــاء هـو اوــد   ،خـرىوال مينـن ألي دولــة أن تنـون علــ  يقـن مــن نـواا الــدول األ ،ابلنسـبة ملريشــامير
واجلهــات الفاعلــة عقالنيــة. مــن هــ ه االفرتاضــات يســتنت  مريشــامير لن القــوى الع مــ  ســو   ،األســال

أفضـــل ". ويــرى لن(279)ختشــ  بعضــها الـــبعض وســو  تســـع  ابســتمرار للتحقـــ  مــن حـــد  هــ ا ارـــو 
تنسـ  فريـدا مـن  نوعـا   وأن ،هـي أن تسـتغل فـرص الـدول األخـرى ،طريقة لبقاء الدولـة يف ن ـا  فوضـوي

ـــوا عـــن  ،القـــو  علـــ  حســـاهبا ـــدول أن يبح  ألن أفضـــل طريقـــة للـــدفاع هـــي اوجـــو . ويقـــرت  علـــ  قـــاد  ال
تـا "واحلـرب االبتـ از"سياسات أمنية تضعف من قدرات اعدائها وت يد من قوهتا النسبية ُاههم. ويـرى أن

القو . ورغم رغبة اجلمي  يف خل  عام سلمي الوسيلتان األساسيتان اللتان تطبقها الدول يف احلصول عل  
إال ألـــا غـــري عمليـــة مـــن الناحيـــة الواقعيـــة. كمـــا يتطـــر  مريشـــامير إىل املـــأز  األمـــين والـــ ي يعنـــس املنطـــ  

حيــ  يعــين إجــراءات الدولــة املت ــ   لــ اد  أمنهــا. والنتيجــة هــي أن حــرص  ،األساســي للواقعيــة اوجوميــة
. ويعـد (261)سـو  يـؤدي ابلضـرور  إىل التهديـد ببقـاء الـدول األخـرى ،بقـاءالدولة علـ  زاد  فرصـها يف ال

وهو ي عم أن الدول عقالنية  ،مريشامير احلرب للا الطري  الرئيس لنس  القو  عل  الرغم من ألا منلفة
قــد ختتــار احلــرب اذا كانــت الفوائــد تفــو  التنـــاليف. واألهــم مــن ذلــك أن جنــا  احلــرب مينــن أن يطـــيح 

احلـــرب واالبتـــ از يـــوفران خيـــارا آخـــر لتصـــبح  ،جيعـــل الطـــر  املعتـــدي أك ـــر امـــا  . وابختصـــار ممـــا املنـــافس
فــاالبت از غــري متواجــد ولننــ  فعــال فقــط ضــد  ،املناســ  النســبية الــي هتــدد املنــافس علــ  تقــد  تنــازالت
 .(262)الدول الصغري  أما الدول النربى فهي قادر  عل  املقاومة

وحترص يف الوقت نفس  أال تسيطر أي  ،لدول الع م  حتاول اويمنة يف منطقتهايعتقد مريشامير لن ا
واوـد  األسـال لنـل قـو  ع مـ  هـو زاد  حصـتها مـن النفـوذ  ،قو  ع مـ  منافسـة علـ  منطقـة أخـرى

وهـو يـرى لن تع ـيم القـو  النسـبية إىل حـد  (261)والسـيطر  يف النهايـة علـ  الن ـا  ،العاملي إىل أقص  حـد
أن تنون الدولة وا من القـو  لنـي هتـيمن علـ  "ويتم تعريف اويمنة ،هو اود  النهائي لنل دولة اويمنة

علـــ  الصـــعيدين العـــاملي واالقليمـــي.  -اويمنـــة–مجيـــ  الـــدول األخـــرى يف املن ومـــة والـــي مينـــن تطبيقهـــا 
ها عل  أن  عام لسره". تفسري  اويمنة تعين السيطر  عل  الن ا  والي عاد  ما يتم"ويستشهد مريشامير لن

يف حن يرى لن اويمنة اإلقليمية هي اود  االسـرتاتيجي  ،-صعبة ،من وجهة مريشامير-اويمنة العاملية 
ولنن كيف  ،وابلتايل عل  املستوى االقليمي أتخ  اويمنة مرحلة مرك ية يف تفنري مريشامير ،الرئيس للدولة

                                                        
 .22ص  ،مصدر سب  ذكر  ،عبد النر  ،اب اعيل - 278
279 - John J.Mearsheimer، world offensive Realism and the Struggle for Security، op، cit، p.104. 
 .21 ص ،ذكر  سب  مصدر ،النر  عبد ،ل اعيل: وأيضا. 12 ص ،ذكر   سب مصدر ،حنيمي ،توفي  - 261
262 - John J. Mearsheimer، an offensive realist between geopolitics and power، op، cit،p.3. 
 .788ص  ،مصدر سب  ذكر  ،انور حممد ،فرج - 261
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شـــاملتن األوىل: تشـــمل ااـــاوالت املباشـــر   شـــامير ابســـرتاتيجيتنالـــدول ميننهـــا بلـــو  اويمنـــةق. يـــ كر مري 
يف حــن أن ال انيــة غــري مباشــر  وهتــد  إىل التحقــ  مــن املعتــدين االخــرين مــن  ،الكتســاب القــو  النســبية

ابســت ناء الدولــة الــي  ،. يبــدو أن ن ريــة مريشــامير يف اويمنــة العامليــة مســتحيلة تقريبــا(267)حتقيــ  املناســ 
 .(266)التفو  النووي؛ ألن وا القدر  لتدمري خصومها دون خو  من االنتقا  اكتسبت

مـن أجـل التنبـؤ مـن هـي األك ـر احتمـاال مـن  ،ويستنت  مريشامير فرضيات حول سـلوك القـو  الع مـ 
إنــ  يعمــل مــ  اثنــن مــن املتغــريات التفســريية: توزيــ  القــو   ،هــ ه االســرتاتيجيات امل تلفــة. يقــول مريشــامير

يف حـــن أن املتغـــريات ااتملـــة األخـــرى م ـــل السياســـة الداخليـــة أو التوزيـــ  بـــن اوجـــو   ،قـــ  اجلغـــرايفواملو 
تــرتك املناقشــة هبــا إىل حــد كبــري علــ  الــرغم مــن استنشــافها علــ  نطــا  واســ  مــن قبــل كتــاب  ،والــدفاع

نســـ  القـــو  أو وولـــت". املتغـــري األك ـــر أتيـــة الـــ ي يطالـــ  بوضـــ  اســـرتاتيجية ل"الواقعيـــة األخـــرى م ـــل
حبسـ  -عل  الرغم من أن الدول  ،هو التوزي  االقليمي للقو  العسنرية ،اسرتاتيجية للتحق  من العدوان

وهــي تعمــل بعقالنيــة الحتســاب  ،تســع  دائمــا  لتحقيــ  اقصــ  قــدر مــن القــو  النســبية -مــا يــراه مريشــامير
 .(265)ااتملة ملنافسيهمم  األخ  بن ر االعتبار قو  اإلجراءات  ،تنلفة وفوائد العدوان

ويـرى مريشــامير يف تـوازن القــوى العـاملي أن أا مــن القـوتن الع يمتــن يف ال نائيـة القطبيــة قـادراتن علــ  
ف ن شن حرب  ،إنشاء اويمنة العاملية بسب  التوزي  املتساوي تقريبا من القو  العاملية. ففي ال نائية القطبية

أخـــرى كبـــري  يف الطـــر  اآلخـــر لتلـــك مـــا يلـــ   للـــدفاع عـــن نفســـها  هنـــاك قـــو  ألن ،اويمنـــة غـــري عقـــالين
وأجهاض طموحات اويمنة من جهة أخرى. وابمل ل االبت از يبدو أن  غري فعال؛ ألن ارصم الـرئيس قـادر 

ومن مث ومن املـرجح أيضـا أن يعمـل  ،ومن املرجح أن يدعم الدولة املستهدفة إلحباط املبت  ،عل  املواجهة
عل   ،بعضهم البعض بصور  غري مباشر  ابستمرار إراقة الدماء واحلروب واستن ا  القدراتعل  إضعا  
أو استدراج بعضهم البعض يف صراعات لفرتات طويلـة مـ   ،من خالل سبا  تسلح منلف ،سبيل امل ال

ر  ألن القــوى ال انيــة. هــ ا يف ال نائيــة القطبيــة. أمــا يف تعــدد األقطــاب فتنــون هنــاك جمــاالت اوســ  للمنــاو 
وتنوع املصاو سينون حمددا  وه ا جيعل من اسرتاتيجية احلرب حمـدود   ،هناك امل يد من الالعبن الفاعلن

وعالو  عل  ذلك مينن للقوى الع م  أن تقو  بع ل أك ر  ،ضد القوى ال انوية أو القوى الع م  الفردية
ء  جحـة واســتن ا  القـدرات سـي يد أيضــا يف حـن إن احتمـال إراقــة الـدما ،سـهولة وابتـ از الـدول الصــغري 

ابملقارنـــــــة مـــــــ  ال نائيـــــــة القطبيـــــــة. ابملقابـــــــل أن حجـــــــة الواقعيـــــــة اجلديـــــــد  أك ـــــــر دينامينيـــــــة عـــــــن احلـــــــرب 
يتحــدى مريشــامير بشــنل مباشــر؛ ألنــ  حيــدد بصــور  أك ــر وضــوحا  عنــدما يــرجح لن "كوبالنــد"النــربى.

عنـدما تواجـ  تراجعـا  عميقـا  وحـىت يف ارتفـاع القـو   القوى الع م  ست تار أو سـتتب  السياسـات املتشـدد 
 .(264)النسبية

                                                        
267 - John J. Mearsheimer، I bid، p.5. 
266 - John J.Mearsheimer، world offensive realist، op، cit، p154. 
265 - John J.Mearsheimer، an offensive realist، op، cit، p.5-6. 
264 - I bid، p.5-6. 
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حتقي  التوازن مي ل طريقة للتحق  عن طري  ردع أو حماربة املعتدي املتحول من خالل احلشد الداخلي 
إن "يقــول مريشــامير ،التحــالف هنــا يبــدو واقعيــا   ،أو عــرب تشــنيل حتــالف. وانســجاما مــ  مع ــم النتــاابت

 لنــن التحالفــات هــي أيضــا بطيئــة يف ،ج ابــ  لتقاســم العــ ء علــ  التعامــل مــ  املعتــديالتحالفــات هــي 
أيضا وعيوهبـا ُعـل مـن مسـؤولية  ،التشنيل وليل إىل أن تنون غري فعالة بسب  مشاكل العمل اجلماعي

وهـو  ،الدول األقل قو  أن تضيف ع ء عل  التحالفات. أيضـا هنـاك بعـض نقـاط الضـعف يف التحـالف
وحتد  عندما ينون حلفاء ارصم أك ر  ،بوصفها وسيلة للتعامل م  املعتدي"املساير "  مريشاميرما يسمي

وه ه اسرتاتيجية قد تنون  ،التهديدقو . ومينن القول أن املساير  هي طريقة أو وسيلة شائعة للتعامل م  
يـف أقـوى واحلصـول أيضا وسيلة مفيد  للتعامـل مـ  ارصـو  القويـة األخـرى عـن طريـ  ربـط نفسـ  إىل حل

عل  غنائم النصـر وتصـبح أقـوى مـن الـدول الـدائر  اايطـة هبـا. ومـ  ذلـك يسـتننر مريشـامير املسـاير  علـ  
وــ ا  ،(263)أســس ن ريــة حبجــة امنهــا تنتهــك ميــ ان القــوى املنطقيــة؛ الن املســاير  تســتل   تنــازالت لألقــوى

ى مريشامير أن بنية السياسة الدولية هي املفتا  يستننرها ويعدها اسرتاتيجية للضعفاء واألفضل ُنبها. ير 
تعتمــد ن ريــة مريشــامير علــ  مخســة مــن  ،يف فهــم حالــة الصــراع الــي تعيشــها الــدول. وعلــ  وجــ  التحديــد

 :(268)االفرتاضات األساسية املشرتكة الي لي  الصفات األساسية يف السياسة الدولية
  لـيس هنــاك حنومـة عامليــة لتطبيـ  القــوانن ومعاقبــة يعــين أنــ ،لعبـة السياســة الدوليـة يف عــام فوضـوي .2

 اجلنا .
وال مينــن أن  ،ال مينـن لدولــة أن تنـون متأكــد  لامــا مـن أي وقــت مضـ  مــن نــواا بعضـهم الــبعض .1

فـ ن الـدول  ،تنون علـ  يقـن مـن أن الـدول األخـرى لـن تسـت د  القـو  ضـدها. وعـالو  علـ  ذلـك
ن نوااهم هي يف تغري مستمر ومينن أن تتغري من نـواا واا بعضهم البعض ألن تعاين من نق  حول

 محيد  وبسرعة إىل نواا خبي ة والعنس ابلعنس.
وجيــ  أن ينــون البقــاء  ،البقــاء علــ  قيــد احليــا  هــو الــداف  األســال جلميــ  الــدول يف الن ــا  الــدويل .7

 ت األخرى.ألن االستقالل ال ايت للدولة هو شرط أسال لتحقي  مجي  الغاا ،أولوية قصوى
وهـ ا يعـين أن التفنـري االسـرتاتيجي حنـو وضـعهم  ،الدول هي كيا ت عقالنية ابملعو الفعـال للنلمـة .6

 ارارجي واختيار االسرتاتيجية الي تبدو لتع يم أو زاد  اود  األسال من البقاء عل  قيد احليا .
العسـنرية لتمنيـنهم مـن أذى  تن  ن رية مريشـامير علـ  امـتالك الـدول دائمـا بعـض القـدرات ،واخريا  

يسـتنت  مريشـامير لن  ،ورمبا لتدمري بعضها البعض أو تدمري ارصـو . عنـد م اوجـة هـ ه االفرتاضـات سـوا
تع ـــيم القـــو   ،الـــدول ســـتدرك الطريقـــة األك ـــر م اليـــة لضـــمان البقـــاء علـــ  قيـــد احليـــا  تقريبـــا. يف الفوضـــ 

ن القو  املهيمنة. وم  ذلك ال مينن جلمي  الدول تع ـيم النسبية هو اود  النهائي لتصبح أقوى بن ري م
ومــن مث فــ ن الن ــا  الــدويل متجــ  ألن ينــون ســاحة للمنافســة األمنيــة بــن  ،القــو  النســبية يف وقــت واحــد

 ه.الدول ال هواد  في  طاملا ما ت ال الفوض  سائد
                                                        

263 - I bid، p.4-5. 
268 - I bid، p.3. 
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مــن وجهــة ن ــر -اوجوميــة  ويف ظــل التناقضــات بــن السياســة ارارجيــة األمرينيــة الفعليــ  والتوقعــات
فــ ن التحــدي احلقيقــي لبقــاء الــوالات املتحــد  هــو الصــن علــ  الــرغم مــن كــون الصــن حاليــا  -مريشــامير

واذا مـا حـد  ذلـك ف لـا ستسـع   ،فالصـن مـن املـرجح أن ترتفـ  ،ضعيفة عسنرا واقتصادا وأقل شـأن
ممـا  ،علـ  ألـا قـو  ع مـ  مهيمنـة يف آسـيا ووض  نفسها ،إىل طرد الوالات املتحد  من حديقتها ارلفية
بـــدال  مـــن إضـــاعة الوقـــت واملـــال علـــ  محاقـــات السياســـية  ،جيعـــل احليـــا  صـــعبة ابلنســـبة ألمرينـــا. وهنـــ ا

علــ  الــوالات املتحــد  الرتكيــ  علــ  تبــاطؤ الصــن. ويعــد مريشــامير واحــدا  مــن أشــد  ،ارارجيــة يف ارــارج
ويشن مريشامير  ،أسلحة الدمار الشامل""  ابحلجة امل عومة1117ا  املنتقدين للحملة األمرينية ضد العر 

علـ  الـرغم مـن الواقعيـة  ،أيضا انتقادات شرسة ضد الطريقة الي تدير واشـنطن فيهـا احلـرب ضـد االرهـاب
اوجوميــة الــي يــؤمن هبــا مريشــامير ولنــن لديــ  الن ــري ليقولــ  عــن أســباب اإلرهــاب. ويــرى لنــ  جيــ  علــ  

تحــد  أن ال تبــدد املــوارد يف عمليــات عســنرية واســعة النطــا  ضــد بلــدان م ــل افغانســتان الــي الــوالات امل
تشنل هتديدا ضئيال. وهو يرى أيضا  أن القو  العسنرية من غـري املـرجح أن ُلـ  النصـر يف احلـرب ضـد 

الـوالات املتحـد   العـداء يف العـام االسـالمي. فمـا حتتاجـ  اإلرهاب. وإمنا ست يد من تفاقم املشـنلة وزاد 
إىل القيـــا  بـــ  هـــو االعتمـــاد علـــ  االســـت بارات والعمليـــات العســـنرية علـــ  نطـــا  صـــغري للقضـــاء علـــ  

القـــو  "اإلرهـــابين واالهـــم يف حماولـــة لنســـ  قلـــوب وعقـــول الشـــعوب االســـالمية وهـــي مـــا تســـم  اليـــو  بـــــ
الـوالات املتحـد  يف مجيـ  أحنـاء وهـ ا بـدوره سيحسـن صـور   ،من اجل احلد من ُنيد اإلرهـابين"الناعمة
. ويبـــدو هنـــا مريشـــامير حيمـــل ن ـــر  واقعيـــة جـــدا  تبعـــده عـــن واقعيتـــ  اوجوميـــة وتضـــع  يف خانـــة (269)العـــام

جوزيف  ي"؛ ألن "الواقعين ال ين يؤيدون است دا  القو  الناعمة إىل جان  القو  الصلبة الي دعا اليها
ومـن مث هنـاك مـن  ،بـن العـام اإلسـالمي وأمرينـا أك ـر فـأك روتسـب  فجـو   احلرب عل  اإلرهاب منلفة

ولو ألا تبدو اسرتاتيجية غري فعالة وهي ج ء من  ،يعول عل  است دا  القو  الناعمة يف مواجهة اإلرهاب
اســــرتاتيجية حتــــدي  منطقــــة الشــــر  االوســــط؛ ألن القــــو  الناعمــــة أصــــبحت غــــري جمديــــة مــــ  اإلســــالمين 

 داع "."وتن يم"القاعد "فن عل  غرار تن يمالرادينالين واملتطر 
فيعد منط  الفوض  يتف   ،أي واقعية وولت  ،إن عمل مريشامير يشنل اضافة هامة إىل الواقعية البنيوية

وهبـــ ا حيـــل مريشـــامير  ،مـــ  ن ريـــة مريشـــامير األساســـية للواقعيـــة اوجوميـــة يف تفســـري ســـلوك الدولـــة التوســـعي
م ـــل ملـــاذا ســع  عـــدد مـــن القــو  الع مـــ  إىل اويمنـــة  ،يف الواقعيـــة البنيويــة الشــ وذ الـــي م حتــل حـــىت اآلن

والــي مــن الصــع  للــواقعين الــدفاعين شــرحها. يف هــ ه العمليــة  ،والســب  يف الصــراع املتنــرر بــن الــدول
 جيعل مريشامير أيضا من اسهامات  اوام  يف ن رية التحالف ون رية السياسـة ارارجيـة ويقـد  رؤى جديـد 

وم  ذلك ما ت ال هناك بعض العيوب واألهم من ذلك املنط   ،يف دور القو  واجلغرافيا يف السياسة الدولية
ون ريت  يصاحبها الش وذ أيضا عندما تواج  م  السجل  ،الداخلي للواقعية اوجومية ال خيلو من املشاكل

                                                        
269 - I bid، p.18-19.. 
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شـك يف أن مسـاتة مريشـامير  . مـ  ذلـك لـيس هنـاك(251)التجرييب خاصة يف مرحلة ما بعد احلرب البارد 
هي حتسنا  إىل الواقعية البنيوية وأضواء الطري  حنـو ن ريـة الواقعيـة البنيويـة أك ـر اكتمـاال ممـا مينـن أن يعـ ى 

وعلي  فمن املرجح أن ترتي  ن ريـة مريشـامير  ،بشنل أك ر دقة لنل من سلوك الدولة الدفاعي واوجومي
 عي احلدي  واملعاصر. من بن اهم التطورات يف الفنر الواق

وتـرى أن احلفـاظ علـ   ،هناك تباين بـن الـواقعين علـ  بعـض القضـاا فيمـا يسـم  ابلواقعيـة اوجوميـة
وتســع  الــدول لتع ــيم قوهتــا النســبية علــ   ،القــو  وتع يمهــا هــو مــن أجــل ضــمان بقائهــا علــ  قيــد احليــا 

ت خمتلفـة حـول دوافـ  الدولـة. الواقعيـة وه ا خال  متج ر بن الواقعيات الي تض  فرضـيا (252)اآلخرين
يف حن أن الواقعيـة اوجوميـة تفـرتض أن الـدول ليـل  ،الدفاعية تفرتض أن الدول ال هتتم إال بتع يم أمنها

إىل حتقي  أقص  قدر من القو  النسبية. ه ه احلجة م  ذلك هي غري صحيحة؛ ألن كـال الـواقعيتن تبـدأ 
ي أن الـدول تتصـر  بـداف  الرغبـة يف البقـاء علـ  قيـد احليـا . ومينـن من نفس االفرتاضات األساسية: وهـ

وإمنــا حــول كيفيــة أن تعــي   ،القــول أن املناقشــة بــن اوجوميــة والدفاعيــة ليســت حــول االفرتاضــات اافــ  
الدولتان يف حالة من الفوض . وولت  يرى أن الدول تتصر  بشنل أك ر محيد  مما يفصل مريشامير ال ي 

. والواقعية (251)  ن وع الدول لتحقي  التوازن بقو  ضد أيهما الدولة تصبح اقوى يف الن ا  الدويليؤكد بقو 
فيمــا تنــ ع الواقعيــة اوجوميــة إىل أن إراد   ،الدفاعيــة ال تفــرتض لن العدوانيــة يف ســلوك الــدول حالــة فطريــة

. هــ ا (257)هــاج ســلوك عــدواينأن حالــة األمــن تعــرب عــن هــاجس قلـ  دائــم حيفــ  الدولــة إىل انت"البقـاء تعــين
ارال  بن الواقعيتن الدفاعية واوجومية يساعد عل  تفسري السب  ال ي جيعل الواقعين خيتلفـون حـول 

يــرون أن احلــرب  درا مــا  ،م ــل فــ ن إيفــريافــالواقعيون الــدفاعيون  ،جمموعــة مــن القضــاا م ــل مســتقبل أوراب
فـ ن  ،فضـال  عـن عوامـل أخـرى ،العسـنرية والقوميـة املفرطـة وهي يف العاد  نتـاج الن عـة ،تنون ذات فائد 

ف نــ  خيلــ  إىل أن املنطقــة سيســودها  ،ال يعتقــد بتــوفري هــ ه العوامــل يف أوراب مــا بعــد احلــرب البــارد  إيفــريا
السال . ابملقابل جند مريشامير وغريه من الواقعين اوجومين يعتقدون أن الفوض  تدف  القوى النربى إىل 

فهم يرون أن منا  التنافس حـول األمـن يسـود أوراب مبجـرد  ،فس بغض الن ر عن خصائصها الداخليةالتنا
 .(256)انسحاب راعِّ السال  منها

يسلط مريشامير الضوء عل  امل اوجة املمننة من الواقعية اوجومية والواقعية الدفاعية من خالل التأكيد 
واتر  أخـــرى يف موقـــ   ،األحيـــان مبوقـــ  دفـــاعيوذلـــك ألن الـــدول تتصـــر  يف بعــض  ،علــ  ســـلطة الدولـــة

لتحقي  أقص  قدر من القو . وب لك ف ن مريشامير يفتح الباب أما  اندماج حمتمل بن الواقعية  ،هجومي
 . ومينن تل ي  فرضيات الواقعية اوجومية بعد  نقاط:(255)اوجومية والواقعية الدفاعية

                                                        
251 - I bid، p.21. 
252 - Anne-Marie Slaughter، op، cit.. 
251 - John J.Mearsheimer، an offensive realist، op، cit، p.8. 
 .51 ص ،ذكر  سب  مصدر ،احلسن عبد األمري عبد ،ابراهيم - 257
 مصدر سب  ذكر . ،ستيفن ،وولت - 256
255 - John J.Mearsheimer، an offensive realist، op،cit، p.20. 
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 10 :العدد

 

 إن  ة الن ا  الدويل هي فوضوية. .2
 هي فاعل عقالين.إن الدولة  .1
 إن األهدا  األساسية للدولة تتم ل يف إرادهتا يف البقاء واحلفاظ عل  السالمة اإلقليمية. .7
 كل الدول لتلك قدرات عسنرية عدوانية وال سيما القوى الع م . .6
 فالنواا مينن أن تتغري بسرعة. ،عد  اليقن بنواا الدول األخرى .5
 .رات اوجومية من املنافسن ااتملنالدول ترتن  عل  تواز ت مقابل القد .4

 الواقعية النيوكمسيكية  .1
جـــــــــدعون "  يف كتـــــــــاابت2998ظهـــــــــرت الواقعيـــــــــة النالســـــــــينية اجلديـــــــــد  للمـــــــــر  األوىل يف عـــــــــا  

وال ي قد  مقاربة جديد  لشر  سلوك السياسة "الواقعية ون رات السياسة ارارجية اجلديد "املسما "روز
رواد املدرســة النالســينية اجلديــد  ووليــا ". مــن  ،تومــال كريســتنس ،وفريــد زكــرا ،رانــدل"ويعــدارارجيــة. 

الصـاعد  يف ن ـرات السياســة ارارجيـة الــي تـدم  الن ــا  الـدويل والبنيــة السياسـية الداخليــة لشـر  ســلوك 
خل بـن السياسة ارارجية للدول. إلا حتدد عل  الدول االهتمـا  ابملصـلحة واوويـة وتفضـيلها كمتغـري يتـد

كمــا إلــا ُلــ  للدولــة مــره أخــرى يف االعتمــاد علــ  مقرتحــات   ،الن ــا  الــدويل وســلوك السياســة ارارجيــة
وهــي هتــد  إىل حتــدي  الــنه  التقليــدي واجلديــد مــن خــالل دمــ  املســتوى  ،(254)الواقعيــة النالســينية

يــــون النيوكالســــينيون أن االــــي والفــــردي مــــ  العوامــــل الن اميــــة لتحليــــل السياســــة ارارجيــــة. ويــــرى الواقع
ومـ  ذلـك فهـي عمليـة  ،السياسات ارارجية للدول هي الـي حتـرك قـدرات القـو  النسـبية يف الن ـا  الـدويل

غـري مباشـر  ومعقــد  وكيفيـة ترمجتهــا إىل سياسـات خارجيــة أو اسـرتاتيجيات األمــن قـد تعتمــد علـ  عوامــل 
ر ارــارجي مقيــدون مــن قبــل اوينــل املؤســس لــ لك صــناع القــرا ،التــدخل امل تلفــة داخــل الدولــة نفســها

. وهـــي تـــدم  بشـــنل واضـــح املتغـــريات الداخليـــة (253)فضـــال عـــن التهديـــدات والفـــرص ارارجيـــة ،االـــي
حيــاج  دعاهتــا أن أهــدا   ،وارارجيــة حمــّور  ومصــور  رؤى معينــة مســتقا  مــن الفنــر الــواقعي النالســيني

وبشــنل أك ــر  ،الت مبنانــة الدولــة يف الن ــا  الــدويلوطموحــات السياســة ارارجيــة تســا  يف أغلــ  اجملــا
هــم حيــاججون أيضــا أن هــ ه القــدرات  ،وهــ ا هــو الســب  ملــاذا هــم واقعيــون ،حتديــدا قــدرات قواهتــا املاديــة

تؤثر بطريقة غري مباشر  ومعقد  يف السياسـة ارارجيـة؛ ألن الضـغوط النسـقية جيـ  ترمجتهـا عـرب املتغـريات 
 . (258)وه ا هو السب  ملاذا هم كالسينيون جدد ،لوحد املتداخلة عل  مستوى ا

متغريات التدخل هي العوامـل االيـة والفرديـة الـي تسـت د  يف حتليـل سـلوك السياسـة ارارجيـة خـالل 
األزمة. والواقعية النيوكالسينية تعطي ملتغريات التدخل منا   خاصا  لشر  سلوك السياسة ارارجية قصري  

                                                        
254 - Umran ucbas، neoclassical realism in anlysiv grlsis mangemnt: the case of Turkish foreign 

policy crises، p.1. http://goo.gl/zMUfGzn. 
253 - I bid، p.1-2. 
258 - Gideon Rose، op، cit، p.149. 
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يما فــرت  األزمــة. يف هــ ه الفــرت  الوكــاالت الفرديــة والقيــود الداخليــة تســاعد علــ  فهــم املــدى للدولــة والســ
 ،ختتلـف عـن كـل سـلوك السياسـة ارارجيـة"التـدخل"وشر  وتوق  سلوك السياسة ارارجية. هـ ه املتغـريات

ا  السياسـية وبعض املتغريات عل  النحو اآليت؛ القاد  وتصوراهتم حول الن ا  الدويل، البقاء عل  قيد احليـ
واوياكـل اجملتمعيـة ومعاجلـة املتغـريات  ،واوياكل االية والقدرات املالية والسياسية والعسـنرية واآليديولوجيـة

. الواقعيــــــة (259)حتتــــــل منهجيــــــة مفيــــــد  لســــــلوك السياســــــة ارارجيــــــة"التــــــدخل"هــــــ ه املتغــــــريات ،املســــــتقلة
والـــي تــوفر منهجيـــة  ،ات املســـتقلة والتــدخلالنيوكالســينية تشـــدد علــ  الـــدور الــ ي لعبتـــ  كــل مـــن املتغــري 

توصل املتغريات يقد  أرضية مفيد   ،متمي   حن اجلم  بن عوامل خمتلفة لتحليل سلوك السياسة ارارجية
لتفاتات وتنبؤات السياسة ارارجية للدولة م  الضغوط الن اميـة ومتغـريات مسـتوى الوحـد  م ـل اوياكـل 

فهي تسع  إىل تفسري سلوك املشنلة عن  (241)اع القرار كمتغريات التدخلالسياسية االية وتصورات صن
خطـوات:    تـؤدي ن ريـة النيوكالسـينية ثـال طري  إضافة بعض املتغريات غـري املاديـة. ونتيجـة وـ ا الـنه

والـي يـتم "حـ ا  النقـل"ال انية: املتغـري االـي ،القو  النسبية للدولة يف الن ا  الدويل""األوىل املتغري املستقبلي
كـل تلـك "نتـائ  السياسـة ارارجيـة"وارطـو  ال ال ـة: املتغـري ارـارجي ،من خالوا تصفية الضـغوط الن اميـة

املتغريات هي مـن اجـل فهـم العالقـة بـن القـو  النسـبية والسياسـة ارارجيـة للدولـة وهنـاك حاجـة إىل حتليـل 
  .(242)العواملالعوامل الفردية واالية الي أتخ  بن ر االعتبار تلك 

يعنس صور  االرتباط الطويل األمد بن  ،إن التعامل م  القو  النسبية وأتثريها عل  السياسة ارارجية
علـ  العنـس عنـدما حيـدد الرتاجـ  االقتصـادي  ،النمو االقتصـادي والتوسـ  العسـنري )النفـوذ العسـنري(

لعالقــــات الدوليــــة وفقــــا للواقعيــــة فقــــد يــــؤدي إىل سياســــات أقــــل قــــو . التصــــور وســــوء الفهــــم يف ا ،النســــيب
بقــو  علــ  العالقــة بــن القــو  النســبية والسياســة ارارجيــة. قــد  النيوكالســينية ومعتقــدات صــناع القــرار تــؤثر

 ،تنون ه ه املعتقدات غري صحيحة أو تسب  تشوهات غري متوقعة مـن قبـل الواقعيـة البنيويـة أو اجلديـد 
االحتاد السوفيي مـن "غروابتشو "ة تسمح للمراوغات م ل تدمريومن مث وجهة ن ر الواقعية النيوكالسيني

. ووــ ا الواقعيــة النيوكالســنية تبحــ  يف املتغــريات مبــا يف ذلــك السياســة (241)خــالل حمــاوالت تع يــ  ذلــك
ســـلطة الدولـــة والعمليـــات وتصـــورات القـــاد  وأتثـــري االفنـــار لشـــر  كيفيـــة رد فعـــل الـــدول علـــ   ،الداخليـــة

وعليــ  فـ ن الواقعيــة النيوكالسـينية تضــ  أتثـري األفنــار جنبـا إىل جنــ  مـ  ضــرورات  .(247)الصـعيد الـدويل
 .(246)القو  املادية يف صن  السياسة ارارجية

تعــد الواقعيــة النيوكالســينية حماولــة مهمــة وجديــد  يف ختفيــف حــد  الفصــل بــن البيئتــن الداخليــة  ،إذا  
الواقعيـة -حبيـ  قـدمت ،عين السـابقن بن ـراهتم امل تلفـةبعد النفـي التـا  بينهمـا مـن قبـل الـواق ،وارارجية

                                                        
259 - Umran Ucbas، op، cit، p.5. 
241 - I bid، p.3. 
242 - I bid، p.2. 
241 - Gideon، Rose، op،cit، p.157. 
247 - Nicholas، kitchen، op، cit، p118. 
246 - I bid، p.127. 
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لتشــــنل بـــ لك مبــــادر  إجيابيــــة إلعـــاد  الن ــــر يف مســــتوات  ،مواقــــف وصـــفت ابملعتدلــــة -النيوكالســـينية
التحليـــل املعتمـــد  يف تفســـري الســـلوك ارـــارجي وإعطـــاء أتيـــة للمحـــددات الداخليـــة إىل جانـــ  ااـــددات 

ابلنسبة للواقعية النيوكالسنية حتوال عميقا لدى املدرسة الواقعية فيما يتعل  النسقية. شنلت ه ه املواقف 
لتفــتح اجملــال امــا  ضــرور  إعــاد  الن ــر حــول أتثــري  ،ابحلــدود الفاصــلة بــن مــا هــو داخلــي ومــا هــو خــارجي

 . (245)ااددات الداخلية يف توجي  السياسة ارارجية وإزالة ذلك الفصل الصل  بينهما
ت السياســــة ارارجيــــة لن السياســــة ارارجيـــــة هــــي امتــــداد أو نتــــاج مباشــــر للسياســـــة تفــــرتض ن ــــرا

وأن قضاا م ل اآليديولوجية وال قافة واالقتصاد ك ريا ما يستشهد هبا ألا هي العوامل الي تقـو   ،الداخلية
  انتقـــادات إىل من ـــري السياســـة ارارجيـــة بســـب"روز"بتشـــنيل سياســـات الـــدول ارارجيـــة. وقـــد وجهـــت

فشـلهم يف تفسـري ملـاذا تتصـر  الـدول املتشـاهبة بشـنل خمتلـف والعنـس ابلعنـس. ويطلـ  علـ  الـواقعين 
هــو الــ ي تســع  فيــ  الــدول إىل دول قلقــة  -هــوبس""يف تصــور-حيــ  أن العــام  ،اوجــومين ابلعــدوانين

قعيـة اوجوميـة فـ ن الوا ،ن ـر روزتتنافس عل  موض  ضمن ه ا االطار القائم علـ  الفوضـ . ومـن وجهـة 
سريعة السقوط؛ ألن الـدول يف املناصـ  اوينليـة املتشـاهبة تتصـر  بشـنل خمتلـف يف ك ـري مـن األحيـان.  

إال ألم يصورون الفوض  أك ر محيد . وترى  ،ك لك هو يصور الواقعية الدفاعية ان  فوضوي يف األسال
يــدات ارارجيــة مــن خــالل تعــديل ميــ ان الواقعيــة الدفاعيــة أن الــدول إبمنألــا أن تتعامــل مــ  مع ــم التهد

ويندل  العنـف الـدويل فقـط يف بعـض حـاالت ارـو  ااـدد  أو عنـد التعامـل مـ  دول مارقـة  القوى. كما
وتتنون السياسة ارارجية بن عة سليمة إىل حد كبري كرد فعل للعوامل الن امية. أما الواقعية  ،غري عقالنية

وبـدال مـن ذلـك تـرى لن الـدول حتـاول  ،من هـو هـد  الدولـة الوحيـدالنيوكالسينية ترفض افرتاض أن األ
اســت دا  قوهتــا لتوجيــ  الن ــا  الــدويل حنــو اهــدافها وأولواهتــا اراصــة. ولــ لك فــ ن الــدول األقــوى تعتمــد 
سياســات خارجيــة بعيــد  املــدى وهنــ ا فــ ن الوحــدات الدوليــة املوجــود  ضــمن مســتوى واحــد حمــدد  يف 

 .(244)حمدد  االستجاابتسياساهتا الدولية و 
 الخاتمة واالستنتاجات

الـ ي عـد هبـا القـو  واملصـلحة "هان  موركن ـاو"م تعد الن رية الواقعية تلك الن رية التقليدية الي وضعها
تـــا االســـال يف السياســـة الدوليـــة انطالقـــا  مـــن البيئـــة الفوضـــوية املشـــجعة علـــ  شـــن احلـــرب واملرتســـ ة يف 

ـــــــي أوجـــــــ ومـــــــن "تومـــــــال هـــــــوبس"دها مفنـــــــرو الن ريـــــــة الواقعيـــــــة السياســـــــية أم ـــــــالالســـــــلوك االنســـــــاين ال
ـــافيللي""قبلـــ  فالواقعيـــة اجلديـــد  أو  ،بـــل ُـــددت تلـــك الن ريـــة وتفرعـــت يف ُـــددها ،ثيوســـيديدل وميني

والي احدثت شرخا  يف الواقعية التقليدية لاية سبعينيات القـرن املاضـي "كيني  وولت "البنيوية الي أوجدها
والـــي انســـل ت منهـــا فيمـــا بعـــد بنهايـــة احلـــرب البـــارد  ن ريتـــا الواقعيـــة الدفاعيـــة  ،حلـــرب البـــارد أي فـــرت  ا
ومــن مث أعــادت أحيــاء الواقعيــة التقليديــة مــر  أخــرى ولــو بشــنل خمتلــف مــن خــالل طروحــات  ،واوجوميــة

                                                        
 مصدر سب  ذكر .  ،بوملناحل ،ابراهيم - 245
244 - Gideon، Rose، op، cit، p.157. 
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 ركـ ت علـ  العالقـة والـي ،الواقعية النيوكالسينية من  لاية تسعينيات القرن املاضي وبداات القرن احلـايل
والــي م لهــا كــل  ،بــن البيئــة الداخليــة يف فهــم الســلوك ارــارجي مــن خــالل إدراك صــان  القــرار السياســي

 جدعون روز وفريد زكرا وغريهم". "من
 ،ومن خالل أستعراض ه ه الدراسة للن رية الواقعية وفروعها بعد احلرب العاملية ال انية وحىت وقتنا ه ا

مي ــل مرحلــة اترخييــة وسياســية مهمــة جــاءت أنســجاما مــ   -منهــا_ الن ــرات الواقعيــة ســنالحظ لن كــل
الفنر السياسي االمريني وتطلعات السياسة ارارجية األمرينية لتلك املراحل التارخيية الي شهدها الن ا  

أجيــاد جمتمــ  دويل فالواقعيــة التقليديــة الــي جــاءت منتقــد  للمدرســة امل اليــة يف فشــلها املتنــرر يف  ،العــاملي
لتنـون الدعامـة االساسـية يف مواجهـة  ،مستقر بعـد احلـرب العامليـة االوىل وفشـلها يف احلـرب العامليـة ال انيـة

وليس ما جي  أن ينون وفـ   ،التطلعات النازية والفاشية انطالقا من سياسة االمر الواق  أي ما هو كائن
التقليديـــة عنصـــر املواجهـــة خـــالل فـــرت  احلـــرب البـــارد  مـــ  ومـــن مث م لـــت الواقعيـــة  ،مفهـــو  املدرســـة امل اليـــة

إال  ،ابلواقعية اجلديد  والي م ختتلف ك ريا عـن الن ريـة األ "كين  وولت "يشرخهااالحتاد السوفيي قبل أن 
ألا م لت تلك الن رية تطلعات السياسة ارارجية االمرينية يف مرحلة متقدمة من احلرب البارد  من  لاية 

عينيات مــن القــرن املاضــي أي لــاات احلــرب البــارد  وسياســة الوفــا  بــن القــوتن العــامليتن ومــن مث الســب
وتفنك االحتاد السوفيي. ليجد الفنر السياسي االمريني بعد ذلك أي فـرت  مـا بعـد "غروابتشو "تدمري
ملتحــد  علــ  الن ــا  الــدويل الواقعيــة الدفاعيــة واوجوميــة وهــي فــرت  هيمنــة الــوالات ا رب البــارد  ن ــريياحلــ

تلـك الن ـريتن الـي اختلفتـا علـ  درجـة تـوفر  ،وبروز تيار اااف ن اجلدد بشنل كبري يف االدار  االمرينية
عي أ  االمــن يف الن ــا  الــدويل وأي االســلوب أجنــح يف بقــاء الدولــة علــ  قيــد احليــا  هــل هــو الوضــ  الــدفا

اتيجية العســنرية االمرينيــة الــي شــهدت حالــة االنتقــال مــن علــ  االســرت  كبــري اوجــوميق كــان ومــا أتثــري
الي ُسد ميدانيا  يف مفهومي الضربة الوقائية والضربة  ،التدخل الوقائي""اسرتاتيجية الدفاع إىل اسرتاتيجية

والــــي ل لــــت ابحلــــرب علــــ  اإلرهــــاب والــــدول املارقــــة وحمــــور الشــــر ومواجهتهــــا ابالســــرتاتيجية  ،االســــتباقية
وحماصــر   ،يــة انطالقــا مــن املفهــو  الــدفاعي واحلفــاظ علــ  االمــن القــومي االمرينــي مــن أي هتديــداوجوم

وهــــــــــ ا مــــــــــا أكدتــــــــــ   ،الــــــــــدول املرشــــــــــحة ملنافســــــــــة الــــــــــوالات املتحــــــــــد  االمرينيــــــــــة يف الن ــــــــــا  العــــــــــاملي
ت بـن التناقضـا"الواقعية اوجومية انطالقا من مـا يسـمي  مريشـامير من ر"مريشامير"و ،برجينسني""دراسات

السياسـة ارارجيـة االمرينيــة الفعليـة والتوقعــات اوجوميـة"؛ ألن التحــدي احلقيقـي لبقــاء الـوالات املتحــد  
نافسة  مرشحة ملإال أن الصن ،عسنرا واقتصادا واقل شأ  ا  هو الصن عل  الرغم من كون  حاليا ضعيف

ستسـع  إىل طـرد الـوالات املتحـد  مـن  الوالات املتحـد  ومـن املـرجح أن ترتفـ  واذا مـا حـد  ذلـك ألـا
 حديقتها ارلفية. 

ووــ ا تعــد الن ريــة الواقعيــة مبجمــل تفرعاهتــا هــي ُســيد للفنــر السياســي االمرينــي احلــدي  واملعاصــر 
والــي اتســقت مــ  تطلعــات السياســة ارارجيــة االمرينيــة يف  ،منــ  احلــرب العامليــة ال انيــة وحــىت يومنــا هــ ا

لتـنجح تلـك الن ريـة يف قيـاد  الـوالات املتحـد  إىل تسـيد الن ـا   ، بنية الن ا  الـدويلالتغريات احلاصلة يف
وجنحـــت ايضـــا يف احلـــد مـــن شـــن احلـــروب العامليـــة بـــن الـــدول  ،الـــدويل وجماهبـــة كـــل التطلعـــات املناوئـــة وـــا
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ينيــة اليــو  هــي الع مــ  والــي فشــلت فيهــا املدرســة امل اليــة مــن قبــل. فاســرتاتيجية الــوالات املتحــد  االمر 
ومواجهـة االرهـاب والتطـر  يف منــاط   ،هجوميـة فيمـا يتعلـ  ابحلـرب علـ  االرهــاب والتن يمـات املتطرفـة

تفرخي  أي يف منطقة الشر  االوسط حفاظا عل  املصاو االمرينية يف املنطقة وحفاظا عل  حلفائها ايضا 
ا هـو جـوهر مفهـو  الن ريـة الواقعيـة وأتثريهـا وهـ  ،قبل التمدد إىل امرينا وهتديده لألمن القومي االمريني

عل  الفنر السياسي االمريني وعقيدت  العسـنرية. وهنـاك بعـض االسـتنتاجات الـي خرجـت هبـا الدراسـة 
 وهي كاآليت: 

 ،وإمنــا كانــت عــرب مراحــل اترخييــة طويلــة ،م تنــن هنــاك مرحلــة اترخييــة معينــة لــوالد  الن ريــة الواقعيــة .2
 وما زالت تلك الن رية يف ُدد مستمر.  ،إلغريقية وحىت وقتنا احلاضرأبتداء من الفلسفة ا

وحىت مفهو  املصـلحة  ،يعد مفهو  القو  واملصلحة حمور طروحات الن رية الواقعية مب تلف مسمياهتا .1
كمـــا هـــو احلـــال للمعيـــار األخالقـــي الـــ ي يتحـــدد يف إطـــار املصـــلحة   ،يتحـــدد يف إطـــار مفهـــو  القـــو 

 أيضا . 
 ،ية الواقعية مب تلف تطورها التارخيي هي ُسيد للفنر السياسي والرو  التوسعية االمرينيةتعد الن ر  .7

وهـــي تعـــرب عـــن ســـر النجـــا  األمرينـــي يف السياســـة الدوليـــة ورو  التفنـــري للعقـــل األمرينـــي. حيـــ  
  ومـن مث احلـرب علـ ،واحلـرب البـارد  ،أنسجمت مـ  التطلعـات األمرينيـة منـ  احلـرب العامليـة ال انيـة

 اإلرهاب...اخل. 
القـو  العسـنرية واالقتصـادية وقـو   ،تعر  الواقعية التقليدية القو  مبعناها الشـامل املـادي وغـري املـادي .6

أمــا الواقعيــة البنيويــة كانــت تن ــر إىل القــو  مبعناهــا املــادي والعســنري وقــدر   ،التــأثري يف الــرأي العــا 
  الدولة يف اخضاع الدول األخرى ابلقو  العسنرية.

حيـــ  تعتقـــد األوىل لن  ،رغـــم االخـــتال  بـــن الواقعيـــة التقليديـــة واوجوميـــة حـــول مفهـــو  الفوضـــ  .5
 ،أمــا ال انيــة الــي تــرى للــا مرتســ ة يف طبيعــة الن ــا  الــدويل ،الفوضــ  مرتســ ة يف الطبيعيــة البشــرية

 جي. ورغم ذلك االختال  إال أن النتيجة واحد  ابلنسبة لسلوك الدولة عل  الصعيد ارار 
فالواقعيـة الدفاعيـة أوجـدت مـا  ،ن الدفاعية واوجومية عن وجهن خمتلفن من الواقعياتاتعرب الواقعيت .4

يســم  ابلواقعيــة التعاونيــة أو اطلــ  عليهــا هــ ا االســم نتيجــة دعواهتــا لنشــاء املؤسســات االقتصــادية 
نتيجـة أميالــا  ،اقعيـة العدوانيـةالعامليـة للحـد مـن حالـة احلـرب. أمـا الواقعيـة اوجوميـة فيطلـ  عليهـا ابلو 

  بفوضوية الساحة الدولية وحالة احلرب والصراع بن الدول.
 المصادر

 اوال: الكتب العربية وامليرجمة
 املـــــــدخل اىل العلـــــــو  السياســـــــة)الن رات االساســـــــية يف نشـــــــأ  الدولـــــــة(ت/ نـــــــوري حممـــــــد  ،ابـــــــدورا

 .2988 ،جامعة اوستن،2ط،حسن
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  وب وتوازن القوى )دراسة شاملة لن رية توازن القوى وعالقاهتا اجلدلية ابحلرب احلر  ،ابراهيم ،ابو خ ا
 .1119 ،لبنان-بريوت ،دار النت  اجلديد  املتحد  ،1ط ،والسال (

 2985 ،بريوت ،دار اجليل ،بــ ط ،الفنر السياسي احلدي  ،فاي  صاو ،ابو جابر. 
 بـ /ت. ،االسنندرية ،عار دار امل ،6ط ،الفلسفة ومباح ها ،حممد علي ،ابو ران 
 منتبـة اوـالل ،2ط ،ت/حنـان فـوزي محـدان ،العالقات الدوليـة ،حممد رضا ،فلي  وجليلي ،براار، 

 .1119 ،بريوت
  ت/ ائئلــــ  موســــ  وايرنيــــا  ،وــــ ا كلــــة ســــتنقرض امرينا)احلنومــــة العامليــــة ارفيــــة( ،اوليــــج ،بالتونــــو

 .1111 ،دمش  ،دار احلصاد للطباعة والنشر ،2ط ،بوملشينناا
 2993 ،القاهر  ،منتبة مدبويل ،1ط ،العقل االمريني يفنر ،شوقي ،جالل. 
 املن مــــة العربيــــة للرتمجــــة  ،ت/ جــــورج كتــــوره واوــــا  الشــــعراين ،الفلســــفة االمرينيــــة ،جــــريار ،ديلــــودال

 .1119 ،بريوت ،مرك  دراسات الوحد  العربية ،ابلتعاون م  مؤسسة راشد آلـ منتو 
 2ط ،ت/ عبـد الع يـ  لبيـ  ،يف العقد االجتماعي ومبـادئ القـامول السياسـي ،جان جاك ،روسو، 

 .1122 ،بريوت ،مرك  دراسات الوحد  العربية
 1121 ،بـ /ط ،مقدمة يف العالقات الدولية ،هايل عبد املوىل ،طشطوش. 
  احبـــا  ترمجـــة مركـــ   ،املفـــاهيم االساســـية يف العالقـــات الدوليـــة ،مـــريي ،مـــارتن واوكاالهـــان ،غـــريفت

 االمارات. ،2ط ،ارلي 
 بــ ط ،العالقات الدولية)دراسة حتليلية يف االصـول والنشـأ  والتـاريخ والن ـرات ،علي عود  ،العقاي، 

 .1121 ،بغداد
 الن رية السياسة املعاصر )دراسة يف النماذج والن رات الـي قـدمت لفهـم  ،عادل فتحي ،عبد احلافظ

 .1113 ،االسنندرية ،اجلامعيةالدار  ،2ط ،وحتليل عام السياسة
  1115 ،دار اودى للنشر والتوزي  ،2ط ،الن ا  الدويل)ن رات واشناليات( ،جهاد ،عود. 
 هتامـــــة للنشــــــر ،1ط ،ت/ غــــــازي عبـــــد الـــــرمحن القصــــــييب ،العالقــــــات الدوليـــــة ،جوزيـــــف ،فراننـــــل، 

 .2986 ،جد -السعودية
 مركـ  كردسـتان للدراسـات االسـرتاتيجية ،2ط ،ةن رية الواقعية يف العالقات الدولي ،انور حممد ،فرج، 

 .1113 ،السليمانية
 الفنـــر السياســـي واالســـرتاتيجي للـــوالات املتحـــد  االمرينية)دراســـة يف  ،عبـــد القـــادر حممـــد ،فهمـــي

 .1119 ،عمان ،دار الشرو  ،بـ ط ،االفنار والعقائد ووسائل البناء االمرباطوري(
 جمــد املؤسســة اجلامعيــة للدراســات ،2ط ،حلقــو  الطبيعيــة"ا"قضــاا الفنــر السياســي ،ملحــم ،قــرابن، 

 .2987،بروت
 94ص  ،2982 ،بريوت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات ،7ط ،الواقعية السياسية ،ملحم ،قرابن. 
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 2ج ،ت/ قاسم عبد قاسم ،الشع  امل تار االسطور  الي شنلت اجنلرتا وامرينا ،كليفورد  ،لوجني، 
 .1117 ،لقاهر ا ،منتبة الشرو  الدولية

 بعـــد  االمرباطوريـــة االمرينية)ثالثيـــة ال رو ..الـــدين.. القـــو ( مـــن احلـــرب االهليـــة اىل مـــا ، ـــري ،مـــرقس
 .1117 ،دار الشرو  الدولية ،2ط ،/سبتمرب22

 2988 ،بغداد ،منتبة التحرير ،ط التاسعة ،ترمجة: خريي محادي ،االمري ،نيقوال ،مينيافيللي. 
 القـاهر  ،دار قبـاء للطباعـة والنشـر ،بـــ ط ،مقدمة يف الفلسفة املعاصر  ،دحمم ،حممد ومدين ،مهران، 

1116. 
 القـاهر   ،مطـاب  روال ،ت/ ابـراهيم مصـطف  ابـراهيم ،رواد الفلسفة االمرينيـة ،تشارلس ،موريس– 

 .2994 ،االسنندرية
 املنتبــة  ،بــــ/ ط ،العالقــات السياســية الدولية)دراســة يف االصــول والن ــرات( ،ا اعيــل صــربي ،مقلــد

 .2992 ،القاهر  ،االكادميية
 1112 ،الشركة االعالمية للطباعة والنشر ،1ط ،تفنك امرينا ،رضا ،هالل. 
 القــــاهر  ،مؤسســــة هنــــداوي ،2ط ،ت/ لبــــو عمــــاد تركــــي ،العالقــــات الدوليــــة ،بــــول ،ويلنينســــون، 

1127، 1127. 
 الرسائل واالطاريح:ثانيًا: 

 رســـالة  ،املـــنه  الـــواقعي واثـــره علـــ  السياســـة ارارجيـــة االمرينيـــة ،ســـنعبـــد االمـــري عبـــد احل ،ابـــراهيم
 .1119 ،جامعة بغداد ،كلية العلو  السياسية  ،ماجستري

 2991االبعاد االسرتاتيجية لتدخل الـوالات املتحـد  االمرينيـة يف العـرا   ،عبد النر  ،ل اعيل-
 ،قسـم العلـو  السياسـية والعالقـات الدوليـةكلية العلـو  السياسـية واالعـال    ،رسالة ماجستري ،1118

 .1121 ،اجل ائر ،جامعة اجل ائر )دايل ابراهيم(
  احلوار النيوواقعي والنيوليربايل حول مضامن الصعود الصيين)دراسـة الـرؤى املتضـاربة  ،حنيمي ،توفي

احلقـــو   كليــة  ،مـــ كر  مقدمــة لنيـــل درجــة املاجســـتري ،حــول دور الصـــن املســتقبلي يف الن ـــا  الــدويل
 .1118 ،اجل ائر ،ابكري -جامعة ابتن  ،والعلو  السياسية قسم العلو  السياسية

 ثـــور  أتثـــريات يف دراســـة)البـــارد  احلـــرب بعـــد الـــدويل التعـــاون يف املـــؤثر  املتغـــريات ،علـــي دا  ،صـــاو 
 .1122 ،السليمانية جامعة ،السياسة العلو  كلية ،دكتورا اطروحة ،(االتصاالت

 مـ كر  ،املتوسـط يف اسـرتاتيجية وهويـة شـاملة أمنيـة بنيـة حنـو: األوري االمـين التطـور ،دجويـ ،مح اوي 
 كليــة ،ابتنــ -رضــر احلــاج جامعــة ،السياســية العلــو  كليــة يف املاجســتري درجــة لنيــل مقدمــة منملــة
 .1112 ،اجل ائر ،السياسية العلو  قسم/  السياسية والعلو  احلقو 

 كليـة العلـو    ،رسالة ماجستري ،لة ُو ئتها)دراسة يف العامل القومي(وحد  الدو  ،جالل حامد ،خليل
 .1111 ،جامعة بغداد ،السياسة
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 واالســتقرار االمــن علــ  وانعناســاهتا افريقيــا يف الدولــة يف الدولــة متطلبــات بنــاء قصــور مــدوين ،علــي 
 العلـو  قسـم ،السياسـية والعلـو  احلقـو  كليـة ،بسـنره– خيضـر حممـد جامعة ،دكتوراه اطروحة ،فيها

 .1126 ،اجل ائر ،السياسية
 االمــين ارطـاب يف دراســة)البـارد  احلــرب بعـد مــا لفـرت  االمنيــة الدراسـات يف التن ــري ،خالـد ،معمـري 

 قســـم السياســـية والعلـــو  احلقـــو  كليـــة ،املاجســـتري درجـــة لنيـــل مـــ كر  ،(ســـبتمرب/22 بعـــد االمرينـــي
 .1118 ،اجل ائر ،ابتن  جامعة ،السياسية العلو 

  مــ كر  منملــة لنيــل درجــة  ،العالقــات اجل ائريــة املغربيــة يف فــرت  مابعــد احلــرب البــارد  ،عتيقــة ،نصــي
جامعــة حممــد  ،كليــة احلقــو  والعلــو  السياســية قســم العلــو  السياســية  ،املاجســتري يف العلــو  السياســة

 .1121 ،اجل ائر ،بسنره -خيضر
 البحوث:ثالثًا: 

 دراسـة( 1119_2959) الدوليـة العالقـات مـن عامـا مخسـون: التـ و  كينيـ  ،حممـد أمحـد ،زيـد ابـو 
 العربية اجلمعية عن تصدر دورية جملة ،13 العدد السياسية، للعلو  العري املستقبل جملة استنشافية،

 .1121 بريوت ،العربية الوحد  دراسات مرك  م  ابلتعاون السياسية للعلو 
 مـا حتـوالت ظـل يف والتغـري التنيـف بـن الدوليـة لعالقـاتل التفسـريية الن ـرات ،الناصر عبد ،جنديل 

 العـدد ،السياسـية والعلـو  احلقـو  يف مت صصـة حمنمـة علميـة جملـة ،املفنـر جملـة ،البـارد  احلرب عد
 .1121 ،اجل ائر ،السياسية والعلو  احلقو  كلية ،بسنر -خيضر حممد جامعة ،5

 العلـــو  جملـــة ،الدوليـــة للعالقـــات الفنريـــة ارلاملـــد يف الـــدويل التعـــاون مفهـــو  ،جســـا   ـــري ،راضـــي 
 .1121 ،السياسية العلو  كلية/بغداد جامعة،65العدد ،السياسية

 العالقـات يف الواقعيـة املدرسـة ابتـت هـل: البـارد  احلـرب مابعـد وعـام وال قافة القو  ،علي امحد ،سام 
 .1118 ،بريوت ،11دالعد ،السياسية للعلو  العربية اجمللة املاضيق من شيئا   الدولية
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الدور السياسي للسيد محمد محمد صادق االصدر في تاري  االعراق 

 م(9111-9119المعاصر )

The political role of M.M.S Al-Sadre in the 

contemporary of Iraqi history (1991-1999) 

                       lec. Salih A. N. Altae (1)صالح عباس ناصر الطائي .م.د

 المستخلص

فقـد أسـهم وبفاعليـ  يف حتريـك  ،ادى السيد حممد صـاد  الصـدر دورا  مهمـا يف اتريـخ العـرا  املعاصـر
تــــ  أبنــــاء الشــــع  العراقــــي و العــــري و اإلســــالمي لتغيــــري احلنــــم القمعــــي و ألإلنســــاين، مــــن خــــالل مرجعي

فال ي ال صداها يرسم أف  احليـا   ،الناطقة، و إحياء صال  اجلمعة املليونية والي كانت ممنوعة عل  الشيعة
والسيما ما حصل يف االنعطافة الي حـدثت يف املرجعية )الناطقة( يف النجف األشر ، و  ،مبرافقها العامة

لعراقـي مـن خـالل مرجعيتـ  ))الناطقـة(( لـ ا  الدور ال ي لعب  السـيد حممـد الصـدر يف تغييــر واقـ  الشـع  ا
عمد  في  ان ينون اضـافة للمنتبـة البح يـة االكادمييـة  ،كان جديرا  ان يرصد ه ا االسها  املهم يف حب 

وال خيف  أن سب  اختياري لدراسة املسري  اجلهاديـة وـ ا الرجـل، هـو ذلـك النفـن الـ ي كـان يرتديـ ، يف 
الن ــري يف ظــاهره و ابطنــ ، كمــا قــال الســيد الصــدر: ))مــن كــان يريــد  مســجد النوفــة، و الــ ي كــان يعــين
ومــن أراد الــدنيا فليتــنعم حبريرهــا(( اضــافة اىل مــا نــراه اليــو  مـــن توبــة  ،اآلخــر  و اجلنــة فلريتــدي كفنــ  م لـــي

وهــ ا كلــ  بفضــل هللا عــ  وجــل  ،الشــباب مــن املوبقــات و التوجــ  إىل املســاجد و عبــاد  هللا الواحــد األحــد
 ودور السيد حممد حممد صاد  الصدر من خالل إقامت  لصال  اجلمعة، و الفتاوى الي كان يصدرها. 

                                                        
 جامعة أهل البيت / كلية اآلداب. - 2
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أما إطار البح  فقد جرى تقسيم  إىل مقدمـة ومـدخل وثـال  مباحـ  و خالـة الئـم بعضـها بعضـا 
خل تقريبــا ، مــن حيــ  الرتتيــ  الــ مين و املرحلــي لش صــية الســيد حممــد حممــد صــاد  الصــدر، فبعــد املــد

جاء املبح  االول بعنوان )دور  ،ال ي تناول في  الباح  والد  ونس  السيد الصدر ال اين وادلة اعلميتة
االسـالمي السياسـي  احلـراكالسيد حممد حممـد صـاد  الصـدر يف االنتفاضـة الشـعبانية( ليوضـح اوىل ادوار 

ل اين راصدا  وج  اخر و ا احلراك اال تاله املبح  ا ،يف اتريخ العرا  والنتائ  الي ل ض عنها ه ا احلراك
وهو اقامتة لشعري  صال  اجلمعة والتحدات الـي رافقـت ذلـك، فحمـل املبحـ  عنـوان )دور السـيد حممـد 
حممد صاد  الصدر يف إقامة صال  اجلمعة( ه ه املواقف ادت بطبيعة احلال للمواجهة العلني  بـن السـيد 

فنان املبح  ال الـ  راصـدا   ،2999 اك مما انته  لستشهاده عا  الصدر ال اين والسلطة الدكتاتورية آن
مث  ،وهو بعنوان )املواجهة بن السيد حممد حممد صاد  الصدر والسلطة( ،لتفاصيل املواجهة واالستشهاد

 ارالة الي سجل فيها الباح  ابرز مالح ات  وماتوصل الي .
 مدخل

وجمتهـد لـ  شـرحية واسـع  ،احلـوز  العلميـة يف النجف يعد السيد حممد حممـد صـاد  الصـدر احـد اعـال 
وهــو ايضــا قائــد احلركــة االســالمية يف العــرا  يف العقــد االخــري مــن القــرن العشــرين. ولــد مــن  ،مــن املقلــدين

هــــــ املوافـــــ  ال الـــــ  و العشـــــرين مـــــن آذار 2741ابـــــوين عـــــراقين يف الســـــاب  عشـــــر مـــــن ربيـــــ  األول عـــــا  
لصدر العريقة النسـ . ابـوه حممـد صـاد  بـن حممـد مهـدي بـن إ اعيـل وهو سليل عائلة ال ا ،(1)2967

بن صدر الدين بن صاو بن حممـد بـن إبـراهيم شـر  الـدين )جـد ال شـر  الـدين( بـن زيـن العابـدين بـن 
السيد نور الدين علي بن السيد علي نور الدين )جد ال نور الدين( بن احلسن بن حممد بـن احلسـن بـن 

دين أي احلسن )جد ال أي احلسـن( بـن أي احلسـن علـي بـن عبـد هللا أي طـاهر بـن علي بن حممد اتج ال
أي احلســن بــن أي الطيــ  طــاهر بــن احلســن القطعــي بــن موســ  بــن أي ســبحة )جــد ال أي ســبحة( بــن 
إبراهيم املرتض  بن اإلما  أي إبـراهيم موسـ  بـن جعفـر بـن حممـد البـاقر بـن علـي بـن احلسـن بـن علـي بـن 

 .(7)ال  أي ط
. وكــ لك يف  (6)عــاش الســيد حممــد الصــدر يف كنــف جــده ألمــ  الشــيخ العالمــة حممــد رضــا آل اســن

كنـــف أبيـــ  الســـيد العالمـــة حممـــد صـــاد  الصـــدر، وكـــان لنشـــأت  يف هـــ ا الوســـط الـــديين احلـــوزوي العلمـــي 
 .(5)انعنال واضح عل  تربيت  و أخالق 

                                                        
خنبــة مــن البــاح ن، الصــدر ال ــاين دراســة يف فنــره و جهــاده، مؤسســة بقيــة هللا لنشــر العلــو  اإلســالمية، منتبــة دار اجملتــى،  - 1

 ، 2999؛ خمتار األسـدي، الصـدر ال ـاين الشـاهد و الشـهيد، مؤسسـة األعـرا ، مطبعـة أمـن، 11، ص1116الطبعة األوىل، لندن، 
؛ عبد الستار آل حمسن، قبسات من حيا  زعيم احلوز  العلمية آية هللا الع م  السيد حممد حممد صاد  الصدر، دار األضواء، 13ص

 .5-6، ص2998، لبنان، 2بريوت، ط
؛ علــي حممـــد 29؛ خنبــة مــن البــاح ن، املصــدر الســاب ، ص4ضــواء علــ  ثــور  احلســـن، ب ت صالســيد حممــد الصــدر، أ - 7

ـــورد، أعـــال  العـــرا  45، ص1112، بغـــداد، 2صـــاد  الصـــدر، ألقـــاب آل الصـــدر، االحنـــدار اجلغـــرايف واألعقـــاب، ط ؛ ابقـــر أمـــن ال
 .217، ص2938، أوفسيت امليناء، بغداد، 2راجع  وقد  ل   جي معرو ، ط ،احلدي 
ـــة عـــا   - 6 ـــة الناظمي ـــد الشـــيخ حممـــد رضـــا آل اســـن يف مدين  ، وهـــو أحـــد أعـــال  األســـر  املعروفـــة )آل 2839هــــ/ 2193ول

اسن(، وهـو جنـل الشـيخ عبـد احلسـن آل اسـن، والـ ي كـان أحـد مراجـ  التقليـد، حـاز علـ  درجـة الفقاهـ  يف ال الثـن   عمـره، و 
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قــد حصــل علــ  درجــة االجتهــاد واالفتــاء يف ســن وابلــرغم مــن ان الســيد حممــد حممــد صــاد  الصــدر 
مبنـر  مــن قبـل خــري  علمــاء الـدين يف النجــف األشـر  يف النصــف ال ــاين مـن القــرن العشـرين، إال انــ  اثــر 
السنوت عل  االجتهاد وذلـك لسـببن اوومـا: ان السـيد حممـد الصـدر م يفنـر يومـا ان ينـون مرجعـا او 

قضي وقت  يف العباد  والتدريس طالبـا للعلـم مـن جهـة و مدرسـا للعلـم زعيما للحوز  العلمية، بل ان  كان ي
 أي كان هدف  الوحيد هو خدمة الدين وامل ه  وطاعة هللا، سبحان  وتعاىل. ،من جهة اخرى

أما السب  ال اين: فنان يرى يف االمـر تنازعـا دنيـوا علـ  املرجعيـة فعليـ  ان ينـتم هـ ا االمـر وم يهـتم 
 .(4)الي حصل عليها من افاضل زعماء احلوز  الدينية يف النجف األشر  ان اك بنشره رغم االجاز 

  اصــدر اجلــ ء 2931حيــ  انــ  قبــل ســنة  ،وهنــاك دليــل ملمــول علــ  اجتهــاد الســيد حممــد الصــدر
واملوسوعة فيها من سعة االف  وقو  االستدالل ما قد  االول من موسوعت  القيمة حول االما  احلجة 

 .(3)  اجتهاد مؤلفهاتنون قرينة عل
اجــ اء اربعــة فيهــا مطبوعــة ومطروحــة يف  ةوقــد كتبهــا قبــل ســنة العشــرين مــن عمــره وهــي مؤلفــة مــن ســت

 .(8)املنتبات و اثنان خمطوطة ابقية يف داره بعد استشهاده
و كتاب )ن رات اسالمية يف حقو  االنسان( و في  مناقشة  ،و كت  ك لك اشعة عل  اصول الدين

صــاح  الن ريــة احلســية والــي  (9)ة الغــرب يف العصــور الوســط  ومــا بعــدها م ــل جــون لــوكلنبــار فالســف
وكتابـ  العقـد االجتمـاعي والـ ي اكـد فيـ  علـ  )ان  (22)وكـ لك جـان جـاك روسـو  (21)اعتمدهتا املاركسية

 .(21)االنسان يولد حرا لنن  مقيدا ابالغالل يف كل منان(

                                                                                                                                            
قـر الصـدر، تـرأل مجاعـة العلمـاء للوقـو  أمـا  االحنـرا  العقائـدي يف ارمسـينات مـن القـرن تتلم  عل  يدي  أبن أختـ  السـيد حممـد اب

 املاضي، ل  العديد من املؤلفات منها )بلغة الراغبن يف فق  آل اسن(، و احلاشية عـى العـرو  الـوثق ، و غريهـا مـن املؤلفـات.تويف عـا 
أن مرجعيتـــ  ت امنــت مـــ  مرجعيـــة أبــو احلســـن األصــفهاين، للم يـــد مـــن   ، ودفـــن يف النجــف األشـــر ، ومـــن املعلــو 2951هـــ/ 2731

 وما بعدها. 51 ، ص2936، دار املعار ، بغداد 2املعلومات، ين ر حممد حسن آل اسن، عل  هام  العرو  الوثق ، ط
 .18خمتار األسدي، املصدر الساب ، ص - 5
 .18املصدر نفس ، ص - 4
، 2ارــامس، اســتعراض حليــا  ومرجعيــة االمــا  الصــدر والعالقــة بــن احلــوز  و اجلمـــاهري، طعبــال ال يــدي امليــاحي، الســفري  - 3
 .51 ، ص1112بريوت، 
 .51املصدر نفس ، ص - 8
 ، وكان يف طليعة من است رجوا النتائ  الفلسفية للعلم احلدي ، تويف عا  2971ولد جون لوك الفيلسو  االننلي ي عا   - 9
، منتبـة االننلومصـرية، القـاهر ، ب ت، 2ات ين ر، زكي جني  حممود، حيـا  الفنـر يف العـام اجلديـد، ط ، للم يد من املعلوم2316

 .23ص -24ص
 .52 ، ط1112، مطبعة ليل ، طهران، 2حممد ابقر الصدر، فلسفتنا، ط - 21
الفرنســي ضــد    يف فرنســا، ويعــد مــن ابــرز النتــاب الفرنســين ااثر  لعواطــف الشــع 2321ولــد جــان جــاك روســو عــا   - 22

 ، وكان اول من ااب  ال ور  وارروج عل  احلنومـة، 2341 لويس السادل عشر، اصدر كتاب  )العقد االجتماعي(، ال ي اصدره سنة
 ، ص ص 2993، مطبعة النـور االردن، 75 ، للم يد من املعلومات ين ر، جلنة يف وزار  الرتبية، التاريخ احلدي ، ط2338تويف عا  

ـــاريخ االوري احلـــدي  واملعاصـــر، مديريـــة دار النتـــ  للطباعـــة والنشـــر، املوصـــل،  ؛ خليـــل علـــي8-9 مـــراد و آخـــرون، دراســـات يف الت
 .274، ص2988
 .274املصدر نفس ، ص - 21
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وكانــت مــاد  البحــ   ، 2938يل )ارــارج( اول مــر  عــا  لقــد ابشــر  احتــ  بتــدريس الفقــ  االســتدال
ان اك من )امل تصر الناف ( وبعد فرت  ابشر اثنية ابلقاء احباث  العالية يف الفق  و االصـول )احبـا  ارـارج( 

، واســتمر يف ذلــك مت ــ ا مــن مســجد الــرأل املالصــ  للصــحن احليــدري (27) (2991 -هـــ2621عــا  )
 .(26)الن  اقرب بقعة من جسد امري املؤمنن علي الشريف، مدرسة وحصنا روحيا 

  واصدر موسوعة االما  املهدي  ب ل الصدر ال اين جهودا كبري  يف حبوث  عن اإلما  املهدي 
: ))وسأقتصــر علــ  هــ ا (25)كمــا ذكــر  ذلــك ســابقا والــ ي قــال عنهــا الشــهيد األول حممــد ابقــر الصــدر

ا يرتبط فيها من تفاصـيل إىل النتـاب القـيم الـ ي أمامنـا فـأ  بـن املوج  من االفنار اتركا التوس  فيها وم
وضـعها أحـد اوالد  وتالمــ تنا االعـ اء وهــو العالمـة البحاثــة  يـدي موسـوعة جليلــة يف األمـا  املهــدي 

الســيد حممــد الصــدر حف ــ  هللا تعــاىل وهــي موســوعة م يســب  وــا ن ــري يف اتريــخ التصــنيف الشــيعي حــول 
و فيهـا مـن سـعة  ،يف احاطتهـا و ووـا لقضـية االمـا  املهـدي املنت ـر مـن كـل جوانبهـا اإلمـا  املهـدي 

االفــ  وطــول الــنفس العلمــي واســتيعاب الن ــري مــن النلمــات و اللفتــات ممــا يعــرب عــن اجلهــود اجلليلــة الــي 
من فرا  وتعرب عن  ب وا املؤلف يف اجناز ه ه املوسوعة الفريد  واين اشعر ابلسعاد  مبا لأله ه ه املوسوعة 

ان يقــر عيـين بــ  ويــريين فيـ  علمــا مــن اعــال   -سـبحان  وتعــاىل -مـن فضــل ونباهــة واملعيـة واســأل هللا املــوىل
 .(24)الدين((

 م9119المبحث االول: دوره في االنتفاضة الشعبانية عام 

ـــاد  االنتفاضـــة الشـــعبانية عـــا   الشـــيخ   ، ويـــ كر2992لعـــ  الســـيد الصـــدر ال ـــاين دورا مهمـــا يف قي
 ، اخنــرط الســيد الصــدر ال ــاين يف احليــا  احلوزويــة واالجتماعيــة، 2988)يف لايــة عــا  (23)اليعقــوي قــائال  

وبــدا بتــدريس ســطح النفايــة يف جامعــة النجــف الدينيــة علــ  امــل ان تنــون حلقــة الــدرل نــوا  البحـــ  
 ، وتفرقـت حلقتـ  2992ا  عـا  ارارج ال ي يعقده بعدئ ، وامّت اجل ء االول من النفاية مث اعاقت  احـد

الدراسية، فاعتقل قسم من طلبت  وهرب السيد عالء جنل السـيد حممـد كالنـرت إىل خـارج العـرا ، وهـ ا مـا 
 عت  من السيد الصدر ال اين نفس ( ويضيف الشيخ اليعقوي قائال )يف ه ه املرحلة بدا بتاليف كتاب ما 

يات والفقــ (، فنتبتــ  وظــل امل طــوط عنــده إىل ان طبعــ  وراء الفقــ  حيــ  طلــ  مــين كتابــة حبــ  )الراضــ
 .(28)اب ي بعد سنن عديد (

                                                        
عـادل رؤو ، حممــد حممــد صــاد  الصــدر، مرجعيــة امليــدان، مشــروع  التغيــريي و واقــ  االغتيــال، املركــ  العراقــي لالعــال  و  - 27

 .35 ، ص1115، دمش ، 8الدراسات، ط
ـــــا  األمـــــا  الشـــــهيد الســـــيد حممـــــد الصـــــدر، العـــــدد  - 26 ، الصـــــادر بتـــــاريخ 223صـــــحيفة الوفـــــا  اإلســـــالمي، صـــــور مـــــن حي

17/1/2999.  
 .45-46،دار التعار  للمطبوعات،قم املقدسة،ب ت،ص ص22اجملموعة الناملة ملؤلفات السيد حممد ابقر الصدر،ج - 25
، املصـــدر الســـاب ، 22؛اجملموعـــة الناملـــة ملؤلفـــات الســـيد حممـــد ابقـــر الصـــدر، ج35ب ، صعـــادل رؤو ،املصـــدر الســـا - 24

 .45ص
الشــيخ حممــد اليعقـــوي، الشــهيد الصــدر ال ـــاين كمــا أعرفــ ، مؤسســـة بقيــة هللا لنشــر العلـــو  اإلســالمية، النجــف األشـــر ،  - 23
 وما بعدها. 34هـ. ص2616
 .34املصدر نفس ، ص - 28
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وقـــال يل الســـيد الصـــدر انـــ  عـــاود اقامـــة الصـــال  مجاعـــة يف الروضـــة )ويضـــيف الشـــيخ اليعقـــوي قـــائال 
 احليدرية الشريفة بعد انقطاع  عنها لعقد من ال مـان وكـان قـد شـغل املنـان يف تلـك الفـرت  أحـد ااسـوبن
عل  الن ا  الساب ، فمان  األخري حبجة ان ه ا املنان مناين من  ثال  سنن فارسل إلي  السيد ان ه ا 
منـان االســر  منـ  مخســن سـنة فحــاول ذلـك الرجــل االحيـاء إىل الســيد الصـدر ال ــاين ابنـين قــد اضـرك مــن 

ل أا  القصـــف . ))وخـــال(19)جهـــة الســـلطة لنـــن الســـيد ثبـــت علـــ  موقفـــ  حبـــ   وظـــل حمتف ـــا ابملنـــان((
 ، كــان الوضــ  االمـــين يف 18/1/2992  حــىت 23/2/2992االمرينــي وحلفائــ  الــ ي امتــد مــن ليلــة 

هبد  معلن هو حترير دولة  (20)قصف احللفاء للعرا  فيما ا وه )بعاصفة الصحراء( العرا  متسببا خالل
نعـم يف بعــض  ،ود يـ كر للن ـا النويـت مـن سـيطر  القـوات العراقيـة، ويف االا  االخـري  كنــا ال نشـعر بوجـ

احلاالت الطارئة كان يع ز الن ا  قبضت  او يـوحي بـ لك علـ  االقـل وعنـدما اعلـن احللفـاء ايقـا  احلـرب 
 ، ومن حين  سرت يف اوساط الشع  اخبار عن انطال  م اهرات معارضة 18/1/2992يو  ارميس 

 ـا  يف قلـوب الشـع  مـازال موجـودا للسلطة و النـال بـن مصـد  ومنـ ب، الن الرعـ  الـ ي زرعـ  الن
، مث اجلـــت (21) 2/7/2992نتيجــة العمالــ  الشــنيعة وبطشــ  الشــديد، واعلــن ان موعــدها يــو  اجلمعــة 

بسب  انشغال النال ب ار  النصف من شعبان إىل مرقد اي عبد هللا احلسن )علي  السال ( الي صادفت 
ة املتاججـة، وسـاهم يف تصـعيدها وجـود السـيد ارـوئي ليلة السبت وكانت كربالء مشتعلة ابلعواطف ال وري

نفس  يف ال ار  ال ي م يسـتطي  الوصـول إىل احلـر  الشـريف بسـب  االزدحـا  و اجتمـاع النـال السـتقبال  
فــاكتف  ابلــ ار  مــن ســيارت  خــارج الصــحن الشــريف لنــن الــ وار هتفــوا  ،بعــد ان علمــوا بوجــوده بنــربالء
واعلنوا والئهم للحـوز  الشـريفة وبـدات املواجهـات بـن رجـال االمـن والـ وار  بشعارات ضد الن ا  الساب ،

واعتقلـــــت الســـــلطات االمنيـــــة عـــــددا مـــــن املت ـــــاهرين املنـــــددين بسياســـــة القمـــــ  والعـــــدوان الـــــي ينتهجهـــــا 
 .(22)الن ا "

فاضـــة حيـــ  وقـــد ســبقت مدينـــة البصـــر  يف حصــول االنت"ويسرتســل يف حدي ـــ  الشـــيخ اليعقــوي قـــائال
والــــ ي جنـــا ابعجوبــــة مـــن قصــــف  ،ها اجلــــي  املنســـح  مــــن النويـــتمواجهـــات مســــلحة بـــدأحصـــلت 

الطــائرات االمرينيــة وحليفاهتــا حيــ  اعلنــت القيــاد  العراقيــة االنســحاب مــن طــر  واحــد قبــل ان يعلــن 
وحـــن دخـــول النـــاجن مـــن هـــؤالء إىل مدينـــة البصـــر  حصـــل ارابك وفوضـــ   ،احللفـــاء وفقـــا الطـــال  النـــار

وات املرتبطــة يف البصــر  و قــوات االمــن و اجلــي  الشــعيب الــي تــداف  عــن الن ــا  الســيطر  علــ  فـارادت القــ
املوقـــف املتـــدهور فحصـــل اشـــتباك مســـلح حـــىت ابالســـلحة ال قيلـــة بـــن الطـــرفن وامتـــدت إىل مـــدن البصـــر  

 ."االخرى وقصباهتا

                                                        
  .34املصدر نفس ، ص - 29
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/ شــعبان/ 24    املصــاد7/7/2992امــا النجــف فقــد انطلقــت امل ــاهرات فعــال ظهــر يــو  االحــد 
، وم ينــن الشــع  مســلحا بشــنل معتــد بــ  إال ان معاقــل الســلطة يف مركــ  املدينــة كمديريــة (23)هـــ2622

الشـــرطة وبعـــض مراك هـــا ومقـــرات احلـــ ب ســـرعان مـــا هتـــاوت امـــا  تضـــحيات الشـــع ، فغـــنم اجملاهـــدون 
 .(24) 6/7/2992اسلحتهم مث اخت وا الصحن احليدري الشريف مقرا للقياد ، ويف يو  االثنن 

ويتقد  املوك   ،انطلقت مجاهري الشع  مبوك  حسيين يردد شعارات الوالء وال أر ألهل البيت 
هم سيار  اطفاء، واتب  املوك  سريه عل  شارع النوفة ال ي تق  موعة من املسلحن و قد اعتل  لبعضجم

جيــوب  ر  اااف ــة مــ  بعــضاك ـر مراكــ  الســلطة كمديريــة االمـن ومقــر قيــاد  اجلــي  الشــعيب و مقـرات ادا
زحــف ابنــاء الشــع ، واخــ  ال ــوار  االحيــان االبنيــة ملقاومــة ين حتصــنوا يف بعــض املقاومــة الفــراد احلــ ب الــ

يطهـــرون املوقـــ  تلـــو االخـــر حـــىت لـــت الســـيطر  عليهـــا مجيعـــا عصـــر ذلـــك اليـــو ، فعـــاد ال ـــوار إىل الصـــحن 
 .(25)رجال الن ا  احليدري الشريف ليحتف وا ابلنصر وختلي  املدينة من

اما عن االنتفاضة فلم ينن خمططا وا وملستقبلها وم تنن وا قياد  ت كر فنان من الطبيعي ان يلتجا 
زعماء احلركة اجلماهريية إىل علماء الدين وظنوا الم سيستقبلولم ابل هور ملا حققوه من نصر، لنـن االمـر  

صدر ال اين ابالعراض واجلفو  و االستهجان ولتقريـ  السيد ال لعنس فقد قوبلوا حبس  ما نقل  يلكان اب
واختف  ك ري من ائمة اجلماعة يف بيوهتم و م يب  احد منهم مستمرا عل  صال   ،(26)عل  ه ه التصرفات

اجلماعـــة إال الســـيد حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر فيمـــا اعلـــم، حيـــ  كـــان يقـــيم صـــال  املغـــرب والعشـــاء يف 
ال هـر والعصـر يف مسـجد اونـدي، وسـارع إىل اصـدار بيـان يـدعو فيـ  إىل الروضة العلويـة الشـريفة وصـال  

نصر  ال ور  اإلسالمية املباركة يف العرا ، وكان السيد الصدر ال اين هو اول رجل دين يف النجف االشر  
واول رجل دين يبق  حماف ا عل  صال  اجلماعة ويدعو يف كـل صـال   ،يؤيد ال ور  ويدعو إىل نصر  ال وار

، مث بعـــد ذلـــك اصـــدر الســـيد الســـب واري بيـــا  (27)صـــلن إىل مســـاعد  ال ـــوار ابلســـال  واملـــال واالنفـــسامل
، اما السيد اروئي فقد كان متحف ا يدعو إىل احلفـاظ علـ  الن ـا  االجتمـاعي العـا  وصـيانة (28)محاسيا

دد االول مـــن ممتلنـــات الشـــع  وعـــد  ارتنـــاب خمالفـــات للشـــرع املقـــدل ونشـــرت البيـــا ت مجيعـــا يف العـــ
اال انـين اتلفتهـا  اعداد وكنـت احـتفظ هبـاالصحيفة الي اصدرهتا قياد  االنتفاضة واستمرت اربعة او مخسة 

. ويسـتمر الشـيخ اليعقـوي يف كتابـ  قـائال )وبعـد يـو  أو (29)حينما اقتحمت قوات الن ا  بيوتنا للتفتـي (
الــي غنمهــا ال ــوار مــن املؤسســات احلنوميــة اك ــر ارســل إيل  احــة الســيد الصــدر ال ــاين ســيار  مــن تلــك 
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بــ  يف داره  لالجتمــاع بــ  فــ ه  فــورا والتقيــتيــدعوين  (30)وفيهــا ولــده الســيد مؤمــل واال  زيــد البغــدادي
 وقال ان ال ي دعاين إىل ه ا اللقاء امران:

قــرار احــدتا: ضــرور  تعيــن قائــد مــدين أو علــ  االقــل سياســي لل ــور  وال مينــن ان تبقــ  االمــور بــال 
 لل ور  من ارارج. وال مينن ان نصرب حىت ايت قائدخ  سياسي بعد استقرار الوض  العسنري

اثنيهما: ضرور  االتصال ابيران وطلـ  النجـد  والسـال  وحـول االمـر االول فقـد رشـح اال  االسـتاذ 
مرين لـ لك املنصــ  ولننــ  اعتـ ر مــن قبــول ذلـك وكــان الســيد متوقعـا لــ لك فــا (31)حممـد عبــد الســاعدي

بتـويل املنصـ  يف حـال رفـض االسـتاذ حممـد ذلــك، فابلغـت السـيد ابرـرب وقلـت لـ  ان ارطـو  االوىل هــي 
التعر  عل  العناصر الرئيسية يف االنتفاضة ودراسة ان كان ابالمنان التأثري فيهم هب ا االُاه وذهبت إىل 

ارســة دور قيــادي بعيــد  الصـحن الشــريف واطلعــت علـ  الوضــ  عــن ك ـ  فوجــدت ان فرصــة السـيد يف مم
فقد كان االُاه العا  حنو السـيد ارـوئي وال مينـن ُـاوزه وحتييـده، واصـبح القـرار فعـال بيـد منتـ  السـيد 

واخبـرت السيد الصدر ال اين ب لك وقلت ل  ابختصـار ان دور العلمـاء يتســم ابحلـ ر الشـديد  (32)اروئي
وقـفق! الـيس العلمـاء هـم الـ ين يقومـون بتسـيري االمـور و ابنت ار اجنالء املوقف، قال ومن الـ ي جيلـي امل

قيادهتــا حنــو وجهتهــا الصــحيحة ولــيس دورهــم التفــرج وارــو  علــ  انفســهم مــن االنتقــا  يف حــال فشــلت 
 .(33)االنتفاضة

ويف احــد االا  م حيضـــر الســـيد إىل صـــال  اجلماعـــة يف الروضــة احليدريـــة و ســـالت  يف اليـــو  التـــايل عـــن 
فقـال ان السـيد ارـوئي دعـا جمموعـة مـن العلمـاء وفضـالء احلـوز   ،حضوره صـال  اجلماعـة السب  يف عد 

لي ربهم بع م  عن تشنيل جلنة الدار  شؤون اجملتم  يف ه ا الوض  املتاز  ودار النقاش ست ساعات وقد 
اقـــرت  ان ينـــون الســـيد حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر مـــنهم، فرفضـــت ذلـــك النـــين علمـــت ان هـــ ه اللجنـــة 

 .(34)نون دورها هامشيا، وامنا االمر بيد منت  السيد اروئي واملتنف ين في  وبعض ابنائ سي
وملـــا بـــدات قـــوات احلـــرل اجلمهـــوري ابل حـــف إىل كـــربالء وحماصـــرهتا  دي منـــادي اجلهـــاد مـــن اذاعـــة 
 االنتفاضـــة و مقرهــــا الصــــحن احليــــدري الشــــريف علــــ  املقـــاتلن التوجــــ  إىل كــــربالء النقاذهــــا مــــن احلــــرل

انطل  اال  اجملاهدين من النجف ابسلحتهم من خمتلف الصنو  مبا فيها ال قيلة وقد غنموها  ،اجلمهوري
وخرجــــت مــــ   ،مـــن قــــوات القــــدل التابعـــة للحــــرل اجلمهــــوري الــــي كانـــت مرابطــــة حــــول مدينـــة النجــــف

                                                        
وهـــو احـــد طـــالب الســـيد الصـــدر ال ـــاين ومـــن املقـــربن لـــ ، وقـــد شـــارك الســـيد يف قيـــاد  االنتفاضـــة وبقـــي مالزمـــا لـــ  حـــىت  - 71

 استشهاده.
االهليـة،  اجلـواد   ، عنـدما كنـت طالبـا يف مدرسـة اإلمـا 2936يقول الشيخ اليعقوي، عرفت االستاذ الساعدي عا   - 72

والي كانت من املؤسسات الشيعية الي ختط  بتاييد السيد الشهيد حممد ابقر الصدر، وكانت شقيقت  بنت اودى مشرفة عل  مدرسة 
اال  ، وكان االستاذ حممد مشرفا عاما عل  املدارل، وقد اصدر عد  كت  وهو الي ال طالبـا يف كليـة القـانون يف منتصـف السـتينات 

القرن املاضي، ومنها كتاب )اإلسال  ومعركة املصري اإلنساين(، وبعد فرا  عد  سنن وجدتـ  قاضـيا انمـة االحـوال الش صـية يف  من
 النجف، واستمرت عالقتنا ومن مث تعر  عل  السيد الصدر ال اين واخ  يرتدد عل  داره ضمن مقلدي .

 .89 كما اعرف ، صالشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين - 71
 .91املصدر نفس ، ص - 77
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ء وجــد  اجملاهــدين ا  والشــيخ قاســم الطــائي وهــو احــد طلبــة الســيد الصــدر ال ــاين، وعنــدما وصــلت كــربال
و عنـدما  ،اما سنالا فقد ن حوا حنو النجف االشر  مشـيا علـ  االقـدا  ،الشوارع فارغة اال من املقاتلن

رجعـت إىل النجــف بعــد ايصــال املقــاتلن إىل كــربالء، توجهــت إىل دار الســيد حممــد حممــد صــاد  الصــدر 
إىل صـحيفة ال ـور ، و عـت بعـض فقال يل اكت  مقـاال محاسـيا بعنـوان )حـي علـ  اجلهـاد ايهـا العرقيـون( 

. وملــا شــعر بعــض زعمــاء اجملاهــدين ان ال ــور  (35)الصــحن الشــريف االذاعــة املنطلقــة مــنفقراتــ  تتلــ  مــن 
بـدات تضــمحل وتتميّـ  يف ظــل هــ ه القيـاد  الدينيــة ارائفــة مـن فشــل ال ــور ، والـ ين م يفنــروا يف توســي  

وتـدعيمها احسـوا ابحلاجـة إىل قيـاد  )حركيـة( جديـد  ُتمـ  ال ور  إىل بقية اااف ات وال حف حنو بغداد 
فيهــا صــفات الــوعي والشــجاعة واحلــ   والرصــيد االجتمــاعي فوجــدوها متم لــة يف شــ   الشــهيد الصــدر 

 .(36)ال اين، فعرضوا علي  االمر فواف ، ولنن بعد فوات االوان
قصـف مـدفعي بعيـد يطـول  ه ا وقد بدات قوات احلـرل اجلمهـوري ابل حـف حنـو مدينـة النجـف وبـدا

احيا  البيوت املتطرفة يف  ال شر  املدينة ابُاه م ل  احلدود بن النجف واحللة وكربالء. حي  عربت 
 ، ويف يــو  21/7/2992القــوات لــر الفــرات جنــوي مدنيــة النفــل، وكــان ذلــك بعــد ظهــر يــو  الــ الاثء 

تســـم  يف ارجـــاء املدينـــة لنـــن دون ان يطاوـــا  االربعـــاء التـــايل كانـــت اصـــوات قـــ ائف املدفعيـــة والـــدابابت
والشــــارع العــــا  حتــــد  عــــن معــــارك ابالســــلحة ال قيلـــــة وتراجــــ  قــــوات احلــــرل اجلمهــــوري ال احفــــة علـــــ  

صـليت ال هـر والعصـر خلـف  احـة السـيد الصـدرال اين يف جـام   ،(38)اقول يف ذلك اليـو  ،(37)النجف
ن رجال مسلحن وصيحات التنبري و التهليل والصال  اوندي وبعد انتهاء الصال  احيط حبماية من فة م

و مئات ال وار حتيط ابلسيد الصدر ال اين وهي تنادي )عاش عاش عاش الصدرهو  ،عل  حممد وال حممد
ال عيم القائد(، حىت دخول احلر  الشريف، وم ي  االنتفاضة يطل  كلمات الرتحي  )اهال ابل عيم اجملاهد 

سيد حممد حممد صاد  الصدر( و كنت ضمن اجملموعة الي رافقت  بـعد ان صليت  احة اية هللا الع يم ال
وصــعد  ،خلفــ  و لنــن مــن دون ان اعلــم بســر هــ ا التغيــري الــ ي حصــل اليــو  لــدى قـــاد  ال ــور  و ال ــوار

املواجهـــة لبـــاب القبلـــة والنـــال ُتمـــ  يف الصـــحن الشـــريف وهـــم  (39)(يةالنيشـــوات)الالالســـيد إىل ســـطح 
الية خمتصر  ح  فيها علـ  نصر  ال ور  اإلسالمية يقابلون   ابوتافات، والق  السيد الصدر ال اين كلمة اُر

املباركة ودعمها واملشاركة فيها لعل هللا سـبحان  يـرحم هـ ا اجملتمـ  وينشـر لـواء اإلسـال  يف ربـوع هـ ا البلـد 
 املقدل.

واكتضــت الســيار  ابملســلحن  جــي ا  ســي( وصــعدت معــ  -مث نــ ل الســيد وركــ  الســيار  )شــوفرليت
و بقي العشرات من املسلحن حلماية السيد وهو يف داره، وكان السيد قـد امـرين  ،واوصلنا السيد إىل داره

بتشــنيل جلنــة لقيــاد  االنتفاضــة و ينــون هــو علــ  راســها، ويف صــبا  اليــو  التــايل وا  مهــتم بتنفيــ  االمــر 
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نــت النتيجــة غــري جيـــد  و م اكــن اعلــم ان الســر يف ذلـــك فاســت رت هللا تعــاىل يف ان اقصــد احـــدهم فنا
فقد دخـل اجلـي  مدينـة النجـف مـن جهـة  ،اعتقال السيد الشهيد الصدر ووأد القياد  اجلديد  يف مهدها

، واسرتج  املراك  الرئيسية علـ  شـارع النوفـة و وصـل إىل (40) 26/7/2992 ال الشر  يو  ارميس 
لســيد وعائلتــ  مــ  الســيد حممــد كالنــرت وعائلتــ  وبعــض طلبــة اجلامعــة جامعــة النجــف الدينيــة حيــ  كــان ا

خيتفــون يف ســرداب حتاشــيا للقصــف، واعتقلــوا مجيعــا وســيقوا إىل منطقــة الرضــوانية يف الضــواحي الشــمالية 
، وكــان وفــد الســيد ومــن معــ  اول الــداخلن إىل (41)الغربيــة لبغــداد حيــ  خصصــت االحتــواء )املعارضــة(

امـــا املعســـنر املعـــد الهـــايل كـــربالء فقـــد كـــان يغـــ   ،عتقـــال القـــادمن مـــن النجـــفاملعســـنر امل صـــ  ال
الراديــو ابملــ اع هنــ ا نقــل يل الســيد الصــدر ال ــاين، وفوجئــت ظهــر ارمــيس وان اســتم  إىل  -ابملعتقلــن

لقـــاء قـــد  اعلنـــوه للتمويـــ  علـــ  اجملاهـــدين الـــ ين ال ي الـــون  توقعـــت انجيـــري لقـــاءا مـــ  الســـيد الصـــدر و 
قــاومون حــول بيــت الســيد ارــوئي، وملــا انصــت إليــ  جيــدا وجدتــ  جديــدا فعــال ويــ كر احــدا  البارحــة ي

 ، بعد هتديد السلطة 23/7/2992وم تنت  املقاومة إال يو  االحد  ،)ظهر االربعاء( و يسال  امل ي  عنها
 .(42)ابست دا  االسلحة السامة

وين معـ  وهــو بــن جمموعــة مـن الضــباط بعضــهم برتــ  امـا الســيد فقــد اخــربين، انـ  اجــرى اللقــاء التلف يــ
عاليــة مث حققــوا معــ  وســجلوا بيــا ت ك ــري  واملــوا صــحائف عديــد . وبعــد مخســة عشــر يومــا اطلــ  ســرا  

 .(43)السيد الصدر ال اين((
المبحث الثاني: دور السييد محميد محميد صيادق الصيدر فيي إقامية صيالة         

 الجمعة 

دكتاتوري(  ويل، كان وال زال أي ُم  مي ـل مشـنلة مـن املشـاكل ن ا  )بيف بلد م ل العرا  حمنو  
النبـــري  يف ن ـــر الن ـــا  الســـاب ، اللهــــم إال التجمعـــات الـــي يعمـــل هــــو علـــ  تن يمهـــا وتعبئتهـــا الهدافــــ  

ال بس  ان الطاب   ،اما التجمعات الدينية فقد كانت ت ري حساسية اكرب لدى السلطة ،السياسية اراصة
وان اجهـــ   الســـلطة اســـتنف ت كـــل  ،يـــ  املواجهـــة السياســـية الداخليـــة كـــان طابعـــا إســـالميااالبـــرز الـــ ي م

و ابالخــــ  بعــــد انتصــــار ال ــــور   ،احتياطهــــا الت ــــويفي واالمــــين ازاء عناصــــر ال ــــاهر  الدينيــــة يف العــــرا 
ل الـدين اإلسالمية يف ايران وخو  الن ا  الساب  مـن الشـيعة يف العـرا  ابلقيـا  ب ـور  مسـلحة بقيـاد  رجـا

واقامة دولة إسالمية يف العرا  عل  غرار ما حصل يف ايـران، فنانـت السـلطة لنـ  أي ُمـ  ديـين حيصـل 
و ما يفسر خو  السلطة من ه ه التجمعات هـو اسـتنفارها الـدوري التقليـدي يف شـهر  ،(44)يف الداخل

الناظميـة(،  -النجـف -ءوتطوي  املدن املقدسـة )كـربال حمر  احلرا ، ذكرى استشهاد اإلما  احلسن 
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ــــة خوفــــا مــــن حتــــول هــــ ه التجمعــــات إىل م ــــاهرات احتجاجيــــة ذات طــــاب   ابلــــدابابت واالســــلحة ال قيل
 .(45)سياسي

وانطالقــا مــن هــ ا الواقــ  الــ ي حنــم مواجهــة الســلطة للشــارع العراقــي يف عواطفــ  وميولــ  اإلســالمية، 
 ،اذ يبدو للوهلة األوىل ،مد حممد صاد  الصدرمينن فهم ابعاد ظاهر  صال  اجلمعة الي اقامها السيد حم

ان جمرد تصور اقامة م ل ه ه الصال  قبل حصووا يف ظل ن ا  م ل الن ا  الساب  يف العرا ، كان السيد 
الصـــدر ال ـــاين اكــــري النـــال درايــــة بـــ  وابســـاليب  الــــي يعرفهـــا النــــال، والـــي ال يعرفولـــا، ينــــاد ينـــون امــــرا 

و وضـعها  ،لسلطة علـ  سـبيل الفـرض ضـوابط و حـدود هـ ه الصـال  مسـبقامستحيال، حىت لو ضمنت ا
حتت السيطر  واملراقبة الدائمة، اذ ان أي ُم  حتت الشعار الديين يف العرا  سينون مشروعا مؤجال ضد 

. وبعد كل ما مر ابلعرا  من احـدا  سياسـية داخليـة اوصـلت هـ ه السـلطة إىل وضـو  (46)ه ه السلطة
الشع  العراقي هي شرائح رافضة لسياستها وتعرضت الضـطهادها وقمعهـا بشـنل رمبـا  ابن مع م شرائح

اذار  -يفو  الوصف والتصدي  ملن هو غري عراقـي السـيما وان هـ ه الصـال  اقيمـت بعـد انتفاضـة شـعبان
تاءا شــعبيا ال نقــاش فيــ  والجــدل علــ  غضــ  الشــارع العراقــي ضــد الســـلطة  لــت اســتف ، الــي م2992

 راقية بيد ال ـوار مـن جممـوع  ـانحماف ة ع  عشر  ب ، وهي انتفاضة سقطت فيها ارب  لي تتحنمالسياسية ا
 .(47)حماف ة، جمموع حماف ات العرا   عشر 

وعل  ه ا االسال ال مينن من الناحية الن رية فهـم حصـول صـال  اجلمعـة الـي اقامهـا السـيد الصـدر 
لو بدات هـ ه الصـال  حمـدود  مث تطـورت وتصـاعدت ال اين، وف  أي تفسري خارج براعت  وشجاعت  حىت 

شيئا فشيئا، فالسـلطة حمنومـة كمـا اشـر  إىل عقـد عـد  ثقـة هائلـة ابلشـارع العراقـي، هـ ا اوال، واثنيـا فـان 
حســـاابت هـــ ه الســـلطة للســـما  ابقامتهـــا او عـــد  التعـــرض وـــا، هـــي األخـــرى خضـــعت )لـــدهاء( الســـيد 

ا ويعطيها الصفة الطبيعية الي ال تتعارض م  اهدا  السـلطة يف الصدر ال اين، ال ي استطاع ان يؤسسه
البداية، ومن مث ينقلها إىل عامل  اآلخر، وداللتها االخرى الي ال تعيها السلطة فالسيد حممد حممد صاد  
الصدر يعلم لاما ومن خالل اصـراره علـ  قيامهـا، بعـد ان عارضـتها السـلطة وامراتـ  ابالمتنـاع عنهـا، كـان 

  -يد الصدر ال اين يعلم ان ه ه الصال  تعين:الس
وتعتــرب مــن الفــرائض الــي تشــنل  ،اجتماعيــة –سياســية  –اوال: ان صــال  اجلمعــة هــي فريضــة عباديــة 

املن ومـــة املفاهيميـــة لإلســـال  السياســـي، ومـــا مينـــن ان تقـــو  بـــ  هـــ ه الفريضـــة مـــن ادوار كـــربى يف مســـار 
إال  ،ئ  وهي فريضة وان تعددت االسباب يف تعطيلها لدى الشيعةاملواجهة الي خيوضها اإلسال  م  اعدا

ان املضمون السياسي وا كان يف مقدمة اسباب التعطيل ه ه، ف ـرج السـيد الصـدر ال ـاين يف اول صـال  
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وامـــر العـــراقين ابلتوجـــ  إىل مســـجد النوفـــة قـــائال )مـــن ال ميلـــك ســـيار ، اوال  نمجعـــة يقيمهـــا مرتـــدا النفـــ
 .(48)ريك  دابة او ايت مشيا عل  االقدا (حيصل عليها فل

امنـــا تقـــا  اســـبوعيا، وهـــ ه االقامـــة الدوريـــة  ،اثنيـــا: ان صـــال  اجلمعـــة ليســـت مناســـبة ســـنوية او شـــهرية
املتقاربة وا تعطيها بعدا اتثريا اكرب يف تراكم الوعي السياسي لداللتها، وهي اجراء مفتو  ومتواصل لضخ 

الــــوعي اجلمعــــي لألمــــة، وهــــي تفصــــيل متواصــــل، واحضــــار دائــــم لل طــــاب  وتــــراكم الداللــــة السياســــية يف
ال منيـة ستشـنل حمــور  -اإلسـالمي والـوعي اإلسـالمي يف الســاحة العراقيـة ولـ ا فالــا هبـ ه الصـفة التنراريــة

 تقي التيتها ودورها. وهـ ا مـا دعـاوحمور االصرار عل  اقامتها، دون غريها من االمور الي ال تر  ،املواجهة
ســيد الصــدر ال ــاين إىل رفــض ارضــوع الوامــر الســلطة ابالمتنــاع عــن اقامتهــا النــ  يعلــم ان ايقافهــا يعــين ال

ايقا  شب  كلي للمسري  اإلسالمية املندفعة الفاعلة يف العرا  الي اسسها يف جيلها ال ال ، جيل ما بعد 
 .(49) 2992اذار  -انتفاضة شعبان

ان من فوائد صال  اجلمعة هو الوعي الديين ))  التوعوي قائال وقد اكد السيد الصدر ال اين يف اجلان
 ،الــ ي حصــل يف احلــوز  واجملتمــ  ومنهــا عــر  النــال ان عــددا ك ــريا مــن احلــوزوين غــري مــا كــانوا يتصــورون

وفهــم النــال ان االســلوب القــد  عنــد بعــض احلــوزوين قــائم علــ  القصــور والتعقيــد حيــ  ورد انــ  اذا ك ــر 
املنتسبن  هللا ولنن الواق  ال ي يعيش  بعض م  فعل  العام ان ي هر علم ، وإال فعلي  لعنةالفساد يف اجملت

إىل احلوز  العلمية غري ذلك حي  قال بعضهم عند  امور اربعة فقط، االست ار  والدرل وصال  اجلماعة 
، ولنــنهم وقــبض احلقــو  واتهــا يف ن ــرهم قــبض احلقــو  الــي جيــ  ان تصــر  لقضــاء حاجــة ااتــاجن

 .(50)اليصرفولا ك لك إال قليال منها((
الي اخ  يؤمها السيد الصدر ال اين، اخ ت تتطور حبي  اصبحت املتنفس الوحيد  ان صال  اجلمعة)

للنلمة الدينية و املوع ة اإلسالمية وصوال إىل كسر طو  السـنوت و الـتنلم ابسـلوب املعـارض، ملـا فيـ  
ذلـك مطالبتـ  مـوظفي الدولـة ابلتوبـة والعـود  إىل اإلسـال  احلقيقـي، ويبـدو الن ري من النقد للسلطة، ومن 

شعبان )اتريخ والد  اإلما  املهدي  25ان املواجهة احلقيقية م  بغداد، كانت لدى دعوت  إىل الصال  يف 
ــــد ضــــريح اإلمــــا  احلســــن  ــــات االال  مــــن الشــــيعة العــــراقين عن يف   (، وكــــان متوقعــــا ُمــــ  مئ

 .(51)كربالء(
اثل ــــا: ))ان صــــال  اجلمعــــة ل ــــل ضــــمنا اجــــراءا  تعبــــوا مهمــــا، ان م ينــــن االهــــم، مــــن كــــل الفــــرائض 

اإلسـالمي، كموســم احلـ ، ومســريات الـرباء  مــن املشــركن، او  -اإلسـالمية، ذات البعــد اجلمعـي السياســي
لبعــد التعبــوي الــ ي الــ مين وــا، إال الــا ال حتقــ  ا -صــال  اجلماعــة الــي ولــو كانــت حتقــ  البعــد التنــراري
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حتققـــ  صـــال  اجلمعـــة، ولقـــد ُلـــ  هـــ ا البعـــد التعبـــوي بشـــنل صـــار  يف صـــال  اجلمعـــة الـــي حصـــلت يف 
فهي سرعان ما حتولت إىل صال  مليونية متصاعد   ،عل  يد آية هللا الشهيد حممد صاد  الصدر ،العرا 

كالوســط   ،ساســا ثــورا يف الوســطيف ارقامهــا العديــد  بشــنل خطــري، ولقــد اوجــد هــ ا اجلانــ  التعبــوي اح
العراقي، خيض  للقمـ  واالضـطهاد ومصـادر  احلـرات السياسـية مـن الـداخل، وخيضـ  إىل حصـار ودورات 

خصوصا م   ،متواصلة من الدمار ارارجي، ل لك وجدت مرجعية الصدر ال اين شعبية واسعة غري متوقعة
 هر واحلصار.انتشار املد االسالمي النبري يف العرا  حتت ظرو  الق

( يف النوفــة وخمتلـــف و بعــد اقامـــة الســيد الصـــدر ال ــاين صـــال  اجلمعــة يف مســـجد )اإلمــا  علـــي 
و مطالبـة اجلمـاهري بعـد  جـواز االكتفـاء مبتابعـة الصـال  خلـف  ،وافتائ  بوجوب ادائها عينـا ،املدن العراقية

لعــرا ، خصوصــا يف النجــف وكــربالء التلفــاز، ممــا ادى إىل تقــاطر املصــلن علــ  ادائهــا مــن خمتلــف احنــاء ا
والناصرية والناظمية والديوانية وهو ما اف ع السلطات من حتول الصال  إىل بؤر  ثورية مينن ان تنفجـر يف 

 .(52)املستقبل(
رابعــا: ))وابالضــافة إىل الـــدور السياســي والرتبــوي والتعبـــوي الــ ي تنطــوي عليـــ  صــال  اجلمعــة، فهـــي 

عن هـ ه االدوار الـي تعتمـد يف اجنازهـا عليـ ، وهـو دور العالقـة بـن املرجعيـة  تؤدي دورا اخر ال يقل اتية
واألمــة يف العــرا ، وهـــ ا الــدور التواصـــلي بــن املرجعيـــة واألمــة، رمبـــا يــدخل يف صـــميم املن ومــة املفاهيميـــة 

ملتصدين يف الدينية الي اعتمدها السيد حممد صاد  الصدر، و تلك الي انفرد هبا عن سواه من املراج  وا
خطابــ  الــديين والسياســي وهــو يقــول يف هــ ا اجلانــ  )مــن فوائــد صــال  اجلمعــة هــو االتصــال بــن اجملتمــ  

 .(53)واحلوز  العلمية((
كانـت   ،وتضيف الصحيفة )ه ه الصـال  الـي اصـر السـيد الصـدر ال ـاين علـ  القيـا  مهمـا كـان الـ من

ن خالل لقاء دوري  ويل عـا ، ولـيس لقـاءا ش صـيا مـ  ل ل جسرا تواصليا والتقائيا بن املرج  واألمة م
املرجــ ، قــد اليتســو للن ــري مــن النــال الــ ين م تــتح وــم ال ــرو  االلتقــاء مــ  املرجــ  او الــم ال يعرفــون 
آليات الوصول إلي ، وابلتايل فالم يتواصلون مع  عرب ادبيات  وفتاواه فقط، دون ان يعيشوا تصـورات  وجهـا 

سياسية وغري سياسية قاهر  ادت إىل اجياد منط  روفا  يعي  تصوراهتم بصور  مباشر . ان ظ لوج ، ودون ان
أو إىل غمـوض  ،و لقد ادى ه ا النمط إىل احنسـار يف التفاعـل ،من العالقة اادود  بن املرجعية و األمة
اب انعـــ ال الســـيما يف ســـاحة م ـــل الســـاحة العراقيـــة، كانـــت اســـب ،حـــول دور املرجـــ  و وظائفـــ  ومهماتـــ 

األمر ال ي انعنس سـلبا علـ   ،املرجعية يف ظل قم  السلطة وحماصرهتا، وحب ها عن ذرائ  الي اء املرجعية
 .(54)دور املسري  اإلسالمية يف العرا  وحجمها ونفوذها((

لقد ادرك السيد حممد حممد صاد  الصـدر خطـور  هـ ا اجلانـ  بعيـدا عـن ارائـ  يف مواصـفات املرجـ  
وسـجل خروجـا علـ  السـائد يف هـ ا االطـار، واعلـن ن ـرا وعمليـا عـن ضـرور   ،فقهية والفنريـةوقناعات  ال
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ازاحة النمط القد  ال ي حينم عالقة املرج  ابألمة قائال ))ان االسلوب القد  عند بعض احلوزوين قائم 
 .(55)عل  القصور والتقصري((

السنوية األوىل لقيامهـا قـائال ))حتتفـل صـال  ويؤكد السيد الصدر ال اين عل  صال  اجلمعة يف ال كرى 
اجلمعة ابلسنة األوىل عل  اقامتها، احلقيقية ه ا االمر جاء بتوفي  من ري ومبشيئة هللا سبحان  وتعاىل، إال  

الولويــة ولننـ  ســبحان  وتعـاىل كانـت لـ  ا ،ان جيعــل أي سـب  الزالتهـا ،كـان ابالمنـان مسـب  األسـباب
املؤمنن وتنالبهم علينا ج اهم هللا خري اجل اء.... واحلمد هلل والشنر وانشاء هللا  مةاألوىل يف االمداد و و

وأهـل  للسيد حممد الصدر وامنا املهم ان اجملتمـ  املـؤمن بعيد سواء بقيت احليا  ا  م تب سو  تبق  المد 
علمـــاء رفـــض اهم هللا خـــري اجلـــ اء، وســـو  تســـتمر بعـــدي صـــال  اجلمعـــة، وان بعـــض الاملـــ ه  ابقـــون جـــ  

و ه ا شيء  ،ان صال  اجلمعة هي عنس ما يقال عنها ،احلضور إىل صال  اجلمعة أو حىت اتييد اقامتها
و عـ  للمـ ه   ،احسسنا ب  واحسوا هم ايضا ولنن مبعو املنابر  فالم يننرون ذلك.. وهـي عـ  للـدين

محمــد الصــدر فضــل املصــلحة وعــ  للحــوز  وللحالــة اإلســالمية وللفقــ  عمومــا.. ولــيس م لمــا يقولــون.. ف
مـن خـالل اقامتـ  وـ ه الشـعائر، فـاملهم هـو ديـن هللا وديـن  -كما يقولون   –العامة عل  مصلحت  اراصة 

 حممد ودين علي بن اي طال .
فال ي نت  عن عد  مشاركة البعض يف اقامة صال  اجلمعـة فانـ  رمبـا يفيـد العـدو مـن داخـل احلـوز  او 

 .(56)صال  اجلمعة وابعاد النال عنها ايضا يفيد اعداء اإلسال  واجملتم (( خارجها، وك لك النال  ضد
وحتـت كــل ظــرو  العــرا  املعروفـة يف ذلــك الوقــت داخليــا وخارجيـا اســتطاع الســيد الصــدر ال ــاين، ان 

ستنفر كل املمننات النت اع ارضية وازاحـة الـنمط القـد  للعالقـة بـن املرجـ  واألمـة، واتسـيس منـط اخـر، ي
قي  التواصل والتفاعل واالندكاك يف شؤون األمـة. ومعرفـة مشـنالهتا وطموحاهتـا وتعقيـدات اوضـاعها لتح

 االجتماعية والفنرية والسياسية.
))كمــا انــ  اســتطاع ان يقــيم الصــال  يف اك ــر مــن ســبعن منطقــة يف العــرا ، وال يقــل احلضــور يف أي 

هـ 2629شعبان  25ت صال  اجلمعة يف منان من اماكن ه ه الصال  عن ارمسن الف ش  ، وكان
ـــر مـــن مليـــوين شـــ   يف النوفـــة، مبدينـــة النجـــف مبناســـبة الـــ كرى 6/21/2998  ، والـــي حضـــرها اك 

كما الا اكدت   ،السنوية األوىل لقيا  صال  اجلمعة ت هر مدى الشعبية الي كان يتمت  هبا السيد الشهيد
ابالضافة إىل الا اظهرت لن ا  بغداد ابن كل ممارسات   ،قدرت  الف   عل  مج  املؤمنن حول مراج  الدين

 .(57)ااربة الدين قد ابءت ابلفشل((
وم ات  ،لقد اقر الصدر ال اين صال  اجلمعة فقهيا وميدانيا وعمل هبا يف ظرو  عراقية داخلية قـاهر 

جهـد لهيـدي كبـري، م  تصدي السيد حممد صاد  الصدر للمرجعية بـل انـ  جـاء بعـد  ،ه ا االقرار فورا
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اءت صـال  اجلمعـة تتوجيــا مـن وكـالء ووسـائل إعـال  مطبوعـة، جـ وبعـد اتسـيس جهـازه املرجعـي ومـا حيتـاج
 65الوليات ومفاهيم، ما كان وـ ه الصـال  ان حتصـل لوالهـا. فالسـيد الصـدر ال ـاين اقـا  صـال  اجلمعـة )

دي  للمرجعية واعداده املرير جلهازها، وو ا و تشنل ه ه الفرت  زمنا متاخرا ابلنسبة إىل زمن تص ،اسبوعا(
ــــــي ادت بــــــ  إىل  شــــــنلت صــــــال  اجلمعــــــة فــــــرت  املواجهــــــة مــــــ  الســــــلطة، وابلتــــــايل حمــــــور املعركــــــة معــــــ  ال

 .(58)االستشهاد
فــان الصــدر ال ــاين اســه  يف احادي ــ  علــ  ضــرور  قيــا  صــال  اجلمعــة قــائال  ،و مهمــا ينــن مــن امــر

 .(59)اللا تربطنا ببعضنا البعض مهما كانت االسباب))جي  ان ال نفرط بصال  اجلمعة 
 ان صال  اجلمعة ضرورية واقول لل ين ابون احلضور الداء ه ه الصال  مجلة من النقاط: 

ان صال  اجلمعة وان كانت واجبا ختيريا إال ان  بوجود اإلما  القائد لألمة تنون واجبـة ولقـد كانـت  .2
 ه ه النقطة حمط خال  بن الفقهاء.

ان النال كألم يغلقون ابواب بيوهتم ابيديهم وها قد جاءهتم ه ه الصـال  لتـنفس عـنهم، وجعلـتهم ك .1
 .(60)يقرتبون من املصلحة العامة، وه ه شجاعة من عندهم وهي من نعم هللا سبحان  وتعاىل علينا((

رســول اســو  حســنة، كــان ال واكــد الصــدر ال ــاين علــ  صــال  اجلمعــة قــائال ))ولنــا يف رســول هللا 
يصلي صال  اجلمعة وحي  النال عل  اقامتها، وهناك عد  رواات تدعم ذلـك، فلمـاذا ال يقيمـون بعـض 

فقـال لـ  اين هتيـات للحـ  كـ ا مـر   ،، يقـال لـ  قليـ النال ه ه الشعري : ومنهـا جـاء اعـراي للنـيب 
حـىت قـال ان  ، عليـك ا قليـ  بصـال  اجلمعـة فالـا حـ  املسـاكن...فما اسـتطعت فقـال الرسـول 

 اجلم  ح  كل مسلم وفريضة إال اربعة:
 عبد مملوك او امرا  او صيب او مريض.

 .(42)اما ملاذا علماؤ  اليقيمون صال  اجلمعةق
 فه ا  ش  من الغفلة يف اتريخ اإلسال  والتشي :

 فاوال: اننا ال نستطي  ان نقول الم م يقيموها اصال وبتاات.
نــا فاننــا مينــن ان حنملهــم علــ  حممــل الصــحة اللــا ئنــن مقامــة مــن قبــل علمااثنيــا: فــان قلنــا الــا م ت

 واج  ختيريي فيقيمون الصال  اجلماعة كون صال  اجلمعة تتطل  حتضريا.
 اثل ا: ال يقيموها حىت ال حتصل مفسد ...ق!.

بــن  وهــي ان احــد العلمــاء اذ اقامهــا وال يقيموهــا علمــاء اخــرون او ال حيضــروا فيهــا فــان هــ ا خــال 
 ..(62)العلماء
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رابعا: ان صال  اجلمعة والعيدين فيها خطبة... وه ا ماال يطيق  العلماء يف احلوز  وليس عاد  لديهم، 
أي غري معتادين عل  ذلك، وقيل من يستطي  ان خيطـ  او يعطـي ارطبـة حقهـا، ومـن تعـود مـنهم علـ  

يف القـاء خطبـة اجلمعـة الـي جيـ  ان تنـون ارطبة فانـ  تعـود علـ  ارطابـة احلسـينية، وهـ ا ال يعـول عليـ  
 .(63)موج  إىل الشارع والعامة، يف حن ان ارطابة احلسينية او قارئ املنرب احلسيين ميتلك ذلك

خامسا: ان اختال  مستوى اجملتهـد او املرجـ  عـن مسـتوى النـال فهـو الجيـد سـبيال الفهـامهم، فهـو 
ان يتنازل ليـتنلم بلغـة الشـارع مـ  النـال اذا افرتضـنا ان  معتاد عل  لغة املناس  والفق ، فهو ال يستطي 

هـؤالء قـد قبلـوا ابلنــ ول إىل العامـة والنـال... وانـ  ملــن العـر  واملشـهور هـو ان الــ ي يقـيم صـال  اجلمعــة، 
جيــ  ان يقــو  للنــال خطيبــا فهــ ا غــري جــ اء الن نــ  هــ ا القــائم لل طبــة غــري مفهــو  للنــال مبعــو مــن 

 املعاين..
ان صــــال  اجلمعــــة خـــال  السياســــة املرجعيــــة وجـــيال بعــــد جيــــل ومنـــ  حــــوايل ثال ائــــة ســــنة سادســـا: 

 تقريبا... او اك ر من ذلك.
 الننا قد اعتد  من تلك السياسة ان حنافظ عل  اربعة اشياء تقليدية الغري:

 صال  اجلماعة. .2
 االست ار . .1
 الفتوى. .7
 الدرل.... .6

نق ين منها و انق كم منها... حبي  ان  يلبس كفن  ويتقلـد ه ه الطريقة القدمية والي سبحان  وتعاىل ا
سـيف ... ويــتنلم بلغــة الشــارع ولغـة اجلرايــد... علــ  املرجــ  ان ال جيلـس يف قصــر ويســنت كالصــنم فعليــ  

علـــ  كـــل حـــال غفـــر هللا لنـــا  التفاعـــل مـــ  الشـــارع ومعرفـــة تـــو  النـــال حنـــن افضـــل ا  رســـول هللا 
 .(64)ووم((

اصل السيد الصدر ال اين حدي   حول صال  اجلمعة قائال ))اود ان ابن لنم شيئا ويف خطبة اخرى يو 
هــي الــ كرى األوىل القامــة صــال  اجلمعــة يف وســط  ،بسـيطا و لــيس بسياســي الن اجلمعــة االتيــة انشــاء هللا

العرا  وجنوب  فيحسن عل  من يستطي  مننم من اهل الفن و االختصاص ان جيعل لنا ويفنر لنا بوجود 
 جمسمة رم ية ل ل صال  اجلمعة..

 اوال: ان تنون فيها جهة دينية، وليس فيها عصيان للتعاليم الدينية من قبيل جمسمة ذات االروا .
 اثنيا: ان ينون ُسيما لل و  ال حدي  وليس ابل و  القد .

 .(65)اثل ا: نقبل االعمال من االن إىل لاية شهر رج  انشاء هللا تعاىل((

                                                        
  .2/5/2998هـ املواف  2629حمر   6( يف 7السيد حممد حممد صاد  الصدر، خطبة اجلمعة رقم ) - 47
  .2/5/2998هـ املواف  2629حمر   6( يف 7السيد حممد حممد صاد  الصدر، خطبة اجلمعة رقم ) - 46
  .22/21/2998املواف  هـ 2629شعبان  12( يف 75السيد حممد حممد صاد  الصدر، خطبة اجلمعة رقم ) - 45
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اجلهود املضنية استطاع الصدر ال اين ان حينم آليات التواصل بن املرج  واألمة، ويدون  ))وبنل ه ه
فامــا ان تتحــول املرجعيــة إىل مؤسســة فتوائيــة  ،العالقــة الوثيقــة بــن املرجعيــة يبقــ  ارلــل قائمــا يف اجلــانبن

واذ ))كانـــــت  (66)(وتفقـــــد صـــــفة القيـــــاد ، او ان يتحـــــول اجملتمـــــ  إىل جمـــــرد افـــــراد مشـــــتتن ال قائـــــد وـــــم(
االجيابيات الي تركها الشهيد الصدر ال اين واضحة فان عمقها كان يف اطار احلوز  واملرجعية، فمن خالل 

فــاذا قالــت لنــم احلــوز   ،تفاعلــ  معهــم وحضــوره كــان يشــيد هبــم و يقــول وــم )لقــد اثبــتم اننــم اهــل للطاعــة
املبـــدأ االســـال و العنصـــر االهـــم يف عمليـــة فتحقـــ   ،و اذا قالـــت لنـــم اقعـــدوا تقعـــدون( ،قومـــوا تقومـــون

وحبركتـــ  احلوزويـــة املرجعيـــة ركـــ  مفهومـــا عمليـــا وعتـــ   ،االنفصـــال الـــي يبحـــ  عنهـــا القـــاد  و هـــي الطاعـــة
و هو ان  لن نتفاعل إال م  من حيمل تومها و يعي  قضااها و ب لك اتعـ   ،و لسنت ب  ،اجلماهري

 .(67)املراج ((الشهيد الصدر ال اين من ايت بعده من 
وكان الصدر ال اين يؤكد عل  ح  وطاعة احلوز  بنل علمائها دون تفري  قائال ))حب  وطاعة احلوز  
الشريفة صلوا عل  حممـد وآل حممـد، حبـ  وطاعـة اانمـة الشـرعية للحـوز  العلميـة صـلوا علـ  حممـد وآل 

 ا النهـر، لـر الـد  ولـر العلـم والــوعي ))ان عائلـة الصـدر ال ـاين ل ـل النهـر ال الـ  للعـرا ، هـ (68)حممـد((
قــادرا علــ  مواجهــة االوضــاع  ،والفقــ ، وان الشــهيد حممــد صــاد  الصــدر مي ــل مشــروعا إســالميا حضــارا

ارانقــة يف العــرا  بعــد ان ايقــن الن ــريون انــ  ال جمــال لعمــل مجــاهريي علــين ضــد الســلطة بعــد االنتفاضــة 
 ،د الصـدر، ابلعمـل الـدؤوب والعالقـات القويـة بشـرائح اجملتمـ الشعبانية، لقد استطاع الشـهيد السـيد حممـ

والتضــحيات املتواصــلة ان خيلــ  قاعــد  قويــة مــن األمــة لنــن مــن اســتدعائها إىل احلضــور يف الشــارع الداء 
ولقــد اســتطاع ان خيتصــر ازمــا  طويلــة و جيلــ  هــ ه اجلمــاهري إىل الشــوارع لتؤكــد احلضــور  ،صــال  اجلمعــة

 ر يف الشارع العراقي.اإلسالمي املستم
ان اقامة صال  اجلمعة ليست ابألمر السهل يف الشارع العراقي ان التجم  اجلماهريي حبـد ذاتـ  رفـض 

 للن ا  واستف از لسلطت .
كانــت خطـــ  الســـيد حممـــد صــاد  الصـــدر، تتضـــمن العديـــد مــن املفـــاهيم اإلســـالمية و السياســـية و 

و ان ارتداء السيد كفن  اثناء صال  اجلمعـة يـوحي  ،و سياستها االنتقادات املباشر  و غري املباشر  للسلطة
ــــ  ســــيتوج ابلشــــهاد (( ــــ  يعلــــم ان املضــــي يف هــــ ا الطري ــــ  الشــــهاد  فان  (69)ان الرجــــل كــــان مصــــمما عل

))خاط  الصدر ال اين من خالل صال  اجلمعة كافة منو ت الشع  العراقي، خاصة واإلسالمي عامة، 
او عر  او لون ودعاهم إىل االعتدال وعـد  التطـر  واحلـوار مـ  اآلخـر  دون ان حيدد أي م ه  وطائفة

هم نسـي   ،مهما كان ابلطر  السلمية وان خصم األمة الوحيد هم الطغا  و الغ ا  وسواتا من ابناء األمة

                                                        
 .61هـ، ص2629رج   2السنة األوىل، 9( 3الشهيد حممد صاد  الصدر، جملة اودى، العدد ) - 44
/ اذار/ 28( يف 291جـواد املـالني، غيـاب الصــدر افقـد املشـروع الــوطين اإلسـالمي قـو  هائلــة، صـحيفة املوقـف، العــدد ) - 43
2999.  
  .29/4/2998هـ املواف  2629صفر  26( يف 21اجلمعة رقم ) السيد حممد حممد صاد  الصدر، خطبة - 48
 ، يف العاصــمة السياســية وولنــدا، الهــاي، نقــال عــن عــادل 14/1/2999ابــو جعفــر املهنــدل، مــن كلمــة لــ  يف اعتصــا   - 49

 .254رؤو ، مرجعية امليدان، ص
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واحد و مصري واحد.. و مستقبل واحد... و هنا جي  تفويـت الفرصـة علـ  املتصـيدين يف املـاء العنـر.. 
ئن علـــــــ  ســـــــجاا هـــــــ ا الشــــــع  الســـــــاعن لتم يـــــــ  وحـــــــد  نســــــيج  الـــــــوطين و تشـــــــتيت حلمتـــــــ  والطــــــار 

))ان ابرز ما اشتهر ب  السيد الصدر ال اين اقامت  صال  اجلمعـة وتصـدي  بنفسـ  إلمامتهـا  (70)الوطنية..((
 ، يف مسجد النوفة، وهو يرتدي كفن الشهاد ، وتعميم اقامتها مب تلف مـدن العـرا  مهمـا كانـت النتـائ

وهو مام يشهده اتريخ العرا  السياسي منـ  حقبـة طويلـة، وعـرب هـ ه احلركـة النوعيـة والفريـد  والـي اصـبح 
منــربا اعالميــا لتوعيــة ابنــاء األمــة، وهــ ا مــا وجــد فيــ  الن ــا  الســاب  يف العــرا  خطــرا مباشــرا علــ  مســتقبل  

 .(71)فسارع إىل تدبري عملية اغتيال ..((
ال اين مجي  صلوات اجلمعة، يف جام  النوفة إال واحـد  يف جـام  السـهلة  ))لقد صل  السيد الصدر

و مـــ  ان هـــ ا  ،و الـــي حضـــرها حـــوايل املليـــوين مصـــل ، 6/1/2998هــــ/ املوافـــ  2629شـــعبان  25يف 
اســـتطاع الســـيد الصـــدر ال ـــاين ان يتحـــرك بنـــل قـــو  يف االمـــر ابملعـــرو   ،العـــدد النبـــري و االســـناد الواســـ 

ننــر، متحركــا ابملفــاهيم الــي طرحهــا ابلتقيــة االجيابيــة، ال خوفــا علــ  نفســ ، بــل إال اذا كــان والنهــي عــن امل
هنـاك خـو  علـ  اإلسـال ، ومبفهــو  الصـرب ال علـ  ال لـم، بـل علــ  مقارعـة الطـاغوت وال لـم وال ــاملن. 

رجـال السـلطة، ومن ه ا املنطل  امتن  عن الدعاء لـرئيس العـرا  السـاب ، ومنـ  مجيـ  وكالئـ  مـن الـدعاء ل
وكان ه ا املوقف مبن ـار السـلطة السـابقة، هـو اكـرب حتـد وـا، فحـاول رجـال السـلطة اجبـار السـيد الصـدر 

جي  وــم، فعينــت الســلطة تســم اثنــاء ارطبــة، لنــن الســيد م يال ــاين و وكالئــ  وجبميــ  الوســائل الــدعاء وــ
ان هـؤالء هـم وكـالء السـيد حممـد حممـد جمموعة من ائمة املساجد كائمـة لصـال  اجلمعـة، وبـ  بـن النـال 

صاد  الصدر، فاضطر السيد ومن جام  النوفة لالعالن وعل  املال واثناء صـال  اجلمعـة، ابن هـؤالء ال 
مي لون  وليسوا بوكالئ ، فقامت مجاهري املصلن بطردهم مـن املسـاجد ابلقـو  ووضـعوا منـالم وكـالء السـيد  

 .(72)كائمة لصال  اجلمعة((
حن  ف السيد الصدر ال اين بنل ذلك، بل وض  الن ا  الساب  يف خانة قتلة احلسن ))وم ينت

قال يف احـدى خطـ  اجلمعـة )ملـاذا الصـال  يف شـارع البصـر  والعمـار  مسـموحة ويف النوفـة ممنوعـةق حنـن 
 وما استطي  ان اتنلم((.–النقبل ب لك، فللحسن قتلة ك ريون يف كل جيل ويف االجيال القادمة 

قد حاولت السلطة بنل الوسائل ايقا  السيد الصدر ال اين من اداء صـال  اجلمعـة فـرفض االذعـان ل
 وحتداهم بلبس النفن اثناء الصال  موطنا نفس  عل  الشهاد .

لقــــد خاطــــ  الســــيد الصــــدر ال ــــاين املقــــربن منــــ  )جهــــ وا اكفــــاننم... م يبــــ  لنــــا مــــن اريــــار ســــوى 
 .(73)الشهاد (

                                                        
هــــ، 2613ذي القعـــد   3(، يف 984)صـــحيفة الصـــبا ، حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر درل الـــدنيا وعـــرب  اآلخـــر ، العـــدد  - 31

18/22/1114.  
( 275صـــحيفة الـــبال ، الشـــهيد اإلمـــا  الصـــدر، بســـاطة ُوقهـــا هيبـــة املتقـــن وتواضـــ  يشـــعرك بع مـــة االوليـــاء، العـــدد ) - 32

 .8 ، ص1114االسبوع االخري من تشرين ال اين 
 .1 ، ص18/22/1114(، يف 123صحيفة اشراقات الصدر، العدد ) - 31
 .3 ، ص13/22/1114(، يف 123فة اشراقات الصدر، العدد )صحي - 37
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رجعي للسيد الصدر ال اين و وكالئ  وائمة اجلم  فقد رك  عل  بعض املواصفات الي اما عن اجلهاز امل
 جي  عليهم االلت ا  هبا:

اوال: ركــــ  علــــ  التحصــــيل االكــــادميي املســــب  للوكيــــل، لــــ ا فــــان الن ــــري مــــن وكالئــــ  هــــم مــــن خرجيــــي 
اصــــنافها، اذ ان هــــ ا اجلامعــــات، يف اقســــا  اللغــــات واوندســــة والعلــــو  اإلســــالمية، واإلنســــانية مب تلــــف 

 التحصيل جيعل من الوكيل اك ر فهما لواق  اجملتم  واساليب  وحتدات  ومشاكل .
اثنيــا: كمــا ركــ  الســيد الصــدر ال ــاين علــ  ان ينــون وكــالؤه علــ  درجــة معقولــة ابل قافــة االجتماعيــة 

 واإلنسانية العامة.
روط التفاعــل مـــ  اجيــال األمـــة اثل ــا: اكــد علـــ  عنصــر الشـــباب الــ ين يشـــنلون جــ ءا حيـــوا مــن شـــ

 اجلديد  لصناعة املستقبل.
رابعا: كان يؤكد لوكالئ  )هيأوا اكفاننم(، يف اشار  إىل منهج  ال وري، ال ي حيتاج إىل وكالء اشداء 

 .(74)يتمتعون ابلشجاعة، يف وسط امين خطري
ء ذلــك إىل خامســا: كــان ال يعطــي وكالــة لشــ   لديــ  وكالــة مــن مرجــ  آخــر، وكــان يســع  مــن ورا

 صناعة جهاز وكالئي متماسك ومتمي .
سادســا: لقــد فــرض الســيد الصــدر ال ــاين شــروطا قاســية علــ  وكالئــ ، فيمــا خيــ  التصــر  ابحلقــو  
الشرعية واستالمها وذلـك مبـا ينسـجم مـ  املـنه  ال ـوري، ويبتعـد عـن املـنح  املـادي الـ ي يتـاثر بـ  بعـض 

 .(75)رجال الدين
كـــان ميارســـها الصـــدر ال ـــاين هـــي ))عـــد  اطـــال  صـــالحيات الـــوكالء يف ومـــن اجـــراءات الضـــبط الـــي  

فنــان حيــدد الوكــاالت  ،ســواء مبقــدار االجــاز  الشــرعية يف التصــر  ابالمــور بتحديــد املــد  ال منيــة ،املنــاط 
 ،الي مينحها بفرتات زمنية معينة حس  الوكيل لني يراق  عمل  وابلتايل هـل جيـدد الوكالـة او مينعهـا عنـ 

 .(76)لني ال ينصر  عن راي املرجعية(( ،نوع من انواع الن ا  يف احلوز  ومراقبة الطال  الوكيلوهو 
ســابعا: ومــ  كــل ذلــك فــان فــرت  تصــدي الســيد الصــدر ال ــاين القصــري  للمرجعيــة حالــت دون طموحــ  

 .(77)فيما يتعل  ابملستوى املعريف وال قايف لبعض وكالئ 
 اء وائمة اجلمعة بعدد من التوجيهات قائال:لقد وج  السيد الصدر ال اين ارطب

 ان ينون ارطي  متفاعال م  احلاضرين، ال ان يلقي ارطبة ويسردها فقط. .2
ان اخ  ارطي  بن ر االعتبـار القضـاا االجتماعيـة الـي ختـ  املنطقـة الـي خيطـ  فيهـا فضـال عـن  .1

 ابقي املناط ، وفضال عن مشاكل املسلمن مجيعا.

                                                        
 .231عادل رؤو ، مرجعية امليدان، ص - 36
/اذار/ 28( يف 291الشـيخ عبـد احللـيم الــ هريي، الشـيهد الصـدر ال ــاين يواكـ  حـاالت اجليــل، صـحيفة املوقـف، العــدد ) - 35
2999.  
 الشيخ عبد احلليم ال هريي، املصدر الساب . - 34
 ر نفس .املصد - 33
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يــــة، واالهتمـــــا  الشـــــديد بنقــــل االلفـــــاظ بصـــــور  صــــحيحة خاصـــــة االات النرميـــــة ضــــبط اللغـــــة العرب .7
 واالحادي  النبوية.

 .(38)ضرور  تنرر اللقاءات للرقي مبستوى صال  اجلمعة .6
 الرتكي  عل  احلمد ال ي ينون يف اول ارطبة، وان  ينبغي ان ينون مطوال الخمتصرا. .5
 .(39)كرتك ح  الدنيا والت ل  ابخال  االنبياء  ان يتصف إما  اجلمعة ويهتم ابجلوان  االخالقية .4

من خالل ما تقد ، نرى السيد الصدر ال اين كـان مهتمـا ومؤكـدا علـ  اعـداد جيـل مـن خطبـاء وائمـة 
اجلمعـة املعطلـة يف العـرا ،   اجلمعة متسـلحا بسـال  ال قافـة العلميـة واللغويـة والدينيـة، ملواصـلة اقامـة شـعري 

لصـدر االول قـائال ))انـين اطالـ  اب نـم مجيعـا ايهـا العراقيـون، ابطـال  حريـة والي سب  وان اكد عليها ا
ــــة وشــــعائر اإلمــــا  احلســــن  ــــ  ابعــــاد  االذان وصــــال  اجلمعــــة والشــــعائر الشــــعائر الديني ، كمــــا واطال

 .(80)اإلسالمية إىل االذاعة((
كل عا  وك لك زار  كما اكد السيد الصدر ال اين عل  املسري إىل كربالء يف النصف من شعبان من  

يف العشرين من شهر صفر قـائال ))انـ  ابلـرغم مـن ان السـري إىل كـربالء م يـتم  اربعينية اإلما  احلسن 
ونصـر   ،إال انـ  ا ـر  ـر  طيبـة وانـت  نتاجـ  احلسـن يف سـبيل هللا سـبحان  ،ابلشنل املوس  الـ ي لنينـاه لـ 

العراقـي كلـ  وخاصـة يف الوسـط واجلنـوب علـ  العمـل دين  وامل ه ، من حي  ان  اظهر تناتف الشع  
يف سبيل هللا، ويف سبيل الدين واالشاد  بشـريعة سـيد املرسـلن، وان السـري الطويـل لعـد  اا  يف الـرباري و 

م  عد  توفر االقل اجمل ي من وسائل العي  امنا  ،القفار يف سبيل د  احلسن ال ي اهر  ظلما يف كربالء
جـ اهم هللا خـريا....  ،جبن املؤمنن ال ين ادوا مـا علـيهم و م يقصـروا يف هـ ا الطريـ  هو دمعة مضيئة يف

حبي  راينا الن ريين منهم حن وصلوا إىل كربالء م ينن لديهم اية قدر  علـ  شـراء الطعـا  او النـ ول ليلـة 
 . (81)واحد  يف الفند ....((

 الصدر والسلطة المبحث الثالث: المواجهة بين السيد محمد محمد صادق

حتــــول الصــــدر ال ــــاين إىل رمــــ  يقــــود ظــــاهر  إســــالمية مليونيــــة، إال ان رمــــوز العــــرا  ال ي هــــرون علــــ  
صـفحات اإلعـال  العــري واالجنـيب إال بعــد التصـفية علــ  يـد ان مـة احلنــم، والـ ي مهــد العتيـال الصــدر 

. حيــ  قـا  الن ــا  (82)ربيـةال ـاين عــرب حتركـات واحتياطــات كبـري ، والــي كشـفت عنهــا بعـض الصــحف الع
الساب  بتوجيهات  إىل كافة قوات احلرل اجلمهوري، يف حالة اسـتعداد قصـوى حتـت غطـاء مشـروع تـدرييب 

                                                        
 املصدر نفس . - 38
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 هـ.2629
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اعطــي االســم الرمــ ي لــ  الفــارل الــ هيب واســت د  فيــ  العتــاد احلقيقــي، وصــممت هــ ه الفرضــيات طبقــا 
اهــدا  حساســة داخــل العــرا   حلصــول هتديــدات جويــة وتــدخل قــوات حممولــة جــوا، تســتهد  احــتالل

الاثر  االضطراابت، حي  مت نقـل بعـض الويـة احلـرل اجلمهـوري مـن املنـاط  الشـمالية إىل منطقـة الفـرات 
حرل مجهوري( بقياد  العميد الركن قوات خاصة )عبال جاسم(  77االوسط منها )لواء القوات اراصة 

، ولواء املشا  (83))علي عطشان جادر عبد القهار( ولواء املشا  الراب  حرل مجهوري بقياد  العميد الركن
و كـــان لقـــرار فصـــل حماف ــــة  (84)الرابـــ  حـــرل مجهـــوري بقيـــاد  العقيـــد الـــركن )صـــبا  عبـــد جنـــم شـــبي (
و احلاقها مبنطقة العمليات  ،(85))السماو ( عن قياد  منطقة الفرات االوسط بقياد  )حممد مح   ال بيدي(

و ذلـــك لت فيـــف العبــ  عـــن قيـــاد   ،د( صــلة ابلتـــدبري لعمليـــة االغتيــالاجلنوبيــة بقيـــاد  )علــي حســـن اجمليـــ
فيمـا  ،الفرات و الي تقود حماف ات الفرات االوسط و هي اببل و النجف و كربالء و واسط و القادسـية

فضـال عـن  ،تتوىل قياد  املنطقة اجلنوبيـة و السـيطر  علـ  ثـال  حماف ـات هـي البصـر  والناصـرية و العمـار 
وقبـل تنفيـ  عمليـة اغتيـال الصـدر  ،(86)ابط و عمليات التنسي  بـن عشـائر السـماو  و النجـف فصل الرت 

ال ــاين، قــا  الن ــا  الســاب  بنقــل قــوات محــوراي )حــرل مجهــوري( إىل منطقــة الصــوير  وفرقــة نبوخــ  نصــر، 
سـالي  حرل مجهوري إىل كربالء، فضـال عـن االلويـة الـي نقلـت مـن  ـال العـرا  إىل النجـف، كأحـد اال

 .(87)للسيطر  عل  املوقف
وفضــال  عــن ذلــك االســتبا  االمــين االحتيــاطي الــ ي جــاء قبــل تنفيــ  عمليــة االغتيــال، فقــد حــد  
تصــعيد بــن الصــدر ال ــاين والســلطة، وكانــت كلهــا تنــ ر بوقــوع اجلرميــة، ))ففــي شــهر رمضــان الــ ي ســب  

 (88)عــة، يف الن ــري مــن املــدن العراقيــة((جرميــة االغتيــال، حاولــت الســلطة ان تتــدخل يف مســار صــال  اجلم
 فهي:

حاولت ان تبت  هؤالء الـوكالء مـن خـالل الطلـ  املتنـرر مـنهم ابلـدعاء إىل الـرئيس العراقـي السـاب ،  .2
وم ينـــن هـــ ا الطلـــ  جديـــدا، بـــل حاولـــت الســـلطة مـــرات عديـــد  دون جـــدوى، لـــ لك قـــررت ان 

 .(89)تست د  ه ا الطل  ورقة ضغط من اجل تصعيد املواجهة
وعنــدما فشــلت الســلطة يف انتــ اع الــدعاء لصــدا ، ذهبــت تلجــا إىل اســلوهبا التهديــدي املعــرو  مــن  .1

اجل ايقا  صال  اجلمعة والي اصر الصدر ال اين عل  اقامتها واوص  ابقامتها حىت بعد استشهاده 
 .(91)بعد ان اصر عل  رفض الدعاء لصدا  هب ه الصال  مهما كان ال من
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هديــد حاولــت الســلطة ان تفــرض أئمــة مجعــة اتبعــن لــوزار  االوقــا  الــي تريــدها ويف ســيا  هــ ا الت .7
 الدولة، إال أن كل حماوالهتا يف ه ا اجملال فشلت الن النال رفضوا الصال  وراء عمالء الدولة.

وتطورت املواجهـة بعـد ذلـك إىل صـدامات سـبقت اغتيـال الصـدر ال ـاين يف عـدد مـن املـدن العراقيـة،  .6
 .(92)ية حي  سقط عدد من الشهداء واعتقلت الدولة عدد من وكالء الصدر ال اينمنها الناصر 

مث واصــلت الدولــة اعتــدائها عنــدما قامــت بعمليــة انـــ ال علــ  مســجد النوفــة والــ ي لــ  أثــر اترخيـــي  .5
واجتماعي كبـري يف نفـول املسـلمن وب ريعـة املنـاور  العسـنرية، فقامـت قـوات األمـن ورجـال السـلطة 

 بفتح االبواب الرئيسـية ابلقـو ، وكانـت هنـاك قـو  عسـنرية متحصـنة داخـل املسـجد، واجلي  الشعيب
واعتـــربت هـــ ه العمليـــة اســـتف ازا ملشـــاعر املصـــلن واملســـلمن بشـــنل عـــا  وأتيت انتهاكـــا حلريـــة امـــاكن 

 .(91)العباد  واست د  الن ا  ه ه املمارسات لنشر االرهاب وارو 
د صاد  الصدر عن االستمرار يف املواجهة واملطالبة العلنية من م توقف ه ه االجراءات الشهيد حمم .4

علــ  منــرب صــال  اجلمعــة يف جــام  النوفــة ابطــال  ســرا  املعتقلــن مــن خــالل هتافــات امــر مجهــور 
مث قــال الســيد الصــدر  (97)املصــلن برتديــدها ))نريــد.. نريــد.. فــورا.. فــورا.. اطــال  ســرا  املعتقلــن((

اعتقـــال خطبــاء اجلمعـــة ارفعـــوا اصــواتنم ابلصـــال  علــ  حممـــد و آل حممـــد، ال ــاين ))الجـــل اســتننار 
و الجــل عــد  حصــول ذلــك  ،صــلوا علــ  حممــد و آل حممــد ،والجــل املطالبــة ابطــال  ســراحهم فــورا

مستقبال الصال  عل  حممـد وآل حممـد وهنـاك فنـر  انشـاء بنـاء يف مسـجد النوفـة ليعيـ  املصـلن يف 
 .(96)ه ه الفنر  اربي ة الصال  عل  حممد وآل حممد((يو  اجلمعة، والجل استننار 

لقد قا  الصدر ال اين بتحويل املطال  إىل شعارات يرددها وأيمر اجلمهور برتديدها يف سـيا  خطابـ  
ال ي اتسم ابلوضو ، ولعل ه ه ال ـاهر  هـي االوىل مـن نوعهـا يف العـرا ، حيـ  م يعتـد الشـارع العراقـي 

 .(95)عار بنفس  م  اجلمهورعل  ان يردد الفقي  الش
ويف ظل رفض السيد الصدر ال اين ووكالئ  املتنرر لطلبات السلطة الدعاء لرئيس الدولة، ويف سيا   .2

، ونيابـــة عـــن الـــرئس العراقـــي علـــ  (94)تصـــاعد وتـــري  املواجهـــة بـــن الطـــرفن قـــا  حممـــد محـــ   ال بيـــدي
))حتريـر النعبـة(( وآخـرى دعـو  صـدا   مطالبة الصـدر ال ـاين وقبـل يـومن مـن عمليـة االغتيـال بفتـوى

                                                        
للم يــد مــن املعلومــات حــول علميــات االعتقــال، والشــهداء وا ــائهم ومــدلم، ين ــر بيــان حــ ب الــدعو  اإلســالمية حــول  - 92

دان،  ، نقـــال عـــن عـــادل رؤو ، مرجعيـــة امليـــ2999شـــباط  11اغتيـــال آيـــة هللا الع مـــ  الســـيد حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر، بتـــاريخ 
 .152ص

  .2999شباط  6(، 288صحيفة املوقف السورية، العدد ) - 91
  .2999كانون ال اين   19هـ املواف  2629شوال  27( يف 61السيد حممد حممد صاد  الصدر، خطبة اجلمعة رقم ) - 97
 (.61خطبة اجلمعة رقم ) - 96
  .2999ذار (، قم املقدسة، آ295حممد ابقر احلنيم، صحيفة الرافدين، العدد ) - 95
كان حممـد محـ   ال بيـدي املسـؤول املباشـر مـن قبـل حنومـة بغـداد علـ  حماف ـات الفـرات االوسـط والقائـد العسـنري العـا    - 94

 فيها.
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ورابعــا  (93)للشــعوب العربيــة لالطاحــة حبنامهــا واثل ــة تتعلــ  ابغتيــال الشــهيدين الربوجــردي والغــروي
 .(98)اعالن اجلهاد مبا يتواف  م  سياسات الرئيس العراقي

إىل كــربالء طالبـت الســلطة الصـدر ال ــاين مبنــ  املسـري  الســنوية الــي يقـو  عشــرات االلــو  مـن املشــا   .1
، لنن السيد اصدر امرا إىل النال ابلتوج  إىل كربالء وذلـك خرقـا للمنـ  (99)من خمتلف مدن العرا 

الــ ي اصــدرت  الســلطة االمنيــة وقــد اســتجاب الــ وار لطلــ  الصــدر ال ــاين وتوجهــوا إىل كــربالء لنــن 
منـــ  ان  الســلطات ســرعان مــا طلبــت مــن الصــدر الرتاجـــ  عــن موقفــ  فــرفض، فهــدد ابلقتــل وطلــ 

ينتــ  ان ال ــرو  ال تســمح مب ــل هــ ه الت ــاهر  فــرفض وكتــ  امــرا يقــول ))ان الدولــة لنــ  الــ ار  
 .(211)وعل  النال االستجابة((

مث طلـــ  الن ـــا  منـــ  ان يقلـــ  احلضـــور لصـــال  اجلمعـــة خـــارج مســـجد النوفـــة، وحصـــرها بـــداخل 
مـن الـ ين ضـيقوا علـ  ال ائـرين املسجد فقـط لننـ  رفـض ذلـك يف ارطبـة ووجـ  توبي ـا إىل رجـال اال

 .(101)واملصلن
ويف خطبت  االخري  قال السيد الصدر ال اين حـول املسـري إىل كـربالء مـا يلـي ))الشـك ان افضـل 
ما تفعل  أي دولة جملتمعها ولشعبها هو اعطاء احلرية للتصر  والقيا  ابلشعائر الدينيـة والتنفـيس 

ال يضـــر الدولـــة اصـــال وال ميـــت إىل سياســـتها وإىل   عـــن قناعاتـــ  النفســـية والعقليـــة ابلشـــنر الـــ ي
كيالا ابي صلة اننا االن يف ن رهم يف ظرو  احلصار االقتصادي الغاشم من الراجح ان نواجـ  
االستعمار مبا يغيض  وخاصة الشعائر الدينية والسري إىل كربالء املقدسة اذن ستنون ه ه الشعري 

ر واملستننرين للحصار وخطو  جيد  مينن ان تنون املقدسة إىل جان  السائرين ضد االستعما
 فمــا قيــل هنــا مــن ان ال ــر  احلصــاريتــدرجييا لفــك احلصــار والضــغط الشــعيب علــ  االســتعمار 

يناســ  القــول ابملســري إىل كــربالء، لــيس امــرا مقبــوال بطبيعــة احلــال بــل االمــر ابلعنــس وال حيتــاج 
 .(102)جتماعي ال ي نعيش ((ذلك احلد إىل التفات  بسيطة إىل واق  احلال اال

يف وبعد ذلك اتصل صدا  تلفونيا ابلصدر ال اين وطل  من  من  التحرك فرفض، فصدر امر بوضع   .7
ه يف املــدن العراقيــة، لنــن الصــدر ال ــاين خــر  امــر االقامــة اجلربيــة مــ  ءاالقامــة اجلربيــة، واعتقــل وكــال

( ممــا اغضــ  65وهــي اجلمعـة )فـة وصــل  اخـر صــال  مجعـة و ولديـ  مصــطف  ومؤمـل وذهــ  إىل الن
. ويقول السيد احلنيم ))ان املواجهـة يف (217)السلطة فقررت الت ل  من  ودبرت ل  عملية االغتيال

                                                        
لقد رفض الصدر ال اين طلبا للن ا  قبل مخسة اشهر من استشهاده ان يقـول ضـمن خطبـة اجلمعـة ابن السـلطات الزالـت  - 93

شــباط  16 عــن قتــل الشــي ن، للم يــد مــن املعلومــات ين ــر، صــحيفة احليــا  اللبنانيــة يف عــددها الصــادر تســع  إىل اعتقــال املســؤولن
2999.  
  .2999( آذار 296صحيفة نداء الرافدين، قم املقدسة، العدد ) - 98
 من شهر صفر.من كل عا  يف العشرين  يتوج  ال وار إىل كربالء سريا عل  االقدا  ب كرى اربعينية اإلما  احلسن  - 99
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اشــناوا الســرية والعلنيــة بــدات بشــنل حــاد بــن الصــدر ال ــاين والســلطة منــ  االســابي  االوىل القامــة 
لطة لتنفي  اغتيال السيد الصدر قامت . ويف سياقات استعداد الس(216)صال  اجلمعة وحىت اغتيال ((

شــــباط  28جمموعــــة مــــن عناصــــر االمــــن ارــــاص ابلتحــــرك مــــن بغــــداد إىل النجــــف مســــاء ارمــــيس 
، وابلغت كافة نقاط السيطرات واملفارز االمنيـة علـ  الطريـ  بـن بغـداد والنجـف، ابن (215) 2999

واحل ر والتاه  واتمن وصول جمموعة خاصة ستجتاز الطري  يف اوقات حمدد ، مما يتطل  النتمان 
شـباط  29اجلمي  إىل مناط  امنية لتنفي  مهمة علـ  جانـ  مـن ارطـور ، وبعـد غـروب يـو  اجلمعـة 

  اغلقـت هــ ه العناصــر كــل ااــالت العامــة يف الشـارع الــ ي لــت فيــ  عمليــة االغتيــال وابلــج 2999
  هـ ه االجـراءات كمـا ان ممـا اسـتوج اصحاب ااالت ان ش صية قيادية ست ور االما  علـي 

مفارز خاصة من وحدات الطوارئ واالمن اراص اغلقت مناف  املدينـة والشـوارع القريبـة مـن منتـ  
 .(214)الصدر ال اين ومن ل ((

 ة اغتيال الصدر الثاني واستشهاده م  نجليه:مليع

 7و  اجلمعة استشهد الصدر ال اين م  ولدي  مصطف  ومؤمل يف الساعة ال امنة والنصف من مساء ي
 .(107) 29/1/2999هـ 2629ذي القعد  

لقد استطعت بتوفي  من هللا العلي القدير ان احصل عل  اد  التفاصيل حول عمليـة اغتيـال الصـدر 
ال اين وولدي ، من خالل املقابالت الش صية للمشايخ والعلماء الـ ين عاشـوا مـ  الصـدر ال ـاين منـ  اول 

وتوجـ  إىل  شـهاده حيـ  وّدعهـم يف ابب صـحن اإلمـا  علـي يو  صل  يف مسجد النوفـة وحـىت است
 .(108)داره الواقعة يف احد احياء النجف وال ي يسم  )منطقة احلنانة(

وك لك حصلت عل  املعلومات من العديد من املصادر الي كتبت حول عمليـة االغتيـال ولقـد كتـ  
 (109)عمليــة اغتيــال الصــدر ال ــاين حــد طــالب الســيد حــولأايــة هللا الع مــ  الشــيخ حممــد اليعقــوي وهــو 

 قائال.
 ، ذهبــت إىل منتــ  الشــهيد الصــدر ال ــاين، والــ ي يقــ  29/1/2999))ويف صــبيحة يــو  اجلمعــة 

مقابل الصحن احليدري الشريف من جهة ابب القبلة، وكنت اجلس يوميا يف غرفة خاصـة، مقابـل الغرفـة 
ء حـوائجهم بعـد ان اتسـعت مرجعيتـ  يف االشـهر الي اخت ها السيد نفس  لالجابة عـن اسـئلة النـال وقضـا

، وبقـي هـو إلدار  االمـور (110)االخري  وازداد ازدحا  النال، فلم يب  ل  وقت وـ ه املسـؤولية فحووـا علـيّ 
                                                        

  .2999/ اذار/ 22(، 295حممد ابقر احلنيم، صحيفة نداء الرافدين، العدد ) - 216
  .2999/ اذار/ 29صحيفة احليا  اللبنانية يف  - 215
  .2999/اذار/ 29صحيفة احليا  اللبنانية يف  - 214
  .3/22/1114الصدر يف النجف االشر ، يو  االربعاء لقاء لباح  م  الشيخ اسعد الناصري يف منت  الشهيد  - 213
ابُاه الشارع املؤدي إىل النوفة، قرب سـاحة  وهو احد احياء النجف االشر  وال ي يق   ال مرقد اإلما  علي  - 218

 ثور  العشرين.
 وما بعدها. 217الشيخ حممد اليعقوي، الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، ص  - 219
 .216ص  املصدر نفس  - 221
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يف كــل  العامــة وقــد شــهد  يف ذلــك اليــو  ان مدينــة النجــف علــ  غــري عادهتــا فــالقوات العســنرية منتشــر 
، وهو اليـو  الـ ي (111) 29/1/2999عن سر ذلك فقيل لنا اليو  هو  لنامنان واالجواء منهربة وتسأ

حتتفل ب  املدينة ر يا حتت اسم يو  اااف ة لنننا قلنا ان ه ه املناسبة ليست جديد  وم ينن حيتفـل هبـا 
هب ه امل اهر مـن قبـل ويف السـاعة احلاديـة عشـر  قبـل ال هـر غـادر  ا  والسـيد الصـدر إىل مسـجد النوفـة 

اء صال  اجلمعة، ابمامـة السـيد الصـدر ال ـاين، حيـ  كـان حيجـ  منـان خلـف السـيد مباشـر  العضـاء الد
املنتـــ ، والن اغلـــ  الصـــفو  املتقدمـــة تشـــغل املنـــان مـــن وقـــت مبنـــر، أي قبـــل طلـــوع الشـــمس، الن 
املصـــــلن اتـــــون مـــــن مجيـــــ  اااف ـــــات القريبـــــة مـــــن النجـــــف الداء صـــــال  اجلمعـــــة خلـــــف الســـــيد الصـــــدر 

، وعندما وصلنا إىل مسجد النوفـة، ارتـدى السـيد كفنـ  والقـ  خطبـي الصـال  وكانـت ارطبـة (112)ال اين
االخري  ارامسة واالربعـن وهـي ختـ  الغجـر وان امللفـت للن ـر يف تلـك اجلمعـة هـو زحـا  النـال للصـال  

ابالضـافة إىل  ةاملسجد وشوارع النوفة القريبة من املسجد، ووصل ال حا  إىل جسر لر النوف ي  امتألحب
. وبعــد انتهــاء صــال  اجلمعــة ذهــ  الســيد إىل (113)ســبو  يف النجــف والنوفــةاملغــري التواجــد العســنري 

ـــرباين مـــ  اعضـــاء املنتـــ  والطلبـــة وذهبـــت ا  إىل داري وعنـــد اذان املغـــرب قـــا  الســـيد بصـــال  املغـــرب  ال
ذهبنــا إىل الــرباين الن الســيد وكنــا نصــلي خلفــ  وبعــد انتهــاء الصــال  و  والعشــاء يف حــر  اإلمــا  علــي 

الصـــدر ال ــــاين كانــــت لديــــ  عــــاد  يــــو  اجلمعــــة يقـــيم جملــــس عــــ اء يف الــــرباين يســــتمر حــــىت الســــاعة ال امنــــة 
بعـــدها خـــرج مـــ  ولديـــ  مصـــطف  ومؤمـــل وســـلم علـــ  احلضـــور مـــن وكـــالء وطـــالب وركـــ   (114)مســـاءا

 منطقة احلنانـة ويف تقـاط  سـاحة بسيارت  م  ولدي  وكانت من نوع متسوبيشي رصاصية اللون إىل داره يف
وامطـرت سـيار  الصـدر بوابـل مـن  (115)ثور  العشرين تصـدت لـ  سـيار  امرينيـة الصـن  )نـوع اولـدزموبيل(

الرصــاص مــن رشاشــات نــوع كالشــننو ، فاصــطدمت ســيار  الســيد بشــجر  كانــت علــ  الرصــيف قــرب 
خـروجهم وجـدوا سـيار  السـيد  جامعة الصدر الدينية فسم  طالب جامعة الصـدر اطـال  الرصـاص وعنـد

الصــدر ال ــاين وفيهــا الســيد واوالده وشــاهدوا ثالثــة مســلحن يركبــون الســيار  املفتحــ  االبــواب وــم لتنطلــ  
، ويف نفــس اللح ـة جــاءت سـيارات االمـن ارــاص ومعهـا ســيار  (116)السـيار  بسـرعة فائقــة ابُـاه كـربالء

اثنــان مــن جامعــة الصــدر تــا الشــيخ نــد  الســاعدي االســعا  لنقــل املصــابن إىل املستشــف  فاســرع إىل 
معاون العميد لشؤون الطلبة والشيخ علـي خليفـة مـن طلبـة املرحلـة ال انيـة، وقـالوا يل ان السـيد واوالده قـد 
اطل  عليهم النار وهم االن يف املستشف  الرئيسي ف هبت فورا إىل املستشف  وكانت مطوقة برجال االمن 

ئــات مــن طلبــة الســيد الصــدر ورجــال الــدين فاقرتبــت مــن الضــابط املشــر  علــ  والبــاب موصــد  بوجــ  امل

                                                        
كــان الن ــا  الســاب  قــد خصــ  لنــل حماف ــة يــو  حيتفــل بــ  )يســم  يــو  اااف ــة(، وهــو امــا مناســبة دينيــة او مناســبة   - 222

 سياسية لتلك اااف ة.
 .215ص  ،الشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  - 221
 .213املصدر نفس ، ص - 227
 .218املصدر نفس ، ص - 226
 ن يست د  ه ا النوع من السيارات رجال امل ابرات العراقية من ذوي الرت  العالية، اللا حدي ة وسريعة.كا  - 225
 .218املصدر نفس ، ص - 224
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الباب وعرفت  بنفسي فاذن يل بشرط ختلي النال عن ال حا  وابتعـادهم عـن ابب املستشـف  فطلبـت مـنهم 
ذلك فاستجابوا يل عل  ان اعود إليهم ابررب الصحيح وعندما دخلت إىل جنا  الطوارئ وجـدت السـيد 

، والشــيخ (119)والشــيخ امحــد النــويف (118)، والشــيخ اســعد الناصــري(117)د ســلطان كالنــرتمقتــدى والســي
، فحاولت الدخول إىل غرفة العمليات للتأكد من حالة السـيد فمنعـوين لنـن الوضـ  (120)جابر ارفاجي

يشــري إىل انتهــاء كــل شــيء فــدخل الشــيخ اســعد الناصــري إىل غرفــة العمليــات فوجــد الســيد الصــدر ال ــاين 
فانسح  السيد  (121)مؤمل قد قضي حنبهما اما السيد مصطف  فقد بقي يعاين الن عات االخري والسيد 

مقتدى والشيخ اسعد الناصري إىل دار السيد الصدر ال اين لينـون السـيد مقتـدى قريبـا مـن العائلـة وبقينـا 
الوفيـات مث حنن يف املستشف  حىت استدعينا إىل غرفة الطبي  الخـ  املعلومـات مـن اجـل امـالء شـهادات 

انت ــر  اك ــر مــن ثــال  ســاعات لتســليم اجل ــامن إلينــا وقــد اغلقــت الشــوارع العامــة ومنــ  التجــوال وكنــا ال 
نرى سوى سيارات االمن واالمن اراص والسـيارات العسـنرية وقـد قمـت ابالتصـال بـبعض زعمـاء احلـوز  

، (122)هم ولنــن دون جــدوىورجــال الــدين يف النجــف مــن اجــل احلضــور الســتال  الشــهداء والصــال  علــي
ويف لــا  الســاعة الواحــد  والنصــف بعــد منتصــف الليــل قمــت ا  واخــواين مــن طلبــة الصــدر ال ــاين حبمــل 
االجســاد يف ســيار  منشــوفة ترافقنــا اك ــر مــن اربعــن ســيار  صــغري  وكبــري  وهــي حتمــل القــوات املدججـــة 

سل والتنفن واستمرت عملية الغسل حىت ، فقا  طلبة السيد ابجراء عملية الغ(123)ابلسال  إىل املغتسل
صــال  الصــبح وكــان مــن بــن قــاد  االمــن طــاهر جليــل احلبــوش مــدير االمــن العــا  وقائــد حســن العــوادي 
حمافظ النجف وعدد مـن ضـباط اجلـي  واالمـن واالمـن ارـاص وكـان حممـد محـ   ال بيـدي ومحايتـ  اراصـة 

دفن، وعلمـت انـ  كـان علـ  اتصـال مباشـر ابوـاتف مـ  ينت رون يف بناية حماف ة النجف اكمـال عمليـة الـ
قصــي الــ ي امــره ابكمــال عمليــة الــدفن قبــل شــرو  الشــمس، مث قمنــا حبمــل االجســاد ال الثــة إىل ضــريح 

للصال  عليها وكان السيد الشـهيد يقـول لنـا اذا قـال استشـهدت او مـت فـال يقـو  احـد  اإلما  علي 

                                                        
  .3/22/1114لقاء للباح  م  الشيخ امحد النويف، منت  الشهيد الصدر يف النجف االشر  يو  االربعاء  - 223
ـــاين، مـــن عـــا    الناصـــرية، احـــد طـــالب 2931مـــن مواليـــد  - 228  ، امـــا  صـــال  اجلمعـــة يف 299  وحـــىت 2997الصـــدر ال 

صــال (، وصـل  مـ  الســيد 65مجـ ، صــل  خلـف السـيد الصـدر ال ــاين يف جـام  النوفـة ) 21الناصـرية عشـرون مجعـة، ومدينــة الصـدر 
شـهيد الصـدر، النجـف لقـاء للباحـ  مـ  الشـيخ اسـعد الناصـري يف منتـ  ال ،صـال  املغـرب والعشـاء يف يـو  ضـريح اإلمـا  علـي 

  .3/22/1114االشر  يف 
 ، اســتاذ فقــ  واصــول يف احلــوز  العلميــة، تتلمــ  علــ  يــد الصــدر ال ــاين يف الفقــ  واالصـــول 2931ولــد يف النوفــة عــا   - 229

 ن، شـارك يف1117 ، حنن والعوملة 2999والبح  ارارج، حضر م  السيد مجي  صلوات اجلمعة، ل  مؤلفات منها خطواات رسالية 
العديد من الندوات والدراسات الدولة، الق  العديد من اااضرات يف جامعات بغداد والنوفة وكربالء، لقاء للباح  م  الشـيخ امحـد 

  .8/22/1114النويف يف منت  الشهيد الصدر يف النجف االشر  يو  
البحـ  ارــارج، مســؤول الرواتــ  يف  ، درل علـ  يــد الســيد الصــدر ال ـاين الفقــ  واالصــول و 2947ولـد يف النوفــة عــا   - 211

منتـ  الصـدر ال ــاين، امـا  مجعـة يف املشــ اب والشـامية، اعتقـل عــد  مـرات يف حيـا  الصــدر ال ـاين، قاضـي شــرعي يف مدينـة الصــدر، 
يشــغل االن احــد اعضــاء منتــ  الشــهيد الصــدر ال ــاين يف النجــف االشــر  وكــ لك تــدريس طلبــة احلــوز  العلميــة، لقــاء للباحــ  مــ  

  .2/22/1114يخ ارفاجي يو  الش
 .276الشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، ص - 212
 .275املصدر نفس ، ص - 211
 .274املصدر نفس ، ص - 217
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، وتقـدمت للصـال  ابذن ويل الفقيـد عنـوياشـنال منـ  يقـول فيهـا ابطافة جنازيت حول الضـريح املقـدل ال
السيد مقتدى وصل  خلفي مخسة عشر من اخواين طلبة السيد ولنن حماطن بعشرات من رجال اشرتى 

. وبـــدا  بـــدفن االجســـاد وكـــان اجلـــو ممطـــرا وطلبـــت مـــن الســـيد حممـــد (124)الســـيد قطعـــة لتنـــون مـــدفنا لـــ 
 (125)فانشد عينية اجلواهري ء احلسن الصايف ان ينشد  ابياات يف راث

  الالالالالالالالالالالالالالداء ملثالالالالالالالالالالالالالالواك مالالالالالالالالالالالالالالت مضالالالالالالالالالالالالالال أل
  مالالالالالالالالالالالالر ثالالالالالالالالالالالالراك  هالالالالالالالالالالالالب النسالالالالالالالالالالالالاليم

 

 تنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالور ابالبلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت االر ع 
 (316) سالالالالالالالالالاليم الكرامالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالت بل الالالالالالالالالالأل

 

وقبــل ان نــدفن جســدي الشــهيدين مصــطف  ومؤمــل انســح  حمــافظ النجــف قائــد حســن العــوادي 
ــــا البشــــرى إىل حممــــد ــــل احلبــــوش لي ف محــــ   ال بيــــدي وقصــــي ابنتهــــاء كــــل  ومــــدير االمــــن العــــا  طــــاهر جلي

 .(127)شيء
وقـــد ســـجل الـــدكتور علـــي حســـن الشـــمري امل ـــت  ابمـــراض الباطنيـــة والقلبيـــة مشـــاهدات  للح ـــات 
االخري  من حيا  السيد الصدر ال اين وجنلي  حي  كان هو الدكتور االختصاصي ارفر املوجـود يف داخـل 

ت  مطابقة ملـا ذكـره الشـيخ حممـد اليعقـوي وطـالب املستشف  عند حصول عملية االغتيال وكانت مشاهدا
 .(128)السيد الصدر ال اين وال ي اجرى الباح  معهم عد  لقاءات

يف اول اتكيــد مــن نوعــ  علــ  املســتوى ارــارجي مــن اغتيــال الســيد  (129)ولقــد نقلــت صــحيفة احليــا 
يــال الصــدر ال ــاين واكــدت الصــدر ال ــاين واهتــا  قصــي النجــل االصــغر للــرئيس العراقــي ابعطــاء االوامــر ابغت
، انـــ  كـــان يف وقـــت (130)الصـــحيفة نقـــال عـــن النقيـــ  يف جهـــاز امل ـــابرات خالـــد ســـاجت ع يـــ  اجلنـــاي

احلــاد  يف غرفــة العمليــات اراصــة التابعــة جلهــاز امل ــابرات حيــ  اســتم  إىل مناملــة هاتفيــة جــرت بعــد 
يس الوزراء الساب  حممد مح   ال بيدي وقت قصري عل  عملية االغتيال بن قصي وعضو القياد  القطرية رئ

وال ي كان موجودا يف مستشف  النجف واوضح النقي  اجلناي ان قصي عنـدما علـم ان الصـدر ال ـاين م 
                                                        

لقاء للباحـ  مـ  الشـيخ اسـعد الناصـري والشـيخ امحـد النـويف والشـيخ جـابر ارفـاجي والشـيخ كـاظم الناصـري، منتـ   - 216
ال ــاين يف النجــف االشــر ، ودار حــوار صــريح حــول عمليــة االستشــهاد والتغســيل والــدفن للشــهيد الصــدر ال ــاين كمــا  الشــهيد الصــدر

 شاهدوه.
 ، انتقــل إىل 2911هــو حممــد بــن الشــيخ عبــد احلســن اجلــواهري، شــاعر العــرب االكــرب، ولــد يف النجــف االشــر  عــا   - 215

د إىل الـوطن، مث اغـرتب اغرتابـ  االخـري يف سـورا حيـ  تـويف يف مستشـف  دمشـ  بغداد وعمل يف الصحافة، اغرتب اك ر من مر  مث عا
، شـركة الوفـا  للطباعـة، 1 ، للم يد مـن املعلومـات بن ـر، د. ـري كـاظم خليـل واخرون،اجلـواهري شـاعر العـرب االكـرب، ط2993عا  

؛ ادهم اجلنـدي، اعـال  االدب 221 ، ص2959وما بعدها؛ امحد ابو سعيد ، الشعر والشعراء يف العرا ، بريوت،  51 ، ص1115
 .283هـ، ص2738، دمش ، 1والفن، ج
كتبــت هــ ه القصــيد  مبــاء الــ ه  علــ  الــروا  احلســيين الشــريف، للم يــد مــن املعلومــات ين ــر، حممــد عبــال الــدراجي،   - 214

 وما بعدها. 91 ، ص2989القصائد ارالدات يف ح  آل البيت، منتبة االمري، بغداد، 
 .279خ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، صالشي - 213
للم يــد مــن املعلومــات الــي ذكرهــا الــدكتور علــي حســن الشــمري وكــ لك مــا كتــ  عــن عمليــة االستشــهاد يف الــرواات  - 218

( يف 291ملوقـف العـدد )وما بعدها؛ صـحيفة ا 267األخرى، ين ر الشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، ص
 ؛ عبــد االمــري الركــاي، الســلطة العراقيــة واملعارضــة 2999شــباط  17 ؛ صــحيفة القــدل العــري الصــادر  يف لنــدن 2999شــباط  15

  . 2999نيسان  25واجملتم ، دالالت يف ضوء مقتل اإلما  الصدر، صحيفة احليا  يف 
  .1112شباط  11صحيفة احليا   - 219
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يقتـل وامنـا كــان مصـااب امــر ال بيـدي بقتلـ  واكــد النقيـ  انــ  لنـن مـن االســتماع إىل املناملـة مــ  ثالثـة مــن 
من االتصـاالت يف غرفــة العمليـات التابعـة جلهــاز امل ـابرات حل ــة ضـباط امل ـابرات حيــ  كـان منـاواب لتــا

حصول االغتيال وعدد اجلناي ا اء الضباط وهو النقي  حممد جاسم عطية العاين والنقي  مصلح صاو 
الدليمي واملالز  االول عبال حسـن خضـر الـدوري وذكـر ان العقيـد صـايف حبـر هـ اع العـ اوي والـ ي كـان 

الفنيـــة للعمليـــات اراصـــة ومرافقـــا لل بيـــدي يف املستشـــف  اكـــد ابن ال بيـــدي نفـــ  االمـــر يعمـــل يف الشـــعبة 
ابطال  رصاصة من مسدسـ  علـ  رال السـيد الشـهيد الصـدر ويـ كر ان خالـد اجلنـاي غـادر العـرا  بعـد 

 .(131)اشهر عل  اغتيال الصدر ال اين
عرا  وخارج  والي سـنتطر  إليهـا يف ونتيجة لردود الفعل ضد اغتيال الصدر ال اين وجنلي  يف داخل ال

الصفحات القادمة دفعت السلطة العداد سيناريو للهروب من مسؤولية االغتيال ))وكانـت مديريـة االمـن 
واهتمـتهم ابغتيـال الـ عيم الـديين الراحـل حممـد  (132)العامة يف العرا  اعلنت اعتقال اربعة رجال دين شيعة

لشــيخ عبــد احلســن عبــال النــويف، والشــيخ علــي كــاظم محــاز، حممــد صــاد  الصــدر وجنليــ  االربعــة هــم ا
والطالبـان يف احلـوز  العلميـة امحــد مصـطف  حسـن اردبيلــي، وحيـدر علـي حسـن وقــال بيـان مديريـة االمــن 
العامـة ان نتهمـا خامسـا اليـ ال هـاراب وان اوـد  مـن اغتيـال الصـدر هـو احـدا  فتنـة ردمـة امل ططــات 

. وقـــد عـــرض التلفـــاز (133)ف املعتلقـــن ابلـــم خمـــابرات وعمـــالء مـــاجورين((االمرينيـــة والصـــهيونية و وصـــ
العراقي تسجيال روي في  قصة املعتقلن وال ين يرتدون زي رجال الدين الشيعة، واكد الم هم ال ين قاموا 
 ابغتيال الصدر ال اين وجنلي . واعلنت السلطة احلاكمـة بعـد ثالثـة اسـابي  عـن تنفيـ  حنـم االعـدا  هبـؤالء

وارجعــت اســباب  إىل صــراعات مرجعيــة. لنـــن  (134)االربعــة اهتمــتهم ابغتيــال الســيد الصــدر ال ــاين وجنليــ 
رد علـــ  هــ ه املـــ اعم بقولـــ  ))ان مـــا يقـــال عــن وجـــود خالفـــات بـــن اجنحـــة  (135)الســيد حســـن الصـــدر

عـن اغتيـال املرجعية الشيعية يف داخل النجف وخارج  وان مايشاع عن هـ ه ارالفـات ابعتبارهـا مسـؤولة 
 .(136)حممد صاد  الصدر وولدي  وقبلهم الربوجردي والغروي اوهاما يف اذهان النال((

 الخاتمة 
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م لت التجربة الصدرية ال انية يف العرا  صور  تصاعدية من صور حركة اإلسال  السياسي يف املسري   .2
بقدر ما عنسـت هـ ه الصـور ، وهـ ا مشـروع اإلسالمية العامة يف العام اإلسالمي ويف العام امج ، و 

الصـــدر ال ـــاين مـــن خصوصـــية  بعـــة مـــن ال ـــرو  واجلغرافيـــة واالبـــداع الـــ ايت الفقهـــي ال ـــوري، فالـــا 
عنست من خالل االداء العا  و ا املشروع وابيات  تواصال م  احلركة اإلسالمية العاملية بنل صورها 

لشـهيد حممـد حممـد صـاد  الصـدر يف هـ ا االطـار وم اهرها االخرى، وان نصا من نصـوص السـيد ا
ينفي لوضو  ه ا املعو يف منامن مشروع  التغيريي، املعو املعرب عن وحد  مصري اإلسال  يف ه ا 
العام، وهـاجس اكتشـا  تنسـي  اج ائـ  ))حيـا هللا مجهـور املـؤمنن امل لصـن يف العـام كلـ  الناصـرين 

هــ ا الــن  ينفــي الكتشــا  الــوعي التنــاملي  ين يف ســبيل ((.لدينــ  والــ ابن عــن شــريعت  واجملاهــد
حلركـــة تغيرييـــة تقـــو  علـــ  تعـــدد واليـــة الفقيـــ  وواليـــة االمـــر مـــ  احلركـــة االمجاليـــة بنـــل ُلياهتـــا للعـــام 

فاذا كــان الطريــ  إىل التنامــل والوحــد  واالنســجا ، ال ايت عــرب املنــاه  املباشــر  فعندئــ  ،اإلســالمي
)املتــــوتر(( ازاء الفقهــــاء ))الســــاكتن(( وان انقســــا  الشــــارع العراقــــي حــــول سننتشــــف ان ارطــــاب )

))املرجعيــــة(( وان جهــــود االصــــال  للحــــوز  ستصــــبح شــــرطا ضــــرورا للوصــــول إىل اتســــيس املشــــروع 
التغيــريي الســليم، الجنــاز وحــد  حقيقيــة، وتنامــل حقيقــي، ومــن هنــا يقــد  لنــا الصــدر ال ــاين منهجــا 

لتنامل، وهو مـنه  اجلـدل الـداخلي ال مـن اجـل اجلـدل الـداخلي ب اتـ  امنـا عمليا للوصول إىل ه ا ا
 من اجل الوصول إىل االهدا  النربى.

قد  السيد حممد حممد صاد  الصدر منوذجا جديدا لتعاطي الفقي  م  السـلطة، وهـو منـوذج جيـد لـ   .1
كمــــــا اشــــــر  يف مصــــــادي  يف اتريــــــخ اشــــــنالية العالقــــــة بــــــن الفقيــــــ  والســــــلطة. إال ان اجلديــــــد فيــــــ   

))املفارقات(( هو سلطة صدا  حسن بنل خصوصياهتا الدموية وامنانية ))حتييدها(( لفرت ، وانت اع 
بعض االدوات من يدها، والدخول معها يف معادلة صراع علنية معادلـة، هـي حباجـة إىل قـراء  دقيقـة 

 مــري هــ ه املتغــريات واملــؤثرات للمتغـريات الــي مــرت هبــا الســلطة، واملــؤثرات ارارجيـة عليهــا، ومــن مث ت
لصاو املشروع لصح ذايت من جهة، وبناء إسالمي جديد من جهة اثنية. لقد خاض الصدر ال ـاين 
ه ه املعادلة والتقط كل الفرص الداخلية وارارجية لني ينون طرفا قوا فيها، وه ا مـا م يفنـر فيـ  

نـ  كـ من لـ لك. ولـو ان مـا يقـال سـينون فقي  او مرج  يف العرا . ولـ لك فهـو حتمـل مـا سـيقال ع
فهو ازاء من كان يقول عن  ابن  ))فقي  السـلطة(( او ))مرجـ  السـلطة(( مـارل خطـااب  ،قاسيا ومريرا

ال ينفـــك يوضـــح، وحيـــاول ان حييـــد خصـــوم ، وحيـــاول ابُـــاه التوحيـــد، رغـــم بعـــض ))التـــوتر(( الـــ ي 
ة هضمت صـورا و امناطـا للصـراع مـ  السـلطة م ودا حبس  االستشهادي و خبرب  مرتاكم ،انطوى علي 

و لتجــارب ثوريــة وتغيرييــة داخليــة وخارجيــة كبــري  اذ ان مؤهالتــ  الفقهيــة والفنريــة  ،و العالقــة معهــا
وهــ ه ارــرب ، وقــرار االستشــهاد وســلوك  املطــاب  لقولــ ، شــنلت مجيعــا مــاد  انطالقتــ  يف اختــاذ القــرار 

 والشروع مبشروع  التغيريي.
رع، الســيد الصــدر ال ــاين اول مــا انطلــ  حنــو بنــاء قاعــد  شــعبية متفاعلــة وجــاء هــ ا البنــاء انطلــ  مشــ .7

متصـــاعدا عـــرب خطـــوات حتـــرك كـــربى ابُـــاه الوســـط االجتمـــاعي والعشـــائري، تطلبـــت ارـــروج علـــ  



 
 

641 

 10 :العدد

 

))املــــالو (( املرجعــــي او علــــ  ))العــــر (( املرجعــــي وقيامــــ  جبــــوالت وزارات إىل العشــــائر العراقيــــة 
  ،عل  اوضاعها وبناء عالقات معهـا ومـن مث اخـريا وضـ  فقـ  خـاص هبـا انـدرج يف السـيا  واالطالع

كمـا تطلـ  بنـاء القاعـد  الشـعبية، ُـاوز خطـاب ))الفقيـ (( املنتـوب إىل خطـاب الفقيـ  املسـموع، 
وإىل تنشـيط االتصـاالت مـ  النـال، وإىل مواكبـة تـومهم وشـؤولم والعمـل بفقـ  الواقـ  او فقـ  احليـا  

ل مــا تلــد مــن جديــد مــ  مــرور الــ من اضــافة إىل التواجــد امليــداين معهــم، وربــط مصــري الفقيــ  مــ  بنــ
مصريهم. وابلطب  ان هـ ا الواقـ  م الفـ  الشـع  العراقـي مـن قبـل لـ ا فانـ  شـنل ووضـوحا لـ  بـدور 

 الفقي ، ومن مث تعاطفا مع .
للعمــل اإلســالمي وان هنــاك قصــورا  اثبتــت ُربــة الصــدر ال ــاين ان الشــع  العراقــي خيتــ ن االســتجابة .6

قيادا دينيا يف حتريـك عوامـل التفاعـل لديـ ، ومـن  حيـة اخـرى فـان ال ـرو  االسـت نائية الـي ميـر هبـا 
هــ ا الشــع  و املتم لــة ابحلصــار واجلــوع واالرهــاب آنــ اك قــد م لــت عــامال اضــافيا يف اجنــا  التجربــة 

 ،دائمـا إىل التطلـ  حنـو البـديل -أي الشـع   -دفعـ  اذ ان ه ه ال رو  القاسـية ت ،الصدرية ال انية
 ،عرب قياد  ميدانية جديد  تدف  ب  عل  الدوا  حنو البح  عن متنفس يعرب ب  عن مشاعره و األمـة

فانـ  تفاعـل  ،وحبنم ُري  ه ا الشع  لتجارب سياسية عديد  م توصل  إال إىل ه ا الواق  السيء
ذ مبجرد ان حترك السيد حممد حممد صاد  الصدر ابُاه  فانـ  و الزال يتفاعل م  طر  اإلسالمي ا

و رمبـــا ان هنالـــك مـــن يقـــول ان اســـتجابة هـــ ا  ،اســـتجاب اســـتجابة واضـــحة ال ختلـــو مـــن الشـــجاعة
ابلتحــرك  ،للصـدر ال ـاين - حـت  –الشـع  انطلقـت يف جـ ء منهـا مــن وعيـ  مبوقـف السـلطة الــي 

ومن مث قرر االلتحا  هب ه التجربـة ولـ ا فـان النـال الـ ين االمر ال ي ازال ج ءا من امل او  لدي ، 
التقوا برك  الصدر ال اين م ينتفضـوا كلهـم بعـد اغتيالـ . ورمبـا تنـون وجهـة الن ـر هـ ه ))صـحيحة(( 
بشــنل ج ئــي وحمــدود واذا قيســت التجربــة بنتائجهــا وكلياهتــا وظروفهــا واحتياطــات الســلطة وطبيعتهــا 

جلمهور الصدري ال اين كان ل  رد فعل ولو ان  ال يتناس  م  ما حصـل فان االمر ال يبدو ك لك فا
حبنم ال رو  االمنية القاسية الي تقيده إال ان  ومن املؤكد قـد اختـ ن وعـي هـ ه التجربـة املهمـة مـن 

 اترخي  املعاصر.
حلــوز  ل ــل ااــور اآلخــر الــ ي شــنل معلمــا مــن معــام مشــروع الصــدر ال ــاين التغيــريي ابلعالقــة بــن ا .5

واألمــة، واكتشــا  االليــات واالســالي  والطــر  النفيلــة ابجيــاد عالقــة مــن نــوع اخــر بينهمــا، وكانــت 
صال  اجلمعة اكرب آلية تواصلية بن الفقي  واجملتم  وبن احلوز  واألمة، اذ م يعمل هب ه من قبـل، إال 

سـت نائية، واوصـ  بضـرور  او بشنل حمدود، ولوعي السيد الصـدر ال ـاين ابتيتهـا فانـ  اعطاهـا اتيـة ا
فاســتطاع بـــ لك ان ينجــ  شـــبنة مـــن املفــاهيم اراصـــة، مفـــاهيم  ،وجــوب مواصـــلتها حــىت بعـــد موتـــ 

اجتماعيــة، ومفــاهيم حــول شـؤون القيــاد  ومفــاهيم حــول الشـؤون ال قافيــة والسياســية االخــرى  -دينيـة
دد مالمــح مشــروع  و وحــ ،شــنلت مبجملهــا نســيجا معرفيــا متجانســا، ميــ ه عــن ســواه مــن الفقهــاء

فلقد جاء ه ا النسي  املعريف بشيء من الفراد  وارصوصية واالبتنار، فهو ُاوز املشرتكات  ،ُربت 
وال وابـــت مـــن خـــالل اســـتيعاهبا، وابـــرز معـــام قراءتـــ  اراصـــة لتعـــاليم اإلســـال  الـــي تنتمـــي لالجتهـــاد 



 

 م(3999-3993الد ر السياسي للسيد حممد حممد صادق االصدر يف اتريخ االعراق املعاصر ) 

647 

هــو م ينتمــي بعــد استشــهاده إىل اتريــخ البشــري، او الفهــم البشــري للــدين والرســالة الســماوية، ولــ ا ف
)الفقهاء التقليدين( بل ان  انتم  إىل اتريخ الفقهاء ال ورين املبدعن املطورين اجملددين، واضـا  إىل 

 تراكمهم املعريف ُربة جديد  وا فرادهتا يف ك ري من االمور واملسائل.
االكرب اكماال او ترمجة لطمو  الشهيد وما بدى عل  ه ا املشروع ان  جاء يف ج ئ  العملي والن ري  .4

الصدر االول )حممد ابقر( ال ي بق  حبيسا يف صدره وم تسمح ل  ال رو ، ال ظرو  الصراع م  
السـلطة وال ظـرو  املؤسسـة الدينيـة الشـيعية الداخليـة وال ظـرو  الـوعي اجملتمعـي ان يتصـدى وــا اذ 

غـــري فنريـــة بـــن الصـــدرين األول وال ـــاين، ورغـــم علـــ  رغـــم املغـــاير  الواضـــحة يف امـــور عديـــد  فنريـــة و 
احتفــاظ ُربــة الصــدر ال ــاين بــبعض ارصوصــيات امليدانيــة إال ان التجربــة بشــنل عــا  جــاءت وكالــا 
صدى الماين الصدر األول الصال  احلوز  ويف وجوبية توجهها حنو اجملتم  ويف ابراز الوج  السياسي 

حياتــ  يف حبــو  فنريــة متطــور  بغيــة ارســاء جــ ور واســال حلركــة اإلســال  وفيمــا قضــ  الصــدر األول 
املدرســة اإلســالمية بنــل ابعادهــا الفلســفية واالقتصــادية واالجتماعيــة وبــدا بــداات يف تطــوير املــنه  
احلوزوي واعلن خطـااب ن ـرا ال خيلـو مـن النقـد لواقـ  هـ ه احلـوز  وحتـرك سياسـيا حتـت ثقـل ال ـرو  

ت عل  دفع  عل  تسري  اجلان  السياسي العملي من مشروع ، جاء ارارجية الي رمبا تنون ساعد
الصدر ال اين من شقن شنال االفراز العلوي الغائ  أو ال ي غي  يف مشروع الصـدر األول الشـ  
املتعلــ  بــدور الفقيــ  العملــي، امليــداين االجتمــاعي، اإلســالمي املنــدك يف األمــة واملــرابط معهــا بعــد ان 

  تعبئتها، والش  ال اين ال ي يواك  حركة التجديد الفقهي مبـا يتناسـ  مـ  اكتشف آليات واسالي
املستجدات والتطورات وهن ا بدا املشروعان متغايران يف ادوارتا تبعا الختال  ال ـرو  والقـدرات 

قائمـة علـ  تواصـل  ،ال اتية، ويف نفس الوقـت كمـال بعضـهما الـبعض، يف صـريور  تصـاعدية تنامليـة
هتمــا قبـل االستشــهاد، وعلــ  رابطـة د  شــاء هللا ان جيعلهـا هنــ ا، ولــو الـا فســرت مــن معـريف يف حيا

ـــــدماء الصـــــدر االول والقـــــدرات ال اتيـــــة وارصوصـــــيات  الـــــبعض، تفســـــريا اثرا مـــــن الصـــــدر ال ـــــاين ل
الش صية فان مغاير  اخرى اساسية بن التجربتن او املشروعن، جاءت كتماي  يف املنهجن، وايضا 

رو  يف تعاطي الصدرين م  اشنالية الفقي  والسلطة، ففيما رفض الصـدر االول ))حتييـد(( تبعا لل 
الســـلطة الكمـــال مشـــروع ، اجتهـــد الصـــدر ال ـــاين هبـــ ا التحييـــد الـــ ي لـــواله ملـــا مت لنجـــاز مشـــروع ، 

 وابلتايل ملا حصل ه ا التنامل التصاعدي بن املشروعن.
تجديـدي للسـيد الصـدر ال ـاين الـ ي ميـ  مشـروع  التغيـريي م ان الدور العملي امليداين االجتماعي ال .3

ات إال وف  خطـة حتـرك عليهـا هـ ا املشـروع، خطـة ملرتنـ ات وآليـات واولـوات بـدات بــ ))حتييـد(( 
الســلطة ومــن مث مرتنــ  اجيــاد قاعــد  شــعبية ومرتنــ  اصــالحي داخلــي للواقــ  اإلســالمي وواقــ  احلــوز  

تجانسة ومتناملـة م لـت خصوصـية التجربـة الصـدرية ال انيـة، وكـل ومرتن  اتسيس من ومة مفاهيم م
تلـــك املرتنـــ ات كانـــت مم وجـــة بواقـــ  سياســـي وخطـــاب سياســـي حيـــاول ان يؤهـــل املشـــروع التغيـــريي 
سياسي يشنل افرازا علوا و ا املشروع التغيريي إال ان السطلة احلاكمة قطعت الطريـ  علـ  ُسـيد 

السياســي( م لمــا قطــ  الطريــ  علــ  ُســيد االفــراز العلــوي الــ ي م لــ  هــ ا االفــراز العلــوي )املشــروع 
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وت والقتـل واالغتيـال الـ ي عمـل فيما بعد مشروع الصدر ال ـاين علـ  الصـدر األول. ان )قـانون( املـ
الن ا  الساب  لعرقلة حركة املشروع اإلسالمي العا  يف العرا ، م حيل رغم بشاعت  دون تنامي ه ا   ب

 املشروع.
قرار اغتيال الصدر ال اين، بعد ان شنل ظـاهر  ملفتـة للن ـر ومالبسـات هـ ا االغتيـال وتوصـيف ان  .8

املواقف ارارجية، وال سـيما االمرينيـة ازاءه البـد ان يقـود إىل فهـم هـ ه ال ـاهر  مـن خـالل املواجهـة 
حممد حممد صاد  االمرينية اإلسالمية النلية اذ ان فهم املوقف االمريني السليب من اغتيال آية هللا 

الصــدر يتطلـــ  حتلــيال علـــ  مســتوين، املســـتوى العراقـــي البحــ  ااـــدود بــدائر  العـــرا  يف االهتمـــا  
االمريني، ومسار الدور االمريني املتصاعد يف ملف ، ومستوى املواجهة االمرينية الغربية االوربية م  

ايـــران، وحـــىت اليـــو ، ويف املســـتوى ))اإلســـال  السياســـي(( الصـــاعد منـــ  انتصـــار ال ـــور  اإلســـالمية يف 
فواشــنطن الــي تبحــ  عــن  ،االول رمبــا شــنل اغتيــال الصــدر ال ــاين هــدفا مشــرتكا امرينيــا صــداميا.

بــديل صــدا  حســن علــ  مــدى مــا يقــارب التســ  ســنوات كانــت ترصــد منــو ال ــاهر  اإلســالمية يف 
ا من سلبياهتا ازاء اإلسـالمين العرا  الي قادها واسسها الشهيد حممد حممد صاد  الصدر، وانطالق

واملعارضة العراقية اإلسالمية الـي ُلـت يف حمطـات مهمـة مـن اتريـخ االزمـة العراقيـة الراهنـة كانتفاضـة 
 ، وحصــــار الســــلطة لإلســــالمين يف االهــــوار، والتفــــرج علــــ  اابدهتــــم وخلـــــ  2992شــــعبان/ اذار/ 

فــف مــن لولــا، وحماولــة اخــرتا  املعارضــة ))معارضــات(( عراقيــة تعرقــل عمــل املعارضــة اإلســالمية وخت
اإلسالمية العراقية.. انطالقا من كل ذلك فان شعورها ازاء ظاهر  الصدر ال اين اإلسـالمية ومشـروع  
التغيريي سينون شعورا متسما ابرو  عل  مصـاحلها مـن تطـور هـ ه ال ـاهر  وجناحهـا ولقـد ُسـد 

مـــن عمليـــة اغتيـــال الصـــدر ال ـــاين، فهـــي مواقـــف هـــ ا ارـــو  االمرينـــي الســـليب مـــن خـــالل مواقفهـــا 
جســدت ســلبية عميقــة ملــن حيــاول ان يصــل إىل حقيقــة ))الضوضــاء(( االمرينــي الــ ي ســب  اغتيــال 
الصــدر ال ــاين ابربعــة أو مخســة اشــهر تقريبــا، أي قبــل وبعــد مــا  ــي بقــانون ))حتريــر(( العــرا  الــ ي 

الي رصدها كمساعدات للمعارضة العراقية فلقد  (( مليون دوالر93اخت ه النونغرل االمريني والـ))
ملئت الدعاية االمرينية العام ضجيجا حول ))جديتها(( يف الغيري ه ه املر ، عرب كل السيناريوهات 
مبــا فيهــا ســيناريو تفجــر انتفاضــة جديــد  ضــد الن ــا  احلــاكم يف العــرا ، إال ان درجــة وســيا  التــوتر 

نفجاره عل  شنل صدامات واحتجاجات حمدود  م  قوات امن ال ي خيم عل  الشارع العراقي، وا
السلطة يف العرا ، كان يشـنل احتمـاال شـب  اكيـد النفجـار كلـي يف الشـارع العراقـي لـو ان واشـنطن 
تدخلت بشنل من االشنال، إال الا أي واشنطن بقيت متفرجة عل  االغتيال ومـا بعـده مـن ردود 

ك مـــ  صـــدا  حســـن برغبـــة الـــت ل  مـــن هـــ ه ال ـــاهر  فعـــل، مـــن وحـــي االحســـال والشـــعور املشـــرت 
الصـدرية ال انيـة، ومــن هنـا فـان االغتيــال حتـول إىل هــد  مشـرتك لالثنـن، الــوالات املتحـد  وصــدا  

 حسن.
بيق  ان نؤكد يف خالة ه ه ))ارالة(( حجم املعا   والصرب والتحمل واالصرار للشهيد حممد حممد  .9

ا املشروع التغيريي االصـالحي اجلـ ري، الـ ي اسسـ  ورعـاه، ورسـم صاد  الصدر من اجل اجناز ه 
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مالحمــ  مــن خــالل خطــوط عامــة وحمــاور ومرتنــ ات وضــحها هــ ا البحــ  بشــنل تــوثيقي، مشــروع 
ختمــــ  ابستشــــهاد ))مرجعــــي(( ال ينتمــــي إىل اتريــــخ االستشــــهاد املتعــــار  امنــــا ايت حصــــيلة ل قافــــة 

وقـــــرار  ،الواقــــ (( ولـــــيس إىل عرفـــــان االنعـــــ ال واررافـــــةحســــينية ونـــــبض عرفـــــاين ينتمـــــي إىل عرفـــــان ))
استشــهادي واضــح واع، اكدتــ  املنقولــة عنــ ، واكــده الســلوك الــ ي مارســ ، واكــده النفــن الــ ي لفــ  
واقفـا يف صــال  اجلمعـة قبــل ان يلفـ  يف قــربه الـ ي وضــ  فيـ ، بــال تشـيي  وبطريقــة سـرية، حتــت جــنح 

ؤمـل(( كمـا دفـن الشـهيد الصـدر االول مـ  اختـ  ))بنـت ال ال ، حاضـنا ولديـ  ))مصـطف (( و ))م
اودى(( وسو  لن يستطي  احد ان يغري او ي ور ه ا التاريخ للصدر ال اين ال ي حنمت  وتري  مـن 

 السجن والدرل والتقوى وال ورية.
اما ما قيل عن عالقت  ابلسلطة اثبتت االحدا  االستغناء عن العود  إىل مناقشت  واثبت ه ا  .21

يف ســيا  االشــنالية التارخييــة لعالقــة الفقيــ  الشــيعي مــ  الســلطة انــ  اكــرب مــن جــرا  الــبعض  البحــ 
واستيعاهبم عل  هضم  وفهم ، ه ا اذا ما ُاوز  القصدية املسـبقة لـدى الـبعض االخـر الـ ي اطلـ  

عن بتسميت  بفقي  السلطة. لقد اثبتت االحدا  وه ا البح  االستغناء  العنان لتوصيفات متحاملة
العود  إىل تسمية بـ))فقي  السـلطة(( إال مبـا احلقتـ  هـ ه التسـمية بـ  مـن ظلـم فـاد ، كابـده يف حياتـ  
وواجه  كما واج  االال  االخرى الي حتملها من اجل ان يؤسس مشروع  التغيريي ويرتك ))بصمة(( 

 يف اتريخ العرا  السياسي ويف اتريخ العمل اإلسالمي احلركي واملرجعي.
 رالمصاد
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 قانون الحماية الدبلوماسية و شروطها 

Law of diplomatic Protection and its conditions  

                                                      Ali Kh. Idbeis (1) علي خالد دبيسد. 

 المستخلص

علـــ  عناصــــر ثالثــــة هــــي؛ اإلقلــــيم، والشــــع ، والســــلطة ّتشـــنل الدولــــة كيــــا   قانونيــــا  وسياســــيا  يقــــو  
السياسية، وإذا كان ح  الدولة يف محاية إقليمها من أي مسال ب  أو اعتداء علي  هو من احلقو  ال ابتـة 
واملستقر ، بل من واجبها أيضا محاية شعبها والدفاع عن حقوق ، وحيـ  أن املـواطنن هـم العنصـر الـرئيس 

 ن محـايتهم ورعايـة حقـوقهم يف الـداخل وارـارج حـ  اثبـت للدولـة، وقـد تضـمنت املنّون لشع  الدولـة فـ
أحنا  القانون الدويل ن ا  تلـك احلمايـة ـ محايـة مـواطين ورعـاا الدولـة يف ارـارج ـ وهـو املعـرو  ابحلمايـة 

ة )احلماية الدبلوماسية، كما أقرت أحنا  القانون الدويل بعد ذلك للمن مات الدولية ابحلماية الدبلوماسي
الوظيفيــة الــي لارســها املن مــات الدوليــة ُــاه املـــوظفن التــابعن وــا(، حيــ  م تعــد احلمايــة الدبلوماســـية 
مقصور  عل  الدول فقط، وموضوع حب نا يدور حول احلماية الدبلوماسية الـي لارسـها الدولـة ُـاه األفـراد 

 التابعن وا.
Abstract 
State constitute a legal and political entity based on three elements: The 

province and the people and sovereignty, and if the State's right to protect 

its territory from any prejudice to hit or attack hit,afixed and stable rights It 

is also their right to protect its people, and defend their rights, and where 

the staff are the main component of the people of the state. The protection 

and care of their rights domestic and overseas is the inalienable right of the 

state,The provisions of international law have included such protection 

                                                        
 جامع  کربالء/ کلية اإلدار  واالقتصاد/االختصاص. قانون عا  - 2
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system Protect the citizens and nationals abroad It is known to diplomatic 

protection, also acknowledged the provisions of international law, then 

international organizations diplomatic protection (Job protection, practiced 

by international organizations towards her staff). Where diplomatic 

protection are no longer confined. 

The only states.Research topic is about the diplomatic protection 

exercised by the State toward the Her individuals. 

 الدبلوماسية الحماية: ةمقدم

مواضـي  املسـؤولية الدوليـة ابلقـانون الـدويل التقليـدي، إذ  يرتبط موضوع احلماية الدبلوماسية كغـريه مـن
وضـوع هـو كـون الن عـة أن منشأ أحنا  احلماية الدبلوماسية هو العر  الدويل، إال أن ما يتميـ  بـ  هـ ا امل

متجــ ر  ضــمن أحنامــ ، فصــالحيات الدولــة و ســلطاهتا يف ممارســة احلمايــة الدبلوماســية  ر ّ التقليديــة جــ
 .موقع  وأطراف  حي  نومة بسلطتها التقديرية فقط، كما يعد املوضوع مفصلي منلرعااها تبق  حم

فاصـــل الن اعـــات ألـــا ن اعـــات داخليـــة، أي ألـــا تنتمـــي إىل األطـــر القانونيـــة الداخليـــة، كمـــا أن أصـــل 
شــ   دويل متمتــ  بنافــة االعتبـارات الســيادية، وشــ   خــاص ال ميننــ  أن يــتحج   ،أطـرا  العالقــة

 .ألخري غال من خالل تدخل دولت  لصاحل أما  ه ا ا
ف ذا ما كان املتضرر من الفعل غري املشروع دوليا دولة أو من مة دوليـة فـ ن ومـا إعمـال كامـل الطـر  
الدبلوماسية أو القضائية ألجل اسـتيفاء حقـوقهم املنتهنـة، أمـا إذا كـان املتضـرر ش صـا طبيعيـا أو معنـوا 

  يف مواجهة دولة ذات سياد  تنون ممننة ما م تقبل دولت  توفري غطاء خاصا ف ن مطالبت  ابستيفاء حقوق
 .وظيفيا مة الي يعمل حلساهبا عل  محايت دويل ل  ومحايت  دبلوماسيا، أو أن تعمل املن 

وــ ا فــ ن احلمايــة الدبلوماســية تعــين تــدخل دولــة ألجــل محايــة مواطنيهــا املقيمــن يف ارــارج واملتضــررين 
 .غري مباشر من أفعال غري مشروعة دوليا بشنل مباشر أو
 البحث ةمنهجي

 ة أهمية البحث1
لقـد ازدادت أتيــة هــ ا املوضــوع مــ  ازداد التطـورات احلدي ــة يف اجملتمــ  الــدويل الــي أدت إىل تشــع  
 العالقات الدولية يف اجملال االقتصادي وسهولة انتقال األموال وازداد حجم العالقات بن الـدول واألفـراد
مما قد يؤدى إىل احتمال تعرض األفراد ألضرار قد تلح  لش اصهم أو مصاحلهم، كما تنمن أتية ه ا 
املوضوع يف بيان األسس الي من شألا أن تساعد عل  محاية حقو  األفراد والـدفاع عـنهم علـ  املسـتوى 

 الدويل إذا تعرضت مصاحلهم للضرر.
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 ة مشكلة البحث2
لدبلوماسـية حيتـاج إىل دراسـة خاصـة وعلـ  قـدر مـن االهتمـا ، وان حنـاول إن دراسة موضـوع احلمايـة ا

 قدر اإلمنان اإلملا  ابجلوان  املهمة للحماية الدبلوماسية.
واإلشـــــناليات الـــــي ســـــنتعرض وـــــا يف هـــــ ا البحـــــ  تـــــدور حـــــول إجيـــــاد التعريـــــف املناســـــ  للحمايـــــة 

الشــروط الـالز  توفرهــا  حـ  للفــرد، ومـا هـي الدبلوماسـية وطبيعتهـا القانونيــة مـن حيــ  ألـا حـ  للدولــة أو
 قهبا مباشر  احلماية الدبلوماسية وىف حالة توفر ه ه الشروط، ما هي الوسائل الي يتم قملمارستها
 ة فرضية البحث3

احلماية الدبلوماسية إحدى الوسائل الي تعـرب هبـا الدولـة عـن ممارسـة االختصـاص الش صـي ُـاه تعد 
  يـــؤدى الضـــرر الـــ ي يلحـــ  فـــردا بعينـــ  إىل حتمـــل الدولـــة الـــي ارتنبـــت الفعـــل مواطنيهـــا ورعااهـــا، حيـــ

امل ـــالف للقـــانون الـــدويل تبعـــة املســـؤولية إزاء الدولـــة الـــي يتبعهـــا اجملـــين عليـــ  جبنســـيتها، ومـــن مث فاحلمايـــة 
ورعــاا الــدول الدبلوماســية أدا  لتحريــك املســؤولية الدوليــة، ُــاه الدولــة الــي أخلــت ابلت اماهتــا حنــو مــواطين 

 األخرى.
 البحث ةييكلة ه4

علـ  اجلانــ  « املبحـ  األول»وقــــد تـنــاولُت موضـوع احلمايـة الدبلوماسـية يف مبح ــن، اقــتصرت فــي 
فقــد « املبحــ  ال ــاين»الن ــري فقمــت فيــ  بتعريــف احلمايــة الدبلوماســية وبيــان طبيعتهــا القانونيــة، أمــا يف 

 شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية ووسائل مباشرت  اعتمدت عل  اجلان  التطبيقي خبصوص
 الحماية الدبلوماسية المبحث األول:

 املطلب األول: التأصيل ألتأريخي للحماية الدبلوماسية
 تعود ج ور احلماية الدبلوماسية للقرن ال امن عشر. ومت اإلعراب عن فنر  أن الدولة

قـــــانون "مــــن قِّبــــل إمــــري  دي فاتيــــل يف كتابــــ  وــــا حــــ  محايــــة رعااهــــا الــــ ين يتواجــــدون يف ارـــــارج
مــن يســيء معاملــة مــواطن ف نــ  يصــي  بشــنل غــري مباشــر الدولــة، الــي جيــ  عليهــا محايــة هــ ا "األمــم":

املـــواطن". ون ـــر ا ألن هـــ ه احلمايـــة قـــد أتخـــ  أي شـــنل مـــن األشـــنال، فقـــد لـــت إســـاء  اســـت دا  هـــ ا 
بية ك ريعة للتدخل يف شؤون الدول األقل قو ، واللجوء يف التصور يف ك ري من األحيان من قِّبل القوى الغر 

ويف فن ويال يف أوائل  ثور  املمكمنيبعض األحيان إىل است دا  القو  )عل  سبيل امل ال يف الصن خالل 
القرن العشرين(. ونتيجة ل لك، ح يت عقيد  احلماية الدبلوماسـية ابلن ـري مـن االنتقـادات، ال سـيما يف 

ا يف أمرينا الالتينية مت وضـ  مبـدأ كـالفو  .املستعمرات السابقة لتجنـ  طلـ  احلمايـة الدبلوماسـية  اوحتديد 
ن. وم  ذلك، فقد مت االعرتا  ابحلمايـة الدبلوماسـية كقـانون دويل عـريف مـن قبـل من قِّبل املواطنن الغربي

، ومــ  ح ــر اســت دا  احلالالرب العامليالالة الثا يالالة ااــاكم واويئــات القضــائية الدوليــة فضــال  عــن الفقهــاء. بعــد
القو  كأدا  للعالقات الدولية، أخ ت احلماية الدبلوماسية عاد  أشـناال  أخـرى م ـل اإلجـراءات القضـائية 

 .أو الضغط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 :تعريف الحماية الدبلوماسيةالثانياملطلب 
هـــي وســـيلة للدولـــة الختـــاذ إجـــراء  (يف القـــانون الـــدويل، احلمايـــة الدبلوماســـية أو املناصـــر  الدبلوماســـية

دبلوماسي أو غري ذلك من اإلجراءات األخرى ضد دولة أخرى ابلنيابة عن أحد مواطنيها ال ي تعرضت 
ت يف قضــاا خمتلفــة حقوقــ  ومصــاحل  للضــرر مــن قِّبــل الدولــة األخــرى. واحلمايــة الدبلوماســية، الــي أتكــد

للدولـة وقـد أتخـ  أي شـنل  ، هـي حـ  تقـديريحمكمة العد  الد ليةوللمحنمة الدائمة للعدل الدويل 
ال حي ره القانون الدويل. ومينن أن تشمل اإلجراءات القنصلية واملفاوضـات مـ  الدولـة األخـرى والضـغط 

يف  حتنيمية أو غريها من أشنال التسوية السلمية للمنازعات قضائية أو السياسي واالقتصادي وإجراءات
تعلقــة ابحلمايــة الدبلوماســية، الــي تــن م حــ  وممارســة ، اعتمــدت جلنــة القــانون الــدويل املــواد امل1114عــا  

 .احلماية الدبلوماسية
وتعــر  احلمايــة الدبلوماســية أيضــا لك ــر مــن تعريــف، وذلــك ابخــتال  وجهـــــات الــنـــ ـــر أو حســ  

يعـــر  احلمايـــة "يس دو بـــوي"لـــو "Louis Du Bouis"ال اويـــة الـــي ين ـــر منهـــا وـــ ه احلمايـــة، فاألســـتاذ
أي عمــل تقــو  بــ  دولــة لــدى دولــة أجنبيــة أخــرى للمطالبــة لصــاو مواطنيهــا ابحــرتا  »ة للــا الدبلوماســي

، ونالحــظ أن هــ ا التعريــف جــاء موســ  يف بيــان مضــمون «القــانون الــدويل أو احلصــول علــ  بعــض املــ اا
الدبلوماسية احلماية الدبلوماسية وذلك إن احلصول عل  م اا ملصاو مواطين الدولة ليس من قبيل احلماية 

  "هنـــري"Henri Capitant"بينمـــا يعرفهـــا األســـتاذ (1)وأيضـــا إتالـــ  لشـــروط ممارســـة احلمايـــة الدبلوماســـية
تصر  تقـّر دولـة مـا مبوجبـ  أن أتخـ  علـ  عاتقهـا نـ اع أحـد مواطنيهـا أو رعااهـا، ضـد »للا "كابيتانت

، «  الدبلوماسـي أو الطريـ  القضـائيدولة أخرى وترف  ب لك النـ اع إىل املسـتوى الـدويل مـن خـالل الطريـ
أما ه ا التعريف فهو يرك  عل  احلماية الدبلوماسـية مـن من ـور إجراءاهتـا، وتركيـ ه علـ  النـ اع وحتويلـ  مـن 

 ن اع داخلي إىل دويل، وإتال  شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية.
تتمتــ  بــ   الــيســياد  هــي أحــد م ــاهر ال»للــا "جوزيــفك بــريت "Cuthbert Joseph""كمــا عرفهــا

، «الدولة وفقا  ملبادئ القانون الدويل العا ، ويف إطار حقوقها والت اماهتا الدولية املتبادلة يف القـانون الـدويل
إن ه ا التعريف ال ي يعرب عن ح  الدولة يف محاية مواطنيها مبا وا من سـياد ، ال يبـن مضـمون احلمايـة 

وك لك ح  املن مات الدوليـة يف محايـة موظفيهـا، وإمنـا يقتصـر  ،إليها الدبلوماسية ذاهتا أو شروط اللجوء
 عل  أسال احل  يف ممارسة احلماية الدبلوماسية.

بوصــفها اإلجــراء الــ ي تتقــد  بــ  »فقــد تنــاول احلمايــة الدبلوماســية "بورشــارد""Borchard"الفقيــ أمــا 
، وقد أورد ه ا التفسري يف تقريره املقد  «بشأن األضرار الي يتعرض وا مواطنيها أخرىدولة ما ضد دولة 

معهـــد القـــانون الـــدويل. حيـــ  قصـــرها علـــ   إىلاحلمايـــة الدبلوماســـية للمـــواطنن يف ارـــارج  2972عـــا  
ونالحـظ أن هـ ا التفسـري يعتـرب تفسـريا  "شروط احلمايـة يف حالـة تقـد  طلـ  ر ـي دويل ابلتعـويض"دراسة

                                                        
اإلســـنندرية، اجلامعيـــة،  القاعـــد  الدوليـــة، اجلـــ ء ال ـــاين، دار املطبوعـــات« القـــانون الـــدويل أصـــول»احلميـــد  ســـامي عبـــد حممـــد. 1
 .35ص 2995

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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علــــ  اإلجــــراء القضــــائي وــــ ه احلمايــــة، ولنــــن تطــــور احلمايــــة  شــــنليا  للحمايــــة الدبلوماســــية، فهــــو يركــــ 
 .(7)الدبلوماسية من حي  وسائلها وأش اصها يقتضي تعريفا  أوس  من ذلك

أن الغالبيــة الع مــي مــن حــاالت املســؤولية إمنــا تنشــأ عمــا يلحــ  »فــريى "حامــد ســلطان"أمــا الــدكتور
الدوليــة عالقــة قانونيــة بــن أشــ اص القــانون  مــن أضــرار، وأن املســؤولية أخــرىاألجانــ  علــ  إقلــيم دولــة 

من أضرار حلقت ش ص  أو مال ،  أخرىالدويل، وأن  إذا ما ت لم أحد األجان  املقيمن عل  إقليم دولة 
 «.ف ن الدولة الي ينتس  إليها هي الي تقاضي الدولة الي صدر عنها العمل غري املشروع

تبــدأ احلمايــة الدبلوماســية عــاد  »ايــة الدبلوماســية بقولــ : احلم"حممــد حــافظ غــامن"بينمـا يوضــح الــدكتور
ولة لنـي حتصـل علـ  ؤ حلقـتهم األضـرار لـدى الدولـة املسـ لن تتدخل الدولة الي ينتمي إليها األفـراد الـ ين

 ا  تعويض مناس ، ويتم ه ا االتصال عن طري  القناصل أو البع ات الدبلوماسية وإذا تبن أن هناك خالف
 ر بن الدولتن حول مبدأ املسـؤولية أو حـول تقـدير التعـويض كـان للدولـة الـي يتبعهـا مـن يف وجهات الن

ُأضري )حل  ب  الضرر( من األفراد أن تتبو مطالباهتم، وهب ا تتحول طبيعة الن اع من ن اع داخلي بـن دولـة 
 .(6)«ن اع دويل إىلوأجان  

العري عند حتديده ملفهو  احلماية الدبلوماسية، يف ضوء استعراض التعريفات السابقة نالحظ أن الفق  
ف نـــ  يتناووـــا مـــن خـــالل موضـــوع املســـؤولية الدوليـــة. ومينـــن تل ـــي  أهـــم االنتقـــادات املوجهـــة إىل تلـــك 
التعريفــات مــن حيــ  اقتصــارها فقــط علــ  الناحيــة اإلجرائيــة والشــنلية وعلــ  محايــة األفــراد، يف حــن لتــد 

صاو الدولة العامة ومصاو األش اص الطبيعين واالعتبارين، أيضا لتد يف احلماية الدبلوماسية لتشمل م
حــاالت اســت نائية لتشــمل مصــاو ورعــاا دول أخــر، وإن ممارســة احلمايــة الدبلوماســية لــيس مقصــورا  علــ  

 .(5)احلماية الوظيفية""الدول فقط بل للمن مات الدولية احل  يف محاية موظفيها
للــا قيــا  الشــ   الــدويل »تعريفــات مينــن أن نعــر  احلمايــة الدبلوماســية مــن جممــوع مــا تقــد  مــن 

مبمارسـة حقـ  يف محايـة موظفيـ  ـ األشــ ـــاص الطــبـــيعين واالعتبـارين ـ أو رعـااه إذا تـوفرت شـروط هـ ه 
 احلماية، ُاه شـ   دويل أخـر، وذلـك إلصـال  مـا تعرضـوا لـ  مـن أضـرار، وابلوسـيلة الـي يراهـا مناسـبة

 «.وف  قواعد القانون الدويل العا 
 نالحظ أن ه ا التعريف يتمي  ابرصائ  التالية:

ــــ إن احلمايـــة الدبلوماســـية م تعـــد مقصـــور  علـــ  الـــدول، وخاصـــة بعـــد صـــدور فتـــوى حمنمـــة العـــدل 2
احلمايـــــة "، حيـــــ  اعرتفـــــت للمن مـــــات الدوليـــــة حبـــــ  ممارســـــة احلمايـــــة الدبلوماســـــية2969الدوليـــــة عـــــا  

قيا  الش   الدويل"، فالش   "لوكالئها وموظفيها وخربائها واتبعيها. ول لك ورد يف التعريف"الوظيفية
 الدويل يشمل كال  من الدولة واملن مات الدولية املعرت  وا ابلش صية الدولية.

                                                        
العربيـة يف الـدول الغربيــة،  األمـوالخاصـة للوسـائل املقرتحـة حلمايـة  أشـار مـ  « األجنـيباحلمايـة الدوليـة للمـال »هشـا  صـاد  . 7

 .45ص  ،2982عا  الدار اجلامعية للطباعة والنشر بريوت
 .33، مصدر سب  ذكره، ص احلميد سامي عبد حممد. 6
 .49، مصدر سب  ذكره، ص اد هشا  ص. 5
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قيـا  الشـ   "ح  الش   الدويل يف ممارسة احلماية الدبلوماسـية إىلـ مت اإلشار  يف ه ا التعريف 1
، وذلــك الن احلمايـــة الدبلوماســية حــ  للشــ   الـــدويل وليســت حــ  للفــرد كمـــا "مبمارســة حقــ  الــدويل

 سنوضــــح يف املطل  ال اين.
ــ إن الــحمــايـــة الدبـــلـومــــاسية لـيســـت مــقصــــور  علـ  حــمــايــة األفــراد ـ األشـ اص الطبيعيـن ـ فقـط، 7

ا لتـــد يف حـــاالت اســـت نائية لتشـــمل مصـــاو ورعـــاا دول بـــل لتـــد لتشـــمل األشـــ اص االعتبـــارين، وأيضـــ
 (4)محاية موظفي  ـ األشــ ــاص الطــبــيعين واالعتبارين ـ أو رعااه"."ذلك بعبار  إىلوقد مت اإلشار   ،أخرى
إذا تـــوفرت شـــروط هـــ ه "ــــ يـتـضــمــــن هــــ ا الـتـعريـــــف شـــروط احلمايـــة الدبلوماســـية مـــن خـــــالل عــبـــــار 6
حيـ  أن الفـرد ـ الشـ   طبيعـي أو معنـوي ـ الـ ي حيمـل جنسـية الدولـة أو ينـون اتبعـا  ملن مـة "يـةاحلما

دولية، وحل  ب  ضرر، وم يستطي  احلصول عل  تعـويض مناسـ  مـن خـالل وسـائل اإلصـال  االيـة، أو 
 تدخل حلمايت .اعرتضت  بعض الصعوابت والعقبات يف بلد اإلقامة، ف ن دولت  أو املن مة الي يتب  وا ت

ـــ كمــا أن هــ ا التعريــف ال يعلــ  ممارســة احلمايــة الدبلوماســية علــ  وقــوع ارطــأ. بــل يركــ  علــ  وقــوع 5
 «.املسؤولية املوضوعية»الضرر، دون الن ر إىل وقوع خطا من الدولــــة أ  ال 

لة الـي وابلوسـي"،ـ يتضـمن هـ ا التعريـف كـ لك وسـائل احلمايـة الدبلوماسـية وذلـك مـن خـالل عبـار 4
فلم نقيد ه ه الوسائل بوسيلة معينة، وذلك الن الش   الدويل "يراها مناسبة وف  قواعد القانون الدويل

ل  حرية اختيار الوسيلة الي يتدخل مبوجبها حلماية مواطني  ورعااه سواء أكانت وسيلة سياسية أ  وسيلة 
يل ابلوســائل الــي تتفــ  مــ  قواعــد القــانون قضــائية، ولنننــا قيــد  الوســيلة الــي يلجــأ إليهــا الشــ   الــدو 

 الدويل العا .
 :الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسيةلثاملطلب الثا

كنا قد أسـلفنا فيمـا سـب  إىل أن احلمايـة الدبلوماسـية ذات منشـأ عـريف، أي إن االعتبـارات السياسـية 
بتـأثريه علـ  مفهومـ ، وعليـ  فـ ن ممارسـة التقليدية للدول، وخباصة االعتبـار السـيادي، هـو مـا أثـر أو ألقـ  

 .الدولة و ه الصالحية واحل ، إمنا هي ممارسة حلقها ارال  والسيادي
فالــدول عنــد مطالبتهــا بفــرض احــرتا  معاملــة رعااهــا مــن طــر  الــدول األجنبيــة األخــرى، ف منــا هــي 

ة األجانـــ  مبعـــو أن املســـال تطالـــ  مـــن خـــالل ذلـــك ابحـــرتا  القواعـــد القانونيـــة الدوليـــة املتعلقـــة مبعاملـــ
 برعااها وحقوقهم هو من صميم املسال حبقوقهم الدولية،

وابلتــايل فــ ن للدولــة كامــل ومطلــ  الســلطة التقديريــة يف تقــدير فيمــا إذا كــان الزمــا أو ضــرورا ممارســة  
 .ه ه الصالحية أ  ال

 :ويرتت  عل  إعمال ه ا املبدأ السيادي والتقديري مجلة من النتائ 
 .إن ممارسة احلماية الدبلوماسية ح  خال  للدولة ــ2

                                                        
 رسـالة دكتـوراه جامعـة عـن  ـس« املشروعات الدولية العامة وقواعد محايتها يف القانون الدويل العـا »احلميد مجعة  حاز  عبد. 4
 .221ص . 298
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 .احلرية يف ممارسة ه ه الصالحية إن للدولة مطل ــ 1
ــــ 7  لـــيس للشـــ   مطالبـــة دولتـــ  ابختيـــار التوقيـــت الـــي تتحـــرك فيـــ  أو تنتهـــي عنـــده وأيُّ الوســـائلـ

 .الدبلوماسية أو القضائية تنته 
را لصـاحلها أن تطالـ  تطبيقـ  أو أن تتنـازل عـن تطبيـ  إن للدولـة إذا مـا استصـدرت حنمـا أو قـراــ 6

 .بعض أو كل مقتضيات 
 .إذا ما حتصلت الدولة عل  تعويض ف ن وا مطل  السلطة يف التصر  يف مبلج التعويض املتحصلــ 5

ُو  اإلشار  يف ه ا اجملال إىل أن  ليس لألشـ اص أن يتنـازلوا مبحـض إرادهتـم أو ابإلطـال  مـ  أي 
الدولـة علــ  عـد  إمنانيـة ممارسـة دولــتهم احلمايـة الدبلوماسـية لصـاحلهم، وهــ ا مـا يعـر  بشــرط  دولـة مـن 

 .Clause Calvo كالفو
 :اثنيا: شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية

 :ألجل ممارسة احلماية الدبلوماسية توجد ثالثة شروط
 :تمتعون برابطة اجلنسيةأن ننون أما  ش   من أش اص القانون الداخلي، ال ين ي الشرط ا   :

 وجود رابطة قانونية وسياسية بن الش   املتضرر والدولة املطالبة أو املدعية
فيست ين من تطبي  احلماية الدبلوماسـية الدولـة وأجه هتـا ومجيـ  مم ليهـا أو مجيـ  مـا يت ـ  طابعـا ل يليـا 

هــا والــ ين قــد تصــيبهم أعمــال غــري أو ســيادا للدولــة أو مجيــ  مم ليهــا يف ارــارج وكــ ا مــن هــم حتــت رقابت
 .مشروعة دوليا يف ارارج، فتدخل الدولة يف ه ه احلاالت هو من قبيل التدخل املباشر لصاحلها هي

كمـــا يســـت و، أيضـــا مـــن هـــ ا التطبيـــ ، املن مـــات الدوليـــة محايـــة ملوظفيهـــا وأمواوـــا ومصـــاحلها ون ـــا  
 .سريها، فه ه احلماية هي من نوع احلماية الوظيفية

وـ ا ف نــ  يسـتل   ألجــل ممارســة احلمايـة الدبلوماســية أن ننـون أمــا  شــ   طبيعـي أو معنــوي خــاص 
ُمع  مـ  الدولـة احلاميـة أو املطالبـة حبمايتـ  رابطـة سياسـية قانونيـة متينـة وفعليّـة، فرابطـة اجلنسـية هـي الـي 

 .لنح تلك الدول صفة قانونية للتدخل
ال  هـ ه القاعـد  العامـة، فـ ن الـرأي مسـتقر علـ  املسـتوى فما م ينن هناك اتفا  خاص يقضي خبـ

الـدويل، علـ  ضـرور  تـوافر م ـل هـ ه الرابطـة القانونيـة املتينـة والفعليـة واملتم لـة يف اجلنسـية حـىت تـتم ممارســة 
 .احلماية الدبلوماسية

 ه لنــن مــا هــو الوقــت الــ ي جيــ  أن ينــون فيــ  الشــ   متمتعــا هبــ ه الرابطــة حــىت تــتم ممارســة هــ
 احلمايةق وهل يشرتط يف ذلك دوا  واستمرار لتع  برابطة اجلنسية حىت يتمت  الفرد هب ه الصالحيةق

 ذكر فقهاء القانون الدويل أربعة تواريخ مينن منها للدولة ممارسة محايتها الدبلوماسية
 .اتريخ ارتناب الفعل غري املشروع. 2
 .ا موض  التنفي اتريخ التوقي  عل  اتفاقية املطال  أو وضعه. 1
 .اتريخ تقد  الطلبات أما جلنة الت لمات. 7
 .اتريخ صدور قرار اللجنة. 6
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من القواعد املسلمة يف الفق  والقضاء الدولين أن احلماية الدبلوماسية ح  للدولة ولننها ليست حقا  
ة مواطنيهــا دبلوماســيا  مــن حقــو  األفــراد، وأن دعــوى املســؤولية الدوليــة الــي حتركهــا الدولــة املدعيــة حلمايــ

عالقــة قانونيــة بــن الـــدولتن املدعيــة واملــدع  عليهـــا ال شــأن للفــرد موضــوع احلمايـــة هبــا إطالقــا، فبمجـــرد 
تـدخل الدولـة املدعيـة حلمايـة الفـرد املتمتـ  جبنسـيتها ـ أو مـا يف حنمـ  ـ تنتهـي العالقـة القائمـة بينـ  وبـن 

 .(3)ن نوع جديد بن ه ه األخري  والدولة املدعيةالدولة املدع  عليها، لتحل حملها عالقة م
يف  ،2916ـ  8. ـ 7وبناء عل  ذلك قضت اانمة الدائمـة للعـدل الـدويل يف حنــمــها الصـــــــادر يف 

مـن »مبـا أييت "ملافرومـاتيس"يف شـأن قضـية عقـود االمتيـاز املمنوحـة يف فلسـطن"بريطانيا واليـو ن"الن اع بن
 القــانون الــدويل أن كــل دولــة وــا احلــ  يف محايــة مواطنيهــا إذا حلقــتهم أضــرار نتيجــة ملــا املبــادئ الرئيســة يف

يصدر عن الدول األخرى من أعمال ختالف أحنا  القانون الدويل، وذلك إذا م يستطيعوا احلصول علـ  
يهـا، وتلجـا يف الرتضية املناسـبة عـن طريـ  الوسـائل القضـائية الداخليـة. والدولـة إذا تتبـين قضـية أحـد مواطن

الوسائل القضائية الدولية، ف لا ـ يف واق  األمر ـ إمنا تؤكد حقها هي،  إىلالطري  الدبلوماسي أو  إىلشألا 
أي حــ  الدولــة يف أن تنفــل ـ يف أشــ اص مواطنيهــا ـ االحــرتا  الــالز  لقواعــد القــانون الــدويل...، وإذا 

حمنمـة دوليـة، فـ ن هـ ه الدولـة  إىلا، بقضية ما حد  أن تقدمت إحدى الدول، نيابة عن أحد مواطنيه
 «.وحدها هي الي تعترب يف ن ر اانمة الي ترف  إليها الدعوى اجلهة املطالبة ابلتعويض

، 2955ـ  6ـ  4يف "ليشتنشـتن و غواتيمـاال"وقد أيدت حمنمة العـدل الدوليـة يف قضـية نوتنبـوهم بـن
مافروماتيس"، حن أكدت أن احلمايـة الدبلوماسـية "مة يف قضيةما انتهت إلي  حمنمة العدل الدولية الدائ

لن احلماية الدبلوماسية ُتشنِّل، عن طري  الوسائل القضائية، إجـراءات »تعترب ح  للدولة. وقد ذكرت: 
 .(8)«للدفاع عن حقو  الدولة

تلحـــ   وهبـــ ا فـــ ن احلـــ  يف ممارســـة احلمايـــة الدبلوماســـية حـــ  خـــاص ابلدولـــة إلصـــال  األضـــرار الـــي
ي العالقــة بينــ  مبواطنيهــا ورعااهــا، ولــ لك فبمجــرد أن تتــدخل الدولــة حلمايــة الفــرد املتمتــ  جبنســيتها تنتهــ

ولة، لتحل حملها عالقة جديـد  بـن دولـة الفـرد املضـرور والدولـة الـي ارتنبـت الفعـل غـري ؤ وبن الدولة املس
 الدويل.املستوى  إىلاملشروع، فيتحول الن اع من املستوى الداخلي 

ويرتتــ  علــ  اعتبــار احلمايــة الدبلوماســية حقــا خاصــا ابلدولــة عــدد مــن النتــائ  يف غايــة األتيــة والــي 
 تتم ل يف األيت:ـ

للدولــة مطلــ  احلريــة يف التــدخل أو عــد  التــدخل حلمايــة مواطنيهــا، فهــ ا األمــر خيضــ  للســلطة  -2
 مة بتربيـر قرارهـا لي طريقـة كانـت، والفـرد ال التقديرية املطلقة لدولة الش   املضرور، دون أن تنون مل

يستطي  أن جيرب دولت  عل  ممارسة احلماية الدبلوماسـية إذا حلـ  بـ  ضـرر. وحمنمـة العـدل الدوليـة أشـارت 
، إىل حرية الدولة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية عندما قررت 2993عا  "برشلونة القوي ااركة"يف قضـــــية

                                                        
 .83 ، ص 2949 عا ،  القاهر ،النهضة العربية  دارالطبعة الرابعة ، « القانون الدويل وقت السلم»حامد سلطان . 3
 .89، مصدر سب  ذكره، ص حامد سلطان. 8



 

 قا ون احلماية الدبلوماسية    ر  ها 

633 

ومدى  ،ن للدولة احلرية التامة يف تقدير ما إذا كانت ستمارل احلماية الدبلوماسية....جي  أن ينو »ان  
 (9)«.ينتهي أجل ه ه احلماية... نطا  ه ه احلماية، ومىت

ـ إن للدولة احل  يف التنازل عن حقها يف محاية رعااها سواء بعد وقوع الفعل الضار أو قبل وقوع ،  1
عــوى املسـؤولية الدوليــة يف أي مرحلــة مـن مراحلهــا، بــل والتنـازل عــن تنفيــ  كمـا وــا احلــ  يف التنـازل عــن د

احلنــم الصــادر ملصــلحتها بعــد صــدوره، وال يــؤثر يف صــحة التنــازل رضــا الفــرد موضــوع احلمايــة ابلتنــازل أو 
اعرتاض  علي ، وإن القرار ال ي تت  ه الدولة يف ه ا الصدد ينون من قبل أعمال السياد ، الـي ال جيـوز 

 الطعن فيها أما  اااكم الداخلية.
كـ لك يرتتــ  علــ  اعتبـار احلمايــة الدبلوماســية حقـا للدولــة الــي حيمـل املضــرور جنســيتها، مطلــ  -7

احلريــة يف اختيــار حل ــة حتريــك دعــوى املســؤولية الدوليــة، ويف اختيــار وســيلة حترينهــا واجلهــة القضــائية الــي 
 تلتج  إليها.

 م  الدولة املدع  عليها أا  كانت شروط الصلح وأحنام ، حـىت ولـو كـان ـ للدولة احل  يف التصاو6
 (21)من شألا املسال حبقو  الفرد موضوع احلمــاية أو اإلضرار ب .

إذا حنم للدولة املدعية بتعويض، فلها مطلـ  احلريـة يف حتديـد كيفيـة التصـر  فيـ ، وال يوجـد يف  -5
تســليم التعــويض كلــ  أو بعضــ  للفــرد موضــوع احلمايــة، والتعــويض يف القــانون الــدويل العــا  مــا يلــ   الدولــة ب

ن ر القانون الدويل ح  للدولة وليس ح  من حقو  الفرد، ومـن مث فلهـا حريـة التصـر  فيـ  علـ  النحـو 
 (22)ال ي تراه.

حـ  للدولـة وليسـت حقـا  ،ومن ما تقد  فقد أوضحت أن احلمايـة الدبلوماسـية يف تنييفهـا الصـحيح
رتت  عل  ه ا التنييف نتيجة منطقية مقتضاها أن التنـازل عـن احلمايـة الدبلوماسـية مـن األمـور للفرد، وي

بشرط كالفوا"، الن الش   ال "اجلائ   للدولة، ولنن  ينون ابطال إذا وق  من الفرد، يف صور  ما يعر 
 (21)ميلك التنـــــازل إال عن حقوق  وحدها دون تلك ال ابتة لغريه من األش اص.

 يعة احلماية الدبلوماسية ب
، كان يُن ر إىل احلمايـة الدبلوماسـية كحـ  للدولـة ولـيس للفـرد الـ ي تعـرض للتعسـف مبوجـ   تقليدا 
القانون الدويل. ويُعترب الضرر الواق  عل  ش   أجنيب ضرر ا غري مباشـر لوطنـ  وعنـد تنـاول قضـيت  يُن ـر 

 ا يعين أن الدولة ليست لي حال من األحوال مل مة إىل الدولة ابعتبارها تؤكد عل  حقوقها اراصة. وه
مبعاجلة قضية أحد مواطنيها واللجوء إىل احلماية الدبلوماسية إذا اعتربت أن ه ا اإلجراء ال خيد  مصاحلها 

 (26) (27) .السياسية واالقتصادية
                                                        

 .222، مصدر سب  ذكره، ص احلميد مجعة حاز  عبد. 9
 .39، مصدر سب  ذكره، ص احلميد سامي عبد حممد. 21
 .34، مصدر سب  ذكره، ص هشا  صاد . 22
 .87، مصدر سب  ذكره، ص احلميد سامي عبد حممد. 21
، ص 2941رســالة دكتـوراه، جامعــة ابريـس، عــا « االيــة يف القـانون الـدويل  اإلصـالاسـتنفاد وســائل »الع يـ  ســرحان  عبـد. 27

221. 
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 املرطلبات ال ا و ية
بل أن تقرر الدولة بشنل صحيح تبين يعرت  القانون الدويل العريف بوجود شروط معينة جي  تلبيتها ق

مصــاو أحــد مواطنيهــا. والشــرطان الرئيســيان تــا اســتنفاد ســبل االنتصــا  االيــة واســتمرار لتــ  الشــ   
 (25).ابجلنسية

 اسرنفاد سب  اال رصا  احمللية
قـد أعطـ  لن تنون املناصر  الدبلوماسية ملطال  أحد املواطنن مقبولة دولي ا ما م ينن املـواطن املعـين 

الدولة املضيفة الفرصة لتصحيح ارطأ ال ي مت ارتناب  حبق  من خالل وسائل االنتصا  الوطنية اراصـة 
هبا. عاد  ما يعين استنفاد سبل االنتصا  أن  يتعن عل  الفرد أوال  السعي يف دعواه ضـد الدولـة املضـيفة 

قبل مطالبة الدولة الـي حيمـل جنسـيتها  من خالل حماكمها الوطنية وصوال  إىل أعل  مستوى من التقاضي
(24).الشروع يف التعامل م  ه ه الدعوى وقيا  الدولة بعمل ذلك بشنل صحيح

 

 آليات إعمال الحماية الدبلوماسية المبحث الثاني:

فرهــا ملمارســة احلمايــة الدبلوماســية وأهــم اإلشــناليات ايف هــ ا املبحــ  ســنقو  ببيــان الشــروط الــالز  تو 
 بيان وسائل مباشر  احلماية الدبلوماسية.إىل ه ه الشروط، مث سنتطر   الي تنمن يف

 بروط ممارسة الحماية الدبلوماسية املطلب األول:

 حاالت ازد اال اجلنسيةال أ
إذا كان من املسلم ب  أن القـانون الـدويل ال يتـدخل يف حتديـد املعـايري والقواعـد القانونيـة الـي تعتمـدها 

تربهم من رعااها وابلتـايل تصـبج علـيهم جنسـيتها، غـال أن املشـاكل الـي أاثرهتـا الدول ألجل حتديد من تع
حاالت تعدد اجلنسية، أوجدت تنازعا بن عد  أن مـة قانونيـة حـول موـن مِّـن الـدول وـا احلـ  يف ممارسـتها 
ل احلماية الدبلوماسية لصاو ش   واحد، وذلك سواء كانت ه ه احلماية ضد دولة أخرى اثل ة ال حيم

 .جنسيتها أو ضد دولة يتمت  هو أيضا جبنسيتها
القاعد  األساسية األوىل: هي أن  ليس للش   أن يطل  احلماية مـن دولـة ضـد دولـة أخـرى يتمتـ  
هــي أيضــا جبنســيتها )تــوازي الســيادات( لنــن ُــ  اإلشــار  يف هــ ا اجملــال إىل أنــ  يف حالــة كــون جنســية 

فــ ن احلمايــة واملطالبــة الدبلوماســية جــائ  ، أمــا يف حالــة كــون جنســية الدولــة املطالبــة هــي اجلنســية الفعليــة، 
 .الدولة املطالبة هي جنسية اثنوية أي غري فعلية،

                                                                                                                                            
 .227ـ  221، نفس املصدر الساب ، ص لع ي  سرحان عبدا. 26
دار النهضـة  األوىلالطبعـة « اإلسـالميةالضـرر يف القـانون الـدويل العـا  والشـريعة  إلصـال املطالبـة الدوليـة »الغين حممـود  عبد. 25
 .218ص 2984، قاهر العربية، ال
 .219، مصدر سب  ذكره، ص الغين حممود عبد. 24
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القاعد  األساسية ال انية: هي حالة كون الدولـة املطالـ  منهـا )املتسـببة يف العمـل غـري املشـروع( دولـة 
 (23).ال حيمل الش   جنسيتها

 :ة اماصةجنسية ا  خاص املعنويال  ب
ابلنســبة جلنســية األشــ اص املعنويــة اراصــة وخباصــة الشــركات التجاريــة العامليــة النــربى، ف نــ  يفــرتض 
فيها أيضا لتعها ابجلنسية حـىت تتمتـ  ابحلمايـة الدبلوماسـية، لنـن غالبـا مـا تنـون هـ ه الشـركات متعـدد  

دد ، فاملساتون قد ينونون من اجلنسيات، وه ا سواء كان نشاطها ضمن بلد واحد أو ضمن بلدان متع
دول متعدد  دون سيطر  جنسية دولة ما عل  حصة األسد، من رأل مال الشركة، أو أن تنون السـيطر  
جلنسية دولة بعينها، كما قد ينون املساتون من دولة ما ومنشأ الشـركة يف دولـة أخـرى غـري دولـة املنشـأ، 

 .أو املساتن أو أن ينون النشاط يف بلد آخر غري بلد املنشأ
و ا، ف ن الدول غالبا ما تعتمـد علـ  معـايري قانونيـة خمتلفـة ألجـل مـنح جنسـيتها وـ ه الشـركات فمـن 
الدول مـن اعتمـدت علـ  معيـار بلـد التسـجيل واملقـر االجتمـاعي )قـانوين و شـنلي(، وهـو معيـار ال يعـري 

ي يتم مبوجبها تنـوين رأ ـال الشـركة أتية جلنسية األش اص أو الشركات أو منان النشاط أو النيفية ال
أو كيفية الرقابة املمارسة عليها، ومنها ما تعتمد عل  املعيار االقتصادي قـانوين ومصـلحي(، أي أن ُعـل 
الشركة من إقليم الدولة مقرا اجتماعيا وا وان تست مر جل رأ اليهـا وختصـ  جانبـا كبـريا مـن نشـاطها يف 

االعتماد عل  قانولا يف اإلنشاء، ومـن الـدول مـن تعتمـد علـ  معيـار الرقابـة ه ا البلد، ه ا ابإلضافة إىل 
)معيـار اجلنســية الفعليــة(، أي علــ  جنســية غالبيــة األشـ اص املســاتن يف تلــك الشــركات واحلــائ ين فيهــا 

 (28).عل  حصة األسد
غالبيـة الشـركاء يبق  أن نشري يف األخري إىل أن هنـاك حـاالت قـد يسـمح فيهـا اسـت ناءا لدولـة جنسـية 

 :املساتن من ممارسة محايتها لصاو مواطنيها وهي
إذا ما مت استهدا  هؤالء األش اص ابعتبار انتمائهم جلنسية دولة بعينها، وم ينـن بوسـعهم إتبـاع  -

 .أي طريقة ألجل استيفاء حقوقهم
 .حالة وجود اتفا  ثنائي أو دويل يقضي ب لك- 
 .ضة كشرط مفروضة ألجل احلصول عل  االست ماراتحالة كون جنسية الشركة مفرو  -
 .حالة ما إذا شنل زوال أو انقضاء الشركة مانعا أما  املساتن ألجل املطالبة حبقوقهم -

 :الشرط الثا :  رط اسرنفاذ مجيأل  رق الرظلم الدا لية
واســـتفاء وهــو شــرط اســتقر عليــ  الفقــ  والقضــاء الــدولين، إذ علــ  الشــ   أن حيــاول محايــة نفســ  

حقوق  تتابعا يف الداخل قبل اللجوء إىل احلماية الدبلوماسية، وجيد ه ا الشرط أصل  ومرجع  التـارخيي يف 
خطاابت ال أر الي كان يتحصل عليها الضحاا أو ذويهم ألجل االنتقا  من اجلاين أو عشريت ، فقبل ه ا 

                                                        
 .223، نفس املصدر الساب ، ص الع ي  سرحان عبد. 23
 .86، مصدر سب  ذكره، ص احلميد سامي عبد حممد. 28
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الداخليـة قبـل احلصـول مـن طـر  امللـك علـ  اإلجراء كان يوج  األش اص املتضررين للت لم أمـا  ااـاكم 
 (29).خطاب ال أر

واود  األساسي من إعمال ه ا الشرط هو من جهة، التقليل من املنازعات املطروحة عل  املسـتوى 
الــدويل، ومــن جهــة أخــرى إخطــار الدولــة صــاحبة الســياد  واملتســببة يف األضــرار إخطــار أخــريا ولائيــا قبــل 

 .اللجوء إىل املسر  الدويل
 :ويست و تطبي  ه ا الشرط يف احلاالت التالية

 .حالة تعرض ن  اتفاقي يقضي خبال  ذلك .2
 .حالة كون طر  الت لم والعدالة معدومة يف تلك الدولة .1
 .حالة وجود نق  قانوين أو قضائي ال يسمح ابالدعاء ضد الدولة أو أجه هتا .7
 .حالة رفض دعاوى أو ت لمات مماثلة .6
 .شتهار اااكم الداخلية ابلفساد واضطهاد األجان حالة ا .5
 .حالة احلروب واالضطراابت الداخلية ارطري . 4
 .حالة تعرض حيا  الش   وأمن  إىل ارطر ااد  .3

 :الشرط الثالث:  رط ا ايدي النظيفة
أي وهو أن تنون سلوك الش   ال ي تتـدخل الدولـة حلمايـة ن يفـا، أي أن ال ينـون قـد تـورط يف 

عمــل مــن أعمــال التجســس أو حمــاوالت قلــ  الن ــا  أو الت ريــ  أو اإلخــالل ابلقــانون الــداخلي للدولــة 
 .الي يقيم فيها

كما ال جي  أن تتعارض تصرفات  م  أحنا  القانون الدويل كالتورط يف االُار ابلرقي  أو املشاركة يف 
 .العمليات اإلرهابية أو ارتناب جرائم دولية

، إخفــاء جنســيت  احلقيقيــة ومفاجــأ  الدولــة الــي يقــيم فيهــا إىل عــد  تعمــد هــ ا األخــري إلضــافةهــ ا اب
 .األخري

ونـــ كر يف األخـــري إىل أن الدولـــة احلاميـــة ليســـت يف حاجـــة إىل وجـــود ســـب  حمـــدد كـــي لنـــ  وتـــرفض 
فـة ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاو ش   من رعااها، لنن إذا ما كانت سري  ه ا الش   غري ن ي

فــ ن الدولــة ُــد املــربر النــايف ألجــل رفــض محايتــ ، كمــا قــد يســتعمل هــ ا الشــرط كوســيلة دفــ  مــن طــر  
الدولة املتسببة يف األضرار أو املت لم منهـا حـىت تـت ل  مـن مسـؤوليتها، وخباصـة إذا مـا كـان هـ ا األخـري 

 .هو املتسب  أو املشارك بتصرفات  يف حدو  تلك األضرار
 تمرارهاسران اجلنسية واس

                                                        
 .223، مصدر سب  ذكره، ص الغين حممود عبد. 29
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يتم ـل الشــرط املهـم ال ــاين يف أن الشـ   الــ ي تعـرض لل لــم جيـ  أن ينــون حمتف ـ ا جبنســية الدولــة 
املناصر  من  حل ة تعرض  للضرر وحـىت رفـ  الـدعوى عـن طريـ  املناصـر  الدبلوماسـية. وإذا تغـريت جنسـية 

ابقة تبين دعواه بشنل صحيح. الفرد املعين يف ه ه األثناء، فلن ينون مبقدور الدولة صاحبة جنسيت  الس
وقد يتم أيض ا رفض الدعوى الي ترفعها الدولة ابلنيابة عن مواطنها أو اإلعالن للا غري جائ   إذا م ينن 

 (11).هناك ارتباط فعال وحقيقي بن املواطن املعين والدولة الي تسع  حلمايت 
 املطلب الثاني:وسائل مبابر  الحماية الدبلوماسية

   ه ه احلماية طابعا ن اعيا أو طابعا غري ن اعي، وه ا حبس  التقدير ال ي ترتئي  الدولة وقد تت 
لنن ُ  اإلشار  يف ه ا اجملال إىل أن املبادئ واألحنا  املتعلقة ابحلماية الدبلوماسـية قـد عرفـت يف 

يف جمـال محايـة حقوقـ  اآلونة األخري  شيئا من املسال لصلها التقليدي، وهـ ا ملـا أضـح  يتمتـ  بـ  الفـرد 
النوا  الصلبة حلقو  اإلنسان، محاية االست مارات الدولية(، كمـا أن بعضـا مـن الـدول )األساسية أو املالية 

 .من أضحت تتنازل اتفاقا أو معاملة ابمل ل عن ممارسة م ل ه ه احلماية
ازعات الدولية، ونـ  علـ  وقد تضمن مي ا  األمم املتحد  بيا   ملا يعد من الوسائل السلمية حلل املن

أن الــدول مينــن أن تتبــ  حلــل منازعاهتــا ابلطــر  الســلمية أســلوب املفاوضــة والتحقيــ  والوســاطة والتوفيــ  
والتحنيم والتسـوية القضـائية أو اللجـوء إىل التن يمـات اإلقليميـة أو غريهـا مـن الوسـائل السـلمية الـي يقـ  

 عليها اختيارها.
وســائل سياســية ووســائل قضــائية، حيــ  أن ممارســة هــ ه الوســائل  إىلومينــن أن نقســم هــ ه الوســائل 

الدولة ذاهتا، فلهـا أن ختتـار الوسـيلة الـي تراهـا أجـدى يف حـل ارـال ، مادامـت ال ختـالف  إىلأمر يرج  
الوســائل السياســية، مث تعقبهــا  إىلفقــد تلجــأ أوال  ،قواعــد القــانون الــدويل عنــد اختاذهــا للوســيلة الــي تراهــا

سائل القضائية إذا م حتصل عل  حقوقها أو حقو  مواطنيها، عن طري  الوسائل السياسية، وقد تلجأ ابلو 
للسـرعة يف  الوسائل القضائية، كما وا أن تست د  أك ر من وسيلة يف وقت واحد ضـما    إىلمن  البداية 
 (12)حسم الن اع.
 : الوسائ  السياسية لل ماية الدبلوماسية:ا   الفرع 
وســائل السياســية الــي مينــن أن تلجــأ إليهــا الدولــة بصــدد ممارســتها للحمايــة الدبلوماســية لصــاو أن ال

 برز ه ه الوسائل:أل نشري أييتمواطنيها عد  ومتنوعة. وفيما 
 أ ال ال  اية البعثات الدبلوماسية  ال نصلية.

ريـ  التفـاوض مـ  الدولــة إن البع ـات الدبلوماسـية تقـو  بـدور هـا  يف جمـال احلمايــة الدبلوماسـية عـن ط
 املضيفة. كما للهيئات القنصلية وظائفها اراصة هب ه احلماية.

 دور البع ات الدبلوماسية والقنصلية:

                                                        
 .212ص ، 2995 النهضة العربية، القاهر  ، داراألوىلالطبعة « مفهو  الضرر يف دعوى املسؤولية الدولية»عصا  ز يت . 11
 .212، ص 1112اجلنسية، اجل ء األول، جامعة دمش ، « القانون الدويل اراص»فؤاد دي  . 12
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البع ات الدبلوماسية هي أدا  لالتصال بن الدولة املوفد  وا والدولة املوفد لديها، حي  تقو  بتم يـل 
، وأيضا تقو  ابلتفاوض م  حنومة الدولة املوفد لديها يف كل ما الدولة املوفد  وا أما  الدولة املوفد لديها

يهــم الدولــة املوفــد ، والعمــل علــ  تقريــ  وجهــي ن ــر الــدولتن يف املســائل املشــرتكة، ويــتم هــ ا التفــاوض 
عاد  بن رئيس البع ة ووزير خارجية الدولة املعتمد لديها أو من يقو  مقام ، كما ان  من وظائف البع ات 

لوماسية محاية مواطين الدولة املوفد  للبع ة ـ األش اص الطبيعين واملعنوين ـ إذا وق  اعتداء علـيهم أو الدب
 .(11)عل  أمواوم وذلك يف احلدود املقرر  وف  قواعد القانون الدويل

فاملم ــل الدبلوماســي مــن خــالل وظيفــة التفــاوض يقــو  لــدي الدولــة األجنبيــة املعتمــد لــديها مبمارســة 
اية الدبلوماسية وينون مم ال لدولت  عندما يقو  لي عمل لصاو مواطين الدولة هب ا الشـأن. ويقصـد احلم

اتفا  يتضمن قواعد إىل ابلتفاوض تبادل الرأي بن ش   أو أك ر من أش اص القانون الدويل للتوصل 
 (17)تن يم موضوع معن أو تسوية ن اع قائم بينهم.

ــــة بتقــــد  ارــــدمات ول ــــل البع ــــات القنصــــلية أحــــد ا ــــوات الــــي مينــــن مــــن خالوــــا أن تقــــو  الدول لقن
واملساعدات ملواطنيها يف ارارج، وتعد القنصليات أهم وسائل محاية املواطنن يف ارـارج. فعلـ  الـرغم مـن 
أن القنصل ليست لدي  أية صفة دبلوماسية أو ل يلية، وأن وظيفت  السياسية حمدود ، إال أن عدد البع ات 

صــلية يــ داد بصــفة خاصــة يف املنــاط  ذات األتيــة التجاريــة. ومــن أهــم الوظــائف الــي لارســها اويئــات القن
القنصــلية محايــة مصــاو الدولــة املوفــد  ومصــاو مواطنيهــا ـ األشــ اص الطبيعيــن واملعنــوين ـ يف الدولــة 

لمـــوظفن القنصـــلن حريـــة املضـــيفة وذلـــك يف احلـــدود الـــي يســـمح هبـــا القـــانون الـــدويل. ابإلضـــافة اىل أن ل
االتصال مبواطين الدولة املوفد  ومقابلتهم، وأن ينون ملواطين الدولة املوفد  احلرية ذاهتا ابلنسـبة، لالتصـال 

 ابملوظفن القنصلين ومقابلتهم.
 الوسائ  السياسية يف احلماية الدبلوماسية اث يا :

اثل ة أو وساطة تقو  هبا دولة أو هيئة دولية،  محيد  تقو  هبا دولة وتنون ه ه املسائل يف هيئة مساعو 
 (16)األيت:وف  أو عن طري  التوفي  أو التحقي ، وسو  نوضح ه ه الوسائل 

 ال املساعي احلميد :3
املساعي احلميد  ـ بشنل عا  ـ هي إجراء للتسوية السلمية يتم ل يف قيا  دولة أخرى أو من مة دولية 

ماسيا  إلجياد سبيل لالتفا  بن دولتن متنازعتن، وال ينون القائم أو ش صية ذات منانة، ابلسعي دبلو 
تســــوية إىل ابملســــاعي احلميــــد  طرفــــا  وال يتــــدخل يف تســــوية النــــ اع، وإمنــــا يقتصــــر دوره علــــ  إاثر  الســــعي 

 وحترين .
 الوسا ة: ال1

                                                        
 .217، مصدر سب  ذكره، ص فؤاد دي . 11
 .276، مصدر سب  ذكره، ص عصا  ز يت. 17
قــانون الـدويل ولتطبيقاهتــا الـي هتــم الـدول العربيــة، حماضـرات القيــت دراســة ألحنـا  ال« املســؤولية الدوليـة»حممـد حــافظ غـامن . 16

 .225، ص 2947 عل  طلبة قسم الدراسات القانونية العربية، ، القاهر 
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تن، وللدولة ال ال ة أن ويقصد هبا قيا  دولة اثل ة ابلسعي إلجياد تسوية للن اع القائم بن دولتن متنازع
 تشرتك يف املفاوضات الدائر  بن الطرفن املتنازعن، وأن تقرت  حال  للن اع.

وختتلــف الوســـاطة عـــن املســـاعي احلميــد  لن الطـــر  ال الـــ  يتـــاب  املفاوضــات الـــي تـــتم بـــن أطـــرا  
 .ةيف األسال بنولا اختياريالن اع، ويقو  أيضا ابقرتا  احلل ال ي يراه مناسبا للن اع، وتتمي  الوساطة 

 الر  يق: ال1
التحقي  إذا كان هناك ن اع حول بعض الوقائ ، كما أن بعض اجلهـات املنلفـة إىل تلجأ الدولة عاد  

التحقيـ  السـتجالء نقـاط معينـة. و تتضـمن  حبل نـ اع مـا ـ كمحنمـة حتنـيم أو جلنـة توفيـ  ـ قـد تلجـأ اىل
وـــا رئـــيس ومســـجل ومنـــان حلفـــظ األرشـــيف، وتنشـــأ جلنـــة  مـــن األشـــ اص وينـــون ا  جلنـــة التحقيـــ  عـــدد

 التحقي  عاد  ملد  حمدود ، وملعاجلة موضوع معن.
كمـا تنـون مهمـة اللجنـة قاصـر  علـ  مجـ  احلقــائ  ووضـعها حتـت تصـر  الطـرفن كـي يتصـرفوا علــ  

حنـيم الـدويل ضوئها، ويقررا إما الدخول يف مفاوضات مباشر  بقصد حل الن اع، أو يقررا عرضـ  علـ  الت
 (15)أو عل  حمنمة دولية.

 ال الرو يق:4
جلنــة بقصــد أن تقــد  اقرتاحــات لتســوية النــ اع، دون أن ينــون لتلــك املقرتحــات إىل وهــو إحالــة النــ اع 

 صفة اإلل ا .
وإن كـان لـيس مث مـا مينـ  » وتتنون جلنة التوفي  غالبا  من أش اص يـتم اختيـارهم بصـفتهم الش صـية

مبـا »، وهي ت ـم عـاد  أشـ اص حيملـون جنسـية أطـرا  النـ اع «الر ية أو الوظيفية من اختيارهم بصفتهم
، وأشـ اص آخــرين يـتم اختيـارهم ابتفــا  بـن األطــرا  «يطمـئن الـدول علــ  عـرض مواقفهـا بطريقــة أمينـة

 املعنية.
د حـل النـ اع بطريقـة وديـة، بيـإىل وهناك تقارب بن الوساطة والتوفي  من حي  اوـد  وهـو التوصـل 

ألما خيتلفان من حي  أن الوساطة تعمـل علـ  مجـ  طـريف النـ اع للقيـا  مبفاوضـات مباشـر  بينهمـا، علـ  
حــن أن التوفيــ  يــتم بواســطة جلنــة حمايــد  حتيــل إليهــا الــدول املتنازعــة مشــنلتها لتقــو  بفحصــها ودراســتها 

 والتحق  من وقائعها، مث اقرتا  احللول املالئمة للن اع.
 الوسائ  ال ضائية لل ماية الدبلوماسية: ثا :الفرع ال

ضـــرر والدولـــة تالوســـائل القضـــائية يـــتم ابلرضـــا املتبـــادل بـــن الدولـــة الوطنيـــة للمـــواطن املإىل إن اللجـــوء 
 ولة عن الفعل الضار. وتنحصر اويئات القضائية يف نوعن تا: هيئات التحنيم واااكم الدولية.ؤ املس

 هيئات الر كيم الد لية أ ال:
 تتعدد أشنال التحنيم ال ي مينن اللجوء إلي  بصدد احلماية الدبلوماسية، كاأليت:

 أال حمكمة الر كم الدائمة:

                                                        
 .235، ص 2993ابريس « قاعد  اجلنسية إما  اااكم الدولية»أريك ويلر . 15
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ولنن ه ه اانمة ليسـت دائمـة   ،2899تعد حمنمة التحنم الدائمة من أهم إجنازات مؤلر الهاي 
عينـــن مقـــدما  للقيـــا  كمـــا يـــوحي أ هـــا، حيـــ  ألــــــا ال تتنـــون مـــن قضـــا  دائمـــن، وإمنـــا مـــن أشـــ اص م

مبهمات التحنيم، ترشحهم دووم )األطرا  يف اتفاقية فض املنازعات ابلوسائل السـلمية( مـن بـن رجـال 
 القانون املعروفن ومبعدل أربعة لنل دولة عل  األك ر وملد  سب  سنوات قابلة للتجديد،

للفصـل يف النـ اع املعـن والـي تتـألف ومن بن ه ه األ اء ختتار الدول املتنازعـة أعضـاء اويئـة اراصـة 
. عضـوا، ومـن بيـنهم يـتم 25ـ  21من مخسة أعضاء، وعل  ه ا ف ن حمنمة التحنيم الدائمة تتنون مـن 

 اختيار القضا  للفصل يف ن اع معن طبقا  لشروط االتفا  املوق  علي  من قبل أطرا  ارصومة.
مب ابة قلم كتات  للمحنمة، وهـو اجلهـاز الوحيـد  ويوجد املنت  الدويل و ه اانمة يف الهاي، وهو

 (14)الدائم للمحنمة الدائمة للتحنيم.
ويف  ،2911يف عشرين قضية كـان آخرهـا يف عـا   2899ولقد فصلت اانمة من  إنشائها يف عا  

الئحــة التحنــيم والتوفيــ  يف املنازعــات الدوليــة بــن طــرفن "أعــد املنتــ  اإلداري للمحنمــة 2941عــا  
، ومن مث استحدثت اانمة القواعد الي مبقتضاها أمنن أن حتال إليها املنازعات الي "تا فقط دولةأحد

 تق  بن الدول من  حية واألفراد والشركات التجارية اراصة من  حية أخرى.
 حماكم الر كيم اماصة:  :ب

مث حتـــل. وخيتلـــف اختيـــار يقصـــد هبـــا تلـــك ااـــاكم الـــي تنشـــئها الـــدول للتحنـــيم يف منازعـــات معينـــة 
اانمن من حالة ألخرى حس  اتفا  الطرفن. وتستند حماكم التحنيم اراصة ك ريا  علـ  القواعـد الـي 

  بشــأن إجــراءات التحنــيم، وقــد تبنــت جلنــة القــانون الــدويل  2993عــا  "الهــاي"نصــت عليهــا اتفاقيــة
عد  قواعـد إىل  2958حنيم، وقد انتهت عا  القواعد املن مة للت 2957التابعة لألمم املتحد  من  عا  

 تتعل  إبجراءات التحنيم.
 جلنة الدعا ى املخرلطة:ال جال 

ويطلـ  عليهــا أســم حمــاكم التحنـيم امل تلطــة، وتشــنل هــ ه اللجــان عنـدما ينــون هنــاك عــد  طلبــات 
جلــان الــدعاوى  تتعلــ  ابألفــراد م يــتم تســويتها بــن بعــض الــدول املعنيــة هبــ ه املطالبــات، يطلــ  عليهــا أســم

امل تلطة لي ا وا عن حماكم التحنيم الي تفصل يف املنازعات الدولية الي ال تتعل  مباشر  بدعاوى فردية. 
الن التحنــيم يف األصــل وســيلة لتســوية املنازعــات بــن الــدول، ولنــن الــدول تقــو  بينهــا بعــض املنازعــات 

 (13)اص الطبيعين واالعتبارين.بسب  األضرار الي تلح  مواطنيها ورعااها من األش 
 احملاكم الد لية: اث يا:

تتم ل اااكم الدولية الي تتوىل وظيفة القضاء الدويل يف حمنمة العدل الدولية واانمة الدولية لقانون 
البحــار، وغرفــة منازعــات قــاع البحــار، ابإلضــافة إىل بعــض ااــاكم اإلقليميــة م ــل اانمــة األوربيــة حلقــو  

                                                        
 .211، ص 2942أكادميية الهاي للقانون الدويل، دورية « املعنوية لألش اصاحلماية الدبلوماسية »بول دي فيشر . 14
 .213، ص 2945ابريس« احلماية الدبلوماسية للمساتن يف الشركات»جان بريي . 13
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ن، وســـو  تقتصـــر دراســـتنا هنـــا علـــ  حمنمـــة العـــدل الدوليـــة ابعتبارهـــا هـــي اانمـــة الدوليـــة ذات اإلنســـا
 االختصاص العاملي.

 :حمنمة العدل الدوليةأـ 
اجلهــاز القضــائي  2968تعتــرب حمنمــة العــدل الدوليــة الــي أنشــئت يف ظــل مي ــا  األمــم املتحــد  عــا  

 الرئيسي لألمم املتحد .
يعتــرب مجيــ  أعضــاء األمــم املتحــد  حبنــم »فقــر  )أ( مــن مي ــا  األمــم املتحــد  ( ال97وطبقــا  للمــاد  )

وإن رفـ  الـدعاوى أمـا  اانمـة حـ  للـدول «. عضويتهم أطرافا  يف الن ا  األساسي انمة العدل الدولية
( الفقـر  )أ( مـن الن ـا  األساسـي انمـة العـدل الدوليـة علـ  أنـ  )للــدول 76فقـط، حيـ  نصـت املـاد  )

فال ميلـك األفـراد أهليـة التقاضـي أمـا   ،دها احل  يف أن تنون أطرافا  يف الدعاوى الي ترف  للمحنمة(وح
حمنمة العدل الدولية، ول لك ف ن دعوى الفرد أو الش   املعنوي ضد دولة أجنبية مينـن أن ترفـ  أمـا  

 حمنمة العدل الدولية بواسطة دولت  فقط.
عليها وفقا  ألحنـا  القـانون الـدويل العـا ، واألحنـا  الـي تصـدرها  وتفصل اانمة يف الن اع املعروض

اانمة لائية غري قابلة لالستئنا ، غري أنـ  مينـن طلـ  إعـاد  الن ـر يف الـدعوى عنـد ظهـور وقـائ  تـؤثر 
يف موضوع الدعوى. ولقد وض  مي ا  األمم املتحد  نوا  التنفيـ  اجلـربي ألحنـا  حمنمـة العـدل الدوليـة، 

ـــت املــاد  )فنصـ ( علــ  أنــ  )إذا امتنــ  أحــد املتقاضــن يف قضــية مــا عــن القيــا  مبــا يفرضــ  عليــ  حنــم 96ـ
من، وو ا اجمللس، إذا رأى ضرور  ل لك أن يقد  اللس اجملانمة، فللطر  األخر أن يلجأ تصدره ه ه ا

 .(18)توصيات  أو يصدر قرارا  ابلتدابري الي جي  اختاذها لتنفي  ه ا احلنم(
 لخاتمةا

إن احلماية الدبلوماسية تتم ل يف قيا  الش   الدويل حبماية مواطنيـ  ورعـااه، إذا اسـتل   األمـر وـ ه 
احلمايــة، ُــاه شــ   دويل آخــر، وفقــا  لقواعــد القـــانون الــدويل العــا . وبدراســي وــ ا املوضــوع )احلمايـــة 

 ـأتها:ومقرتحات الدبلوماسية( فقد توصلت إىل عد  نتائ  
 النتائج: أوال:
  من الوسائل، الوسائل السياسية، والوسائل القضائية.نن وسائل احلماية الدبلوماسية نوعتتضم -2
تعتــرب الوســائل الســلمية حلــل الن اعــات الدوليــة الســبيل الوحيــد املتــا  لتســوية تلــك املنازعــات بعــد  -1

 الدولية. القضاء عل  ح  الدول يف شن احلرب وحتر  است دا  القو  يف العالقات
ال جيــوز للدولــة التــدخل حلمايــة مواطنيهــا دبلوماســيا  مــا م ينــن ســلوكهم يف الدولــة املــدع  عليهــا  -7

 سلوكا  مشروعا .

                                                        
 .245ص، 2989، قضية السي 2993، قضية برشلونة تراكشن 2959حمنمة العدل الدولية: قضية انرتهاندل  . إحنا 18
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ال حي  للدولة الوطنية للمضرور التدخل حلمايت  دبلوماسيا  إال إذا استنفد كافة الوسائل القضائية  -6
  لة، ابست ناء بعض احلاالت الي ال تطب  فيها ه ه القاعد و ؤ   يف القانون االي للدولة املساملتاحة ل
ال جيوز للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية ابلنيابة عن الش   املضرور إال إذا كـان هنـاك رابطـة  -5

 بين  وبن الدولة الي تتوىل محايت ، وتتم ل ه ه الرابطة بعالقة اجلنسية.
فقــة أو رفــض حتمــل مســؤولية املطالبــة دون أن تنــون مل مــة بتربيــر الدولــة الوطنيــة تســتطي  املوا نَّ إ -4

 قرارها ابعتبار أن احلماية الدبلوماسية ح  خاص ابلدولة الوطنية.
 ثانيا: املقيرحات

 املقرتحات التالية:إىل ونتيجة للدراسة السابقة توصلت 
ية وأغلبها غري اثبتـة نـرى ضـرور  ـ ن را  الن القواعد الي تن م احلماية الدبلوماسية مازالت قواعد عرف2

 وض  ن ا  خاص ابحلماية الدبلوماسية عن طري  معاهد  دولية.
ـ ن را للعوامل الي تؤثر يف فاعلية احلماية الدبلوماسية، وخاصة من الناحية السياسية، نقـرت  ضـرور  1

 حقوق . اااكم الدولية ليداف  عنإىل االعرتا  ابألهلية القانونية للفرد يف اللجوء 
/أ( حبيــ  ال 76ـــ وانطالقــا مــن هــ ا املبــدأ نقــرت  تعــديل الن ــا  األساســي اـــنمة الـــعدل الدوليــة ) 7

يشــمل الــدول فحســ ، بــل األفــراد واملن مــات الدوليــة أيضــا وينــون وــا فــروع إقليميــة مــن أجــل ســهولة 
 التقاضي بن أطرا  الن اع.

 قائمة المراج 
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  اإلبداع التسويقي وأثره في تصمي  البناء األخضر

Creativity marketing and its impact on green building 

design 

                Assist. lec. Hossein W. Hossein (1) م.م. حسين وليد حسين
                Assist. lec. Ahmed A. Mahmmod (2) م.م. احمد عبد محمود

 المستخلص

 ،اثر االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضر يف املن مات املعاصـر يهد  ه ا البح  اىل حتديد 
يف ضـــمان توظيـــف ابعـــاد التســـويقي االبـــداعي وقـــد اشـــارت مشـــنلة البحـــ  اىل وجـــود قصـــور واضـــح يف 

ومت  ،كميدان للتطبي   ملرك  الوطين لالستشارات اوندسيةاواختري  ،تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة
 املركـ ( فـردا  مـن املـوارد البشـرية يف 15ط واملنونـ  مـن )ياختيار عينـة البحـ  بطريقـة العينـة العشـوائية البسـ

وقـد اعتمـدت االســتبان  كـادا  للحصـول علــ  بيـا ت البحـ  الــي مت اعـدادها ابالسـتناد اىل عــدد  ،اعـاله
واســت د  الــرب م  االحصــائي اجلــاه   ،س اجلــاه   بعــد اخضــاعها الختبــارات الصــد  وال بــاتمــن املقــايي

(SPSS يف ادخال وحتليل بيا ت البح )،  وقد اسفرت االدوات االحصائية عن عدد من النتائ  اكدت
خضـر لالبـداع التسـويقي يف تصـميم البنـاء االمع مها عل  وجـود عالقـة ارتبـاط واتثـري ذات داللـ  معنويـة 

ضـرور   انوعليـ  اوصـ  الباح ـ ،وبناء عل  ذلك مت قبول الفرضيات الرئيسة والفرعيـة الـي تضـمنها البحـ 
والـي مـن املمنـن ان  االبـداع التسـويقيقيا  املن مة املبحوثة بتحديد اهم اجملاالت الي تتمت  هبـا يف جمـال 

 .جمال تصميم البناء االخضرتوظفها يف 

                                                        
 وزار  التعليم العايل والبح  العلمي. - 2
 وزار  التعليم العايل والبح  العلمي. - 1
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Abstract 
This research aims to determine the impact of creative marketing in the 

design of green building in contemporary organizations, noted the research 

problem to the existence of obvious deficiencies in the employment of the 

dimensions of the marketing creative in ensuring the green of the 

organization researched construction design, and was selected the 

National Center for Engineering Consultancy as an arena for the 

application, has been selected sample Find a way random sample simple, 

consisting of (25) members of the human resources in the center above, 

has adopted a questionnaire as a tool to get search data that had been 

prepared on the basis of a number of measures ready after subjected to 

tests of validity and reliability, and use statistical program Ready (SPSS) in 

the introduction and analysis of data Search, has resulted in the statistical 

tools for a number of results confirmed most of an association and the 

impact of relationship with significance distinguished catalog in green 

building design and construction on it was accepted main and branch 

assumptions contained in the search, and it recommended that 

researchers need to do the surveyed organization identifying the most 

important areas that have in the field of marketing and creativity that could 

be employed in the field of green building design. 

  المقدمة

يعد االبداع التسويقي احد العناصر املهمة لضمان استمرار املن مـة يف العمـل ومنوهـا وتطورهـا يف ظـل 
وذلـــك للـــدور النبـــري الـــ ي ميارســـ  يف تع يـــ  قـــدرهتا علـــ  تطـــوير  ،البيئـــة الدينامينيـــة الـــي تعمـــل ضـــمنها
  تســويقية مبتنــر  تــتالئم مــ  احتياجــات املســتهلنن والــ ابئن الــ ي منتجــات وخــدمات جديــد  وأســالي

ابالرتبــاط  يعــرت كمــا بــدأ العــام   ،تتعامـل معهــم املن مــة والــ ي بــدوره ســينعنس يف تع يــ  مي هتـا التنافســية
وعليــ  اُهــت املن مــات حنــو تصــميم البنــاء االخضــر لتلبيــة احتياجــات  ،الوثيــ  بــن جنــا  املن مــة والبيئــة

نهــا دون اإلضــرار ابي مــن منــو ت البيئــة اايطــة هبــا. ووــ ه اتيــة ســنحاول يف هــ ا البحــ  التعــر  زابئ
ويقــ  هــ ا البحــ  يف اربعــة  ،علــ  اثــر االبــداع التســويقي يف تصــميم البنــاء االخضــر للمن مــات املعاصــر 

هـــود  عـــرض بعـــض اجلنالبـــاح  ةخصـــ  املبحـــ  االول للمنهجيـــة العلميـــة للبحـــ  مـــ  حماولـــ ،مباحـــ 
امــا املبحــ  ال ــاين فقــد حــاول الباح ــان مــن خاللــ  التعريــف  ،الفنريــة الســابقة الــي لننــوا مــن مراجعتهــا

وجاء املبح  ال ال  لتش ي  واقـ  واتيـة متغـريات البحـ  فضـال   ،مبتغريات البح  من الناحية الن رية
ا  خص  املبح  الراب  لعرض اهم واخري  ،عن اختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية الي انطل  منها البح 

مــ  حماولــة تقــد  عــدد مــن التوصــيات الــي مــن شــالا تع يــ  املعرفــة  ،االســتنتاجات الــي خــرج هبــا البحــ 
 وبقدر تعل  االمر مبتغريات البح .
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 المبحث االول: المنهجية العلمية للبحث وبعض الدراسات السابقة

 أ: املنهيية العلمية للبحث: 
الفقر  التعر  عل  املشنلة الرئيسة للبح  واتيت  واهم اهداف  والفرضيات الرئيسة سنحاول يف ه ه 

م  توضيح  ،فضال عن حتديد اهم االدوات املست دمة يف مج  وحتليل البيا ت ،والفرعية الي انطل  منها
 بعض خصائ  العينة املبحوثة:

 أ ال: مشكلة الب ث
 هورهــا وتطورهــا طروحــات ومناقشــات جديــة للتعامــل مــ  لقــد شــهدت اإلدار  ومنــ  املراحــل األوىل ل

ومــن بــن املوضــوعات ذات األتيــة  ،فضــال عــن مناقشــة ظــرو  بيئــة العمــل اراصــة هبــا ،البيئــة اايطــة هبــا
هو االبداع التسويقي وتصميم البناء االخضر ال ي يسـاعد املن مـة علـ  حتقيـ  النبري  يف الوقت احلاضر 
واجباهتا اُاه البيئة الي تعمل ضمنها واحدى ه ه املسؤوليات هي محايتها وعد  العديد من مسؤولياهتا و 

االضرار هبا. وقد ملس الباح ان من خالل املعايشة امليدانية يف ميدان التطبي  ان املنشلة الرئيسـة للبحـ  
االخضــر  تــربز يف وجــود قصــور واضــح وقلــة وعــي ابتيــة االبــداع التســويقي واثــره يف ضــمان تصــميم البنــاء

 : وكما ايتابلتساؤالت  كما مينن ان ت ار عدد من للمن مة املبحوثة.
 است دام قوكيف مينن للمن مات  قتطبيقات وما هي أهم  قابالبداع التسويقيما املقصود  .2
 قهل يوجد وعي كايف لدى االدار  يف املن مة املبحوثة ابتية تصميم البناء االخضر .1
 جنا  تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثةقيف  لتسويقيتطبيقات االبداع اهل تساهم  .7

 اث يا: أ ية الب ث 
والـي ل ـل ظـواهر أداريـة حدي ـة تشـنل  ،تتجل  األتيـة العلميـة للبحـ  مـن خـالل املتغـريات املبحوثـة

  ،"ضـراالبداع التسويقي وتصميم البناء االخإذ حاول البح  اجلم  بن" ،التوج  العا  للمن مات املتمي  
حماولــة قيـال عالقـة االرتبـاط والتــأثري بـن متغـريات البحــ   مـن خـالل للبحـ كمـا تـربز األتيـة التطبيقيــة 

ســـت دا  مقيـــال مت أعـــداده علـــ  وفـــ  عـــدد مـــن املعـــايري واملؤشـــرات العامليـــة وذلـــك اب ،الرئيســـية والفرعيـــة
ائ  مــن املمنـــن ان تســاهم يف تع يـــ  وابلتـــايل التوصــل اىل النتـــ ،انســجاما  مــ  مـــا مطــرو  يف العـــام املتقــد 

تقــد  جمموعــة مــن احللــول للعديــد مــن املشــنالت الــي تواجهــ  فضــال  عــن  ،املعرفــة وارــرب  يف هــ ا اجملــال
 .املن مات يف اجملال املبحو 
 اثلثا: أهدا  الب ث

 مينن حتديد األهدا  الي يسع  البح  اىل حتقيقها اباليت:
  املنتبة العربية والعراقية ابحدى املواضيح احلدي ة يف جمال االدار .تقد  اضافة ن رية متواضعة اىل .2
حماولــة تقــد  جمموعــة مــن املقرتحــات الــي مــن شــالا تع يــ  مســتوى املعرفــة والتطبيــ  املتعلقــة مبتغــريات  .1

 البح .
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تصـــميم البنـــاء االخضـــر يف  وانعناســـ  االبـــداع التســـويقيبـــن والتـــاثري التعـــر  علـــ  طبيعـــة العالقـــة  .7
 للمن مة املبحوثة.

 جماالت االبداع التسويقي يف املن مة املبحوثة.تش ي  ابرز  .6
 اتية تصميم البناء االخضر الي تسع  املن مة املبحوثة اىل حتقيق .التعر  عل   .5

 رابعًا: املخطط الفرضي للب ث
اط والتأثري فضال عن توضيح عالقات االرتب ،يبن امل طط الفرضي توضيحا  للفنر  األساسية للبح 

والنتيجـة املتوقعـة مـن ذلـك  ،"تصميم البنـاء االخضـرواملتغري التاب " ،"االبداع التسويقيبن املتغري املستقل"
 (:2وكما يوضح  الشنل ) ،املتغري التاب  جنا هي 

  امسًا:  رضيات الب ث 
 ا ايت:تتفرع عنها عدد من الفرضيات الفرعية وكم يتن رئيسالبح  احلايل فرضيتنيتضمن 

وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــ  معنويــة بــن االبــداع التســويقي "الفرضــية الرئيســة االوىل تــن  علــ : .2
وتتفــرع عــن هــ ه الفرضــية عــدد مــن الفرضــيات الفرعيــة  ،"وتصــميم البنــاء االخضــر للمن مــة املبحوثــة

 وهي:
 : بعـد االبـداع يف وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـ  معنويـة بـن"الفرضية الفرعية االوىل تن  علـ 

 ."االنتاج والتسعري وبن تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة
 : وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـ  معنويـة بـن بعـد االبـداع يف "الفرضية الفرعية ال انية تن  علـ

 ."الرتوي  والتوزي  وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة

 
 

 
االبداع في االنتاج والتسعير. 

االبداع في الترويج والتوزيع. 

 

 االبداع التسويقي

مرغري مسر   
 )تفسريي(

 
 

 
 

االضاء   الرهوية 
 االلوان  الر ائ 

 

تصميم البناء 

 االخضر

مرغري الرابأل 
 )االسر ايب(

 عمقة اتثري

 ارتباطعمقة 

 ( المخطط الفرضي للبحث1شكل )
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ؤثر االبـــداع التســـويقي اتثـــري ذات داللـــ  معنويـــة مـــن الناحيـــة يـــ"الفرضـــية الرئيســـة ال انيـــة تـــن  علـــ : .1
وتتفــــرع عــــن هــــ ه الفرضــــية عــــدد مــــن  ،"االحصــــائية يف تصــــميم البنــــاء االخضــــر للمن مــــة املبحوثــــة

 الفرضيات الفرعية وهي:
 : معنوية  االنتاج والتسعري اتثري ذات داللةيؤثر بعد االبداع يف "الفرضية الفرعية ال ال ة تن  عل

 ."ناحية االحصائية يف تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثةمن ال
 : معنوية  الرتوي  والتوزي  اتثري ذات داللةيؤثر بعد االبداع يف "الفرضية الفرعية الرابعة تن  عل

 ."من الناحية االحصائية يف وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة
 سادسًا: ادا  مجأل البياانت 

اجلاه   بعد بيا ت البح  من خالل اعداد استبانة ابالستناد اىل عدد من املقاييس مت احلصول عل  
وقــــد مت اخضــــاع االســــتبان  مبقاييســــها املعتمــــد  إىل  ،  مــــ  اغــــراض البحــــ  احلــــايلان مت تنييفهــــا لتــــتالء

ر  اذ مت ُعـرض األســتبان  علــ  عــدد مـن اانمــن املت صصــن يف جمــاالت ادا ،اختبـارات الصــد  وال بــات
مت تعديل فقرات ( ويف ضوء مالح ات وآراء الساد  اانمن 5البالج عددهم ) والقيال والتقو  االعمال
 ،%(83وقـــد حصـــلت مع ـــم فقـــرات األســـتبان  علـــ  نســـبة اتفـــا  بلغـــت ) ،وحـــد  بعضـــها االســـتبان 

فـرد مـن جمتمـ   (21وللتأكد من ثبات أدا  البح  قا  الباح ان بتطبيقهـا علـ  عينـة اسـتطالعية قوامهـا )
معامـل  وقـد بلغـت قيمـة ،( اا  أعيد توزي  االستبانة مر  أخـرى علـ  اجملموعـة نفسـها26وبعد ) ،البح 

ــــا  الفــــا"ال بــــات لالســــتبانة كنــــل  ــــة ودال Alpha–Cronbach (81وفــــ  معامل"كرونب %( وهــــي مقبول
بات عـايل مينـن اعتمادهـا يف وه ا يعين ان االستبان  مبقاييسها امل تلفة ذات ث ،إحصائيا يف نفس الوقت

 أوقات خمتلفة لألفراد أنفسهم وتعطي النتائ  ذاهتا.
 ا ساليب اإلحصائية املسرخدمة يف حتلي  البياانت سابعًا: 

ـــــر م  )SPSSمت اســـــت دا  الـــــرب م  اإلحصـــــائي اجلـــــاه  ) ( يف إدخـــــال وحتليـــــل بيـــــا ت Excel( وب
 :األيت الت بيقيت دامها يف اجلان  ومن أهم األدوات اإلحصائية الي مت اس ،البح 

 معامل التنرار: لغرض حتديد النسبة املئوية لالتفا  حول فقرات البح . .2
الوســط احلســـاي: ويســت د  لتحديـــد مســتوى اإلجابـــة حــول الفقـــرات ومعرفــة مســـتوى املتغـــريات أو  .1

 متوسط تلك اجملموعة.
وهـو اجلـ ر  ،ينة حول الوسط احلساياالحنرا  املعياري: يست د  ملعرفة مستوى تشتت إجاابت الع .7

 ألرتبيعي املوج  للتباين.
معامل االختال : ويست رج من خالل قسمة االحنرا  املعياري عل  قيمة الوسط احلساي لتحديد  .6

 اتية متغريات البح .
 معامل االرتباط لسبريمان: لتحديد نوع العالقة بن متغريات البح  التفسريية واالستجابية. .5
 الحندار ارطي البسيط: لقيال أتثري املتغري املستقل يف املتغري التاب .معامل ا .4
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 اثمنًا:  رمأل  عينة الب ث
اذ مت اختيار املرك  الوطين لالستشارات اوندسية  ،اختريت القطاع الصناعي كمجتم  للجان  العملي

العينـة العشـوائية البسـيطة مـن و مت اختيار عينة البح  بطريقة  ،/ وزار  االعمار واالسنان ميدان للتطبي 
% من جمتمـ  البحـ  وهـي 67( فردا  اي ما يعادل 15املوظفن العاملن يف املرك  وقد بلج حجم العينة )

( توضــيح بعــض خصــائ  1ومينــن مــن خــالل اجلــدول ) ،مــن النســبة املقبــول يف الدراســات االجتماعيــة
 العينة املبحوثة وكما ايت: 

 بحوثة( خصائ  العينة امل1جدول )
 سنوات اردمة الشهاد  النوع البشري

 15 بنالوريول 28 ذكور
 9 سنوات 5اقل من 

 21 سنة 21-4من 
 6 سنة11-22من  3 إ  

كمــا ان   ،( ان نســبة اال   العــاملن يف املن مــة املبحوثــة اقــل مــن نســبة الــ كور1يتبــن مــن اجلــدول )
وه ا من  ،( سنوات5ولديهم خدمة اك ر من ) ،شهاد  اجلامعيةمع م افراد العينة املبحوثة هم من محلة ال

تـايل سـينعنس ذلـك وابل ،املمنن ان يساعد عل  زاد  الدقة والقناعة عند االجابة عل  فقرات االسـتبان 
  يف حتقي  االهدا  املرجو  من حب هم.عل  قدر  الباح ن

 ب: دراسات سابقة: 
رية السابقة الي لنن الباح ان مـن مراجعتهـا واالفـاد  خصصت ه ه الفقر  لعرض بعض اجلهود الفن

فضــال  عــن املســاعد  يف  ،مــن خــالل تعميــ  الرؤيــة والقناعــة ابتيــة البحــ  احلــايل ،منهــا يف البحــ  احلــايل
ي للبحــ  واعــداد ومت االفــاد  مــن هــ ه الدراســات يف تع يــ  اجلانــ  الن ــر  ،البنــاء الصــحيح وــ ا البحــ 

تبــار فرضــيات  الرئيســة والفرعيــة والتعــر  علــ  اهــم االدوات االحصــائية املعتمــد  يف الخ املقيــال املســت د 
 حتليل البيا ت واعالن النتائ  وتفسريها.

 الطاقات املر دد   الرصميم العمرا  املسردام (1001 ،دراسة )عيس  .3
يـــة، وإجيابيـــات يتنـــاول هـــ ا البحـــ  مناقشـــة التـــأثري الســـليب لإلســـت دا  املفـــرط ملصـــادر الطاقـــة التقليد

اإلعتمـــاد علـــ  مصـــادر الطاقـــة املتجـــدد  يف جمـــال التنميـــة العمرانيـــة، مث مناقشـــة مفهـــو  التصـــميم العمـــراين 
 ،االخضـــر ومبـــادىء حتقيـــ  هـــ ا املفهـــو  وأهـــم تطبيقـــات إســـت دا  مصـــادر الطاقـــة املتجـــدد  يف العمـــران

لتصميم العمراين أن تقود اىل ترشيد وينتهي البح  بطر  عد  توصيات مينن من خالل تبنيها يف مرحلة ا
إستهالك الطاقة وتنشـيط اإلعتمـاد علـ  مصـادر الطاقـة املتجـدد  بـدال عـن مصـادر الطاقـة التقليديـة حـىت 
مينـن احلفـاظ علــ  بيئـة األرض ن يفـة صــحية صـاحلة حليــا  اإلنسـان املعاصـر دون اإلخــالل حبـ  األجيــال 

 غري امللوثة.املستقبلية يف ه ه البيئة الن يفة الصحية 
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د ر اإلبالالالالداع الرسالالالالوي ي  الركنولوجيالالالالا يف حت يالالالالق امليالالالالز   (1033 ،دراسالالالالة )الع رمالالالالي  ا الالالالر ن .1
 الرنا سية للبنوك العاملة يف حما ظات  ز  مت  جهة  ظر العممء

يهــد  هــ ا البحــ  اىل دراســة دور اإلبــداع التســويقي والتننولوجيــا يف حتقيــ  امليــ   التنافســية للبنــوك 
اف ـــات غـــ  ، اذ مت إبـــراز هـــ ا الـــدور ومـــدى أتيتـــ  يف حتقيـــ  امليـــ   التنافســـية، ابإلضـــافة إيل العاملـــة يف حم

اختبــار العالقــة بــن املتغــريات املســتقلة والتابعــة فيمــا يتعلــ  بــدور اإلبــداع التســويقي والتننولوجيــا. وقــد مت 
ن إبعـداد اسـتبان  مت توزيعهـا است دا  املنه  الوصفي التحليلي للوصول إىل نتائ  البح ، اذ قا  البـاح و 

( زبون من زابئن ه ه البنوك. وأظهرت نتائ  البح  أن البنوك تتب  611عل  عينة عشوائية منونة من )
ولنن هناك بعـض القصـور الـي  ،اإلبداع التسويقي بصور  جيد  مما يعمل عل  حتقي  مي   تنافسية للبنك

ك ال يـوفر خدمـة االنرتنـت مباشـر  لل بـون بشـنل جمـاين لـدى بينتها نتائ  التحليل والي كان منها أن البنـ
فتح حساب نت أكاونت، و أن البنك ال يهتم ابلتغ ية الراجعة من ال ابئن. كما أظهرت النتائ  أن ه ه 
البنــوك  تتــاب  آخــر املســتجدات يف عــام تننولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والــن م املصــرفية ممــا يعــ ز امليــ   

يـ  مت تقـد  جمموعـة ل  األخ  بعن االعتبـار نـواحي القصـور الـي أوضـحتها نتـائ  التحليـل. وعالتنافسية م
من التوصـيات أبرزهـا أن علـ  البنـوك أن تعـ ز مـن اسـت دا  اإلبـداع التسـويقي لـديها والعمـل علـ  عـالج 

تجدات يف عــام نــواحي القصــور الــي بينتهــا نتــائ  التحليــل، و أن تســتمر هــ ه البنــوك يف متابعــة آخــر املســ
 التننولوجيا واالتصاالت والن م املصرفية واحلرص عل  تطبيقها وحتدي ها وتع ي ها.

( اثالالر اسالالرخدام بطاقالالة االداء املرالالوازن يف تعزيالالز االبالالداع الرسالالوي ي: 1034 ،دراسالالة )الشالالهوان .1
 دراسة حالة يف  زار  السياحة  االاثر االرد ية

بعــاد بطاقــة االداء املتوازنــة )من ــور املــايل ومن ــور العمــالء هتــد  هــ ه الدراســة اىل التعــر  علــ  اثــر ا
وقـــد اختـــريت وزار  الســـياحة  ،ومن ـــور العمليـــات الداخليـــة ومن ـــور الـــتعلم والنمـــو( يف االبـــداع التســـويقي

مت اســــت دا  املــــنه  الوصــــفي التحليلــــي للوصــــول إىل نتــــائ  و  ،واالاثر االردنيــــة كميــــدان للتطبيــــ  البحــــ 
ت االســتبانة كــادا  رئيســة جلمــ  بيــا ت البحــ  واســت د  الــرب م  االحصــائي اجلــاه  اذ اعتمــد ،البحــ 

وقد توصل البح  اىل عدد من النتائ  اتها وجود اتثري ذات داللة  ،( يف ادخال وحتليل البيا تSPSS)و 
ة اوصــ  البحــ  وعليــ ،معنويــة لبطاقــة االداء املتــوازن يف تع يــ  االبــداع التســويقي يف وزار  الســياحة واالاثر

بضرور  توفري مقاييس متناملة تعمل علـ  ربـط العمليـات قصـري  االجـل ابالهـدا  طويلـة االجـل ابلقـدر 
النايف لتع ي  مقومات تطبي  االداء املتوازن والي بدورها ترسخ مفاهيم االلت ا  التن يمي ممـا يـؤدي ابلتـايل 

 اع التسويقي.اىل االلت ا  والسعي للوصول اىل مستوى عايل من االبد
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 المبحث الثاني: الجانب النظري

 : االبداع التسويقي: أ
ابالضـافة اىل بعـض املوضــوعات ذات  ن راتــ واهـم  االبــداع التسـويقيركـ ت هـ ه الفقــر  علـ  مفهـو  

 العالقة ب  والي ختد  االهدا  الرئيسة و ا البح  وكما يف الفقرات االتية:
 ادرج ا ال: مفهوم االبداع الرسوي ي  مص

حيــ  م يــرد ذكــره يف الشــعر والن ــر اال يف مواقــ   ،يعــد مصــطلح اإلبــداع يف اللغــة العربيــة أحــد الشــوارد
حمـــدود . وم يـــتم ذكـــره ابملفهـــو  املتعـــار  عليـــ  حاليـــا إال يف صـــدر اإلســـال . ولف ـــة اإلبـــداع يف املعجـــم 

 ،يف صــفت  خــريا كــان ا  شــرا وبــدع صــار غايــة ،وأنشــأه علــ  غــري م ــال ســاب  ،الوســيط تعــين بدعــ  بــدعا  
( والعـام اآلن يشـهد نضـوج 71: 1114 ،وفالن بـدع يف األمـر أي كـان اول مـن فعلـ  فهـو مبتـدع )التـك

يف فهــم التســوي  احلــدي  وأنــ  لــيس فقــط البيــ  أو التوزيــ  أو االعــالن وإمنــا أصــبح يشــمل كــل املن مــات 
ت الــي هتــد  إىل القــيم املعنويــة كاحلنوميـــة أو ســواء الــي هتــد  إىل الــربح املــادي أو غريهــا مــن املن مــا

ومــن العجيــ  أنــك تــرى مــن ال يــ ال يعــر  التســوي  علــ  أنــ  جهــود النســياب املنتجــات مــن  .اررييــة.
املنتجــن إىل األســوا  املســتهدفة )ولألســف بعضــهم مــن األكــادميين املت صصــن ابلتســوي ( وهــو تعريــف 

واملراج  املشار إليها بن ري من املقاالت الـوارد  هبـ ه املدونـة( )كما يتضح ابألدلة  2915بدأ ي هر سنة 
بتعريف مجعية التسوي  األمرينيـة.. كمـا أنـك قـد تـرى بعـض غـري اجملـددين  2968وآخر عهده كان سنة 

والي تشري إىل املنت  والسعر  6Psيرى أن التسوي  يقتصر عل  عناصر امل ي  التسويقي األربعة املعروفة ابلـ 
وزي  والرتوي  والي تعترب توصيف جملموعات عامة واسعة حتتاج لتفصيل أك ر... ويعدها البعض حبوايل والت
إن االبــداع التســويقي كلمــة أك ــر حتديــدا  مــن االبتنــار التســويقي.. ولــ ا نقــول كــل  ،وظيفــة تســويقية 46

االبداع يعين أن ينون ه ا إبداع إبتنار وليس كل إبتنار إبداع.. فاالبتنار يعين تقد  ش  جديد بينما 
الش  اجلديد املبتنر متمي ا  يف حتقي  األهدا  سواء عل  مسـتوى القبـول االجتمـاعي الواسـ  أو مسـتوى 
من مـــات األعمـــال أو غـــري ذلـــك مـــن حمـــاور التقيـــيم االقتصـــادية واالجتماعيـــة والفنيـــة، ويقصـــد بـــ  وضـــ  

وقــد ينصــ  علــ  احــد عناصــر املــ ي   ،لتســويقيةاالفنــار اجلديــد  موضــ  التطبيــ  الفعلــي يف املمارســات ا
ويهد  اىل ال اد  يف مبيعات املن مة والتعريف بعالمتها التجارية  ،التسويقي او عل  مجيعها  يف ان واحد

(. يشــري البــاح ون اىل 126: 1127 ،لنســ  ثقــة ال بــون وحتقيــ  والئــ  ابعتبــاره ســب  وجودهــا )عبــال
أكدوا عل  املصادر الداخلية وارارجية او عل  دور العقل والتفنري. تنوع مصادر اإلبداع ولنن مع مهم 

وان الفالسفة عدو اإلوا  والوحي وتا من أهم مصادر اإلبداع. فيما ذكر آخرون ان أهم مصادر اإلبداع 
هــو احلــدل وطبقــا لوجهــة الن ــر هــ ه فــان اإلبــداع حيــد  فجــأ  ودون تــدخل اإلراد  فيــ . كــ لك اىل ان 

صدر عن تفاعل ثالثة عناصر هي: ارربات املعرفيـة والفنريـة والفنيـة واملهـارات والتفنـري ارـال  اإلبداع م
واغلبها تنت  عن البح   ،والدواف  الداخلية وارارجية. كما تنشا اإلبداعات من التوقد يف ال هن العبقري

 ،التعــارض ، املتوقــ ومـن هــ ه الفــرص داخــل املن مــة هـي )احلــدو  غــري ،الفرضـي والــواعي لفــرص اإلبــداع
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احتياجات العمليات والتغريات يف هينل الصناعة والسو ( أما املصادر ارارجية فهـي التغـريات ابألذوا  
وأن املن مــة تنــون أك ــر  ،واملعرفــة اجلديــد . وأن األفنــار اإلبداعيــة تنب ــ  مــن كــل املســتوات يف املن مــة

وهنــاك جمموعــة مــن هــ ه املصــادر   ،ي يف كــل مســتواهتاإبــداعا إذا مــا اســتطاعت اســت ار  التفنــري اإلبــداع
حــــــــــــل  –التطــــــــــــوير  –االكتشــــــــــــا   –االخرتاعــــــــــــات  -كمنــــــــــــامن رئيســــــــــــة لإلبــــــــــــداع هي:"البحــــــــــــو  

 (.74: 1114 ،املشنالت")التك
 الرسوي ي  اإلبداع اث يًا: عناصر

 ،رونالتســويقي الـي مينــن توضـح ابرزهــا اباليت )العجرمـي واخــ اإلبـداع عناصــر مـن العديــد هنـاك
1122 :224:) 

 حمدود . زمنية فرت  خالل التسويقية النشاطات الطالقة: وتشري اىل حجم .2
  .املواقف مجي  م  والتعامل وآخر تسويقي موقف بن املرونة: وتعنس قدر  املن مة عل  االنتقال .1
 .قبل من أحد إليها يسبق  م جديد  تسويقية أفنار طر  عل  الفرد مقدر  أياالصالة:  .7
 .التسويقية املسائل أبعاد توضح الي والشاملة الدقيقة املعاجلة التفاصيل: أي إبراز إىل امليل .6
 طبيعتها. وإدراك التسويقية املشنالت معرفة عل  القدر  .5

 اثلثًا:  ظرايت االبداع 
مــن الن ـرات الـي تفسـر عمليـة االبــداع داخـل املن مـة مبـا فيهـا االبــداع  ا  قـد  عـدد مـن البـاح ن عـدد

 (:19-18: 1114 ،سويقي ومن اتها االيت )حممدالت
ن رية دف  التننولوجيا: وتسم  ابلن رية اوندسية لإلبداع، وتعتمد ه ه الن رية عل  البح  العلمي  .2

واحللول اوندسية لتحسن املنتوجات أو عمليات التصني ، وطبقا  و ه الن ريـة فـان البحـ  والتطـوير 
لعمليــات اجلديــد  أو ااســنة، اذ توضــ  مواصــفات اإلنتــاج ويــتم الصــناعي هــي مصــادر املنتوجــات وا

تطبيـ  التننولوجيـا لتصـني  منتـوج معـن يطـاب  املواصـفات ااـدد  يف البحـ  الـ ي مينـن أن ينــون 
براء  اخرتاع أو منشورات علمية. سادت ه ه الن ريـة يف عقـد السـتينات مـن القـرن املاضـي وأكـدت 

جيــ  أن تنشــأ مــن الســو  وهــ ا التصــور كــان ممهــدا  لن ريــة ســح  علــ  أن مصــادر أفنــار احللــول 
 السو .

ن رية سح  السو : ال ت ال ه ه الن ريـة تعطـي دورا  أساسـا للبحـ  العلمـي كمصـدر للمعرفـة مـن  .1
اجـــل تطـــوير وحتســـن املنتوجـــات والعمليـــات وتعـــدُّ اجلـــدوى الفنيـــة شـــرطا  أساســـا  ولننـــ  غـــري كـــا و 

يـــة النفـــاء  املن ميـــة بن ـــر االعتبـــار لضـــمان جنـــا  اإلبـــداع املســـتمد مـــن لإلبـــداع، وأتخـــ  هـــ ه الن ر 
حاجــات الســــو ، لقـــد حتــول اإلبــــــداع يف هـــ ه املرحلــة إىل الرتكيـــ  علـــ  ال بــون/ الســــو  وقـــد اتــــ   

 التسوي  دورا  أساسـيا  يف توليـد األفنـار.
ابط بـن املعرفـة والسـو  ليسـت ن رية سلسـلة االرتبـاط: نشـأت هـ ه الن ريـة لتوضـيح حقيقـة أن الـرو  .7

تلقائيــــة كمــــا تفرتضــــها الن ريــــة اوندســــية ون ريــــة ســــح  الســــو ، وقــــد جــــاءت هــــ ه الن ريــــة علــــ  
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مــرحلتن: األوىل عنــد بدايــة عقــد ال مانينــات مــن القــرن املاضــي اذ زاد االهتمــا  ابلــربط بــن البحــ  
يهــا ينصـ  علــ  املعلومــات املتولــد  مــن العلمـي والســو ، وال انيــة يف لايــة ال مانينـات وكــان الرتكيــ  ف

خالل الروابط بن الشركة وزابئنها وجمه يها، ونالحظ من خالل ه ه الن رية أن ادار  اإلبداع تعمـل 
عل  تشنيل توليفات من األشنال املادية او امللموسة لـرأل املـال مـ  شـنل معـن غـري مـادي وهـي 

 البيا ت واملعلومات بشأن ال ابئن واجمله ين.
ن ريـــة الشـــبنات التننولوجيـــة: ظهـــرت هـــ ه الن ريـــة يف لايـــة ال مانينـــات وخـــالل تســـعينات القـــرن  .6

املاضــي مــن قبــل جمموعــة مــن ارــرباء أطلقــوا عليهــا اســم أن مــة اإلبــداع، وتفــرتض هــ ه الن ريــة ابنَّ 
يـــة املن مـــة املبدعـــة لـــديها شـــبنات متنوعـــة ومتعاونـــة بقـــو  يف تبـــادل املعلومـــات وقـــد ركـــ ت علـــ  أت

مصــــادر املعلومــــات ارارجيــــة ابلنســــبة للمن مــــة املتم لــــة ابلــــ ابئن واجملهــــ ين واملستشــــارين وامل تــــربات 
 احلنومية واجلامعات وغريها.

ن ريــة الشــبنة االجتماعيــة: اعتمــدت هــ ه الن ريــة علــ  فنــرتن ســابقتن وتصــور جديــد، اذ اتفقــت  .5
حمـــــدد ابلبحـــــ ، ون ريـــــة الشـــــبنات  مـــــ  ن ريـــــة دفـــــ  التننولوجيـــــا الـــــي أكـــــدت علـــــ  أن اإلبـــــداع

التننولوجية الي أكدت أتية التفاعل بن املن مات املبدعة ومصادر املعلومات ارارجية، أما تصور 
ه ه الن رية فهو أن املعرفة تلع  دورا  أساسيا يف تع ي  اإلبداع إذ اعتربهتـا عـامال  مـن عوامـل اإلنتـاج 

نولوجيا االتصاالت تصبح تلـك املعرفـة متاحـة بسـرعة فائقـة وحمددا  لإلبداع، وعن طري  است دا  تن
 يف خمتلف أحناء العام مبا يشنل حتدا  عرب حتويل املعلومات إىل معرفة.

 ب: تصميم البناء االخضر:  
ســيتم يف هــ ه الفقــر  التعــر  علــ  مفهــو  تصــميم البنــاء االخضــر واهــم ُــارب الــدول يف هــ ا اجملــال 

 القة:وبعض املوضوعات ذات الع
 البناء اال ضر  تصميم ا اًل: مفهوم

ــــي  ــــد مــــن حــــاالت التقــــد  والنمــــو االقتصــــادي واالجتمــــاعي وال ــــ  مفاصــــل  اىل م ي يتجــــ  العــــام جبمي
انعنســــت بــــدورها علــــ  ارتفــــاع مســــتوى ســــقف احلاجــــات والرغبــــات للمســــتهلنن والــــ ابئن مــــن الســــل  

ل ا برز مفهو  تصميم البناء االخضر ليالئم  ،احليا  واردمات مبا تسهم يف حتقي  الرفاهية واالرتقاء جبود 
هــ ه املســتجدات اذ يشــنل هينلــة دقيقــة ومســؤولة الســت دا  املــوارد بنفــاء  و بشــنل صــدي  للبيئــة يف 
مجي  مراحل حيا  املبو وال ي ميتـد مـن الت طـيط و حتديـد املوقـ  والتصـميم والتنفيـ  والصـيانة وصـوال  اىل 

( حتديــد املوقــ  Kats et al، 2003: 4وبــ ات االُــاه تقريبــا اكــد ) ،(751: 1121،اوــد  )البنــري
والتصميم والرتكي  والرتميم واااف ة عل  البيئة ومحايتها وكفاء  املوارد واست دا  املياه و توفري بيئة داخلية 

التقليديـة اال من حي  الشنل عـن املبـاين  اي الا مباين ال ختتلف عن ك ريو  ،وصحية ومناف  طويلة االمد
الـــا ختتلـــف مـــن حيـــ  التصـــميم مـــن حيـــ  االضـــاء  اي الـــا تعتمـــد االضـــاء  الطبيعيـــة والتهويـــة اجليـــد  
واالست دا  االم ل للمياه والتقليل من است دا  الطاقة النهرابئية فضال عن است دامها ملواد يف جوهرها 
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وبـ ات  ،تنـون مضـر  لصـحة االنسـان صديقة للبيئة واالمتناع عن اسـت دا  اي مـواد الصـقة او دهـا ت
االُاه تقريبا  عر  تصميم البناء االخضر ابلا املباين الـي وـا أتثـري اقـل او مـن فض علـ  صـحة االنسـان 

، وتنمــن اتيــة (Karasov،2004:238وســالمة البيئــة قياســا ابملبــاين االخــرى الــي تــؤدي نفــس الغــرض )
ا االبنيـــة ارضـــراء الـــي مت اعتمادهـــا كنمـــوذج يف تطبيـــ  املقاولـــة املوضـــوع مـــن القيمـــة االعتباريـــة الـــي ل لهـــ

املســـتدامة وصـــوال اىل حتقيـــ  التنميـــة املســـتدامة والـــي مــــن شـــألا ان تســـهم يف بلـــو  مســـتوى افضـــل مــــن 
وختفيــف االعبــاء عــن كاهــل الدولــة واجملتمــ  عــرب التحــول اىل مصــادر و  ،االنتاجيــة والنهــوض االقتصــادي

كمـا يسـهم يف مسـاعد  املن مـة علـ  اجـراء حتسـينات جوهريـة   ،كلفة و ضررا  عل  البيئة  موارد طبيعية اقل
علــ  ان  ،ملقابلــة احتياجــات زابئنهــا مســتقبال وابُــاه تقليــل مســتوى النفــاات والتلــف واســت دا  الطاقــة

 (.ven & jeff،1994:19ينون متوافقا  م  االستدامة البيئية )
 ال ضر  مزاايج صائص تصميم البناء ااث يًا: 

هنــاك عــدد مــن ارصــائ  الــي يتميــ  هبــا تصــميم البنــاء االخضــر يف ظــل البيئــة املعاصــر  والــي مينــن 
 (: www.answers.com) ،(721: 1126،حتديد ابرزها اباليت )البنري

او تعريضـ  الي شـنل مـن اشـنال ان ال ينون سببا يف احدا  أتثـريات سـلبية علـ  صـحة املـواطن  .2
 الضرر.

 ان ال ينون مصدر هتديد للبيئة او احدا  الضرر وا ويف اي مرحلة من مراحل البناء. .1
 جي  ان تتم عملية البناء االخضر بطاقة وموارد طبيعية اقل مماهو علية يف البناء التقليدي. .7
 حس  ارصوصية اراصة ابملبو.  كنل او اج اء من  و ئاد عل  مواد معاد تدويرها يف بنااالعتم .6
 التقليل قدر املستطاع من مواد التغليف لتقلي  حجم النفاات املرتتبة عل  الت ل  منها. .5
ان ال ينون املبو سببا  يف هدر املوارد الطبيعيـة كمـا ان ال ينـون سـببا  يف هـدر اسـتهالك الطاقـة وان  .4

 يراع  ذلك يف مرحلة التصميم واختيار املوق .
اع او التقليـــل مـــن اســـت دا  املـــوارد الطبيعيـــة القابلـــة للنضـــوب او املهـــدد  بـــ لك اثنـــاء عمليـــة االمتنـــ .3

 االنشاء وخاصة تلك املواد الي يصع  تعويضها ابلفرت  القريبة.
 االسباب  احملفزات للروجه حنو تصميم البناء اال ضر اثلثًا: 

ا يف الوقـت نفسـ  مشـاري  غـري ممننـة يف كانت ُـارب ممتعـة لننهـ  1111ان املباين ارضراء قبل عا  
يف التفنـري بشـأن هـ ا املوضـوع  ا  كبـري   ا  ومن  ذلك احلن احدثت عوامل عديـد  تغـري  ،عام االعمال الواقعي

( www.answers.comولتنون مب ابة اسـباب وحمفـ ات للتوجـ  حنـو اعتمـاد البنـاء االخضـر ومـن ابرزهـا )
(Kats،et al،2003،p:19( )Becker،et al،1996،p.16:) 
لقد اصـبح حصـول املؤسسـات واملشـاري  املت صصـة مبجـال البنـاء واالسـنان -حتقي  املي   التنافسية: .2

علـ  شــهاد  اجلـود  للمنتجــات الصـديقة للبيئــة )االبنيـة ارضــراء( مب ابـة ميــ   تنافسـية ملنتجاهتــا قياســا 
لقياد  يف الطاقـــــة والتصـــــميم ان احلصـــــول علـــــ  شـــــهاد "ا ،بغريهـــــا مـــــن املنتجـــــات التقليديـــــة االخـــــرى

http://www.answers.com/
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واملصـدقة مـن جملـس البنـاء  Environmental Design Leadership in Energy (LEED)البيئـي"
 االخضر االمريني تعترب مي   تنافسية قياسا لألبنية التقليدية.

همة يعترب است دا  الطاقة والتنلفة املرتتبة عل  ذلك من املؤشرات امل -النفاء  يف است دا  الطاقة: .1
ـــة ارضـــراء حيـــ  تشـــري الدراســـات الـــي اجن هـــا اجمللـــس االستشـــاري  ،يف تبـــين التوجهـــات حنـــو املقاول

$ للقد   2.66االمريني لألبنية ارضراء عل  ان متوسط النلفة السنوية للطاقة يف االبنية التقليدية 
وهــ ا يعــين  ،اء% عنــد اســت دا  الطاقــة يف االبنيــة ارضــر 71ويــن فض هــ ا املتوســط حبــدود  ،املربــ 

الــف قــد  مربــ  مــن االبنيــة املشــيد   211$ ملســاحة قــدرها  66111ختفــيض قــدره مــا يقــارب مــن 
 عل  وف  املقاولة ارضراء.

يعـاين العـام مـن مشـنالت كبـري  يف تـوفري امليـاه الصـاحلة للشـرب حيـ  -النفـاء  يف اسـت دا  امليـاه: .7
وابلتـايل  ،مليـاه املتـوفر  علـ  سـطح النـر  االرضـية% فقط مـن امجـايل ا2تشري التقديرات اىل ان  مي ل 

فـــان الت فـــيض يف اســـتهالك امليـــاه وعـــرب اعتمـــاد االبنيـــة ارضـــراء مينـــن ان يـــؤدي اىل ختفـــيض قـــدره 
% من االستهالك للماء الصاو للشرب قياسا ابألبنية التقليدية. وتقو  اسـرتاتيجية احلفـاظ علـ  71

نيـــة ارضـــراء علـــ  اســـال اعتمـــاد التصـــميم االفضـــل والتننلوجيـــا املـــاء ورفـــ  كفـــاء  اســـت دام  يف االب
 املناسبة املست دمة يف االبنية ارضراء. 

% من جممـوع النفـاات 15النفاات املتولد  عن اعمال االنشاءات العقارية ل ل  -تقليل النفاات: .6
ات املعنيــة يف كميــة وهــ ا مــن شــأن  ان ي يــد مــن االعبــاء علــ  اجلهــ ،يف الــوالات املتحــد  االمرينيــة

التعامل م  ه ه النفاات الي تتم ل ابل جاج واالرضيات والفوالذ ومواد البناء لنواعهـا املفننـة مـن 
ولنن لعتماد منه  البناء االخضر فأن االمر يتيح إلعاد  االست دا  للن ري من املواد بـدال  ،البناية

االجتمـــاعي يف مدينـــة  Auduionمركـــ   مـــن رميهـــا يف منبـــات النفـــاات وكمـــا هـــو حاصـــل يف بنـــاء
نيويورك وال ي مت بناءه عل  وف  اسلوب البناء االخضر ويف اغلب  من املواد املعاد تدويرها والـ ي مت 

 سنة. 211تقدير العمر االفرتاضي و ا املبو 
اعــا مــن الواقــ  الفعلــي لألبنيــة ارضــراء يشــري اىل ان معــدل كلفتهــا اك ــر ارتف -قيــال النلفــة والعائــد: .5

% ولعل مرد ذلك يعود اىل عدد من االسباب والي من ابرزها هو:"نق  25-21االبنية التقليدية 
التنامل ما بن املشاري  املسـتدامة بعضـها مـ  الـبعض االخـر. القصـور يف االحتسـاب الـدقي  لنلفـة 

التقنيــة عنــد اقامــة دور  حيــا  االبنيــة ارضــراء ومضــامن مراحلهــا. ااــددات التفصــيلية يف املعلومــات 
 ."املشروع

 رابعًا: الروجهات حنو تصميم البناء اال ضر يف بعض مت د   العامل 
تع ي ا ملـا مت عرضـ  مـن اطـار ن ـري فيمـا سـب  عـن االبنيـة ارضـراء نسـتعرض يف اد ه وبشـنل خمتصـر 

يف مصـا  الـدول ومرك  لنماذج خمتلفة من التوجهات حنو البناء االخضـر لـبعض مـن دول العـام الـي هـي 
 ،(www.wikipedia.orgاملتقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول الناميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )

(www.envirromentalleader.com)،.: 

http://www.wikipedia.org/
http://www.envirromentalleader.com/
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ملن مــات الســاعية الــي حتقيــ  الــوالات املتحــد  األمريكيــة: اسســت يف امرينــا العديــد مــن اجلهــات وا .2
هو االفضـل يف قيـاد   2991برام  البناء االخضر ويعد جملس البناء االخضر االمريني أتسس عا  
بلــــج عــــدد  1118يف عــــا   ،التوجهــــات حنــــو حتقيــــ  االســــتدامة يف الطاقــــة والتصــــميم البيئــــي لألبنيــــة

من مة تعمل عل   23111حبدود  املن مات املشرتكة يف ه ا اجمللس ذات االهتما  ابلبناء االخضر
انشاء اماكن صحية ومالئمة للبيئة والعمل من جان  وحمققة لعوائد رحبية مناسـبة مـن جانـ  اخـر. 

% من جمموع مباين السنن 7وتشري االحصاءات اىل ان  تبلج نسبة املباين السننية ارضراء ما قدره 
مليـــار دوالر  1تســـوي  ســـنوا ملـــا قيمتـــ  ومت ال ،1113يف الـــوالات املتحـــد  االمرينيـــة وذلـــك عـــا  

% مـــن اصـــحاب املســـاكن ارضـــراء هـــم 85امرينـــي مـــن املســـاكن ارضـــراء ويشـــري االســـتطالع ان 
 سعداء جدا يف سننهم اجلديد.

 Association for Environmentاململنـــة املتحـــد : روجـــت مجعيــــة التوعيـــة لألبنيـــة ارضـــراء  .1
(AECB )Conscious Building   لألبنيـة املسـتدامة حيـ  وضـعت التعليمـات  2989ومنـ  عـا

اراصة مبتطلبات البناء االخضر يف بريطانيا من حي  الع ل احلـراري والسـمات االخـرى يف اسـتدامة 
فـان الـدعم للبنـاء االخضـر أييت مـن من مـات غـري هادفـة للـربح  Walesاما يف ويل   ،مقاوالت البناء

حيــ  توجــد  ،يف مدينــة كــارديف Rounded Development Enterprisesومــن ابرزهــا من مــة 
 افضل بناية خضراء يف اململنة املتحد  يف شارع املراك  االعالمية.

 1112يف عـا   India green building councilاوند: مت تشري  جملس البناء االخضـر االمرينـي  .7
دسية الـي تنـون صـديقة يهد  اىل التشجي  لتبين واس  ملفهو  االبنية ارضراء والصناعة اون يوال 

للبيئـة. وقــد حصـل هــ ا اجمللــس علـ  شــهاد  االجــاز  يف العمـل مــن جملــس االبنيـة ارضــراء االمرينــي 
  ،احلفــاظ علــ  املــاء ،ويقــو  هــ ا اجمللــس يف عملــ  علــ  مبــادئ رئيســية هي:"تطــوير مواقــ  االســتدامة

بلــج جممــوع االبنيــة ارضــراء يف اونــد  ة الداخليــة لألبنية"وقــدجــود  البيئــ ،اختيــار املــواد ،كفــاء  الطاقــة
 مشروع. 2651حبدود  1117عا  

( ابلـرتوي  لتقنيـات البنـاء االخضـر ابعتبـاره SIRIMيقو  معهـد املعـايري والبحـ  الصـناعي ) مالي ا: .6
جهة استشارية وتنفي ية تتوىل مها  التصميم لألبنية ارضراء يف مـالي ا. فضـال عـن مجعيـة املهندسـن 

وهتــد  مــن وراء ذلــك اىل تصــميم  ،1119والــي قامــت إبصــدار دليــل البنــاء االخضــر عــا   املالي يــة
وهتـد   ،ابنية مستدامة وصديقة للبيئة ويلقـي هـ ا التوجـ  واملشـروع دعمـا كبـريا مـن احلنومـة املالي يـة

هــ ه اجلهــات ابلتعــاون مــ  مصــممون ومهندســون ومقــاولون حنــو تبــين مشــاري  البنــاء االخضــر والــي 
 اف  م  االهتما  ابلقضاا البيئية ذات التمال املباشر م  حيا  االنسان.تتو 

وقــد مت االسرتشــاد  1113جنــوب افريقيــا: مت أتســيس جملــس االبنيــة ارضــراء يف جنــوب افريقيــا عــا   .5
 1118ارضــراء يف اســرتاليا وذلــك عــا   يــةبنواالعتمــاد يف تنــوين هــ ا اجمللــس علــ  ُربــة جملــس اال

س بت ويــد الشــركات واملقــاولن يف جمــال البنــاء ابملقــاييس واالرشــادات لتحقيــ  البنــاء حيــ  يقــو  اجمللــ
ومــا يعقــ  ذلــك مــن تقــد  شــهاد  تشــري اىل االعــرتا  بنــون االبنيــة املنفــ   هــي خضــراء  ،االخضــر
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وكانت ارطو  االوىل للمجلس االخضر يف جنـوب افريقيـا هـو نشـر دليـل عـا  وبشـنل ُـرييب  ،فعال
وقــد ركــ  هــ ا الــدليل علــ  كيفيــة اســتغالل وتــوفري الطاقــة علــ   ،1118رضــراء وذلــك عــا  لالبنيــة ا

 وف  املعايري املعتمد  يف جنوب افريقيا.
 المبحث الثالث: الجانب التطبيقي

خصــ  هــ ا املبحــ  للتعــر  علــ  واقــ  املتغــريات املبحوثــة واتيتهــا مــن خــالل اجــاابت افــراد العينــة 
طبيعة العالقة والتـاثري بـن املتغـريات الرئيسـة والفرعيـة للبحـ  ليتسـو لنـا اختبـار  املبحوثة فضال عن حتديد

 الفرضيات االساسية والفرعية الي انطل  منها البح  وكما يف الفقرات االتية: 
 اوال: تشخيص واقع متغري االبداع التسويقي واهميته

واجلـدول "االبداع يف الـرتوي  والتوزيـ  ،عرياالبداع يف االنتاج والتس"قيس ه ا املتغري من خالل بعدين:
 ( يوضح مستوى اجاابت افراد العينة املبحوثة عن فقرات ه ا املتغري:7)

 ( تش ي  واق  واتية متغري االبداع التسويقي وابعاده7جدول )

النســــــبة املئويــــــة  الفقرات
 للتنرار

الوســـــــــــــــــط 
 احلساي

االحنـــــــــــــــــرا  
 املعياري

معامــــــــــــــــــــــــــــل 
 االختال 

 النتاج والتسعرياالبداع يف ا
تعتمـد الشـركة علــ  تننولوجيـا املعلومــات يف 

 1.22 1.66 6.2 %94 تقد  خدماهتا اىل املستهلنن.

تســـع  الشـــركة اىل حتـــدي  خـــدماهتا بشـــنل 
فــــوري وســــري  ومبــــا يتوافــــ  مــــ  املســــتجدات 

 البيئية.
94% 6.5 1.32 1.24 

تســــــع  الشــــــركة اىل تقــــــد  بعــــــض العــــــروض 
 1.26 1.45 6.4 %91 .اجملانية للمستهلنن

تســـــــــع  الشـــــــــركة اىل تقـــــــــد  جمموعـــــــــة مـــــــــن 
 1.22 1.68 6.7 %211 التسهيالت املالية عند تسعري خدماهتا.

يـــتم تســـعري خـــدمات الشـــركة مبـــا يتوافـــ  مـــ  
 1.27 1.59 6.5 %94 مستوى الدخل.

 1.27 1.53 6.6 %94 امجايل بعد االبداع يف االنتاج والتسعري

 والتوزي  االبداع يف الرتوي 
 1.22 1.64 6.7 %211تعتمــــــد الشــــــركة اســــــالي  حدي ــــــة يف تــــــروي  
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 خدماهتا.
تعمــــــل الشــــــركة علــــــ  تقيــــــيم خــــــدماهتا بعــــــد 

 1.21 1.52 6.6 %211 تسليمها للمستهلنن.

تســــع  الشــــركة اىل حتقيـــــ  الشــــعور ابالمـــــان 
 1.19 1.66 6.8 %91 لدى املستهلنن اُاه خدماهتا.

فـــــــرت  االنت ــــــــار  تســـــــع  الشـــــــركة اىل تقليــــــــل
 1.25 1.45 6.1 %88 للمستهلنن بن طل  واستال  اردمة.

حتــــــــــاول الشــــــــــركة حتقيــــــــــ  القيمــــــــــة املدركــــــــــة 
 1.23 1.34 6.6 %86 للمستهلنن عند تقد  خدماهتا.

 1.27 1.54 6.6 %97 امجايل بعد االبداع يف الرتوي  والتوزي 
 1.27 1.54 6.6 %96 امجال بعد االبدع التسويقي

مت  االبداع يف االنتاج والتسعري( ان بعد 7نالحظ من خالل اجلدول ) :البداع يف اال راال  الرسعريا .3
%( وهــي 94وقــد بلغــت النســبة املئويــة لالتفــا  حــول هــ ا البعــد ) ،( فقــرات5قياســ  مــن خــالل )

 إلمجايل بلغت قيمة الوسط احلسايكما   ،%(44.3البالغة )اعل  من النسبة املئوية املعيارية لالتفا  
وابحنــرا  معيــاري  ،(7البالغــ  ) ( وهــي اعلــ  مــن قيمــة الوســط الفرضــي6.6الــي بلغــت ) هــ ا البعــد

 ،وهــ ه النتيجــة توكــد وجــود انســجا  مقبــول بــن اجــاابت افــراد العينــة املبحوثــة (1.53بلغــت قيمتــ  )
 تعنـس وبداللـةوهـ ه النتـائ   ،(1.27بـالج )المعامل اختال   وابلتايل فقد جاءت متسقة م  قيمة

واضــحة اتكيــد مع ــم افــراد العينــة املبحوثــة علــ  اهتمــا  االدار  يف املن مــة املبحوثــة بتفعيــل عمليــات 
كمـا ان   ،االبداع يف اردمات الي تقدمها اىل زابئها فضال  عن االبداع يف سياسات تسعري خـدماهتا

فــة كانــت اعلــ  مــن قيمــة الوســط كا قيمــة الوســط احلســاي لفقــرات بعــد االبــداع يف االنتــاج والتســعري
 احلساي الفرضي.

مــن  قــي س االبـداع يف الــرتوي  والتوزيــ ( ان بعــد 7اجلــدول ) يتبـن مــن :االبالالداع يف الالال  يت  الروزيالالأل .1
%( وهــي اعلـــ  مـــن 96وقــد بلغـــت النســـبة املئويــة لالتفـــا  حــول هـــ ا البعـــد ) ،( فقـــرات5خــالل )

بلغـــت قيمـــة الوســـط احلســـاي إلمجـــايل بعـــد  %( كمـــا44.3)البالغـــة النســـبة املئويـــة املعياريـــة لالتفـــا  
ـــ  وابحنـــرا   ،(7البالغـــ  ) ( وهـــي اعلـــ  مـــن قيمـــة الوســـط الفرضـــي6.6) االبـــداع يف الـــرتوي  والتوزي

اج جيـــد بـــن اجـــاابت افـــراد العينـــة وهـــ ه النتيجـــة تعنـــس وجـــود انتـــ (1.54معيـــاري بلغـــت قيمتـــ  )
وه ه النتائ  تعنـس وبداللـ   ،(1.27معامل اختال  )املبحوثة لفقرات ه ا البعد كما بلغت قيمة 

واضــحة قيــا  االدار  العليــا يف املن مــة املبحوثــة ابالبــداع يف اختيــار اســالي  الــرتوي  الالزمــة للــرتوي  
كمــا ان   ،ممننــ  اليصــاوا اىل زابئنهــا يف الوقــت واملنــان املناســ   ليارــدماهتا وتوزيعهــا ابفضــل اســ
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كافــة كانــت اعلــ  مــن قيمــة الوســط  رات بعــد االبــداع يف الــرتوي  والتوزيــ قيمــة الوســط احلســاي لفقــ
 احلساي الفرضي.

اذ بغلت نسبة االتفا   ،(7مينن الرجوع للجدول ) االبداع التسويقيولتحديد االتية االمجالية ملتغري 
سـط احلسـاي بلغـت قيمـة الو كمـا   ،يـة لالتفـا هي ايضا اعلـ  مـن النسـبة املئو %( و 96حول ه ا املتغري )

وابحنــرا   ،(7( وهــي ايضــا اعلــ  مــن قيمــة الوســط احلســاي الفرضــي البالغــة )6.6تغــري )هــ ا املالمجــايل 
وابلتــايل فـان هــ ه النتــائ  تعنـس اتكيــد مع ـم افــراد العينــة  ،(1.27( ومعامــل اخـتال  )1.54معيـاري )

درات والرغبــة الالزمــة لتشــجي  عمليــات االدار  العليــا يف املن مــة لديها.املبحوثــة تتمتــ  ابلقــاملبحوثــة علــ  
 االبداع يف عناصر امل ي  التسويقي.

 ثاينًا: تشخيص واقع متغري تصميم البناء االخضر واهميته
( يوضـــح 6واجلـــدول )"الضوضـــاء والـــروائح ،االضـــاء  والتهويـــة"قـــيس هـــ ا املتغـــري مـــن خـــالل بعـــدين:

 تغري:مستوى اجاابت افراد العينة املبحوثة عن فقرات ه ا امل
 ( تش ي  واق  واتية متغري تصميم البناء االخضر وابعاده6جدول )

النســـــــبة املئويـــــــة  الفقرات
 للتنرار

الوســـــــــــــــــــــــــط 
 احلساي

االحنـــــــــــــــــــــــرا  
 املعياري

معامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 االختال 

 اإلضاء  والتهوية
مالئمــــــة درجــــــة احلــــــرار  داخــــــل التصــــــميم يف 

 1.19 1.62 6.1 %98 املواسم كافة.

ل التصــــــميم يف مالئمــــــة درجــــــة احلــــــرار  داخــــــ
 1.22 1.56 6.3 %94 اوقات اليو  امل تلفة.

مالئمـــة االضـــاء  مـــن حيـــ  القـــو  والضـــعف 
 1.28 1.31 7.8 %34 يف التصميم.

 1.24 1.31 6.4 %94 مالئمة طبيعة الوان اإلضاء  داخل التصميم.
االهتما  بنفاء  أماكن التهوية املعتمـد  عنـد 

 1.1 1.83 6 %91 التصميم.

علــــــــ  ضــــــــمان نقــــــــاو  اوــــــــواء عنــــــــد الرتكيـــــــ  
 1.1 1.83 6 %94 التصميم.

 1.24 1.49 6.1 %91 امجايل بعد االضاء  والتهوية

 الضوضاء والروائح



 
 

516 

 10 :العدد

 

ُنــ  مصــادر الضوضــاء الداخليــة وارارجيــة 
 1.19 1.73 6.2 %211 عند التصميم.

الرتكيــــــــ  علــــــــ  اســــــــت مار قــــــــدرات العــــــــاملن 
 1.22 1.69 6.6 %211 وتركي هم عند التصميم.

ُنـــــ  اســـــت دا  املـــــواد الـــــي تســـــب  روائـــــح  
 1.12 1.82 7.9 %81 كريهة وسام  عند التصميم.

ُنـــ  اســـت دا  ألـــوان الطـــالء امل عجـــة عنـــد 
 1.29 1.82 6.1 %88 التصميم.

اســت دا  املــواد العازلــة عدميــة الــروائح واآلاثر 
 1.28 1.83 6.8 %211 اجلانبية عند التصميم.

 1.24 1.43 6.7 %96 ضاء والروائحامجايل بعد الضو 
 1.24 1.48 6.1 %97 امجال بعد تصميم البناء االخضر

مت قياســ  مــن خــالل  االضــاء  والتهويــة( ان بعــد 6نالحــظ مــن خــالل اجلــدول ) :االضالالاء   الرهويالالة .3
%( وهــي اعلـــ  مــن النســـبة 91وقــد بلغـــت النســبة املئويــة لالتفـــا  حــول هـــ ا البعــد ) ،( فقــرات4)

الـي  هـ ا البعـدبلغت قيمة الوسـط احلسـاي إلمجـايل كما   ،%(44.3البالغة )ملعيارية لالتفا  املئوية ا
وابحنـــرا  معيـــاري بلغـــت قيمتـــ   ،(7البالغـــ  ) ( وهـــي اعلـــ  مـــن قيمـــة الوســـط الفرضـــي6.1بلغـــت )

وابلتــايل فقــد  ،وهــ ه النتيجــة توكــد وجــود انســجا  مقبــول بــن اجــاابت افــراد العينــة املبحوثــة (1.49)
وهـــ ه النتـــائ  تعنـــس وبداللـــ  واضـــحة  ،(1.24بـــالج )المعامـــل اخـــتال   جـــاءت متســـقة مـــ  قيمـــة

اتكيد مع م افراد العينة املبحوثة عل  اهتما  االدار  يف املن مة املبحوثة مبراعاه امـاكن التهويـة ملضـن 
 االهتمــــا  تناســــ  درجــــات احلــــرار  والــــربود  يف كافــــة املواســــم ويف كافــــة اوقــــات النهــــار ابالضــــافة اىل

كافــة كانــت  كمــا ان قيمــة الوســط احلســاي لفقــرات بعــد االضــاء  والتهويــة  ،ابالضــاء  عنــد التصــميم
 اعل  من قيمة الوسط احلساي الفرضي.

 ،( فقرات5من خالل ) قي س الضوضاء والروائح( ان بعد 6اجلدول ) يتبن من :الضوضاء  الر ائ  .1
%( وهــي اعلــ  مــن النســبة املئويــة املعياريــة 96ا البعــد )وقــد بلغــت النســبة املئويــة لالتفــا  حــول هــ 

( 6.7) الضوضـاء والـروائحبلغت قيمة الوسط احلسـاي إلمجـايل بعـد  %( كما44.3البالغة )لالتفا  
وهــ ه  (1.48وابحنــرا  معيــاري بلغــت قيمتــ  ) ،(7البالغــ  ) وهــي اعلــ  مــن قيمــة الوســط الفرضــي

ت افــراد العينــة املبحوثــة لفقــرات هــ ا البعــد كمــا بلغــت النتيجــة تعنــس وجــود انســاج جيــد بــن اجــااب
وهـ ه النتـائ  تعنـس وبداللـ  واضـحة قيـا  االدار  العليـا يف املن مـة  ،(1.24معامل اخـتال  )قيمة 

املبحوثـــة ابالخـــ  بن ـــر االعتبـــار مصـــادر الضوضـــاء عنـــد تصـــميم البنـــاء االخضـــر فضـــال  عـــن ُنـــ  
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كمـا ان قيمـة الوسـط احلسـاي   ،سب  روائح كريهـة داخـل االبنيـةاست دا  املواد الي من املمنن ان ت
 كافة كانت اعل  من قيمة الوسط احلساي الفرضي. لفقرات بعد الضوضاء والروائح
اذ بغلــت نســبة  ،(6مينــن الرجــوع للجــدول ) تصــميم البنــاء االخضــرولتحديــد االتيــة االمجاليــة ملتغــري 

بلغـت قيمـة الوسـط كمـا   ،يـة لالتفـا ا اعلـ  مـن النسـبة املئو %( وهـي ايضـ97االتفا  حول ه ا املتغـري )
 ،(7( وهـــي ايضـــا اعلـــ  مـــن قيمـــة الوســـط احلســـاي الفرضـــي البالغـــة )6.1تغـــري )هـــ ا املاحلســـاي المجـــايل 

وابلتــايل فــان هــ ه النتــائ  تعنــس اتكيــد مع ــم  ،(1.24( ومعامــل اخــتال  )1.48وابحنــرا  معيــاري )
االدار  العليــا يف املن مــة املبحوثــة هتــتم بتــوفري كافــة املســتل مات الالزمــة لضــمان افــراد العينــة املبحوثــة علــ  

 تصميم االبنية االخضراء الصديقة للبيئة.
   االبداع التسويقي وتصميم البناء االخضرثالثا: تحليل عالقات االرتباط بني 

وابعادهـا يف  نـاء االخضـرتصـميم الب( قيم معامل االرتباطات بـن املتغـري االسـتجاي 5) يوضح اجلدول
االبـــــداع وبـــــن املتغـــــري التفســـــريي  ،"الضوضـــــاء والـــــروائح ،االضـــــاء  والتهويـــــةواملتضمنة:" االفقـــــياملســـــتوى 
والي ل ل  ،"االبداع يف االنتاج والتسعري ـ واالبداع يف الرتوي  والتوزي وأبعادها املتضمنة كل من" التسويقي
 و ه النتائ :يت تفصيال  وفيما أي ،من اجلدول العامودياملستوى 

 االبداع التسويقي وابعادها وتصميم البناء االخضر وابعادها( عالقات االرتباط بن 5جدول )

 تصميم البناء االخضر               
 االبداع التسويقي

االضــــــــاء  
 والتهوية

الضوضاء 
 والروائح

تصميم امجايل 
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 االخضر

 العالقات املعنوية

 تية النسبيةاال العدد

 %211 7   1.64  1.73   1.56 االبداع يف االنتاج والتوزي 
 %211 7  1.61 1.24   1.48 االبداع يف الرتوي  والتوزي 

 %211 7   1.66  1.13   1.42 االبداع التسويقيامجايل 

 العالقات املعنوية
  9 7 7 7 العدد

ــــــــــــــــــــــــــة  األتي
 %211  %211 %211 %211 النسبية

 0.0.باط ذات داللة منعوية عند مستوى * االرت

 0.1.** االرتباط ذات دالله معنوية عند مستوى 

بعالالالد االبالالالداع يف اال رالالالاال  الرسالالالعري  مرغالالالري تصالالالميم البنالالالاء اال ضالالالر حتليالالال  عمقالالالة االرتبالالالاط بالالالني  .3
 االبــداع يف االنتــاج والتســعري( ان قــيم معــامالت االرتبــاط بــن بعــد 5يتبــن مــن اجلــدول ):  ابعادهالالا

وهي مجيعهـا عالقـات موجبـة  ،عل  التوايل  (1.73 ،  1.56) بلغت تصميم البناء االخضربعاد وا
وقد كانت العالقة بـن بعـد االبـداع يف االنتـاج والتسـعري  ،(1.2وذات دالل  إحصائية عند مستوى )

ع يف االبــدا كمــا بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد  ،وبعــد االضــاء  والتهويــة اقــوى عالقــة ارتبــاط
 وذات داللــة( وهــي عالقــة موجبــة   1.64) تصــميم البنــاء االخضــروامجــايل متغــري  االنتــاج والتســعري
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اتيــة االبــداع يف االنتــاج والتســعري يف جنــا  وعليــ  تؤكــد هــ ه النتــائ   ،(1.2إحصــائية عنــد مســتوى )
ول الفرضية الفرعيـة وبناء  عل  ه ه النتائ  فان هناك مربرا لقب ،عمليات تصميم البناء االخضر سواء

وجود عالقة ارتباط ذات دالل  معنوية بن بعـد االبـداع يف االنتـاج "االوىل للبح  والي نصت عل :
 ."والتسعري وبن تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة

بعالالالد االبالالالداع يف الالالال  يت  الروزيالالالأل  مرغالالالري تصالالالميم البنالالالاء اال ضالالالر حتليالالال  عمقالالالة االرتبالالالاط بالالالني  .1
 االبــداع يف الــرتوي  والتوزيــ ( ان قــيم معــامالت االرتبــاط بــن بعــد 5اجلــدول ) يتضــح مــن:  ابعادهالالا
اذ حقــــ  بعــــد االبــــداع يف  ،( علــــ  التــــوايل1.24 ،  1.48) بلغــــت تصــــميم البنــــاء االخضــــروابعــــاد 

يف حـن كانـت  ،(1.2عالقة ارتباط م  بعد االضاء  والتهوية عنـد مسـتوى معنويـة ) الرتوي  والتوزي 
. كمـــا بلغـــت قيمـــة معامـــل مـــ  بعـــد الضوضـــاء والـــروائح غـــري معنويـــة مـــن الناحيـــة االحصـــائيةقـــة العال

( وهــي  1.61) تصــميم البنــاء االخضــروامجــايل متغــري  االبــداع يف الــرتوي  والتوزيــ االرتبــاط بــن بعــد 
ـــ  وعليـــ   ،(1.15إحصـــائية عنـــد مســـتوى ) وذات داللـــةعالقـــة موجبـــة  تعنـــس هـــ ه النتـــائ  وبدالل

يف تصــميم البنــاء االخضــر لــدى العينــة املبحوثــة وعليــ  فــان  اتيــة االبــداع يف الــرتوي  والتوزيــ  واضــحة
 وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة"هناك مربر لقبول الفرضـية الفرعيـة ال انيـة للبحـ  والـي اشـارت اىل:

 ".وثةمعنوية بن بعد االبداع يف الرتوي  والتوزي  وتصميم البناء االخضر للمن مة املبح
االبــداع التســويقي ومتغــري تصــميم ( ان قيمــة معامـل االرتبــاط بــن امجــايل متغـري 5اجلــدول ) يتضـح مــن
وعلـــ   ،(1.2  ( وهـــي عالقـــة موجبـــة وذات داللـــة معنويـــة عنـــد مســـتوى )1.66بلغـــت )البنـــاء االخضـــر 

اللــ  معنويــة مــ  ( عالقــة ارتبــاط ذات د4فقــد حققــت )االبــداع التســويقي مســتوى االبعــاد الفرعيــة ملتغــري 
وهـ ه  ،%( من امجـايل عالقـات االرتبـاط211اي ما يعادل نسبة ) ،وابعاده تصميم البناء االخضرمتغري 

كما ان  ،للمن مة املبحوثة النتائ  تشري وبدالل  واضحة اتية االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضر
وجــود عالقــة ارتبــاط ذات الــي نصــت عل :" للبحــ  االوىل هــ ه النتــائ  تســمح بقبــول الفرضــية الرئيســة

  ."دالل  معنوية بن االبداع التسويقي وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة
 اثر االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضررابعا: تحليل 
يف  ناالثنـ"املتغري التفسـريي"من خـالل أبعـاده االبداع التسويقي( نتائ  حتليل اتثري 4يوضح اجلدول )
تغري االستجاي"وذلك ابست دا  أسلوب االحندار ارطي البسيط وكانت النتائ   امل"تصميم البناء االخضر

 :كاأليت
 االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضر( اتثري 4جدول )

 مستوى املعنوية a B R 2 F االبداع التسويقي
 يوجد اتثري 1.12 26.28 1.12 1.56 2.57 االبداع يف االنتاج والتسعري
 يوجد اتثري 1.15 9.62 1.23 1.74 2.12 االبداع يف الرتوي  والتوزي 
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 يوجد اتثري 1.15 21.44 1.29 1.62 2.26 امجال االبداع التسويقي

F 4.17  1.15اجلدولية مبستوى داللة  F  ــــــــة  1.12اجلدوليــــــــة مبســــــــتوى دالل
=3.54 n=25 

 قيمة ( أن4يتضح من اجلدول ) يف تصميم البناء اال ضر:االبداع يف اال راال  الرسعري حتلي  اتثري  .3
(f)  ( مبســـتوى معنويــــة 3.54مــــن قيمتهـــا اجلدوليـــة البالغــــة ) اعلـــ وهــــي  ،(26.28)بلغـــت ااســـوبة
"يف املتغــري االبــداع يف االنتــاج والتســعريلبعد"وجــود أتثــري  يؤكــدوهــ ا  ،%(99وحبــدود ثقــة )( 1.12)

( =2.57aمالح ة قيمة ال ابت )ومن خالل اجلدول نفس  مينن  ،تصميم البناء االخضراالستجاي 
االبداع يف االنتاج ( حىت وأن كانت 2.57مقداره ) لتقميم البناء االخضر وه ا يعين أن هناك وجودا  

االبـداع يف ( فهـي تعـين أن تغـريا  مقـداره وحـد  واحـد  يف =1.56Bامـا قيمـة ) ،تساوي صفراوالتسعري 
أمــــا قيمــــة معامــــل  ،(%56مقــــداره ) تصــــميم البنــــاء االخضــــري اىل تغيــــري يف ســــيؤداالنتــــاج والتسعري 

ال ي يُعد مقياسا  وصـفيا  يسـت د  يف تفسـري مـدى فائـد  معادلـة االحنـدار يف تقـدير  (R2) التحديد
( 1.12)ول ل نسبة االخنفاض يف األخطاء عند است دا  معادلـة االحنـدار فقـد كـان مقـدارها  ،القيم

تصـــميم البنـــاء %( مـــن التبـــاين احلاصـــل يف 12فســـر )يالبـــداع يف االنتـــاج والتســـعري اوهـــ ا يعـــين أن 
%( هو تباين ُمفّسر من قبل عوامل م تدخل أمنوذج االحندار. وعلي  وبناء  علـ  39وأن ) ،االخضر

تؤثر وبدرجـــة معنويــة يف تصـــميم البنـــاء االبــداع يف االنتـــاج والتســعري مينــن القـــول ابن النتــائ  الســـابقة 
لقبول الفرضية الفرعية ال ال ة للبح  والي نصت  ا  وعلي  فان هناك مربر  ،خضر يف املن مة املبحوثةاال

ـــ  معنويـــة مـــن الناحيـــة االحصـــائية يف "علـــ : يـــؤثر بعـــد االبـــداع يف االنتـــاج والتســـعري اتثـــري ذات دالل
 ."تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة

 ( أن4يتضــح مــن اجلــدول ) روزيالالأل يف تصالالميم البنالالاء اال ضالالر:االبالالداع يف الالال  يت  الحتليالال  اتثالالري  .1
( مبســتوى معنويــة 6.23مــن قيمتهــا اجلدوليــة البالغــة ) اعلــ وهــي  ،(9.62)بلغــت ااســوبة  (f) قيمــة

"يف املتغــري االبــداع يف الــرتوي  والتوزيــ لبعد"وجــود أتثــري  يؤكــدوهــ ا  ،%(95وحبــدود ثقــة )( 1.15)
( =2.12aمالح ة قيمة ال ابت )ومن خالل اجلدول نفس  مينن  ،خضرتصميم البناء االاالستجاي 

االبـــداع يف ( حـــىت وأن كانـــت 2.12مقـــداره )لتصـــميم البنـــاء االخضـــر  وهـــ ا يعـــين أن هنـــاك وجـــودا  
( فهــي تعــين أن تغــريا  مقــداره وحــد  واحــد  يف =1.74Bامــا قيمــة ) ،ســاوي صــفراالــرتوي  والتوزيــ  ي

أمــا قيمــة  ،(%74مقــداره )تصــميم البنــاء االخضــر ســيؤدي اىل تغيــري يف   االبــداع يف الــرتوي  والتوزيــ
فســر االبــداع يف الــرتوي  والتوزيــ  يوهــ ا يعــين أن ( 1.23)فقــد كــان مقــدارها  (R2) معامـل التحديــد

%( هـــو تبـــاين ُمفّســـر مـــن قبـــل 87وأن ) ،تصـــميم البنـــاء االخضـــر%( مـــن التبـــاين احلاصـــل يف 23)
مينـــن القـــول ابن االبـــداع يف حنـــدار. وعليـــ  وبنـــاء  علـــ  النتـــائ  الســـابقة عوامـــل م تـــدخل أمنـــوذج اال

وعلي  مينن قبول  ،الرتوي  والتوزي  يؤثر وبدرجة معنوية يف تصميم البناء االخضر يف املن مة املبحوثة
يــؤثر بعــد االبــداع يف الــرتوي  والتوزيــ  اتثــري ذات "الفرضــية الفرعيــة الرابعــة للبحــ  والــي نصــت علــ :

 ."الل  معنوية من الناحية االحصائية يف وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثةد
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 ، تصــميم البنــاء االخضــريفمتغــري االبــداع التســويقي ديــد اثــر أمجــايل حت( 4اجلــدول ) مينــن مــن خــالل
( 1.15( وهـي اكـرب مـن قيمتهـا اجلدوليـة عنـد مسـتوى معنويـة )21.44( ااسـوبة بلغـت )fجند ان قيمة )

كمــا   ،لالبــداع التســويقي يف تصــميم البنــاء االخضــروهــ ه النتــائ  تؤكــد وجــود اثــر  ،%(95دود ثقــة )وحبــ
( وحـىت وان  2.26مبقـدار )لتصـميم البنـاء االخضـر وجود هناك ( وه ا يعين =2.26aبلغت قيمة ال ابت )

مبقـدار يقي االبـداع التسـو ( اي ان تغيـري =1.62Bوبلغـت قيمـة ) ،سـاوي صـفراالبـداع التسـويقي تكانت 
( فقــد بلغــت R2امــا قيمــة ) ،(1.62مبقــدار ) تصــميم البنــاء االخضــروحــد  واحــد  ســيؤدي اىل تغيــري يف 

هـــو تبـــاين تصـــميم البنـــاء االخضـــر %( مـــن التبـــاين احلاصـــل يف 29وهـــ ا يعـــين أن مـــا مقـــداره ) ،(1.29)
ّسر من قبل عوامل اخرى %( هو تباين ُمف82وأن ) ،ال ي دخل األمنوذجاالبداع التسويقي ُمفّسر بفعل 

م تدخل أمنوذج االحندار. كما ان عدد مناذج االحندار الـي حققـت أثـر ذات داللـة معنويـة وكمـا موضـحة 
%( مـن امجـايل العالقـات 211اي ان نسبتها تساوي ) ،(7( مناذج من اصل )7( بلغت )4يف جدول )

تصـميم البنـاء  ترشـيد حققت أثر معنـوي يفويقي االبداع التسالتأثريية ذات الداللة معنوية. ومبا ان إمجايل 
يؤثر االبداع التسويقي "والي مفادها: للبح  ال انية بعد  رفض الفرضية الرئيسة ا  فأن هناك مربر  ،االخضر

 ".اتثري ذات دالل  معنوية من الناحية االحصائية يف تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة
 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجاتاوال: 
اتكيـــد مع ـــم اجـــاابت افـــراد العينـــة املبحوثـــة علـــ  لتـــ  من مـــتهم ابالبـــداع التســـويقي النـــايف الـــ ي  .2

يســــاعدها يف اداء مهامهــــا وواجبــــات ويف املســــتوات كافــــة وابلشــــنل الــــ ي يســــاعدها علــــ  البقــــاء 
 اباليت: ومينن حتديد عدد من االستنتاجات الي تؤكد ه ا االستنتاج ،واالستمرار يف العمل

  اوضــحت نتــائ  التحليــل لتــ  املن مــة ابالبــداع يف االنتــاج والتســعري ابلشــنل الــ ي يســاعدهم
 عل  التنييف م  كافة التغيريات والتحدي ات الي حتد  يف بيئها ويف مستل مات زابئنها.

  يـ  اكدت نتائ  التحليل ابن مع ـم االنشـطة الـي لـارل داخـل املن مـة واراصـة ابلـرتوي  والتوز
 تتمت  ابملرونة النافية ملواكبة كافة املستجدات والتغيريات الي حتد  يف البيئة اايطة.

ومينــن  ،اتكيــد مع ــم افــراد العينــة املبحوثــة علــ  دقــة تصــميم البنــاء االخضــر داخــل املن مــة املبحوثــة .1
 ه ا االستنتاج اباليت: تنب   منحتديد عدد من االستنتاجات الي 

 ليل ابن االدار  العليا يف املن مة املبحوثة تتمت  ابلقـدر  العاليـة علـ  حتديـد  اوضحت نتائ  التح
كافــة املشــاكل الــي مــن املمنــن ان تواجههــا عنــد التصــميم البنــاء االخضــر واملتعلقــة ابالضـــاء  

 والتهوية.
  اتكيـد مع ـم نتـائ  التحليــل علـ  قـدر  املن مــة املبحوثـة يف توليـد عـدد مــن البـدائل الـي لننهــا

مـــن معاجلـــة املشـــنالت الـــي تواجههـــا يف اجملـــاالت املتعلقـــة ابلضوضـــاء والـــروائح النريهـــة عنـــد 
 تصميم البناء االخضر.



 

 اإلبداع الرسوي ي  أثرج يف تصميم البناء ا  ضر 

519 

ـــــة اعلـــــ  مـــــن خـــــالل  .7 مينـــــن ترشـــــيد تصـــــميم البنـــــاء االخضـــــر ابســـــت دا  االبـــــداع التســـــويقي بفاعلي
عالقات ارتبـاط موجبـة  ال ي حق  ،االبداع يف االنتاج والتسعري واالبداع يف الرتوي  والتوزي ""ابعاده

 ومعنوية من الناحية االحصائية م  متغري تصميم البناء االخضر وابعادها.
تصـميم البنـاء االخضـر وبداللـ  معنويـة يف  االبـداع التسـويقي تـؤثرتبن من خالل نتائ  التحليل ابن  .6

  يف املن مة املبحوثة.
 ثانيا: التوصيات

والي مـن  اجملاالت الي تتمت  هبا يف جمال االبداع التسويقي ضرور  قيا  املن مة املبحوثة بتحديد اهم .2
 .تصميم البناء االخضراملمنن ان توظفها يف 

الـي لتلنهــا  لالنشـطةابلنســبة  االبـداعضـرور  قيـا  املن مـة ببنــاء قاعـد  بيـا ت تعنــس اهـم جمـاالت  .1
 .االبداع التسويقيوابلشنل خاصة 

دها يف توجي  رسالة اعالمية اىل مواردها البشرية حول اهم ينبغي عل  املن مة ان ختص  بعض موار  .7
 .تصميم البناء االخضريف  امل اا  الي مينن حتقيقها من جراء تبين االبداع التسويقي

تشــــجي  ممارســــات تصــــميم البنــــاء االخضــــر لــــدى املن مــــة املبحوثــــة ابلتنســــي  بــــن كافــــة االدار  ويف  .6
 عد  حصول اي تعارض يف تنفي  ه ه القرارات. لضمان ،املستوات التن يمية امل تلفة

العمـــل علـــ  أتســـيس حلقـــات اتصـــال مـــ  املؤسســـات األكادمييـــة ســـواء كانت:"جامعـــات أو مراكـــ   .5
االبــداع التســويقي وتصــميم ملعرفــة كــل مــا هــو جديــد يف جمــال  ،البحــو "، عراقيــة ا  عربيــة ا  اجنبيــة

 .البناء االخضر
اعـات االخـرى التعليميـة والصـحية ودراسـة امنانيـة تعمـيم نتائجـة اعاد  اجراء البح  احلـايل يف القط .4

 يف اليبئة العراقية.
 المصادر

دار اثــــراء للنشــــر  ،الطبعــــة االوىل ،( اســــرتاتيجيات التســــوي  االخضــــر1121اثمــــر اســــر ) ،البنــــري .1
 عمان. ،والتوزي 

 عمان. ،حلامد للنشردار ا ،الطبعة االوىل ،( قضاا معاصر  يف التسوي 1126اسر اثمر ) ،البنري .2
( دور اإلدار  ال اتية يف تع ي  اإلبداع ألعضاء اويئة التدريسية 1114اسيل زهري رشيد أمن ) ،التك .3

 حب  غري منشور. ،جامعة املوصل ،كلية االدار  واالقتصاد  ،رسالة ماجستري ،يف جامعة املوصل
توازن يف تع ي  االبـداع التسـويقي: ( اثر است دا  بطاقة االداء امل1126رائد حممد حامد ) ،الشهوان .4

 جامعة الشر  االوسط. ،رسالة ماجستري ،دراسة حالة يف وزار  السياحة واالاثر االردنية
( عمليـة الـتعلم املن مـي واثرهـا يف االبـداع املن مـي: دراسـة اسـتطالعية 1114بشـرى عبـال ) ،حممد .5

حبـ  غـري  ،اجلامعـة املستنصـرية ،االقتصـادكليـة االدار  و   ،رسالة ماجسـتري ،يف كليات الصيدل  ببغداد
 منشور.
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( مــدى مالئمــة خصــائ  العمــل البيئيــة لت طــيط وتصــميم مســاحات 1118اثــري عبــد هللا ) ،حممــد .6
املصن : دراسة ميدانية يف الشركة العا  للصناعات االنشائية )مصن  اال بي  البالسـتينية( واجللديـة 

 جامعة بغداد. ،ة االدار  واالقتصادجملة كلي ،)مصن  الدابغة يف ال عفرانية(
جملـة  ،( واق  االبداع يف املؤسسات اجل ائرية الصغري  واملتوسطة: دراسة ميدانيـة1127جنم  ) ،عبال .7

 121الصفحات  ،41-42العددان  ،اجل ائر –جامعة احلاج رضر ابتنة  ،حبو  االقتصادية العربية
-116. 

( دور اإلبـداع التسـويقي 1122ليـل ) ،وسا  وامحد ،اريحممد زيدان والغم ،عبري و سام ،العجرمي .8
جملـة  ،والتننولوجيا يف حتقي  املي   التنافسية للبنوك العاملـة يف حماف ـات غـ   مـن وجهـة ن ـر العمـالء

 . 278-213الصفحات  ،1العدد  ،27اجمللد  ،غ   –جامعة االزهر 
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 سرح الالمعقولالبطل التراجيدي وتحوله في نصوص م

The tragic hero and his transformation in the Texts of 

the Illogical theatre  

                     Assist.lec. Hossein R. Hossein (1)م.م حسين رضا حسين 

  المستخلص
د مـــن تبحـــ  يف الـــدراما ســـواء يف بنيتهـــا أ  يف دراســـة أحـــدى عناصـــرها األساســـية البـــ دراســـة إّن أي

العــود  اىل الرتاجيــدا االغريقيــة واىل ن ريــة أرســطو يف الرتاجيــدا لســببن رئيســن تــا أوال: الن الرتاجيــدا 
الي كتبت يف القرن الراب  قبل امليالد قد توفرت عل  مجي  العناصر الدرامية يف الن  املسرحي، واآلن بعد 

اصر مـ  تغـري وظيفتهـا وكيفيـة وجودهـا يف الـن  اك ر من ألفي عا  م خيُل أّي ن  مسرحي من ه ه العن
تبعا لألنسا  ال قافيـة املتغـري  مـن عصـر اىل آخـر. واثنيـا: إن ن ريـة أرسـطو شـّنلت ومـا زالـت أهـم ن ريـة 

مجاليـة يف الرتاجيـدا. ومبـا اّن البحـ  يتقصـ  حتـول البطـل الرتاجيـدي يف الـن  املسـرحي كـان ل امـا  نقدية
ا االغريقية. وألن البطـل عنصـر حمـوري يف الـن  بوصـف  القـائم ابلفعـل الـدرامي، دراسة البطل يف الرتاجيد

وألن  العنصر الفاعل يف توجي  جمّسات الصراع، فضال عن أن  ش صية تتوج  إليها االن ار بوصف  البطل 
ي البطـل الرتاجيـدجـاء البحـ  حتـت عنـوان )املتفو  ال ي يواج  قوى كـربى إويـة كانـت أ  وجوديـة، لـ ا 

 .(وحتول  يف نصوص مسر  الالمعقول
Abstract 
That any study looking at the drama, both in structure, in the study of 

one of the elements essential to be a return to Greek tragedy and to 

Aristotle's theory of tragedy for two main reasons: First: because the 

                                                        
 املديرية العام  لرتبية كربالء. - 2
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tragedy written in the fourth century BC, has been available at all the 

dramatic elements in the theatrical text, and now after more than two 

thousand years did without any theatrical text of these elements with the 

change of function and how their presence in the text depending on the 

changing cultural drift from one age to another. Second, because in 

Aristotle's theory formed and is still the most important monetary theory, 

aesthetic in tragedy. Since the research investigates turned tragic hero in 

the play had to study the hero in Greek tragedy. Because the hero a pivotal 

element in the text as is already the drama-based, but it active ingredient in 

directing Sensors conflict, but he was a personal approaches it low profile 

as superior hero who faces major powers divine was or existential, so look 

under the title came (The tragic hero and turn it in the texts of theater of the 

absurd).  

 ول / االطار المنهجيألالفصل ا

 مشكلة البحث والحاجة اليه: 
 اتســــمت هبمـــــا ساســـــيتنأخصوصــــيتها وتفردهـــــا عــــن طريـــــ  صــــفتن  اإلغريقيـــــةاكتســــبت الرتاجيــــدا 

 :نواع الدرامية الـي ظهـرت اىل الوجـود منـ  القـرن الرابـ  قبـل املـيالد. واثنيـاول األأكانت : والأبوصفهما، 
لطبيعة بنيتها الدراميـة الـي اتسـمت بعناصـر منحـت هـ ا اجلـنس االدي تفـردا مغـايرا عـن االجنـال االدبيـة 

 االخرى.
البطــــل هــــو الــــ ي ينــــون حــــامال  انّ فــــ ا يقــــول أرســــطوكمــــ  واذا كانــــت الرتاجيــــدا حماكــــا  لفعــــل نبيــــل

حـــدا  رادتـــ  علـــ  األإلألحــدا  يف ســـيا  صـــريور  الفعـــل، ومتفـــاعال معهـــا، وبنــاء علـــ  اختيـــاره وفـــرض 
وعرضا مسرحيا دون بطل فاعل يقو  ابلفعل، وه ا  ا  وطبيعة الصراع يتحدد مصري البطل، وليس هناك نصّ 

حقــ  زمنيــة امتــدت اىل قرابــة  أثنــاء. و اإلغريقيــةطبيعــة الرتاجيــدا  البطــل القــائم ابلفعــل اكتســ   اتــ  مــن
ودرامــا  ،ابلــدراما الدينيــة ومــرورا   ،مــن الــدراما الرومانيــة ا  الفــي عــا  ومــ  تطــور وتنــوع االشــنال الدراميــة بــدء

عصــر النهضــة والنالســينية اجلديــد  فضــال عــن املــدارل املســرحية احلدي ــة وصــوال  اىل مســر  الالمعقــول 
، ومـن مث كـان مصـري اإلغريقيـةتصـف هبـا ابلرتاجيـدا إ ي ل هر في  البطل الرتاجيدي بسمات غري الي ال

البطــل قـــد اكتســـ  معـــو مغـــايرا. ومـــن هنــا أتيت احلاجـــة اىل دراســـة البطـــل الرتاجيـــدي وحتولـــ  يف نصـــوص 
البحـ  احلـايل يطمـح مسر  الالمعقول بعد اضاء  مفهو  البطل الرتاجيدي يف املسر  االغريقي، ل ا فـان 

يف االجابـــــة عـــــن الســــــؤال اآليت )مـــــا هـــــي  ــــــات التحـــــول عنـــــد البطــــــل الرتاجيـــــدي يف نصـــــوص مســــــر  
 وحتولـ  الالمعقولق(. وأتسيسا عل  ما تقـد  صـا  الباحـ  عنـوان حب ـ  ابلشـنل اآليت )البطـل الرتاجيـدي

 (. نصوص مسر  الالمعقوليف 
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 اهمية البحث: 
 يف بسـببها الناشـئة والعالقـات ال قافيـة األنسـا  يف للمتغـريات إذ أنّ اهتـا تية البحـ  يف مادتـ  ذأأتيت 
 .والفنري مبا فيها حتول البطل الفين، االنتاج يف تطور مباشرا   أثرا امل تلفة التاريخ حق 

 هدف البحث:
وحتولـــ  يف نصـــوص مســـر  يهـــد  البحـــ  اىل تقصـــي  ـــات البطـــل الرتاجيـــدي يف املســـر  االغريقـــي 

 . الالمعقول
  منهيية البحث:

 اعتمد الباح  املنه  الوصفي يف حتليل عينة البح . 
 حدود البحث:

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

  مصطلحات البحث:
تنقل من موض  إىل موضـ ، أو مـن حـال إىل حـال، وعـن الشـيء: انصـر  "لغة هوحول الت -حتو :
تغــري يلحــ  األشــ اص، او االشــياء. وهــو قســمان: حتــول يف اجلــوهر، "التحــول"واصــطالحا (1)إىل غــريه."

م ل وحتول يف االعراض. فالتحول يف اجلوهر صدى صور  جوهرية جديد  تعق  الصور  اجلوهرية القدمية، 
احلـــي بعـــد املـــوت اىل ج ـــة هامـــد ...والتحول يف االعـــراض تغـــري يف النـــم )كـــ اد  ابعـــاد اجلســـم  انقـــالب

 (7)و يف الفعـــل )كانتقـــال الشـــ   مـــن موضـــ  اىل آخـــر(."أو يف النيـــف )كتســـ ن املـــاء(، أالنـــامي(، 
 .(6)يقصد ب  عل  االخ  التغري االجتماعي""والتحول

 التحول إجرائيا:
د  يف الن  املسرحي ومنها ظهور  ات جديد  يف ش صـية البطـل ختضـ  جمموعة من املتغريات حت

 لقوانن التحول الداخلية مما ينت  عن ذلك بنية درامية جديد .
الشـــجاع، ويف احلـــدي : شـــاكي الســـال  بطـــلخ جمـــّرب،.. وقيـــل  ـــي بطـــال ، ألن االشـــداء "-:البطالالال 

خارقـة للعــاد .  لفعــال نصـف الــ ، يقـو  الشــجاع. وهـو عنــد اليـو نين"واصــطالحا هـو (5)يبطلـون عنـده."
 .(4)والبطل أيضا هو الش   االول يف الرواات االدبية"

                                                        
 . 119ص، 1ج-2املعجم الوسيط، ج :النجار، حممد علي وآخرون -1
 .159، ص2مجيل صليبا: املعجم الفلسفي، ج -7
 .237مراد وهب : املعجم الفلسفي، ص -6
 .111، ص2ابن من ور: لسان العرب، م  -5
 .121، صاملصدر الساب يبا: مجيل صل -4
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نواعـ  كلهـا، وتنمــن أرقـ  أاصـطالحا هـي أحـد اجلنسـن االساسـن يف الفـن الـدرامي، و  -:ال اجيالداي
 ا التنـاقض القـائم . وهـاملأسـاويالـا تولـد االمتـاع يف نفـول ن ارهتـا، رغـم جـديتها، وطابعهـا "أتيتهـا يف..

بــن البطــل الرتاجيــدي او معا تــ ، و انــدحاره، وبــن توليــد االحســال ابملتعــة والراحــة يف نفــس املشــاهد، 
 (3)الي ال حمل تفسري علماء النفس، واجلمال، والدراما."

، : هي ش صية حمورية يف الن  املسرحي، ومي ل القيم االنسانية يف عامليتهاالبط  ال اجيدي اجرائيا
نـ  القـائم ابلفعـل الـدرامي عـن طريــ  أ الــا تشـرتك يف اّل إيتميـ  بسـمات متعـدد  ختتلـف مـن مـ ه  آلخـر 

 االحدا  إبراد  صلبة واختيار حر. 
أصــل الـن  أقصــ  الشــيء وغايتـ . ونــّ  كـل شــيء غايتــ . ونـّ  كــّل شـيء: منتهــاه. قــال "-:الالنص

و امل طوطـة أالنلمـات املطبوعـة "واصـطالحا هـو (8)االزهري: النّ  أصل  منته  االشـياء ومبلـج أقصـاه."
ويست ل  تعريف الن ، من مي ية التم يليـة، اذ ال يفنـر فيـ ، اال مـن ".(9)الي يتألف منها االثر االدي"

وهي: التماسك الـداخلي، ". ووض  )دي بوجراند ودريسلر( معايري سبعة للن (21)خالل أدبيت  وفضائ "
  .(22)القبول)أو التقبل(، ومراعا  مقتض  احلال، واالخبار، والتناص"واالتسا ، والعمد أو القصد، و 

دبيـــة ظهـــرت بعـــد احلـــرب العامليـــة ال انيـــة يف املســـر  ويتـــ عم هـــ ه الن عـــة صـــموئيل أن عـــة ":الممع الالالو 
بينيت ويونسنو وبنرت...، وهي ل ـل التحلـل مـن املواصـفات واالعـرا  املنطقيـة، وانفصـا ، وتناقضـات، 

ال يتقيــد ابملواصــفات والعــر  يف البنــاء املســرحي ". والالمعقــول(21)احللــم، واحليــا ، والواقــ "ومفارقــات يف 
 .(27)وهو يعمل عل  اظهار ما يف احليا  والش صيات البشرية من تناقضات"

 الفصل الثاني / االطار النظري

 تمظهر البطل يف صراع القوى يف اليراجيديا االغريقية:: ولألاملبحث ا
ول نـوع درامـي أالتـاريخ االنسـاين لتشـنل بـ لك بـ و  يف غريقية يف حل ة فاصـلة اجيدا األانب قت الرت 

صـبحت جـ ءا أببنية درامية متماسنة، وب لك بدأ جنس جديد لي  لنسا  مجالية، و   واكتمال  ،ونضوج
ضـوعات الـي سـدت فيهـا املو ُمـن التجربـة االجتماعيـة. وتناولـت القـيم االنسـانية ارالـد ، ارـري والشـر، و 

سطور ، ووضعتها يف عالقت  ابلعام، وابلقدر، وعالقت  ابآلخر. واستقت موضوعاهتا من األ ابإلنسان تعو
يف واقــ  متحــرك ومــتالطم  ةلوضــعت الش صــية الرتاجيديــ  ذاتــ الوقــت علــ  طاولــة البحــ  واجلــدل، ويف

 لتأكيد خياراهتا احلا ة مقابل تلك القيم الغامضة.

                                                        
 . 613ابراهيم محاده: معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية، ص -3
 .613، ص27ابن من ور: لسان العرب، م  -8
 . 286ص كامل املهندل: معجم املصطلحات العربية يف اللغة واالدب،و ، وهب  جمدي -9

 .211سعيد علوش: املصطلحات االدبية املعاصر ، ص -21
 .224عناين: املصطلحات االدبية احلدي ة، صحممد  -22
 .83، صدر الساب سعيد علوش: املص -21
 .726املصدر الساب ، صوكامل املهندل:  وهب ، جمدي -27
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اســتعاد  مســرحية لألســطور ، ول يــل للبطــل يف العمــل ممــا يضــفي عليهــا ن امــا فلســفيا.  ن الرتاجيــداإ
وكانــت الفلســفة، والــدين يف تفاعــل، وحــوار ميتــد عمـــودا مــ  الفــن، ومــا هــو مشــرتك بينهمــا يتجســـد يف 

فنـار ألان  يضـ  هـ ه ألعنهما  ن الفن يت   مسارا مغايرا  أاال  وأتكيدها، مناقشة القيم االنسانية السامية
لهــا عــن طريــ  اشــ اص يفعلــون. وهــ ا احلــوار يف متنــاول اجلميــ  إبعطائهــا الطــاب  ااســول، وذلــك بتم ّ 

مـن جـدل فلسـفي انتقـل اىل صـراع  بـ  وبن عام املدينـة مبـا لتـاز ،سطور ألل بصراع متواتر بن اال ي يتم ّ 
الـــي تعـــرض علـــ  ارشـــبة هـــو زمـــن آين  ن زمـــن الـــدراماأوـــة. ومبـــا واالنســـان وحـــىت يف عـــام اآل ،بـــن القـــيم

وة دائمة ن اآلأ اّل إمستمر، وهو زمن الوجود اليومي لإلنسان املتنون من سلسلة متتالية من أزمنة احلاضر 
جماهبة مستمر  يف مسار هو هو ليس التباسا م دوجا فحس  بل فاحلضور يف كل حل ة مبجمل احلواد ، 

وـة آلوحـول املسـتقبل بوجـود ا ،فعل االنساين يف رهـان حـول الـ اتن ال)إ ذلك ابل ات اإلنسانيةفعال ألا
هـــ ه اجملاهبـــة  (26)(دون أتثـــري.مـــن وـــة وبـــدون دعمهـــا ي ـــل الفعـــل االنســـاين آلاىل جانبـــ ، فبـــدون وجـــود ا

يتشـنل فيـ   يتج ران يف الن  ال ي ينبغي فهم  يف سياق ، وهو عام من التصـورات انواالشتباك املستمر 
 يف ما حتت الن  ايضا.، و يف سيا  ذهين دي بتدفق الوعي الرتاجي

ويف عـــام مازالـــت تـــتحنم فيـــ  القـــوى العليـــا مبصـــائر البشـــر، وهتـــيمن علـــ  مســـارات حيـــاهتم، كانـــت 
قـدرهتا علـ  اختـاذ املواقـف املصـريية النـربى،  لتؤكـد ُسـد حضـورها يف اشـتباك متنـا  ةالش صية الرتاجيدي

ن كانت يف قرار  نفسها أ النهاية مهما كانت النتائ  كارثية، حىت و وابختيار حر، ولضي يف مصريها حىت
ن الرتاجيـــدا ذات طـــاب  أذ إ .يـــدي القـــدر هـــو الـــ ي ســـيتم تنفيـــ هأن مـــا ر تـــ  القـــوى العليـــا، و أتـــدرك 

ففي سياقها تتموض  القوى العليا م  االنسان وكألما اصبحا شيئا واحـدا. وهـي ل ـل القـوى  ،ميتافي يقي
  يف صراعها عن طري  البطل الرتاجيدي. بديةألا

  ات البط  ال اجيدي يف املسر  اال ري ي:
 حدد أرسطو يف كتاب  )فن الشعر( أرب   ات للش صية الرتاجيدا وهي:

فعالــ  وأقوالــ  تــدل علــ  اختيــاره. أن أذ إأن تنــون صــاحلة دراميــا، أو مــؤثر  اذا كــان االختيــار مــؤثرا،  .2
 فعال، وعل  ه ا فـانّ أليبين الش صية هو القيم االنسانية الي تفصح عنها افالعامل اجلوهري ال ي 

  ؤلف طبيعتها.ي  ياالختيار ال ذلكش صية تنون مؤثر  عندما تنون هي ذاهتا مصدر  يّ أ
 نو أ املـرأ ال يناسـ   أن ذلـك لرجـال، مبعـوا يتصـف فيـ ن تنون مناسبة أو مالئمة، فالرجولـة خلـ  أ .1

ي صفات تطب  الش صية ب اهتا، وال تنفصم عنها يف جمرى الفعل. اي جعل تنون ذات رجولة. وه
 ما تفعل  مطابقا لطبيعتها.

ن كانت أعن طبيعة االنسان الواقعية، حىت و  عرب تنون الش صية م نو أن تنون شبيهة ابلواق . أي أ .7
(، ومبـا ن يتفـ  مـ  صـفة هـ ا البطـل كمـا يف )اوديـ أل  صفة خاصة هبا كالغض  م ال، فانـ  جيـ  

                                                        
  .79-78ص ين ر: فر ن، جان بيري و بيري فيدال  كي : االسطور  والرتاجيدا يف اليو ن القدمية، -26
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و ألش اص عل  قدر كبري من االتيـة فينبغـي تصـويرهم احسـن أان الرتاجيدا حماكا  أل ل أفاضل 
 كانوا مشاهبن للحيا  الواقعية.   نو إو  ،مما هم علي 

ن تتمتـــ  الش صـــية ابل بـــات، وتنســـجم مـــ  ذاهتـــا طـــوال املســـرحية حـــىت وان كانـــت الش صـــية غـــري أ .6
وعــد  تعرضــها  ،  هنــ ا غــري منســجمة مــ  نفســها حــىت النهايــةن تبقــأفينبغــي  ،منســجمة مــ  ذاهتــا
 ثناء تطورها. أن تتس  الش صية م  ذاهتا أا منّ إو  .للتغريات املفاجئة

ري مبقتض  الضرور  والرجحـان، وكمـا هـو يف جين أن تتاب  االحدا  ينبغي رسطو( قد حدد لأكان)
 و االحتمـال. أيّ أية يهـد  اىل حتقيـ  احلتميـة ن ينون تصوير الش صـأبناء احلبنة الدرامية، فان  ينبغي 

 ان افعـال الش صـية واقواوـأو حمـتمال لش صـيت ، مبعـو أن ينـون حتميـا أو ما يفعلـ  ينبغـي أن ما يقول  أ
 (25)أتيت فــــــــــــــــي سيـــــــاقها مبقتض  الضرور  والرجحان.

تهـا املتم لـة يف وجـوب حتقيـ  التطهـري، و ات البطل الرتاجيدي مسـتمد  مـن هـد  الرتاجيـدا ووظيف
ن أوال بد للش صية الرتاجيدية  .عن طري  ااثر  عاطفي ارو  والشفقة يف نفس املتلقي لت ليص  منهما

 أرسـطو( وهـو مبـدأحد اشرتاطات الرتاجيـدا مبفهـو  )أال فقدت إتتمي  ابلقدر  عل  حتقي  ه ا اود ، و 
ن حيــــدد أن يطــــرأ علــــ  ح ــــ  التحــــول. وبعــــد أت هــــ ا البطــــل خالقــــي يف آن واحــــد. ومــــن  ــــاأمجــــايل، 

ن البطـل يقـف بـن طـريف أعند البطل فان  مييل اىل النمط الراب  ال ي يرى في  (24)مناط التحولأرسطو( أ)
ويتحــول البطــل مــن الســعاد  اىل الشــقاء، ال بســب  رذيلــة  .ن كــان اقــرب اىل الفضــيلةإالفضــيلة والســوء، و 

( وهــــو ينتمــــي اىل طبقــــة Hamartiaمــــا، أو مــــا يســــمي  )اوامارتيــــا  أا أو خطــــفيــــ ، ولنــــن بســــب  زلــــة مــــ
ففي الوقت ال ي تتمي  ش صيت  بصفات البطولة والنجا  فان  من  .كش صية )اودي (  ،اجتماعية عليا
. هبـــ ا املعـــو فالبطـــل الرتاجيـــدي انســـان جـــاد ونبيـــل لـــيس منتمـــل الصـــفات، ويـــدف  اىل يضـــا  أاملشـــهورين 
 ما.  أو خطأل لة ما  الشقاء دفعا

 الرعار  بني ا دحار البط  ال اجيدي  مرعة الرل ي:
عـاد  البنـاء بعـد إن مغ ى الدراما يتم ل يف استنطا  قوى الصراع، وهي قوى الواق ، بغـرض اوـد ، و إ

و الــي تنطــوي علــ  التغيــري. ففــي الرتاجيــدا جيــري أتكيــد أالنشــف عــن امنانيــات هــ ه القــوى يف البقــاء 
يف كفاحـــ  املتواصـــل حـــىت النهايـــة،  وإبصـــرارالبطـــل الرتاجيـــدي وقدرتـــ  علـــ  ال بـــات  –نيـــة االنســـان مناإ

                                                        
 .257-269ين ر: أرسطو: فن الشعر، ص -25
 قاو ،ـــــــن ال ينون التحول ال ي يطرأ عل  حظ البطل من النجا  والسعاد  اىل حال الشد  والشأالنمط االول  - 24

 الـــــــــــــــــــن ال ينون التحول يف من ر رجل سيء، ينتقل من حأالن ذلك لن حيرك فينا شفقة وال خوفا، وال اين 
 يـــــــن ينون التحول فأينبغي  وذلك بعيد عن رو  الرتاجيدا، كما ال الشد  والشقاو ، اىل حال النجا  والسعاد 
 الي ري شفقة او خوفا ولنن ألن من حال السعاد  اىل الشقاو ،  لعرض من ر رجل يف غاية السوء، وهو ينتق

 نأ  ـــــــــــــــن ال ي يستح  الشفقة هو ما يق  من سوء لش   ال يستحي ري فينا شعور التعاطف االنساين، أل
 نــــــــــــــــــخطار لش   يشبهنا. ويبق  بعد ه ا البطل ال ي يقف بيأيشق ، وال ي ي ري ارو  هو ما يق  من 

 ه ين الطرفن، أي الش   ال ي ليس يف الدرجة القصوى من الفضيلة والعدل، وال ي يرتدى يف الشقاو  
  ر،، أو سوء تقدير"هامارتيا". ين ر: ارسطو: فن الشعما أوالتعاسة ال بسب  رذيلة أو شر، ولنن بسب  خط

 .271ص
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حدا  يف طبيعـة القـوى املتصـارعة، وبنـاء  علـ  ألن البطل هو القائم حبركة اأبسب   .ومهما كانت النتائ 
لـا أ وى االفـراد، ااّل ن كانـت كارثيـة علـ  مسـتإخيارات  اادد  تشتبك ه ه القـوى للوصـول اىل لـاات، و 

عـاد  ترتيـ  إوـة يف تطهـري املدينـة و آلانسـانية كمـا يف مسـرحية )انتيغـو (، أو تسـتجي  لنبـوء  ا تؤكـد قيمـا  
 لـ ن ابطال الرتاجيدا هم ال ين يتفردون بصـفات خاصـة تعلـو عإالعام وانت ام  كما يف )اودي  ملنا(. 

ن أ اّل إيف اختـاذ القـرارات، ومــن مث حتمـل مصـريهم احلتمــي.  راد  قويـة، وشــجاعةإخـرين مبـا ميتلنــون مـن آلا
 نّ ألهــي الــي حتــدد مصـــريهم.  ،اوفــوات الــي يقعــون فيهــا، وهـــو خطــأ مأســاوي غــري مقصــود، أو زلـــة مــا

علــ  متجهــة  حيــة اكتماوــا امل ــايل  (23)يشــتمل علــ  انقــالب يف مصــري ش صــية بطوليــة" فعــلخ "الرتاجيــدا
. ففــي مســرحية )انتيغــو ( لـــ )ســوفنليس( يتم ــل الصــراع بــن وفـــاء وقســوت  ريشــقاء هــ ا املصــ مــن رغمالــ
لتــ ا  احلــاكم )كريـــون( للــوطن والدولــة. اصــطدا  بـــن إســر ، والقــيم االنســـانية، وبــن ألتيغــو ( حلقــو  ان)ا
جيعـــل مـــن )كريـــون(  ومـــا حيــد  بعـــد ذلـــك مـــن مــآلو  .رادتــن صـــلبتن بـــن قـــيم الدولــة والقـــيم الســـماويةإ

، وقد حننت  املصـائ ، بعـد انتحـار ابنـ  ومقتـل زوجتـ  نسا  جديدا  إمن عل  تطبي  القانون، ألرل ااحلا
ن موقفــــ  م ينــــن يف ســــيا  العدالــــة أخيهــــا، مــــدركا أبســــب  تعارضــــ  مــــ  )انتيغــــو ( بضــــرور  عــــد  دفــــن 

لـي وجـدها قـد مـ  وزوجتـ  )جوكاسـتا( اأاالجتماعية. فيما غـرز البطـل الرتاجيـدي )اوديـ ( عينيـ  بـدبول 
اثر  الشـفقة علـ  البطـل إشـروط الرتاجيـدا يف اىل فارقت احليا  ابنتحارها يف مشهد دراماتيني يستجي  

ممـا ي ـري شـعور شـفقة  ،، ومن مث التطهري و ا النم املن ف مـن االنفعـاالتمن مالقا  املصري ذات وارو  
لنــن  ،هــ ا املصــري قــد يطالــ  يف وقــت مــا نمــن أاملتلقــي علــ  مصــري البطــل، ومشــاركت  التجربــة، وارــو  

شنال التفاعل بـن خـرب  أُربة اتصالية مجالية من حي  ")اول( التطهري يُعدل ا  ،ليس االن عل  االقل
 (28)"البطل، وخرب  املتلقي.

نـ  ميضـي اىل مصـريه أكان )اوديـ ( امللـك قـد اخـتط حياتـ  إبراد  قويـة وابختيـار حـر، وم ينـن يعلـم 
بطال وف رهم حىت وهو يت   قراره أن يفقـأ عينيـ  لتنفيـ  النبـوء  االويـة يف انـ  ألااتو  بنرباء ااملأساوي 
ن أحد العوامـل البـارز  يف بيئـة الرتاجيـدا االغريقيـة تتم ـل يف الصـراع بـن أم ، بسب  أابه ويت وج أسيقتل 

لنـل انسـان، وهـو مصـري غالبـا مـا يتسـم وـة هـم الـ ين يقـررون املصـري ااتـو  آلذلـك الن ا"وة واالنسانآلا
 قائال:  (29)ابلقسو  والعنف والشقاء."

  (11)"اودي : وهن ا لن تبصرا الشّر ال ي عانيت ، وال الشّر ال ي تسببت ا  في .."
حسد كل من عاش زمن ، وأتمل مصريه، وتدرج  اىل  أاثر وال ين كان ملنا، أبعد  (اودي ) البطل

سـليل امللـوك،  ذاتـ  الوقـت يف  صلبة، وشـجاعة لبطـل يصـن  اجملـد لـ  ولقومـ ، وهـو هر  التاج امللني إبراد

                                                        
 .15ص ،امري  حلمي مطر: مقدمة يف علم اجلمال وفلسفة الفن -23
 .65فالسفة ومسرحيون، ص :عقيل مهدي يوسف -28
 .25سوفقليس: تراجيدات سوفقليس، ص -29
 .261صاملصدر نفس ، سوفقليس:  -11
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وـــة لتأكيـــد مصـــريه املأســـاوي، ووحـــده مـــن يتحمـــل هـــ ا آلااتـــو  الـــ ي ر تـــ  ا نفســـ  الفـــخّ  يف لننـــ  وقـــ 
 الشقاء:

و قد وق  يف اليو ، فها ه "قائد النورل:.. م ينن أحدخ يف املدينة يتأمل مصريه اال وحيسده علي . أما
 هاوية من الشقاء الرهي ...

 (12)حلملها." اودي : آه! صدقوين، ال ختافوا مصائيب هي يل أ ، وم خيل  انسان آخر
ن ارطاطة الدرامية يف )اودي  ملنا( تتموض  يف فعل يقوده البطل الرتاجيدي )اودي ( من البدايـة إ

ذ يتمفصــل إرادتــ ، إذلــك وفــ  ن ــا  زمــين خــارج عــن  وحــىت النهايــة مــتحمال النتــائ  النارثيــة املرتتبــة علــ 
ومن مث تتحرك قوى الصراع بـن زمنـن، زمـن انسـاين يـرتبط إبراد   ،الفعل االنساين يف مسار القوى االوية

وـي يتفـرد يف تفسـري الوجـود االنسـاين هبيمنـة حتـدد إحر  وبتفو  الفاعل االنساين ضمن الفعـل ذاتـ  وزمـن 
فعال  جاءت النتائ  عل  أن ما كان يعتقده صائبا يف اختيار أي للبطل عل  الرغم من فيها املصري املأساو 

وة الي تتحنم ابلوجود وابملوجودات معا. مبعو ما كان حتت هيمنة البطل آلعنس السيا  حبنم سلطة ا
التبال م دوج فعال  يسل  من  يف النهاية مبا فيها حتديد مصريه الش صي. وهو أرادت  واختيار إوحريت  يف 

ترتتـ  علــ   ويف الوقـت ذاتــ  ،وقاســيا يف لايتـ  ،  يبـدو حمـدداغـري واضـح املالمــح يف بدايـة ارطـاب اال انـّـ
ي ري يف املشاهدين شعورا ابلسمو حىت وهـو يهـوي، وحتـرك فينـا.. الشـعور " نّ ه ه القسو  املفرطة ابلبطل ل

 (11)ابإلعجاب وأيضا الشعور ابلشفقة."
 عبثية الوجود وال جدوى العالم يف نصوص الالمعقول: :املبحث الثاني

يف خضــم متغــريات كــربى ومتســارعة شــنلت هتديــدا للوجــود بشــنل عــا ، ولوجــود االنســان حتديــدا، 
 داتأول مـن القـرن العشـرين بسـب  حـربن كــونيتن فضـال عـن انتهـاك مـروع للقـيم االنسـانية يف النصـف األ

ك ولغرض التعبري، وتشنيل رؤية فنرية ومجالية عن ه ا العام املتغري يف اىل مقتل مالين البشر، ومبوازا  ذل
ولـدت وتشـنلت العديـد مـن التيـارات  ،طـر جديـد  للحريـة االنسـانيةأشىت اجملـاالت مبـا فيهـا البحـ  عـن 

سدها يف  شنال فنية  أوامل اه  االدبية، والفنية الي جاءت بتقنيات جديد ، ومتنوعة لتعرب عن رؤاها ُو
اشــرتكت مجيعهــا إبحســال مريــر بعب يــة هــ ا  مــن التيــارات الــي لتعبرييــة، واملســتقبلية، والســرالية، وغريهــاكا

دبيــة، والفنيــة. حــىت جــاءت العــام ومــن مث التمــرد علــ  كــل التقاليــد الســابقة، وجســدت ذلــك لعماوــا األ
وال ومـن مث تتحقـ  أنسـان بوجـود اال)لها )جـان بـول سـارتر( الـ ي قـال فنار جديد  م ّ أالوجودية برؤى و 

الوجود ساب  عل  املاهية، وهي ن ر  احلادية متمرد  عل  القيم السماوية بننرالـا لل ـال   ان يّ أماهيت ، 
الحقا عن طري  اختياره  أتيتتباع ه ه الن عة ابن ماهيت  أذ يرى )سارتر( و إ .ال ي خل  االنسان وماهيت 

                                                        
 . 263-267ت سوفقليس: صسوفقليس: اودي  ملنا: يف، تراجيدا -12
 .261ص النوميدا والرتاجيدا، مريشنت، مولوين و كليفورد ليت : -11
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ة الســمات الــي تتميــ  فيهــا الش صــية، وبــ لك مت الغــاء جــوهر حــر  لتشــنل جمموعــ إبراد فعالــ  أجملمــوع 
  (17)(ن، واملوجود يف ه ا العام.آلا،شياء وال هاب اىل الوجوداأل

ســـطورية عنـــد )البـــري كـــامو( يف كتابـــ  )اســـطور  ســـي يف( م ـــاال للبطـــل لـــت ش صـــية )ســـي يف( األم ّ و 
عـاد  رفعهـا مـن جديـد إمـن مث دحرجتهـا و وة برف  الصـ ر  اىل قمـة اجلبـل و آلالعب ي ال ي حنمت علي  ا

ن مصــري )ســي يف( هنــا يعــرب عــن إبــل اىل ال معقوليــة هــ ا الوجــود.  ،وهنــ ا لتشــري لــيس اىل عب يــة احليــا 
ن ال جدوى العام أمصري االنسان يف ه ا العصر، وهو ليس التباسا يف أتكيد قيمة، بل موقف فنري يف 

منـــا يف إالالجـــدوى ليســـت يف االنســـان وليســـت يف العـــام، و "فــــ .نينتقـــل بفعـــل التجربـــة العب يـــة اىل االنســـا
ـــة غـــري مباشـــر  اىل عب يـــة الش صـــية الرتاجيديـــة االغريقيـــة جمســـد  يف نـــ  إوهـــي  (16)"وجودتـــا معـــا. حال

ذ يصــبح ال معــو لــ  وال إن وجــودا غــري جمــد هــو وجــود غــري معقــول، إمقيــدا( لـــ )اســ يلول(.  بروم يــول)
تلقاهــا يف أالبديهيــة الوحيــد  الــي "نأ البــد مــن التمــرد علــ  هــ ا الوجــود ذلــك ومــن مث ،تيــة ألي شــيءأ

والتمرد بوصف  احد اشـنال االحتجـاج علـ  الوجـود فانـ  ينطـوي  (15)صميم التجربة العب ية، هي التمرد."
ب ـي ، ولـ ات االنسـان. هـ ا االحسـال العوبؤسـ  عل  اجملاهبة، وهي جماهبة لعقم ه ا العـام ذات  يف الوقت

لــم مجــيعهم  أ اّل إوجــد صــداه يف ُربــة كتــاب مســر  الالمعقــول مــ  اخــتال  رؤى كــل واحــد مــنهم للعــام، 
كانت استجاابهتم للتحدات احلضارية ماثلة يف ذلك العب  لتدمري الوجود االنساين، وال معقوليـة العـام، 

ش صية )االستاذ( لـ )يونسـنو( ف .عند كتاب الالمعقول ابلتهنم والس رية إمت ج املأساويوه ا الوجود 
لـرياه  يـدخل للح ـاتو خـري مـن خطـاب الـن ، لي هر يف املشهد األ من قبل اجلمهور نت ارهإال ي طال 

ل. وهــي دالـــة علــ  رفـــض املســلمات القبليـــة الــ ي جســـده العقــل لتصـــور أوهــو بـــال ر االخــرون مث يغـــادر 
مـا  احلقيقـة عـن عبـ  أملعاصـر وجهـا لوجـ  يضـ  االنسـان ا ذاتـ  الوجود، وهو نسف للتقاليد، ويف الوقت

 كما يراها هؤالء النتاب.  وخوائ  الوجود
 "املعجبة: بعد خروج االستاذ(... ولنن! ولنن... االستاذ بال رأل!

 (14)ي  عبقرية!"دحاجت  إليها، ما دامت ل امل ي : وما
 تطـور درامـاتيني بعـد  ستاذ والطالبة من ثرثر  لغوية اىلويف مسرحية )الدرل( يشتبك احلد  بن األ

اىل تعقيــد يف العالقــة  زالــة ســوء الفهــم، ومــن مثّ إالتواصــل بينهمــا وبفقــدان القــدر  علــ   علــ قــدر  النــال  
ربعــــن مــــن ســــتاذ لــــدفن قــــتاله األلتنتهــــي اىل موقــــف عــــدواين مميــــت بقتــــل الطالبــــة. وبــــد  ابرد يســــتعد األ

 الطالبات.
 "االستاذ: نعم، اماري.. ماذا سنفعلق

 ادمة: سنقو  بدفنها.. هي والتس  وال الثن االخرات، سنقو  بدفنهن.. ار
                                                        

 .189، صاملصدر الساب ين ر: ابراهيم محاده:  -17
 .79صكامو، البري: اسطور  سي يف،  -16
 .25ص كامو، البري: االنسان املتمرد، -15
 .254مسرحيات طليعية، ص 5يوجن يونسنو:  -14
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 (13)سيصبحن اربعن نعشا."
يف حجـر  فيهـا  ةربـ  ش صـيات قابعـأعاملـ  عـن طريـ   (بينيـت)يسـتعرض  (لاية اللعبـة) مسرحية يف

سـّنان بـال سـيقان طة سـّلم.) ج(و )نيـل( ماال بوسـإمينـن الن ـر عربتـا  ال  فـ اتن صـغرياتن ابرتفـاع عـالو 
عمـــ  وهـــو األ أبنهمــايقبعــان يف صـــفيحي قمامــة فيمـــا تــا يســـت كران حنــاات يف زمـــن مضــ . و)هـــا ( 

عجـــالت يوقـــف جراحـــ  مبنـــديل مشـــب  ابلـــد  طـــوال املســـرحية. و)كلـــو ( ابنـــ   يعـــاج  اســـري كرســـي ذ
العام عرب  ألفول  وخادم  وهو الش   الوحيد ال ي يتحرك يف ه ه احلجر ، وهو الشاهد الوحيد املرتق

و ابنت ــار انطفــاء الضــوء، واملــوت. ش صــيات أربعــتهم يف هــ ا القبــو ابنت ــار املعجــ   أالنافــ تن. هنــ ا 
تشنل عائلة متناملة غارقة يف العـد  بـال اي امـل حـىت ان )هـا ( يتسـاءل وهـو غـار  يف قوقعتـ  ومغطـ  

 ابلد : 
  (18)"ها : أمينن ان ينون هناك بؤل أع م من بؤسيق"

سـتعار  هنـا اىل تقهقـر مريـ  بنـل ، وحتيـل األإبحنـا ش صيات عدمية مرمية يف منـان عـدمي مغلـ  
ل )هــا ( )كلــو ( أحنــم القــدر قبضــت  علــ  اجلميــ  مقابــل شــعور ابو ميــة. فعنــدما يســأاالُاهــات، وقــد 

 ماذا وجدت جيي :
  (19)"كلو : صفرا."

فعـــل ســـوى ع لـــة  يّ أوقـــد مت تفريغـــ  مـــن  زمـــن صـــفري يف منـــان كقبـــو يضـــغط ابُـــاه ه ميـــة االنســـان
خــــــر للبطـــــــل آقـــــــدر  علــــــ  التواصــــــل وهــــــو منــــــط  يّ أن بــــــال و ومع ولــــــ ونبطــــــال هنــــــا معــــــدومخانقــــــة. األ
املعدو ، وارـائر القـوى والبـدائي، هـو امل لـو  املعـ ول، الـ ي حيـتفظ برغباتـ ، ممـا لـ  مغـ ى يف "الرتاجيدي

و ، حن يدرك البطل الرتاجيدي واملتلقي تلـك اللح ـات عل  مراحلها قتامة، وقساأالرتاجيدا، ان تنون 
ن مســر  الالمعقــول الــ ي جــاء بقــيم جديــد  يف خطــاب الــن  إ (71)الــي حتاصــره ابلعبــ  والالمعقــول."

رسـطية يف بنـاء احلـد  ملضـمون بسـب  لـرده علـ  القـد  ونسـف  للتقاليـد األأ  اباملسـرحي سـواء ابلشـنل 
رحي جديـد ينطـوي علـ  فهـم ورؤيـة مغـايرين، ومـن مث كانـت  ـات البطـل ن  كأي تيار مسـأال إ ،الدرامي

 هنا بوصف  القائم ابلفعل قد طرأ عليها حتول يتناس  م  النس  ال قايف السائد يف ه ه احلقبة. 
 : تطبيقالفصل الثالث

 (31)النص: يف انتظار جودو.
 املؤلف: صمويل بينيت.

                                                        
 . 31ص، 2نسنو: االعمال الناملة ليونسنو، جيوجن يو  -13
 .11بينيت، صامويل: لاية اللعبة، ص -18
 .17، صلاية اللعبةبينيت، صامويل:  -19
 .48عقيل مهدي يوسف: الرتاجيدا والتحوالت الفلسفية والنقدية، ص -71
 .79، ص1119بينيت، صمويل: يف انت ار جودو، ترمجة بول شاوول، بريوت: )منشورات اجلمل(،  - 72
 وسيشري الباح  اىل رقم الصفحة فقط يف حتليل عينة البح . 
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سـم مالمـح هيـأ  ش صـية )اسـرتجون( يف فعلهـا التهنمـي من اللح ة االوىل حتيلنا مدونة الن  اىل ر 
سـتهالل مشـهدي إابنت اع ح ائـ  مـن قدمـ  مبحـاوالت متنـرر  ولنـن دون جـدوى، بـل عب ـا حيـاول، وهـو 

بــن مفهــو  العبــ  والفعــل العابــ ، وكــأن م ينــن عــام هــ ه الش صــية ســوى تنــرار  قصــدي ي ــري التباســا  
  رتق  الستهالل نصي درامي ي ري اسئلت  من  البدء:لفعل عاب ، فضال عن احدا  نوع من ال

 "اسرتجون جالس عل  االرض، حياول انت اع ح ائ ، حياول جاهدا بنلتا يدي 
 يتوقف، وقد خارت قواه، يرات  اله ا، يعيد النر ، اللعبة ذاهتا. زافرا من التع .

 ( 79اااولة من جديد( عب ا.")ص عن اسرتجون: )عادال
و ألعـــام املهـــرجن والعـــيب الســـريك  إســـتعار   الش صـــية ابســـتف از فعلهـــا وقووـــا هـــو أيـــهـــ ا التحديـــد و

و حماولة أو العام ابلنسبة وم سوى سؤال عن معو وجودهم يف ه ا العام، أاملشردين ال ين م يعد الوجود 
 ماتصــرفهب وأ نــ ا هنــا ســواء بنوعيــة الــ ي الــ ي يرتدنن تصــر  الش صــيتإ .اســرتداد املعــو يف الالمعــو

اىل خــواء هــ ا العــام وتصــويره بشــنل ســاخر ينطــوي  انتشــري  ف لمــاالــي تشــب  عــام النوميــدين،  اوثرثرهتمــ
 : مأساويحسال إعل  

 "اسرتجون: )رافعا سبابت ( ه ا ليس سببا كي ال ت رر بنطالك."
يســتدل ابلغيـــاب يف  ن احلضــورأفــ ،ساســية لوجـــود الش صــيتنأاالنت ــار يف املــا النصــي ثيمــة  والنّ 

ثنائيـــة جدليـــة تســـتبطن الغيـــاب يف احلضـــور معـــو وجـــودا، وتســـتبطن الالمعـــو يف احلضـــور بســـب  فعـــل 
رجـــاء، وأتجيـــل يف إن املعـــو ينمـــن يف الغيـــاب، وهـــو أاالنت ـــار للغائـــ  )جـــودو(. ومـــن مث مينـــن القـــول 

تنـــرر  بـــن الش صـــيتن )اســـرتجون فعـــال قوليـــة مأاملنـــان وال مـــان. وهبـــ ا املســـتوى يـــتم تفريـــج احلـــد  اىل 
بســب  االنت ــار، وهــو حــدي  يرصــد ال معقوليــة هــ ا العــام،  وفالدميــري( يــتم فيــ  احلــدي  عــن كــل شــيء

(، ويف عـــام 64ص ل جهلـــة ومغفلـــون")"وســـطو مـــرتابط أوان كـــان القـــول غـــري حمـــدد  ،وعبـــ  الوجـــود
 سدميي غري حمدد:

 جر (. هل ترى سواهاق..."فالدميري: قال قرب الشجر . )ين ر اىل الش
 ( 63اسرتجون: يبدو الا ميتة.")ص

، مقلقـا وم ـريا   مـرا  أه ا االنت ار الالحمدود والالمتنـاهي يف منـان عـدمي جيعـل مـن ثبـات الش صـيتن 
 وهو قل  وجود، ومرع :

 ( 91"اسرتجون: ال شيء ينقضي، ال أحد أييت، ال أحد ي ه ، ه ا رهي .")ص
نفعا للوصول  كن والعدمي ال شيء سوى االنت ار. حىت حماولة االنتحار م ُدِّ يف ظل ه ا العام السا 

أعلـ  مراحـل وهـو  ،( وحـن يقـرران االنتحـار اثنيـة57صلننت ر حـىت نعـر .")"واملعرفةاىل حالة االنتشاء 
ينقطـ  احلبـل، وحـىت سـعادهتما تصـبح يف انت ـار جـودو، وهـ ا  ال جـدوى الوجـود التجسيد الفعلـي لفنـر 

نت ار يتنـرر يف املـا السـردي بصـور  مسـتمر  وحـىت ختـا  املـا النصـي وميتـد اىل مـا بعـد الـن  بصـيغة اال
كـل حل ـة   يف"ال يتحركـان"فهمـا أبـدا  سؤال. وتا يف ثبات وصـريور  ابنت ـار امل لـ  كـي يفـوزا ابرـالص، 

 :ذات  جلدلابول ن الن  ينتهي كما انته  الفصل األأواىل النهاية، بل 
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 جون: واذا جاء!"اسرت 
 فالدميري: نفوز ابرالص.

 حسنا، أمنضيق
 اسرتجون: هيا منضي.

 ( 237)ال يتحركان(. )ص 
ليست هناك االراد  النامنـة يف قـرار الرحيـل فعـال، بـل االختيـار  إذ ك ر من مر .أ تتنرر""ال يتحركان
ري (. ه ا االنت ـار الرهيـ  جيـ231، ص255، ص266، ص277، ص221، ص66هو االنت ار)ص
ن البنيــة الدراميــة لل طــاب النصــي هنــا، هــو إ(. 245صبــن قــرب ووالد  عســري ")"ســوىيف عــام ال يتســ  

نقــالب وال إذ ال حتــول وال إو يف بنــاء الش صــية، أرســطية ســواء يف بنــاء احلبنــة، تقــويض شــامل للبنيــة األ
تهـا ســواء بتنــامي احلــد  تعـر ، فلــيس هنــاك حنايـة تتــدرج يف مبناهــا وصـوال اىل ذروهتــا ومــن مث اىل خال

، ورغــم ومتنــررمــبهم و  حــوار متقطــ  و بفعــل صــراع الش صــيات، ولــيس هنــاك حــوار ينمــو بــلأ ،الــدرامي
ومـا ال حيـد  هـو  ،حدا أبال  ن الن  حيمل الن ري من الرتق  ملا سيحد  يف ن ّو أنعدا  كل ذلك فإ

وزو( والعبـد )الكـي( وهـي رؤيـة موازيـة ش صـية السـيد )بـ ال ي حيـد  يف النهايـة. ويف رحلـة االنت ـار لـرّ 
االنسان املتم لة  يف سح  إنسانيةعبد خنوع، واالستغالل البش  أما  لعدمية العام يف ظل طغيان متجرب 

بشـ  صـنو  االمتهـان املعنـوي واجلسـدي معـ . مـا أست دام  إيف )الكي( مقابل هيمنة )بوزو( املطلقة، و 
 تجاجا عل  ه ا التصر  املهن وامل جل: جيعل ش صية م ل )فالدميري( ينفجر اح

 "فالدميري: منفجرا ه ا عار!... 
 )متلع ما وحا ا( معاملة انسان )اشار  اىل الكي( هب ه  

 (49عار!")ص الطريقة.. اعترب الا.. كنائن انساين.. كال..
ضـــعت ن تقصـــي جـــوهر الطبيعـــة االنســـانية يف ُربـــة الوجـــود البشـــري يف نـــ  )يف انت ـــار جـــودو( خإ

للمتغــريات احلياتيــة النــربى، فلســفيا ومجاليــا، يف ظــل تــدمري وخــراب للنينونــة بفعــل النــائن وســط انتهــاك 
حتجـــاج ورفـــض وــ ا العـــام الـــ ي م يتبــ  منـــ  ســـوى االنت ــار يف منـــان وزمـــن إشــامل للوجـــود وهـــو فعــل 

 (. 222)صالوقت ذات . املنان ذات .""متنررين
 (32)النص: املستأجر اليديد

 ف: يوجن يونسنواملؤل
يف املا احلنائي رطـاب الـن  نتعـر  علـ  املسـتأجر اجلديـد لشـقة يف الطـاب  السـادل لبنايـة بـدون 

يـــدخل   ذاتـــ الوقـــت ، ويفقاطعـــا   نـــ  يـــرفض خـــدماهتا رفضـــا  أ اّل إمصـــعد وخادمـــة حتـــاول خدمـــة )الســـيد( 
بـواب وختنـ  لـ  مجيـ  املمـرات واألاث  للشـقة، والـ ي ينتهـي بغهائل من ااتوات واأل العامالن لنقل كمّ 

                                                        
. وسيشـري 2944مسرحيات طليعيـة، ترمجـة شـفي  مقـار، القـاهر : )الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر(،  5يوجن، يونسنو:  - 71

 الصفحات فقط. لرقا الباح  الحقا 
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خـر مطلقـا. وهـو خطـاب يقـد  فيـ  ش صـية )السـيد( وقـد ن يـرى اآلأحـد أذ م يسـتطي  إاملالك اجلديـد، 
يف حمنت  االنسانية  خرين، فضال عن نب ه للتواصل، والغوص بعيدا  وغل يف ع لت  عن العام، وغربت  عن اآلأ

ضـجة كـربى "سـتهالل ارطـابإوضـ  واحليـا  الـي تعـّم املنـان يف علـ  الـرغم مـن الف ،خواء هـ ا العـام أزاء
عند رف  الستار: ص   اصوات آتية مـن النـواليس، قرعـات مطـار ، نتـف متفرقـة مـن أغـان، صـيحات 

( يف خضــم هــ ه 287ص")أطفــال، وقــ  اقــدا  علــ  الــدرج، وصــوت أرغــن ممــا يعــ   يف الشــوارع...اخل.
ن أة )البوابة( حبواراهتا املتنوعة املنت ة حبيوات الساكنن السابقن اال الضجة احلياتية، والي تُغنيها ش صي

  يقرر: )السيد( يدخل يف صمت رافضا ردماهتا وألي تواصل معها، وهبدوئ  البالج املعهود
 ( 295لست يف حاجة اىل خدماتك ا سيديت.")ص"السيد: 

اث  حــول ي  املســاحة اراليــة مــن األاث  مــن قبــل العــاملن، )حبيــ  تضــوحينــ اك تبــدأ رحلــة نقــل األ
حىت الضجة ارارجية "ن يصبح االداء يف صمت مطب أالسيد ابطراد وهو يف منان ، وسط املنصة.( واىل 

( هـ ا العـام الـ ي بـدأ 115وصوت البوابة قد ختافتا تدرجييا، طيلة املشاهد السابقة، حىت انقطعا لامـا.")
ملـــادات يف مقابـــل تغييـــ  وجـــوده يف ذاتـــ ، وأتكيـــد ع لتـــ  ســـواء برســـم مالمـــح كينونـــة )الســـيد( وخناقـــ  اب

مضــافا إلنســانية  راد  العــام لخالقياتــ  وســياقات  وفــ  التقاليــد الــي تشــنل قيــدا  إضــوع  اىل خب أ إبرادتــ ، 
يف وس  أحد أن يصعد أو ينـ ل، فضـال  ذ م يعدّ إمتالء سّلم العمار ، إاالنسان. ويستمر نقل االاث  اىل 

نسـّد جمـراه. م يعـد هنـاك منـان إنفا  املرتو، حىت لر السن ما عاد جيري. أامتالء الفناء والشوارع، و عن 
اث  م يعد هناك أي ابألاث ، بل مت تعطيل البلد لكمل . حصار وع لة خانقن. وبعد نقل األ  وامتألاّل إ

علـ  غـري هـدى بـن االاث  املـرتاكم  العـامالن يضـرابن"ول وال ـاينو تواصل بن )السيد( والعامل األأخمرج 
يف الغرفة: فالناف   مسدود ، وك لك الباابن الل ان ما زاال مفتوحن عل  سعتهما تسدتا االلوا  ارشبية 

ن م يســتطيعا رؤيــة احــدتا لآلخــر لــرتاكم أ( وبعــد 176وتقطــ  الطريــ  علــ  مــن يبغــي ارــروج منهمــا.")
  العامل ال اين من دون ان يراه: ل أطلقا يسحد احلركة مأم يعد مبقدور و  ،اث األ

 "ألست يف حاجة اىل شيءق: العامل ال اين"
بعــــــد فــــــرت  مــــــن الصــــــمت، وقــــــد اعــــــدمت احلركــــــة يف املشــــــهد: شــــــنرا. اطفئــــــا "جييبــــــ  صــــــوت الســــــيد

غال  املنان لاما، كمدفن مهيمن و ا الطغيان إطفاء النور بل إ وحس ( وهن ا يتم ليس 175النور!")
 ذ يتحول االنسان اىل شيء عابر وال قيمة ل . وهن ا يسرتيح )السيد( يف ع لت  املأساوية وحيدا  إ ،اجلار 

نـ  بعنـس ذلـك يسـتغر  يف أيقو  بـ  للمشـاركة إبدار  قـوى الصـراع كنينونـة فاعلـة، االّ  فعلو  دون أيّ من 
  يتسـم ابالغـرتاب والعجـ  يف وجـوده ذاتـ و موت . اننا أزاء ش صـية تعـاين اضـطرااب بنيـوا، وشـرخا  أوحدت  

و الـي حتدثـ  )البوابـة( وهـي أعن التواصل م  االخر عل  الرغم مـن الضـجي  احليـايت سـواء خـارج الشـقة، 
 ان  بسب  ه ا االغرتاب عن الوجود وعد  االنسجا  مـ  العـام، وكرهـ  للضـوء اّل إش صية شعبية ثراثر ، 

تنتنفــ  هــواجس ال يبــو  هبــا ألحــد حــىت  املوحشــة قلقــا   غالقــ  النوافــ ، يغــر  يف ع لتــ إوالضوضــاء بداللــة 
ذ م يقــل شــيئا يف إل اتــ  هــو، وذلــك يتضــح عــن طريــ  صــمت  الرهيــ  واالســتغرا  يف عاملــ  ارــاص جــدا، 

و هنــاك، وحــىت احلــوار الطويــل الــ ي أاث  هنــا رشــادية مقطوعــة لوضــ  األإخطــاب الــن  ســوى كلمــات 
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الشــق  اجملــاور  بنســجها و  هــ ه الشــقة عــن عــوام الســاكنن قبلــ  يف بدأتــ  )البوابــة( معــ  والــي كشــفت فيــ 
 إبغــال مــر شــيء ســوى األ  انــ  م يصــدر عنــ  أيّ اّل إحنــاات متنوعــة يف ســبيل احلصــول علــ  وظيفتهــا 

ــــدما  حــــدى  ــــات خطــــاب إرادت فتحهــــا ملنــــادا  زوجهــــا، وهــــي يف الطــــاب  الســــادل وهــــي أالنافــــ   عن
، و صــراع مــ  االخــر، بــل لضــي يف وحــدهتا وعاملهــا ارــاصأفعــل  يّ ة لن ال تقــو  الش صــيالالمعقــول ل

اللغـة تصـبح اقـرب  نأبـل  .خـرو ت رثر كــ )البوابـة( دون تواصـل مـ  اآلأقتصدت يف كالمها، إن حتدثت أو 
مـا  غيـاب الفنـر مـن الـوعي أول وال اين، هو حضور للقيم املاديـة الطاغيـة اىل او ان كما عند العامل األ

ستالب هـ ا الـوعي واقصـائ  بقـو  طغيـان تلـك القـيم. وهـ ه اللغـة املشـروخة هـي جـ ء مـن إاين مبعو االنس
لــرد صــريح علــ  العــام يف ُربتــ  الوجوديــة.  وهــوســيا  الش صــية الــي تعــاين االســتالب واالغــرتاب معــا. 

وده مـن صـور  ارطاب هنا ال ينص  عل  العقد ، بـل لـيس هنـاك عقـد ، وامنـا أتثـري ارطـاب يسـتمد وجـ
وكألـــا ارطـــاب وهـــو ينمـــو ومـــن مث لتشـــّنل وجـــود الش صـــية يف بؤســـها، وتيهالـــا، واغرتاهبـــا، وعب يتهـــا، 

بطـل الالمعقـول مـأزو  يف اشـتباك الوجـود الفاقـد للمعـو، حضـور  .حبيسة قوى غري مرئية يف منـان معـادو 
غاللـــة مـــن احلـــس املأســـاوي املشـــبعة مـــأزو  أخالقيـــا، ولعـــل هـــ ا مـــا جيعلـــ  أك ـــر اغـــرتااب، ومـــن مثّ هـــ ه ال

 امليتافي يقي إلعاد  تشنيل النينونة يف وجودو محيم. ابلس رية، ابنت ار ال ابت املطل  يف الغياب
 النتائج واالستنتاجات: الفصل الراب 

لالمعقـــول ش صــية مــن عامــة النــال كمــا يف ش صـــية ا ملســر  ش صــية البطــل يف ارطــاب النصــي .2
جر اجلديــــــد( أو مـــــن املشــــــردين واملعــــــدومن كش صــــــيي )اســــــرتاجون أســــــت)الســـــيد( يف مســــــرحية )امل

 وفالدميري( يف مسرحية )يف انت ار جودو( فهم ليسوا من ساللة ملنية وال من فئة االمراء أو القاد .
ش صـــية البطـــل قلقلـــة، ومتمـــرد  وغـــري مســـتقر ، وهـــي اذ تـــرفض أي نـــوع مـــن التواصـــل مـــ  االخـــر  .1

 جر اجلديد(.أية )السيد( يف مسرحية )املستتستسلم ملصريها كما يف ش ص
 بعب  الوجود وال جدوى العام. املأساويالبطل هنا ساخر هتنمي لنن  ي ري ذلك االحسال  .7
، يف عــام ال شــيء حيــد  أييتمصــري البطــل حمــري ومرتبــك وعب ــي يتناســ  وفعــل االنت ــار يف الــ ي  .6

 حد جييء.أحد ي ه . ال أفي .. ال 
منـاط حتـول الش صـية االخـرى الـي أهنـا مـن السـعاد  اىل الشـقاء او حـىت يف  ال وجود لتحول البطـل .5

ذكرها )ارسطو(. والبطـل هنـا يسـتجي  لبنيـة ارطـاب الدائريـة. فنمـا كـا  )اسـرتاجون( و)فالدميـري( 
 يف االستهالل النّصي يف حالة انت ار ينتهي ارطاب وتا يف حالة انت ار. 

 عن مالمح االنسان يف حقبة زمنية حمدد .البطل يف نصوص الالمعقول يعرب  .4
 نسا  ال قافية الي هتيمن عل  العام.ستجابة للمتغريات يف األإبطل الالمعقول املتغري  جاءت   ات .3
بطــل الالمعقــول منطــي ولــيس فــردي، ومــن مث فــان عب يتــ  ورؤيتــ  للعــام تســتجي  لشــرحية اجتماعيــة  .8

 حمدد. وجدت ذاهتا ضائعة وطموحاهتا ابتت بال هد 
 البطل يتم هر يف الغياب كمعو مؤجل عن طري  حضوره الساكن ابنت ار املعو. .9
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مدى استيعاب معلمي مادة التاري  في المررلة االبتدائية لنظريات التعل  

 ومدى تطبيقها من قبله  في العملية التعليمية 

The extent absorption of history teachers in the primary 

stage of learing theories and their application by them 

in the educational process  

 Ridha abbas Hassan                                            (1) رضا عباس حسن

 المستخلص

من املالحظ زاد  االهتما  خالل العقود االخري  ابملعلم وتنمية مهارتـ  خاصـة بعـد التطـورات العلميـة 
الدراســات والبحـو  العديــد  يف ميـدان الرتبيــة وعلـم الــنفس مـن جهــة  وبعــد اجـراء،والتننولوجيـة مـن جهة

ســعيا لتحقيــ  اوــد  الــرئيس مــن الرتبيــة وهــو الوصــول ابملــتعلم اىل افضــل مســتوى مــن الــتعلم ومــن ،اخرى
ه ه الدراسات ما رك  عل  املا  املعلم بنافة جوان  ن رات التعلم وتبنيها يف عمليت  التعليمية يف حجر  

ويرى البعض ان  ة ازمة يف تدريس املواد  ،ة واختيار ما هو انس  منها للوصول اىل اهدا  درس الدراس
االجتماعية يف املرحلة االبتدائية فـاملالحظ ان خرجيـي املـدارل االبتدائيـة ال ميلنـون الفهـم املناسـ  لـبعض 

ان ن رات ،عاون وامل ل العليا.....اخليف حياهتم م ل املواطنة والت ا  مهم ا  املفاهيم االجتماعية الي تلع  دور 
الــتعلم هــي مب ابــة ن ــرات وصــفية تــتل   وظيفتهــا يف توليــد املعرفــة حــول الــتعلم ممــ ال ذلــك يف صــياغة 

ومن ه ه الن رات مينن اشتقا  اجراءات  ،والقوانن والنماذج العامة الي حتنم السلوك االنساين املبادئ
والقـــوانن والنمـــاذج يف مواقـــف عمليـــة م ـــل مواقـــف التـــدريس  ملبـــادئالتوظيـــف  توصـــيفي عمليـــة ون ـــرات 
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حيـ  تـودي ن ـرات الـتعلم ثـال   ،وبرام  تعديل السلوك واملواقف العملية يف العملية التعليميـة امل تلفـة
 :وظائف رئيسية تتم ل اباليت

لم اللــا حتــدد فهــي طريقــة الجــراء البحــ  حــول الــتع ،هــي مب ابــة مــنه  يــرتبط بنــوع معــن مــن املعرفــة .2
امل اهر الرئيسية للتعلم الي تستح  البح  والدراسة كما الـا توضـح لنـا مـا هـي املتغـريات )املسـتقلة 

 قوالتابعة( الي جي  معاجلتها والطر  املناسبة ل لك
هـــي مب ابـــة حمـــاوالت لتل ـــي  كـــم هائـــل مـــن املعلومـــات املرتبطـــة مبوضـــوع الـــتعلم يف عـــدد حمـــدد مـــن  .1

نن وذلك لتسهيل فهم عملية التعلم بشنل اوضح واد  وتسهيل عملية است دا  ه ه املبادى والقوا
 املبادى والقوانن يف مواقف العملية التعليمية.

هـــي مب ابـــة حمـــاوالت ابداعيـــة لتفســـري عمليـــة الـــتعلم وحتديـــد طبيعتهـــا ومتغرياهتـــا فهـــي تـــ ود  ابملبـــادى  .7
 قذا وكيف حيد  التعلمسئلة م ل ملاا نوالقوانن واحلقائ  الي ُي  ع

الباحــ  ان جيـــري دراســـت  علــ  معلمـــي املـــواد االجتماعيـــة  فـــدفعتمــن هنـــا جـــاءت مشــنلة البحـــ  
يهــد  هــ ا البحــ  اىل ،ومعرفــة مــدى اســتيعاهبم لن ــرات الــتعلم ومــدى اســت دامها يف العمليــة التعليمية

ومعرفـة مـدى تطبـيقهم رات الـتعلم لن ـاستقصاء مدى استيعاب معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائيـة 
االســئلة  نوابلتحديــد ســنحاول يف هــ ه الدراســة االجابــة عــ ،وــ ه الن ــرات يف توصــيل مــادهتم الدراســية

 التالية:
 معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق استيعابما مدى  .2
 يف العملية التعليميةقما مدى تطبي  ن رات التعلم من قبل معلمي ماد  التاريخ  .1

تصنف ن رات التعلم حس  اجلان  ال ي ترك  الن ريـة عليـ ؛ ف مـا تركـ  علـ  اجلانـ  املعـريف والبنيـة 
املعرفية أو ترك  عل  اجلانـ  السـلوكي والـي مينـن ان نقسـمها اىل حمـورين ااـور االول الن ـرات السـلوكية 

 .وااور ال اين هي الن رات املعرفية
جـــراءات الـــي قـــا  هبـــا الباحـــ  واملتم لـــة جبمـــ  املعلومـــات الـــي حتتاجهـــا الدراســـة مـــن خـــالل بعـــد اال

ونتــائ  مصــفوفة الســمات الــي اعتمــد عليهــا الباحــ  يف  ،االســتبيان الــ ي وجهــ  الباحــ  اىل املشــرتكن
ن مث قيــا  ومــ ،ابالضــافة اىل اطالعــ  علــ  دفــاتر ارطــة الســنوية واليوميــة للمشــرتكن ،مالح تــ  للمشــرتكن

ــــا ت  ــــي مت التوصــــل اليهــــا مــــن خــــالل هــــ ه االدوات حيــــ  مت تفريــــج البي الباحــــ  مبعاجلــــة املعلومــــات ال
مت  وتصـــنيفها ومـــن مث اتبـــاع االســـرتاتيجيات يف حتليلهـــا للوصـــول اىل استقصـــاء جييـــ  علـــ  هـــديف البحـــ 

 اء املست دمة مستعار  وليس توصل الباح  اىل النتائ  التالية والي يل صها اجلدول التايل علما ان اال
 عند رغبة املشاركن يف الدراسة  حقيقية ن وال  

  

 اود   
  

اوــــــــــــد  االول: مــــــــــــا مــــــــــــدى 
اســتيعاب معلمــي مــاد  التــاريخ 

اوـــد  ال ـــاين: مـــا مـــدى تطبيـــ  ن ـــرات الـــتعلم مـــن قبـــل 
 التعليميةقمعلمي ماد  التاريخ يف العملية 
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يف املرحلـــة االبتدائيـــة لن ــــرات  املعلم
 التعلمق

حي  الــا  ،عـد  اسـتيعاهبا انعنـس علـ  عمليتهـا التعليميـة م ت هر لديها اي استيعاب  فاطمة
 كانت اك ر سلوكية بدون وعي منها ملبادئ ه ه الن رية 

عد  اسـتيعاهبا انعنـس علـ  عمليتهـا التعليميـة حيـ  الـا  م ت هر لديها اي استيعاب ابتسا 
ملعرفيـــة ولنـــن بـــدون وعـــي اظهـــرت م جيـــا مـــن الســـلوكية وا

 منها ملبادئ ه ه الن رات 
حي  الــا  ،عـد  اسـتيعاهبا انعنـس علـ  عمليتهـا التعليميـة م ت هر لديها اي استيعاب مها

 ون وعي منها ملبادئ ه ه الن ريةدكانت اك ر سلوكية ب
   حي  انـــ،عـــد  اســـتيعاب  انعنـــس علـــ  عمليتـــ  التعليميـــة م ت هر لدي  اي استيعاب  امحد

 ون وعي من  ملبادئ ه ه الن ريةدكان اك ر سلوكيا ب
حي  انـــ   ،عـــد  اســـتيعاب  انعنـــس علـــ  عمليتـــ  التعليميـــة م ت هر لدي  اي استيعاب علي

 ون وعي من  ملبادئ ه ه الن ريةدكان اك ر سلوكيا ب
حيــ  انــ  اظهــر  ،اســتيعاب  انعنــس علــ  عمليتــ  التعليميــة ظهر لدي  استيعاب حممد

السلوكية واملعرفيـة اال انـ  مـال اىل السـلوكية اك ـر  م جيا من
 ولنن بوعي من  ملبادئ ه ه الن رية

 وتفسريه لنتائج  توصل الباح  اىل االستنتاجات االتية: حب  بعد اكمال الباح  اجراءات 
وجــود ضــعف واضــح يف خمرجــات معاهــد املعلمــن واملعلمــات والنليــات الرتبويــة يف جانــ  االعــداد  .2

  املهين.
اتـــال اجلانـــ  التطبيقـــي يف منـــاه  اعـــداد املعلمـــن مهنيـــا واقتصـــارها علـــ  اجلانـــ  الن ـــري يف املـــواد  .1

 الرتبوية الي يتم تدريسها.
عد  تبيان االتية والفائد  العلمية من قبل القائمن عل  تدريس ن رات التعلم بشنل خاص واملواد  .7

 ة.الرتبوية بشنل عا  يف املعاهد والنليات الرتبوي
 اىل املعلمن. اتال اجلان  الرتبوي املهين من قبل املشرفن يف اثناء زارهتم .6
تـوفر الوسـائل التعليميـة والتقنيـات الرتبويـة احلدي ــة يف املـدارل جعـل البيئـة الصـفية املتواجـد  فيهــا  قلـة .5

 ضعيفة من حي  التشوي  للدرل.
جعل املعلمون ال يواكبون التطور الرتبوي واتـال  توفر املراج  واملصادر الرتبوية املهمة يف املدارل قلة .4

 تطوير مستواهتم املهنية.
قلـــة االهتمـــا  ابجلوانـــ  الوجدانيـــة والنفســـحركية والرتكيـــ  علـــ  اجلوانـــ  املعرفيـــة يف قائمـــة االهـــدا   .3

   اعطائها االتية يف عملياهتم التعليمية. داملوضوعة من املعلمن وع
 ةيوصي الباح  ابلتوصيات االتي
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اصدار حقيبة تعليمية ملعلمي املواد االجتماعية يف املرحلـة االبتدائيـة تتضـمن ابـرز الن ـرات التعليميـة  .2
 وتبيان اتيتها يف العملية التعليمية.

اعداد دورات ملعلمي املرحلة االبتدائية اثناء اردمة خت  ن رات التعلم وأدارهتا من قبل خمتصـن يف  .1
 ية توظيفها يف العملية الرتبوية.اجملال الرتبوي لتوضيح كيف

  االقتصــار علــ  املــواد الن ريــة يف منــاه  دوعــ الرتكيــ  علــ  الرتبيــة العمليــة واالعــداد املهــين التطبيقــي .7
 اعداد املعلمن يف النليات الرتبوية.

من الرتكي  يف برام  اعـداد املعلمـن يف النليـات الرتبويـة علـ  ن ـرات الـتعلم وابـراز اتيتهـا مـن القـائ .6
 عل  تدريسها لرتسي ها يف ذهن )الطال /املعلم(.

ضــــرور  ادخــــال املشــــرفن الرتبــــوين يف دورات تطويريــــة يف جمــــال الرتبيــــة املهنيــــة ملســــاعدهتم يف تطــــوير  .5
 امنانيتهم الرتبوية.

  حبي  يتم التعلم يف جو من االاثر  ،الرتكي  من قبل املشرفن عل  كيفية تن يم البيئة الصفية التعليمية .4
 والتشوي .

-التحليـــل-التاكيـــد علـــ  املعلمـــن بضـــرور  االهتمـــا  ابملســـتوات العليـــا مـــن تصـــنيف بلـــو  )الرتكيـــ  .3
 التقو (وعد  االقتصار عل  املستوات الدنيا.

Abstract 
It is noted increased attention in recent decades, the teacher and the 

development of special skill after scientific and technological developments 

on the one hand, and after conducting studies and numerous research in 

the field of education and psychology on the other hand, in order to 

achieve the main goal of education which access the learner to a better 

level of learning, and these studies are focused on familiarity with the 

teacher in all aspects of learning theories and adopted in the educational 

operation in the classroom and choose what is most appropriate ones to 

reach the targets studied, and some believe that there is a crisis in the 

teaching of social studies in the primary stage it is recognized that the 

primary school graduates do not have the proper understanding of some of 

the social concepts play an important role in their lives, such as citizenship 

and cooperation and ideals..... etc, that theories of learning is a descriptive 

theories whose sole job is to generate knowledge about learning 

representatives in the formulation of the principles and laws and public 

models of human behavior control, and these theories can be derived 

measures process and descriptive theories to employ the principles, laws 

and models in practical situations such as teaching positions and programs 

to modify the behavior and attitudes in the process of various educational 
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process, learning theories claiming the three main functions are the 

following: 

1. is a curriculum linked to a certain type of knowledge, it is a way to 

conduct research on learning because it identifies key aspects of learning 

that deserve research and study as it shows us what variables 

(independent and dependent) that must be addressed and appropriate 

ways to do so. 

2. serves as attempts to summarize the vast amount of information 

related to the topic of learning in a specific number of guideline principles 

and laws in order to facilitate understanding of the learning process is 

explained and the most accurate and facilitate the process of using this 

guideline principles and laws in the educational process positions. 

3. is a creative attempts to explain the learning process and determine 

the nature and the variables they provide Balmpady, laws and facts that 

answer questions such as why and how learning takes place. 

From here came the research problem Vertiy researcher that is being 

studied teachers and social materials and know how their understanding of 

the theories of learning and the extent of their use in the educational 

process, This research aims to investigate the extent of absorption of 

teachers of history in elementary school and find out how their application 

of these theories in the delivery of their subject of study, and in particular 

we will try to In this study, answer the following questions: 

1. To what extent accommodate teachers of history in elementary 

school for the learningtheories? 

2. To what extent the application of theories of learning by teachers of 

history in the educationalprocess? 

Learning theories are classified by the side that focuses theory it; either 

focus on the cognitive side and cognitive structure or focus on the 

behavioral side, which can divide into two axes to the first axis and 

behavioral theories and the second axis is the cognitivetheories. 

After the procedures carried out by the researcher and of collecting 

information needed by the study through the questionnaire and face the 

researcher to subscribers, and the results of Matrix features that adopted 

by the researcher in his observation of the participants, in addition to brief 

him on the books of the annual daily plan for subscribers, and then do the 

researcher to address the information that has beenreached through these 

tools where the data was unloaded and classified and then follow the 

strategies in the analysis to get to the survey answer my goal Find the 

researcher obtained the following results, which the following table 
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summarized note that the names used pseudonyms and not a real 

revelation to the wishes of the participants in the study 
Target 

 

 

 

 

 

Teacher 

 

The teacher's first goal: 

To what extent 

accommodate teachers 

of history in primary 

school for learning 

theories?  

 

The second objective: To what 

extent the application of theories of 

learning by teachers of history in 

the educational process? 

Fatima Has showed 

no absorption 

has not shown any accommodate 

not absorbed is reflected in the 

educational process, where it was 

more of behavior without 

awareness of which the principles 

of this theory 

Ibtisam Has showed 

no absorption 

 

 

 

 

has showed no absorption not 

absorbed is reflected in the 

educational operation, where it 

showed a combination of 

behavioral and cognitive 

awareness but without them the 

principles of these theories 

Maha Has showed 

no absorption 

 

has showed no absorption not 

absorbed is reflected in the 

educational process, where it was 

more behavioral Bonn awareness 

of them with the principles of this 

theory 
Ahmed Has showed 

no absorption 

 

has not shown any accommodate 

not absorbed is reflected in the 

educational process, where he 

was more behaviorally Bonn 

awareness of it with the principles 

of this theory 
Ali Has showed 

no absorption 

 

has not shown any accommodate 

not absorbed is reflected in the 

educational process, where he 

was more behaviorally Bonn 
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awareness of it with the principles 

of this theory 
Mohammed Has showed absorption appeared to have absorbed 

absorb reflected in the educational 

process, where he showed a 

combination of behavioral and 

cognitive but money to more 

behavioral but it consciously with 

the principles of this theory 

After completing his studies researcher procedures and interpretation of 

results researcher reached the following conclusions: 

1. a weakness evident in teachers colleges and educational institutes in 

the output side ofaprofessionalsetting. 

2. neglect the practical side in the preparation of teachers and 

curriculum professionally restricted to the theoretical aspect of the 

educational materials that are taught. 

3. Not to illustrate important scientific interest by those in charge of 

teaching theories of learning in particular and educational materials in 

general in educational institutes andcolleges. 

4. neglecting vocational educational side by supervisors during 

Zaarthmaly teachers. 

5. lack of teaching aids and educational technology in modern schools 

make the classroom environment where the existing weak in terms of the 

thrill of the lesson. 

6. lack of references and sources educational mission in schools, 

teachers do not make abreast of educational development and neglecting 

the development of the professionallevels. 

7. lack of attention to the emotional and psychomotor aspects and focus 

on the cognitive aspects in the list of targets that were set by teachers and 

uncle give importance in educational operations. 

In conclusion, the researcher recommends the following 

recommendations 

1. issuing educational bag for teachers of social studies in the primary 

stage Highlights include educational theories and demonstrate their 

importance in the educationalprocess. 

2. Preparation courses for primary school teachers in-service related to 

theories of learning and managed by specialists in the field of education to 

illustrate how to employ them in the educational process. 
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3. focus on practical education and vocational preparation Alttabiqiuam 

merely theoretical material in the preparation of teachers in the educational 

curricula of colleges. 

4. The focus in the preparation of teachers in colleges and educational 

programs to learn and to highlight the importance of teaching based on the 

consolidation in the mind of the theories (Student / Teacher). 

5. The need to introduce educational supervisors in developmental 

courses in the field of vocational education to assist them in the 

development of educational likelihood. 

6. Focus by supervisors on how to organize the classroom learning 

environment, so that learning in an atmosphere of excitement and thrill. 

7. emphasis on teachers need to address the higher levels of Bloom's 

Taxonomy (installation-analysis-Calendar) and not only on the lower levels. 

 الفصل االول / التعريف بالبحث

 املقدمة 
حنـن نتعــاي  مــ  عصــر تــدفقت فيــ  املعرفــة االنســانية وتنامــت االجنــازات يف خمتلــف امليــادين العلميــة و 

ننولوجية و ال قافية و االقتصادية و كما هو معرو  ان االحدا  وتغريات وحتوالت االلفية ال ال ة الي الت
وعل  طبيعة ودور املعلم و منانت  بشنل خاص تعد من  ،وا انعناساهتا عل  العملية الرتبوية بشنل عا 

تبط ابلتطور اوائل ال ي يشهده العام ابرز التحوالت و التغيريات االجتماعية و ال قافية و احلضارية الي تر 
ويف اطــار هــ ه التحـوالت ظهــرت جمموعــة مــن التحــدات الــي تواجــ  "،و التقـد  امللحــوظ الغلبيــة امليــادين

مع م اجملتمعات عامة و الوطن العري خاصة و إبزاء ه ه التحدات البد من ان تنون هناك دعامة قوية 
اجلبـوري ["و املعلم هـو افضـل مـن يقـو  هبـ ه املهمـة علـ  اكمـل وجـ  ،يرتن  عليها الن ا  الرتبوي احلدي 

 ،وحتقيــ  اهدافــ  ،،حيــ  يعــد املعلــم العنصــر املــؤثر و الفعــال يف صــياغة و تصــميم الن ــا ]7: ص2991
 ،وبت ايد االهتما  ابملعلم يوما بعـد يـو  اصـبحت مشـنلة هتيئـة املعلـم اجليـد اك ـر بـروزا يف مجيـ  احنـاء العـام

سؤول عن التنوين العلمي وال قايف للطلبة و إكساهبم املهارات احلياتية املطلوبة و توجي  سلوكهم و فهو امل
 ،وعلي  فان تقد  املعلم وجناح  يتوقف عل  نوع إعداده وتطويره اثناء اردمة ،البناء املتنامل لش صيتهم

علـ  تدريسـها وأضـعف املنـاه  وان أفضل املناه  الدراسـية تنـون جامـد  غـري حيـة يف يـد معلـم ال يقـدر 
قد تعود اليها احليا  وينت  وا النجا  إذا ما وجدت معلما كفوءا قادرا عل  ان يبع  احليوية و النشاط 

وقدأكدت العديد من الدراسات و البحو  العلمية و املؤلرات و  ،]82ص:1116العبيدي [يف مفرداهتا
عمليــة تقــو  لنفــاء  املعلــم بصــور  علميــة ومســتمر  يف ضــوء  النــدوات الرتبويــة حمليــا أو عامليــا ضــرور  إجــراء

إذ يـؤدي  ،و التقد  احلاصل يف جوان  احليا  كافـة ،املستجدات يف االهدا  العامة أو االهدا  الرتبوية
 .]74:ص 2987ظاهر [ضعف التوازن بن القد  و احلدي  إىل إعاقة يف جممل العملية الرتبوية
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 :مشكلة البحث
بشنل عا  وتعلـم املـواد االجتماعيـة بشـنل خـاص اتيـة تنمـن يف كونـ  ادا  للحفـاظ علـ  ان للتعلم 

فمنج ات اليـو  احلضـارية مـا هـي اىل نتـاج عمليـات الـتعلم االنسـاين عـرب ،بقاء احلضار  البشرية واسـتمرارها
صــلة ملــا قدمــ  وان مع ــم مفــاهيم الــتعلم الــي نتــداووا يف عصــر  احلاضــر مــا هــي اىل حم ،العصــور املتالحقــة

املفنــــــرون والفالســــــفة القــــــدام  امتــــــدادا مــــــن العصــــــور القدميــــــة مــــــرورا ابحلضــــــارات اليو نيــــــة والرومانيــــــة 
ون ـرا التيـة الـتعلم يف حيـا  االفـراد فقـد  ل اهتمامـا زائـدا مـن  ] :PB32] 2996Brennan:واإلسالمية

لفــة وـ   العمليـة حيـ  ان بعــض قبـل العديـد مـن الفالسـفة واملفنــرين حيـ  ظهـرت تفسـريات عديـد  خمت
االُاهــات الفلســفية القدميــة كمــا هــو احلــال يف فلســفة افالطــون اعتربهتــا ذات منشــأ فطري،بينمــا اعتربهــا 

 ] :[klein،s،1987 PB45اخرون ذات منشأ بيئي تعتمد عل  قدر  الفرد عل  التفاعل م  العوامل البيئية
ويتمنن املتعلمون البارعون من ه ا الربط  ألسابقةد  ابملعرفة ويتم ل جوهر التعلم يف ربط املعلومات اجلدي

من خالل االعتماد عل  مجلة من االسرتاتيجيات االدراكية املعرفية واالدراكيـة فـو  املعرفيـة.ومينن وصـف 
 ،املعلـم التعلم ابن  تفاعل معقد بن املتعلم واملواد التعليمية واسرتاتيجيات التعلم املتوافر  والبيئة مبـا يف ذلـك

ويقــارب املعلــم املــاهر املهمــة بشــنل اســرتاتيجي بقصــد الوصــول اىل هــد  تنــوين املعــو. ويركــ  الــتعلم يف 
كما ان ،بعـــض االســـرتاتيجيات علـــ  فهـــم املعلومـــات اجلديـــد  ويســـع  اىل ربـــط املعـــو ابلتنبـــؤات الســـابقة

ان االخـتال  يف تعريفـات الـتعلم  ،بعضها االخر يعمل عل  ادمـاج املعلومـات اجلديـد  يف املعرفـة السـابقة
يعــود اىل اخــتال  وجهــات الن ــر حـــول طبيعــة هــ ه العمليــة الخـــتال  االفرتاضــات الــي انطلقــت منهـــا 

حيــ  ان الن ــرات الســلوكية تركــ  علــ  دور العوامــل البيئيــة يف عمليــة الــتعلم  ،الن ــرات النفســية املتعــدد 
يال هو الدليل عل  حدو  عملية التعلم وترك  عل  نـوات  وتعترب السلوك ارارجي القابل للمالح ة والق

بينما تؤكد الن رات املعرفية عل  دور العوامل الداخلية وتنطل  يف تفسريها و ه العملية من  ،عملية التعلم
ا مبعــو الــا تركــ  علــ  عمليــة الــتعلم ذاهتــ ،دراســة العمليــات العقليــة كاالنتبــا  واالدراك والتوقــ  واختــاذ القــرار

،ومن املالحظ زاد  االهتما  خالل العقـود االخـري  ابملعلـم ]59: ص1117ال غول [وليس عل  نتائجها 
وبعـــد اجـــراء الدراســـات والبحـــو  ،وتنميـــة مهارتـــ  خاصـــة بعـــد التطـــورات العلميـــة والتننولوجيـــة مـــن جهة

الرتبيـــة وهـــو  ســـعيا لتحقيـــ  اوـــد  الـــرئيس مـــن،العديـــد  يف ميـــدان الرتبيـــة وعلـــم الـــنفس مـــن جهـــة اخرى
الوصول ابملتعلم اىل افضل مستوى من التعلم ومن ه ه الدراسات مـا ركـ  علـ  املـا  املعلـم بنافـة جوانـ  
ن ــرات الــتعلم وتبنيهــا يف عمليتــ  التعليميــة يف حجــر  الدراســة واختيــار مــا هــو انســ  منهــا للوصــول اىل 

ماعيــة يف املرحلــة االبتدائيــة فــاملالحظ ان ويــرى الــبعض ان  ــة ازمــة يف تــدريس املــواد االجت ،اهــدا  درســ 
يف  ا  مهمـ ا  خرجيي املدارل االبتدائيـة ال ميلنـون الفهـم املناسـ  لـبعض املفـاهيم االجتماعيـة الـي تلعـ  دور 

من هنا جاءت مشنلة البح  فأرتئ  الباح  ان جيري ،حياهتم م ل املواطنة والتعاون وامل ل العليا.....اخل
واد االجتماعيـــة ومعرفـــة مـــدى اســـتيعاهبم لن ـــرات الـــتعلم ومـــدى اســـت دامها يف دراســـت  علـــ  معلمـــي املـــ

العمليــة التعليميــة ومينــن صــياغة مشــنلة البحــ  مبــا يلــي )مــا مــدى اســتيعاب معلمــي املــواد االجتماعيــة 
 لن رات التعلم ومدى تطبيقها من قبلهم يف العملية التعليمية(. 
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 :اهمية البحث والحاجة اليه
ديد ثقايف مبا حتدث  من تغيري يف ش صـية االفـراد، ويف العالقـات الـي الرتبية عم لية خل  اجتماعي ُو

، ويف ضوء ذلـك تعـد الرتبيـة عمليـة توجيـ  ]11-12: ص1118سليمان [ين مولا ويعيشون بواسطتها، 
اجملتمعــات  الن الوســيلة الــي هبــا يتحقــ  بقــاء،واعو لطاقــات الفــرد ومنــوه واالرتقــاء هبــا اىل مســتوات افضــل

االنسانية واستمرارها بتعليم افراد اجملتم  من اجليل اجلديد كيف يسـلنون يف املواقـف االجتماعيـة امل تلفـة 
، زاد  علـ  ذلـك فهـي ]23: ص2984النجيحـي [عل  اسال مايتوقع  منهم اجملتم  ال ي ينشؤون في  

، والــي تعمــل علــ  توجيهــ  يف احليــا  عمليــة تفاعــل مســتمر تتضــمن خمتلــف انــواع النشــاط املــؤثر  يف الفــرد
الوجهة الي حتدد بواسطتها اسـالي  معيشـت  وتنيفـ  مـ  البيئـة الطبيعيـة واالجتماعيـة الـي يعـي  فيهـا، اذ 

يف بيئــــة طبيعيــــة وــــا  ان االنســــان يعــــي  يف جمتمــــ  يعتــــ  بعاداتــــ  وتقاليــــده وقيمــــ  وان هــــ ا اجملتمــــ  حيــــىي
ان تعمــل علـ  تنميــة االنسـان وتطــويره والنشــف عـن قدراتــ  وطاقاتــ  خصائصـها املعروفــة، فواجـ  الرتبيــة 

وامنا تــ  وتوســي  مداركــ  مب تلــف الوســائل املتاحــة لنــي يــتمنن مــن اخــ  دوره بشــنل اجيــاي وفعــال يف 
والتســتطي  الرتبيــة حتقيــ  اهــدافها اال مــن خــالل التعلــيم ،]3: ص2985احللــي [اجملتمــ  الــ ي ينتمــي اليــ  

وملا كان التعليم يهتم مبساعد  الفرد  القادر عل  اجياد الش صية االنسانية املتعلمة واملعلمة،بوصف  امليدان 
علـــ  التنيـــف والتفاعـــل مـــ  ماحولـــ  مـــن مســـتجدات ومتغـــريات، فقـــد تطلـــ  ذلـــك التنيـــف وعيـــا  كافيـــا  

ة االجتماعيــة لالحاطــة جبانــ  مــن املــواد االجتماعيــة واملعــار ، والتفنــري الســليم الســتيعاب مفــردات البيئــ
ل لك فالتعليم هو العملية الي هبا تنم  ،]77:ص 2943اوا ي [وادراك مافيها من عالقات أتثري وأتثر 

املعرفة واملهارات عند املتعلمن من قبل املعلمن ومن هنا ي داد ادراكنا التية دور املعلم واعداده يف حتقي  
ــ]35: 1112ال يتــون [مفهــو  الرتبيــة والتعلــيم  املعلم هــو االســال الــ ي ترتنــ  عليــ  العمليــة التعليميــة، ،ف

والرائد االجتماعي ال ي يعتمد علي  اجملتم  يف تنشئة ابنائ  النشأ  القوية، وعلي  تق  تربية االجيال، تربية 
عقليــة، وخلقيــة، وجســمية، وهــو القــادر علــ  حتقيــ  اهــدا  التعلــيم، وبــ لك يعــد املعلــم مصــدرا  لالشــعاع 

ويتجلـــــ  ذلـــــك بفاعليـــــة اك ـــــر يف معلـــــم املـــــواد  .]258:ص 2932عبيـــــد [حلضـــــاري يف امتـــــ  الفنـــــري وا
االجتماعية، اذ ان  يهتم بدراسة العالقات االنسانية من خمتلف ابعادها مباضيها وحاضرها، وان موضوعها 
اء اليقتصر عل  جمرد دراسة العالقات مب تلـف انواعهـا ومـن خمتلـف ابعادهـا بـل يتعـدى ذلـك اىل استقصـ

فـاملواد ،ال رو  الي من شألا تطوير تلـك العالقـات االنسـانية علـ  حنـو يـؤدي اىل رفاهيـة اجملتمـ  وتطوره
االجتماعيــة تتصــل اتصــاال  وثيقــا  بواقــ  احليــا  ومــا فيهــا مــن ظــواهر خمتلفــة، وجمــاالت متنوعــة تســاعد علــ  

تــدريس املــواد االجتماعيــة زاد  علــ  ذلــك ان ،]17-29:ص 1116ســعاد  [النمــو االجتمــاعي املنشــود
يرمــي اىل حتقيــ  اهــدا  مهمــة فضــال  عــن تنميــة اجلانــ  املعــريف لــدى الطلبــة وتنميــة امليــول واالهتمامــات 
املناسـبة لـديهم، والسـيما مبـا يتعلـ  مبشـنالت بيئــتهم وامـتهم ولنـنهم مـن تفسـري الوقـائ  والصـراعات الــي 

ومعلـم  ي  التفاعل الدائم والفاعل بـن االنسـان وبيئتـ اصبحت  ة من  ات عصر  احلاضر ال ي ازداد ف
املــــواد االجتماعيــــة كمعلــــم املــــواد الدراســــية االخــــرى لــــ  دور مهــــم يف العمليــــة الرتبويــــة، اذ ان معلــــم املــــواد 
االجتماعية الناجح يست د  يف تدريس  طـر  واسـالي  متنوعـة ويبـ ل جهـدا  كبـريا  لتـوفري افضـل ال ـرو  
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صادر الي مينن ان يستفيد منها الطلبة يف تعلم املواد االجتماعية، وحياول ج ب انتباه للتعلم، وتلمس امل
:ص 2936اللقـــاين [الطلبـــة وي ـــري تفنـــريهم ويراعـــي ميـــووم وعـــاداهتم يف اطـــار اهـــدا  املـــواد االجتماعيـــة 

  ان تعلـم املـواد من هنا تنب  اتية ه ه الدراسة من اتية املواد االجتماعية يف حيا  االنسان حيـ، ]211
االجتماعيــة حيتــاج اىل معلــم يســتند يف تعليمــ  اىل ن ريــة تقــو  علــ  مبــادئ واســس صــحيحة لينــون قــادرا 

اذ ان اسـالي  التعلـيم تبـو وتسـتمد ،عل  تعليم املـواد االجتماعيـة بنفـاء  سـعيا لتحقيـ  االهـدا  املرجـو 
التــدريس الــي يتبعهــا املعلــم ون ــرات الــتعلم فمن هنــا تــربز عالقــة وثيقــة بــن اســالي  ،مــن ن ــرات الــتعلم

وتطبيـ   ،حي  الا تعنس تبين معلم املواد االجتماعية لن رية تعلم معينة سواء كان ذلك بوعي من  ا  ال
تعلـــيم املـــواد االجتماعيـــة بشـــنل صـــحيح يـــنعنس اجيابيـــا علـــ  اجيـــاد جيـــل قـــادر علـــ  ربـــط العلـــم ابحليـــا  

ومن خـالل مـا تقـد  حيات  اليوميـة واجيـاد حـل للمشـنالت الـي تواجهـ ، وابلتايل است دام  لتسهيل امور
 فأن اتية البح  احلايل تتجل  فيما أييت:

بوصـف  مربيـا  يعمـل علـ  توجيـ  وخاصـة مـاد  التـاريخ اتية الدور ال ي يؤدي  معلم املواد االجتماعيـة  .2
 التالمي  ال ين سيتولون قياد  اجملتم  مستقبال .

 عن مدى استيعاب معلمي املواد االجتماعية لن رات التعلم. حماوالت النشف .1
 لن رات التعلم يف ممارساهتم التعليمية  ماد  التاريخحماوالت النشف عن مدى توظيف معلم  .7
 اتية تقو  اداء املعلم اثناء اردمة بوصف  ج ءا  اساسيا  يف عملية التطوير. .6
 داد ملعلم املراحل االبتدائيةولن عن برام  االعؤ ان نتائج  قد تفيد املس .5
 مينن ان يقد  البح  احلايل اضافة متواضعة اىل املنتبة العربية. .4
 عد  وجود دراسة علمية حس  علم الباح  تتناول ه ا اجلان  احليوي من العملية الرتبوية. .3

  :اهداف البحث
ن ـرات ل البتدائيـةيهد  ه ا البح  اىل استقصـاء مـدى اسـتيعاب معلمـي مـاد  التـاريخ يف املرحلـة ا

يف هـــ ه  ســاجي وابلتحديــد  ،ومعرفــة مــدى تطبــيقهم وــ ه الن ـــرات يف توصــيل مــادهتم الدراســية الــتعلم
 :االتيةاالسئلة  نالدراسة االجابة ع

 ما مدى استيعاب معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق .2
 د  التاريخ يف العملية التعليميةقما مدى تطبي  ن رات التعلم من قبل معلمي ما .1

 حدود البحث 
ا   كلهم من مالك مديريـة تربيـة   تة معلمن ثالثة منهم ذكور وثال اقتصرت عينة البح  عل  س .2

 كربالء.
  .1126-1127مت مالح ة املعلمن واملعلمات خالل الفصل الدراسي االول من العا  الدراسي  .1

 تحديد املصطلحات:
 يف االجرائية ملوضوع دراست  اباليت:حدد الباح  التعار 



 
 

578 

 10 :العدد

 

علمـــا ان عمليـــة  ،االســـتيعاب/هو فهـــم املـــاد  او املوضـــوع دون احلاجـــة اىل ارجاعـــ  اىل موقـــف اخـــر .2
االســـتيعاب تعتمـــد علـــ  القـــدر  علـــ  فهـــم وتل ـــي  وتفســـري املعلومـــات الـــي تعتـــرب مراحـــل اساســـية 

 للتمنن من استيعاب املاد  واملوضوع.
ميعهــا يف  ن ــرات الــتعلم / هــي .1 حمــاوالت من مــة لتوليــد املعرفــة حــول الســلوك االنســاين وتن يمهــا ُو

اطـــر مـــن احلقـــائ  واملبـــادئ والقـــوانن هبـــد  تفســـري ال ـــاهر  الســـلوكية والتنبـــؤ هبـــا وضـــبطها وابلتـــايل 
 توظيفها من قبل املعلم يف العملية التعليمية.

التــاريخ يف املــدارل االبتدائيــة ســواء كــان  معلــم مــاد  التــاريخ / هــو املعلــم الــ ي يقــو  بتــدريس مــاد  .7
 خري  معهد املعلمن او كلية الرتبية االساسية.

التطبي / هو استعمال املعلومات اجملـرد  وتطبيقهـا حبيـ  مينـن ادراكهـا ادراكـا حسـيا وفهمهـا بصـور   .6
 صحيحة دون لبس او غموض وتوظيفها يف مواقف العملية التعليمية.

عل  ان اتخـــ  بن ـــر ،راءات من مـــة تســـع  اىل اجنـــاز اهـــدا  ســـلوكية حمـــدد العمليـــة التعليميـــة / اجـــ .5
طبيعــة املــاد ( لنــي تــتمنن ،طبيعة التالمي ،حجم الصــف،االعتبــار ال ــر  ااــيط ابلــدرل )الفي يقــي

 من حتقي  اهدا  الدرل.
 االطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني / 

   Learning Theoryنظريات التعلم 

 ةامل دم
مينن أن نؤكد دون تردد، أن معرفة آليات التعلم و شروط  املتنوعة، تعترب أمرا ضرورا ابلنسبة للمعلم، 
اذ البـد مــن حماولــة االسـتفاد  العميقــة والدقيقــة مبجمـل املعطيــات العلميــة الـي وفرهتــا الدراســات واألحبــا  

د مـــن اآلليـــات امل تلفـــة الـــي الســـينولوجية علـــ  ارصـــوص، و الـــي اســـتطاعت أن تفهـــم و تفســـر العديـــ
تتــدخل هبــ ا القــدر أو ذاك يف حــدو  الــتعلم، بــدون هــ ه املعرفــة املعمقــة مينــن أن تصــبح عمليــة التعلــيم 
ضراب من التعسف املضر ابملتعلم حىت و إن سلمت النواا، وأخلصت السرائر فنحن أما  كائن حي طفال  

نية حمدد  و نل م  ابالنتباه واملتابعة وامل ابر  و تقبل أتثري  كان أو مراهقا جنربه عل  اجللول أمامنا لـمد  زم
ابلطريقة الي نرى ألا مالئمة ل  و سينون ذلك من قبيل التعنيف الرم ي إذا م ننن مستندين، يف ذلك  
كلـــ  إىل تصـــورات واضـــحة حـــول الســـريورات التعليميـــة الـــي يســـت دمها و يوظفهـــا املـــتعلم يف م ـــل هـــ ه 

 لوضعيات.ا
ن فهــــم ن ــــرات عــــن كيــــف يــــتعلم التلميــــ  والقــــدر  علــــ  تطبيــــ  هــــ ه الن ــــرات يف تــــدريس املــــواد ا

االجتماعيــة هــي مــن املتطلبــات األوليــة لتــدريس فعــال وــ ه املــواد، وقــد قــا  عــدد كبــري مــن العلمــاء بدراســة 
م اجليـد هـو الـ ي النمو العقلي وطبيعة التعلم بطر  خمتلفة، ونت  عن ذلـك ن ـرات متنوعـة للـتعلم، واملعلـ

خيتار ما يناس  تالم ت  وطبيعة املاد  الدراسية الي يقو  بتدريسها، فالفهم الصحيح لن رات الـتعلم هـو 
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ال ي مينن املعلم من اختيار اسرتاتيجيات التدريس املناسبة واالك ر فعالية لتدريس تالم ت  يف كل موقف 
در االشار  ان ن رات التعلمهتعليمي عل  حد هي مب ابة ن رات وصفية تتل   وظيفتهـا يف توليـد  ،ُو

 ،املعرفة حـول الـتعلم ممـ ال ذلـك يف صـياغة املبـادى والقـوانن والنمـاذج العامـة الـي حتنـم السـلوك االنسـاين
ومن ه ه الن رات مينن اشتقا  اجراءات عملية ون رات توصيفية لتوظيف املبادى والقـوانن والنمـاذج 

ل مواقـــف التـــدريس وبـــرام  تعـــديل الســـلوك واملواقـــف العمليـــة يف العمليـــة التعليميـــة يف مواقـــف عمليـــة م ـــ
 :حي  تودي ن رات التعلم ثال  وظائف رئيسية تتم ل اباليت ،امل تلفة

فهــي طريقــة الجــراء البحــ  حــول الــتعلم اللــا حتــدد  ،هــي مب ابــة مــنه  يــرتبط بنــوع معــن مــن املعرفــة .2
تستح  البح  والدراسة كما الـا توضـح لنـا مـا هـي املتغـريات )املسـتقلة امل اهر الرئيسية للتعلم الي 

 والتابعة( الي جي  معاجلتها والطر  املناسبة ل لك.
هـــي مب ابـــة حمـــاوالت لتل ـــي  كـــم هائـــل مـــن املعلومـــات املرتبطـــة مبوضـــوع الـــتعلم يف عـــدد حمـــدد مـــن  .1

واد  وتسهيل عملية است دا  ه ه والقوانن وذلك لتسهيل فهم عملية التعلم بشنل اوضح  ئاملباد
 والقوانن يف مواقف العملية التعليمية. ئاملباد

 ئهـــي مب ابـــة حمـــاوالت ابداعيـــة لتفســـري عمليـــة الـــتعلم وحتديـــد طبيعتهـــا ومتغرياهتـــا فهـــي تـــ ود  ابملبـــاد .7
 .]73:ص 1117ال غول [والقوانن واحلقائ  الي ُي  عل  اسئلة م ل ملاذا وكيف حيد  التعلم 

نف ن رات التعلم حس  اجلان  ال ي ترك  الن ريـة عليـ ؛ ف مـا تركـ  علـ  اجلانـ  املعـريف والبنيـة تص
املعرفية أو ترك  عل  اجلان  السلوكي ل ا سو  يقو  الباح  يف ه ا الفصل اىل التطر  اىل ابرز ن رات 

قســمها اىل حمــورين ااــور الــتعلم وخاصــة الــي وظفهــا من روهــا يف خدمــة التعلــيم املدرســي والــي مينــن ان ن
االول الن ــرات الســلوكية وااــور ال ــاين هــي الن ــرات املعرفيــة وفيمــا يلــي شــر  مــوج  البــرز الن ــرات يف 

 ه ين ااورين:
 Behaviorism Schoolاحملور اال  / املدرسة السلوكية: 

ـــك) ـــها ثورندايـ ـــو  Thorndike 1913أسســ ـــننر Pavlov 1927( وابفلــ  Skinner (1974 )وســـ
والي ترتنـ  علـ  أن الـتعلم هـو تغـري يف السـلوك امللحـوظ والنـات  عـن االسـتجاابت للم ـريات ارارجيـة يف 

 أهم خصائ  التعلم من املدخل السلوكي:وان ،البيئة
 حيد  التعلم عند االستجابة الصحيحة الي تتب  م ري معن.  -
 سي  للمتعلم عل  فرتات زمني . مينن التحق  من حدو  التعلم ابملالح ة احل -
 يرك  عل  القياسات واملالح ات السلوكية.  -
 يست د  مبدأ أن املتعلم صندو  ما حيد  ابلداخل غري معلو .  -
 يرك  عل  العالقة بن متغريات البيئية والسلوك.  -
 التعليم يعتمد عل  است دا  التع ي  واملتابعة لسلوك املتعلم.  -
 ابألغراض والغاات.  السلوك يوج  -
  ]45:ص 1116محدي [ يتم التحديد املسب  للشروط الي حتق  حدو  السلوك. -
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  ظرية اإل راط الكمسيك )اب لو ( :أ ال
وه  تدور حـول معرفـة كيـف أن سـلوكا معينـا حيـد  عـاد  ىف  ،تعترب أول الن رات السلوكية وأقدمها

حادثــة أخــرى ال صــلة وــا بــ  ومــن أهــم مفاهيمهــا امل ــري  أعقــاب حادثــة معينــة ميننــ  أن حيــد  ىف أعقــاب
  ]91:ص 1111جلجل [واالستجابة. 

 :عند اب لو  يالرطبي ات ال بوية لنظرية الرعلم الشر 
تعتـرب عمليــة التعمــيم والتمييــ  مــن العمليــات اوامــة الـي مينــن االســتفاد  منهــا يف تفســري ك ــري مــن  -2

 م اهر التعلم االنساا.
 حصر مشتتات االنتباه يف غرفة الدراسة. ضرور  -1
ضرور  ربط تعلم التالمي  بدوافعهم من جهة وتع ي  العمـل التعليمـي مـن جهـة أخـرى وذلـك الن  -7

 ابفلو  يرى أن االشرتاط ال حيد  اإل أذا اقرتن امل ري الشرطي ابمل ري غري الشرطي ال ي يعمل كمع ز.
تـائ  املتوقعـة منهـا اإل يف احلــاالت الـي كـان النلـ  فيهــا أن ُـارب ابفلـو  م تنـن تصــل إىل الن -6

جائعــا ويقــو  ابلســلوك وهــ ا القــول نفســ  ينطبــ  علــ  عمليــة الــتعلم يف املدرســة والــي يســتل   قيــا  املــتعلم 
 ابلسلوك ولن يقو  ب  أال حتت أتثري داف  حقيق  قد ينون االجناز أو املناقشة أو إشباع امليول.

  مـن أفنـار ابفلـو  عنـد انطفـاء االسـتجابة يف إبطـال العـادات السـيئة والسـلوكية مينن االستفاد -5
 غري املرغوبة الي ت هر عند التالمي  إثناء القراء  أو النتابة أو غري ذلك.

تنوين ما يسم  ابإلشـراط املضـاد أي العمـل علـ  تنـوين اسـتجابة شـرطية جديـد  مرغوبـة فيهـا  -4
 .]67:ص 2983عاقل [لي نشأت أصال بواسطة امل ري الشرطي تنون منسجمة م  االستجابة ا

 (1114ويضيف حممد القضا  وحممد الرتتورى )
 :للتغل  عل  خماو  االختبارات لدى الطلبة عليك كمعلم إتباع ما يلي .2
 القيا  ببناء مواقف اختباري  غري مهدده ال توض  وا عالمات. - أ

 اإلجابــة عليــ  ابلشــنل الصــحيح لبنــاء ال قــة وضــ  اختبــارات مــن النــوع الــ ي يســاعد الطلبــة يف - ب
 عندهم 

 أعط اختبارات قصري  بدال من الطويلة. - ت
 اجعل الطلبة حيصلون عل  أعل  ما ميننهم من العالمات من خالل االختبارات القصري . - ث
إذا كان لديك طال  خيا  من التحد  أما  اآلخرين يف الصف اجعل  يقـرأ تقريـرا مـا أمامـك  .1

مث يقـرأ  ،جمموعـة صـغري  مـن الطلبـة حيـبهم وهـو جـالس مث أمـا  نفـس اجملموعـة واقفـاأوال مث أمـا  
القضـــا  [مث اجعلـــ  يقـــد  التقريـــر إىل الصـــف لكملـــ   ،التقريـــر مـــن خـــالل مل ـــ  معـــد مســـبقا

 .]92:ص 1114
  ظرية الرعلم ابحملا لة  امط )ثر  داي (  :اث يا

لون االُـاه السـلوكي يف تفسـري الـتعلم وقـد فسـر الـتعلم يعترب ثورندايك من ابرز علماء النفس ال ين مي 
عل  أسال حدو  ارتباطات بن امل ريات واالستجاابت ويرى أن أك ر أشنال التعلم ليـ ا عنـد اإلنسـان 
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ســــليمان [واحليــــوان علــــ  حــــد ســــواء هــــو الــــتعلم عــــن طريــــ  اااولــــة وارطــــأ أو الــــتعلم ابالختيــــار والــــربط 
 .]41:ص 1118

 ل بوية للنظرية:الرطبي ات ا
 حتديد الروابط بن امل ريات واالستجاابت الي تتطل  التنوين أو التقوية أو االضعا . -2
 أو الضي  عند التالمي . احتديد ال رو  الي تؤدي إىل الرض -1
 است دا  الرضا أو الضي  يف التحنم يف سلوك التالمي . -7
اء ألنـ  أك ـر فاعليـة يف النمـو الرتبـوي للفـرد مـن الـتعلم رك  ثورنـدايك علـ  الـتعلم القـائم علـ  األد -6

 القائم عل  اإللقاء.
ركــ  كــ لك علــ  ضــرور  التــدرج يف الــتعلم مــن الســهل إىل الصــع  ومــن الوحــدات البســيطة إىل  -5

 األك ر تعقيدا.
اصـة إعطاء الفرص النافية للمتعلم يف شنل ممارسة اااولة وارطـأ ليـتمنن مـن حتقيـ  الـتعلم وخ -4

  ]95:ص 1111منسي [تعلم املهارات احلركية. 
 : ظيفة املعلم ىف الصف   ق ه ا املنظور

من خـالل ن ريـة ثورنـدايك ىف الـتعلم ابااولـة وارطـأ مينـن تل ـي  مهمـة املعلـم ىف الصـف الدراسـ  
 ابلنقاط التالية 

 تقسيم موضوع التعلم إىل عناصره األولية. -
 لنل عنصر حتديد امل ريات املالئمة  -
 ترتي  منو ت وعناصر موضوع التعلم حس  تدرجيها. -
 تقد  املنو ت والعناصر بطريقة تسمح حبدو  االستجابة الصحيحة. -
 منافأ  االستجاابت الصحيحة ابست دا  أسالي  مرغوبة لدى الطلبة. -
 . ]79:ص 1111املقايضة [تشجي  تنرار االستجاابت الصحيحة م  اتباعها مبنافأ   -

 النظرية السلوكية اإلجرائية )سكنر( :اثلثا
وهي االُاه األك ـر انتشـارا  وبـروزا  مـن االُاهـات اجلديـد  يف السـلوكية، حيـ  اهـتم بـورول فريـدريك 
سننر بدراسة السلوك احليواين من  بداية نشاط  العلمي، واسـت د  يف ذلـك الطريقـة املوضـوعية، وتوصـل 

ملواقــف التجريبيــة الــي كــان علــ  احليــوان أن يتعامــل معهــا، ومــا لبــ  أن إىل إدخــال تقنيــات جديــد  يف ا
  ]58:ص 1111عيسوي[لالنسانعدوا لتستجي  أك ر لل صائ  العضوية 

 الرطبي ات ال بوية لنظرية سكنر
يرج  الفضل يف انتشار إجرائية سننر إىل ربطها مبجـاالت حيويـة، كالرتبيـة والتعلـيم والصـحة النفسـية 

. فقد عمل سننر عل  تطبي  التعليم املربم  ابست دا  التقنية احلدي ة ومعاجلة األمراض العصبية والصناعة
اعتمـادا  علـ  االسـتجاابت اإلجرائيـة والتع يـ ، وتـتل   فنـر  سـننر عـن التعلـيم املـربم  يف وضـ  تالميـ  

وجد أن الوسيلة الـي الصف أما  فرص متنافئة واالنتقال هبم من موضوعات معروفة إىل أخرى جمهولة. و 
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حتقــ  هــ ا اوــد  هــي جهــاز التعلــيم؛ حيــ  أنــ  يــوفر للتلميــ  مــا يــوفره الصــندو  للفــأر أو احلمامــة مــن 
خالل تغ يت  برب م  حيتوي عل  درول قدمية وجديـد . ومـا علـ  التلميـ  يف هـ ا املوقـف إال أن يضـغط 

...( علــ  الشاشــة. مث يطلــ  منــ  حلهــا أو علــ  زر معــن كــي ت هــر املــاد  التعليميــة)لارين، مجــل، أســئلة
وليتعر  علــ  مــا إذا كانــت نتيجــة عملــ  صــحيحة أ  خاطئــة عليــ  أن يضــغط علــ  الــ ر ،اإلجابــة عليهــا

امل ص  ل لك. ويعترب اتفا  اإلجابة الي ت هر عل  شاشة جهاز التعليم وإجابة التلمي  مب ابـة التع يـ . 
ويف التعلـيم  ،تعـر  التلميـ  علـ  خطئـ  وتفاديـ  يف اااولـة ال انيـةبينما ينون عد  االتفـا  بينهمـا فرصـة ل

املربم  بطريقة كرال التمرينات التقليدية الـي تعـرض املسـائل والتمـارين واألحـاجي وغريهـا مـن املشـنالت 
الدراســية علــ  الصــفحة األوىل مــن كــل ورقــة مــن أورا  النــرال، وتقــد  حلووــا علــ  الصــفحة ال انيــة مــن 

:ص 1118سليمان [رقة. فاالختال  بن الطريقتن ال يتعدى التقنية املست دمة يف كل منهما. نفس الو 
52[  

 احملور الثا  / املدرسة املعر ية: 
ـــتعلم املعـــريف علـــ  اســـت دا  صـــيج للـــتعلم أك ـــر تعقيـــدا  تعتمـــد علـــ  دور  تقـــو  التجـــارب لن ـــرات ال

االُــاه علـ  االهتمــا  ابلعمليـات املعرفيــة الداخليـة، م ــل:  العمليـات العقليـة املعرفيــة يف الـتعلم، ويقــو  هـ ا
هيــ  املعلومــات، كمــا أنــ  يهــتم أيضــا  ابلعمليــات العقليــة  االنتبــاه والفهــم والــ اكر  واالســتقبال ومعاجلــة ُو
املعرفيـة والبنيــة املعرفيــة وخصائصــها مـن حيــ  التمــاي  والتن ــيم والـرتابط والتنامــل والنــم والنيــف وال بــات 

كما أن  يهتم ابالسرتاتيجيات املعرفية ابعتبارها ترتبط إىل حد كبري ابلبنية املعرفية من  حية أخرى   ،سيبالن
 والي من خالوا حيد  ما يلي:

 االنتباه االنتقائي للمعلومات الي تستقبل. -2
 التفسري االنتقائي للمعلومات الي تستقبل. -1
 ة وبناء تراكي  معرفية جديد .إعمال التفنري وإعاد  صياغة املعلوم -7
 خت ين ه ه الرتاكي  يف ال اكر  واالحتفاظ هبا حلن احلاجة إليها. -6
محــدي [اسـرتجاع أو اسـتعاد  املعلومـات الســاب  خت ينهـا مبـا يـتالء  مــ  طبيعـة املوقـف أو االسـت ار  -5
 . ]48:ص 1116

 الرعلم ابالسربصار""ا ال/ مدرسة اجلشطالر
 رسة اجلشطالت:األسس العامة ملد

العمليـة العقليـة الـي تـتم هبـا معرفتنـا  Perceptionيقصـد ابإلدراك  :. الطبيعة النلية لعمليـة اإلدراك2
للعام ارارجي عن طري  املنبهات احلسية. فاإلدراك يعين إضفاء معو وداللة عل  ما تنقل  إلينا حواسنا و 

 أحاسيسنا.
أكـد علمـاء اجلشـطالت أن إدراك األشـياء أو املوضـوعات  : حيـ Gestalts. إدراكنا يتم للنليـات 1

ارارجية ي هر من خالل الصور  النلية الي يدرك هبا الفرد ه ه األشياء. فالش   ينتب  للشـيء املـدرك  
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والـــي  Formأو الشــنل أو الصــيغة  Configurationكوحــد  واحــد  وهــ ه مـــا تســم  ابلصــور  النليـــة 
  ]74:ص 2983عاقل [ (.Gestaltsجشطالت تعين نفس النلمة األملانية )

 تفسري الرعلم ابالسربصار:
تعلم لنــ  عنــدما تنــون عناصــر املوقــف واضــحة للنــائن احلــي ف نــ  يــتعلم حــل كيفيــة الــيشــر  كــوهلر  

مشنلت  عن طري  إعاد  ترتي  عناصر املوقف حبي  يسمح ه ا إبجياد عالقات جديد  بينهـا تـؤدي إىل 
الستبصــــار يقــــو  علــــ  الفهــــم واإلدراك النلــــي للعالقــــات القائمــــة بــــن عناصــــر فالتعلم اب،احلــــل الصــــحيح

املوقف؛ويتضح من ذلك أن الوصول إىل احلل ال حيد  هنا عـن طريـ  ُميـ  عناصـر املوقـف بعضـها إىل 
وعندئـ  فقـط مينـن ،بعض )كما يرى السـلوكيون(. وإمنـا عـن طريـ  تن يمهـا حبيـ  تتضـح العالقـات بينها

فأصـحاب ن ريـة الـتعلم  ،فتن يم اجملـال اإلدراكـي عنصـر أساسـي يف الـتعلم ابالستبصـار ،لالوصول إىل احل
يفســـرون حـــدو  عمليـــة الـــتعلم عـــل أســـال ألـــا عمليـــة إعـــاد  تن ـــيم للمجـــال  ابالستبصار)اجلشـــطالت(

ه ب  إدراك العالقة بطريقـة سـريعة حا ـة؛ وهـ  واالستبصار يقصد ،اإلدراكي ال ي يوجد في  النائن احلي
النض  اجلسمي والنض  العقلي وتن يم اجملال  :العملية ليست مطلقة احلدو  إمنا تتأثر بعوامل ك ري  منها

فالتعلم يعين أن العناصر املوجود  يف البيئة والي ليس وا قيمة أو معو لـدى الشـ   قبـل الـتعلم  ،واررب 
 .]91:ص 1111املعايطة [أصبحت ذات معو وداللة

 بوية لنظرية اجلشرالر:الرطبي الات ال  
اســت ار  دافــ  الفضــول وحــ  االســتطالع لــدى املــتعلم فحــل املشــنلة الــي يقــ  فيهــا التلميــ    -2

ومــن هنــا فــ ن إزالــة الغمــوض أو خفضــ  مينــن الن ــر إليــ  علــ  أنــ  منــاف  لفنــر  التع يــ   ،ينــون دافعــا  لــ 
ـــ  لـــدى الســـلوكين خـــارجي يعتمـــد ع ـــةلـــدى الســـلوكين ومـــ  أن التع ي فـــ ن خفـــض  ،لـــ  املنافـــأ  ارارجي

الغموض أو إزالت  واستعاد  التوازن املعريف ] أي الوصول حلل املشـنالت   مينـن أن ينـون مب ابـة منافـأ  
داخلية،ومينن للمعلم إشباع داف  الفضول وح  االستطالع لدى املتعلم عن طري  ترتي  مواقـف الـتعلم 

 مبا حيق  ه ه الغاية.
تقو  علـ  األخـ   والتلمي الفصل الدراسي لن  نوع من العالقة بن املعلم  يصف اجلشتالتيون -1

علــ  اكتشــا  ورؤيــة العالقــات وتن ــيم ارــربات يف أمنــاط ذات معــو مــ   التلميــ والعطــاء فــاملعلم يســاعد 
 تقسيم املقرر الدراسي إىل وحدات ترتبط ببعضها مبفهو  عا .

فجـائي للعالقـات بـن عناصـر املوقـف ف نـ  يتضـمن دون إن التعلم ابالستبصار هو اإلدراك ال  -7
وهي عمليات الفهم والتفنري وإدراك  ،أدا شك عمليات عقلية أساسية ميارسها التلمي  يف مواقف التعلم

 العالقات.
جيـ  أن ينــون أتكيــد املعلــم األساسـي علــ  الطريقــة الصــحيحة لإلجابـة ولــيس علــ  اإلجابــة  -6

ولة عــن احلــل ممــا ي يــد ؤ الستبصــار ابلقواعــد واملبــادئ املســك لتنميــة الفهــم واالصــحيحة يف حــد ذاهتــا، وذلــ
 فرص انتقاوا إىل مشنالت أخرى.
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التأكيــــد علــــ  املعــــو والفهــــم، فيجــــ  ربــــط األجــــ اء دائمــــا ابلنــــل فتنتســــ  املغــــ ى، فمــــ ال  -5
بشـيء أو بشـ    تنتس  األ اء واألحدا  التارخيية أكرب مغ ى وـا عنـد ربطهـا ابألحـدا  اجلاريـة أو

 ها  ابلنسبة للطال .
إظهار املعلم البنية الداخلية للماد  املتعلمة واجلوان  األساسية وا حبي  حيق  الربوز اإلدراكي  -4

وا ابملقارنة ابجلوان  اوامشية فيها، م  توضيح أوج  الشب  بن املـاد  املتعلمـة احلاليـة ومـا سـب  أن تعلمـ  
 راكها بشنل جيد.الطال  مما يساعد عل  إد

تن يم ماد  التعلم يف منط قابل لإلدراك م  االست دا  الفعال لل رب  السـابقة، وإظهـار كيـف  -3
 تتالء  األج اء يف النمط كنل.

عل  ع ل أنفسهم إدراكيا عن العناصر واملواد وال رو  املوقفيـة الـي تتـداخل  التالمي تدري   -8
 .]34:ص 1114ا  القض[م  ما حياولون حل  من املشنالت

  David Ausubel)اث يا /  ظرية الرعلم ال ائم عل  املع  )دا يد أ ز ب  
 Advancementيقــــرت  أوزوبــــل وفقــــا  لن ريتــــ  إســــرتاتيجية معينــــة تســــت د  مــــن م ارــــرب  املتقــــد  

Experience Organizers ة مقدمـة شـاملة لهيديـة تقـد  للمـتعلم قبـل تعلـم املعرفـ"أوزوبـل"وهو كمـا يـرى
اجلديد  وتنون عل  مستوى من التجريد والعمومية والشمول وبعبـارات مألوفـة لـدى املـتعلم. حبيـ  تيسـر 
احتــواء املــاد  اجلديــد  يف البنيــة املعرفيــة للمــتعلم عــن طريــ  الــربط بــن األفنــار اجلديــد  املــراد تعلمهــا وبــن 

  :املتقدمة إىل منطن وتنقسم املن مات ،األفنار املوجود  يف البنية املعرفية للمتعلم
ويسـت د  هـ ا الـنمط  :Explanative Advanced Organizersاملن مـات املتقدمـة الشـارحة  – 2

حيــ  تنــون املــاد  املــراد تعلمهــا جديــد  لامــا  وغــري مألوفــة للمــتعلم حيــ  تــ ود املــتعلم ببنــاء تصــوري عــن 
 موضوع التعلم حبي  مينن ربط  بتفاصيل ذلك املوضوع. 

ويسـت د  هـ ا الـنمط  :Comparative Advanced Organizers مـات املتقدمـة املقارنـة املن – 1
  :حي  تنون املاد  موضوع التعلم مألوفة للمتعلم ومن خصائ  ه ا النمط من املن مات املتقدمة أن 

 يساعد املتعلم عل  إجياد تنامل بن املفاهيم اجلديد  واملفاهيم املوجود  يف بنيت  املعرفية.  -
العبيــــدي [يســــاعد املــــتعلم علــــ  التمييــــ  بــــن األفنــــار اجلديــــد  واألفنــــار املوجــــود  يف بنيتــــ  املعرفيــــة -
  ]38:ص 1116

 الرطبي ات ال بوية لنظرية أ ز ب :
]أوزوبــل  يتضــح لنــا أن الــتعلم ذا املعــو يؤكــد علــ  دور العمليــات املعرفيــة  \مــن خــالل اســتقراء ن ريــة 

 ل يف التعلم.كالفهم واإلدراك واالستدال
كمــا أن الــتعلم يف هــ ه الن ريــة يهــتم ابلــدور احليــوي للمن مــات املتقدمــة الــي تســهم يف إدراك ولييــ  

 وبناء عالقة ذات معو بن ه ه األفنار وتلك املوجود  لدى املتعلم. ،األفنار املوجود  يف املاد  اجلديد 
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وهنـا يـرى  ،وهـو أحـد أهـدا  الـتعلم الرئيسـة كما أن من أسـس الن ريـة املسـاتة يف انتقـال أثـر الـتعلم
مث  ،]أوزوبــل  أن هــد  الــتعلم املدرســي هــو مســاعد  املــتعلم علــ  اكتســاب املعلومــات واالحتفــاظ هبــا\

كمـا   ،نقلها إىل املواقف التعليمية اجلديد ، فضال  عن أتيتها التطبيقية يف جماالت التعلم املدرسـي األخـرى
محــدي [ ســالي  معاجلــة املــتعلم للمعلومــات املقدمــة لــ  يف املــاد  التعليميــة.]أوزوبــل  تُعــو ل\أن ن ريــة 
  ]99:ص 1116

 اثلثا /  ظرية معاجلة املعلومات:
تعـــو ن ريـــة معاجلـــة املعلومـــات يف حبـــ  وتوضـــيح ارطـــوات الـــي يســـلنها األفـــراد يف مجـــ  املعلومـــات 

واألنشطة املعرفية للفرد، وهي من أهـم العلميـات وتن يمها وت كرها، وتعترب ال اكر  مرك ا  جلمي  العمليات 
املعرفية وأك رها أتثريا  عل  ن ـا  ُهيـ  ومعاجلـة املعلومـات واالحتفـاظ هبـا، واسـت دامها يف كافـة األنشـطة 
الالحقــة الــي تتطلــ  اســرتجاع املعلومــات امل  نــة يف الــ اكر  واالســتفاد  منهــا يف أداء تلــك األنشــطة أا  

والتفنـري، واإلبـداع  ،إلضافة إىل أن مجي  العلميات املعرفية األخرى كـاإلدراك، واالنتبـاهكانت طبيعتها. اب
هتــتم  ،]86:ص 1118ســليمان [وغريهــا مــن العمليــات األخــرى تتــأثر ابلــ اكر  علــ  ضــوء خم ولــا املعــريف

ا تركــ  ن ريــة معاجلــة املعلومــات بــنمط التفنــري البشــري علــ  غــرار منــوذج احلاســوب احلــدي  مــن حيــ  ألــ
 اهتمامها عل  املدخالت، وطريقة االخت ان، وطريقة االسرتجاع.

 منوذج معاجلة املعلومات
(: ويتم ل يف عمليات تسلم املنبهات احلسية املرتبطة ابلعام ارارجي Receivingاالستقبال ) -2

 من خالل احلوال ارمسة.
ن للمـــدخالت احلســـية يف (: هـــي عمليـــة إعطـــاء معـــاين ذات مـــدلول معـــEncodingالرتميـــ ) -1

 ال اكر .
(: ويشـــــري إىل عمليـــــة االحتفـــــاظ ابملعلومـــــات يف الـــــ اكر ، Storageالت ـــــ ين أو األحتفـــــاظ ) -7

 وخيتلف ه ا املفهو  ابختال  خصائ  ال اكر  ومستوى التنشيط ال ي حيد  في . 
املعلومـــــات  (: وتتم ـــــل يف ممارســـــة اســـــتدعاء أو اســـــرتجاعRetrievalاالســــرتجاع أو التـــــ كر ) -6

  ]86:ص 1114القضا  [ وارربات السابقة الي مت ترمي ها وخت ينها يف ال اكر  الدائمة.
 :الرطبي ات ال بوية لنظرية معاجلة املعلومات

ووـــ ا جيـــ  ربـــط مـــا يتعلمـــ  الطالـــ  خبرباتـــ  الســـابقة وان ليـــل  :الـــتعلم املبـــين علـــ  املعـــو يـــدو  -2
احلســية الــي يــدركها الطالــ  وان تــربط ابلواقــ  وان تســت د  فيهــا النمــاذج املعلومــات اجلديــد  إىل األمــور 
 احلقيقية األشياء أو اجملسد  وا.

ويسـتفاد ذلـك يف حتضـري املـواد  :التعليم املبين عل  عرض املفاهيم األساسـية لنـل درل يف بدايتـ  -1
تناملة للوصول إىل املعرفة الدراسية وعرض أهم ارطوات و أهدا  الدرل ووسائل تنفي ها ورسم خطة م

 املطلوبة.
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االعتماد عل  التنرار اللف ي للماد  املتعلمة وخاصة يف املراحـل األوىل مـن التعلـيم إذا الطفـل يف  -7
حاجــة إىل تنــرار  ــاع األلفــاظ وكــ لك فيعــرض املفــاهيم اجلديــد  علــ  الفــرد والــي ألول مــر  يســمعها أو 

 نتمل الصور  لدى املتلقي يت يلها جي  إعاد  ذلك مرارا حىت ت
االهتما  ابلتداخل ال ي قـد ينـت  مـن وجـود م ـريات تشـوي  الـتعلم اجلديـد ووـ ا علـ  املعلـم  -6

أن يقلل من أدوات التشوي  أو اإلاثر  الي ال عالقة وا ابلدرل كما ان عل  املدرل عد  احلدي  أمـا  
 سية املراد عرضها.الطال  لمور مؤثر  تشغل فنر الطال  عن املاد  الدرا

االهتمــــــا  بنشــــــاط املــــــتعلم فنلمــــــا كــــــان جهــــــد املــــــتعلم كبــــــريا يف اســــــتيعاب املعلومــــــات اجلديــــــد   -5
واست الص التعميمات وتنوين املفاهيم كلما كان مستوى املعاجلة كبري وب لك ينون اسرتج  املعلومات 

 الحقا ايسر.
ان حمــاوالت حفــظ األشــياء أو تــ كرها  االهتمــا  بتن ــيم املعلومــات بشــنل يســاعد علــ  التــ كر. -4

جيـــ  ان يســـب  ذلـــك عمليـــة تن ـــيم وـــ ا احلفـــظ ســـواء ابلتج ئـــة أو الرتميـــ  أو لي وســـيلة تســـاعد علـــ  
 ت كرها.
تن يم شـر  املـاد  التعليميـة بشـنل تطـر  فيـ  األسـئلة )املناقشـة( يف بدايـة الـدرل وخـالل الـدرل  -3

  ]96:ص 1114القضا  [ ويف لاية الدرل.

 ' Robert Gagneرابعا /  ظرية ر برت جا ييه 
عند الت طيط لتدريس موضوع مـا وفقـا  لن ريـة جانييـ  ف نـ  يـتم حتليـل املوضـوع املـراد تعليمـ  إىل مهـا  

وعنـد كـل  ،متدرجة من املرك  للبسيط وفقا  لتن يم هرمي قمت  أك ر املهـا  تركيبـا  وقاعدتـ  أك رهـا بسـاطة
وعند تنفي  ،م اورمي حيدد األداء املتوق  من املتعلم يف صور  سلوك مستهد مستوى من مستوات التن ي

الدرل يتم البدء بقاعد  اور  أي أك ر املهـا  بسـاطة وتعليمهـا للمـتعلم وعنـدما يسـتوع  املـتعلم املسـتوى 
 االنتقال الرأسي للتعلم. "جانيي "األك ر بساطة ينتقل للمستوى األرق  تركيبا  وهو ما يسمي 

هنــ ا يــرى جانييــ  اســت دا  األســلوب التحليلــي يف تن ــيم ااتــوى وختطــيط الــدرل حيــ  يبــدأ مــن و 
بينمــا يقــرت  األســلوب الرتكيــيب يف تنفيــ  الــدرل حيــ  يوصــي بتــدريس أبســط  ،املركــ  وينتهــي ابلبســيط

 .]39:ص 1114العيسوي [املها  مث التدرج حىت الوصول إىل األك ر تركيبا  وهو املهمة الرئيسية 

  Gerome. S. Bruner امسا /  ظرية جري م. س. بر  ر 
يفرتض برونر أن كل فرد مينن تعليم  أي موضوع يف أي عمـر وأنـ  ينبغـي إثـراء البيئـة اايطـة بـ  حـىت 
مينــن تنميــة واســت مار طاقــة الفــرد إىل أقصــ  مــدى ممنــن حيــ  ينمــو تفنــري الفــرد مــن خــالل تفاعلــ  مــ  

واملعلــم إذا فهــم  ،صــور خــاص لرؤيــة العــام مــن حولــ  وتفســري هــ ه الرؤيــة لنفســ بيئتــ . وإن كــل إنســان لــ  ت
ويعطي برونـر للمـتعلم دورا  نشـطا  يف تطـوير ،طريقة املتعلم يف تصور عامل  ف ن  يسـتطي  تعليمـ  أي موضـوع

 من املعلومات ويرى أن املتعلم ينبغي أن ينون قادرا  عل  صياغة مشنالت  والبح  عن حلول بديلة بدال  
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البح  عن إجابة واحد  فقط؛ فهو يهتم ابلطريقة الش صية الي ينمي كـل فـرد مـن خالوـا مفهومـ  عـن 
لــ لك فهــو يهــتم ابلــتعلم ابالكتشــا  ويعرفــ  لنــ  إعــاد  تن ــيم وحتويــل البيــا ت واألدلــة ،نفســ  وعــن عامل 

معلومات جديد  ابلنسبة للمتعلم ليصل إىل ما وراء ه ه البيا ت واملعلومات املتاحة فينتشف بيا ت أو 
 . ]16:ص 1111عريف  [

فاوــد  مــن التعلــيم عنــد برونــر هــو نقــل املعرفــة إىل املــتعلم وأيضــا  تنميــة اُــاه إجيــاي حنــو الــتعلم لديــ ، 
وتنميــة مهــارات االستقصــاء واالكتشــا  لــدى املــتعلم مبــا يتــيح لــ  التفاعــل إبجيابيــة مــ  بيئتــ  االجتماعيــة 

  .]81:ص 1111املعايطة [هيئ  للنمو العقليوالفي يقية وي
 عملية الرعليم عند بر  ر: 

يهتم برونر مبهارات االستقصاء أك ر من االهتما  ابحلقـائ  حيـ  يـرى أن املـتعلم إذا فهـم بنيـة املعرفـة 
وبـ لك فهـو يعتمـد علـ  طريقـة االكتشـا  يف التـدريس.  ،فه ا الفهم يتيح لـ  التقـد  معتمـدا  علـ  نفسـ 

ــــةوطري  –طريقــــة حــــل املشــــنالت  –الطريقــــة االســــتقرائية  :منهــــا ،قــــة االكتشــــا  فيهــــا عــــد  طــــر  فرعي
ابـــــو حـــــوي  [االكتشـــــا  اإلرشـــــادي  –االكتشـــــا  املفتـــــو   –االكتشـــــا  احلـــــر  –االكتشـــــا  املوجـــــ  

 .]91:ص 1111
 :الدراسات السابقة

 (Semple،2000دراسة )
ير واســت دا  تننولوجيــا التعلــيم والــي هــدفت اىل كانــت حتمــل عنــوان ن ــرات الــتعلم واتثريهــا يف تطــو 

معرفة التطور املهين ل الثة معلمن مت اشراكهم يف ورشة عمل وظفت ن رات التعلم من خالل تننولوجيـا 
وبعـــد حتليـــل البيـــا ت توصـــلت اىل ان خـــربات  ،واتثريهـــا علـــ  ممارســـات املعلمـــن يف غرفـــة الصـــف،التعليم

وان ُديـد املعلمـن ،ل  تع ي  فر  العمل ومناقشة طبيعة الـتعلم مـ  طالهبـماملعلمن كمتعلمن شجعتهم ع
يف املمارسات التعليمية اُ  اىل االهتما  بت ويد طالهبم ابملنحو البائي من خالل است دا  برام  متعدد  
 ،الوسـائل ســاعدت علــ  ت ويــدهم بفـرص الــتعلم القــائم علــ  االستنشـا  اثنــاء التــدريس يف غرفــة الصــف

واظهر املعلمون بعد املشاركة يف ورشة العمل الم حباجة اىل التـ ود ابلتـدري  بشـنل اك ـر لتنفيـ  الـرب م  
وان است دا  تننولوجيا التعليم كتطبي  لن رات تعلم حمدد مهم ،القائم عل  املنح  البنائي بشنل  جح

من املمنن تطبيق  ابفضلية  وعد  وجود منح  افضل من االخر وال يوجد منح  متوسط ،للهد  اادد
 عن االخر او ملصلحة او غرض معن.

 (koutselini&persianis،2000دراسة )
وهــدفت اىل مقارنــة ،كانــت بعنــوان الن ريــة والتطبيــ  يف تربيــة املعلمــن الــي اجريــت يف جامعــة قربص

  يف العوامل الي تنمـن ن رية الطال  املعلم يف التعليم م  التطبي  يف التعليم احلقيقي فقد حاولت البح
واست د  الباح  املنح  النوعي  ،وراء التعارض ال ي ظهر بن ن رية الطال  املعلم م  التطبي  وتفسريه

 ،يف مجــ  البيــا ت مــن خــالل املقــابالت والتســجيالت املرئيــة للحصــ  الصــفية وــؤالء الطــالب املعلمــن
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 لــربام  تربيــة املعلمــن تغــري يف الســنة االخــري  مــن واشــارت نتــائ  الدراســة اىل ان من ــور الطــالب املعلمــن
 ،ولنـــن هـــ ا املن ـــور م ينفـــ  اثنـــاء تعلـــيمهم الفعلـــي يف املدرســـة ،دراســـتهم حنـــو من ـــور البنائيـــة يف التعلـــيم

واظهـرت ايضـا ان هنــاك بعـض االخطــأ املفاهيميـة حــول التعلـيم وان هــ ه االخطـاء املفاهيميــة مـن العوامــل 
ت عـــد  التطـــاب  مـــا بـــن ن ريـــة الطـــالب املعلمـــن عـــن التعلـــيم وممارســـتهم الفعليـــة يف الرئيســـية الـــي اوجـــد

 التعليم.
 (Chan،2001دراسة )

 ،هـــدفت اىل التاكـــد مـــن صـــد  قيـــال الن ـــرات الش صـــية املتعلقـــة ابلـــتعلم والتعلـــيم يف هونـــج كونـــج
 ،  تربـوي ملـد  سـنتنمن اال   ممـن شـاركوا يف مسـا 147طالبا منهم  785وتنونت عينة الدراسة من 

است د  الباح  ادا  جلم  البيـا ت منونـة مـن اسـتبانة حتتـوي علـ  ثالثـن فقـر  وزعـت يف اُـاهن وتـا 
فقــر  لقيــال مفهــو  التقليديــة مــن خــالل املعتقــدات حــول الــتعلم  28وكانــت ’ مفــاهيم التقليديــة والبنائيــة 

امــا الفقــرات الــي تنشـف عــن منحــ  البنائيــة فقــد ’ فــة وطريقــة نقـل املعر  ،والتعلـيم الــي ت هــر يف التقليديــة
بعـد ،فقر  من خالل النشف عن معتقدات االفراد حول التعلم والتعلـيم مـن هـ ا املن ور 21تنونت من 

حتليل النتائ  توصل الباح  اىل ان الطالب املعلمن اُهوا اىل عد  املوافقة علـ  مفـاهيم التقليديـة حـول 
دوا ان التعلم من االفضل ان يبو من خالل ارربات ال اتية للفرد واستنت  ايضا ان  ال التعلم والتعليم واعتق

 فرو  ذات داللة تع ى للعمر او اجلنس يف الن رات الش صية حول التعلم والتعليم.
 (Sweeny،2003دراسة )

رســـات هـــدفت الدراســـة اىل النشـــف عنـــة ربـــط العالقـــة بـــن الن ـــرات الش صـــية عـــن التعلـــيم واملما 
الفعلية ملعلم كيمياء مبتـدئ بـدأ التعلـيم يف املرحلـة ال انويـة يف احـدى مـدارل فلوريـدا يف الـوالات املتحـد  

حي  كان ه ا املعلم ميتلك ن رات ش صـية عـن التعلـيم وعنـدما بـدأ يف التعلـيم الفعلـي ملـاد   ،االمرينية
 ـرات املعلـم املبتـدئ الش صـية والتعلـيم النيمياء اتبع  الباح  للنشـف عـن كيفيـة تنـون العالقـة بـن ن

مـا العالقـة بـن الن ـرات الش صـية عـن التعلـيم  :وحاول الباحـ  االجابـة علـ  السـؤالن التـالين ،الفعلي
ملعلـم النيميـاء املبتـدئ يف املرحلـة ال انويـة وممارسـات  الفعليـةق وهـل طريقـة البحـ  سـببت ايـة تعــديالت يف 

وبعد اربعة اشهر  ،ب  الباح  املعلم خالل الفصل االول من مرحلة تعليميةالن رات الش صية للمعلمقات
زوده مبقاالت واحبا  عن طرائ  تدريس وما خبـ  ذلـك مـن ادب تربـوي ومـن مث قـا  مبشـاهد  ممارسـات 
هــ ا املعلــم داخــل غرفــة الصــف وبعــد حنليــل هــ ه املشــاهدات وجــد الباحــ  ان املعلــم بــدأبتطبي  ن راتــ  

ممارسات  الفعلية اال ان  ومن خالل الواقـ  بـدا مشوشـا ومضـطراب يف بدايـة الفصـل االول مـن  الش صية يف
وبعد اربعة اشهر من اطالع  عل  ما زود ب  من مقاالت وادب ساب  بدأ بتعديل ه ه الن رات  ،التعليم

انــ  انتقــل مــن  حيــ  ،الــي ميتلنهــا اىل ن ــرات تعليميــة صــحيحة وبــدا عليــ  النمــو املهــين يف هــ ا اجملــال
الرتكي  عل  وصف الطر  امل ربية اثناء التعليم وت ويد التالمي  ابملعرفة اىل افسا  اجملال للطلبة الست دا  

 ما ميتلنون  من معلومات كيميائية يف حل املشاكل وتفسري ال واهر الي مت مشاهدهتا.
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  مت  م  اسرعرا  الدراسات الساب ة تبني ما يلي:
عـن  ت السابقة ان اغلبها رك  عل  ن رات املعلمن الش صية وعل  كيفيـة النشـفاظهرت الدراسا

العالقـة بــن هــ ه الن ــرات واملممارسـات الفعليــة وحماولــة النشــف عـن العوامــل الــي تنمــن وراء التعــارض 
اىل ان مع ـــم هـــ ه  ،بـــن الن ـــرات الش صـــية التعليميـــة للمعلمـــن واملممارســـات الفعليـــة داخـــل الصـــف

اســات م تتطـــر  اىل مــدى اســـتيعاب املعلمــن لن ـــرات الــتعلم وأتثـــري ذلــك علـــ  ممارســاهتم التعليميـــة الدر 
حي  تبــــن مــــن هــــ ه الدراســــات ان جــــل اهتمامهــــا ركــــ  علــــ  تطــــور ن ــــرات املعلمــــن ،داخــــل الصــــف

اىل ان هـــ ه الدراســـة ليـــ ت عـــن هـــ ه الدراســـات ابلـــا حب ـــت يف مــــدى  ،الش صـــية قبـــل واثنـــاء اردمـــة
 تيعاب املعلمون لن رات التعلم ووعالقتها واتثريها عل  عملياهتم التعليمية. اس

 لفصل الثالث / منهجية البحث وإجراءاتها

 عينة البحث:
 مـنهم ذكـور وثـال مت اختيار ستة معلمن من املدارل احلنومية التابع  اىل مديرية تربية كـربالء ثالثـة 

 اختــار هـــ ه العينــة قصـــدا بســب  ابـــداء املعلمــن واملعلمـــات وقـــد مت،ا   مجــيعهم يدرســـون مــاد  التاريخ
ال ين مت اختيارهم االستعداد والتعاون م  الباح  بعد ان اعت ر العديد من املعلمن واملعلمات لل ضوع 

 البح . وإجراءاتللمالح ة 
 ادوات جمع املعلومات:

 ا ال: االسربا ة
راسة ابعداد استبيان متضمن جمموعـة مـن االسـئلة قا  الباح  بعد االطالع عل  ادبيات موضوع الد

 التعليميـــةعمليـــات الحيـــ   لـــت االســـئلة استفســـارات عـــن  مـــن املعلمـــن اىل املشـــارك واملشـــاركة ةموجهـــ
وعـن  ،والن رات التعليمية الي يست دمها خالل تدريسـ  الحـدا  الـتعلم الفعـال عنـد التالميـ  ،وطبيعت 

وعــن  ،الطرائــ  واالســالي  التعليميــة الــي يطبقولــا يف العمليــة التعليميــةو  ،مــدى معــرفتهم بن ــرات الــتعلم
مـة االسـئلة املتضـمن  يف ءوللتأكـد مـن مال ،االهتما  مبشاعر التالمي  وكيفية النشف عن خرباهتم السابقة

 ("7")ان رملح االستبانة فقد مت عرضها عل  جمموعة مـن ارـرباء وامل تصـن يف املنـاه  وطرائـ  التـدريس
 (2ان ر امللح  رقم ) ،حي  مت االخ  بتوصياهتم حي  اصبحت بشنلها النهائي

 اث يا: املمحظة
حيـــ  مت مالح ـــة حصـــ  صـــفية للمشـــاركن واملشـــاركات الســـتة ومـــن خالوـــا مت رصـــد املمارســـات 

دور  ،لـمدور املع ،البيئـة الصـفية ،احلـوار مـ  التالميـ  ،التدريسية الي تضمنت )طريقة عـرض املـاد  العلميـة
التقــو ( حيـــ  مت حضــور الباحــ  رمـــس  ،مصـــادر املعرفــة ،معاجلــة اخطـــاء التالميــ  املفاهيميــة ،التلميــ 

وقــد اقــا   ،حصــ  لنــل مشــارك ومشــاركة وروعــي يف احلصــ  ان تنــون متنوعــة مــن حيــ  املوضــوعات
النمــــراوي( الباحــــ  مصــــفوفة لتعينــــ  يف عمليــــة املالح ــــة وقــــد اســــتعان ابملصــــفوفة املســــت دمة مــــن قبــــل )
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حيــ  مت تطويرهــا مــن خــالل عرضــها علــ  جمموعــة مــن امل تصــن يف املنــاه  ]33:ص 1111النمــراوي [
جـــدول  ،(2ان ـــر جـــدول رقـــم) ،وطرائـــ  التـــدريس وقـــد مت االخـــ  ابقرتاحـــتهم وتضـــمن بعضـــها املصـــفوفة

 ( 1رقم)
 ( مصفوفة املمارسات السلوكية واملعرفية 2اجلدول رقم )

ــــــــــــر املنحــــــــــــ  السل اجملال وكي)املمارســــــــــــات االك 
 سلوكية(

 املنح  املعريف )املمارسات االك ر معرفية(

 ااتوى 
 العلمي

يلتــــــ   املعلـــــــم والتالميــــــ  ابملعرفـــــــة العلميـــــــة 
 املوجود  يف النتاب.

 ،التالميــ  يتفاوضــون حــول االفنــار العلميــة
ويبنون ،ويقومـــــــون اببتـــــــداع املعرفـــــــة العلميـــــــة

 افرتاضاهتم ومالح اهتم حووا. 
 يعرض موضوع الدرل ويوضح . دور املعلم

 يتب  خطوات واجراءات منت مة.
 تالمي (.6-7حياور عدد حمددا)

 يتب  طريقة اااضر .
 التفاعل واحلوار الصفي قليل.

 املعلم يست د  اختبار الورقة والقلم.
وال ميــــنح ،يطــــر  اســــئلة تركــــ  علــــ  التــــ كر

 التالمب  الفرصة للتامل.

مهامـــــــا وانشـــــــطة وخيتـــــــار  ،يعـــــــرض الـــــــدرل
 لتلم ت .

ميــــــــنح التالميــــــــ  الفرصــــــــة والوقــــــــت للتامــــــــل 
 ابفنارهم.

يقــــــد  تلميحــــــات عنــــــد الضــــــرور  ملســــــاعد  
 التالمي .

ويســــــت د  اســــــلوب ،يشــــــرك مجيــــــ  التالمي 
 اجملموعات املتعاونة 

ــــ  مركــــ   ــــم ابلتفــــاوض مــــ  التالمي يقــــو  املعل
ــــــــــ  مــــــــــدى فهمهــــــــــم  ــــــــــ  افنــــــــــارهم وعل عل

 ر فيما بينهم.وحي هم عل  عل  احلوا،للماد 
 ينوع يف وسائل التقو .

يقـــــــــــد  اســـــــــــئلة هادفـــــــــــ  ختـــــــــــ  موضـــــــــــوع 
 ورد عل  استفسارات التالمي . ،الدرل

دور 
 التلمي 

 
 
 
 
 

 املعلم من افنار.  مقلد ومتاب  ملا يطرح
 يعمل بشنل انفرادي.

ينــدر التنويــ  يف ل يــل املعرفــة العلميــة ويــتم 
 ر .تدوين ما ينتب  املعلم عل  السبو 

 جيي  عل  اسئلة املعلم بدون اضافة.
 ترتك  اسئلة التالمي  عل  موضوع الدرل. 
ينــدر التفــاوض بــن الطلبــة حــول االفنــار 

 علمية.ليعمل عل  بناء معارف  وافناره ا
 رين هبا.بقد  اجوبة متعدده ويقن  االخ

 حياور زمالءه ويطر  اسئلة متنوعة.
يقو  التالمي  بتطـوير فهمهـم للموضـوع مـن 
خــــــــالل التنويــــــــ  يف عرضــــــــ  علــــــــ  شـــــــــنل 

 ....اخل(.،مناذج،رموز،)رسومات
ترتكــــ  اســــئلة التالميــــ  علــــ  ربــــط االفنـــــار 
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 العلمية.
يتلقـ  التالميــ  االم لــة الــي يعرضــها املعلــم 

 دون ان ينون وم دور فيها.

 والبح  عن املعاين.
يقـــــو  التالميـــــ  بتقـــــد  التفســـــريات وعـــــرض 

 اء.االفنار يف سيا  اجتماعي بن
ـــــ  اقرتاحـــــتهم وافنـــــارهم حـــــول  يقـــــد  التلمي

 موضوع الدرل.

معاجلــــــــــــــــــــــــة 
اخطـــــــــــــــــــــــاء 
التالميـــــــــــــــــ  
 املفاهيمية

يقــو  املعلـــم بتصــوي  االخطـــاء املفاهيميـــة 
 من خالل اعاد  الشر .

تســـــت د  االخطـــــاء املفاهيميـــــة كجـــــ ء مـــــن 
الــدرل ويــتم احلــوار والتفــاوض حووــا حبيــ  
 يسـتطي  التالميــ  تعـديل مفــاهيمهم اراطئــة

 ابنفسهم.
البيئــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الصفية
 املعلم يعطي االوامر والتالمي  ينف ون.

ـــ ا   ـــ  يتبـــ  املعلـــم وحيـــافظ علـــ  االلت التلمي
 ابالوامر.

 ي من افنار التالمي .
 يشج  العمل التعاوين.

 السما  للتالمي  بعرض افنارهم.
 مينحهم االستقاللية يف طر  تعلمهم.

يتحـــــــاور التالميــــــــ  حــــــــول افنــــــــارهم حبريــــــــة 
 رتا  بعضهم لبعض.واح

مصــــــــــــــــــــادر 
 املعرفة

 النتاب املدرسي املعلم يعرض ااتوى املوجود يف النتاب.
تفنـــــري التالميـــــ  واقرتاحـــــتهم يـــــتم تفســـــريها 

 ومناقشتها كمصدر للمعرفة.
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 جداول(،رسومات،فيديو،م ل)كمبيوتر
 ( مصفوفة السمات الي رصدت يف احلص  املالح ة1جدول رقم )

 التنرار لسمات السلوكية واملعرفيةا اجملال
 ااتوى 
 العلمي

 يلت   املعلم والتالمي  ابملعرفة العلمية املوجود  يف النتاب.
ويبنون ،ويقومـون اببتـداع املعرفـة العلميـة ،التالمي  يتفاوضـون حـول االفنـار العلميـة

 افرتاضاهتم ومالح اهتم حووا. 

 

دور 
 املعلم

 يعرض موضوع الدرل ويوضح .

 يتب  خطوات واجراءات منت مة.
 تالمي (.6-7حياور عدد حمددا)

 يتب  طريقة اااضر .
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 التفاعل واحلوار الصفي قليل.
 املعلم يست د  اختبار الورقة والقلم.

 وال مينح التالمب  الفرصة للتامل.،يطر  اسئلة ترك  عل  الت كر
 وخيتار مهاما وانشطة لتالم ت . ،يعرض الدرل
 الفرصة والوقت للتامل ابفنارهم. مينح التالمي 

 يقد  تلميحات عند الضرور  ملساعد  التالمي .
 ويست د  اسلوب اجملموعات املتعاونة ،يشرك مجي  التالمي 

يقـــــو  املعلـــــم ابلتفـــــاوض مـــــ  التالميـــــ  مركـــــ  علـــــ  افنـــــارهم وعلـــــ  مـــــدى فهمهـــــم 
 وحي هم عل  عل  احلوار فيما بينهم.،للماد 

 .ينوع يف وسائل التقو 
 ورد عل  استفسارات التالمي . ،خت  موضوع الدرل ةيقد  اسئلة هادف

دور 
 التلمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املعلم من افنار.  مقلد ومتاب  ملا يطرح
 يعمل بشنل انفرادي.

 يندر التنوي  يف ل يل املعرفة العلمية ويتم تدوين ما ينتب  املعلم عل  السبور .
 فة.جيي  عل  اسئلة املعلم بدون اضا

 ترتك  اسئلة التالمي  عل  موضوع الدرل. 
 يندر التفاوض بن الطلبة حول االفنار العلمية.

 يتلق  التالمي  االنشطة واالم لة الي يعرضها املعلم دون ان ينون وم دور فيها.
 يعمل عل  بناء معارف  وافناره اعلمية.
 بقد  اجوبة متعدده ويقن  االخرين هبا.

   اسئلة متنوعة.حياور زمالءه ويطر 
يقــو  التالميــ  بتطــوير فهمهــم للموضــوع مــن خــالل التنويــ  يف عرضــ  علــ  شــنل 

 ....اخل(.،مناذج،رموز،)رسومات
 ترتك  اسئلة التالمي  عل  ربط االفنار والبح  عن املعاين.

 يقو  التالمي  بتقد  التفسريات وعرض االفنار يف سيا  اجتماعي بناء.
 وافنارهم حول موضوع الدرل. يقد  التلمي  اقرتاحتهم

 

معاجلـــــــــــــة 
اخطـــــــــــــاء 
التالميـــــــ  

 املفاهيمية

 يقو  املعلم بتصوي  االخطاء املفاهيمية من خالل اعاد  الشر .
تست د  االخطاء املفاهيمية كج ء مـن الـدرل ويـتم احلـوار والتفـاوض حووـا حبيـ  

 يستطي  التالمي  تعديل مفاهيمهم اراطئة ابنفسهم.
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البيئـــــــــــــــــــــة 
 الصفية

 املعلم يعطي االوامر والتالمي  ينف ون.
 التلمي  يتب  املعلم وحيافظ عل  االلت ا  ابالوامر.

 ي من افنار التالمي .
 يشج  العمل التعاوين.

 السما  للتالمي  بعرض افنارهم.
 مينحهم االستقاللية يف طر  تعلمهم.

 يتحاور التالمي  حول افنارهم حبرية واحرتا  بعضهم لبعض.

 

 مصــــــــــادر
 املعرفة

 النتاب املدرسي
 تفنري التالمي  واقرتاحتهم يتم تفسريها ومناقشتها كمصدر للمعرفة.

 جداول(،رسومات،فيديو،مصادر اخرى م ل)كمبيوتر

 

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

 :اجراءات الدراسة
قابـــل الباحــــ  عـــدد مــــن معلمـــي مــــاد  التـــاريخ يف املرحلــــة االبتدائيـــة مقــــابالت غـــري ر يــــة الختيــــار  -

مشاركن يف الدراسة وقد سـاعدت طبيعـة عمـل الباحـ  كونـ  احـد تدريسـي النليـة الرتبويـة املفتوحـة 
 تسهيل ه ه املهمة حي  مت اختيار ستة مشاركن.فرع كربالء يف 

مت زار  املدارل الي ينتمون اليهـا املشـاركون وعـددها اربعـة بعـد احلصـول علـ  اذن مـن اجلهـة الر يـة  -
 املعنية.

عــــاي  الباحــــ  معلمــــي التــــاريخ يف تلــــك املــــدارل يف الفصــــل الدراســــي االول مــــن العــــا  الدراســــي  -
شـــة بتجســـري ال قـــة واالحـــرتا  معهـــم وقـــد مت حضـــور عـــدد مـــن وبــدأت هـــ ه املعاي ، 1127-1126

احلص  عند كل مشارك بدون تسجيل املالح ات ليعتاد املعلم والتالمي  عل  وجود الباح  بينهم 
 حىت ال يؤثر وجود الباح  يف ممارسات املعلمن والتالمي  وت هر بشنل طبيعي.

ة للحيا  املدرسية من بداية اليو  الدراسي وحىت اعتمد الباح  يف ه ه املعايشة عل  املالح ة احل ي  -
 لايت .

حي  مت تـدوين املالح ـات  ،شوهد تنفي  مخس من احلص  الصفية من قبل املشاركن واملشاركات -
 "(1"يف املصفوفة املعد  مسبقا ومن مث تفريج حمتواهتا بعد مغادر  املدرسة وحتليلها.)ان ر ملح 

لســنوية واليوميــة املعـده مــن قبــل املشــاركن واملشــاركات وحتليلهــا للبحــ  الن ـر الــدقي  للــدفاتر ارطــة ا -
عن مدى استيعاهبم لن رات التعلم وتضـمينها يف ممارسـتهم التعليميـة واسـت الص ن ـراهتم التعليميـة 

 الي ميتلنولا.
 معاجلة البيا ت الي مت احلصول عليها من ادوات مج  املعلومات. -
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 تفريج البيا ت. -
 البيا ت.تصنيف  -
 اتباع اسرتاتيجيات حتليل البيا ت  -
 التحليل االستقرائي. .2
 ترمي  وتوزي  البيا ت. .1
 توليد االستنتاجات. .7
 االجابة عن اسئلة البح . .6

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

 :(Triangulationا ال: الرثليث )
مصـــادرها املتعـــدد  فـــاذا كانـــت املعطيـــات والتفســـريات للبيـــا ت متناغمـــة فقـــد مت مجـــ  البيـــا ت مـــن 

 ويصد  بعضها بعض نقول ان النتائ  صادقة 
 (Consensual Validationاث يا: الصدق الروا  ي ) 

وهــ ا االمــر يتطلــ   ،أي ان يتوافــ  مــا يقولــ  االخــرون مــ  مــا مت وصــف  او تفســريه مــن قبــل الباحــ 
احـ  مـن وصـف وتفسـري علـ  خمـت  خبـري او اك ـر يف املنـاه  وطرائـ  التـدريس عـرض مـا توصـل اليـ  الب

لينشــف اىل أي مــدى يتوافــ  مــ  مــا توصــل اليــ  الباحــ  يف تفســريات  لالجابــة علــ  اســئلة  ،ملـاد  التــاريخ
 وقد مت عرض النتائ  والتفسريات عل  عدد من امل تصن  ،البح 

 وتفسيرهاالفصل الراب  / عرض النتائج 

االجـــراءات الـــي قـــا  هبـــا الباحـــ  واملتم لـــة جبمـــ  املعلومـــات الـــي حتتاجهـــا الدراســـة مـــن خـــالل بعـــد 
ونتـــائ  مصــفوفة الســـمات الـــي اعتمـــد  ،"(2"االســتبيان الـــ ي وجهـــ  الباحـــ  اىل املشــرتكن )ملحـــ  رقـــم
طـــة ابالضـــافة اىل اطالعـــ  علـــ  دفـــاتر ار ،"(1"عليهـــا الباحـــ  يف يف مالح تـــ  للمشـــرتكن )ملحـــ  رقـــم

ومن مث قيا  الباح  مبعاجلة املعلومات الي مت التوصـل اليهـا مـن خـالل هـ ه  ،السنوية واليومية للمشرتكن
االدوات حي  مت تفريج البيا ت وتصنيفها ومن مث اتباع االسرتاتيجيات يف حتليلها للوصول اىل استقصـاء 

 جيي  عل  هديف البح  املتم ل  يف:
 التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق ما مدى استيعاب معلمي ماد  .2
 ما مدى تطبي  ن رات التعلم من قبل معلمي ماد  التاريخ يف العملية التعليميةق .1

( علمـا ان اال ـاء املسـت دمة 7حي  توصـل الباحـ  اىل النتـائ  التاليـة والـي يل صـها جـدول رقـم )
  الدراسة مستعار  وليس حقيقية ن ول عند رغبة املشاركن يف

 ( خالصة نتائ  هديف البح 7جدول رقم )
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 اود     
 املعلم

اوــــــــد  االول: مــــــــا مــــــــدى اســــــــتيعاب 
معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائية 

 لن رات التعلمق

اود  ال اين: ما مدى تطبي  ن رات الـتعلم 
مـــــن قبـــــل معلمــــــي مـــــاد  التـــــاريخ يف العمليــــــة 

 التعليميةق
ـــــــــ  عمليتهـــــــــا  ا اي استيعاب م ت هر لديه فاطمة عـــــــــد  اســـــــــتيعاهبا انعنـــــــــس عل

حي  الا كانت اك ر سلوكية بـدون ،التعليمية
 وعي منها ملبادئ ه ه الن رية 

عد  استيعاهبا انعنس عل  عمليتها التعليمية  م ت هر لديها اي استيعاب ابتسا 
حي  الا اظهرت م جيا من السلوكية واملعرفية 

 ادئ ه ه الن رات ولنن بدون وعي منها ملب
ـــــــــ  عمليتهـــــــــا  م ت هر لديها اي استيعاب مها عـــــــــد  اســـــــــتيعاهبا انعنـــــــــس عل

ون دحي  الا كانت اك ر سلوكية بـ،التعليمية
 وعي منها ملبادئ ه ه الن رية

عـــــــــــد  اســـــــــــتيعاب  انعنـــــــــــس علـــــــــــ  عمليتـــــــــــ   م ت هر لدي  اي استيعاب  امحد
ون دحي  انـــ  كـــان اك ـــر ســـلوكيا بـــ،التعليميـــة
 ملبادئ ه ه الن رية وعي من 

عـــــــــــد  اســـــــــــتيعاب  انعنـــــــــــس علـــــــــــ  عمليتـــــــــــ   م ت هر لدي  اي استيعاب علي
ون دحي  انـــ  كـــان اك ـــر ســـلوكيا بـــ،التعليميـــة

 وعي من  ملبادئ ه ه الن رية
 ،اســــــتيعاب  انعنــــــس علــــــ  عمليتــــــ  التعليميــــــة ظهر لدي  استيعاب حممد

حيــ  انــ  اظهــر م جيــا مــن الســلوكية واملعرفيــة 
ل اىل الســـلوكية اك ـــر ولنـــن بـــوعي اال انـــ  مـــا

 من  ملبادئ ه ه الن رية
 "وتفسريها"عرض النتائج التي تخص الهدف االول 

 ما مدى استيعاب معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائية لنظريات التعلم؟
اشــارت النتـــائ  اىل ان مخســـة مشــاركن م تنـــن لـــديهم اي اســتيعاب عـــن ن ـــرات الــتعلم وهـــم املعلـــم 

سـنوات 21)علي( حي  اجاب يف استبيان "ا  ال اذكر ن رات التعلم الن ه ه املواضي  مرت علي قبـل 
وك لك حول النشف عن معرفة تالم ت  السـابقة م يتعـد طـر  االسـئلة الـي  ،"من اا  الدراسة يف املعهد

اهـتم بشـعور " استبيان عل  عملية الت كر واحلفظ وكان اهتمام  مبشاعر تالم ت  حمدود حي  ذكر يف ترك 
 ."ا  تالم يت من مرض او لبال ولنن لن ر  عددهم فان ه ا اجلان  يبق  حمدود
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ا   ســي ن ــرات الــتعلم وال اســتطي  "امــا املعلــم )امحــد( فلــم خيتلــف ك ــريا عــن املعلــم علــي حيــ  ذكــر
لة الـي تعتمـد علـ  عمليـة وك لك تبن ان  يتب  طريقة االسئ"ت كرها عل  الرغم من اننا درسناها يف املعهد

اكشــف عــن املعرفــة  ا  دائــم"احلفـظ والتــ كر حــول النشــف عــن معرفــة تالم تــ  السـابقة واكــد ذلــك بقولــ 
وحــول اهتمــا  املعلــم امحــد مبشــاعر تالم تــ  م حيــاول ان  ،الســابقة عنــد تالمــ يت عــن طريــ  طــر  االســئلة"

لتالميــ  تقتصــر علـ  امــور حمــدود  عنــدما صــر  يتعـر  علــ  ميــووم وحاجــاهتم وعـد ان االهتمــا  مبشــاعر ا
وممنــن  ،وهللا احيــا  اراعــي هــ ه النــواحي مــ ال تلميــ  صــار عنــده ظــر  او راســ  يوجعــ  اســأل  ملــاذا"بقولــ 

 "ا   الي طال  عنده مشنل  واحاول معرفة اسباهبا
امحــد( حــول مها( فلــم جيــد الباحــ  ايــة مســتجدات ليــ هن عــن )علــي و ،ابتســا ،امــا املعلمــات )فاطمة

هــ ا املوضــوع واوضــحن الــن ال يعــرفن مــا يســم  بن ــرات الــتعلم واضــافت املعلمة)ابتســا ( ا"نــ  حــىت يف 
وان طـريقتهن يف النشـف ،الدورات الي تعملها الرتبي  لنوادر  ال تتطر  اىل ن ـرات الـتعلم وفائـدهتا لنـا"

وان اهتمــامهن مبشــاعر  ،ليــات العقليــة الــدنياتتعــدى االســئلة الروتينيــة الــي تركــ  العم ات تالميــ هن الرب خــ
وحاجـاهتم حـول مـا يتعلمونـ  او ينبغـي ان  التالمي  لـيس ابملسـتوى الـ ي يرتقـي اىل معرفـة ميـووم ورغبـاهتم

 يتعلموه.
امــا املعلــم الســادل)حممد( فقــد ليــ  عــن ابقــي املشــاركن ابنــ  يعــي اىل حــد مــا مبــادئ ن ــرات الــتعلم 

است د  املقدمات وأحاول أن م املاد  معتمدا "وكية واملعرفية حي  ذكر يف استبيان ويفر  بن مبادى السل
عل  ارربات السابقة الن  اذا اعطيت خربات من مة يستطي  الطال  عل  يرم ها بشنل جيد ويسـتطي  

 وقد الحـظ الباحـ  انـ  يتميـ  عـن البـاقن ابالهتمـا  مبشـاعر تالم تـ  ويراعـي ،"اسرتجاعها بشنل اسهل
ولنن  م خيتلف عن ابقي املشاركن يف الطريقة الي يتبعها يف النشـف عـن  ،حاجتهم ورغباهتم اىل حد ما
 ارربات السابقة لتالمي ه.

 امما سب  نالحظ ان معلما واحدا كان مستوع  لن رات التعلم وان ابقي املشاركن ارمسة م ي هرو 
ي اظهـرت النتـائ  عـن اسـتيعاب  لن ـرات التعلم)حممـد( حي  ان املعلم الـ  ،اي معرفة عن ه ه الن رات
وقـد  ،  يف مـدى اسـتيعاب  لن ـرات الـتعلمئالوريول مما يفسر تفوق  عل  زمالان  حاصل عل  شهاد  البن

يرج  السب  اىل ارلفية الن رية املوجود  لدى ه ا املعلم واهتمام  هب ه الن رات وحماولت  تطبي  مبادئها 
او رمبا يعود السب  اىل عد  االهتما  ابملواد الرتبوي  الي تعرض اثناء الدراسة االكادميية   ،ليةيف حيات  العم

ورمبـا يعـ ى السـب  لبـاقي املعلمـن الـ ين  ،كاملعلم )امحد( ظنا من  بعد  اتيتها ل  اثناء ممارسات  التعليميـة
  اثنـاء خـدمتهم توكـد علـ  اتيـة هـ ه اي استيعاب للن رات اىل عد  تعرضهم اىل دورات تربوي ام ي هرو 

 )ابتسا (. الن رات وه ا ما اكدت  املعلمة
يف حـــن ان املشـــاهدات الصـــفية اظهـــرت ان مجيـــ  املعلمـــن املشـــاركن مارســـوا ن ـــرات الـــتعلم خـــالل 

حيــ  ان املعلــم )حممــد( مــارل م جيــا مــن مبــادى املعرفيــة والســلوكية يف غرفــة الصــف  ،عمليــتهم التعليميــة
الن رية املعرفية والسلوكية ولنن دون ان تعي الا  ئم جت مباد بينما املعلمة )ابتسا ( ،بادئهاملي من  بوع

الن ريــة الســلوكية دون ان  ئيف عمليــاهتم التعليميــة اىل مبــاد اكــ لك فــان ابقــي املشــاركن اســتندو   ،لارســها
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ب  ه ا اىل مـا ذكـر سـابقا اىل عـد  د يرج  سقو  ،يعوا ان ه ه املمارسات تستند اىل ن رات تعلم معينة
تعرضهم اىل مساقات تربوية او دورات يف طرائ  التدريس حىت يستطيعوا ان يربطوا ما ميارسون  مبـا تعلمـوه 

وقد يع ى السب  ايضا اىل املعلمن انفسهم وذلك لعد  مطالعتهم ومتابعتهم لالدب  ،عن ه ه الن رات
الـي  ئا منهم لتطـوير انفسـهم واالقـرتاب اىل معرفـة تالميـ هم واملبـادالرتبوي ذي العالقة هب ا املوضوع سعي

 تساعد يف التعلم.
 "وتفسريها"عرض النتائج التي تخص الهدف الثاني 

 يق نظريات التعلم من قبل معلمي ماد  التاريخ يف العملية التعليمية؟بما مدى تط
 حيــ  بينــت ان مــدى اســتيعاب اشــارت النتــائ  ان  ــة عالقــة واضــحة ظهــرت عنــد مجيــ  املشــرتكن

ـــاهتم التعليميـــة حيـــ  ان اســـتيعاب املعلـــم )حممـــد( ملبـــادى  ـــتعلم انعنـــس علـــ  عملي املشـــاركن لن ـــرات ال
الســلوكية واملعرفيــة احيــا  اثــرت علــ  ممارســت  التعليميــة داخــل الصــف واتبــ  املنحــ  املعــريف يف تعليمــ  مــن 

ن ريـة الـتعلم  ئوكانت ه ه املمارسات بوعي من  ملبادخالل بعض املواقف اثناء احلص  املالح ة عنده 
املعـــريف والـــا تناســـ  تعلـــم مـــاد  التـــاريخ حيـــ  عـــرض ااتـــوى بشـــنل متسلســـل ومـــرتابط واهـــتم ابلبعـــد 
املفــاهيمي للتالميــ  وســجلت لــ  مواقــف ك ــري  يف حصصــ  ربــط مــاد  التــاريخ حبيــا  التالميــ  وكــ لك ربــط 

واتبــ  طريقــة الــتعلم التعــاوين حيــ  كــان يقســم التالميــ  اىل  ،  التالميــ مــاد  املوضــوع ابلواقــ  الــ ي يعيشــ
املعرفيــة  ئجمموعــات ويفســح اجملــال وــم للتحــاور والنقــاش للتوصــل اىل املعرفــة فــاظهر م جيــا مــن مــن مبــاد

 وبت طيط مسب  و ه املمارسات. ئوالسلوكية ولنن بوعي من  و ه املباد
االخرين فاطمة وابتسا  ومها وامحد وعلي آلي استيعاب لن ـرات  اما عد  امتالك املشاركن ارمسة

املنحـ  السـلوكي بـدون وعـي مــنهم ان  ئالـتعلم فقـد انعنـس علـ  ممارسـاهتم التعليميـة ايضـا ابتبـاعهم ملبـاد
ن ــرات الــتعلم  ئهــ ا املنحــو وابلتــايل انعنــس عــد  اســتيعاهبم ملبــاد ئهــ ه املمارســات تنــدرج حتــت مبــاد

فاملعلمــة ابتســا  ركــ ت  ،طــرائقهم التدريســية املناســبة ملوضــوع واهــدا  الــدرل داخــل الصــفعلــ  اختيــار 
عل  احلـوار بـن التالميـ  يف العديـد مـن املواقـف واسـت دمت التعلـيم التعـاوين لنـن اسـت دمها م ينـن يف 

ملـــاد   ولننهــا يف مواقـــف اخـــرى م تتعــدى اســـلوب التلقـــن واااضــر  يف عرضـــها ،حملــ  يف بعـــض االحيـــان
 املعرفية والسلوكية دون وعي منها و ه املمارسات. ئالدرل فاظهرت ب لك م جيا من مباد

بشنل واضح انعنال عد  استيعاهبم لن رات  اما املعلمان امحد وعلي واملعلمتان فاطمة ومها ف هر
مـنهم مـن حيـ  كانـت هـ ه املمارسـات سـلوكية بـدون وعـي  ،التعلم عل  ممارسـتم التعليميـة داخـل الصـف

  تقدميهم للمحتوى ودور التالمي  ومعاجلة اخطائهم املفاهيمية حي  كانوا يتبعون اسلوب التلقن وم يح
 يفسحوا اجملال لتالمي هم ابحلوار والنقاش لبناء معرفتهم ابنفسهم.

ات  اظهر استيعاب  لن رات التعلم عالقة مباشر  مبمارس"حممد"مما سب  نستنت  ان ان معلما واحدا هو
الن ـرات املعرفيـة والسـلوكية يف هـ ه املمارسـات بت طـيط  ئ د  مبـادتحبي  اس ،التعليمية داخل الصف

الن رات واتيتها يف معرفـة تالميـ ه مـن  ئوقد يعود تفسري ذلك اىل ان ه ا املعلم كان يعي مباد ،مسب 
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علمــة ابتســا  الــي كــان لعــد  وكــ لك امل ،خــالل مبادئهــا وابلتــايل تــوفري فــرص تــوفري فــرص تعلــم افضــل وــم
اســتيعاهبا لن ــرات الــتعلم أتثــري واضــح علــ  ممارســتها الفعليــة داخــل غرفــة الصــف حيــ  الــا م جــت بــن 
املنحـــ  املعـــريف والســـلوكي مـــن حيـــ  ال تـــدري او تعـــي ان هـــ ه املمارســـات ذات صـــلة ابحـــدى ن ـــرات 

املنحـــ  املعــــريف او  مبعلميهــــا الـــ ين اتبعــــوا وقـــد يعــــ ى تفســـري ممارســــات املعلمـــة ابتســــا  اىل اتثرهـــا ،الـــتعلم
واظهر املعلم حممد واملعلمة ابتسا  اقرتاهبما من تطبي  بعض ،ومطالعتها ال اتي  السالي  التدريس،السلوكي

املمارسات املعرفية يف غرفهم الصفية فااتوى العلمي ال ي عرض  املعلم حممد واملعلمة ابتسا  ظهر مرتابطا 
وكانت السمة الواضحة و ين املشـرتكن  ،نشطة علمية مرتبطة بسيا  حيا  التالمي  اليوميةاحيا  وختلل  ا

خـــالل ممارســـاهتما التدريســـية تفعيـــل اســـلوب احلـــوار واشـــراك اغلبيـــة التالميـــ  وتفعيـــل العمـــل ابجملموعـــات 
الن ـــر اىل والرتكيـــ  علـــ  افنـــار التالميـــ  ومعـــرفهم الســـابقة واســـت دا  اســـالي  تـــدريس وتقـــو  متعـــدد  و 

التالمي  الم نشيطون يف ادار  االنشطة وارربات التعليمية واالنتقال من طور التلقن واااضر  اىل التوجي  
وهنا مينن القول ان االستيعاب لن رات  ،واملساعد  من خالل توفري ارربات التعليمية واالنشطة املناسبة

اي ،ات التعليمية وابلتايل توفري فرص تعلم افضـل للتالميـ التعلم واتقان تطبيقها تعمل عل  تطوير املمارس
ان ميتلــك القـــدر  علـــ  اختيــار طريقـــة التعلـــيم    مـــنننـــلن ـــرات الـــتعلم امل تلفــة  ئان معرفــة املعلـــم مببــاد

 بنفاء  واقتدار.  التالمي املناسبة لتعليم 
تعلم انعنـس ذلـك علـ  ممارسـتهم اما ابلنسبة لباقي املعلمن الـ ين اظهـروا عـد  اسـتيعاهبم لن ـرات الـ

للمنحــ  الســلوكي داخــل غرفــة الصــف ودلــت النتــائ  اىل لســنهم مبمارســتهم التقليديــة فــااتوى العلمــي 
الـــ ي مت عرضـــ  ظهـــر جمـــ أ غـــري مـــرتابط ومعـــ وال عـــن حيـــا  التالميـــ  واتبعـــوا طريقـــة املالح ـــة والتلقـــن يف 

كمــا مت الرتكيــ  علــ  عمليــات التــ كر   ،تالميــ همعرضــهم للموضــوعات ومت ُاهــل املعــر  الســابقة لــدى 
اما التالمي  فنانوا متلقن للمعلومات وقل  ،واملعرفة وما يتطلب  ذلك من تنرار ملهارات واجراءات روتينية

احلوار فيما بينهم حول افنار حمتوى الدرل ف هرت البيئة الصفية خاملـة انقطـ  فيهـا احلـوار بـن التالميـ  
ؤالء املعلمــون يف ضــبط الســلوكيات بــدال مــن اســتغالل الوقــت يف ادار  عمليــة الــتعلم وانشــغل هــ ،انفســهم

وقد يع ى سب  ذلك اىل عـد  تعرضـهم اىل دورات تدريبيـة يف حـن الـ ين اشـرتكوا  ،وتطوير فهم التالمي 
و يف دورات تدريبيــة فقــد يــرد الســب  اىل عــد  اســتفادهتم مــن مضــمون هــ ه الــدور  او قصــور يف حمتواهــا ا

وقـــد تـــرد بعـــض االســـباب اىل  ،عـــد  ترمجـــة هـــ ا ااتـــوى مـــن قبـــل املـــدربن القـــائمن عليهـــا بشـــنل ســـليم
املشـــاركن انفســـهم يف عـــد  قنـــاعتهم هبـــ ه الـــدورات لعـــد  مناســـبتها زمـــا  ومنـــا  ممـــا شـــنل عاقـــا امـــا  

  الصفية ابلتالميـ  وقد تشنل ظرو  املدرسة وقلة املصادر وازدحا  الغر  ،املشاركن من االستفاد  منها
 انفسهم بعد  السعي اىل نوقد يرد السب  اىل املعلم،سببا اخر يف اتباع هؤالء املعلمن للمنح  السلوكي

ومينن ان ينـون احـد االسـباب ايضـا ،تطوير انفسهم من خالل االطالع عل  مستجدات الرتبية والتعلـيم
تتعــــدى الــــروتن وهــــدفها ينــــون لــــيس التحســــن  قلــــة الــــ ارات االشــــرافية للمعلمــــن واذا تــــوفرت فالــــا ال

ارطـة اليوميـة الـي "ومساعد  املعلمن عل  تطـوير ممارسـاهتم التعليميـة وهـ ا مـا صـر  بـ  املعلـم امحـد بقولـ 
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اكتبها يف دفرت ارطة من اجل املدير واملشر  حي  عند جميئ  ويسأل اين دفرت ارطة مينن ان ين ر الي  
 " يتصيدوبصراحة احس املشر  أييت

 المقتررات -التوصيات -مس / االستنتاجات االفصل الخ

   :االستنتاجات
 بعد اكمال الباح  اجراءات دراست  وتفسريه لنتائجها توصل اىل االستنتاجات االتية:

وجــود ضــعف واضــح يف خمرجــات معاهــد املعلمــن واملعلمــات والنليــات الرتبويــة يف جانــ  االعــداد  .2
 املهين. 

لتطبيقـــي يف منـــاه  اعـــداد املعلمـــن مهنيـــا واقتصـــارها علـــ  اجلانـــ  الن ـــري يف املـــواد اتـــال اجلانـــ  ا .1
 الرتبوية الي يتم تدريسها.

تبيان االتية والفائد  العلمية من قبل القائمن عل  تدريس ن رات التعلم بشـنل خـاص واملـواد  قلة .7
 الرتبوية بشنل عا  يف املعاهد والنليات الرتبوية.

 اىل املعلمن. الرتبوي املهين من قبل املشرفن يف اثناء زارهتماتال اجلان   .6
تـوفر الوسـائل التعليميـة والتقنيـات الرتبويـة احلدي ــة يف املـدارل جعـل البيئـة الصـفية املتواجـد  فيهــا  قلـة .5

 ضعيفة من حي  التشوي  للدرل.
يواكبـــون التطـــور الرتبـــوي  عـــد  تـــوفر املراجـــ  واملصـــادر الرتبويـــة املهمـــة يف املـــدارل جعـــل املعلمـــون ال .4

 واتال تطوير مستواهتم املهنية.
قلـــة االهتمـــا  ابجلوانـــ  الوجدانيـــة والنفســـحركية والرتكيـــ  علـــ  اجلوانـــ  املعرفيـــة يف قائمـــة االهـــدا   .3

   اعطائها االتية يف عملياهتم التعليمية. داملوضوعة من املعلمن وع
 التوصيات: 

د االجتماعية يف املرحلـة االبتدائيـة تتضـمن ابـرز الن ـرات التعليميـة اصدار حقيبة تعليمية ملعلمي املوا .2
 وتبيان اتيتها يف العملية التعليمية.

اعداد دورات ملعلمي املرحلة االبتدائية اثناء اردمة خت  ن رات التعلم وأدارهتا من قبل خمتصـن يف  .1
 اجملال الرتبوي لتوضيح كيفية توظيفها يف العملية الرتبوية.

  االقتصــار علــ  املــواد الن ريــة يف منــاه  دوعــ رتكيــ  علــ  الرتبيــة العمليــة واالعــداد املهــين التطبيقــيال .7
 اعداد املعلمن يف النليات الرتبوية.

الرتكي  يف برام  اعـداد املعلمـن يف النليـات الرتبويـة علـ  ن ـرات الـتعلم وابـراز اتيتهـا مـن القـائمن  .6
 لطال /املعلم(.عل  تدريسها لرتسي ها يف ذهن )ا

ضــــرور  ادخــــال املشــــرفن الرتبــــوين يف دورات تطويريــــة يف جمــــال الرتبيــــة املهنيــــة ملســــاعدهتم يف تطــــوير  .5
 امنانيتهم الرتبوية.
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حبي  يتم التعلم يف جو من االاثر   ،الرتكي  من قبل املشرفن عل  كيفية تن يم البيئة الصفية التعليمية .4
 والتشوي .

-التحليـــل-ضـــرور  االهتمـــا  ابملســـتوات العليـــا مـــن تصـــنيف بلـــو  )الرتكيـــ التاكيـــد علـــ  املعلمـــن ب .3
  وك لك اجلوان  الوجدانية واملهارية. التقو (وعد  االقتصار عل  املستوات الدنيا

 املقيرحات: 
 استنادا جلوان  البح  احلايل يقرت  الباح  اجراء الدراسات املستقبلية االتية:

 تياجات الرتيبية ملعلمي املواد االجتماعية يف املرحلة االبتدائية.اجراء دراسة حول حتديد االح .2
 .املدارل ال انويةاجراء دراسة مماثلة ملدرسي املواد االجتماعية يف  .1
 اجراء دراسة مماثلة لباقي االختصاصات الرتبوية يف املدارل  .7
 ة.اجراء دراسات مماثلة لباقي املواد الرتبوية الضرورية يف العملية التعليمي .6

 المصادر العربية

مـــدخل إىل علـــم الـــنفس  :مروان وعبـــد اجلـــابر تـــيم و ـــري أبـــو مغلــي وعبـــد احلـــافظ ســـالمة،و حـــوي ابــ .2
 .1111،األردن، دار اليازورى العلمية،عمان،الرتبوي

جامعـة  ،بناء مقيال مقنن للتواف  املهين ملعلمي املرحلة االبتدائية ،عبد احلسن رزوقي جميد ،اجلبوري .1
 2991،رسالة ماجستري غري منشور  ،ية الرتبية / ابن رشدكل  ،بغداد

 . 1111القاهر ، دار النهضة  ،نصر  عبد اجمليد:علم النفس الرتبوي املعاصر ،جلجل .7
 .2985،احللي، امحد حقي، وآخرون. مبادئ الرتبية، مطبعة جامعة بغداد .6
 ،دار الفنـر ،األردن ،مـانعلم الـنفس الرتبـوي للمعلمـن واملعلمـات، ع :حممود وهويدا عال  ،محدى .5

1116. 
 .1117،دار الشرو  ،عمان،2ط،ن رات التعلم" ،عماد عبد الرحيم ،ال غول .4
(، عمــان، االردن، 2(، العـدد )2ال يتونـة للدراسـات والبحــو  العلميـة. جملــة علميـة حمنمـة، اجمللــد ) .3

1112. 
االردن، دار -، تـــــان6ط ،املـــــنه  املدرســـــي املعاصـــــر ،عبـــــدهللا حممـــــد،جـــــود  امحد.ابراهيم ،ســـــعاد  .8

 .1116،الشرو 
 .1118 ،ام النت  ،القاهر  ،سناء حممد: حماضرات ىف سينولوجية التعلم ،سليمان .9

معــايري االعــداد املهــين ملعلــم املرحلــة االبتدائيــة و مــدى مراعاهتــا يف منــاه  دور  ،كــاظم بطــن  ،ظــاهر .21
اطروحـــــــة دكتـــــــوراه غـــــــري  ،بـــــــن رشـــــــدكليـــــــة الرتبيـــــــة /ا  ،جامعـــــــة بغـــــــداد،املعلمـــــــن االبتدائيـــــــة يف القطر

 .2987،منشور 
 .3،2983ط  ،دار العلم للمالين ،فاخر حممود: مدارل علم النفس ،عاقل .22
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 .2932بغداد، 

ــــ دار ال  ،2ط،مشــــنالت الصــــحة النفســــية ،حممــــد جاســــم ،العبيــــدي .27  ،عمــــان ،قافــــة للنشــــر والتوزي
 .1116،األردن

 . 1111،األردن، دار الفنر ،عمان ،سامي سلطي: مقدمة ىف علم النفس الرتبوي ،عريف  .26
 ،الــــدار اجلامعيــــة ،عبــــد الــــرمحن حممــــد: علــــم الــــنفس ىف خدمـــة اجملتمــــ  احلــــدي ، القــــاهر  ،العيســـوي .25

1114. 
 1111،دار املعار  اجلامعية ،ندريةاإلسن ،عبد الرمحن: أصول علم النفس الرتبوي ،عيسوي .24
 ،أساســـيات علـــم الـــنفس الرتبـــوي الن ريـــة والتطبيـــ  :حممـــد فرحـــان وحممـــد عـــوض الرتتـــورى ،القضـــا  .23

 .1114،عمان، دار احلامد للنشر والتوزي  ،األردن
، عـام النتـ ، القـاهر ، 2وبرنس امحـد رضـوان، تـدريس املـواد االجتماعيـة، ط ،اللقاين، امحد حسن .28

2936. 
 .1111 ،،دار الفنر،األردن ،خليل عبد الرحيم:علم النفس الرتبوي عمان ،املعايطة .29
 ،مرك  اإلسنندرية للنتاب ،اإلسنندرية،حممود عبد احلليم: املدخل إىل علم النفس التعليمي ،منسي .11

1111. 
 ،مديريــــة النتـــ  واملطبوعــــات اجلامعيــــة منشـــورات جامعــــة تشــــرين ،علــــ : الـــتعلم ون راتــــ  ،منصـــور .12

 .1112،الذقيةال
 .2948ي، حممد لبي . االسس االجتماعية للرتبية، منتبة االجنلو املصرية، القاهر ، حالنجي .11
مــــدى تقبــــل معلمــــي الراضــــيات يف مرحلــــة التعلــــيم االساســــي يف االردن ،النمـــراوي، زاد حممــــد امحد .17

 ،معــــة االردنيــــةاجلا ،االردن ،غري منشـــور ،اطروحـــة دكتــــورا  ،للمنحـــ  البنــــائي يف تـــدريس الراضــــيات
1116 . 

 .2943رشاد، بغداد، ، مطبعة اال2لية لتدريسها، جماوا ي، عابد توفي . اللغة العربية الطر  الع .16
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 ( استبانة المشاركين والمشاركات9) الملحق

 اسم املعلم/املعلمة.............................................
 املؤهل العلمي..................................................
 سنوات اردمة..................................................

 يسع  منهاج التاريخ يف املرحلة االبتدائية اىل حتقيقها من وجهة ن ركق ما االهدا  الرئيسية الي -2
 كيف تصف عالقتك م  تالمي كق -1
كيف تنشف عن املعرفة السابقة عند التالمي قهل لك تفصيل احد املواقف الي قمت هبا لتحقيـ   -7

 ذلكق
 اىل أي حد تراعي االمور التالية يف ممارساتك التدريسيةق -2
 ملتعلمن ومشاعرهم.االكرتا  بعواطف ا -
 االلماك يف حوارات م  التالمي  متعلقة مبا ميتلنون  من معرفة. -
 النواحي االجتماعية للتالمي ق -
 ما مدى معرفتك عن ه ه الن راتق،هناك ما يسم  بن رات التعلم -1
  هل لك أن تبن طريقة تنفي ك لعملية التدريسق،ان م ينن لديك أي علم او معرفة بن رات التعلم -7
 كيف تنونت لديك ه ه الطريقةق -6
 أي االوصا  التالية أقرب اىل ممارساتك التدريسية وملاذاق -5
 تقليدية -
 تفاعلية -
 بنائية -
 ما اك ر الطرائ  واالسالي  التدريسية الي تتبعها يف تدريسكق -4
 ،يـةهل الطرائ  واالسالي  الي تتبعها يف التـدريس تسـتند اىل ن ريـة تعلـم حمـدد  ا  اىل اك ـر مـن ن ر  -3

 وملاذاق هل مينن توضيح ذلكق
 وملاذاق،هل لك ان تصف كيفية تنفي ك لألمور التالية -8
 الت طيط للدرل. -
 اختيار االنشطة والوسائل. -
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 التقو )تقو  تعلم التالمي (. -
 ماذا تنصح ق ،لو استشارك احد زمالئك خبصوص تنوين ن رية تدريس خاصة ب  -

الحصييص المالرظيية  ( مصييفوفة السييمات التيي رصييدت فييي 3محليق رقيي  ) 

 وتكرارتها لكل المشاركين

 تنرارات  السمات السلوكية واملعرفية اجملال
 فاطمة

 تنرارات 
 ابتسا 

 تنرارات
 مها

 تنرارات
 امحد 

 تنرارات
 علي 

 تنرارات 
 حممد

 ااتوى 
 العلمي

ـــ   املعلـــم والتالميـــ  ابملعرفـــة العلميـــة  يلت
 املوجود  يف النتاب.

االفنـــــــار التالميـــــــ  يتفاوضـــــــون حـــــــول 
ويقومــــــــون اببتــــــــداع املعرفـــــــــة  ،العلميــــــــة
ويبنون افرتاضــاهتم ومالح ــاهتم ،العلميــة
 حووا. 

5 
 
2 
 
 

5 
 
2 

5 
 
2 

5 
 
2 

5 
 
2 

7 
 
6 

دور 
 املعلم

 يعرض موضوع الدرل ويوضح .

 يتب  خطوات واجراءات منت مة.
 تالمي (.6-7حياور عدد حمددا)

 يتب  طريقة اااضر .
 يل.التفاعل واحلوار الصفي قل

 املعلم يست د  اختبار الورقة والقلم.
وال ميـنح ،يطر  اسئلة تركـ  علـ  التـ كر

 التالمب  الفرصة للتامل.
وخيتــار مهامــا وانشــطة  ،يعــرض الــدرل

 لتالم ت .
ـــ  الفرصـــة والوقـــت للتامـــل  ميـــنح التالمي

 ابفنارهم.
يقد  تلميحات عنـد الضـرور  ملسـاعد  

 التالمي .
 ويســــــــــــت د ،يشــــــــــــرك مجيــــــــــــ  التالمي 

 اسلوب اجملموعات املتعاونة 
يقو  املعلم ابلتفاوض م  التالمي  مرك  
ـــــ  مـــــدى فهمهـــــم  ـــــ  افنـــــارهم وعل عل
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وحي هم علـــ  علـــ  احلـــوار فيمـــا ،للمـــاد 
 بينهم.

 ينوع يف وسائل التقو .
ــــــ  ختــــــ  موضــــــوع  يقــــــد  اســــــئلة هادف

 ورد عل  استفسارات التالمي . ،الدرل
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دور 
 التلمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــم مـــــن  ـــــد ومتـــــاب  ملـــــا يطرحـــــة املعل مقل
 افنار.

 فرادي.يعمل بشنل ان
ينــــدر التنويــــ  يف ل يــــل املعرفــــة العلميــــة 
ويــــــتم تــــــدوين مــــــا ينتبــــــ  املعلــــــم علــــــ  

 السبور .
 جيي  عل  اسئلة املعلم بدون اضافة.

ـــــ  موضـــــوع  ـــــ  عل ترتكـــــ  اســـــئلة التالمي
 الدرل. 

ينـــــــدر التفـــــــاوض بـــــــن الطلبـــــــة حـــــــول 
 االفنار العلمية.

يتلقـــ  التالميـــ  االنشـــطة واالم لـــة الـــي 
ن ان ينـــون وـــم دور يعرضـــها املعلـــم دو 

 فيها.
يعمــــــــل علــــــــ  بنــــــــاء معارفــــــــ  وافنــــــــاره 

 العلمية.
بقــــد  اجوبــــة متعــــدده ويقنــــ  االخــــرين 

 هبا.
 حياور زمالءه ويطر  اسئلة متنوعة.

يقو  التالمي  بتطوير فهمهـم للموضـوع 
ــــــ   ــــــ  يف عرضــــــ  عل مــــــن خــــــالل التنوي
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنل 

 ....اخل(.،مناذج،رموز،)رسومات
االفنـار  ترتك  اسئلة التالمي  عل  ربط

 والبح  عن املعاين.
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ـــــــــ  بتقـــــــــد  التفســـــــــريات  يقـــــــــو  التالمي
وعــــرض االفنــــار يف ســــيا  اجتمــــاعي 

 بناء.
يقد  التلمي  اقرتاحتهم وافنارهم حـول 

 موضوع الدرل.
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معاجلـــــــــــــــة 
اخطــــــــــــــاء 
ــــــــ   التالمي
املفـــــــــاهيم

 ية

يقـــــــــــو  املعلـــــــــــم بتصـــــــــــوي  االخطـــــــــــاء 
 املفاهيمية من خالل اعاد  الشر .

  االخطاء املفاهيمية كج ء من تست د
الــــدرل ويــــتم احلــــوار والتفــــاوض حووــــا 
حبيــــــــــ  يســــــــــتطي  التالميــــــــــ  تعــــــــــديل 

 مفاهيمهم اراطئة ابنفسهم.
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البيئـــــــــــــــــــــــة 
 الصفية

 املعلم يعطي االوامر والتالمي  ينف ون.
التلمي  يتب  املعلم وحيافظ عل  االلتـ ا  

 ابالوامر.
 ار التالمي .ي من افن

 يشج  العمل التعاوين.
 السما  للتالمي  بعرض افنارهم.

 مينحهم االستقاللية يف طر  تعلمهم.
يتحـــاور التالميـــ  حـــول افنـــارهم حبريـــة 

 واحرتا  بعضهم لبعض.
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صـــــــــــادر م
 املعرفة

 النتاب املدرسي
تفنري التالمي  واقرتاحتهم يـتم تفسـريها 

 ومناقشتها كمصدر للمعرفة.
مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 جداول(،رسومات،فيديو،م ل)كمبيوتر
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  9199 – 9191ة دولة االمارات العربية المتحدة أالجذور التاريخية لنش

Historical roots of the formation of United Arab 

Emirates 1945-1971  

                             Assist. lec. Ala A. Jabbar (1)بار م.م االء عبد الكاظم ج

 المقدمة

ـــ  وكمالـــ  وســـلطان  وعونـــ  واحســـان ،فاطر الســـماوات موجد ،احلمـــد هلل رب العـــاملن محـــدا يليـــ  جبالل
امل لوقات،ومسري املوجودات،والصال  والسال  عل  اشر  امل لوقات واطهر املوجودات،النيب االكر  وال  

يامن،ينابي  املعرفة ومصابيح اودى وسفينة النجا ،وعل  صحب  االخيار املنتجبن وعل  من واالهم اىل امل
 يو  الدين.

م تنن الدراسـات التارخييـة الـي تناولـت اتريـخ دولـة اإلمـارات العربيـة كافيـة ابلشـنل الـ ي مينننـا مـن 
أقــــال   حــــدا  الــــي واجهتهـــا فقــــد بقيــــتاإلملـــا  بنــــل ال ــــرو  االقتصــــادية واالجتماعيـــة والسياســــية واأل

عــن متنـاول هنــ ا مواضـي  فأرتئيــت أن أسـلط الضــوء علـ  دراســة مهمـة ل لــت  املـؤرخن والبــاح ن بعيـد 
 ابرلفية التارخيية للتوغل االستعماري الربيطاين يف منطقة ارلي  العري.
مـن بـراثن االسـتعمار واحلفـاظ علـ   فقد ب لت دولة اإلمارات العربية املتحد  يف نضـاوا املريـرللت ل 

املهمــة يف العــام فاســتطاعت دولــة اإلمــارات بفعــل جهــود أبنائهــا إن تنــال النصــي   ةمنطقــتهم اإلســرتاتيجي
األوفر واألع م يف صن  القرار والتأثري املباشر عل  سرياإلحدا  السياسية يف املنطقة العربية. قسم البح  

تضـمنت أهـم االسـتنتاجات الـي توصـلنا اليهـا ف صـ  املبحـ  األول إىل مقدمة وثالثـة مباحـ  وخالـ  
اذ تضـــمن اويمنـــة ،ألبـــرز واهـــم العوامـــل السياســـية الـــي أدت إىل أتســـيس احتـــاد اإلمـــارات العربيـــة املتحـــد 

األجنبيــة وتنــامي الــوعي الــوطين والقــرار الربيطــاين ابالنســحاب مــن املنطقــة فيمــا ركــ  املبحــ  ال ــاين علــ  

                                                        
 ء/ كلية العلو  االسالمية / قسم الدراسات القرآنية.جامعة كربال - 2
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  دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــد  وســلط الضــوء يف املبحــ  ال الــ  علــ  إعــالن دولــة اإلمــارات مراحــل قيــا
 العربية املتحد  واعتمدت الدراسة عل  مجلة من املصادر واملراج  التارخيية الي إفادتنا يف نطا  البح . 

Abstract  
Praise be to alla, peace and blessings be upon the prophet of mercy 

oversaw the creation of the messengers and the prophet mohammed sadiq 

secretary and the god of the good and virtuous and companions 

almentajabin.  

Historical student that dealt with history of the uae enough way that we 

can of familiarity with all the economic, social and political condtions and 

events that have encountered have historians and researchers pens 

remaind beyond the reach of such topics were not vertit to highlight the 

important study represented the historical background of the incursion of 

british colonial in the gulf region arab. 
The united arab emirates have been made in the struggle 

amartirelltkhals from the clutches of colonialism and maintain 

Strategis task of their region in the world fasttaat uae by their childrens 

efforts to undermine the greatest and the largest share in decision –making 

and direct impact on the political siralahaddat in the arab region.search 

section to the front of the three sections and aconclusion included the most 

prominent conclusions we reached fajss first section of the most prominent 

political factors that led to the founding of the united arab emarates 

federation as it ensures foreign domination and the growing national 

awareness of the british decion to withdraw from the region in the second 

section focused on the stage of the uae united arab highlighted in the third 

section of the declaration of the united arab emirates and the study relied 

on anumber of sources historical references that tell us in your search. 

أدت إلى تأسيس اتحاد اإلمارات المبحث األول: ابرز العوامل السياسية التي 

 العربية المتحدة 

حتدات ك ري  عل  مستوات عـد  منهـا اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية  ،جاهبت منطقة ارلي  العري
ممــا  ،وظهــرت خــالل اويمنــة الربيطانيــة الــي اســتمرت اك ــر مــن قــرن ونصــف ،أجنبيــة منــ  العصــر احلــدي 

ء ارلـي  العـري عامـ  وابنـاء االمـارات العربيـة خاصـة للـت ل  مـن ساعد عل  اعطاء حاف وداف  لدى ابنـا
  -ومن اهم وابرز العوامل الي ادت اىل قيا  احتاد االمارات العربية: ،السيطر  االستعمارية



 

 3973 – 3945اجل  ر الرارمية لنشا  د لة االمارات العربية املر د   
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اوال : اويمنة الربيطانية: قامت بريطانيا ابست دا  اسالي  وممارسات سلبية ضد ابناء امارات الساحل 
ارالفات وابقـاء  ، ا اثر يف نفول أهايل املنطقةالعماين وكان و فاست دمت اسلوب القهر والتفري  وااثر  ِّ

 . (1)االمي  وعد  االهتما  ابجلان  الصحي
شـــؤون ارلـــي  العـــري عـــن طريـــ  مقـــيم  ،اســـتطاعت بريطانيـــا منـــ  أوائـــل القـــرن التاســـ  عشـــر ان تـــدير

ققــاموا بتعــن  ، 2919 الســاحل العمــاين ســن  وظهــرت فنــر  تعــن وكيــل بريطــاين يف ،سياســي يف بوشــهر
وكالء بريطانين يف املنطق  النـ  يف ن ـرهم تعـن وكيـل بريطـاين سـيبدو وكأنـ  عقـاب رهيـ  الهـايل املنطقـة 

(7). 
وفيمــا خيــ  سياســة املــوظفن الربيطــانن يف ارلــي  العــري فقــد كــان مع مهــم يت ــ  مــن الســري أرنولــد 

م ـاال  يف  2911( وكيـل احلـاكم امللنـي العـا  يف العـرا  قبيـل ثـور  Aranoid.T.Wilsonاتلبوتِّ ولسـن )
خاصـــة وان هـــ ا الرجـــل عـــر  بغطرســـت ِّ وتطرفـــة يف ادار  العـــرا . حيـــ  كـــانوا ينتهجـــون سياســـة  ،احلنـــم

 .(6)مشاهبة لسياست  ُاه العرب 
لـــي  الـــ ين شـــهدوا ويعتربالتحـــدي االجنـــيب القتصـــاد ارلـــي  العـــري التحـــدي ال ـــاين يف حيـــا  عـــرب ار

م يعــد جيــدي نفعــا بعــد التــدهور الــ ي اصــاب ُارتــ  حينمــا غـــ ت ،فصــيد اللؤلــؤ ،تــدهور مصــدر رزقهــم
 (5)اسوا  العام ابنتاجها من اللؤلؤ الصناعي  ،الياابن، قبل قيا  احلرب العاملية ال انية بسنوات قليلة

لي كانت توفر الهايل املنطق  مورد مهم تضائل صيد اال اك وال راعة والصناعات اليدوية ا فضال عن
. وحلت السفن التجارية النبري  يف النصف ال اين من القرن ال اين عشـرالي تعمـل ابلب ـار حمـل (4)للعي  

الســفن التقليديــة الشــراعية وهــ هِّ الســفن كانــت لتلنهــا الشــركات الربيطانيــ  وادى ذلــك اىل تــدهور حركــة 
 .(3)يل البحار  االجان  التجار  يف ارلي  العري وتشغ

 ،فـان السـلطات الربيطانيـة قامـت بفـتح فـروع ملصـارفها ،وعل  اسـال منـو النشـاط التجـاري يف املنطقـ 
ولنــن مــا لبــ  أن أقــد   ،ومــن ذلــك البنــك الشــرقي الــ ي اســت د  مــن قبــل العناصــر االجنبيــة اول االمــر

 .(8)التجار االيون انفسهم عل  التعامل مع 
فتبنــت ُهي عــد   ،انيــا عنــد هــ ا احلــد بــل مارســت اســالي  جمحفــة ابلقهــر واالضــطهادوم تقــف بريط

وكانت تلجأ بريطانيا يف ك ري من االحيـان اىل  ،محالت عسنرية رافقتها عقوابت مالية كبري  عل  الشيو 

                                                        
، ص  2938عبــد الع يــ  عبــد الغــين ابــراهيم ، بريطانيــا وامــارت الســاحل العمــاين دراســة يف العالقــات التعاهديــة ، بغــداد ،  - 1
733. 
 .49، ص 2982راض ، عبد الع ي  عبد الغين ابراهيم ، حنومة اوند الربيطانية واالدار  يف ارلي  العري ، ال - 7
 .333،ص  2981امن الرحياين ، ملوك العرب ، بريوت ،  - 6
،  2999امل عجيل ، قص  واتريخ ، احلضارات العربي  بن االمس واليو : السعودية ، االمارات العربيـة املتحـد  ،بـريوت ،  - 5
 . 49ص 

 .66، ص  2981رلي  العري ، النويت ، ااد حلمي اجلصائي ، النفط والتطور االقتصادي والسياسي يف ا - 4
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حيب ونُ   بع ل الشيو  ويقومون بنفي من ال ن اسلوب الربيطانين هيك ع (9)،حتصيل ه هِّ االموال ابلقو 
 . (21)يف املنطق  

امــا اجلانــ  االجتمــاعي فلــم ينــن هــو االخراحســن حــاالعن اجلانــ  االقتصــادي فقــد كانــت العالقــة 
فالصـــيادون  ،مباشــر  مـــا بـــن االثنــن فالتغلغـــل االجنـــيب ادى اىل هتديــد مصـــري أنشـــطة املنطقــة االقتصـــادي 

فقــد  ،نــة والقــوى االجنبيــ  الدخيلــة علــ  املنطقــةوالبحــار  والتجــار والغواصــون عــانوا مجيعــا  مــن وجــود اويم
وصـار مـن الصـع  علـ   ،اضطر التجار والقباطن  وأصحاب السفن الـ ين كـانوا يف ارتبـاط مسـتمر معهـم

وابلنتيجة  ،وه ا ساعد بدوره عل  ظهور التباين االجتماعي والطبقي ،هؤالء البحار  احلصول عل  العمل
قباطنـ  واصـحاب السـفن العـاملن مـ  الربيطـانين وفقـر وتشـرد العـاملن ادى ذلك اىل ثراء طبق  التجار ال

 . (22)االين 
م يقتصر عمل بريطانيا عل  ذلك فقط بل عمدت اىل التفرق  والن اعات فيما بن القبائل مـن جانـ  

ت وقد بدأت ه هِّ ارالفـات مـن خـالل تـدخلها يف التشـنيال ،وبن ابناء القبيلة الواحد  من جان  اخر
ممــــا ادى اىل خلــــ  ن اعــــات  ،االجتماعيـــة الصــــغري  واعرتافهــــا مبلنيــــةِّ االراضــــي جملموعـــة معينــــ  دون اخــــرى

ومن االسالي  السلبية االخرى الي انتهجتها بريطانيا فقد  (21)وخالفات جديده استمرت لفرتات طويلة 
بـل علـ   ،(27)مـر ايـة عوائـ  شجعت عل  توافـد العناصـر االجنبيـة وم تنـن امـا  هـ هِّ اوجـر  يف بدايـة اال

العنس من ذلك فقد كانوا يتلقون خمتلف املساعدات مـن قبـل املم لـن السياسـن الربيطـانين حـىت وصـل 
 . (26)االمر اىل تبين اونود العارفن ابللغة االننلي ية ل يل املصاو التجاريةِّ الربيطانيةِّ يف إمار  أبو ظيب 

رلــي  العــري وهــو اكتشــا  الــنفط فــادى اىل زاد  االهتمــا  وقــد لعــ  عامــل اخــر مهــم يف منطقــة ا
والســــعودية  ،2971الــــدويل هبــــ هِّ املنطقــــة الســــرتاتيجي  واحليويــــة، فقــــد اكتشــــف الــــنفط يف البحــــرين ســــنة 

 2949ودي ســنة  2943وعمــان  294 1وابـو ظــيب 2969وقطــر ســنة  2964والنويـت ســنة  2978
(25) . 

حماولـة الـدخول وـ هِّ املنطقــة ومنافسـة بريطانيـا هبـد  احلصــول دفـ  اكتشـا  الـنفط بعـض الــدول اىل 
فقــد بــدات الشــركات النفطيــة االمرينيــة ابلتغلغــل يف منطقــة ارلــي  العــري ،علــ  بعــض االمتيــازات النفطية

                                                        
 .161ص،1118،بريوت ،اتريخ االمارات العربية ،حممد املندالوي - 9

 املصدر نفس . - 21
 .63-66ص’ در الساب  ااد حلمي اجلصاين ، املص - 22
حممــد غــامن الرميحــي ، العوامــل التارخييــ  واالجتماعيــة املــؤثر  يف التعامــل االقتصــادي القطــار ارلــي  العــري ، جملــة ارلــي   - 21

 . 27( ، ص 2( ، العدد )12العري ، البصر  ، جملد )
 . 283، ص  2987يت ، عبد املالك خلف التميمي ، االستيطان االجنيب يف الوطن العري ، النو  - 27
 . 515، ص  2943، قطر، 2لورمير ، دليل ارلي  ، القسم التارخيي ، ج - 26
 . 217، ص  293صال  العقاد ، معام التغري يف دول ارلي  العري ، القاهر  ،  - 25
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مدعومــة، مــن قبــل احلنومــة االمرينيــ  للحصــول علــ  بعــض االمتيــازات النفطيــ  متعللــ  يف سياســة البــاب 
 ن ه ا بطبيعة احلال بدايةِّ ملنافسات وصراعات جديد  يف ه هِّ املنطقة. وكا ،(24)املفتو  

أصــبحت امــارات  ،وحبلــول الــوالات املتحــد  األمرينيــة يف منطقــة ارلــي  العــري إىل جانــ  بريطانيــا
 الساحل املهادن عرضة الستن ا  أك ر من طر  واحد بسب  ثرواهتا النفطية.

 اثنيا : تنامي الوعي الوطين 
ولــد  ،لــرتدي األوضــاع السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة املــار  الــ كر يف منطقــة ارلــي  العــريكــان 

لــدى أبنــاء املنطقــة شــعورا  وحــاف ا قــوا لالنتفــاض علــ  هــ ا الواقــ  املتــدين واملريــر ومــن العوامــل املهمــة الــي 
 بلورت ه ا الشعور هي اآليت: 

والــي شــهدهتا بعــض البلــدان العربيــة حيــ  أدت إىل التغــريات الــي حصــلت علــ  املســتوى السياســي  .2
 ،2929ومنهــا ثــور  مصــر ســنة  ،إاثر  مشــاعرهم وشــح  اومــم لــدى أبنــاء إمــارات الســاحل العمــاين

 2914 – 2912، وثور  عبد النـر  ارطـاي يف املغـرب 2911وثور  العرا  التحررية النربى سنة 
(23) . 

مراعـا  العنصـر العـري واملشـاعر القوميـة للسـنان واملتم لــة  تدهوراالوضـاع الداخليـة مبجملهـا مـن دون .1
 . (28)ابالوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

دور الصحف العربية الداخلة ملنطقة ارلي  العري ادت اىل تنامي الشعور الوطين والقومي لدى ابناء  .7
 .(29)لربيطاين املنطقة خاصة وان تلك الصحف لي ت بعدائها الشديد لالستعمار ا

 ،2929وكان و ه العوامـل دور يف زاد  ومنـو الـوعي السياسـي والـوطين لـدى أبنـاء املنطقـة ففـي سـنة 
وقعــت اول إنتفاضـــة شــعبية كـــان ورائهـــا عمــال البنـــاء والغــوص يف البحـــرين الـــ ين يشــنلون القـــو  العاملـــة 

 . (11)ال الثينيات الرئيسي  قبل كساد ُار  اللؤلؤ الطبيعي واكتشا  النفط يف مطل  
وهــد  مطالــ  هــ هِّ االنتفاضــ  هــي الوقــو  بوجــ  حماولــة تطبيــ  االن مــة والقــوانن املدنيــة واجلنائيــة 

وطـالبوا  ،حـاكم البحـرين انـ اك ،وقد اجتم  قاد  االنتفاضة ابلشيخ عيس  بـن علـي ،املعمول هبا يف اوند
 ،امليجــر ديلــي ،لنــن املعتمــد السياســي وعــ ل االجانــ  ،بوضــ  حــد للتــدخل الربيطــاين يف شــؤون القضــا 

 .(12)رفض ه هِّ املطال  مجيعا  رغم موافقة الشيخ عيس  عليها 

                                                        
 كرتن وجهتهما عامي سياسة الباب املفتو :هي جمموع  اسس ومبادى ادرجتها حنوم  الوالات املتحده االمريني  يف م - 24
اىل الدول االوربيـ  واليـاابن وروسـيا تعـارض فيهمـا لـ  تقسـيم الصـن اىل منـاط  نفـوذ فيمـا بينهـا وهـو ماكـان سـيفتك  2899و2898

ن ابملصاو االمريني  يف التجاره احلره معها كما تشمل سياس  الباب املفتو  مجل  سياسات وتدابري اخت هتا امرينا للوصول اىل حص  م
نفـط منطقـ  ارلـي  العـري يف عشـرينيات القــرن املاضـي . للتفاصـيل عـن االمتيـازات النفطيــة الـي حصـلت عليهـا الشـركات االمرينيــة ، 

 . 13 -11، ص  2987ان ر: خليل علي مراد ، تطور السياسة االمرينية يف منطقة ارلي  العري ، بغداد ، 
 .166ص ،مصدر ساب  ،حممد املندالوي - 23
 .117، ص  2937، القاهر  ،  2965 – 2926مجال زكرا قاسم ، ارلي  العري . دراسة التاريخ اإلمارات العربية  - 28
 .217، ص 2934، بغداد ،  2932 – 2926ابراهيم خلف العبيدي ، احلركة الوطنية يف البحرين  - 29
 .217املصدر نفس  ، ص  - 11
 .387امن الرحياين ، مصدر ساب  ، ص  - 12
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م لت ه ه االنتفاضة ومطالبها اللبنة األوىل عل  طري  العمل الوطين ضد االستعمار الربيطاين وبداية 
عمـــدوا اىل تغـــري حصـــلت اضــطراابت شـــاملة نتيجـــة التــدخل يف العمليـــة الرتبويــة ف 2918 – 2914عــا  

غــري ان بريطانيــا اســتمرت يف خططهــا  ،منــاه  الدراســة وابعــاد املدرســن العــرب مــن امــارات ارلــي  العــري
 .(11)وتعن مدير بريطاين للمعار  يف البحرين  ،الرامية اىل إخضاع التعليم لسيطرهتا املباشر 

انتهت ابشتباكات بن العمـال وحدثت يف البحرين انتفاضات اخرى عندما قا  عمال البحر مب اهر  
اســتمرت اامــا  عديــد  ســقط خالوــا  ،وقــوات الشــرطة االجنبيــة علــ  طــوال ســواحل مــديني ااــر  واملنامــة

 .(17)عدد من العمال بن قتيل وجريح 
وم تنن منطقة ارلي  العري مبع ل عما جيري ابلنهوض العا  حلركة التحرر الوطين العربيـة بعـد احلـرب 

يف مصــر وحـــرب التحريــر اجل ائريـــة  2951لـــوز  17ال انيــة فقـــد اتثــرت بـــ لك، خاصــة بعـــد ثــور   العامليــة
ربة الوحد  السورية املصرية يف شباط عـا   ،يف العرا  2958لوز  26، وثور  2956 وأتثرهـا  2958ُو

ارب بعض االح اب واحلركات السياسية   .(16)ابفنار ُو
املدن الرئيسـية يف السـاحل العمـاين مـن م ـاهرات أتييـدا   ويتجل  مالح ة ذلك من خالل ما شهدت 

 ،وقيـــا  جمموعـــة مـــن الشـــبان ابشـــعال النـــار يف القاعـــد  اجلويـــة الربيطانيـــة يف الشـــارقة ،2954ملصـــر ســـنة 
وحتولــــت  ،وعــــربت العناصــــر الوطنيــــة يف هــــ هِّ املنطقــــة عــــن مســــاندهتا وأتييــــدها للوحــــد  الســــورية املصــــرية

ت السنوية اىل مناسبات قومية اللقـاء ارطـ  احلماسـية والشـعارات الـي تـدعو اىل املهرجا ت واالحتفاال
 .(15)الوحد  واحلرية 

شهدت بعض مناط  سـاحل عمـان اضـطراابت قـا   ،م تقتصر االمور عند ذلك فم  بداية الستينات
مت خاللـ  اذ  ،2947/نيسـان / 12اتيتـة منـ   والـ ي بـدأت ،هبا عمال النفط يف كل من ابو ظيب وقطـر

 ،الي وضـعت يف بر جمهـا السياسـي عـد  أهـدا  ومطالـ  ،االعالن عن تشنيل )جبهة الوحد  الوطنية(
والعمــل علـــ  اجــراء انت ـــاابت  ،منهــا مـــا خيــ  طبيعـــة وعمــل ن ـــا  احلنــم يف قطـــر واســت دا  االجانـــ 
 .(14)الختيار أعضاء اجمللس البلدي واملطالبة ابالعرتا  ر يا  ابلنقاابت املهنية 

بعـد  ،ال ي قاده قابول عل  والده سعيد بن تيمـور ،2932واضحة النقالب عا   كانت هناك ااثرخ 
أن إعتمــد منهجــا  جديــدا  يف العالقــات مــ  بريطانيــا واهتمامــ  بتحســن االوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة 

ر  تصـــعيد عملهـــا ممـــا شـــج  بعـــد ذلـــك احلركـــات الوطنيـــة فيهـــا اىل ضـــرو  ،والسياســـية يف الســـاحل العمـــاين
 .(13)ونضاوا من أجل الت ل  من اويمن  االجنبية واحلصول عل  االستقالل واحلفاظ عل  ثرواهتا

 اثل ا : االنسحاب الربيطاين من منطقة ارلي  العري.
                                                        

 .33، ص 2981،  25حممد جابر االنصاري ، اتريخ احلركة الدميقراطية يف ارلي  العري ، جملة املؤر  العري ، العدد  - 11
 . 249، ص  2986مصطف  عبد القادر النجار واخرون ، اتريخ ارلي  العري احلدي  واملعاصر ، البصر  ،  - 17
 .164ص ،مصدر ساب  ،حممد املندالوي - 16
 . 66العقاد ، مصدر ساب  ، ص صال  - 15
 . 292مصطف  النجار واخرون ، مصدر ساب  ، ص - 14
 . 64صال  العقاد ، مصدر ساب  ، ص  - 13



 

 3973 – 3945اجل  ر الرارمية لنشا  د لة االمارات العربية املر د   

537 

اعلنـــــت بريطانيـــــا عـــــن رغبتهـــــا ابالنســـــحاب مـــــن مجيـــــ  حممياهتـــــا  2948كـــــانون ال ـــــاين عـــــا    24يف 
. وهو ما كان ان يسب  خلال  سياسيا  وسرتاتيجيا  واضحا 2932ط يف لاية عا  ومستعمراهتا شر  املتوس

 .(18)يف املنطقة لو م يستعد ابناؤها الستال  زما  االمور وابلصور  الصحيحة 
ومــــن اهــــم املؤشــــرات واملــــربرات لقــــرار بريطانيــــا ابعــــالن االنســــحاب مــــن املنطقــــة اســــتندت اىل ســــببن 

  -تا:،رئيسين
العمــــــال الربيطــــــاين الــــــي هتــــــد  اىل الت فيــــــف مــــــن النفقــــــات العســــــنرية وحتويلهــــــا سياســــــة حــــــ ب  .2

 .(19)لالصالحات الداخلية 
 فيما يتعل  ابلتواجد العسنري  ،التغري احلاصل يف بعض املفاهيم السرتاتيجية .1

حيــ  مينــن ان يتعــارض مــ  مفهــو  االحــتالل العســنري الشــامل بقواعــد عســنرية جويــة حمــدود  وــا 
  عند الضرور  الي حتتاجها عملية أتمن املصاو الربيطانية ومينـن االنطـال  منهـا يف أي وقـت فاعلية كبري 

 .(71)ومن ه هِّ القواعد املنت بة هي سنغافور  وعدن والبحرين  ،ملساعد  احلنومات االية الصديقة
ـــ ســـتوىاملابالضـــافة اىل ذلـــك هنـــاك ظـــرو  اخـــرى علـــ   ـــا تت ـــ  هنـــ ا قـــال رار دويل جعلـــت بريطاني

 2945ابالنسحاب من ارلي  العري منها احلركات ال ورية يف ارلي  العري ومنها ثور  ظفاراملاركسية عا  
وكانت هتد  اىل حترير منطقة ارلي  العري فضال  عن تصاعد الوعي القومي والتحرري يف بعض االقطار 

 23وانقـالب  ،االمامة املوالية لربيطانيا واسقاط ن ا 2943م ل قيا  دولة اليمن الدميقراطية عا   ،العربية
.ابالضــافة اىل ظهورالــوالات املتحــد  االمرينيــة كقــو  ضــغط ودخووــا (72)يف العــرا   2948لــوز  71 –

يف صــراعات ون اعــات دبلوماســية م ــل مشــنلة واحــة الربميــي بــن االمــارات العربيــة والســعودية وماخلفهمــا 
 اقتصادية عانت منها بريطانيا. فضال عن وجود ازمة،بريطانيا وامرينا

الن  ،إقدمت بريطانيا عل  ه ا القرار من اجل احلفاظ علـ  مصـاحلها يف املنطقـة بعـد انسـحاهبا منهـا
منطقـة ارلــي  العــري تتمتـ  ابالتيــة ذاهتــا يف ن ــر بريطانيـا خاصــة بعــد اكتشــا  عنصـر الــنفط النــ  خلــ  

 .(71)ظرو  واوضاع جديد  يف االمارات 
بريطانيــــا ان تت ــــ  مجلــــة مــــن االجــــراءات منهــــا تشــــجيعها ألقامــــة إحتــــاد االمــــارات التســــ  اســــتطاعت 

وتقــد  كــل االحتياجــات الضــرورية  ،ومســاعدهتا ودعمهــا حلــرل ســاحل عمــان يف حالــة قيــا  دولــة االحتــاد
ة ابالضـــافة اىل جانـــ  إلـــاء موضـــوع البحـــرين واالدعـــاءات االيرانيـــ ،وخاصـــة املتعلقـــة ابجلوانـــ  العســـنرية

وكـ لك الت فيـف  ،وتـا إيـران والسـعودية ،وإعتمادها يف الوقت ذاتـ  علـ  قـوتن كبريتـن يف املنطقـة ،فيها
 .(77)من حد  ارالفات بن ايران واالقطار العربية وخاصة فيما يتعل  مبوضوع اجل ر العربية 

                                                        
 .163ص ،مصدر ساب ،حممد املندالوي - 18
 . 18، ص 2931لؤي حبري ، االطماع االجنبية يف ج ير  أبو موس  العربية ، بغداد ،  - 19
 . 787ص  صال  العقاد ، مصدر ساب  ، - 71
 .155ص ،مصدر ساب ،حممد املندالوي - 72
 .2932مارل  7، 125صوت ارلي  ، )جملة(، البحرين ، العدد  - 71
 املصدر نفس  . - 77
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واخـ ت تناضـل  ،خاصة الي حتت نري االستعمار، م تعد تتحمل اوضـاع االسـتعمار،ان شعوب العام
 (76)من أجل الت ل  من اويمنة االستعمارية بشىت الطر  والسبل 

حب ـــت بريطانيـــا عـــن اســـالي  اخـــرى مـــن اجـــل ان تضـــمن مصـــاحلها يف املنطقـــة فأدركـــت ان اســـلوب 
لـ لك  ،وم يعـد مالئمـا  لضـمان مصـاحلهم ،االحتالل العسنري املباشر من االسالي  االستعمارية القدمية

  عن اسالي  جديد  ومغاير  لضمان اااف ة عل  مصاحلهم ووجدوا ان اويمن  غري املباشـر  بدأو ابلبح
 .(75)هو االسلوب النفيل بتحقي  أهدافهم ل لك جلأوا اىل دعم بعض احلنا  املوالن لسياستهم 

 ،ا  اال ان هنــاك ان مــة وجــدت بقــرار االنســحاب الربيطــاين مــن املنطقــة فرصــة ســاحنة لبنــاء نفســها ذاتيــ
 .(74)ودعم التوجهات الوطنية يف اجلوان  السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ل لك الغت بعض االن مة كافـة املعاهـدات واالتفاقيـات مـ  بريطانيـا وابدرت اىل اعـالن االسـتقالل، 
 واعقبتها االمارات االخرى.  ،وه ا ما كان فعال  يف البحرين وقطروابو ظيب ودي

 :مرارل التاسيسية لقيام اتحاد اإلمارات العربيةال: المبحث الثاني

  كانـــت املبـــادر  االوىل عنـــدما عقـــد الشـــيخ زايـــد يف منطقـــة )الســـميح( 2948تشـــرين ال ـــاين 28يف  
حاكم دي حي  مت إعالن احتاد  ،الواقعة بن ابو ظيب ودي اجتماعا  م  الشيخ راشد بن سعيد آل منتو 

وتبـادل وجهـات الن ـر حـول قضـية )اجمللـس الـوطين  ،ألحتاد اكرب وأ ـل يضم إمارايت ابو ظيب ودي كبداية
 وهي:  ،ألختيار أحدتا من قبل اجمللس ،االستشاري( وطرحت جلنة املستشارين ارمسة

اجمللــس  -6اجلمعيــة الوطنيــة االستشــارية املؤقتــة  -7جملــس الشــورى الــوطين  -1جملــس الشــورى  -2
 .(73)وطين االستشاري اجمللس ال -5االحتادي االستشاري 

. ولنــن اثــريت خالفــات حــول (78)مت االتفــا  علــ  ان تنــون التســمية )اجمللــس الــوطين االستشــاري( 
 قضيتن تا: 

 نسبة ل يل كل إمار  يف اجمللس االعل  لالحتاد.  .2
 اختيار اعضاء االحتاد. .1

 مــــا بعــــد اجــــراء ونتيجــــة وــــ ا االخــــتال  احلاصــــل قــــرر اجلميــــ  ))أتجيــــل الن ــــر يف هــــ ا املوضــــوع اىل
وتشـنلت جلنـة مـن  ،، وأتجل ه ا املوضوع الشائك اىل اجللسة التاليـة(79)اتصاالت بن احلنا  بشأن (( 

                                                        
،  2938القـــاهر  ،  2، ج 2828 – 2397حممـــد مرســـي عبـــدهللا ، إمـــارات الســـاحل وعمـــان والدولـــ  الســـعودية االوىل  - 76

 . 95ص 
 .154ص ،الساب  املصدر،حممد املندالوي - 75
 املصدر نفس . - 74
 .2949ايلول  18،النويت ،صحيفة ،)السياسة( - 73
 . 2949/ ايلول ، 15)صوت ارلي ( ، صحيفة، النويت،  - 78
 املصدر نفس . - 79
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ويف مقــــدمتها قضـــية تفـــر  الــــوزراء  ،للن ـــر يف عـــدد مــــن القضـــاا املؤجلـــة ،الســـاد  املدرجـــة أ ــــاؤهم أد ه
 : (61)وعدد من االمارات يف اجمللس االستشاري الوطين  ،االحتادين

 وحممود حسن. ،امحد السويدي –عن امار  ابو ظيب  -2
 وخمتار ال و   ،يسري الدويك –عن امار  الشارقة  -1
 وعدي البيطار  ،مهدي التاجر –عن امار  دي  -7
 وعلي جيد   ،د. حسن كامل –عن امار  قطر  -6
 .(62)ود. حسن البحارن   ،يوسف الشرياوي –عن امار  البحرين  -5

الـ ي بـدأ عـادا  وقـابال   ،هناك مجلـة مـن االمـور بقـي اجمللـس خمتلفـا عليهـا وكـان موضـوع التنـوع اال ان
واختلفــت وجهــات الن ــر حــول هــ ا املوضــوع فقــال  ،اضــي  املهمــ  عنــد ال عمــاء ارليجيــنمــن املو  ،للحــل

  عـــن حنمـــ  الشـــيخ حممـــد املبـــارك النقـــاش حـــول قضـــية التفـــر  قـــائال  ان رئـــيس االحتـــاد المينـــن ان يت لـــ
مـن توصـيات جلنـة املستشـارين عـن جملـس الـوزراء  7امـا رئـيس الـوزراء والـوزراء فـان املـاد   ،وشؤون  ورعـااه

إذا مـا تـوفر هـؤالء وكـانوا  ،ذوي النفـاء  وارـرب  ،تن  عل  ))ان ينون إختيارهم من بن مـواطين االحتـاد
. وهـ ا (61)فعليهم أن يت لوا عن مناصبهم(( ،اديةيتولون مناص  يف االمارات ورغبوا يف تويل الوزار  االحت

. واقـرت  وفـد ابـو ظـيب (67)ال مينن للحاكم أن يتنح  عن حنمـ   ،احلنم إن جاز ابلنسبة لرئيس االحتاد
وأي عمـل رئـيس أخـر بشـرط حتديـد العمـل وعـد  م اولـة االعمـال  ،))أن جيم  الوزير بن الـوزار  االحتاديـة

عهـد عجمـان وحنـا  الشـارقة علـ  ضـرور  أن تطبـ  قاعـد  التفـر  التـا  علـ   . واتفـ  ويل(66)التجارية(( 
علــ  رائســة امــار  ابــو  ،ووفــد إمــار  ا  القيــوين ،ووافــ  وفــد قطــر ،اجلميــ  أو ال تطبــ  هــ هِّ القاعــد  إطالقــا  

 .وحسما  لل ال  اقرت  الشيخ حممد املبارك إحالة املوضوع برمت  اىل اللجنة الدستورية لدراست  ،ظيب
وان يعقد اجتماع اجمللس االعل   ،اخت  قرار ابن حتسم ارالفات الي ظهرت يف االجتماعات السابقة

 . (65) 2949تشرين ال اين  12الحتاد امارات ارلي  العري يف ابو ظيب بتاريخ 
كانت اهم القضاا الي حتتاج اىل حل يف ظل ه ه ال رو  من قبل حنا  االمارات اختيار عاصـمة 

وهل جي  ان حتسـم مسـألة اشـراك البحـرين يف االحتـاد بعـد أن أصـرت ان تنـون  ،دية وحنوم  احتاديةاحتا
وان تنــون احتــاد مــن  ،(نســمة111111وــا كلمــة  فــ   ومســموعة بســب  عــدد ســنالا البــالج عــددهم )

( مليـــون جنيـــ  211الـــ ي كـــان مـــن املقـــرر ان يصـــبح دخلهـــا مـــن الـــنفط ) ،فـــأن أبـــو ظـــيب ،دون البحـــرين
 . (64)ستنون القاعد  الناف ه يف االحتاد  ،إسرتليين

                                                        
 .154ص،مصدر ساب  ،حممد املندالوي - 61
 . 2949ايلول  15صوت ارلي  )صحيفة( ،  - 62
 .2949أيلول  19، الراي العا  )صحيفة( ، النويت  - 61
 . 2949ايلول  15صوت ارلي  )صحيفة( ،  - 67
 . 2949ايلول  19الرأي العا  )صحيفة(  - 66
 . 2949ايلول  19)الرأي العا ( )صحيفة( ، النويت ،  - 65
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غري ان انسحاب بريطانيـا مـن املنطقـة دفـ  حبنـا  االمـارات  ،واما املباح ات م تسفر عن نتيجة معينة
يف تشــنيل احلنومــة لســرع وقــت ممنــن مــن أجــل مواجهــة التحــدات الداخليــة وارارجيــة الــي حتــيط هبــم 

(63) . 
وقـد اشــتدت ارالفــات  ،ات اخـرى فيمــا خيــ  شـنل الدولــة االحتاديــةفضـال عــن ذلـك ظهــرت خالفــ

وعليــ   ،ألن كــل واحــد  منهــا أرادت ان تــؤمن لنفســها مركــ ا  يف االحتــاد القــاد  ،اك ــر بــن البحــرين وقطــر
واتجــل املوضــوع اىل اجتمــاع أخــر عقــد يف  ،فشــلت املباح ــات بســب  لســك كــل إمــار  مبوقفهــا املت مــت

اعلنـــت كـــل مـــن البحـــرين وقطـــر اســـتقالوا  2932ايلـــول /  2أب و  26وبتـــاريخ  2931تشـــرين االول 
 . (68)بشنل متتايل 

 المبحث الثالث: إعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 ،قد سهل ك ري من االموراملتعلقة بعملية توحيد االمـارات الباقيـة ،كان اعالن البحرين وقطر استقالوا
اىل اتفاقية حول مبدأ االحتاد  ،تق  عل  الشاط  املتصاو ،ن أصل سب فقد توصل حنا  ست إمارات م

امــا امــري رال  ،أعلــن عــن قيامــ ِّ بشــنل ر ــي 2932كــانون االول   1وبتــاريخ  ،الــ ي اصــبح عــددهِّ ســت
 21لنـــن يف  ،(69)اريمـــة فقـــد رفـــض االشـــرتاك يف االحتـــاد معتـــربا  أن حقوقـــ  م حتـــرت  ابلشـــنل املطلـــوب 

/ كــانون 4لينضــم اىل االحتــاد وأنضــمت الدولــة اجلديــد  اىل جامعــة الــدول العربيــة يف عــاد  2931شــباط 
/ كانون االول إنضمت اىل االمم املتحد  لتصبح 9ويف  ،لتنون الدولة ال انية عشر  فيها 2932االول / 
 . (51)( فيها 271الدولة )

وقـد حـدد الدسـتور مهـا   ،قيامهـا ان ال ي حينم دولة االمارات العربية املتحد  الدستور املؤقت، منـ 
واجمللـــس الـــوطين االحتـــادي والن ـــا   ،اويئـــات االحتاديـــة م ـــل اجمللـــس االعلـــ  للحنـــا  واحلنومـــة االحتاديـــة

وكــان اوــد  االســال مــن الدســتور إرضــاء رغبــة ابــو ظــيب يف الوحــد  مــن جهــة ومــن  ،القضــائي االحتــادي
 . (52)جهة اخرى ارضاء رغبة االمراء يف احلنم ال ايت 

والــ ي تقــرر ان يوضــ   ،2935( عضــوا  يف لــوز 18الــ ي وضــعت  جلنــة مــن ) ،منــن الدســتور الــدائم
من تع ي  املؤسسـات االحتاديـة والغـاء بعـض االمتيـازات  ،2934موض  التنفي  يف ال اين من كانون االول 

الدســتور جعــل اجمللــس ولنــن املعارضــة القويــة الــي جوبــ  هبــا هــ ا  ،الــي كــان يتمتــ  هبــا حنــا  االمــارات
لالبقــاء علــ  الدســتور املؤقــت ملــد   2934ومت تقــد  اقــرتا  بــديل لــ  يف لــوز  ،االعلــ  للحنــا  ال يقرونــ 

وعــربت يف  ،وعــربت اجلمعيــ  االحتاديــة علــ  االقــرتا  2934مخــس ســنوات اخــرى وحبلــول تشــرين االول 
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ــــي  ــــود ال ــــ  القــــو  ااثرت جــــدال كالوقــــت نفســــ  عــــن رغبتهــــا بتعــــديل بعــــض البن ــــريا حووــــا يف ســــبيل تع ي ب
 .(51)السيما يف جماالت املي انية واملالية واجملاالت العسنرية،االحتادية

الفجــري ،  ،رأل اريمــة ،الشــارقة،دي ،الــ ي يضــم امــراء )ابــو ظــيب ،ويشــنل اجمللــس االعلــ  للحنــا 
تحـد  وعهـد اىل الشـيخ زايـد بـن السلط  احلاكمة العليا يف دولة االمـارات العربيـة امل ،أ  القيوين( ،عجمان

اما بقية االعضاء فهم سلطان  ،وراشد بن سعيد املنتو  اىل امار  دي ،سلطان ال ليان اىل امار  ابو ظيب
والشــيخ راشــد بــن محيــد  ،والشــيخ أمحــد بــن حممــد الشــرقي أمــري عجمــان ،أمــري الفجــري  ،بــن حممــد القــا ي

 . (57)راشد املعال  أمري أ  القيوين والشيخ أمحد بن ،النعيمي
 ،ومن املها  املناطة هب ا اجمللس هو معاجلة املشاكل اراصة ابلدفاع والشـؤون ارارجيـة والتعلـيم واملاليـة

وال جيــوز  ،فضـال  عـن مهـا  كـل أمـري يف إمارتـ ِّ ومنطقــة حنمـ  يف قضـاا السياسـة الداخليـة واالدار  االيـة
علــ  ان ينــون بيــنهم حتمــا  الــرئيس و ئــ   ،مــن أعضــائ  للمجلــس أن يت ــ  أي قــرار اال مبوافقــة مخســة

 .(56)الرئيس اجمللس الل ان يتمتعان حب  النقض 
 وقد مت توزي  املناص  يف اجمللس عل  النحو االيت: 

 ( 21أبو ظيب ) .2
 ( 5دي ) .1
 ( 6رأل اريم  ) .7
 ( 7الشارقة ) .6
 ( 1عجمان ) .5
 ( 2الفجري  ) .4
 ( 1أ  القيوين ) .3

 ووزعت املناص  كااليت:  2933ون ال اين كان  7اتلفت احلنومة يف 
أ  القيــوين  ،(2الفجـري  ) ،(2عجمـان ) ،(7الشــارقة ) ،(6رأل اريمـة ) ،(5دي ) ،(18ابـو ظـيب )

(2 )(55) . 
وهو ال ي يعن  ،ويقو  رئيس اجمللس االعل  بتعن رئيس الوزراء بعد استشار  أعضاء اجمللس االخرين

 ،ئها الشيخ منتو  بن راشد املنتو وترأل احلنومة االحتادية من  إنشا ،زرا بعد إستشار  رئيس الو  ،الوزراء
 ويل عهد دي.

                                                        
حممـــد عبـــد الغـــين ســـعودي،ارلي  بــــن مقومـــات الوحـــد  وصـــراع القـــوى االع ــــم ،جملـــة دراســـات ارلـــي  العـــري، العــــدد  - 51

 .19،ص2939،تشرين االول،11
،  2984يـة( النويـت ، ا اعيل صربي مقلد ، الصراع االمريني السوفيي حول الشر  االوسط )االبعاد االقليميـة والدول - 57

 . 671ص 
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( مـن ابـو 8عضـوا ( توزعـوا علـ  ) 76أتلف اجمللس الوطين ال ي أتلـف مـن ) 2932ومبوج  دستور 
( مـــن أ  القيـــوين. 6( مـــن الفجـــري  و)6( مـــن عجمـــان و )6( مـــن الشـــارقة و)4( مـــن دي و )8ظـــيب و)
 ،اجلمعيـــة مبناقشـــة القـــوانن الـــي تعـــدها احلنومـــة قبـــل تقـــدميها للمجلـــس االعلـــ  ليصـــاد  عليهـــا وختـــت 

ولننهـــا مـــ  ذلـــك الللـــك حـــ   ،اذا مـــا رأت ذلـــك ضـــرورا  أن تعـــدل هـــ هِّ القـــوانن ،وتســـتطي  اجلمعيـــة
تـد فـرت  عملهـا ول ،كما وا احل  يف مناقشة كل املواضي  الـي هتـم مصـلحة االحتـاد العامـة  ،التصويت عليها
فيشـــمل اانمـــة العليـــا ابانمـــة  ،الن ـــا  القضـــائي االحتـــادي ،2932. وحـــدد دســـتور (54)اىل الســـنتن 

ويعـــن رئيســـة رئـــيس اجمللـــس االعلـــ  للحنـــم بعـــد موافقـــة  ،ويضـــم اجمللـــس االعلـــ  مخســـة أعضـــاء ،البدائيـــة
 اجمللس.

ان حيــدد اهـــدا   ،لعربيــة املتحـــد رئـــيس دولــة االمـــارت ا ،اســتطاع الشــيخ زايـــد بــن ســـلطان ال ليــان
 :(53)ابلقول  ،2931/ شباط 27االحتاد يف خطاب  أثناء افتتا  الفصل التشريعي االول بتاريخ 

وحتقي  التعاون الوثيـ  فيمـا بـن اماراهتـا لصـاحلها  ،اااف ة عل  محاية حقو  وحرات شع  االحتاد .2
وتـوفري  ،هارهـا وتقـدمها يف كافـة اجملـاالتمـن اجـل هـ هِّ االهـدا  واالغـراض ومـن اجـل ازد ،املشرتك

 احليا  االفضل لنل املواطنن.
ودف  كل عدوان عل    ،احلفاظ عل  استقالل االحتاد وسيادت ِّ وعل  أمن ِّ واستقراره وهو مانصبوا الي  .1

 كيان  او كيان االمارات االعضاء في ِّ. 
الخـرى يف شـؤولا الداخليـة يف نطـا  احرتا  كل امار  عضو يف االحتاد الستقالل وسـياد  االمـارات ا .7

 الدستور.
اما سياسة االحتاد ارالصة فقد اكد عليها الشيخ زايد وهي نصر  القضاا واملصاو العربية واالسالمية 
واقامة عالقات ودية وطيبة وتوثي  اواصر الصداقة م  كـل الـدول وااللتـ ا  ابالخـال  امل لـ  والتاكيـد علـ  

تما  ابجلان  العلمي ودف  العملية الرتبوية لالما  وتوفري فرص العمل للمـواطنن بـدون ال امية التعليم وااله
 . (58)است ناء والتاكيد عل  اتية ال روات واملوارد الطبيعية يف كل امار  مملوكة ملنية عامة لتلك االمار  

ادي وال ـرو  الوطنيـة وم يفت دولة االمارات العربيـة علـ  الرتكيـ  حـول نقطـة مهمـ  وهـي اجملـال االقتصـ
 . (59)وحتقي  أفضل تنمية اقتصادية للبلد من اجل رف  مستوى املعيشة وحتقي  الرخاءاملعاشي للمواطنن 

ان قيــا  دولـــة االمــارات العربيـــة هــي ضـــرور  اترخييــة مهمـــة جــاءت ملواجهـــة كــل التحـــدات يف منطقـــة 
كـل التحـدات الداخليـة وارارجيـة ولجـت والـت   ،االنسحاب الربيطاين منهـابعد ارلي  العري وخاصة 
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ل  االمار  الواحد  املتماسنة مب تلف جوانبها بعد ان كانت امارات متفرقة ومتباعد  وهو ما اثبت  اتريخ 
 ه ه الدولة اىل االن.

 الخاتمة
 -من خالل ما تقد  ذكره يف ه ا البح  يتضح لنا مجل  من االستنتاجات جنملها ابلنقاط التالية: 

نــت دولــة االمــارات العربيــة املتحــد  مــن الســيطر  االســتعمارية واتبــ  االســتعمار شــىت انــواع القســو  عا .2
 والبط  ضد ابناء االمارات.

توجهت ان ار املستعمرين اىل منطقة ارلي  العري عامة واالمارات خاصة بفعل موقعها السرتاتيجي  .1
 وثرواهتا الطبيعية أييت يف مقدمتها النفط.

االمــارات العربيــة املتحــد  التطــور احلضـــاري بفعــل قادهتــا وابنائهــا فشــمل تطورهــا كافـــة  واكبــت دولــة .7
 امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومينن مالح ة ذلك من اقوال شيوخهم السابق  ال كر.

لنـل اصـبح مـاثال  للعيـان  ،وذات صـر  حضـاري واترخيـي ،تبوءت دولة االمـارات العربيـة مركـ ا  عامليـا   .6
 اجملتمعات الشرقية والغربية مبا حققت  من تطور عمراين بفرت  قياسية وجي  .

ـــا مـــن االشـــار  اىل تنـــامي الـــوعي الـــوطين والقـــومي للقـــاد  والشـــيو  وابنـــاء االمـــارات  .5 واخـــريا  ال بـــد لن
 ومراعاهتم لغالبية القضاا احلساسة يف حميط دولتهم. 

 قائمة المصادر والمراج  

  2934 ،بغداد ،2932 – 2926احلركة الوطنية يف البحرين  ،عبيديابراهيم خلف ال .2
 ،االبعـاد االقليميـة والدوليـة ،الصـراع االمرينـي السـوفيي حـول الشـر  االوسـط ،ا اعل صـربي مقلـد .1

 . 2984 ،النويت
 . 2999بريوت  ،قصة واتريخ احلضارات العربية بن االمس واليو  ،امل عجيل .7
 .2981 ،بريوت ،بملوك العر  ،امن الرحياين .6
 .2981 ،النويت ،النفط والتطور االقتصادي السياسي يف ارلي  العري ،أاد حلمي اجلصاين .5
القــــاهر   ،2965 – 2926دراســــة لتــــاريخ االمــــارات العربيــــة  –ارلــــي  العــــري  ،مجــــال زكــــرا قاســــم .4

2937 . 
  2987 ،دبغدا ،تطور السياسة االمرينية يف منطقة ارلي  العري ،خليل علي مراد .3
 .2931 ،القاهر  ،معام التغري يف ارلي  العري ،صال  العقاد .8
 .2982الراض  ،حنومة اوند الربيطانية واالدار  يف ارلي  العري ،عبد الع ي  عبد الغين ابراهيم .9

 .2982الراض  ،حنومة اوند الربيطانية واالدار  يف ارلي  العري ،عبد الع ي  عبد الغين ابراهيم .21
 .2987 ،النويت ،االستيطان االجنيب يف الوطن العري ،د املالك خلف التميميعب .22
 .2934 ،بريوت ،مشنلة التغري السياسي واالجتماعي ،البحرين ،حممد غامن الرميحي .21
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ـــة الســـعودية االوىل  ،حممـــد مرســـي عبـــد هللا .27  ،2ج،2828 -2397امـــارات الســـاحل وعمـــان والدول
 .2938 ،القاهر 

 ،ترمجة منت  ديوان امري قطر، قطر.2 ،القسم التارخيي،جلورمير،دليل ارلي .26
 .2931لؤي حبري، االطماع االجنبية يف ج ير  ابو موس  العربية،بغداد، .25

 الدوريات: المجالت

 .2949/ايلول/ 15الراي العا ، صحيفة، النويت،-2
 .2949/ايلول/19صحيفة،النويت،،الراي العا -1
 .2932صوت ارلي ، جملة،البحرين،-7
، 25حممــــد جابراالنصــــاري،اتريخ احلركــــة الدميقراطيــــة يف ارلــــي  العري،جملــــة املــــؤر  العري،العــــدد -6
2981. 
حممد عبد الغين سعودي،ارلي  بن مقومات الوحد  وصراع القوى االع م،جملـة دراسـات ارلـي  -5

 .2939، 11العري،العدد
ــــي  حممــــد غــــامن الرميحي،العوامــــل التارخييــــة واالجتماعيــــة املــــ-4 ؤثر  يف التعامــــل االقتصــــادي،جملة ارل

 .2981، 2العري،البصر ،العدد 
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verbs form the simple past tense in more than one way. Some make a 

vowel change. Some make a vowel and consonant change. A few trans 

form completely. And a small group of verbs in the past tense looks 

identical to the present-tense verb. In Arabic, In Arabic, The past tense 

refers to a completed action and thus equates in most respects with 

English past tense and past perfect. The past stem is formed from the 

three root letters with a fatHa after the first root and a fatHa (or sometimes 

a kasra) after the second root letter (katab/sharib). Endings are added to 

the stem to show the subject of the verb. 

5. English has no verbal inflection to mark a future tense. Instead, 

English makes use of a number of forms to refer to future events. In 

Arabic, the future may be made by adding (sawfa) or (sa) to the present. 

6. In English, verbs have two aspects: the perfect aspect and the 

progressive aspect, while in Arabic an action started in the past and 

continuing into the present is usually rendered by the present tense in 

Arabic. The preposition mundhu is used to specify at which point in the 

past the action started. As far as Progressive is concerned, the present is 

used in Arabic for both continuous and habitual actions and states. 
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Needless to say that the tense/aspect systems differ from one language 

to another, particularly in languages which belong to different families such 

as English and Arabic. That is why Nida (ibid: 199) affirms that"regardless 

of the formal or semantic differentiations made in the tense system, the 

important fact is that no two systems are in complete agreement.” 

 Conclusions: 
1. Tense is the grammatical expression of the location of events in time. 

It anchors an event to the speaker’s experience of the world by relating the 

event time to a point of reference. The universal, unmarked reference point 

is the moment of speaking – speech time. In narrative, a point in past time 

is usually taken as the reference point. 

2. English has two tenses, the present and the past, the past being the 

marked 

form, both morphologically and semantically. In Arabic language there 

are also two basic tenses: the past and the present. 

3. The basic meaning of the present tense is to locate a situation 

holding at the present moment. This may be an instantaneous event 

expressed with either simple or the progressive form (I promise to wait), a 

state which holds over time expressed with the simple present form(Jupiter 

is the largest planet), or a habitual occurrence also expressed with the 

simple resent form (He works in an office). Secondary meanings of the 

Present include reference to past and future events, ‘historic present’ (This 

man comes up to me...) and the quotative (and she goes/she’s like ‘I don’t 

believe it’). The simple present tense of most verbs requires only an -s 

ending in the third-person singular. This is true whether the subject is a 

pronoun (he, she, it) or a singular noun. The first- and second-person 

pronouns (I, we, you), the third-person plural pronoun (they), and plural 

nouns require no ending in the present tense of this type. In Arabic, the 

present tense, or imperfect, refers in a general way to incomplete, ongoing 

actions or ongoing states.The present stem in Arabic is formed from the 

three root letters with a vowel after the second (ktub/shrab/jlis). Prefixes, 

and sometimes also endings, are added to the stem to show the subject of 

the verb. 

4. The past tense primarily refers to a definite event or state that is prior 

to utterance time. Its secondary uses refer to a present event or state as 

hypothetical (If I were you). The simple past tense of most verbs requires 

an -ed ending with regular verbs. No other conjugational endings are 

needed for any of the persons in either the singular or plural. Irregular 
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continuous, but they are compound tenses involving the use of auxiliary 

verbs and particles  

Tense and aspect can be described as two different ways of looking at 

time. Tense usually deals with linear points in time that stretch from the far 

past into the future, in relation to the speaker. Aspect, on the other hand 

deals with the degree of completeness of an action or state: is the action 

completed, partial, ongoing, or yet to occur? So the perspectives of tense 

and aspect are different: tense focuses on the point on the timeline at 

which the action occurs, whereas aspect is focused on the action itself – 

whether it is complete or not(ibid). 

In Standard Arabic, the basic distinctions in the verb are fundamentally 

aspectual, not tense-related. However, they are often treated as tense 

distinctions for the sake of those who speak such a language as English. 

The earliest grammar book of the Arabic language, the /kitaab/ of 

Sibawayh states that there are three forms of the Arabic verb: 

one signaling the past time, the other indicating the present or future, 

while the third expresses commands or orders. The early Arab 

grammarians call the first form /?al-maaDi/ which merely means ‘the past’ 

and call the second form /?al-muDaari9/ which means ‘that which is similar 

(to the noun).’ Modern linguists now use the terms perfect(ive) and 

imperfect(ive) for the two forms, respectively. The two forms are 

distinguished morphologically as stated by Gadalla (2000: 76)."The perfect 

form is obtained by the attachment of suffixes only, whereas the imperfect 

form is obtained via the addition of confixes, i.e., combinations of prefixes 

and suffixes.” 

Other linguists, like Eisele (1990:52), propose that the distinction 

between these two forms corresponds to a distinction between past and 

non-past, others assert that there is no one-to-one correspondence 

between aspect and tense. Therefore, Radwan (1975: 30) affirms that 

aspect and tense should be treated as two independent categories. …. 

Both terms are used to name two different features of verbal patterns. The 

term ‘Aspect’ covers then semantic ranges of completion versus non-

completion and continuation versus noncontinuation, whereas ‘Tense’ 

covers time reference. 

Nida (1964: 198-9) indicates that while tense marks the relative time of 

events, aspect defines the nature of the action. He also asserts that"when 

translating from one language to another, it is necessary not only to adjust 

to quite a different system, but also to consider the special restrictions 

which may exist within such a system.” 
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 سوف يزرع الفالح البطاطا في الخريف.

The farmer will plant potatoes in the Fall. 

(Ryding, 2005:443) calls it the future tense which is formed by prefixing 

either the morpheme sa or the particle sawfa to a present tense indicative 

verb. The verb may be active or passive. The particle sa- is identified by 

some grammarians as an abbreviation of sawfa. 

4. Discussion and Conclusions 

Tense/Aspect Distinctions in English and Arabic 
Ryding (2005:51) affirms that tense and aspect can be seen as two 

different ways of viewing time. Tense usually deals with linear points 

extending from the past into the future. Aspect sees the completeness of 

an action or state as central: is the action over with and completed, 

ongoing, or yet to occur? The points of view of the two terms are different: 

one focuses on when the action occurs and the other focuses on the action 

itself whether it is complete or not. These two grammatical categories do 

overlap to some extent and have in practice blended into one in Modern 

Standard Arabic.  

Wright (1967:51) says:"The temporal forms of the Arabic verb are two in 

number, the one expressing a finished act, one that is done and completed 

in relation to other acts (the Perfect); the other an unfinished act, one that 

is just commencing or in progress (the Imperfect)"(emphasis in original). 

On the same page he gives an indication of the complexity of Arabic 

tense/aspect relations when he states that"The Arabian Grammarians... 

have given an undue importance to the idea of time, in connection with the 

verbal forms, by their division of it into the past (al-maaDii الماضي) the 

present (al-Haal الحال) and the future (al-mustaqbal االستقبال) the first of which 

they assign to the Perfect and the other two to the Imperfect.” 

There are two basic morphological tenses in Arabic: past and present, 

also called perfective and imperfective, respectively. In dealing with the 

modern written language, many linguists and teachers find it more 

pragmatic to describe Arabic verbs in terms of tense, and the terms 

past/present (referring to time or tense) and perfect/imperfect (referring to 

aspect) are often used interchangeably.  

There is also a future tense as Ryding(2005: 440)& Holes(2004:234) 

indicated by prefixing either sa- or sawfa to a present tense form. Other 

tenses exist, such as the past perfect, the future perfect, and the past 
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هن  they (fem.)  yaktubna (ibid.)                  يكتبن                              

If we look at the table, we can see that the present stem which appears 

in all the examples is كتب` (ktub): the three root letters k/t/b, with no vowel 

after the first letter and a Damma (`o``) after the second. The different 

letters added on the beginning and end (prefixes and suffixes) are 

arranged around this present stem to show the subject of the verb.  

The present is used for both continuous and habitual actions or states, 

where in English we might use a different tense: 

 يلعب االطفال الكرة يوم الجمعة.

The children play football on Friday(s). 

 يجلس صديقك في مقعدي

Your friend is sitting on my chair! 

As with the past, the vowel on the second root letter varies in the 

present. If the middle vowel on the past is a kasra, then it usually changes 

to a fatHa in the present: 

 shariba (he drank)شرب

 yashrab (he drinks)يشرب

However, the majority of verbs have fatHa as the middle vowel of the 

past and, for these verbs, there is no rule to follow in the present. If we 

need to know the vowel, we can look in a dictionary where we will find the 

middle vowel written after the entry. In most cases the middle vowel will not 

affect the meaning of the text or our understanding of it(ibid.).  

Ryding(2005: 345) tackles the issue of Present Perfect Continuous with 

mundhu in Arabic by saying"An action started in the past and continuing 

into the present is usually rendered by the present tense in Arabic, 

whereas in English, the present perfect is used. The preposition mundhu is 

used to specify at which point in the past the action started. This structure 

may occur with verbal predications or with equational predications”. 

   يعمل في االدارة منذ شهرين

He has been working in the administration for two months. 

3.3 The Future 
This procedure conveys an explicitly future action. If we want to talk 

about the future in Arabic we also use the present tense. The word سوف 

(sawfa) or the prefix س (sa) are usually added to the front of the verb to 

indicate the future (Wightwick, J. & Gaatar,2008: 18). 

لمصري غدا.سنذهب الى المتحف ا  

We are going to the Egyptian museum tomorrow. 
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and become familiar with in the first place. There are also different endings 

for two people (the dual). We do not have to use the personal pronouns 

(he, she, etc.) before the verb as we do in English. If we see an Arabic 

sentence like this: 

 .wrote a letter to her mother (She)كتبت رسالة المها 

We can tell it is"she"because of the ending of the verb (katabat). The 

sentence could be more specific and say exactly who wrote the letter (the 

subject of the verb). Then we would see: 

مة رسالة المها.كتبت فاط  Fatma wrote a letter to her mother. 

In written Arabic the subject (Fatma) usually comes after the verb 

(wrote).  

3.2 The Present Tense 
The present tense, or imperfect, refers in a general way to incomplete, 

ongoing actions or ongoing states. It corresponds to both the English 

present and present continuous tenses. There is no distinction between 

these in Arabic. 

The present tense is formed from the present tense stem of a verb, 

to which both a prefix and a suffix are added. The stem by itself is not 

an 

independent word; it needs the prefixes and suffixes to convey a 

complete 

meaning (Ryding,2005:441). 

Wightwick(2008:15) states that the present is used for an action (or 

state) which is still going on (unfinished). Whereas the past is formed by 

adding endings to a stem, the present adds letters on the beginning and 

end of a different present stem to show the subject of the verb. The 

following table explains the addition to the present: 

Singular 

تباك                                             Iانا                            ’aktub(u*) 

 taktub(u*)                          تكتب                           you (masc.)انت

 taktubiina                        تكتبين                              you (fem.)انت

بيكت                                         he/itهو                         yaktub(u*) 

هي  she/it                                      تكتب                        taktub(u*) 

Plural 

نحن    we                                       نكتب                          naktub(u) 

انتم  you (masc. pl)                      تكنبون                       taktubuuna 

انتن  you (fem. pl)                               تكتبن                   taktubna 

هم  they (masc.                            يكتبون                       yaktubuuna 
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3.1 The Past Tense 
(1) Action in the past: The Arabic past tense refers to a completed 

action and thus equates in most respects with English past tense and past 

perfect 

(2) Non-past action: Depending on the context, the Arabic past tense 

may also be used to convey other meanings (Ryding,2005:440).  

The past tense in Arabic is formed by suffixing person-markers to the 

past tense verb stem. The person markers in the past tense also denote 

number (singular, dual, plural) and gender. 

In a simple regular verb, the basic past tense will look like this: 

 wrote (he) :(kataba)كتب

 drank (he) :(shariba)شرب

 carried (he) :(Hamala)حمل

If we take off the final vowel, هو (“he”/“it”) this part of the verb (third 

person masculine singular) becomes the base, or stem of the past tense. 

Different endings can be added to this past stem depending on who is 

carrying out the action (the subject of the verb). So, كتب (kataba) is"he 

wrote"and كتب (katab) is the past stem. If we add the ending ت (tu) to the 

stem, it becomes كتبت (katabtu) –"I wrote”; if we addنا (naa), it becomes كتبنا 

(katabnaa) –"we wrote,"etc. Here is a table showing all the endings for the 

past tense:  

singular                                  Ending                             Example 

 (katabtu) كتبت                               (tu)  ت                                      I انا 

انت   You (mus)                          ت   (ta)                               كتبت (katabta) 

انت     (fem)                            كتبت    (ti)                                كتبت (katabti) 

هو  He/it                                     -  (a)                                 كتب (kataba) 

 (katabat) كتبت                               (at)  ت                                 she /itهي 

Plural                                        Ending                                  Example   

 (katabnaa) كتبنا                        (naa)   نا                          We نحن

 (katabtum) كتبتم                        (tum)تم                You(mas.) انتم

 (katabtunna) كتبتن                     (tunna)تن              You (fem.)انتن

 (katabuu) كتبوا                         (uu)   وا                 They(mas.) هم

 (katabna) كتبن                         (na)    ن                .They(fem  هن

Wightwick, J. & Gaatar, M. (2008: 16) 

One can note that we will not meet or need the feminine plurals as often 

as the masculine plurals. This is because we only use the feminine plural if 

all the people in a group are female. If the group is mixed male and female, 

the masculine is used. Therefore, this form is the most important to learn 



 
No: 20 

 

19 

2.4.2 Future time in the past 
Most of the future constructions just discussed can be used in the past 

tense 

to describe something which is in the future when seen from a viewpoint 

in 

the past.  

(a) Auxiliary verb construction with would (rare; literary narrative style) 

The time was not far off when he would regret this decision. 

(b) Be going to, + infinitive (often with the sense of 'unfulfilled intention') 

You were going to give me your address.  

(c) Past progressive (arrangement predetermined in the past) 

I was meeting him in Bordeaux the next day. 

(d)Be to + Infinitive (formal); ‘was destined’, ‘was arranged’) 

He was later to regret his decision. 

The meeting was to be held the following week. 

(e) Be about to + infinitive ('on the point of'; often with the sense of 

'unfulfilled intention'). 

He was about to hit me. (ibid.) 

 

3. Tenses in Arabic Language 
Wightwick, J. & Gaatar, M. (2008: 14) state that Arabic is relatively 

straightforward when it comes to tenses. Some languages have many 

tenses and are very specific about the time of an action and whether or not 

the action has been completed. Arabic grammar is vague about time and 

aspect, there are only two basic tenses: 

• The past (or perfect) الماضي 

• The present (or imperfect) المضارع   

The present is used for both continuous and habitual actions or states, 

where in English we might use a different tense. The past stem is formed 

from the three root letters with a fatHa after the first root and a fatHa (or 

sometimes a kasra) after the second root letter (katab/sharib). Endings are 

added to the stem to show the subject of the verb. The present stem is 

formed from the three root letters with a vowel after the second 

(ktub/shrab/jlis). Prefixes, and sometimes also endings, are added to the 

stem to show the subject of the verb. The future may be made by adding 

(sawfa) or (sa) to the present. 
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In main clauses, the future use of the simple present may be said to 

represent 

a marked future of unusual definiteness, attributing to the future the 

degree 

of certainty one normally associates with the present and the past. It is 

used, 

for example, for statements about the calendar: 

Tomorrow is Thursday. School finishes on 21st March. 

Also to describe immutable events or 'fixtures', whether or not these are 

determined by human planning: 

When is high tide?  

What time does the match begin? 

The present progressive is especially used with transitional dynamic 

verb like arrive, come, go, land, start, stop, etc.  

The plane is taking off at 5.30 

Both the simple present and the present progressive are often used with 

transitional dynamic verb like arrive, come, leave, etc. both having the 

meaning of ‘plan’ or ‘program’: 

The train{ is leaving }tonight from London. 

Leaves (ibid.) 

e. Will /shall + progressive infinitive 
Swick, (2010:4) maintains that the modal verb construction can be used 

with the progressive infinitive in a way which simply combines reference to 

a future time with the 'temporal frame' associated with the progressive: will, 

shall+ Be + V-ing. The use of this combination avoids the interpretation(to 

which will, shall, and Be Going to are liable)of volition, insistence, etc. 

He’ll do his best (future of volitional interpretation possible) 

He’ll be doing his best (future interpretation only) 

f. Be about to + infinitive, on the other hand, expresses near future: 
The train is about to leave. 

I'm about to read your essay. (Quirk et al., 1985:192) 

g. Be to + infinitive 
This expression (a) arrangement, (b) command, or (c) pre-destined 

future: 

a) We are to be married soon. 

b) You are to be back by 10 O’clock.  

c) If he’s to succeed in his new profession, -------  
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the infinitive. Its general meaning is 'future fulfilment of the present'. In fact, 

the construction has two more specific meanings, of which one, future 

fulfillment of present intention, chiefly associated with personal subjects 

and agentive verbs: 

When are you going to get married? 

Laila is going to lend us her camera. 

The other meaning, Future result of present cause, is found with both 

personal and non-personal subjects: 

It's going to rain.  

She's going to have a baby. 

As these examples suggest, the association of be going to with the 

present 

often leads to the assumption that it indicates the proximity of the future 

event. Unlike will and '11, be going to is not generally used in the clause 

superordinate to a conditional clause: 

If you leave now, you'll never regret it. 

c. Present progressive 
Quirk etal. (1976:43) affirm that the present progressive can refer to a 

future happening anticipated in the present. Its basic meaning is: fixed 

arrangement, plan, or programme: 

The orchestra is playing a Mozart symphony after this. 

The match is starting at 2.30 (tomorrow). 

Since the progressive is used to denote present as well as future, a time 

adverbial is often used to clarify in which meaning the verb is being used: 

They are washing the dishes now 

                                               later 

The present progressive is especially used with transitional dynamic 

verb like arrive, come, go, land, start, stop, etc.  

The plane is taking off at 5.30            

d. Simple present 
The simple present is, after the will/shall construction, the next most 

common means of referring to future actions in English. This future use of 

the simple present is frequent, however, only in dependent clauses, where 

it is regularly used after conditional and temporal conjunctions such as (if, 

unless, and when, as well as in some that-clauses: 

What will you say if I swim in the river? 

At this rate, the guests will be drunk before they leave. 
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sensation like: feel, hurt, ache, etc. 4. Transitional event verbs like: fall, 

leave, lose, etc. 5. Momentary verbs like: hit, kik, knock, etc. 

Stative can be classified to: 1.Verbs of inert perception and cognition 

like: astonish, believe, dislike, hear, know, prefer, smell, understand, etc. 

2.Relational verbs like: be, belong, consist of, involve, resemble, etc.  

2.3.3 Perfective progressive 
The perfect progressive denotes a temporary situation leading up to the 

present moment like: 

Simple perfect: Marry has lived in London since 1990. 

Perfect progressive: Marry has been living in London since 1990. 

The meaning difference is unimportant, but the use of the progressive 

means that the speaker considers Marry residence in London to be 

temporary.  

2.4. The Future 
There is no obvious future tense in English corresponding to the time/ 

tense parallel for present and past. Instead there are a number of 

possibilities of denoting future time. Futurity, modality, and aspect are 

closely interrelated, and this is reflected in the fact that future time is 

rendered by means of modal auxiliaries, by semi-auxiliaries, or by the 

simple present or present progressive forms (Quirk et al., 1985:191). 

2.4.1 Auxiliary verb construction 

a. Will/shall+ infinitive 
The most common way of expressing futurity is the modal auxiliary 

construction with will, shall, or 'II. 

He will be here in half an hour. 

Will you need any help? 

The modal verb will (or the contracted form 'II) is used with future 

meaning with subjects of all three persons. The infrequent modal shall is 

used (especially in Southern Standard BrE) to indicate futurity, but only 

with a first person subject: 

No doubt I shall see you next week. 

The auxiliary construction is also used to refer to a statement seen in 

the past from a point of orientation in the future. 

They will have finished their book by next year. 

b. Be going to'+ infinitive 
Swick, (2010:4) implies that another construction frequently used to 

express futurity, especially in informal speech, is be going to followed by 



 
No: 20 

 

15 

2.3.1.2 The past perfective 
The past perfective usually has the meaning of 'past-in-the-past', and 

can be regarded as an anterior version either of the present perfective or of 

the simple past like: 

No wonder Miss Matthews' French was excellent - she had lived in 

Paris since childhood.  

In some contexts the simple past and the past perfect are 

interchangeable like: 

came 

I ate my lunch after my wife { had come}home from her shopping. 

Here the conjunction after refers that the arrival from the shopping had 

taken place before the eating. 

The perfect can be combined with the progressive into present perfect 

progressive like has been playing and past perfect progressive like had 

been playing.  

2.3.2 Progressive Aspect 
Progressive aspect (also sometimes called the durative or continuous 

aspect) indicates temporariness or a happening in progress at a given 

time. If we take the following example to compare: 

Simple Present: Joan sings well.  

Present Progressive: Joan is singing well.  

We can see that these two sentences have the same tense, but 

different aspects. Notice the difference this makes to the meaning: Joan 

sings well refers to Joan's competence as a singer (that she has a good 

voice - a relatively permanent attribute); Joan is singing well refers to her 

performance on a particular occasion or during a particular season. The 

same formal contrast could be made for the past tense: 

Simple Past: Joan sang well.  

Past Progressive: Joan was singing well. 

Additionally, there are a number of other meanings or overtones that go 

with the progressive aspect, such as limited duration, incompletion, 

simultaneity, vividness of description, emotional colouring, and 

emphasis(Quirk et al., 1976:89).  

The progressive occurs only with dynamic verbs, ie with verbs in 

dymamic use. Dymamic verbs fall into five classes while stative verbs, 

which disallow the progressive, can be seen as belonging to one of two 

classes. 

Dymamic verbs can be classified to: 1.Activity verbs like ask, call, drink, 

eat, etc.2. Process verbs like change, grow, mature, etc. 3. Verbs of bodily 



 
Ahlulbait Jurnal 

 

14 

2.3 
2.3.1 Perfective  

2.3.1.1The present perfective 
The present perfect indicates a period of time retuning back into some 

earlier time, It is past with current relevance.  

Simple past: Jack live in London for ten years. 

Present perfect: Jack has lived in London for ten years. 

Quirk et al. (1972:91) implies that the simple past of the first sentence 

refers to the period of residence in London has com e to be finished. 

Whereas the perfective aspect implies that Jack still lives in London at the 

moment of speaking (although there is no implication that his residence 

there will continue). 

The present perfective differs from the simple past in relating a past 

event state to a present time orientation. Thus in situations (which are not 

unusual) where either the present perfective or the simple past can be 

appropriately used, they are not interchangeable, but that the present 

perfective relates the action more directly to the present time. 

The choice between the simple past and the present perfective is 

associated with time orientation, and therefore with the choice and 

interpretation of time adverbials. (For the classification of the relevant types 

of adverbials, Examples are: 

(a) Adverbials associated with the past tense: 

                  yesterday (evening).  

                  a week ago.                  

                   last Monday. 

 I saw him   on Tuesday. 

                   the other day. 

                   in the morning 

(b) Adverbials associated with the present perfective:  

                                       up to now. 

                                       since I met you. 

I haven't seen her            so far 

                                        lately 

                                        hitherto 

(C) Adverbials associated with both: 

                                 today.  

I     s a w        her    [this June. 

have seen            recently.  (ibid.) 
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2.2.3 Perfective and progressive aspects 
The term aspect, as it has previously mentioned, refers to a 

grammatical category which reflects the way in which the verb action is 

regarded or experienced with respect to time. Unlike tense, aspect is not 

deictic, in the sense that it is not relative to the time of utterance. The two 

aspect constructions of English, the perfective and the progressive, can be 

seen as realizing a basic contrast of aspect between the action viewed as 

complete (perfective), and the action viewed as incomplete, ie in progress 

(imperfective or progressive). But these two aspects may combine within a 

single verb phrase (eg I have been reading is both perfective and 

progressive). In fact, aspect is so closely connected in meaning with tense, 

that the distinction in English grammar between tense and aspect is little 

more than a terminological convenience which helps us to separate in our 

minds two different kinds of realization: the morphological realization of 

tense and the syntactic realization of aspect. 

SYMBOL            NAME                                  EXAMPLE 

Type A        present perfective                   he has examined 

                    past perfective                        he had examined 

Type B        present progressive                 he is examining 

                    past progressive                      he was examining 

Type AB    present perfective progressive  he has been examining 

                   past perfective progressive        he had been examining 

                                                                                      (Quirk et 

al.(1985:189) 

The overlap of meaning between tense and aspect is most problematic 

in 

English in the choice that has to be made between simple past and 

present 

perfective: 

simple past: John lived in Paris for ten years. 

present perfective: John has lived in Paris for ten years. 

Here both sentences indicate a state of affairs before the present 

moment, but the simple past indicates that the period of residence has 

come to a close, whereas the present perfective indicates that the 

residence has continued up 

to the present time (and may even continue into the future). This kind of 

difference, although by no means invariable, is often summarized in the 

statement that the present perfective signifies past time 'with current 

relevance'. 
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(b) The speaker or writer must have in mind a definite time at which the 

event state took place (ibid.). 

The first of these conditions can be exemplified by a sentence like: I 

stayed in Africa for several months, where the usual implication is that I am 

no longer in Africa. The second condition is most explicitly shown in 

cooccurrence relations between the past tense and past time-position 

adverbials such as last week, in 1932, several weeks ago, yesterday, etc. 

It is not necessary, however, for the past tense to be accompanied by 

an overt indicator of time. All that is required is that the speaker should be 

able to count on the hearer's assumption that he has a specific time in 

mind.  

Just as the simple present does not always refer to present time, so the 

past tense is not always confined to past time reference. There are again 

three special meanings: 

(a) In Indirect Speech or (Reported speech), the past tense in the 

reporting verb tends to make the verb of the subordinate clause past tense 

as well. This phenomenon, known as backshift, is normally optional, but 

can result in an apparently anachronistic use of the past tense for present 

time: 

A: Did you say you have had no money? 

B: Yes, I'm completely broke. 

A different kind of backshift is observed when a sentence describing.' 

speech or thought in the future contains reported speech clause 

referring 

retrospectively to the present: 

My wife will be sorry that she missed seeing you this evening. 

(b) The Attitudinal Past is related to the attitudes of the speaker rather 

than to time. In the following sentence, both the present and past tenses 

refer to a present state of mind:  

Do/Did you want to see me now? 

(c) The Hypothetical Past is used in certain subordinate clauses, 

especially if-clauses, and expresses what is contrary to the belief or 

expectation of the speaker: 

If you really worked hard, you would soon get promoted.  

It's time we all took a rest.  

The hypothetical past implies the nonoccurrence of some state or event 

in the present or future (Quirk et al, 1985:186).  
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something of the dramatic immediacy of an eye-witness account (Quirk 

et al, 1985: 181). 

A very different use of the present tense in reference to the past is that 

found with verbs of communication verbs like: tell, hear, learn, write, etc. 

The ten o'clock news says that there's going to be a bad storm. 

John tells me the Smiths has been abroad.  

D. Simple present with future time referring 
i. In main clauses, this typically occurs with time-position adverbials to 

suggest that the event is unalterably fixed in advance, and is as certain as 

it would be, were it taking place in the present: 

 The plane leaves for Ankara at eight o'clock tonight. 

ii. In dependent clauses, the future use of the simple present is much 

more common, particularly in conditional and temporal clauses: 

He'll do it if you pay him. 

I’ll let you know as soon as I hear from her(ibid.). 

2.2.2.Simple Past Tense  
Quirk et al.(1976:42) state than an action in the past may be seen as 

having taken place at a particular point of time; or over a period; if the 

latter, the period may be seen as extending up to the present, or relating 

only to the past; if the latter, it may be viewed as either having been 

completed, or as not having been completed. 

Habitual activity can also be expressed with the simple past like:  

He always wrote with a special pen. 

A suitable adverb like used to or would may be needed to achieve this 

sense like: 

He used to write with a special pen. 

He would write with a special pen. 

The simple past tense of most verbs requires an -ed ending with regular 

verbs. No other conjugational endings are needed for any of the persons in 

either the singular or plural. Irregular verbs form the simple past tense in 

more than one way. Some make a vowel change. Some make a vowel and 

consonant change. A few trans form completely. And a small group of 

verbs in the past tense looks identical to the present-tense verb (Swick, 

2010:11). 

 The past tense combines two features of meaning: 

(a) The event state must have taken place in the past, with a gap 

between 

its completion and the present moment. 
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Two and three make five. 

The earth moves round the sun. (Quirk et al., 1972:85) 

 (ii) Habitual time statements 

When they are used with the simple present, dynamic verb meanings, 

like 

stative verb meanings, usually imply an inherently unrestricted time 

span. 

But in this case the verb refers to a whole sequence of events, repeated 

over 

the period in question: 

We go to London every year.  

She makes her own dresses.  

Water boils at I OO°C. 

B. The Instantaneous simple present 
It is used with a dynamic verb which signifies an event simultaneous 

with the present moment. It usually happens where the verb refers to a 

single action begun and completed nearly at the moment of speech. It is 

expressed with either simple or the progressive form.The instantaneous 

present, however, because it implies that the event has little or no duration, 

does not occur outside some rather restricted situations. Such situations 

include the following: 

Commentaries: John passes the ball to Jack. 

Demonstrations and other self-commentaries: I pick up the fruit with 

a skewer, dip it into the batter, and lower it into the hot fat. 

Special Exclamatory Sentences (with initial adverbials): Here comes 

the winner!  

Performatives: I advise you to withdraw. I apologize. We thank you for 

your recent inquiry(Quirk et al, 1972:86). 

C. Simple present referring to the past time  
The so-called historic present is characteristic of popular narrative style 

(also the fictional present): 

- I couldn't believe it! Just as we arrived, up comes Ben and slaps me 

on 

the back as if we're life-long friends. 'Come on, old pal,' he says, 'Let 

me buy you a drink!' I'm telling you, I nearly fainted on the spot. 

The historic present describes the past as if it is happening now. It 

conveys 
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On the semantic level of interpretation, then, 'present' is the most 

general and unmarked category. In contrast to [l], which is a generic 

statement applicable to present, past, and future, [2] is a more limited 

statement, suggesting that the albatross, like the dodo, is extinct: 

Albatrosses are large birds. [l] 

Albatrosses were large birds. [2] (ibid.) 

Aspect on the other hand, is a grammatical category referring to the 

manner that the time of a situation is viewed by the speaker or writer; the 

aspect is indicated by a combination of auxiliary and verb form. Verbs have 

two aspects: the perfect aspect and the progressive aspect (Greenbaum & 

Nelson, 2002:55). 

Aspect then concerns to the way in which the verbal action is 

experienced or regarded (for example as completed or in progress). 

These three categories impose on each other, particularly, the 

expression of time present and past cannot be considered separately from 

aspect.  

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

2.2.1.Simple Present Tense 
Swick, (2010:3) States that simple present tense of most verbs requires 

only an -s ending in the third-person singular. This is true whether the 

subject is a pronoun (he, she, it) or a singular noun. The first- and second-

person pronouns (I, we, you), the third-person plural pronoun (they), and 

plural nouns require no ending in the present tense of this type. It has 

different uses: 

A. Present without reference to specific time 
It is used where is no limitation on the extension of the state through the 

present into the past and future time. It is expressed with the simple 

present form. This category includes ‘eternal truths’ which do not refer to 

the present but are general timeless statements. There are two related 

types:  

 (i)Universal time statements, particularly associated with stative 

verbs. 

With stative verb senses, the present is used without reference to 

specific 

Time like: 

Water consists of hydrogen and oxygen. 
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2. Tenses in English Language 

2.1Time, Tense, and Aspect 
It is important to begin by distinguishing three different levels on which 

the terms 'present' and 'past' can be explained. First, time can be thought 

of as a line (theoretically, of infinite length) on which is located, as a 

continuously moving point, the present moment. Anything ahead of the 

present moment is in the future, and anything behind it is in the past. This 

is an interpretation of past, present, and future on a Referential level (Quirk 

et al., 1985:175). But in relating this view of time to language, time is a 

universal, non linguistic concept with three divisions: past, present, and 

future(Quirk et al. 1976:39).  

Robins(1978:267) says that the semantic ranges covered by the 

different forms are mainly on two axes, time relations and what are usually 

called aspectual difference of completion, incompletion, continuous, and 

momentariness.  

Most linguists agree that English has two tenses: present tense and 

past tense. The present tense usually refers to the present time and past 

tense refers to the past time no future tense like: 

She is quite well today. 

Yesterday she was sick. 

Some grammarians like Eckersley & Eckersley(1972:62) have argued 

for a third, 'future tense', claiming that English realizes this tense by the 

use of an auxiliary verb construction (such as will+ infinitive). But certain 

grammatical constructions are capable of expressing the semantic 

category of ‘future time’.  

Some grammarians have gone further, avoiding the term 'present' in 

reference to tense, and preferring 'nonpast'. The terms present tense and 

past tense have this justification: that the tenses they name typically have 

reference to present and past time respectively: 

She is quite well today. Yesterday she was sick. 

Quirk et al (ibid.) say that 'present' is defined in an inclusive rather than 

in an exclusive way: something can be defined as 'present' if it has 

existence at the present moment, allowing for the possibility that its 

existence may also stretch into the past and into the future. When we say 

Paris stands on the River Seine may be correctly said to describe a 

'present' state of affairs, even though this state of affairs has also obtained 

for numerous centuries in the past, and may well exist for an indefinite 

period in the future. 
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This study provides a general view of the meanings, forms and uses of 

tenses in English and Arabic Languages. The study is organized into three 

sections. Section one discusses some related concepts like tense, time 

and aspect. Then English tenses are investigated in some details by 

presenting their meaning, forms and uses. Section two sheds some light 

on Arabic tenses, their types, meanings, forms and uses. Finally, section 

three is specified to general discussion and conclusions. 

1. Introduction: 
Every language has ways of talking about time. In most languages there 

is a variety of expressions that can be used to show when something 

happened or will happen. These may include temporal adverbs (soon, 

later, 

then), PPs (in the morning, after the election), NPs (last year, that week, 

the 

next day), auxiliary verbs (will, has, did), affixes on the verb, etc. The 

term 

tense is used only for time reference which is marked grammatically 

that is, by purely grammatical elements such as affixes, auxiliaries, or 

particles. This distinction is reflected in standard definitions of tense such 

as the following: 

Comrie (1985:32):"Tense is grammaticalised expression of location in 

time.” 

Bybee (1985:34):"Tense refers to the grammatical expression of the 

time of the situation described in the scheme, relative to some other time.” 

Greenbaum and Nelson (2002:55) define tense as a grammatical 

category referring to the time of the situation; the tense is indicated by the 

form of the verb. There are two tense forms: present and past.  

It is important to understand that the comparison between English and 

Arabic tenses is an interesting subject to investigate. Therefore, this study 

attempts to find whether there are any similarities and differences between 

English and Arabic languages. So, the study tries to identify, analyze, and 

contrast the meanings, types and uses of tenses in these two languages in 

order to reveal the possible universals of the two languages in this field, 

and to determine as much as possible the similarities and differences 

between them. 



 

 

 

 

 

 

 

Contrastive and Comparative Study of Tenses in English and 

Arabic Languages  

 Shaima’ Al-Mi’mar الباحث: شيماء المعمار                                               
 

 اخلالصة ابلعربية:
 يتناول البحث أمهية األزمنة، ويسعى إلجياد اختالف والتشاهبات بني اللغتني العربية واالنكليزي.

واسذذذذتعماال ا   كذذذذال اللغتذذذذني لذذذذذا  ذذذذاول البا ذذذذث وشذذذذةيم وينليذذذذع ومقاننذذذذة معذذذذا  وأنذذذذوا  األزمنذذذذة 
للكشذذع  ذذن السذذالع الكليذذذة المكنذذة   اذذذا ا ذذال   اللغتذذذني، ولتقريذذر وينديذذد اختالفذذات والتشذذذاهبات 

 بينهما قدن االمكان.

Abstract 
This paper deals with the importance of tense. It attempts to find 

whether there are any similarities and differences between English and 

Arabic languages. So, the study tries to identify, analyze, and contrast the 

meanings, types and uses of tenses in these two languages in order to 

reveal the possible universals of the two languages in this field, and to 

determine as much as possible the similarities and differences between 

them. 

The notion of tense is explained. Then the types are mentioned with 

some classifications, and restrictions. Arabic tenses, on the other hand, are 

also illustrated, their notion, levels, types and restrictions. The main 

findings are discussed in the paper. Then, the references used are 

documented.  



 
No: 20 

 

5 

 
 

Editorial’s word 
 

Tow days in the history of the nation 
 

There are two occasions we have experienced their particulars : The 

birth day of the glorious Prophet ,and the martyrdom of Immam Hossein . 

Between the birth and martyrdom stretches a way for over a century. In it, 

The life of prophet hood and life Immamate have intervened together to 

show their most beautiful images and scenes of a nation playing key role in 

history and taking the lead in civilization . Such a nation has the greatest 

fame of science, culture, literature and art Where early Muslims have 

achieved and led to high levels that no other peoples and nations have 

reached. 

Two days in the history of Islam: a day when the Prophet (PbUH), while 

he was high in the mountain of Light (AL-Noor),  received the first words of 

revelation, proclaiming the message, putting an end to blasphemy, 

polytheism, and starting  monotheism… and aday when the heaven 

received the blood of Immam Hossein while he was in Kerbala Sacrificing 

himself for Islam's sake. 

 إن كان دين حممد مل يستقم اال بقتلي    فيا سيوف خذيين
With his blessed blood, he revived his grandfather's religion. 

No wonder, If it weren't for Immam Hossein, we would have had our 

prayers behind the  caliph Yazid din Mawiya, walked in the procession of 

Omr bin Saad and Shibth bin Ribie, and destroyed the values and ideals. 

We also would have got drunk in the mosques, spilt wine on Qur"an as the 

caliphs of Ummayad had done, and our example would have been Shimir 

bin Thi AL-Jowshen, Sinan bin Anas, and Hajjar bin Abjar. 

But Immam Hossein is part of his grandfather the prophet (PBUH); One 

artery and the same blood  drops have been distributed into two bodies: 

The   Prophet's body and Immam Hossein's body. The second, Immam 

Hossein, has been descended from the first, the Prophet, and when he met 

martyrdom, he revived with his blood his grandfather's religion. IT was a 

fresh life to the message of his grandfather's religion. Here the first 

become part of the second as the second. The first is the messenger of 

God, and the second is Immam Hossein. 
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