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األبعاد السياسية والفكرية للمدرسة األصولية
بقيادة الوحيد البهبهاني
The Political and Intellectual Aspects of Al-Bahbahani School of
Principles
Dr. Mohsen Baqer Al Qazwini
الدكتور محسن باقر القزويني
الخعصة بالعربية:
شهد العام االسالم يف منتصف القرن ال اين عشر اهلجـري تطـوران نوعيـان برهـور الوحيـد البهبهـاين يف
مدينــة كـربالء املقدســة بــالعرات حيـ اســتطاع بنهجـ التغيــريي أن يســدس الســتار علـ مجــود اســتمر عــدة
عقود يف الفق االمام وأن يعيد للفقي مكانت الطبيعية يف اجملتم عندما فرض االجتهاد كحقيقة مسلمة
يف الفقـ فرهــر اجملتهــدون الــذين مارسـوا أدوارهــو التارنيــة ووضــعوا منهجـان جديــدان يف أصــوس الفقـ وقــادوا
مســرية التغيــري يف كــل مــن إي ـران والع ـرات فكانــت حركــة التنبــاإ وثــورة الدســتور يف إي ـران وثــورة العش ـرين يف
العرات من مثار ذلك التغيري الذي أحدث الوحيد البهبهاين ومدرست األصولية .
البح يتناوس املدرسة األصولية الي أوجدها الوحيد البهبهاين وتالميـذ وآثـار هـذ املدرسـة علـ كـل
من إيران والعرات يف اجملاس السياس والفكري.
الخعصة باالنكليزية:
The summary of the Research:
“The Political and Intellectual Aspects of Al-Bahbahani School of
"Principles
Since the middle of the Hegra' twelfth century, the Islamic world has
witnessed a considerable development with the emergence of Al –Waheed
Al –Bahbabani in the holy city of Karbala in Iraq. Al-Bahbahani managed to
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put and end to the decade – long block in the Imam's jurisprudence, and to
restore the natural place of the jurisprudence in society. He managed to
impose (Igtihad) as an accepted reality in jurisprudence.
As a result, a number of jurisprudence have emerged and played
historical roles in establishing a new doctrine in the principles of
jurisprudence, and leading the march of change in both Iraq and Iran.
The movement of (Tinbac) and (Al- Dustoor) revolution in Iran, and Al
– Ishreen revolution in Iraq were fruits of such march of change made by Al
Bahbahani and this school of principles.
– The Research also deals with the school of principles made by Al
Waheed Al – Bahbahani and his students. He also deals with the impacts
of this school on both Iraq and Iran particularly in the political and
intellectual fields.

األبعاد السياسية والفكرية للمدرسة األصولية بقيادة الوحيد البهبهاني
تعــود جــذور النهضــة احلدي ــة يف كــل مــن اي ـران والع ـرات إىل عهــد األغــا بــاقر البهبهــاين الــذي ولــد يف
اصــفهان ســنة  2228هجريــة وقطــن برهــة يف هبهــان ت انتقــل إىل ك ـربالء يف عهــد رئاســة الشــي يوســف
البحراين [صاح احلـدائ  ..وقـد احـدل الوحيـد البهبهـاين ثـورة يف مـنه اجملتهـدين فتسـدس السـتار علـ
مخسة قـرون مـن اجلمـود ،وأوجـد فضـة فكريـة كـربى اعـاد فيهـا القـرآن الكـر والعقـل إىل يفارسـة دورتـا يف
احلياة الفقهية بعد اغفاءة دامت مخسة قرون.
الجمود الفكري في المؤسسة الفقهية:
اصيبت احلياة الفكرية بصدمة عل يد الشي حممد أمن االسرتابادي [املتـويف سـنة 2074هــ .مللـف
كتـاب الفوائـد املدنيـة الـذي أعلـن فيـ عـن االســتغناء عـن القواعـد العقليـة وارجـ العقـل الشـيع إىل الــوراء
ألك ــر مــن مخســة قــرون ،عنــدما دعــا إىل األخــذ بالكت ـ احلدي يــة األربعــة واالحتجــا هــا دون حــي ،
فالفق برأي ال حيتا إىل حب إسناد الروايـات الـواردة يف هـذ الكتـ  ،وصـحة التمسـك مبـا ورد فيهـا مـن
االحــدال .كمــا وأنـ نفـ صــحة اإلمجــاع ،ورفــت االحتجــا بالكتــاب الع يـ مــا م يــتت فيـ إيضــام مــن
احلدي وحجت يف ذلك االحادي الناهية عن تفسري القرآن بالرأي .يقوس الشي اآلصف عن ذلك:
" فقــد توســعت هــذ احلركــة العلميــة وشــقت لريقهــا إىل االوســاط العلميــة الشــيعية وفرضــت لريقتهــا
العقلية الفقهية الشيعية بفضل اجلهود الي بذهلا ملسـس هـذ الطريقـة االمـن االسـرتبادي (رمحـ ا) وقـد
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اشــغلت هــذ املعارضــة العلميــة الــي قادهــا االمــن االســرتبادي فقهــاء الشــيعة فــرتة مــن الـ من وادخلــتهو يف
صراع م يكن هلو ب عهد من قبل "(2).
وسيطرة هذا االجتا الذي أخذ حيمل عنوان (االخباريـة يففسـر لنـا مجـودان وااسـاران كبـريين سـاد املسـار
الفقه الشيع الذي ترإ أثر عل احلياة الفكرية والسياسية.
تغري كل ش ء ،إذ بدأ حواران بناءان م منرر احلركة االخبارية وهو
لكن م وصوس البهبهاين إىل كربالء ّ
الشـي يوســف البحـراين حــع اسـتطاع أن يقنعـ بالعــدوس عــن االجتـا االخبــاري إىل االجتــا الوسـ  .يقــوس
البح ـراين :دوقــد كنــت يف أوس األمــر يفــن ينتصــر ملــذه االخبــارين ،وقــد آثــرت البح ـ في ـ م ـ بعــت
اجملتهدين من مشاننا املعاصرين [الوحيد البهبهاين .إالّ أن الذي ظهـر بعـد اعطـاء التتمـل حقـ هـو يف
املقــا وأمعــان النرــر يف ك ــال علمائنــا األعــال هــو أغم ــاض النرــر عــن هــذا الب ــاب وإرخــاء الســرت دون ـ
واحلجاب"(1).
وقــد ســجل التــاري لنــا أروع صــور التحــاور بــن العلمــن حي ـ ذكــر الشــي عبــا القم ـ يف الفوائــد
الرضوية عن صاح التكملة عن احلا كر [فراش احلر احلسيين .إنـ كـان يقـو ةدمـة احلـر يف شـباب ،
وذات ليلــة التقـ بالشــي يوســف البحـراين والوحيــد البهبهــاين داخــل احلـر الشـريف وتــا واقفــان يتحــاوران
حع حان وقت إغالت أبواب احلر فتنتقال إىل الروات احملي باحلر واستمرا يف حوارتـا واقفـان ،فلمـا أراد
السدنة إغالت أبواب الروات انتقال خار الصحن من الباب الـذي ينفـتع علـ القبلـة واسـتمرا يف حوارتـا
حل الفجر ورج إىل احلر صبام اليـو ال ـاين ـ صـوت
وتا واقفان فرتكهما وذه إىل بيت ونا  ،فلما ّ
حوار الشي ن من بعيد ،فلما اقرتب منهما وجدتا عل نفـس اهليةـة الـي تركهمـا عليهـا يف الليلـة املاضـية
مستمرين يف احلوار والنقاش ،فلما أذ ّن املـلذن لصـالة الصـبع رجـ الشـي يوسـف إىل احلـر ليقـيو الصـالة
مجاعــة ورج ـ الوحيــد البهبهــاين إىل الصــحن وافــرتش عباءت ـ عل ـ لــر مــدخل بــاب القبلــة ،واذن واقــا
وصــل الصــبع) (7فكانــا ملتـ من بــاداب احملــاورة رائــدتا يف ذلــك هــو احلـ  ،وقــد عــدس البحـراين إىل االجتــا
احل بعد أن اتضع ل ذلك من خالس هذ احملاورة الطويلة.
ويــذكر لنــا امللرخــون عــن تعــا ش صــية املتحــاورين أن صــاح احلــدائ كــان يوصـ تالمذتـ حبضــور
در الوحيد البهبهاين عل رغو ما بينهما من اختال .
شهادة المؤرخي :
رصــد امللرخــون التطــور املهــو يف تــاري الشــيعة احلــدي برهــور الوحيــد البهبهــاين مــنهو األب انســتا
مـاري الكرملـ فقــاس دكـان يف القــرن ال الـ عشــر للهجـرة مدرســتان للشـيعة يف كـربالء تت امحـان ،مدرســة
األخبارية ومدرسة األصولية ،وكان الرجحان ملدرسة األخباريـة حـع بعـ ا) ذلـك اجملـدد الكبـري واملصـلع
 - 2اآلصف  :حممد مهدي ،جملة الفكر اإلسالم  ،السنة  ،22العدد ،2ص.91
 - 1احلدائ الناضرة.71 /2 :
 - 7القم  :الفوائد الرضوية ص.85
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الشهري العالمة املعرو باألغا بـاقر البهبهـاين ،نبـل ذلـك العبقـري يف هبهـان وبعـد أن بـرا فيهـا هـاجر إىل
كـربال ء فــنف مـن روحـ الطـاهرة يف املدرســة األصــولية ف امحـت املدرســة األخباريـة بــل اخرجتهـا مــن كـربالء
والنجف ،وعل يد العالمة تتسست املدرسة األصولية الكربى )"(6وكل من كت عن هذ املرحلة التارنية
شهد هذ الشهادة.
لقد استطاع الوحيد البهبهاين ان يري جيالن من اجملتهدين اصـبحوا فيهـا اعمـدة املدرسـة األصـولية الـي
أرس قواعدها يف كتب (االجتهاد و األخبار و (صحة االمجاع و(الفوائد احلائرية و (الفوائد اجلديدة .
والــي اتســمت باملتانــة ،وكانــت مشــحونة باالفكــار الفقهيــة واالصــولية و كــن بــالعلو أن يــدحت نرريــة
االخبـارين وأن يعـ س هـذ احلركـة عــن السـاحة الفكريـة الشـيعية فتعــاد للعقـل جمـد وللقـرآن دور ول مجــاع
قيمت .
وانطل تالميذ يبح ون يف ذلك الركا الـذي جتمـ منـذ قـرون وانطلقـوا يف البحـ واالجتهـاد وفتحـوا
أبواب كانت مغلقة بوج اجملتهدين ،وقد انعكس ذلك يف احلياة السياسية والفكريـة واإلجتماعيـة ،وقـد ال
جند عالقة مباشرة بن جممل األحدال السياسية الي وقعت يف كل من إيران والعرات وهذ ال ـورة الفكريـة
الي فجرها الوحيد البهبهاين ،لكن آثـار هـذ ال ـورة كانـت مـن السـعة حبيـ أثـرت يف مجيـ منـاح احليـاة
الشــيعية .إذ بــدأ االجتهــاد هــذ ال ــورة االصــولية عهــدان جديــدان بعــد مجــود مديــد ،فتخــذ العلمــاء يســتنبطون
أحكامـان م تكــن موجــودة وأخــذوا يبح ـون يف أمــور كانــت يفنوعــة علــيهو .وقـد امتــدت هــذ ال ــورة ب ثارهــا
السياســية والفكريــة والفقهيــة ألك ــر مــن ق ـرنن بــل مااالــت متواصــلة إىل يومنــا هــذا ومــن آثارهــا احملسوســة
نذكر:
أوالً :البحث في نظرية الدولة:
كانــت حركــة الوحيــد البهبهــاين وسلســة تالميــذ  ،وتالميــذ تالميــذ والــذين يشــكلون مدرســة مرتابطــة
ومتكاملــة هـ يف الواقـ حركــة علميــة فقهيــة أصــولية حبتــة ،لكنهــا انتهجــت منهجـان جديــدان للتفكــري ور يــة
جديدة للمجتهد وللملسسة املرجعية ،فكان البـد أن تـنعكس هـذ احلركـة علـ الفكـر السياسـ وتكـوين
نرريــة الدولــة علـ ضــوء الفقـ اإلمــام املعتقــد بغيبــة اإلمــا املعصــو  ،وقيــا مراجـ الــدين بوظيفــة اإلمــا
بالنيابة عن يف حاس غياب  ،وأوس إفراا هلذ احلركة يف جماس الفكر السياس كان عل يد الشي مال أمحـد
النراق املتويف يف عا 1245هجرية والذي لـ الفضـل األكـرب يف بلـورة نرريـة واليـة الفقيـ يف كتابـ (عوائـد
األيا عندما أضا للفقي إىل جان سلطت الدينية سلطة ادارة األمة ،حي منع للفقي ما ل ما من
والية اعتبارية.
يقوس النراق دكلمـا كـان للنـا واإلمـا اللـذان هـو سـاللن األنـا وحصـون اإلسـال فيـ الواليـة وكـان
هلــو فللفقيـ أيضـان إالّ مــا أخرجـ الــدليل مــن إمجــاع أو نفـ أو غريتــا )"(5وقــد مهــدت نرريــة واليــة الفقيـ
 - 6جملة لغة العرب  6 4ص.710
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الطري أما الفقهـاء للبحـ يف نرريـة الدولـة اإلسـالمية ومـن ت قيـا أوس جتربـة للدولـة اإلسـالمية القائمـة
عل نررية والية الفقي عل أيدي اإلما اخلميين.
واستطاع الشي ا لنراق أن يستدس عل رأي بقواعد أصولية كانت حمرورة يف املرحلة الي سـبقت وأتـ
بتسعة عشر دليالن استدس ها عل والية الفقي  ،وبعد أن شـاعت هـذ الفكـرة بـن أوسـاط العلمـاء أخـذوا
يتفرعــون مــن خالهلــا إىل بقيــة اج ـ اء الفكــر السياس ـ  .فتخــذ هــا أك ــر مــن ســلك اخل ـ االصــو لوحيــد
البهبهاين منهو الشي حممد حسن النجف صـاح كتـاب جـواهر الكـال وهـو تلميـذ السـيد مهـدي حبـر
العلــو والــذي يعتــرب مــن تالميــذ الوحيــد البهبهــاين .ولعــل أهــو وثيقــة كتبــت يف الفكــر السياس ـ الشــيع
املعاصــر هــو مــا أفراتـ هــذ املدرســة علـ يــد املــرياا حممــد حســن النــائيين ( 2755-2133أحــد اعمــدة
عل ــو األص ــوس يف املرحل ــة املت ــتخرة .والن ــائيين يتص ــل بالوحي ــد البهبه ــاين ع ــرب مجـ ـ م ــن اس ــاتذت ه ــو علـ ـ
الرتتي  :اجملدد الشريااي ← الشي االنصاري← شريف العلمـاء← السـيد علـ الطبالبـائ (صـاح
الريــاض ← الوحيــد اهلبهــاين .وقــد كت ـ النــائيين كتاب ـان مهم ـان ــا دتنبي ـ األمــة وتن ي ـ امللــةد كتب ـ باللغــة
الفارسـية ولبعـ يف عـا 1327هجريـة وترمجـ إىل العربيـة الشـي علـ اخلاقـاين ،تنـاوس املـرياا النـائيين فكـرة
الدميقراليــة وحــاوس أن اــد هلــا مســوغان مــن خــالس فكــرة الشــورى فــذكر قــائالن حــوس آيــة الشــورى :دوداللــة
اآليــة املباركــة امل ال ـ هــا نفــس العصــمة وعقــل الكــل ،وقــد كلــف باملشــورة م ـ عقــالء األمــة عل ـ هــذا
املطل يف كماس البداهة والرهور حي يصـلع بالضـرورة ان مرجـ ضـمري اجلمـ هـو عمـو االمـة وقالبـة
املهاجرين واالنصار والقرائن املقامية ال من باب الرهـور اللفرـ كمـا أن داللـة حكمتـ -يف األمـر -وهـو
مفــرد حمل ـ بــالال ومفيــد للعمــو االلالق ـ عل ـ ان متعل ـ املشــورة املقــررة يف الش ـريعة الطــاهرة هــو كليــة
األمور السياسية يف غاية الوضوم أيضان"(4).
ويف هذ القراءة جند كيف جنّد املرياا النائيين علو األصوس واست مر ألستنباط حكـو وجـوب الشـورى
كمقدمة لتشري نرا نياي يكون في لعلماء الدين الدور األكرب .وهو خطوة رائدة ليست باهلينة يف تلك
املرحلــة مــن تــاري فقهــاء الشــيعة الــذين كــانوا يعــانون مــن ســيطرة املــنه االخبــاري ،وباألضــافة إىل هــذين
العاملن [النراق والنائيين .هناإ اسهامات قيمة قا هـا اجليـل ال الـ والرابـ مـن املدرسـة األصـولية بقيـادة
الوحيد البهبهاين وهو كل من اجملدد الشريااي واآلخونـد اخلراسـاين واملـرياا الشـريااي فيمـا كتبـو مـن رسـائل
تضــمنت مواقــف سياســية واجهتهــا األمــة اإلســالمية يف مراحــل مــن تارنهــا ،وهـ تلشــر إىل فكــر املقاومــة
واجلهاد ومراقبة السلطات وضرورة السع إىل الدولـة العادلـة .وتلـك الرسـائل والبيانـات تعتـرب حبـ نصوصـان
مهمة يف الفكر السياس فيمكن الرجوع إليها.

 - 4تنبي األمة وتن ي امللة ص.55
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ثانياً :ايعن الجهاد ومقاومة اإلحتعل:
اســتولت روســيا القيصـرية علـ بعــت املــدن اإليرانيــة كدربنــد وشــريوان ،فتســتنجد الســلطان القاجــاري
فتع عل شا بالسيد حممد اجملاهد الذي ولد يف كربالء عا 1180هجرية وقاد جيشان كبريان حملاربة الـرو
يف حماولة من لدف شرهو عن املدن اإلسالمية). (3إالّ أن وافت املنية يف مدينة ق وين سنة  2161هـ ونقل
ج مان ـ إىل ك ـربالء املقدســة ،وقــد ـ باجملاهــد ملوقف ـ اجلهــادي مــن االحــتالس الروس ـ وفت ـوا باجله ــاد
)(8
[معروفة .ضد الرو يف عدوافا عل حياض اإلسال وأراض املسلمن.
والســيد حممــد اجملاهــد هــو ابــن الســيد عل ـ الطبالبــائ [صــاح الريــاض .وســب الوحيــد البهبهــاين
وصهر السيد مهدي حبر العلو  ،وهو أحد اعمدة املدرسـة األصـولية الـي أسسـها الوحيـد البهبهـاين [جـد
من أم  .فهو صاح موسوعة كبرية يف علو األصوس ه دمفتام األصوسد ت تبع بكتاب داملصـابيع يف
شرم املفاتيع " وكان يوص تالميذ بتن يكتبوا يف االصوس ليسدوا ال غرات الي كانت قائمة يومـذاإ ومـن
بن من كت يف االصوس متاثرا بتستاذ السيد ابراهيو املوسوي الق ويين صاح الكتاب الشهري (ضواب
االصـوس الـذي لبـ ـ ئن واصـبع مرجعــا للعلمـاء يف علــو االصـوس  .وكـان للســيد ابـراهيو دور جهــادي
مهــو ابــان حصــار جني ـ باشــا ملدينــة ك ـربالء  .اذ جتم ـ يف املدينــة اعــداد كبــرية مــن الفــدائين مــن تلــف
منال العرات باالضافة اىل الشباب الكربالئ للدفاع عن املدينة املقدسة بلل تعدادهو اهـاء عشـرة اال
 ،وقــد اللقــت علــيهو الســلطات الع مانيــة عبــارة (الريمــاا ومعناهــا باللغــة الرتكيــة (الشــقاوات ،
شـ
وانطلــت هــذ الدعايــة املضــللة علـ املــلرخن الــذين اخــذوا يفســمون هــلالء الفــدائين هــذ التســمية .يقــوس
عل ـ الــوردي عــنهو دوالواق ـ ان بلــدة ك ـربالء كانــت يف تلــك االيــا قــد حتكم ـت فيهــا امــرة مــن االشــقياء
والسفلة يفقاس هلو (الريمااية وكـان هـلالء االشـرار قـد جتمعـوا يف كـربالء منـذ عهـد داود باشـا برئاسـة اعـيو
هلو ا السيد ابراهيو ال عفراين واخذوا يعي ون فيها فسادان ويستغلون سلطافا كما يشا ون) "(9وكان قسو
من هلالء الفدائين يتبعون السيد ابراهيو املوسوي كما اشار اىل ذلك سلمان هادي لعمة د ولكن وجد
العلماء يف انقسا (اليارم اىل شـطرين احـدتا مـ الـ عيو الـديين الشـهري كـاظو الرشـي واالخـر مـ اعـيو
ديين آخر يدع السيد ابراهيو الق ويين). "(20
والســيد ابـراهيو القـ ويين هــو احــد اعمــدة املدرســة االصــولية الـي اسســها الوحيــد البهبهــاين فهــو تلميــذ
ل الثــة مــن االعمــدة الرئيســية هلــذ املدرســة هــو كــل مــن ا الســيد عل ـ (صــاح الريــاض والســيد حممــد
)(22
اجملاهــد وشـريف العلمــاء وهــو ايضــا الــذي بــق ســور ســامراء وقــا بتــذهي ايـوان اي الفضــل العبــا
وصــر عمــر يف تربيــة جيــل مــن االصــولين نــاه وا ال مامنائــة لال ـ وانتشــروا يف الــبالد الشــيعية مبش ـرين
وداعن اىل التيار االصو .
 - 3الشاهرودي :تاري احلركة العلمية يف كربالء ص.260
 - 8املصدر نفس ص.260
 - 9الوردي :حملات اجتماعية من تاري العرات .224/1
 - 20ترال كربالء ص.739
 - 22املصدر نفس .
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انتفاضة التنباك
ومن احلوادل املهمة الي وقعت يف ايران ابان القرن التاسـ عشـر انتفاضـة التنبـاإ وهـو نـوع مـن انـواع
التبــوا شــاع يف الوس ـ االي ـراين  ،فهــو يوض ـ يف النرجيلــة لغــرض التــدخن وم يكــن االيرانيــون قــد عرف ـوا
السيكارة بعد .
والســب يف وقــائ انتفاضــة التنبــاإ ان الشــا (ناصــر الــدين شــا قــد ابــر اتفاقيــة م ـ شــركة بريطانيــة
مبوجبهــا يــتو بيـ التنبــاإ مــن قبلهــا حصـرا  ،يفــا ادى اىل اســتياء شــديد عــو الــبالد بتســرها وتــدخل علمــاء
الــدين لصــاش الشــع وكــان عل ـ رأســهو الســيد حممــد حســن الش ـريااي وهــو يف ســامراء بــالعرات فترســل
برسـالة اىل الشــا يطالبـ فيهـا باالمت ــاس لرغبــة الشــع يف الغـاء االتفاقيــة فلــن يـذعن الشــا هلــذ الرســالة .
وبعــد اليــت اصــدر املــرياا الشـريااي فتـوا املشــهورة بتحــر تــدخن التنبــاإ ونـ الفتــوى دبســو ا) الــرمحن
الــرحيو :اليــو اســتعماس التنبــاإ والتــأ ح ـرا بــتي اــو كــان ومــن اســتعمل كمــن حــارب االمــا عجــل ا)
)(27
فرجـ ) "(21إ ّن هـذ الفتـوى علـ اختصـارها كانـت مب ابـة القنبلـة مـن حيـ تتثريهـا يف اجملتمـ االيـراين
ف ــتمتن الن ــا ع ــن الت ــدخن وحطمـ ـوا الن ــرجيالت  ،وك ــان ذل ــك بداي ــة النتفاض ــة كب ــرية ض ــد االجان ـ ـ
والشــركات الربيطانيــة  .وســرت مرــاهرات يف ش ـوارع له ـران مليــدة لفتــوى الش ـريااي واحــاط املترــاهرون
بالقص ــر امللكـ ـ  .واض ــطر الش ــا اخ ـريان ام ــا الض ــغ اجلم ــاهريي الكب ــري اىل االذع ــان والغ ــاء االتفاقي ــة .
فاصــدار الفتــوى كــان علـ ضــوء القواعــد االصــولية الــي لوالهــا ملــا كــان مبقــدور احــد ان يصــدر م ــل هــذ
الفتوى  ،هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان حممـد حسـن الشـريااي هـو امتـداد للسلسـلة االصـولية الـي
اخــذت معينهــا مــن الوحيــد البهبهــاين  ،فهــو تلميــذ صــاح ألــوس موســوعة اصــولية هــو الشــي مرتض ـ
االنصاري مللف كتاب (الرسائل يف علو االصوس  ،فتخذ من استاذ االهتما هذا العلو فكت افادات
اســتاذ وكت ـ رســائل يف علــو االصــوس يف اجتمــاع االمــر والنه ـ ) (26كمــا يتصــل الش ـريااي الــذي أخــذ
تسمية اجملدد الشريااي بالوحيد البهبهاين عرب ثالل حلقات من األساتذة (مرتض االنصاري ← شريف
العلماء ←السيد عل الطبالبائ ← وحيد البهبهاين) .
وكــان لفتــوى الســيد يف اجلهــاد األثــر األكــرب علـ الواقـ السياسـ أمتــد حــع ثــورة العشـرين يف العـرات
عل يد أحد أعمدة املدرسة األصولية الشي حممد تق الشريااي.
هاجر حممد تق الشريااي من إيران إىل كربالء سنة  2132للهجرة ت هاجر إىل سامراء وتتلمذ عل
يــد الســيد حمم ـد حســن الش ـريااي املعــرو باجملــدد ،ت عــاد إىل ك ـربالء بعــد وفــاة اســتاذ ليقــود الشــع
العراق ضد اإلحتالس الربيطاين واصدر فتوا الشهرية الي توج عل املسـلمن كافـة اجلهـاد ضـد احملتلـن
تلك الفتوى الي كانت ساعة الصفر يف ثورة العشرين ،يقـوس علـ الـوردي عـن هـذ الفتـوى دمـن املمكـن
 - 21الوردي :حملات اجتماعية .95/7
 - 27املصدر نفس .95/7
 - 26فقهاء البشر ص.662
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األب اد الس اس والفكري للمد س األصول بق اد الوح د البهبها ي

القوس أن فتوى الشـريااي كانـت عـامالن مهمـان يف تطـور الـوع السياسـ يف العـرات فهـ قـد جعلـت الـدين
والولنيــة يف الــار واحــد ،وهــذا أمــر جديــد م يكــن يتلفونـ مــن قبــل .وبــذا أصــبع الــولين متــدينان واملتــدين
ولني ـان وانتشــر بــن النــا احلــدي املنســوب إىل النــا (ص ((ح ـ الــولن مــن اإلميــان)) ،وصــار شــعاران
للحركة الولنية اجلديدة). "(25
وكانــت ثــورة العشـرين أكــرب اجنــاا حتققـ املدرســة األصــولية الــي مهــدت بترائهــا وانفتاحهــا علـ قضــايا
األمة السبيل أما انتها النه اجلديد املستمد من ارضية فقهية وأصولية أرس دعائمها الوحيد البهبهاين
والــي ســق شــجركا كــل مــن الســيد عل ـ الطبالبــائ والســيد حممــد اجملاهــد واجملــدد الش ـريااي واآلخونــد
اخلراساين حع وصلت إىل تلميذهو املرياا حممد تق الشريااي الذي ورل إرل هذ املدرسـة الـي منحـت
عام الدين دوران أكرب يف يفارسة وظيفت الشرعية.
ثالثاً :فكرة العمل السياسي:
اتــام ا لـ خو الــذي أوجدتـ املدرســة األصــولية لعلمــاء الــدين فرصــة املشــاركة يف العمــل السياسـ يف كــل
مــن إيـران والعـرات ،إذ ظهــر يف إيـران لاغيــة سـ ء الصــيت هــو حممــد علـ شــا حــاوس أن يكيــد للشــع
ويلغـ الق ـوانن والض ـواب ويتفــرد بالســلطة .فرهــرت حركــة تــدعو إىل التمســك بالدســتور فكــانوا يســمون
بـ(املشرولة )يف مقابل جمموعة كانت تليد الشا فسميت بـ(املستبدة).
وكان لعلماء الدين مساتة رائدة يف احلركة الدستورية الي اشرتلت عل الشـا الت امـ بقـوانن الـبالد.
ومن أبـرا مـن وقـف إىل جانـ هـذ احلركـة املـال حممـد كـاظو اخلراسـاين ،والـذي اعتـرب علـ الـوردي اعـيو
هــذ احلركــة وأظهــر اخلراســاين موقفـ مــن الدســتور واب ـ علـ رســالة وصــلت مــن لهـران تســتفتي يف أمــر
اجمللس املقرتم فجاء اجلواب:
" بسو ا) الـرمحن الـرحيو ،وصـل ا) علـ حممـد وآلـ الطـاهرين ولعنـة ا) علـ القـو الرـاملن إىل يـو
الدين ،أما بعد فبالتتييدات االهلية واملراحو السماوية ت توجيهات اهلادي العا الشتن حضرة صـاح
ال مان أرواحنا ل الفداء :إن قوانن اجمللس املذكور عل الشكل الذي ذكر و هـ قـوانن مقدسـة وحمرتمـة
وه فرض عل مجي املسلمن ،إ ّن هذ ِ القوانن ا تنفيذها وعلي نكرر قولنا :إ ّن االقدا عل مقاومة
اجمللس العا مبن لة االقدا عل مقاومة احكا الدين احلنيف ،فواجـ املسـلمن أن يقفـوا دون أيـة حركـة
ضد اجمللس). "(24
جند يف هذ الرسالة قوة االستنباط وشجاعة الطـرم ألحـد أعمـدة املدرسـة األصـولية الـذي كتـ كتابـان
يف االصــوس الااس حــع يومنــا هــذا يــدر يف احلــواات العلميــة ويعتــرب مــدخالن لالنتقــاس إىل مرحلــة درو
اخلــار هــو كتــاب دكفايــة األصــوسد وقــد اســتق اآلخونــد اخلراســاين علومـ يف االصــوس مــن اســتاذ حممــد

 - 25عل الوردي :حملات اجتماعية .224 /7
 - 24الوردي :حملات اجتماعية .224/7
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حســن الشـريااي والــذي بــدور تتلمــذ علـ يــد الشــي االنصــاري وهــو يفتــد يف جــذور العلميــة اىل الوحيــد
البهبهاين كما اسلفنا .
ويف هـذ احلقبـة بــدا واضـحان وجليـان اثــر علـو االصـوس يف احليــاة السياسـية لالمـة  ،فقــد كـان هـذا العلــو
نريفـان مــن عوامــل اجلمــود والــتكلس واصــبع منطلقــا فكري ـان ومنهجـان علمي ـان للعلمــاء واحلــواات العلميــة الــي
اصبحت تتحمل مسلوليات سياسية واجتماعية .
وكــان لل راســاين دور كبــري يف اجنــام حركــة الدســتور يف اي ـران  ،والــي ضــت عــن ســن اوس دســتور
للبالد نشت عل اساس النرا السياس يف ايران .
الخعصة :
اجنبت املدرسة االصولية مجعان من الرواد الذين ساتوا يف خل األرضية لقيا التحوس السياس يف كل
من ايران والعرات .
ففك ــرة والي ــة الفقيـ ـ ال ــي بلوره ــا النراقـ ـ  ،وفك ــرة مكافح ــة االحتك ــارات الغربي ــة ال ــي ت عمه ــا امل ــرياا
الشريااي وفكـرة اجلهـاد الـي اعلنهـا السـيد حممـد اجملاهـد ضـد الغـ و الروسـ يف ايـران ومـرياا تقـ الشـريااي
ضـد االحـتالس الربيطـاين يف العـرات ،وفكـرة الشـورى وقيــا اجملـالس النيابيـة علـ اصـوس اسـالمية الـي كتـ
عنها املرياا النائي ين يف كتاب املشهور (تنبي االمة وتن ي امللة كل هذ االفكار م تكن لتوجد لوال التحوس
ال ــذي احدثـ ـ الوحي ــد البهبه ــاين وال ــذي رفـ ـ م ــن من ل ــة ع ــام ال ــدين اىل مك ــان الص ــدارة يف قي ــادة االم ــة
االسالمية  .فتصبع يقود ال ورات واالحتجاجات معتربان هذا العمل ج ءان من وظائف الدينية .
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اثر الهيكل التنظيمي في التعلم التنظيمي دراسة استالعيية آلراء يدد
م العاملي في الشركة العامة للصنايات النسيجية  /الحلة
The Influence of Organizational Structure on Organizational
Learning: Exploratory Study of the opinions of a Sample of
employees in the State Company of Textile Industries / Hilla
1
Asst.Prof. Bashar Abbas AL-Himairi
أ.م.د بشار عباس الحميري
2
Asst.Prof. Ahmad Kadhim Bris
أ.م.د احمد كاظم بريس
المستخلص
كرست هذ الدراسة اىل حتديد اثر اهليكل التنريم يف التعلو التنريم ا والجل حتقيـ هـذا اهلـد
مت تبين (املرك ية  ،الر ية  ،الت ص  ،والتعقيد كتبعاد للهيكل التنريم  ،يف حن لت أبعاد التعلو
التنريم بـ (اكتساب املعلومات  ،نشر املعلومات  ،تفسـري املعلومـات  ،والـذاكرة التنريميـة  .وقـد جـرت
الدراســة يف الشــركة العامــة للصــناعات النســيجية  /احللــة  ،ومشلــت عينــة مقــدارها ( 86مــن العــاملن يف
الشــركة املــذكورة  ،واعتمــدت اســتمارة اســتبانة اعــدت هلــذا الغــرض مــن اجــل قيــا متغــريي الدراســة .و
جتســدت مشــكلة البح ـ يف ضــعف ادراإ املنرمــة التيــة امتالكهــا هليكــل تنريم ـ مالئــو يــدعو آليــات
التعلو التنريم  ،ويف ضوء االستنتاجات الي مت التوصل اليها مت لرم جمموعة من التوصيات.
Abstract
This Study Intended to determine the Influence of the organizational
structure on organizational learning, and in order to achieve that was
 - 2كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة بابل
 - 1كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء
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adopted (Centralization, Formalization, specialization, complexity) as
dimensions of the organizational structure, while (Information Acquisition,
Information Dissemination, Information Interpretation, Organizational
Memory) are adopted as dimensions of organizational learning. This study
took place in the State Company of Textile Industries / Hilla, included a
sample of (84) of the employees working in the company, has been relying
on the questionnaire form prepared for this purpose in measuring the
variables of the study. the research problem of the study epitomized in the
weakness of the attention of mentioned organization in adopting an
adequate organizational structure that supports organizational learning
mechanisms, and in the light of the conclusions reached was introduced a
set of recommendations .

مقدمة
تواج منرمات االعماس الك ري من قوى التغيري الي حدثت يف اواخر القرن املاض  ،ومـن ابـرا هـذ
القــوى التقــد التكنولــوج الس ـري  ،املنافســة احلــادة  ،االامــات االقتصــادية  ،االس ـوات العامليــة وغريهــا ،
والي فرضت حتـديات كبـرية علـ هـذا النـوع مـن املنرمـات  ،الـي بـات التصـدي هلـا يتطلـ القيـا بـامور
ك ــرية مــن بينهــا  ،ااــاد موائمــة بــن هياكلهــا التنريميــة ومتطلبــات الــتعلو التنريم ـ  .فقــدرة املنرمــة عل ـ
الــتعلو تعــد مــن االمــور الــي تشــكل اتيــة خاصــة بالنســبة لنجاحهــا علـ االمــد القريـ والبعيــد علـ حــد
س ـواء .اذ ان الــتعلو التنريم ـ ي يــد مــن قــدركا عل ـ التكيــف م ـ التغ ـريات البيةيــة  ،مــن خــالس اكتســاب
العاملن للمهارات واخلربات  ،وتطوير العمليات التشغيلية والتطبيقات التكنولوجية  ، ،هذا فضال عن ان
حيسن املرونة االسرتاتيجية للمنرمة.
ومب ــا ان منتج ــات الص ــناعة العراقي ــة تش ــهد الي ــو تنافس ــا ح ــادا بس ــب انفت ــام الس ــوت العراقي ــة علـ ـ
املنتج ــات العربي ــة واألجنبي ــة  ،يف ــا يس ــتل م ــن املنرم ــات العراقي ــة العامل ــة يف القط ــاع الص ــناع وةاص ــة
الصناعات النسيجية السع او تبين هياكل تنريمية قادرة عل تع ي عمليات التعلو التنريم داخلها ،
وذلك من خالس اجراء مراجعة مستمرة البعاد هياكلها التنريمية املتم لة بـ (املرك ية  ،الر ية  ،الت ص
 ،التعقي ــد يف ض ــوء املس ــتجدات البيةي ــة  ،وم ــن ت اجـ ـراء التع ــديالت الالام ــة ال ــي م ــن ش ــتفا ان ت ــدعو
عمليات التعلو التنريم عل مستوى العاملن واملنرمة.
وقد اقتضت منهجيـة البحـ تقسـيم اىل اربعـة مباحـ  :تنـاوس املبحـ االوس منهجيـة البحـ  ،يف
حن كر املبح ال اين لاللار النرـري  ،واخـت املبحـ ال الـ باجلانـ امليـداين  ،وتضـمن املبحـ
الراب االستنتاجات والتوصيات.

28

اثر اله كل ال نظ مي ي ال لم ال نظ مي د اس اس طالع آل اء عدد م ال امل

ي الشر ال ام للصناعات النس ج

الحل

المبحث االول :منهجية البحث
اوال -مشكلة البحث

التغريات الي حدثت يف العقود القليلة املاضية كان هلا بالل االثر علـ املشـهد التنافسـ  ،إذ إن بيةـة
االعماس اليو اصبحت اك ر دينامية وتعقيدا عل املستوين احملل والعامل  .ومن هذا املنطل برات اتية
التعلو ،اذ ان املنرمات الي ال كتو بانشطة وفعاليات التعلو التنريم قد ال تستطي التصـدي مل ـل هـذ
التغ ـريات ولــن تبق ـ او تســتمر لــويال يف املشــهد التنافس ـ  .لــذا نســتطي القــوس بان ـ كلمــا اادادت قــدرة
املنرمة عل توليد املعرفة واستيعاها  ،اادادت قدركا عل فهو رغبات ال بائن وحاجاكو وتقد املنـت او
اخلدمة الي حتق رضاهو.
ولك حيصل التعلو بالشكل الذي يساعد منرمات االعماس عل مواجهـة حـاالت التغيـري املعقـدة ،
يتطلـ االمــر تبــين اهلياكــل التنريميــة القــادرة علـ ت ويــدها بــااللر الــي ميكــن مــن خالهلــا توظيــف تلــف
آليات التنسي والرقابة بالشكل الذي اسد انشطة وفعاليات التعلو التنريم املتم لـة باكتسـاب  ،ونشـر
املعلومــات وتفســريها ودم ـ املعرفــة املتولــدة منهــا يف الــذاكرة التنريميــة .ومــن هــذ املنطل ـ تنب ـ مشــكلة
البحـ  ،اذ افــا تتم ـل يف ضــعف ادراإ املنرمـة موضــوع الدراسـة التيــة امتالكهـا هليكــل تنريمـ مالئــو
يدعو آليات التعلو التنريم اخلاصة ها .وبناء عل ما تقد ميكن بيان مشكلة الدراسة من خالس لـرم
التسا الت اآلتية:
 .2هل تسع املنرمة املبحوثة اىل تبين هياكل تنريمية تع ا عمليات الـتعلو التنريمـ اخلاصـة
ها ؟
 .1ه ــل ت ــدرإ املنرم ــة موض ــوع الدراس ــة اتي ــة ال ــتعلو التنريمـ ـ ك لي ــة لتحس ــن اس ــتجابتها
للتغريات البيةية ؟
 .7هل توجد عالقات ارتباط بن اهليكل التنريم والتعلو التنريم ؟
 .6هل يلثر اهليكل التنريم يف التعلو التنريم ؟
ثانيا -اهمية البحث

تتجسد اتية البح باآليت:
 .2تــربا اتيــة البح ـ مــن خــالس تناول ـ لقطــاع مهــو هــو :قطــاع الصــناعات النســيجية الــذي
يواجـ اليـو حتـديات كبـرية بسـب التغـريات الـي لـرأت علـ البيةـة العراقيـة خـالس العقــدين
املنصرمن  ،والذي يق عل عات اجلهـة الـي تتـوىل مسـلولية ادارتـ االرتقـاء مبسـتوى جـودة
املنتجــات النســيجية مــن اجــل منافســة املنــت االجنــا  ،وتلبيــة حاجــة اجملتمـ  ،ومبــا يضــمن
تشغيل اكرب عدد يفكن من االيدي العاملة  ،و املساتة بشكل فاعل يف رفد عجلة التنمية
االقتصادية.
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 .1يستمد البح اتيت من قلة البحول والدراسات الي تناولت املتغريين معا ،وان عل حد
علــو البــاح ن ال توجــد دراســة عراقيــة او عربيــة تناولــت العالقــة بــن متغــريي البحـ  .وعليـ
ركـ البحـ احلــا عل ـ دراســة العالقــة بــن املتغــريين املــذكورين ملــا هلــا مــن اتيــة خاصــة يف
تع ي عمليات التعلو التنريم اخلاصة بالشركة العامة للصناعات النسيجية.
ثالثا -اهداف البحث

اهو اهدا البح بالنقاط التالية:
تتل
 .2استعراض املفاهيو االساسية ملتغريي البح املتم لة باهليكل التنريم والتعلو التنريم .
 .1حتديد مستوى ابعاد كل من اهليكل التنريم والتعلو التنريم يف املنرمة املبحوثة.
 .7تش ي ودراسة عالقات االرتباط والتاثري بن اهليكل التنريمـ (املتغـري املسـتقل والـتعلو التنريمـ
(املتغري التاب .
 .6اقـرتام عــدد مــن التوصــيات للمعنيــن يف املنرمــة املبحوثــة يف ضــوء النتــائ الــي ســيتو التوصــل اليهــا ،
وصياغة اآلليات الالامة لتنفيذ هذ التوصيات.
رابعا -فرضيات البحث

تضمن البح الفرضيات اآلتية:

الفرض الرئ س االولى
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بن اهليكل التنريم  Xوالتعلو التنريم
الفرضيات الفرعية اآلتية:
 .2ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بن املرك ية والتعلو التنريم .
 .1ال توجد عالق ة ارتباط ذات داللة معنوية بن الر ية والتعلو التنريم .
 .7ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بن الت ص والتعلو التنريم .
 .6ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بن التعقيد والتعلو التنريم .
الفرض الرئ س النا
ال توجــد عالقــة تــتثري ذات داللــة معنويــة للهيكــل التنريمـ  Xيف الــتعلو التنريمـ
الفرضيات الفرعية اآلتية:
 .2التوجد عالقة تتثري ذات داللة معنوية للمرك ية يف التعلو التنريم .
 .1التوجد عالقة تتثري ذات داللة معنوية للر ية يف التعلو التنريم .
 .7التوجد عالقة تتثري ذات داللة معنوية للت ص يف التعلو التنريم .
 .6التوجد عالقة تتثري ذات داللة معنوية للتعقيد يف التعلو التنريم .
10

 Yويتفرع عنهـا

 Yويتفــرع عنهــا

اثر اله كل ال نظ مي ي ال لم ال نظ مي د اس اس طالع آل اء عدد م ال امل

ي الشر ال ام للصناعات النس ج

الحل

خامسا -مخطط البحث الفرضي

مت تص ــميو ط ـ البح ـ الفرض ـ باالس ــتناد اىل االل ــر الفكري ــة ملتغ ـريات الدراس ــة املتم ل ــة باهليك ــل
التنريمـ  ،والــتعلو التنريمـ يف ضــوء مشــكلة الدراســة واهــدافها وفرضــياكا  ،اذ اســد االمنــوذ املــذكور
ططا للعالقات بن هذ املتغريات واجتاهات التتثري فيها  ،وشكل رقو ( 2يوضع ط البح
1
2

اله كل

املرك ية

الر ية
ال لم

اكتساب املعلومات

ال نظ مي X

الت ص

التعقيد

ال نظ مي Y

تفسري املعلومات

نشر املعلومات

الذاكرة التنريمية

ل االرقا عل االسهو فرضيات البح الرئيسة
شكل رقو ( 2ط البح الفرض
املصدر :اعداد الباح ان
سادسا -مجتمع وعينة البحث

اختريت الشركة العامة للصناعات النسـيجية  /احللـة كمجتمـ للبحـ احلـا  ،و لـت عينـة البحـ
مبجموعة من العاملن فيها بلل عددهو ( 86فردا من املدراء و ر ساء االقسا والشع وبعت العاملن
من ذوي الت صصات املهمة.
سابعا -خصائص افراد عينة االبحث

يع ــرض ج ــدوس رق ــو ( 2خص ــائ افـ ـراد عين ــة البحـ ـ اس ــتنادا للبيانـ ـات ال ــي وردت ض ــمن قس ــو
املعلومات العامة يف االستبانة وقد اتسمت اخلصائ باآليت:
جدوس رقو ( 2خصائ افراد عينة البح
%
التكرار
الفةة
اخلاصية
ت
82
48
ذكور
اجلنس
2
29
24
إنال
200
86
اجملموع
0
0
9-2
سنوات اخلدمة
1
12
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79
14
75
200
0
0
20
90
200
25
28
43
0
0
200
17
15
14
26
21
200

77
29-20
11
19-10
19
 70فتك ر
86
اجملموع
0
15-10
0
72-14
العمر
7
8
73-71
34
 78فتك ر
86
اجملموع
27
إعدادية فتقل
25
دبلو فين
54
بكالوريو
التحصيل العلم
6
0
ماجستري
0
دكتورا
86
اجملموع
29
ال يوجد
12
دورة واحدة
11
دورتان
الدورات التدريبية
5
21
ثالل دورات
20
ارب دورات فتك ر
86
اجملموع
املصدر :اعداد الباح ان باالعتماد عل املعلومات العامة الواردة يف استبانة البح
-2اجلنس
بلغــت نســبة الــذكور ( ، %82يف حــن شــكلت االنــال مــا نســبت ( . %29وعلـ هــذا فــان الفــارت
كبري بن النسبتن  ،يفا يلشر ان املنرمة املبحوثة حتتا اىل بـذس امل يـد مـن اجلهـود جلـذب نسـبة اكـرب مـن
العنصر النسوي امللهل والقادر عل العمل فيها.
-1سنوات اخلدمة
يتضــع مــن جــدوس رقــو ( 2ان الفةــة ( 29-20قــد احتلــت النســبة االكــرب اذ بلغــت ( ، %79ت
تلتها الفةة (70فاك ر بنسبة ( ، %75و جاءت الفةة ( 19-10بنسبة ( . %14يتبن يفـا تقـد ان
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( %42من افراد العينة  ،تراوحت سنوات خدمتهو بن ( 70-10فتك ر  ،وهذا يعـين ان نسـبة كبـرية
من العاملن يفرتض تعهو باخلربات الالامة للعمل يف املنرمة املبحوثة.
-7العمر
يرهــر جــدوس رقــو ( 2ان ( %90مــن اف ـراد العينــة ضــمن الفةــة العمريــة ( 03ســنة فــتك ر  ،و
( %20ضــمن الفةــة العمريــة ( 73-71ســنة .علمــا ب ـان هــذ النتــائ تتواف ـ م ـ النتــائ الــي جــاءت
ضمن فقرة سنوات اخلدمة  ،اذ جند ( %42من العاملن لديهو سنوات خدمة كبرية نسبيا.
-6التحصيل الدراس
يتبن من جدوس رقو ( 2ان اجل ء االكرب من افراد العينة حيملون شهادة (البكالوريو اي مبا نسبت
( ، %43يلي محلة (الدبلو الفين بنسبة ( ، %28ت جاء حتصيل (االعدادية فتقل باملرتبة االخرية
اذ بلغت نسبت ( . %25و هذا يعين ان نسبة كبرية من افراد العينة حاصلن عل التعليو اجلامع  ،اال
انـ بـالرغو مـن ذلـك فــان االمـر يتطلـ مـن ادارة املنرمـة املبحوثــة االهتمـا باسـتقطاب محلـة الشــهادات
العليــا هــذا مــن جان ـ  ،وتشــجي العــاملن عل ـ اكمــاس دراســتهو االوليــة او العليــا مــن جان ـ آخــر ،ملــا
لذلك من اتية يف تع ي انشطة وفعاليات التعلو التنريم عل مستوى العاملن واملنرمة.
-5الدورات التدريبية
يتض ــع م ــن ج ــدوس رق ــو ( 2ان ( %14م ــن افـ ـراد عين ــة البحـ ـ التحقـ ـوا ب ــدورتن ت ــدريبيتن  ،و
( %15بــدورة تدريبــة واحــدة  ، ،و( %26ب ـ الل دورات تدريبيــة  ،وكانــت نســبة مــن التح ـ بــارب
دورات فتك ر ( ، %21علما ان ( %17من املبحوثن م يلتحقوا بتية دورة تدريبية.
ثامنا -أساليب جمع البيانات املعلومات

است د الباح ان عددا من االسالي يف مج البيانات واملعلومات منها:
 .2املقابالت الش صية.
 .1االلالع عل الكت واجملالت والدوريات العلمية املتنوعة.
استمارة االستبيان حي مت اعداد االستبانة باالعتماد عل عدد من االدبيات املت صصة  ،علما افا
تكونت من قسمن  ،االوس ضـو بيانـات عامـة متعلقـة بالسـمات الش صـية والوظيفيـة  ،يف حـن تضـمن
القســو ال ــاين ابعــاد متغــريي البح ـ وتــا اهليكــل التنريم ـ والــتعلو التنريم ـ  .وجــدوس رقــو ( 1يتضــمن
مبكونات االستبانة والي ميكن توضيع مالحمها بااليت:
مل
مكونات استمارة االستبانة
جدوس رقو ( 1مل
عدد الفقرات املصدر
ت املكونات
5
 2معلومات عامة
Walton ,1981
اهليكل التنريم
29
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المبحث الثاني :االطار النظري
اوال -الهيكل التنظيمي Organizational Structure

 -3مفهوم اله كل ال نظ مي
حيتل موضوع اهليكل التنريم موقعا مهما يف اهتمامات كل من الباح ن واملمارسن يف حقل العلو
اإلدارية  ،ملا ل من مكان باراة يف عمل املنرمـات علـ اخـتال انواعهـا ولبيعـة اهـدافها .وان خـري مـن
عرب عن العالقة بن اهليكل التنريم واملنرمة هو االستاذ ( 144:Stinchcombe,1965عندما عر
االخرية عل افا :د جمموعة من العالقات االجتماعية املستقرة الي يتو انشا ها بتتين م توافر القصـد يف
االجنـاا املسـتمر الهـدا حمـددة د .وان تنرـيو هـذ العالقـات ينشـئ مـا يسـم باهليكـل التنريمـ  ،وقـد
شب الباح اهليكل التنريم هيكل بنـاء يتكـون مـن اجلـدران الداخليـة والـدعامات والسـقو الـي اـ
ان تكون مناسبة لالنشطة الي ستمار داخل  .وهـذا اخلصـوص اشـار ( 85:Ashkenas etal,2002ان
اهليكــل التنريم ـ يعــرب عــن وجــود توج ـ فطــري لــدى النــا اــو تشــكيل منرمــات هرميــة  ،واملنرمــات
بدورها تشكل نفسها وفقا حلاجاكا املتعـددة  ،وتتسـو هـذ العلميـة باالسـتمرار والتطـور عـرب الوقـت .وقـد
حرـ مفهـو اهليكـل التنريمـ بتعـاريف عديـدة  ،فقـد عـر ( Mintzberg,1979:2اهليكـل التنريمـ
علـ ـ انـ ـ  :د الوس ــائل امل تلف ــة ال ــي تس ــت دمها املنرم ــة لتقس ــيو العم ــل وحتقيـ ـ التكام ــل ه ــد اجن ــاا
االهــدا التنريميــة د .يف حــن عــر ( Bernardin,1996 :121اهليكــل التنريمـ علـ انـ  :د الــنم
الر ـ مــن التفــاعالت والتنس ــي املصــمو مــن قب ــل االدارة ل ـرب مهــا االف ـراد واجلماعــات الجــل حتقي ـ
اهدا املنرمة د .و يرى ) (Zandra ,1999: 5ان هناإ اربعة عناصر تشكل اهليكل التنريم وه :
-2اسناد املها واملسلليات الي حتدد وظائف االفراد والوحدات التنريمية.
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 -1جتميـ ـ االفـ ـراد يف وح ــدات  ،والوح ــدات يف اقس ــا او وح ــدات اك ــرب لتش ــكيل اهل ــر االداري يف
املنرمة.
 -7تـوافر االليــات الالامــة الــي تســهل عمليــة التنســي العمــودي (مــن اعلـ اىل اســفل  ،وخــري م ــاس
عل ذلك :درجة تفويت السلطات.
 -6توافر االليات الالامة الي تسهل عملية التنسي االفق (عـرب الوحـدات علـ سـبيل امل ـاس ،فـرت
العمل املتداخلة بن االقسا .
وبالنسـبة ( Daft ,1998:211فــان اهليكـل التنريمـ هــو :د اداة حيـدد مـن خالهلــا قنـوات االتصــاس
الر يـة واملسـتويات اهلرميـة لـالدارة  ،هـذا اىل جانـ حتديـد نطـات االشـرا د .وينرـر ( Nahm et al
 ,2003: 283اىل اهليكـل التنريمـ علـ انـ  :د وصـف لتوايـ املسـلوليات والسـلطات واجـراءات العمـل
بن اعضاء املنرمة د يف حن ينرر ( Ashshmma,2009:45اىل اهليكل التنريمـ علـ انـ :د جمموعـة
مـن االســالي الــي تســت دمها املنرمـة الجــل تقســيو االفـراد يف مهـا متمــاي ة وجتمــيعهو يف اقســا رئيســة
والتنســي فيمــا بيــنهو  ،هــذا فضــال عــن تواي ـ املهــا واملســلوليات بــن االقســا وحتديــد العالقــات الر يــة
وعدد املسـتويات التنريميـة د .وبالنسـبة ل ـ ( Ubani ,2012: 1284فـان اهليكـل التنريمـ هـو :مب ابـة د
الار لالدارة يتو تبني لالشرا عل انشطة املنرمة امل تلفة د.
وعل ـ العمــو  ،ان اهليك ــل التنريم ـ الن ــر عــن كون ـ امــا هيكــل تنريم ـ آ ( Mechanistic
 Structureيالئـو البيـ ت املســتقرة .وان اهـو مــايتمي بـ هـو تركيـ علـ القواعـد واالجـراءات مـ وجــود
هيمنــة هلرميــة الســلطة .او هيكــل تنريم ـ عضــوي ( Organic Structureيالئــو البيةــات الــي تتســو
بالتعقيــد وعــد التاكــد  ،وان اهــو مــا مييـ اعتمــاد الالمرك يــة ونرــو تنريميــة اك ــر تكيفيــةZhong & (.
. Dilt,2004: 189-201
وقد قارن ( Spencer ,1994:459بن اهليكل اآل واهليكل العضوي من خالس عدة ابعاد وجـدوس
رقو ( 7يوضع ذلك.
جدوس رقو ( 7خصائ اهلياكل اآللية والعضوية
اهليكل العضوي
اهليكل اآل
االبعاد
البقاء التنريم (متطلبات االداء
االهدا التنريمية الكفاءة  /اهدا االداء
رضا ال بون
املطابقة للمعايري
تعريف اجلودة
التنسي  /توفري رقابة غري واضحة من خالس
التنسي  /توفري رقابة واضحة
دور االدارة
انشاء نرا  /ر ية
تفاعل  /رقابة ذاتية داخل النرا
سلا /اتباع االوامر
دور العاملن
سلسلة االمرة (اتصاالت عمودية تدف العملية (اتصاالت افقية وعمودية
العقالنية اهليكلية
الفلسفة جتا التغيري االسـ ـ ـ ــتقرار عنصـ ـ ـ ــر مهـ ـ ـ ــو والـ ـ ـ ــتعلو التغري والتعلو حيصل عن لري التكيف
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حيصل من خالس الت من
Source: Spencer ,B. " Models of Organization and Total Quality Management: A
Comparison & Critical Evaluation " , Academy of Management Review , , Vol.19
,No.3, 1994.

 -1اهم اله كل ال نظ مي
ان دور اهليكل التنريم يف املنرمة يشب اىل حد كبري دور اهليكل العرم يف جسو االنسـان الـذي
يتم ل مبسك ودعو اعضاء اجلسـو االخـرى .لـذا فاهليكـل التنريمـ يعـد اداة اداريـة مهمـة تسـاعد املنرمـة
عل حتقي االهدا عن لري تنريو العالقات وحتديد املسـلوليات .وعليـ فـان غيـاب اهليكـل التنريمـ
املالئو يعـين :ان العمليـات التنريميـة سـتق يف فوضـ  ،وينـت عـن ذلـك آثـار سـلبية تـلثر علـ معنويـات
العاملن  ،هذا فضال عن ايادة النفقات والصراعات التنريمية( .اللواي  . 69- 1001:63،وقد حدد
( Pettinger,2000:210عدة عناصر تشكل اتية اهليكل التنريم والي منها:
 .2ان اهليكل التنريم يضمن للمنرمة كفاءة وفاعلية النشالات وفقا لالهدا املرسومة.
 .1يساعد يف ختصي الصالحيات واملسلوليات.
 .7حتديد الوسائل الالامة لالشرا عل العمل.
واهليكـل التنريمـ يعـد احـد الوسـائل الفاعلـة يف حتقيـ االنسـياب الكفـوء لتـدف االعمـاس مـن خــالس
دور يف ضمان وتوحيد وتنسي النشالات التنريمية امل تلفة .وبناء عل ذلك  ،فهو :يعد اداة مهمة يف
اجناا االهدا التنريمية من خالس دور يف حتقي االمور اآلتيةAL- Raggad ,2013: 524) :
 .2السمام بتدف البيانات و املعلومات بطريقة جتعل من عملية اختاذ القرارات اك ر فاعلية.
 .1مين االادواجية والتداخل بن تلف االنشطة التنريمية.
 .7يساعد املنرمات عل حتقي االستجابة الفاعلة للتغريات الداخلية واخلارجية  ،وتسري التكيف هلذ
التغريات.
 .6اعـل مــن عمليــة تنفيـذ اخلطـ اك ــر فاعليـة  ،وذلــك عــن لريـ حتديــد االنشــطة والعمـل علـ حتقيـ
االست دا االم ل للموارد.
 .5يسهل من عملية حتديد ادوار وواجبات االفراد وفقا للتشريعات  ،االجراءات  ،واملعايري.
 .4يساهو يف حتقي االنسجا بن الوحدات االدارية وجتن اختناقات العمل.
استنادا اىل ما تقد من مفاهيو وآراء ميكن القوس ان اتية اهليكل التنريم تتبلور يف النقاط اآلتية:
 .2حيدد لرت االتصاس ومواق اختاذ القرار.
 .1رب مها االفراد واجلماعات مبا يضمن حتقي االهدا التنريمية.
 .7تواي املسلوليات والسلطات واجراءات العمل داخل املنرمة.
 .6يع ا عالقات التعاون بن العاملن من جهة والوحدات التنريمية من جهة اخرى.
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 -1اب اد اله كل ال نظ مي
ان اجلوان التنريمية امل تلفة ومـن بينهـا اهليكـل التنريمـ وابعـاد تصـف السـمات اخلاصـة للمنرمـة
كما هو احلاس م الفرد نفس  ،اذ ان سلوك و ات الراهرة تعكس املراهر االساسـية لش صـيت  .ونرـرا
التية حتديد ابعاد اهليكل التنريم ملا هلا من تتثري مهو يف حتقي اهدا املنرمة  ،فان هـذا االمـر كـان
حمـ ـ اهتم ــا العدي ــد م ــن الب ــاح ن ال ــذين اختلف ــت ارا ه ــو ح ــوس ع ــدد ه ــذ االبع ــاد وماهيته ــا  ،وه ــذ
اخلصــوص اشــار ( Walton,1981 ; Alam,2011اىل ان ابعــاد اهليكــل التنريمـ تتم ــل يف (املرك يــة ،
Folami,1999;Barnes,2006;Amirhossein&Raan,2011
الر يـ ـ ــة  ،الت ص ـ ـ ـ  .امـ ـ ــا
) ;Rajaeepour et al,2012فقـد حـددو ثالثـة ابعـاد للهيكـل التنريمـ تتجسـد يف (الر يـة  ،املرك يـة ،
التعقيد  .يف حن حدد ( Al- Raggad ,2013مخسة ابعاد للهيكل التنريم وه (املرك ية  ،الر ية ،
االتصـاس  ،الت صـ  ،املعياريـة  .امـا ( Delic & Ahmetovic ,2013فقـد حـددا ايضـا مخسـة ابعـاد
للهيكل التنريم وه (الت ص  ،الر ية  ،التعقيـد  ،اهلرميـة  ،الالمرك يـة  .وبنـاء علـ وجهـات النرـر
املشار اليها آنفا سيتو اعتماد املرك ية  ،و الر يـة  ،والت صـ  ،و التعقيـد  ،كابعـاد للهيكـل التنريمـ
يف الدراسة احلالية وكاآليت:
أ-المر زي
تتناسـ املرك يـة تناسـبا لريـا مـ مسـتوى موقـ صـن القـراريف املنرمــة  ،اذ كلمـا ارتفـ مسـتوى املوقـ
ال ـ ـ ــذي يت ـ ـ ــذ فيـ ـ ـ ـ القـ ـ ـ ـرار ارتفع ـ ـ ــت معـ ـ ـ ـ درج ـ ـ ــة املرك ي ـ ـ ــة ( . Al-Raggad,2013:525ووفق ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـرأي
( Barnes,2006:31تـ ـرتب املرك ي ــة بتوايـ ـ الس ــلطة  ،وان لعملي ــة توايعه ــا اث ــر مه ــو علـ ـ اداء املنرم ــة
وس ــلوإ الع ــاملن فيه ــا .وبالنس ــبة ل ـ ـ ( Folami,1999:19تش ــري املرك ي ــة اىل م ــدى قي ــا الس ــلطة الر ي ــة
بتحديد حرية التصر اخلاصة باالفراد والوحدات التنريمية .واملنرمات الي ترتك فيها سلطة صن القرار
يف املستويات العليا من اهلر التنريم يطل عليها منرمات مرك ية والعكس صحيع ( & Amirhossein
 . Raana,2011:868ويتف ( Daft,2001:12م هذا الرأي  ،اذ يرى ان اختاذ القرارات يف املستويات
العليا من اهلر االداري يدس عل ان املنرمة تتبق املرك ية  ،ويف حالة ختويل اختـاذ القـرارات اىل املسـتويات
الدنيا فعندئذ تتبق املنرمة الالمرك ية .اال ان )(Martinez-Leon & Martinez-Garcia,2011: 548
يــرى انـ غالبــا مــا يرافـ املرك يــة تفــويت قليــل لســلطة صــن القـرار  ،مـ خلـ بيةــة غــري مشــجعة ملشــاركة
العـاملن  ،وعليـ فافــا تضـعف عمليـة االتصــاس والتفاعـل االجتمــاع وانـدما العـاملن  ،هــذا فضـال عــن
ضعف دعمها لفعاليات التعلو التنريم .
Centralization

الرسميــل املنرمــات اىل اســت دا معياريــة الســلوإ عنــدما تصــبع اك ــر تعقيــدا  ،ومــن هــذا املنطلـ  ،تشــري
الر ي ــة اىل درج ــة معياري ــة الوظ ــائف  ،اذ تس ــاعد علـ ـ تقلي ــل التب ــاين يف الس ــلوإ ،وتعـ ـ ا عملي ــة تنس ــي
Formalization
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االنش ــطة والفعالي ــات التنريمي ــة (. Folami,1999:17وي ــرى ( Barnes,2006:30ان الر ي ــة تع ــرب ع ــن
اس ــت دا املنرم ــة للقواع ـد ع ــرب وص ــف الس ــلطات و املس ــلوليات و الواجب ــات و االج ـراءات ال ــي ميك ــن
اتباعهـا لكـل وظيفـة  ،ومـن ت التاكـد مـن ان شـاغل الوظـائف يـتو االشـرا علـيهو لضـمان املطابقـة مـ
وصــف الوظيفــة .وبالنســبة ل ـ ( Al-Raggad ,2013:525يلكــد عل ـ ان الر يــة تشــري اىل درجــة توثي ـ
االوامــر والتعليمــات واالجـراءات والقـوانن الداخليــة بصــيغة مكتوبــة .وحبسـ رأي (Daft ,2003:319-
 320فان الر ية ه مب ابة توثي للسياسات واالجراءات والتعليمات وه تكمل اخلارلة التنريمية  ،اذ
ت ـ ود املنرمــة بتوصــيف للمهــا  ،واملســلوليات  ،وســلطة اختــاذ الق ـرار .ويعتقــد ( & Martinez-Leon
 Martinez-Garcia,2011: 547ان املنرمــات ذات الر يــة العاليــة تســت د بشــكل كبــري اج ـراءات
وقواعد مكتوبة هد االبتعاد عـن النقاشـات الـي غالبـا مـا تـدور حـوس االنشـطة والفعاليـات الـي يفـرتض
القيا ها ،وه غالبا ما تلدي باهليكل التنريم الن يصبع اك ر مجودا  ،يف حن يتمي سلوإ الوظائف
يف املنرمات ذات الر ية املن فضة بان غري مهيكل نسبيا  ،و تـ العـاملن فيهـا حبريـة اكـرب عنـد التعامـل
م املها املكلفن بتنفيذها  ،هذا فضال عن ان هذا النوع من الوظـائف يشـج التفاعـل االجتمـاع بـن
العاملن وحيف ابداعهو وعمليات تعلمهو.
ج-ال خصص
يشري الت ص اىل الدرجة الي تبدأ عندها تقيسو مها وفعاليات املنرمة اىل انشطة اصغر ،ويعتمد
الت ص بشكل مباشر عل درجة تقسيو العمل  ،اذ كلما ااداد مستوى او درجة تقسيو العمـل كلمـا
اصبع الت ص اك ر ضيقا  ،وكلما اخنفضت درجـة تقسـيو العمـل كلمـا اصـبع الت صـ اك ـر اتسـاعا
( . Folami,1999:18وق ــد ص ــنف الب ــاح ون الت ص ـ ـ يف املنرم ــات اىل ختص ـ ـ افق ـ ـ  ،وختص ـ ـ
عمودي  ،ويقصد بالت ص االفق  :اتساع العمل .اي ايـادة عـدد الفعاليـات واالنشـطة الـي تنجـ مـن
قبل الفرد .يف حـن يشـري الت صـ العمـودي اىل مـدى سـيطرة او حتكـو الفـرد بالعمـل املوكـل اليـ داخـل
املنرمة .و قد يولد الت ص العمودي الدقي نوعا من امللل او الشعور بالتع لدى العاملن .ولتجن
هذا النوع من التاثري فان االمر غالبا مـا يتطلـ مـن ادارة املنرمـة تبـين سياسـة التـدوير الـوظيف  ،او اغنـاء
العمــل هــد جعــل الوظيفــة اك ــر حتــديا او اثــارة الهتمــا العــاملن  ،اي مبعــق ان الت صـ املــن فت
ي يد من معار العاملن وخرباكو .عل العكس  ،فان الت ص العا يقيـد اداء االفـراد العـاملن بعـدد
حمدود من املها املتشاهة ،ما اعل من الصع عليهو وضـ تصـورات ،او وجهـات نرـر تتسـو بنـوع مـن
الشمولية ،والذي قد يلدي اىل خفت احتمالية دعو االنشطة والفعاليات ذات الصلة بـالتعلو التنريمـ .
وبنــاءا علـ مــا تقــد  ،ميكــن القــوس ان الت صـ املــن فت يشــج العــاملن علـ الــتعلو ويعـ ا قــدراكو
عل االبداعDelic & Ahmetovic,2013:36( .
Specialization
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د-ال ق د
يشـ ــري التعقيـ ــد اىل عـ ــدد االنشـ ــطة او االنرمـ ــة الفرعيـ ــة املوج ـ ــودة داخـ ــل املنرمـ ــة ( & Delic
 . Ahmetovic,2013:37وينرــر( Folami,1999:15اىل التعقي ــد عل ـ ان ـ  :درج ــة ــاي او اخ ــتال
االنشطة التنريمية  ،والذي ميكن قياس باسـت دا التمـاي االفقـ والتمـاي العمـودي واالنتشـار اجلغـرايف.
ويقصد بالتمـاي االفقـ  :درجـة التمـاي بـن الوحـدات التنريميـة باالعتمـاد علـ توجـ االعضـاء  ،ولبيعـة
املهـا الـي يلدوفـا  ،هـذا فضـال عـن مسـتوى تعلـيمهو وتـدريبهو .ويـرى ( Arney,2007: 25ان الـدليل
عل ـ التمــاي االفق ـ هــو :الت ص ـ وتعــدد االقســا  ،يف حــن يشــري التمــاي العمــودي اىل عم ـ اهلــر
التنريم  ،اي :كلما ااداد التماي العمودي ااداد مع عدد املستويات التنريمية  ،وبالتا يرتف مستوى
التعقيد .واخريا يتحق االنتشار اجلغرايف عندما تستطي املنرمة اجناا نفس الوظائف  ،او املها يف مواق
جغرافية متعددة  ،اي فصل املها ومراك السلطة جغرافيا .بناء عل ذلك يتضع ان ارتفاع مستوى تعقيد
اهليكل التنريم ي يد من مستوى الت ص وعدد املستويات التنريمية ،وعلي فان يضـعف عمليـة دعـو
االنشطة والفعاليات اخلاصة بالتعلو التنريم .
Complexity

ثانيا – التعلم التنظيمي Organizational Learning

-3مفهوم ال لم ال نظ مي
اخلبري  ،ويف حاالت
عادة يفهو التعلو عل ان  :استال او تلق املتعلو املعرفة من املعلو او الش
اخرى ينرر ل عل ان  :جهد مدرو ل يادة معرفة الفرد وقدرات االدراكيـة وتغيـري سـلوك  .ويـرى ( Issler
 & Habermass,1994:30ان الــتعلو هــو اكتســاب املعرفــة االدراكيــة واملهــارات واالجتاهــات والقــيو
النامجــة ع ــن تفاع ــل امل ــتعلو م ـ اف ـراد آخ ـرين  ،وم ـ ال ــنرو االجتماعي ــة  ،والطبيع ــة ،وم ــن ت ف ــان ال ــتعلو
هـو:عمليـة انسـانية تتســو بالتعقيـد وميكـن ان تــتو علـ املسـتوى الفــردي واجلمـاع واملنرمـ  .ان االســا
املفــاهيم ملص ــطلع الــتعلو التنريم ـ ميكــن ان يع ــود اىل ســتينيات الق ــرن املنصــر عن ــدما لــور ( cyert
 &marchعا  ،2947وتا من منرري السلوإ التنريم  ،مناذ سـرباناتية (Cybernetic Models
وقـدما املنرمـات علـ افـا امـاكن تلعـ فيهـا اخلصـائ السـلوكية دورا بـاراا ملسـاتتها يف تشـكيل املكـون
التعليمـ اخلــاص هــا .ويعــد ( Cangelosi & Dillمــن االوائــل الــذين ابتكــروا وناقشـوا مصــطلع الــتعلو
التنريمـ وذلــك يف عــا  .2945وبعــد ذلــك فقــد او املوضــوع اهتمامــا كب ـريا يف عقــد الســبيعنيات مــن
القرن املاض عندما قاما ( Argyris & Schonبتطوير منوذجا نفسيا حتدثا في عن التعلو احادي االجتا
( ، Single – loop learningوالتعلو ثنائ االجتا ( . Double – loop learningومنذ ذلك احلن
تنامت االحبال يف هذا اجملاس عل نطات واس يف جماالت عديدة منها عل سبيل امل اس  ،العلو االدارية
 ،علــو االجتمــاع  ،علــو الــنفس وغريهــا كــل حبس ـ منرــور اخلــاص ،يفــا ادى اىل توظيــف مصــطلحات
وتعـاريف تلفـة Blankenhagen ,1994:58( .وهـذا اخلصـوص يـرى ( Crossan & Guatto,1996:
 109ان الباح ن قد است دموا مفهو التعلو التنريم او املصطلحات الفنية االخـرى ذات العالقـة يف
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جماالت تلفة ،وبالتا فان اليوجد فهو موحد حوس املفهو املـذكور  ،فضـال عـن غيـاب االمجـاع حـوس
نرريــات الــتعلو التنريم ـ ومناذج ـ وعمليات ـ  .وهــذا اخلصــوص نــدر يف ادنــا آراء بعــت البــاح ن حــوس
مفهو التعلو التنريم وكاآليت:
يرى ( Argyris & Schon ,1978:116ان الـتعلو التنريمـ هـو عمليـة يسـتطي مـن خالهلـا اعضـاء
املنرمـة حتديـد واكتشــا االخطـاء والسـلوكيات الشــاذة والعمـل علـ تصـحيحها عـن لريـ اعـادة هيكلــة
النرريــات التنريميــة للســلوإ او الفعــل والعمــل عل ـ تضــمن نتــائ التحقي ـ هــذ يف اخل ـرائ التنريميــة
والذهنيــة .امــا ( Duncan & Weiss ,1979:فقــد عــر الــتعلو التنريمـ علـ انـ عمليــة ئــودي اىل
نتيجة تتجسد مبعرفة او مهارة معينة .وقد عر ( Daft & Weick ,1984:285التعلو التنريمـ علـ
ان العملية الي من خالهلا يتو معرفة نتائ عمل العالقات الي ربطت بن املنرمة وبيةتها .يف حن ينرر
( Huber ,1991: 88اىل التعلو التنريم عل ان عملية اكتساب املعرفة من قبـل اعضـاء املنرمـة عـن
لري ـ ـ تولي ـ ــد املعرف ـ ــة  ،ونش ـ ــر املعلوم ـ ــات وتفس ـ ــريها  ،وتط ـ ــوير ال ـ ــذاكرة التنريمي ـ ــة .وي ـ ــرى (:523-524
 Crossan et al ,1999ان التعلو التنريم عملية تفاعلية تساعد عل خل واعادة خلـ قاعـدة معرفيـة
مش ــرتكة توجـ ـ الس ــلوإ  ،وتش ــكل اخل ــربة مب ــا يفض ـ ل ــاب ملسس ــايت علـ ـ ال ــتعلو  ،وانـ ـ حي ــدل علـ ـ
املستوين الفردي واجلمـاع  .وعـر ( Chen , 2005: 480الـتعلو التنريمـ علـ انـ العمليـة الـي مـن
خالهلا تستطي املنرمة بشكل مسـتمر تعـديل  ،او تغيـري نفسـها عـن لريـ االسـتفادة مـن مصـادر املعرفـة
التنريمي ــة واثرائه ــا يف حماول ــة ك ــد اىل التكي ــف للتغ ـريات البيةي ــة الداخلي ــة واخلارجي ــة عل ـ ح ــدا س ـواء،
للحفـا علـ امليـ ة التنافسـية املســتدامة .وبالنســبة ل ـ ( :Lien et al ,2007 213فـان الــتعلو التنريمـ
يدور حوس كيفية قيا االفراد م واستيعاب وحتويل املعلومات اىل الـذاكرة التنريميـة .وعـر ( Smith
 ,2012: 5التعلو التنريم عل ان  :د حتديد االخطـاء والعمـل علـ تصـحيحها  ،واالخطـاء تعـرب حالـة
االختال بن لموحات االفراد يف اجناا امر ما وما هو املتحق فعال من ذلك االمرد.
يتضع من التعريفات السابقة افا تركـ علـ املعرفـة املتحصـلة  ،والـي تعـد واحـدة مـن اهـو املوجـودات
التنريمية سواء كانت مكتسبة من داخـل املنرمـة او خارجهـا  ،وان هـذ املعرفـة يـتو خ فـا وجتسـيدها يف
اداء املنرمــة .واجلــدير بالــذكر ،ان اهــو مــا مييـ موضــوع الــتعلو التنريمـ هــو االتســاع والتعقيــد  ،لــذا جنــد
اغلـ البــاح ن اجتهـوا اــو الرتكيـ علـ جوانـ حمــددة يف الـتعلو التنريمـ  ،وان معرـو هــلالء قـد اتفقـوا
عل ان هناإ مخس وجهات نرر اساسية يف جماس التعلو التنريم جتسدت يف اعماس عدد من الباح ن
الباراين وهو (: Reese ,2006:18-25
& (Argyris & Schoan ,1978 ; Daft & Weick ,1984 ; Fiol & Lyles ,1985 ; Levitt
)March ,1988 ; Crossan et al ,1999

فيمــا يتعل ـ بـ ـ ( Argyris & Schoan,1978فقــد كــان هلمــا دورا رائــدا يف بلــورة موضــوع الــتعلو
التنريمـ  ،وذلــك مــن خــالس لرحهمــا ملفهــوم الــتعلو احــادي االجتــا والــتعلو ثنــائ االجتــا  .ان الــتعلو
اح ــادي االجت ــا يس ــتمر ض ــمن االل ــر الس ــائدة لق ـرارات املنرم ــة  ،وه ــو :يه ــتو بش ــكل اساس ـ بتحقي ـ
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الكفــاءة مــن خــالس الوصــوس اىل افضــل لريقــة الجنــاا االهــدا  ،وابقــاء اداء املنرمــة ضــمن املــدى الــذي
حددت القواعد واالعرا  .وباملقابل فان التعلو ثنائ االجتا يدر االلر السائدة للقـرارات واالفرتاضـات
الضمنية والقواعد  ،او االعرا هد تطوير اسرتاتيجيات جديـدة .اي بعبـارة اخـرى هـو ال يسـتس فقـ
عن كيفية اجناا العمل بشكل افضل بل يرك ايضا عل كيفية احدال نقلـة نوعيـة يف الطـرت واالسـالي
الي تعتمدها املنرمة يف تنفيذ االسرتاتيجيات اخلاصة ها وهو كما يرا الباح ن يعاجل حالة التعارض بن
القواعد واالعرا التنريمية من خالس وض اسبقيات جديدة واعطاء وان لكل واحدة منها.
ولتوضيع الفرت بن التعلو احادي االجتا والتعلو ثنائ االجتا نورد امل اس اآليت :الحظ مدير االحواس
املدني ــة يف اح ــدى احملافر ــات ان االس ــتجابة لش ــكاوى املـ ـوالنن تتطلـ ـ س ــتة اي ــا  ،يف ح ــن ان معي ــار
االســتجابة هلــذ الشــكاوى يتطل ـ ثالثــة ايــا  .وهــذا اخلصــوص اذا ارادت املديريــة املــذكورة تب ـين مــدخل
التعلو احادي االجتا فان السلاس الذي يطرم هو كيف ميكن ختفيت عـدد االيـا اىل اقـل مـن ثالثـة ايـا
؟  ،فاذا استطاعت املديرية حل هذ املعضلة بوقت اقـل مـن املعيـار احملـدد فـان هـذا يعـين افـا قـد حققـت
جناحـا ملموســا .ومــن هــذا يتضــع ان الــتعلو احــادي االجتــا يعتمــد الــر القـرارات الســائدة كــتداة لتحســن
فعالية املنرمة .من جان آخر  ،اذا ارادت املنرمة املذكورة تبين مدخل التعلو ثنائ االجتا فانـ يفـرتض
لرم التسا س اآليت :كيف ميكن االستجابة فورا للشكاوى ؟ او الغائها اما ؟ وذلك من خالس االرتقـاء
مبستوى اداء املنرمة املذكورة .واذا كان مبقدور املديرية اجناا ذلك  ،فان هذا يدس علـ افـا خرجـت عـن
االلر السائدة يف التعامل م هذا النوع من املشاكل.
وكانت لـ ( Daft & Weick ,1984مساتة مهمة جتسدت يف مقالتهما املوسومة (او بناء امنوذ
للمنرمــات كــنرو تفســريية والــي نشــرت عــا  1984يف دوريــة ( Academy of Management
 . Reviewلقد نرر الباح ن اىل املنرمات كنرو تفسريية ،ورك ا عل االفراد العـاملن داخـل املنرمـة ،
وعل كيفية تفسريهو الدوارهو .وحبس رأيهما فان االفراد العاملن وعل وج اخلصـوص يف املسـتويات
االداري ــة العلي ــا يتعلم ــون وحيل ــون املش ــاكل  ،ويض ــعون االه ــدا وينف ــذون االسـ ـرتاتيجيات .وان التفس ــري
التنريم يتضمن كل ما ل عالقة بالتصورات ،واملشاركة يف املعلومات  ،واالفكار الـي تسـمع جلماعـات
العمــل او املنرمــة بالعم ــل كنرــا  ،ه ــذا فضــال ع ــن ،ان التفســري التنريم ـ هــو مب اب ــة ترمجــة لالح ــدال
وتط ــوير فه ــو مش ــرتإ وخـ ـرائ ادراكي ــة وسـ ـ اعض ــاء االدارة العلي ــا للمنرم ــة  ،وان ه ــذا الفه ــو املش ــرتإ
يســت د يف تطــوير افعــاس واسـرتاتيجيات جديــدة تفضـ اىل احــدال الــتعلو التنريمـ  .ومــن هــذا املنطلـ
فان التفسري التنريم يسب التعلو التنريم .
امـا مسـاتة ( Fiol & Lyles ,1985فقـد كانـت شـبي إىل حـدما مبفهـوم الـتعلو احـادي االجتـا
والــتعلو ثنــائ االجتــا الــي جــاء هــا ( ، Argyris & Schoanوقــد مي ـ البــاح ن بــن الــتعلو التنريم ـ
والتكيــف التنريم ـ  .يضــا اىل ذلــك  ،فقــد ركـ ا عل ـ التغـريات االدراكيــة والســلوكية الــي حتــدل داخــل
املنرمـة .ول جابـة علـ التسـا س حــوس كيفيـة تشــكيل الـتعلو التنريمـ  ،يتفـ الباح ـان مـ الـرأي الــذي
حير بقبوس واس وس املهتمن يف التعلو التنريم  ،وهو ان الـتعلو الفـردي داخـل املنرمـات يعـد امـرا
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مهما  ،وان التعلو التنريم هو اكرب من جمموع ما تعلم االفراد العاملن يف املنرمة .يضا اىل ذلك ،
اكــد البــاح ن ايضــا عل ـ ان التغ ـريات الســلوكية داخــل املنرمــة ه ـ الــي تشــكل التكيــف التنريم ـ  .مــن
ناحية اخرى  ،ان التكيف التنريم هو مشاب ملفهو الـتعلو احـادي االجتـا ل ـ((Argyris & Schoanاال
ان ليس تعلو بل هو جمـرد تكيـف  ،وذلـك لفشـل يف االعتمـاد علـ املنطـ االدراكـ  .اذ يـرا البـاح ن ان
التعلو التنريم حيدل عندما يكون هناإ منط ادراك وحالة من التغيري .وهذا هـو املوضـ الـذي اعـل
من عمل الباح ن مشاب ملفهو التعلو ثنائ االجتا الذي سب االشارة ل  .وان التعلو التنريمـ يتضـمن
كــال مــن التغـريات الســلوكية واملعرفيــة الــي تتخــذ مكافــا عــن لريـ حتــدي االلــر احلاليــة .وحبسـ رأيهمــا
ايضــا ان الــتعلو التنريم ـ يتطل ـ بصــرية جديــدة ،وفهــو عمي ـ مبــا يســاعد عل ـ تطــوير خ ـرائ ادراكيــة
جديدة وارتبالات وفعاليات مستقبلية.
امــا ( Levitt & March ,1988فقــد وصــفا الــتعلو التنريم ـ عل ـ ان ـ  :روتــن يتضــمن القواعــد
واملمارسات واالجراءات والسياسات واالسرتاتيجيات الي تعمل ها املنرمة .وان هذ الروتينات تست د
خلل ـ ال قافــة التنريميــة او االلــر ال قافيــة .وقــد اشــار البــاح ن اىل ان الــتعلو التنريم ـ هــو :مب ابــة تــاري
يعتمد عل التوج املستهد  .وان تاري االفراد واملنرمة  ،م االهدا املستهدفة تتطل خل القواعد
 ،واملمارســات واالج ـراءات والسياســات الــي ا ـ ان تتب ـ .ويف م ــل هــذ احلالــة يــتو خل ـ الــروتن الــذي
يشــكل الــتعلو التنريم ـ  .واضــا البــاح ن ان املنرم ــات تــتعلو عــن لري ـ حتويــل املعــاين او ال ــدالالت
املكتسبة من تارنها اىل روتينيات توج السلوإ .وبقدر تعلو االفراد عرب خرباكو احلالية والسابقة  ،تتعلو
املنرمــة عــرب خلـ السياســات واالجـراءات اجلديــدة الــي بــدورها تتحــوس اىل روتينــات تنريميــة تولــد الــتعلو
التنريمـ  .كــذلك ناقشــا البــاح ن االفكــار اخلاصــة ب ـ (فـ الرضــا  ، Complacency Trapsو(الــتعلو
الــوت  .Superstitious Learningوحبسـ رأيهمــا إن فـ الرضــا حيصــل يف املنرمــات الناجحــة الــي
تعتم ــد علـ ـ االجن ــااات ال ــي حتقق ــت يف املاضـ ـ لتوجيـ ـ املس ــتقبل .بعب ــارة اخ ــرى  ،ان االل ــار املرجعـ ـ
للمنرمــة يتقيــد بالنجاحــات املتحققــة يف املاض ـ  .اذ ان مــا تقــو ب ـ املنرمــة هــو ج ـ ء مــن الــروتن الــذي
ارس وحققت عرب تطبيق جناحا اال ان ذلك قد يصبع عائقا للنجام يف املستقبل .يف حن يرتب التعلو
الوت بالتفسري اخلالئ للعوامل البيةية  ،م اس ذلك قد يفسـر املعنيـون يف كليـة مـا ان سـب ارتفـاع نسـبة
الرســوب وس ـ الطلبــة يعــود اىل عــد رغبــتهو يف الت صصــات الــي يدرســون فيهــا  ،يف حــن ان الســب
احلقيق يكمن يف امور اخرى منها عل سبيل امل اس  ،ك رة وسائل الرتفي و ضعف الرقابة العائلية.
وقد حاوس ( Crossan et al ,1999اااد الار للتعلو التنريم  ،وقـد وصـفوا الـتعلو التنريمـ بانـ
عمليــة ديناميــة للتجديــد االس ـرتاتيج  ،وان وصــفهو هــذاحيتل اتيــة خاصــة كــون االلــار الــذي اعتمــدو
يهــد اىل ااــاد قواســو مشــرتكة م ـ االعمــاس الســابقة ذات الصــلة بــالتعلو التنريم ـ  ،هــذا فضــال عــن
مناقشتهو للعالقة بن التعلو التنريم واالسرتاتيجية .وحبس رأيهو فان التعلو التنريم هو عملية تغيري
يف الفكـر والسـلوإ ويعـرب عـن التجديـد عـرب ثالثـة مسـتويات هـ االفـراد  ،اجلماعـة  ،املنرمـة .وقـد قـدموا
اربعة نقاط رئيسة تشكل اسا االلار الذي وصفو للتعلو التنريم وه :
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 .2التعلو التنريم يتضمن االستكشا واالستغالس  ،و االستكشا هو :تعلو شـيئ جديـد  ،بينمـا
االستغالس هو است دا ما تعرف .
 .1التعلو التنريم حيدل عل املستوى الفردي و اجلماع  ،واملنرم .
 .7العملي ــات االجتماعي ــة والنفس ــية ت ــلثر يف ال ــتعلو وتتم ــل ه ــذ العملي ــات ب ــ :باحل ــد  ،والتفس ــري ،
والتكامل  ،وامللسساتية  ،واالي يطل عليها اختصارا بـ.4Is
 .6االدراإ يلثر يف السلوإ  ،والسلوإ يلثر يف االدراإ.
ويف حماولــة م ــنهو لتوحيــد امل ــدار الفكري ــة ذات الص ـلة ب ــالتعلو التنريم ـ  ،بــن الب ــاح ن ان ال ــتعلو
الحيــدل فق ـ عــرب الوقــت واملســتويات  ،وامنــا يولــد ايضــا نوعــا مــن االجهــاد نتيجــة للجهــد الــذي يتطلب ـ
عملية استيعاب الـتعلو اجلديـد (التغذيـة االماميـة مـن جانـ  ،واسـت دا مـا مت تعلمـ (التغذيـة الراجعـة
مــن جان ـ آخــر .يضــا اىل ذلــك  ،ان البــاح ن اقرتح ـوا الــار فكــري للــتعلو التنريم ـ أللق ـوا علي ـ بـ ـ
( 4ISوالــذي تتــدف في ـ املعرفــة والــتعلو عــرب املســتويات التنريميــة ال الثــة املتم لــة بـ ـ (الفــردي واجلمــاع
واملنرم .
-1مس ويات ال لم ال نظ مي
اشــار ( Crossan et al ,1995: 339اىل ان الــتعلو التنريمـ يـرتب بصــورة مباشــرة وغــري مباشــرة
بالتعلو عل املستوى الفـردي واجلمـاع  ،كمـا افـو اكـدوا علـ العالقـة بـن الـتعلو علـ مسـتوى الفـرد ،
اجلماعة ،واملنرمة .ويرى ( Nonaka & Takeuchi ,1995:57ان فهمنا للـتعلو التنريمـ يتـاثر بالبعـد
االنطولـوج ( ، Ontological Dimensionوهـ وجهـة نرـر تـرى ان املعرفـة يـتو حتويلهـا مـن مسـتوى
االفراد  ،واجلماعات  ،اىل مستوى املنرمة .ووفقا لرأي اغل الباح ن فان التعلو الفـردي يشـكل اسـا
الــتعلو التنريم ـ  ،فعل ـ ســبيل امل ــاس اكــد ( Kimعل ـ اتيــة الــتعلو الفــردي يف املنرمــات  ،اذ ان هــذا
النوع من التعلو هو الذي حيـدل تقـدما يف الـتعلو  ،وقـد بـن ان املنرمـات تـتعلو عـرب افرادهـا  ،لـذا فهـ
تتاثر اىل حد كبري بالتعلو الفردي ،واالفـراد العـاملن هـو مـن ياخـذون بـروم املبـادرة او الفعـل ،وان الـتعلو
التنريمـ مـا هـو اال حمصـلة للـتعلو الفـردي ( . Espejo et al ,1996: 154وعليـ فـان فهـو كيفيـة تعلـو
االفـراد ميكـن ان يفسـر لنـا كيـف ميكـن ان تـتعلو املنرمـات .وهـذا اخلصـوص لـرم ( Hedberg ,1981:
 ، 55تســا ال مهمــا فيمــا اذا كانــت املنرمــات يف الواق ـ تــتعلو  ،وقــد اشــار اىل ان العديــد مــن املنر ـرين
التنريمن اليليدون معاملة املنرمات كنرو حية  ،وقد افرتضـوا ان املنرمـات هـ مب ابـة كيانـات مشـيدة
الغري  ،لذا فه من الناحية الفعلية التفعل شيةا وان اهو ماميي هـا ان لـديها جمموعـة مـن االفـراد  ،اي ان
املعرفة اجلديدة تبدأ م الفرد.
والجل الوصوس اىل فهـو افضـل للـتعلو التنريمـ  ،فانـ مـن املهـو القـاء نرـرة علـ العالقـة بـن الـتعلو
عل مستوى الفرد  ،والتعلو عل مستوى اجلماعة .ان التاكيد عل العالقة بن املستويات السابقة يذكرنا
بالتسا س التقليدي الذي لرح ( :Argryis & Schon,1996 89ومضمون د ماه املنرمة الي ميكـن
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ان تـتعلو ؟ د وقـد كانـت اجابتهمــا علـ هـذا التســا س هـو :ان جمموعـات االفـراد تعــرب عـن قـدرة تنريميــة
علـ الفعــل يف حـاس وضـ القواعــد الالامـة لصــن القـرارات واالحكــا املتعلقــة بعضـوية الفــرد يف املنرمــة ،
والتفويت وبناء السياسات واالجراءات والنرو وال قافات .ومع ما عملت تلك اجملموعات للمنرمة فان
ميكن ان يقاس عنها افا تتعلو  ،وبالتا فـان الـتعلو سـيكون علـ مسـتوى املنرمـة ايضـاMarsick & ( .
Neaman ,1996: 99

وقد مي ( Espejo et al ,1996: 155-156بن التعلو الفردي والتعلو اجلماع  ،اذ اشاروا اىل ان
الــتعلو الفــردي يشــري اىل اخلـربات الش صــية املمتلكــة مــن قبــل االفـراد الــي يتفــاعلون هــا مـ االخـرين .امــا
التعلو اجلماع  ،فان يشري اىل املشـاركة يف االهتمامـات العامـة او احلـاالت الـي تفضـ اىل حتقيـ الـتعلو
التنريم  ،وهو يلكدون ايضا عل ان املنرمات تتعلو عندما ينجع افرادها يف التغل علـ العوائـ الـي
تقلل من فرص اكتشا االخطاء وتصحيحها .ويتف م هـذا الـرأي عـدد البـت بـ مـن البـاح ن الـذين
مي وا بن التعلو الفردي و اجلماع والتعلو التنريم  ،اذ اكدوا عل ان الـتعلو علـ مسـتوى اجلماعـة هـو
مب ابــة اجلســر الــذي يـرب بــن الــتعلو الفــردي والــتعلو التنريمـ  ،فمــن خــالس الــتعلو اجلمــاع يــتو حتويــل
تصورات االفراد ومعرفتهو اىل تعلو تنريم Marsick & Neaman ,1996: 102( .

 -1عمل ات ال لم ال نظ مي
ان االمنــوذ او االلــار الســائد لفهــو الــتعلو التنريمـ قــد تــاثر بشــكل كبــري مبنرــور معاجلــة املعلومــات
( ، Cyert & March ,1992:16واملنرمات باتت تـدرإ اتيـة ان تلـك القـدرة علـ معاجلـة املعلومـات
الي تتم ل مراحلها بــ :اكتسـاب ونشـر وتفسـري وخـ ن املعلومـات عـرب املنرمـة (. Huber,1991:88-89
وهــذا اخلصــوص ،فقــد اكــد اغل ـ البــاح ن ان الــتعلو التنريم ـ هــو :عمليــة متعــددة املراحــل تتكــون مــن
اكتسـاب املعلومــات ونشــرها وتفســريها وخ فــا . Boisot & Child ,1996 :600( .وان هــذ املراحــل
ه  :مب ابة اخلطوات الرئيسة يف حتويل املعلومات اىل معرفة وتلع دورا مفاهيميا اساسيا يف ادبيات التعلو
التنريمـ ( . Pawlowsky ,2003: 68وقـد لـور ( Huber ,1991: 88-115اسـتاذ الدراسـات العليـا
يف كليــة ادارة االعم ــاس جلامعــة اوســأ  /تكس ــا يف مقالت ـ املوس ــومة (ORGANIZATIONAL
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LEARNING:

 LITERATURESامنوذج ـ ــا ش ـ ــدد فيـ ـ ـ علـ ـ ـ اتي ـ ــة اربع ـ ــة عملي ـ ــات يف ال ـ ــتعلو التنريمـ ـ ـ تتم ـ ــل
يف:اكتساب املعرفة  ،وتواي املعلومات وتفسـريها  ،والـذاكرة التنريميـة .يضـا اىل ذلـك اعتمـد كـل مـن
;Slater & Narver,1995 ; Jones,2006 ; Martinez-Leon & Martinez-Garcia,2011

 .Santos-Vijande et al ,2012اربعــة ابعــاد للــتعلو التنريم ـ وه ـ  :اكتســاب املعلومــات  ،نشــر
املعلوم ــات  ،تفس ــري املعلوم ــات  ،وال ــذاكرة التنريمي ــة .وبن ــاءا علـ ـ م ــا س ــب  ،وباالعتم ــاد علـ ـ امن ــوذ
) (Huberوالبــاح ن اآلخ ـرين يف اعــال تبــق الباح ـان العمليــات اآلتيــة كابع ــاد للــتعلو التنريم ـ يف
الدراسة احلالية وه :
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أ -ا سا الم لومات
مي ل اكتساب املعلومات اخلطوة االوىل يف عملية التعلو التنريم ويقصد ها:حتديد املعلومات املالئمة
واملفيــدة للمنرمــة والعمــل مــن اجــل احلصــوس عليهــا مــن املصــادر الداخليـة واخلارجيــة .علمــا ان املنرمــات
قـادرة علـ تعلـو مــا تعلمـ االفـراد العـاملن فيهــا مـن خــالس تفـاعلهو مـ الـرا اخــرى تلـك معلومــات
مهمة  ،وتعلو هذ املعلومات عرب تلف الطرت االدراكية والسلوكيةBoisot & Child ,1996 :601(.
ان هذا النوع من التفاعل حيدل يف حاالت متنوعة منها عل سبيل امل اس  ،الكادر التسـويق يف منرمـة
ما قد حيصل عل معلومـات مهمـة ذات صـلة بالسـوت مـن خـالس االجتماعـات الـي تعقـد مـ اجملهـ ين ،
واملواعن وغريهو .كذلك حتصل املنرمة عل املعلومات من خربة العاملن فيهـا م ـاس ذلـك  ،قـد توظـف
املنرمــة بعــت العــاملن الــذين ميتلكــون معرفــة تســويقية مهمــة  ،او ايــة معرفــة يف جمــاالت عملهــا االخــرى.
يضــا اىل ذلــك  ،فــان املنرمــة قــدتكون مصــدرا مهمــا للمعلومــات ،ويف م ــل هــذ احلالــة تكــون املنرمــة
مب ابة ون معريف يستطي العاملون است را املعلومات املفيدة من .
Information Acquisition

 شر الم لوماتمبج ــرد احلص ــوس عل ـ املعلوم ــات يف ــرتض نش ــرها ع ــرب املنرم ــة  ،اي جعله ــا متاح ــة لك ــل االجـ ـ اء او
الوحــدات التنريميــة ،وعل ـ وج ـ اخلصــوص الوحــدات الــي تكــون بــامس احلاجــة هلــاSlater & :65( .
 Narver,1995وفيم ــا يتعل ـ ـ ب ــذلك  ،تس ــت د املنرم ــات اس ــالي متنوع ــة ميك ــن م ــن خالهل ــا نش ــر
املعلومـات ،ومــن بـن اهــو هــذ االسـالي  ،اســلوب الرسـائل املوجهـ  ،واســلوب الرسـائل املل صــة .فعــن
لري الرسائل املوجه تواع املعلومات او تنشر اىل وحدات تنريميـة حمـددة  ،يف حـن تسـع املنرمـة مـن
خالس تبين اسلوب الرسائل املل صة اىل تقليل حجو املعلومات واعادة تشكيل املعق بتمانة تامةDaft (.
Information Dissemination

&Huber ,1987: 4

ان نشــر املعلومــات حيقـ ثالثــة متضــمنات للــتعلو التنريمـ تتم ــل ب ـ :أ -افــا ت يــد مــن ســرعة الــتعلو
التنريم من خالس توجي الرسـائل وتل يصـها .ب -تعـ ا مـن تعلـو االفـراد والوحـدات التنريميـة ومـن ت
املنرمة ككل الفا تتضمن مصادر عديدة للمعلومات - .ت يد من املعرفة التنريمية خاصة يف احلاالت
الــي التعــر فيهــا املنرمــة مقــدار املعلومــات املتاحــة لــديها فعليــا لغايــة مــا يــتو جتمي ـ اج ـ اء املعلومــات
امل تلفة يف الذاكرة الرئيسةJones,2006: 55).
ج-تفس ر الم لومات
يعــد غالبيــة البــاح ن مرحلــة تفســري املعلومــات جـ ءا مهمــا يف عمليــة الــتعلو التنريمـ كــون املــدراء او
العاملن قد ميتلكون املعلومة املالئمة اال افو يفشلون يف اعطاء التفسري الصحيع هلـا .مـن جانـ آخـر ،
ان املعرفة املتولدة من تفسري املعلومات يتو استيعاها داخل النرا القائو عند املستوين الفردي واجلمـاع
Information Interpretation
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( . Pawlowsky et al ,2003:777لذا يفرتض حتويل املعرفة الضمنية اىل معرفة صرحية لتسهيل املشاركة
فيها ومن ت دجمها يف الروتن واإلجراءات التنريميةBoisot & Child ,1996: 604( .
وةصوص التفسريات املتنوعة للمعلومات فقد اكد ( Slater & Navaer,1995 :68عل ضرورة ان
يتحقـ امجــاع املعنيــن سـواء كــانوا مــدراء او عــاملن او االثنــن معــا علـ كــل او بعــت هــذ التفسـريات.
يضــا اىل ذلــك  ،ا ـ ان يتمت ـ اف ـراد املنرمــة بشــعور املشــاركة يف التفســري مــن اجــل توليــد امل يــد مــن
التفسريات الشاملة للمعرفة اجلديدة.
د-ال ا ر ال نظ م
ان املرحلــة االخــرية يف الــتعلو التنريم ـ تتضــمن ايــداع املعرفــة اجلديــدة يف ذاكــرة املنرمــة  ،وان هــذ
املعلومـات يـتو حتويلهــا اىل فعـل تنريمـ جديــد  ،فضـال عــن اعـادة تعـديل روتينــات واجـراءات املنرمــة يف
ضوء تلك املعرفة الي يتو خ فا . Jones,2006 :45( .والذاكرة التنريمية تتضـمن جـ ئن تـا  ،الت ـ ين
اواالحتفــا باملعلومــات  ،واســرتجاع املعلومــات .ان املعلومــات امل ونــة يف الــذاكرة التنريميــة قــد تكــون
حــوس القواعــد و االج ـراءات والتكنولوجيــا و املعتقــدات وال قافــات الــي يــتو تبنيهــا عــرب عمليــات التنشــةة
االجتماعيــة . Levitt & March ,1988:320( .وهـ عــادة تصــنف اىل معلومــات صــلبة ومعلومــات
ناعمة  ،ويقصد باملعلومات الصلبة املعلومات الي تسجل عل الوثـائ وامللفـات ،وتتجسـد يف اجـراءات
العمــل والروتينــات وغــري ذلــك .امــا املعلومــات الناعمــة  ،فهـ تتضــمن املعلومــات امل نــة يف عقــوس افـراد
املنرم ـة .وفيمــا يتعل ـ  ،باســرتجاع املعلومــات فان ـ يعتمــد عل ـ مــدى ت ـوافر املعلومــات امل ونــة ومســتوى
االسرتجاع  ،وان توافر املعلومات يعتمـد علـ سـهولة ااـاد املعلومـات و مـدى تكـرار اسـت دامها .علمـا
ان هنـاإ مســتوين الســرتجاع املعلومــات وتــا علـ مســتوى االفـراد وعلـ مســتوى املنرمــةWalsh & (.
. Ungson ,1991:32
Organizational Memory

ثالثا -العالقة بني الهيكل التنظيمي والتعلم التنظيمي

مبا ان اهليكل التنريم يتسو بالدينامية  ،لذا ميكن تغيري عرب الوقت اذا تغريت الرـرو التنريميـة ،
هــذا مــن جان ـ  ،وميكــن تعديل ـ بالشــكل الــذي يســاعد االف ـراد العــاملن يف املنرمــات عل ـ اكتســاب
اخلربات واملعار اجلديدة من جان آخر .وقد اشار( Fiol & Lyles ,1985ان اهليكل التنريم يلثر
يف ق ـ ــدرة املنرم ـ ــات عل ـ ـ الـ ــتعلو الس ـ ــباب عدي ـ ــدة منهـ ــاMartinez-Leon & Martinez-( :
Garcia,2011: 543

 .2ان التعلو التنريم اسد عمليات ،او يفارسات فيها بعت اخلصوصية ملنرمة دون غريها  ،لذا فان
للهيكل التنريم دور اساس يف تشكيل م ل هذ املمارسات.
 .1اهليكل التنريم يقو بتحديد آليات التفاعل يفـا يسـاعد يف عمليـة النهـوض بعمليـات الـتعلو داخـل
املنرمة.
 .7يلثر اهليكل التنريم يف تدف املعلومات الي حتتا اليها عملية التعلو داخل املنرمات.
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 .6حتتــا النشــالات التعليميــة اىل التنســي  ،وان اآلليــات الــي تســت د يف اجنــاا الفعاليــات التنســيقية
تلع دورا مهما يف تشكيل عمليات التعلو التنريم .
يتضع من االسباب الوارد اعال ان اهليكل التنريم ل تتثري كبـري علـ الـتعلو التنريمـ مـن خـالس
دور يف حتديد آليات التفاعل والتنسي وتدف املعلومات وغري ذلك .وقد اتف (Morgan & Ramirez
 ,1984:13م ما جاء ب ( Fiol & Lylesحوس التتثري الكبري للهيكل التنريم عل الـتعلو التنريمـ
 ،اذ اش ــارا اىل ان املرون ــة والالمرك ي ــة واهلياك ــل العض ــوية تع ـ ا عملي ــات ال ــتعلو داخ ــل املنرم ــات  ،اذ ي ــرا
الب ــاح ن ان املنرم ــات ميك ــن ان تص ــمو بطريق ــة تعـ ـ ا م ــن عملي ــات ال ــتعلو فيه ــا .وق ــد ب ــن ( Hong
 ,1999:89ان بالرغو من االهتما القليل الذي نال موضوع العالقة بن اهليكـل والـتعلو التنريمـ  ،اال
ان ـ مــن املتوق ـ ان اهليك ــل التنريم ـ م ـ خصائص ـ العضــوية يع ـ ا ثقاف ــة الــتعلو يف املنرمــات .يف ح ــن
يرى( Shipton et al ,2002: 58ان هناإ عالقة سـلبية بـن اهلياكـل الـي تتسـو باملرك يـة وآليـات الـتعلو
التنريمـ  .مــن جانـ آخــر اشــار ( Huang et al ,2011: 1106اىل ان اهلياكــل العضــوية هـ اك ــر
ارتبالا م عمليات التعلو  ،فعل سبيل امل اس  ،ان اهلياكل العضوية تشج الالمرك ية يف عمليات اختاذ
الق ـرار وبالتــا فه ـ تســمع لالف ـراد يفــن ميتلكــون املعرفــة الضــمنية مبشــاركة اكــرب يف م ــل هــذ العمليــات.
وةصـوص العالقــة بــن حجــو املنرمــة وعمليــات الــتعلو التنريمـ فقــد اشــار (Davenport & : 150
 Prusak ,1998ان عملية خل ومشاركة وحتويل املعلومات او املعرفة تكون اسـهل يف املنرمـات الصـغرية
واملتوسطة باملقارنة م املنرمات الكبرية  ،آخذين باالعتبار عنصـر قـوى العمـل كمقيـا حلجـو املنرمـة.
ووفقـا لـرأي ( Martinez-Leon & Martinez-Garcia,2011: 543ان اهليكـل التنريمـ يلعـ ايضـا
دورا اساســيا يف قــدرة املنرمـة علـ حتديــد مصــادر املعرفــة املطلوبــة واكتســاب املعرفــة اجلديــدة  ،ودجمهــا يف
الذاكرة التنريمية .ومن هذا املنطل  ،فان للهيكل التنريم اتية كبرية يف كيفية معاجلة املنرمة للمعرفة.
يتضع يفا تقد يف اعال  ،ان لنم اهليكل التنريم اتية خاصة يف دعو عمليـات الـتعلو التنريمـ
علـ ـ مس ــتوى االفـ ـراد  ،واجلماع ــة  ،واملنرم ــة كك ــل .فم ــن خاللـ ـ يس ــتطي امل ــدراء ص ــياغة االنش ــطة
التنريمي ــة وحتدي ــد االجـ ـراءات والعملي ــات االداري ــة ذات الص ــلة مبراح ــل او عملي ــات ال ــتعلو التنريم ـ ـ ،
وبالتا فان قد يسهو او يعي قدرة املنرمة عل االستجابة للمستجدات البيةية.
المبحث الثالث :الجان الميداني
أوال .مقياس البحث

صمو مقيا البح باالعتماد عل مقيا ) (Likertاخلماس ،ومت إخضاع لالختبارات االتية-:
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.3اتساق وثبات مق ا البحث
قا الباح ان بالتتكد من اتسات وثبات مقاييس البح بطريقة إلفا كرونباخ ،وقد مت حسـاب معامـل
ال بات للمقاييس باست دا معامل إلفا كرونباخ وقد بلغت قيمة املعامل ( ، 0882وه مقبولة إحصائيا
يف البحول اإلدارية والسلوكية الن قيمتها اكربمن (، 0835وتدس عل االتسات الداخل للمقيا .
 .1الصدق الظاهري لمق ا البحث:
هد التتكد من الصدت الراهري ملقيا البح مت عرض بصيغت النهائية عل عدد من امل تصن
(ملحـ رقــو ، 2وقــد اعتمــدت املالحرــات الــي أبــدوها  ،وعــدلت فقـرات املقيــا مبــا يــتالء واملقرتحــات
املذكورة.
ثانيا :اإلحصائيات الوصفية:

يالحظ يف جدوس رقو ( 6مصفوفة االرتباط واإلحصائيات الوصفية ملتغريات الدراسة:
 -3المر زي )(Cent.
حق بعد املرك ية وسطا حسابيا مواونا مقدار ( ، 7848وهو اعل من الوسـ الفرضـ البـالل (7
 ،بــاارا معيــاري بلــل ( ، 2804وهــذا يــدس عل ـ ان املنرمــة املبحوثــة تعتمــد عل ـ املرك يــة يف تســيري
اعماهلــا  ،ويــدعو ذلــك اخنفــاض قيمــة االاـرا املعيــاري يفــا يلشــر اتســات اجابــات افـراد العينــة ةصــوص
البعد املذكور.
 -1الرسم )(Form.
بل ــل الوسـ ـ احلس ــاي امل ــواون لبع ــد الر ي ــة (، 7838وه ــو اعلـ ـ م ــن الوسـ ـ الفرضـ ـ الب ــالل (7
،باارا معياري بلـل( ، 0893وهـذا يـدس علـ ان املنرمـة قيـد الدراسـة تعتمـد الر يـة اىل حـد كبـري عـرب
توثي ـ االوامــر والتعليمــات والت ـ ا العــاملن هــا .ويــدعو ذلــك اخنفــاض قيمــة االا ـرا املعيــاري مــا يلشــر
اتسات اجابات افراد العينة ةصوص بعد الر ية.
 -1ال خصص ()Spe.
حق بعد الت ص وسطا حسابيا مواونا مقدار ( ، 7899وهو اعل مـن الوسـ الفرضـ البـالل
(، 7وهــذا يــدس علـ وجــود الت صـ بدرجــة عاليــة اىل حــد مــا يف املنرمــة قيــد الدراســة .ويــدعو ذلــك
اخنفاض قيمـة االاـرا املعيـاري البالغـة ( ، 2806يفـا يلشـر اتسـات اجابـات افـراد العينـة ةصـوص البعـد
املذكور.
 -4ال ق د()Comp.
بلــل الوسـ احلســاي املــواون لبعــد التعقيــد ( ، 7841وهــو اعلـ مــن الوسـ الفرضـ البــالل (، 7
وهذا يدس عل وجود درجـة عاليـة مـن التعقيـد يف املنرمـة املبحوثـة .ويـدعو ذلـك قيمـة االاـرا املعيـاري
البالغة ( ، 2804يفا يعين تقارب اجابات افراد العينة وقوة اتفاقها.
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جدوس رقو ( 6مصفوفة االرتباط ،واألوساط احلسابية واالارافات املعيارية ملتغريات البح (= 86
Cen.
Cen.
Form.

Spe.

Comp.

Stru.

Acq.

Diss

Intr.

Me.

Org. L

وس
حساي
اارا
معياري

Form

Spe.

Comp.

Stru.

Acq.

Diss.

Intr.

Me.

N

Org.
L

2
*0869
*

2

*0861

*0851

*

*

*0876

2

0828

*0814

2

*0880

*0835

*0834

*0859

*

*

*

*

0824-

0805

*

0823-

*0815

2
0829-

*0871

*0879

*0876

*

*

*

0803-

0803

0826

0828

0825

0810

0805

0820

*0823

0809

0824

0825

0829

0810

7848

7838

7899

7841

7832

185

2804

0893

2806

2804

2805

2871

0827

*0862

2
0823-

2

0820

*0817

*0817

2

0805

*0887

*0872

*

*

*0864

*0859

*0837

*0843

*

*

*

*

782

1885

1895

0893

2875

2877

*

املصدر:إعداد الباح ان

*معنوي عند مستوى .%5

** معنوي عند مستوى .%1
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 -5اله كل ال نظ مي()Struc.
نــاس متغ ــري اهليك ــل التنريم ـ وس ــطاد حس ــابياد مواونــا عام ــا بل ــل ( ، 7832وه ــو اعل ـ م ــن الوس ـ
الفرض البالل ( ، 7ما يدس عل ان من اهليكل التنريم السائد عل مستوى املنرمة واملصان التابعة
هلا هو النم اآل الذي يعتمد عل تبين املرك ية والر ية والت ص والتعقيد اىل حد كبري .ويدعو ذلك
اخنفاض قيمة االارا املعياري البالغة ( ، 2805ما يعين اتسات اجابات افراد العينة حـوس متغـري اهليكـل
التنريم .
 -6أ سا الم لومات ()Acq.
حق بعد اكتساب املعلومات وس حساي مواون مقدار ( ، 185وهـو اعلـ مـن الوسـ الفرضـ
البــالل ( ، 7بــاارا معيــاري عــا بلــل ( ، 2871مــا يــدس عل ـ ادراإ عينــة البح ـ لضــعف ت ـوافر هــذا
البعد يف املنرمة جمتم الدراسة .يضا اىل ذلك  ،كانت قيمة االارا املعياري مرتفعة اىل حد ما  ،ما
يعين تشتت اجابات العينة حوس هذا البعد.
 -7شر الم لومات()Diss.
بلل الوس احلساي املواون لبعد نشر املعلومات ( ، 782وهو اعل من الوس الفرض البالل (7
 ،مــا يــدس عل ـ ان نشــر املعلومــات ينــاس اهتمــا حمــدود اىل حــد مــا مــن قبــل املنرمــة موضــوع البح ـ ،
ويدعو ذلك قيمة االارا املعياري البالغة ( . 0893ما يلشر ان البيانات متجانسة.
 -4تفس ر الم لومات()Intr.
بلل الوس احلساي املواون لبعد تفسري املعلومات ( 1885وهو اقل من الوسـ الفرضـ البـالل (7
 ،ما يعين ضعف توافر هذا البعد يف املنرمة موضوع الدراسة  ،ويع ا ذلك ارتفاع قيمة االارا املعياري
اىل حد ما والبالغة ( . 2875ما يلشر تشتت اجابات افراد العينة وعد اتفاقها حوس هذا البعد.
 -1ال ا ر ()Memo.
حقـ بعــد الــذاكرة التنريميــة وســطاد حســابياد مواونــا بلــل) ، 1895وهــو اقــل مــن الوس ـ الفرض ـ
البالل ( ، 7ما يدس عل ضعف توافر هذا البعد يف املنرمـة املـذكورة  ،ويعـ ا ذلـك ارتفـاع قيمـة االاـرا
املعياري اىل حد ما والبالغة ( ، 2877وهذا يلشر ضعف جتانس اجابات العينة وعد اتفاقها حوس هذا
البعد.
 -30ال لم ال نظ مي()Org.lear.
ناس متغري التعلو التنريم وسطاد حسابيادعاما مواونا بلل ( ، 1884وهو اولـت مـن الوسـ الفرضـ
البالل ( ، 7ما يعين ضعف توافر متغري التعلو التنريم يف املنرمة موضوع البحـ  ،وعـ ا ذلـك ارتفـاع
قيمــة االاـرا املعيــاري اىل حــد مــا والبالغــة ( ، 2874مــا يلشــر ضــعف اتفــات افـراد عينــة الدراســة حــوس
هذا املتغري.
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ثالثا :اختبار فرضيات البحث

اخ با رض ات اال تباط
اعتمد الباح ان عل معامل ارتبـاط ( Pearsonمـن اجـل اختبـار الفرضـية الرئيسـة االوىل  ،ومـا انب ـ
عنها من فرضيات فرعية وعل النحو األيت:
 -3اخ با الفرض الفرع األولى:
يتبــن مــن جــدوس رقــو ( 6ان قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد املرك يــة ومتغــري الــتعلو التنريمـ بلغــت
( ، 0809وه ـ قيمــة وان كانــت موجبــة اال افــا ضــعيفة ج ــدا وغــري دالــة احصــائيا  ،مــا يعــين ان تقيي ــد
املنرمة حلريـة تصـر االفـراد والوحـدات التنريميـة ،وحصـر عمليـة اختـاذ القـرارات يف املسـتويات العليـا مـن
شتن يضعف االنشطة والفعاليات اخلاصة بالتعلو التنريم داخل املنرمة املذكورة.
 -1اخ با الفرض الفرع النا :
يتبــن مــن جــدوس رقــو ( 6ان قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد الر يــة ومتغــري الــتعلو التنريمـ بلغ ـت
( ، 0824وه ـ قيمــة موجبــة اال افــا ضــعيفة وغــري دالــة احصــائيا  ،وتفســر هــذ العالقــة ان التوس ـ يف
اعتمــاد الر يــة مــن خــالس توثي ـ االوامــر والتعليمــات واالج ـراءات وال ـ ا العــاملن بضــرورة العمــل مبوجبهــا
وعد اخلرو عنها قيد حرية هلالء يف التعامل م املها املكلفن ها  ،هذا من جان  ،وان هذا التوس
قد اضعف اىل حد كبري انشطة وفعاليات التعلو التنريم داخل املنرمة املذكورة من جان آخر.
 -1اخ با الفرض الفرع النالن :
يتبن من جدوس رقو ( 6ان قيمة معامل االرتباط بن بعد الت ص ومتغري التعلو التنريمـ بلغـت
( ، 0825وه قيمة موجبة وضعيفة و غريدالة احصائيا ،ما يعـين ان توسـ املنرمـة موضـوع الدراسـة يف
اعتماد اسلوب الت ص العا يلدي اىل ضعف االنشطة والفعاليات ذات الصلة بـالتعلو علـ مسـتوى
العاملن واملنرمة ككل.
 -4اخ با الفرض الفرع الراب :
يتبــن مــن جــدوس رقــو ( 6اعــال ان قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد التعقيــد ومتغــري الــتعلو التنريمـ
بلغت ( 0829وه قيمة موجبة ولكنها غري دالة احصائيا .و تفسر هذ العالقة ارتفاع مستوى التعقيد
يف املنرمة موضوع الدراسة واملتم ل بوجود درجـة عاليـة مـن التـداخل واالادواجيـة يف االنشـطة والفعاليـات
وتعــدد املســتويات االشـرافية  ،مــا ادى اىل عــد االهتمــا بتنميــة قابليــات الــتعلو التنريمـ داخــل املنرمــة
املذكورة.
بعد اختبار الفرضيات الفرعية املنب قة عن الفرضية الرئيسة االوىل قا الباح ان باختبار الفرضية الرئيسة
االوىل بشكل عا ،وتبن مـن جـدوس رقـو ( 6اعـال ان قيمـة معامـل ارتبـاط اهليكـل التنريمـ مـ الـتعلو
التنريم وبشـكل عـا بلغـت ( ، 0810وهـ قيمـة موجبـة وغـري دالـة احصـائيا ،مـا يـدس علـ ان اهليكـل
التنريم املعتمد من قبل املنرمة املبحوثة وبصيغتها احلالية ال ميكن ان تساهو يف حتسن التعلو التنريم
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بالشــكل الــذي يســاعدها عل ـ التكيــف للمتغ ـريات البيةيــة ،ومــن ت عــد قــدركا عل ـ منافســة املنتجــات
االجنبية يف االسوات احمللية والعاملية.
اخ با رض ات االثر-:
است د الباح ان حتليل االادار البسي من اجـل اختبـار الفرضـية الرئيسـة ال انيـة ومـا تفـرع عنهـا مـن
فرضيات فرعية وحس اجلدوس االيت:
جدوس رقو ( 5اختبار الفرضية الرئيسة ال انية
تابع

مستقل
Cent.
Form.

Organizational Learning
Α
β
.6..
36.2
.6.3
1862
.6..

F

R2

.6..0
36.2

.6...
.6.30

.6..

.6.32

Spe.
1860
.6.20
26.0
.6..
Comp.
1819
.6..
26.3
.63.
Stru.
1808
 تبلل قيمة ( Fاجلدولية عند مستوى معنوية . 4836( %2 تبلل قيمة ( Fاجلدولية عند مستوى معنوية . 7883( %5يتبن من جدوس رقو ( 5ما يتيت-:
 -2إن قيمة معامل اادار بعد املرك ية عل متغري التعلو التنريم بلغت ( 0804وه قيمة موجبة
اال افا ضعيفة وغري دالة احصائيا ،ما يلشر ان هذا التاثري غري فعـاس مـن الناحيـة العمليـة ،ويـدس علـ إن
الــتعلو التنريمـ يـ داد مبقــدار ( 0804إذا ااداد اســت دا املنرمــة للمرك يــة يف ادارة نشــالاكا،وما يــدعو
ذلـك إن قيمــة ( Fاحملســوبة ألمنــوذ االاــدار قــد بلغـت ( ، 08443وهـ قيمــة غــري معنويــة ،وقــد بلغــت
قيمة معامل التحديد( ، 08008وهـذا يعـين إن بعـد املرك يـة يفسـر مـا نسـبت ( %088مـن التغـريات الـي
تط ـرأ عل ـ الــتعلو التنريم ـ  .إن النتــائ أعــال تــدعو صــحة الفرضــية الفرعيــة االوىل الــي تــن عل ـ عــد
وجود عالقة أثر ذات داللة معنوية بن بعد املرك ية والتعلو التنريم .
 -1إن قيمــة معامــل ااــدار بعــد الر يــة عل ـ متغــري الــتعلو التنريم ـ بلغــت (، 0821وه ـ قيمــة
موجبة اال افا ضعيفة وغـري دالـة احصـائيا ،مـا يلشـر ان هـذا التـاثري غـري فعـاس مـن الناحيـة العمليـة ،ويـدس
عل إن التعلو التنريم ي داد مبقدار ( 0821إذا ااداد است دا املنرمة للر يـة يف ادارة نشـالاكا .ومـا
يدعو ذلك إن قيمة ( Fاحملسوبة ألمنـوذ االاـدار بلغـت ( ، 1827وهـ قيمـة غـري معنويـة ،وقـد بلغـت
قيمة معامل التحديد( . 08015وهـذا يعـين إن بعـد الر يـة يفسـر مـا نسـبت ( %185مـن التغـريات الـي
تط ـرأ عل ـ الــتعلو التنريم ـ  .إن النتــائ أعــال تــدعو صــحة الفرضــية الفرعيــة ال انيــة الــي تــن عل ـ عــد
وجود عالق ة أثر ذات داللة معنوية بن بعد الر ية والتعلو التنريم .
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 -7حقـ بعــد الت صـ معامــل ااــدار علـ متغــري الــتعلو التنريمـ مقــدار (، 0822وهـ قيمــة
موجبة وغري دالة احصـائيا .مـا يلشـر ان هـذا التـاثري غـري فعـاس مـن الناحيـة العمليـة ،ويـدس علـ إن الـتعلو
التنريم ي داد مبقدار ( 0822إذا ااداد است دا املنرمة للت ص يف ادارة نشالاكا .وما يدعو ذلك
إن قيمة ( Fاحملسـوبة ألمنـوذ االاـدار بلغـت ( 2898وهـ قيمـة غـري معنويـة ،وقـد بلغـت قيمـة معامـل
التحديد( ، 08017وهذا يعين إن بعد الت ص يفسر ما نسبت ( %187من التغريات الي تطـرأ علـ
التعلو التنريم  .إن النتائ أعال تدعو صحة الفرضـية الفرعيـة ال ال ـة الـي تـن علـ عـد وجـود عالقـة
أثر ذات داللة معنوية بن بعد الت ص والتعلو التنريم .
 -6حق بعد التعقيد معامل اادار عل متغري التعلو التنريم مقدار (، 0824وهـ قيمـة موجبـة
وغري دالة احصائيا ،ما يلشر ان هذا التاثري غري فعاس من الناحية العملية ،ويدس عل إن التعلو التنريم
ي داد مبقدار ( 0824إذا ااداد التعقيد يف ادارة نشالات املنرمة ،وما يدعو ذلك إن قيمـة ( Fاحملسـوبة
ألمنــوذ االاــدار بلغــت ( 7823وه ـ قيمــة غــري معنويــة ،وقــد بلغــت قيمــة معامــل التحديــد(، 08073
وهــذا يعــين إن بعــد التعقيــد يفســر مــا نســبت ( %783مــن التغ ـريات الــي تط ـرأ عل ـ الــتعلو التنريم ـ .إن
النتائ أعال تدعو صحة الفرضية الفرعية الرابعة الي تن عل عد وجود أثر عالقة ذات داللة معنوية
بن بعد الر ية والتعلو التنريم .
 -5ان قيمــة معامــل ااــدار متغــري اهليكــل التنريم ـ علـ متغــري الــتعلو التنريم ـ بلغــت (، 0812
وه قيمة موجبة وغري دالة احصائيا ،ما يلشر ان هـذا التـاثري غـري فعـاس مـن الناحيـة العمليـة ،ويـدس علـ
إن التعلو التنريم ي داد مبقـدار ( 0812إذا اااد اهتمـا الشـركة باهليكـل التنريمـ  .ومـا يـدعو ذلـك إن
قيمــة ( Fاحملســوبة ألمنــوذ االاــدار بلغــت ( ، 7861وه ـ قيمــة غــري معنويــة ،وقــد بلغــت قيمــة معامــل
التحديـد( ، 0806وهـذا يعــين إن متغـري اهليكــل التنريمـ يفســر مـا نســبت ( %6مـن التغـريات الـي تطـرأ
عل التعلو التنريم  .إن النتائ أعال تدعو صحة الفرضية الرئيسة ال انية الي تن عل عد وجود أثر
عالقة ذات داللة معنوية بن اهليكل التنريم والتعلو التنريم .
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات

اظهرت الدراسة عدد من االستنتاجات ه :
 .2دلت نتائ التحليل االحصائ الستجابات افراد العينة  ،ان بعد املرك ية جاء بوس حساي مـواون
مقــدار ( ، 7848وهــو اعل ـ مــن الوس ـ الفرض ـ البــالل ( ، 7مــا يلشــر ان ادارة املنرمــة موضــوع
البحـ م تــدعو مشــاركة العــاملن يف صــياغة ر يــة املنرمــة وإسـرتاتيجيتها بالشــكل املطلــوب  ،وان
الصــالحيات املمنوحــة هلــو غــري كافيــة الجنــاا االعمــاس املكلفــن هــا  ،وان اغلـ االفكــار الــي تطــرم
من قبلهو ر عرب سلسلة لويلة من التدر االداري قبل وصوهلا اىل االدارة العليا.
67

ال دد31 :

.1

.7

.6

.5

.4

.3

حق بعد الر ية وس حساي مواون بلغت قيمت ( ، 7838وهو اعل من الوس الفرض البالل
( ، 7ما يدس عل ان هناإ درجة عالية من توثي االوامر والتعليمات واالجراءات التنريميـة  ،وان
السياسات واالجراءات املعتمدة يف ك ري من االحيان حتـوس دون وصـوس املعلومـات اىل اجلهـات الـي
ه حباجة اليها بالوقت املناس  ،هذا فضال عن الت ا العاملون بالتوجيهات والتعليمات عند تنفيذ
االنشطة والفعاليات املسندة اليهو.
جاء بعد الت ص بتعل وس حساي مواون مقـدار ( ، 7899وهـو اعلـ مـن الوسـ الفرضـ
( ، 7ما يعين ان الت ص يف املنرمة املبحوثة يتوافر بدرجة عالية اىل حد ما  ،اذ جند ان العاملن
يكلف ــون باالعم ــاس ال ــي تتفـ ـ م ـ ـ ق ــدراكو وم ــلهالكو  ،وه ــو يقوم ــون بتتدي ــة امله ــا ذات الص ــلة
بت صصــاكو الوظيفيــة دون غريهــا  ،وعليـ يشــعرون بامللــل لقلــة عــدد االنشــطة والفعاليــات املكلفــن
ها.
يف حن حق بعد التعقيد وسـ حسـاي مـواون مقـدار ( ، 7841وهـو اعلـ مـن الوسـ الفرضـ
البــالل ( ، 7م ــا يلشــر ان االنش ــطة واالنرمــة الفرعي ــة يف املنرمــة تتم ــاي عــن بعض ــها  ،اذ جن ــد ان
االهدا التنريمية تتسو بالتعدد والتنـوع  ،وان هنـاإ عـدد كبـري مـن املسـتويات االشـرافية  ،وتواجـ
املنرمــة املبحوثــة صــعوبة يف التنســي والســيطرة علـ االنشــطة والفعاليــات الــي تقــو هــا  ،هــذا فضــال
عن وجود درجة عالية من التداخل واالادواجية يف ما بينها.
وقد جاء متغري اهليكل التنريم بوس حساي مواون بلغت قيمت ( ، 7832وهو اعل من الوس
الفرض ( ، 7ما يدس عل ان من اهلياكل التنريمية السائدة عل مستوى املنرمة واملصان التابعة
هلا موضوع البح هو النم اآل الذي يعتمد املرك ية  ،والر يـة  ،والت صـ  ،والتعقيـد اىل حـد
كبري.
اظهــرت نتــائ التحليــل االحصــائ ان بعــد اكتســاب املعلومــات حق ـ اولــت وس ـ حســاي مــواون
مقــدار ( ، 185وهــو اقــل مــن الوسـ الفرضـ ( ، 7مــا يلشــر ان اخلطــوة االوىل يف عمليــة الــتعلو
التنريم تعاين من ضعف كبري يتم ل يف عد قدرة املنرمة موضوع البح عل حتديد املعلومات
املناســبة الــي ينبغـ احلصــوس عليهــا ،اذ جنـد ان املنرمــة املــذكورة م تــو عمليــة الــتعلو مــن يفارســات
واسرتاتيجيات املنرمـات املنافسـة  ،وتشـجي العـاملن علـ البحـ عـن كـل مـا هـو جديـد يف جمـاس
عملهــو  ،واســتقطاب االف ـراد مــن ذوي املهــارات واخل ـربات العاليــة االهتمــا الــالا  ،هــذا فضــال عــن
عد اعتماد التجارب واخلربات السابقة كتسا للعمل يف املستقبل.
يف حن جاء بعد نشر املعلومات بوس حساي مواون بلل ( ، 782وهو اعل من الوس الفرض
البــالل ( ، 7مــا يعــين ان املنرمــة كــتو اىل حــد مــا بنشــر املعلومــات  ،مــن خــالس اســت دا التقــارير
الر ي ــة كوس ــيلة لنق ــل املعلوم ــات ع ــرب الوح ــدات التنريمي ــة  ،وتش ــجي الع ــاملن علـ ـ تب ــادس اآلراء
واالفك ــار فيم ــا بي ــنهو ع ــن لري ـ تولي ــد الرغب ــة واالس ــتعداد لفع ــل ذل ــك  ،وت ــوفري ادوات تكنولوجي ــا
املعلومات الالامة لنقل املعلومات بن العاملن من جهة والوحدات التنريمية من جهة اخرى.
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 .8امــا بعــد تفســري املعلومــات فقــد حق ـ وس ـ حســاي مــواون بلغــت قيمت ـ ( ، 1885وهــو اقــل مــن
الوس ـ احلســاي املــواون ( ، 7مــا يلشــر ان املنرمــة موضــوع البح ـ تعــاين مــن ضــعف يف حتويــل
املعرفة الضمنية اىل معرفة صرحية و دجمها يف الروتن واالجراءات التنريمية  ،اذ جنـد ان املنرمـة عينـة
الدراســة تواج ـ صــعوبة يف الــت ل مــن املعرفــة القدميــة و احالهلــا مبعرفــة جديــدة  ،وضــعف امــتالإ
العــاملن لل ـربات الالامــة لتفســري املعلومــات بشــكل صــحيع  ،هــذا فضــال عــن ان ك افــة املعلومــات
املتدفقة اىل املنرمة تتجاوا قدركا عل تفسري تلك املعلومات.
 .9يف حــن جــاء بعــد الــذاكرة التنريميــة بوس ـ حســاي مــواون بلــل ( ، 1895وهــو اقــل مــن الوس ـ
احلس ــاي امل ــواون ( ، 7م ــا يلش ــر وج ــود ض ــعف واض ــع يف عملي ــة اي ــداع املعرف ــة اجلدي ــدة يف ذاك ــرة
املنرمة  ،وحتويل هذ املعرفة اىل فعل تنريم جديد  ،اذ جند ان املنرمة عينة الدراسة م تو خ ن
املعرفة اخلاصة بكيفية تنفيذ االعماس االهتما الكايف  ،وم يتو تصنيف وحفظ املعرفة بطريقة يسـهل
الوصــوس اليه ــا  ،هــذا فض ــال عــن ان اهتم ــا املنرم ــة بتوســي قاع ــدة املشــاركة يف حتدي ــد احلاج ــة اىل
املعلومات كان دون املستوى املطلوب.
 .20وقد جاء متغري التعلو التنريم بوس حساي مواون بلغت قيمت ( ، 1884وهو اقـل مـن الوسـ
احلساي املواون ( ، 7ما يلشر عد اهتما املنرمة باملتغري املذكور  ،اذ تبن مـن حتليـل اسـتجابات
افـ ـراد العين ــة يف اع ــال وج ــود تب ــاين يف ق ــيو االوس ــاط احلس ــابية املواون ــة علـ ـ مس ــتوى ابع ــاد ال ــتعلو
التنريم  ،اذ كانت اغل هذ القيو دون الوس الفرض .
 .22بلغت قيمة معامل االرتباط بن اهليكل التنريم والتعلو التنريم ( ، 081وه قيمة ضعيفة وغري
دالة احصائيا .وكانت عالقات االرتباط بن ابعاد اهليكل التنريمـ وامجـا الـتعلو التنريمـ ضـعيفة
ايضــا وغــري دالــة احصــائيا  ،اذ بلغــت قــيو معــامالت ارتبــاط املرك يــة  ،الر يــة  ،الت صـ  ،التعقيــد
( 0829 ، 0825 ، 0824 ، 089عل التوا .
 .21وفيما يتعل بعالقات التتثري  ،اتضع من التحليل االحصائ ان ابعاد اهليكل التنريم كان هلا تتثري
ضـعيف وغـري داس معنويـا  ،اذ بلغـت قيمـة  Fاحملسـوبة ل ـ (املرك يـة  ،الر يـة  ،الت صـ  ،التعقيـد
( 7823 ، 2898 ، 1827 ،08443عل التوا  ،ما يلشر ضـعف مسـاتة اهليكـل التنريمـ يف
تع ي عمليات التعلو اخلاصة باملنرمة موضوع الدراسة العتماد ات اهلياكل اآللية.
ثانيا :التوصيات

يف ضوء ما خلصت الي الدراسة احلالية من استنتاجات ميكن لرم التوصيات اآلتية:
 -2اظهـ ــرت نتـ ــائ التحليـ ــل االحصـ ــائ  ،ان ادارة املنرمـ ــة املبحوثـ ــة ـ ــار املرك يـ ــة بدرجـ ــة عاليـ ــة
وبالشكل الذي جعل منها عائقا اما اااد بيةة مشجعة عل التعلو .علي نوص بضرورة احلد من درجة
املرك ية املعتمدة عل مستوى املنرمة واملعامل التابعة هلا  ،والتوس يف منع الصالحيات مبا يضمن التوج
او تبين الالمرك ية من خالس اآليت:
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أ -مــنع اســتقاللية اكــرب الدارة االقســا واملعامــل يف جمــاس اختــاذ القـرارات الالامــة لتــدف ســري العمــل
وعلـ وجـ اخلصــوص  ،القـرارات الــي تــدعو االنشــطة والفعاليــات ذات الصــلة بعمليــات الــتعلو
التنريم .
ب -تعديل اللوائع والتعليمات الي ال تسمع بتفويت امل يد من الصالحيات للعاملن يف املنرمة.
ت -تش ــجي الع ــاملن عل ـ قب ــوس الص ــالحيات املمنوح ــة هل ــو ع ــن لري ـ ااال ــة ه ــاجس اخل ــو م ــن
ارتكاب االخطاء ،وتنمية رغباكو وتطلعاكو او حتمل امل يد من املسلليات.
ل -اتاحة الفرصة للعاملن يف التعبري عن آرائهو حوس خط الوحـدات التنريميـة الـي يعملـون هـا ،
هد تع ي مشـاركتهو ،وتنميـة مقـدراكو علـ لـرم اآلراء واالفكـار الـي مـن شـتفا تعـ ا جهـود
االدارة العليا يف جماس صياغة اسرتاتيجية املنرمة وتنفيذها.
 ت ــوفري بية ــة تش ــج الع ــاملن يف املس ــتويات ال ــدنيا عل ـ املب ــادرة يف اخت ــاذ الق ـرارات االداري ــة دونالرجوع اىل الر ساء املباشرين ،وعل وج اخلصوص القرارات الروتينية.
-1مبــا ان درجــة الر يــة املعتمــدة مــن قبــل املنرمــة موضــوع الدراســة م تشــكل دافعــا ااابيــا لعمليــات
التعلو التنريم  ،لذا نوص بضرورة العمل عل ختفيف شدة الر ية من خالس اآليت:
أ -اعــادة النرــر يف االوامــر والتعليمــات واإلج ـراءات املكتوبــة الــي تقيــد ســلوإ العــاملن والوحــدات
التنريمية من اجل اتاحة قدر كايف من املرونة  ،واالجتهاد وحرية التصر للجهات املذكورة.
ب -تشجي العاملن عل اداء االعماس وف الطريقة الي يعتقدوفا عل افا ه االنس  ،عل ان
اليلدي ذلك اىل اخلرو عن القواعد االساسية الي حتكو عمل املنرمة.
-7يتضع من نتائ الدراسة احلالية  ،ان العـاملن يـلدون عـدد حمـدود مـن املهـا املتشـاهة  ،اي مبعـق
ان ادارة املنرمــة املبحوثــة تعتمــد مــنه الت ص ـ العــا  ،والــذي كــان احــد اســباب اخنفــاض مســتوى
نشالات وفعاليات التعلو داخل املنرمة املذكورة  ،لذا نوص باآليت:
أ -تنويـ ـ امله ــا ال ــي يكل ــف الع ــاملون بتنفي ــذها  ،ه ــد اكس ــاهو امل ي ــد م ــن امله ــارات واخلـ ـربات
وإبعــادهو عــن حالــة امللــل والرتابــة الــي هــو فيهــا  ،ومبـا يعـ ا حالــة الــتعلو علـ مســتوى العــاملن
واملنرمة.
ب -ضـرورة اهتمــا املنرمــة بـ اكـرب عــدد يفكــن مــن العـاملن يف الــدورات التدريبيــة املقامــة داخــل او
خ ــار الع ـ ـرات ،وال ــي ميك ــن م ــن خالهل ــا الالعه ــو عل ـ ـ آخ ــر املس ــتجدات يف جم ــاس الص ــناعة
النسيجية.
-6احلــد مــن ظــاهرة ارتفــاع مســتوى ظــاهرة التعقيــد اهليكلـ ملــا هلــا مــن آثــار ســلبية علـ جممــل نـواح
االداء االسرتاتيج وةاصة التعلو التنريم  ،وهذا اخلصوص نوص باآليت:
أ -تطـوير سـياقات عمــل خاصـة بالتنسـي بــن تلـف انشـطة وفعاليــات الوحـدات التنريميـة التابعــة
للمنرمة.
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ب -احلــد مــن ظــاهرة التــداخل واالادواجيــة يف اال نشــطة والفعاليــات الــي تقــو هــا تلــف الوحــدات
التنريمية.
ت -اع ــادة النر ــر بص ــفة دوري ــة يف اهليك ــل التنريم ـ ـ الر ـ ـ للمنرم ــة  ،ه ــد ض ــمان اس ــتجابت
للتغريات واملستجدات البيةية بالوقت املناس .
-5اشرت نتائ الدراسـة احلاليـة حالـة مـن الضـعف يف عمليـة اكتسـاب املعلومـات  ،مـا يسـتدع مـن
املنرمة ان تو هذ العملية االهتما الالا ،السيما وافـا ـل اخلطـوة االوىل يف مراحـل الـتعلو التنريمـ
من خالس اآليت:
أ -اسـ ــتقطاب العـ ــاملن ال ـ ــذين يتمتعـ ــون مبهـ ــارات وق ـ ــدرات معرفيـ ــة متمي ـ ـ ة م ـ ــن كـ ــال اجلنس ـ ــن ،
وتشجيعهو عل التفاعل م اآلخرين سواء كانوا داخل املنرمة او يف منرمات اخرى.
ب -انشــاء وحــدة تنريميــة ختــت باملســع البية ـ ت ـرتب بقســو الت طــي واملتابعــة ،تتــوىل مهمــة مج ـ
املعلومات واعداد الدراسات ذات الصلة بواق الصناعة النسيجية وتطورها عل املستوين الولين
والعامل .
ت -تشــجي العــاملن عل ـ مناقشــة النجاحــات واالخفاقــات يف العمــل يف مــل رات او نــدوات تعقــد
هلذا الغرض  ،واعتماد هذ اآللية كمنه للتعلو يف املنرمة.
-4ضــرورة ان تــو املنرمــة نشــر املعلومــات اهتمــا اكــرب هــد تع ي ـ مشــاركة وتفاعــل العــاملن مــن
جان  ،والوحدات التنريمية م بعضها من جان آخر .وهذا اخلصوص نقرتم اآليت:
أ -كيةة البيةة املناسبة للعمل الفرق  ،من خالس توفري املستل مات املادية والبشرية الالامة.
ب -مكافتة العاملن الذين لديهو الرغبة واالستعداد يف تعليو االفراد اآلخرين يف املنرمة.
ت -تع ي البق التحتية اخلاصـة بتكنولوجيـا املعلومـات يف املنرمـة مـن خـالس رفـدها بـتجه ة حاسـوب
وانرمة تشغيل متطورة فضال عن  ،توفري الكوادر امللهلة للعمل يف هذا اجملاس.
-3مبــا ان الضــعف الــذي يشــوب عمليــة تفســري املعلومــات يف املنرمــة املبحوثــة يكمــن خلف ـ اســباب
عديدة ،والي من ابراها عد امتالإ اغل العاملن املقدرات املعرفية الي تساهو يف الوصوس اىل التفسـري
الصحيع للمعلومات او املعار اجلديدة  ،وضـعف قـدرة املنرمـة يف حتويـل املعـار الضـمنية اىل معـار
صرحية  ،وهذا اخلصوص نوص بضرورة قيا املنرمة باجراء حوارات او عقد لقاءات تطرم فيها وجهـات
نرر العاملن بشتن تلف القضايا ذات الصلة باملعلومات او املعـار علـ مسـتوى املنرمـة والصـناعات
النسيجية ومناقشتها وتدريبهو عل كيفية تفسري املعلومات بشكل صحيع.
-8ض ــرورة اهتم ــا املنرم ــة بتح ــدي قواع ــد البيان ــات بش ــكل مس ــتمر م ــن خ ــالس رف ــدها باملع ــار
واخلـربات اجلديــدة والســع وراء تعلــو ســلوكيات وتطبيـ االفكــار احلدي ــة واملتتتيــة مــن خـربات العــاملن يف
املنرمة موضوع الدراسة  ،او يفارسات وخربات املنرمـات املنافسـة  ،هـذا فضـال عـن حتويـل هـذ املعـار
اىل يفارسات تنريمية جديدة ،واست دامها يف تعديل او تصحيع املمارسات القائمة.
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ملحق رقم ()1
استمارة استبيان
السيد املستجي  ...احملرت
السال عليكو ورمحة ا) وبركات
نض ـ بــن أيــديكو اســتمارة االســتبيان للبح ـ املوســو (اثــر اهليكــل التنريم ـ يف الــتعلو التنريم ـ :
دراســة اســتطالعية آلراء عــدد مــن العــاملن يف الشــركة العامــة للصــناعات النســيجية  /احللــة  .ان القيمــة
الفعليــة لبيان ـات هــذا البح ـ تعتم ــد عل ـ االجابــة عــن مجي ـ فق ـرات االســتبانة  ،وان مــا ســتقدمو م ــن
اجابــات موضــوعية ودقيقــة ســيكون لـ االثــر املفيــد يف ا ــا هــذا البحـ  .علمــا ان االجابــات ستســت د
الغراض علمية فال حاجة لذكر االسو او التوقي عل االستمارة  ،راجن منكو وض عالمة صـع (√
واحدة اما كل فقرة من الفقرات املدرجة يف االستبانة.
شاكرين حسن تعاونكو وتقديركو التية البح العلم
الباح ان
القسو األوس :معلومات عامة
ب .أن
أ .ذكر
اجلنس
2
عدد سنوات اخلدمة
1
العمر
7
التحصيل الدراس
6
عدد الدورات التدريبية
5
القسو ال اين :متغريات البح
املتغري املستقل :اهليكل التنريم
هو مب ابة الار ر حيدد من خالل قنوات االتصاس الر ية واملستويات التنريمية  ،ويعرب عن االمناط
الداخلية للعالقات بن الوحدات التنريمية .وفيما يتعل بابعاد اهليكل التنريم اعتمدت الدراسة احلالية
االبعاد اآلتية:
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اوال -املرك ي ــة :م ــدى قي ــا الس ــلطة الر ي ــة يف املنرم ــة بتحدي ــد حري ــة تص ــر الع ــاملن والوح ــدات
التنريمية.
ت
2
1
7
6
5

موافـ ـ ـ ـ
جدا

العبارة

تتـ ـ ـ ـ ــوىل االدارة العليـ ـ ـ ـ ــا مهمـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ــياغة ر يـ ـ ـ ـ ــة
وإسرتاتيجية املنرمة.
الصـ ـ ــالحيات املمنوحـ ـ ــة للعـ ـ ــاملن غـ ـ ــري كافيـ ـ ــة
الجناا االعماس املكلفن ها.
ر االفكار اجلديدة الي تطرم من قبل العاملن
يف املنرم ـ ــة ع ـ ــرب سلس ـ ــلة الت ـ ــدر االداري قب ـ ــل
وصوهلا اىل االدارة العليا.
تتــوىل االقســا املوجــودة يف املنرمــة مهمــة اختــاذ
القرارات اخلاصة بتيسري شـلوفا دون الرجـوع اىل
االدارة العليا.
تفرض االدارة العليا رقابة حمكمـة علـ القـرارات
الي تت ذ يف املستويات االدارية الدنيا.
ثانيا -الر ية :تشري اىل درجة توثي االوامر والتعليمات واالجراءات التنريمية بصيغة مكتوبة.
موافـ ـ ـ ـ
جدا

ت

العبارة

2

يوجــد توصــيف وظيف ـ واضــع جلمي ـ العنــاوين
الوظيفية يف املنرمة.
السياس ـ ـ ــات واالجـ ـ ـ ـراءات التنريمي ـ ـ ــة املعتم ـ ـ ــدة
داخ ـ ــل املنرم ـ ــة غالب ـ ــا م ـ ــا حت ـ ــوس دون وص ـ ــوس
املعلومات اىل اجلهات املعنية بالوقت املناس .
رسـالة واهــدا املنرمــة واضــحة وحمــددة ومعلنــة
للعاملن.
التعليم ــات والتوجيه ــات ح ــوس العم ــل مكتوب ــة

1
7
6

مواف

حمايد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
موافـ ـ ـ
مواف
جدا
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جدا
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وواضحة وحمددة للجمي .
يلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الع ـ ـ ـ ـ ـ ــاملون يف املنرم ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتعليم ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واالج ـ ـراءات عنـ ــد تنفيـ ــذ االنشـ ــطة والفعاليـ ــات
املكلفن ها.
ثال ــا -الت ص ـ  :يشــري اىل مســتوى تقســيو مهــا وفعاليــات املنرمــة اىل انشــطة اصــغر  ،وكلمــا ااد
مستوى او درجة تقسيو العمل كلما اصبع الت ص اك ر ضيقا  ،وكلما اخنفضت درجة تقسـيو العمـل
كلما اصبع الت ص اك ر اتساعا.

ت
2
1
7
6

العبارة

يكلف العاملون باالعماس الي تتف م قدراكو
وملهالكو.
يق ـ ـ ـ ــو الع ـ ـ ـ ــاملون بتتدي ـ ـ ـ ــة امله ـ ـ ـ ــا ذات الص ـ ـ ـ ــلة
بت صصاكو الوظيفية دون غريها.
يشـ ـ ــعر العـ ـ ــاملون بامللـ ـ ــل لقلـ ـ ــة عـ ـ ــدد االنشـ ـ ــطة
والفعاليات املكلفن ها.
كتو املنرمة بتطـوير قـدرات العـاملن مـن خـالس
اش ـ ـ ـ ـ ـراكهو بال ـ ـ ـ ــدورات التدريبي ـ ـ ـ ــة ذات الص ـ ـ ـ ــلة
باجملاالت الي نتصون فيها.
رابعا  -التعقيد :يقصد ب درجة اي او اختال االنشطة واالنرمة الفرعية املوجودة داخل املنرمة.

ت

العبارة

2

تتســو االهــدا التنريميــة بالتعــدد والتنــوع تبعــا
لتنوع االقسا .
يوجـ ــد يف املنرمـ ــة ع ـ ــدد كبـ ــري مـ ــن املس ـ ــتويات
االشرافية.

7

تواج ـ ـ االدارة ص ــعوبة التنس ــي والس ــيطرة عل ـ ـ
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انشطة وفعاليات اقسا املنرمة.
هن ـ ــاإ تب ـ ــاين يف لبيع ـ ــة االعم ـ ــاس ال ـ ــي تلديه ـ ــا
6
الوحدات التنريمية (االقسا والشع الي تق
يف مسـ ـ ــتويات تلف ـ ـ ــة م ـ ـ ــن اهليك ـ ـ ــل التنريم ـ ـ ـ
للمنرمة.
هنـاإ درجــة عاليــة مــن التــداخل واالادواجيــة
5
يف االنشطة والفعاليات الي تقو ها املنرمة.
املتغري التاب  :التعلو التنريم
عمليــة تفاعليــة تســاعد علـ خلـ واعــادة تشــكيل قاعــدة معرفيــة مشــرتكة توجـ الســلوإ وت ْقــو اخلــربة،
ويتمحورالتعلو التنريم حوس كيفية قيا االفراد م واستيعاب وحتويل املعلومات اىل الذاكرة التنريمية.
وفيما يتعل بإبعاد التعلو التنريم اعتمدت الدراسة احلالية االبعاد اآلتية:
اوال -اكتس ــاب املعلوم ــات :مي ــل اكتس ــاب املعلوم ــات اخلط ـ ـوة االوىل يف عملي ــة ال ــتعلو التنريم ـ ـ ،
ويقصد ب حتديد املعلومات املالئمـة واملفيـدة للمنرمـة والعمـل علـ احلصـوس عليهـا مـن املصـادر الداخليـة
واخلارجية.
حمايد غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
موافـ ـ ـ ـ ـ مواف
موافـ ـ ـ ـ ـ
مواف
جدا
العبارة
ت
جدا
تس ـ ــع املنرم ـ ــة اىل ال ـ ــتعلو م ـ ــن يفارس ـ ــات
2
واسرتاتيجيات املنرمات املنافسة.
تشــج املنرمــة العــاملن عل ـ البح ـ عــن
1
كل ماهو جديد يف جماس عملهو.
تسـ ـ ـ ــع املنرمـ ـ ـ ــة اىل اسـ ـ ـ ــتقطاب الك ـ ـ ـ ـوادر
7
البشرية من ذوي املهارات واخلربات العالية.
تعتم ـ ــد املنرم ـ ــة علـ ـ ـ التج ـ ــارب واخل ـ ـ ـربات
6
السابقة كتسا للعمل يف املستقبل
التغذيــة الراجعــة مــن آليــات الــتعلو املعتمــدة
5
داخل املنرمة.
ثانيا -نشر املعلومات :عملية يتو من خالهلا تواي او نشـر املعلومـات الـي حتصـل عليهـا املنرمـة بـن
االفراد العاملن والوحدات التنريمية.
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تست د املنرمة التقارير الر ية كوسيلة لنقل
2
املعلومات عرب الوحدات التنريمية.
تشــج املنرمــة عمليــة تبــادس اآلراء واالفكــار
1
بن العاملن هد رف قدراكو االبداعية.
تتـوفر لــدى العــاملن الرغبــة واالســتعداد للــتعلو
7
من بعضهو اآلخر.
ك ـ ـ ـ ـ ــتو املنرم ـ ـ ـ ـ ــة بت ـ ـ ـ ـ ــوفري ادوات تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا
6
املعلومـات الالامـة لنقـل املعلومـات بـن االفـراد
العـاملن مـن جهـة  ،والوحـدات التنريميـة مــن
جهة اخرى.
تتبــق املنرمــة مبــدأ العمــل الفرق ـ ك ليــة لنقــل
5
املعلومات وتع ي عملية تعلو العاملن.
ثال ــا -تفس ــري املعلوم ــات :يقص ــد ه ــا حتوي ــل املعرف ــة الض ــمنية اىل معرف ــة ص ــرحية ودجمه ــا يف ال ــروتن
واالجراءات التنريمية.
ت

العبارة

2

يت ـ ـ ــتثر تفس ـ ـ ــري املعلوم ـ ـ ــات باملف ـ ـ ــاهيو املعرفي ـ ـ ــة
والذهنية الي ميتلكها العاملون يف املنرمة.
تعمل املنرمة عل الت ل من املعرفة القدمية
واحالهل ـ ــا ب ـ ــتخرى جدي ـ ــدة تس ـ ــاهو يف تع يـ ـ ـ
عملية التعلو التنريم .
ميتل ــك الع ــاملون يف املنرم ــة اخل ـ ـربات الالام ــة
لتفسري املعلومات بالشكل الصحيع.
تتجاوا ك افة املعلومات املتدفقة قدرة املنرمـة
عل تفسريها.
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رابعا -الذاكرة التنريمية :تتضمن ايداع املعرفة اجلديدة يف ذاكرة املنرمـة  ،ومـن ت حتويـل هـذ املعرفـة
اىل فعل تنريم جديد  ،فضال عن اعادة تعديل روتينات واجراءات املنرمة يف ضوء املعرفة املذكورة.
ت

العبارة

2

تسع املنرمة اىل خ ن املعرفة اخلاصـة بكيفيـة
تنفيذ االعماس عل شكل اجراءات وروتينات
حمددة.
ي ــتو تص ــنيف املعرف ــة وحفره ــا بطريق ــة يس ــهل
الوصوس اليها.
كتو املنرمة بتحـدي قواعـد البيانـات بشـكل
مســتمر مــن خــالس رفــدها باملعــار واخل ـربات
اجلديدة.
حتــتفظ املنرمــة بــالكوادر الفنيــة واالداريــة مــن
ذوي املهارات واخلربات العالية.
كتو املنرمة بتوسي قاعـدة املشـاركة يف حتديـد
احلاجـة اىل املعلومـات لضـمان خـ ن اكـرب قــدر
من املعرفة.
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مدى مشرويية البصمة الوراثية وحجيتها في نفي النس
(دراسة قانونية مقارنة مع الفقه االسعمي)
The legitimacy of genetic embolism and its authenticity in the
denial of parentage
)(A legal comparative study with Islamic Jursprudence
ا.م.د .حيدددر حسددين كدداظم الشددمري (Asst.Prof. Haider Hossein ).
Kadhim Al-Shimri
مقدمة
احلم ــد ) األوس قب ــل اإلنش ــاء،و ِ
اآلخ ــر بع ــد فن ــاء األشي ــاء ،والص ــالة والس ــال عل ـ نبين ــا حمم ــد خ ــري
األنبياء ،وعل أهل بيتـ األصفيـاء ،وأصحاب النجبـاء ،وعل من أتبعهو فكان من األوليـاء.
كــان مــن تــداعيات التطــور التكنلــوج يف جمــاس النس ـ ظهــور مــا يعــر بالبصــمة الوراثيــة او الــدنا
( DNAوالي هلا من الدقة يف حتديد اخلريطة الوراثية ل نسان ما ال يسمع باجملاس بالشك يف نسـبة هـذا
املولود من ذلـك الشـ ،حـع قيـل بشـتن دقـة هـذ التقنيـة يف االثبـات انـ يصـل اىل حـوا 99و%99
وما ترت علـ ذلـك مـن اشـكاليات يف مـدى االعتمـاد علـ هـذ التقنيـة يف جمـاس نفـ النسـ كمـا هـو
احلاس يف اثبات .
ان اشــكالية البح ـ تتمحــور يف عــدة جوان ـ لعــل اتهــا يكمــن يف مــدى ج ـواا اللجــوء اىل البصــمة
الوراثيــة يف نفـ النسـ باالعتمــاد علـ دقــة النتــائ املست لصــة منهــا بعيــدا عــن الركــون اىل وســائل النفـ
التقليدية وخاصة اللعان سـواء علـ صـعيد الشـريعة اإلسـالمية او علـ صـعيد التشـريعات الوضـعية املقارنـة
ومنها التشري العراق ؟
 - 2كلية القانون  /جامعة كربالء.
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ومــن جانـ اخــر مــا حكــو التعــارض بــن النتــائ املتحصــلة مــن اختبــارات البصــمة الوراثيــة مـ االدلــة
االخــرى ألثبــات النس ـ كــاإلقرار والف ـراش والشــهادة وايهمــا يقــد عل ـ االخ ـر عل ـ الصــعيدين الشــرع
والقانوين؟
ومن جان اخر ما حكو التعارض بن النتائ املتحصلة من اختبارات البصـمة الوراثيـة مـ اللعـان اذ
لو اثبت االوس صحة النس و سك ال و باللعان يف نفي املولود عن ؟
ت كيف تقا دعوى نف النس وعل من ومن قبل من؟وما قيمة النف املتحصل بالبصمة الوراثية؟
ان املنه الذي اعتمدت يف حب هذا هو املنه التحليل املبين عل أسلوب الدراسة املقارنة.
فمن حيـ الدراسـة املقارنـة اعتمـدت اسـلوب املقارنـة بـن الفقـ والتشـري وان اسـتعنت بالقضـاء قـدر
احلاجة واملصادر املتوفرة لتغطية بعت االشكاليات.
فالفقـ تناولنــا مــن جــانبن:االوس،الفقـ االســالم وهــو بــالطب الفقـ املعاصــر علـ اعتبــار ان مســالة
التحليــل بالبصــمة الوراثيــة مــن مســتحدثات املســائل او مــا تعــر بلغــة اهــل الفتــوى مــن املســائل االبتالئيــة
والي ه بالتتكيد كانت غائبة عن اذهان فقهاء الشريعة االوائل لكن هذا ال يعـين غفـالن الرجـوع الـيهو
ب ــاملرة اذ ان اساس ــيات اثب ــات النس ـ او نفي ــة ه ـ م ــن املس ــلمات ال ــي ينبغ ـ الرك ــون اليه ــا يف مللف ــات
الفقهاء املسلمن االوائل وال ميكـن اتاهلـا اضـف اىل ذلـك ان القواعـد الكليـة تعطـ مـن اجملـاس مـا يسـمع
للقوس بإمكانية االستعانة ب راء الفقهاء االوائل يف العديد من مسائل البح ،كما نرى.
اما اجلان ال اين فهو الفق القانوين السيما للتشريعات حمل املقارنة.
امــا التش ـريعات فحاولن ــا االســتعانة بنمط ــن منه ــا :االوىل تش ـريعات نرمــت مس ــالة اللج ــوء لتحالي ــل
البصــمة الوراثي ــة يف نف ـ النس ـ ،س ـواء بش ــكل ص ـريع ا ض ــمين وه ـ  :فرنس ــا وتــونس واجل ائ ــر ،وال اني ــة
تشريعات سكتت عن ايراد م ل هذا التنريو وه :العرات ومصر
وقد راينا مـن بـاب الضـرورة وايـادة يف املعرفـة اسـتعرض اهـو القضـايا املعروضـة علـ القضـاء الغـري بـل
وحع العري من هذ املسالة وان م تكن بالضرورة ه راجعة لقضاء التشريعات حمل املقارنة.
امــا املــنه التحليلـ الــذي اتبعنــا يف الدراســة املقارنــة فهــو م يقتصــر علـ اســتعراض اآلراء فقـ ،وإمنــا
تعدا إىل مناقشة اآلراء وحتليلها ،وصوالن إىل معرفة الرأي القوي من الضعيف ،والراجع من املرجوم،وذلك
برتجيع بعت اآلراء دون بعت كلمـا وجـدت إىل ذلـك سـبيالن و فـت عنـدي دليـل للرتجـ ،،وان يوضـع
ذلك الدليل لدي توقفت وم أرجع.
وكان اكتماس املعلومة متوقفان عل الركون للجان اللغوي وذلك بالرجوع إىل معاجو اللغة وقواميسـها
ِ
تتصال للبح ومادت من ناحية ،وترصن ل وملفردات من ناحية أخرى.
وبعــد هــذ املقدمــة ارتتينــا تقســيو هــذا البح ـ علـ فصــلن:االوس نتنــاوس فيـ مشــروعية نفـ النس ـ
بالبصــمة الوراثيــة،وال ــاين نتطــرت في ـ اىل حجيــة البصــمة الوراثيــة يف نف ـ النس ـ بالبصــمة الوراثيــة .وبعــد
االنتهاء من البح  ،فقد ختمت ةا ة ،ل تـدوينان ألهـو النتـائ املست لصـة مـن البحـ  ،وعرضـان ألهـو
املقرتحات الي توصلت إليها.
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وعلي فاننا سنقسو هذ الدراسة عل فصلن اساسن :االوس نتناوس في مدى مشروعية نف النس
بالبصمة الوراثية ،وال اين نتنـاوس فيـ مـدى حجيـة البصـمة الوراثيـة يف نفـ النسـ ،وسنضـ خا ـة تتضـمن
اهو النتائ والتوصيات الي سن رخ منها يف هذ الدراسة.

الفصل االول :مدى مشرويية نفي النس بالبصمة الوراثية
ان حداثة تقنية التحليـل بالبصـمة الوراثيـة كانـت دافعـا وراء االخـتال يف الـر ى الفقهيـة و التشـريعية
حوس مشروعية العمل ها يف االثبات اجلنـائ واملـدين عمومـا والنسـ خصوصـا بـل امتـد اخلـال بالنسـبة
لألخري بن مدى مشروعية اثبات النس بالبصمة الوراثية ا نفيها ب .
واااد االمر تعقيدا بالنسبة للفق العري م اخـتال الـر ى الشـرعية مـن مسـالة نفـ النسـ بالبصـمة
الوراثية خصوصـا مـ حـداثها وعـد االشـارة اليهـا يف مللفـات الفقهـاء املسـلمن االوائـل وان وردت بعـت
االشارات القريبة من هذ التقنية يف مللفاكو كالقيافة ما دع بعت الفقهاء املعاصرين اىل القيا عليها
سلبا او ااابان واعطاء حكو نف النس ها تبعا ملوقف مذاه الفق االسالم من مسـالة نفـ النسـ
بالقيافة.
واالمــر كــذلك بالنســبة للتش ـريعات املقارنــة وان اخــتال االمــر بالنســبة للتش ـريعات الغربيــة منهــا عــن
العربية،وهو ما تبع اختال يف املوقف القضائ تبعان للموقف التشريع .
علي فتننا سنقسو هـذا الفصـل علـ مبح ـن:االوس نتنـاوس فيـ املوقـف الفقهـ الشـرع والقـانوين مـن
نف النس بالبصمة الوراثية،وال اين نتطرت في اىل املوقف التشريع والقضائ مـن نفـ النسـ بالبصـمة
الوراثية.
املبحث االول :املوقف الفقهي الشرعي والقانوني من نفي النسب بالبصمة الوراثية

يرى البعت ان النس ال ابت بإحدى الطرت الشرعية املعتربة (الفراش،االقرار ،الشهادة ال اوا نفي
او ابطال ـ مهمــا كانــت هنالــك امــارات او ق ـرائن تــدس علي ـ وذلــك الحتيــاط الشــارع لألنســاب مــن جهــة
واكتفائـ يف االثبــات بــتدى ســب مــا يعــين التشــدد يف نفـ النسـ وعــد احلكــو بـ اال مـ وجــود الــدليل
القوي(. 1
وم ظهور البصمة الوراثيـة ودقـة نتائجهـا التحليليـة يف االثبـات تسـارعت االنرـار اـو االسـتعانة هـذ
التقني ـ ــة يف نفـ ـ ـ النسـ ـ ـ ال اب ـ ــت ش ـ ــرعان واالس ـ ــتغناء ه ـ ــا ع ـ ــن س ـ ــائر ل ـ ــرت النفـ ـ ـ االخ ـ ــرى،ال س ـ ــيما،
اللعان،خصوصا يف مسائل االكا بال نا والغتصاب.

 - 1عم ـ ــر ب ـ ــن حمم ـ ــد الس ـ ــبيل ،البص ـ ــمة الوراثي ـ ــة وم ـ ـ ـدى مش ـ ــروعية اس ـ ــت دامها يف النس ـ ـ ـ واجلناي ـ ــة،ط ،2دار الفض ـ ــيلة –
الرياض ،1001،ص.62-60
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وهذا االمـر وان م يكـن لـ حمـل نقـاش بالنسـبة للفقهـاء املسـلمن االوائـل،لعـد اكتشـا هـذ التقنيـة
وقتهو ،اال ان ذات الفكرة ،اي نف النسـ بـال لعـان( ، 7م تغـرب عـن فكـرهو جلـام العلـة بينهمـا،وهـو
تيقن عد انتساب املولود ألبي بيولوجيا.
وم ذلك فان الفقهاء املعاصرين،سواء عل صعيد الفق االسالم ا القانون اختلفوا يف مسالة جواا
نف النس بالبصمة الوراثية بن جمي ومان ومفصل.
علي ـ فتننــا سنقســو هــذا املبح ـ عل ـ ثالثــة مطال ـ :االوس،نتنــاوس في ـ اجملي ـ ون مطلق ـان لنف ـ النس ـ
بالبصــمة الوراثيــة ،وال ــاين نتطــرت فيـ اىل املــانعن مطلقـان لنفـ النسـ بالبصــمة الوراثيــة ،وال الـ خنصصـ
للمفصلن لنف النس بالبصمة الوراثية.
المطلب االو  :المج زون مطلقا لنفي النسب بالبصم الو اث
يرى عدة من الفقهاء املسلمن املعاصـرين جـواا االسـتعانة بالبصـمة الوراثيـة يف نفـ نسـ املولـود مـن
ابي ـ واالســتغناء عــن اللعــان يف نف ـ النس ـ مــع مــا كانــت النتــائ املم ضــة عــن اج ـراء احلليــل يقين ـ ان
احلمل ليس من ال و  ،ألن نتائجها يقينية إذا أثبتت أن الولد لـيس مـن الـ و ،فينتفـ مـن الـ و بالبصـمة
الوراثيـة دون اللعــان .ألن اللعــان هــو االســت ناء و لــيس القاعـدة ( ، 6كمــا أن نتــائ البصــمة الوراثيــة يقينيّــة
 - 7لقد اختلف الفقهـاء املسـلمون ىف حكـو نفـ الـ و نسـ الولـد عنـ دون ان يـتهو اوجتـ بال نـا كـتن يقـوس مـ ال هـذا الولـد
ليس مق وامنا هو من وطء بشب  ،او يقوس هذا الولد من اوجها الساب وليس مق او افا اكرهت عل ال نا فتجنبت او يدع بتن لل
اوجت لالقا رجعيان ،ت اعادها الي بعد ان ت وجت اواجان فاسـدان ،وأن ولـدها مـن ذلـك الـ و ولـيس مـق ،علـ ثـالل مـذاه :األوس،
ال ينتف ـ النس ـ مــن ال ـ و مطلقــا ال بلعــان او بغــري وهــذا مــا قــاس ب ـ احلنفيــة الكاســاين ،عــالء الــدين :بــدائ الصــنائ ،7 ،ط،1دار
الكتاب العري -بريوت،2981،ص  .166- 179ال اى فريى بتنـ ال ينتفـ النسـ اال باللعـان ،وهـذا مـا قـاس بـ املالكيـة والشـافعية
و احلنابلة .اخلرش :دار صادر –بريوت،بدون سنة نشر،6 ،ص.277-214الشافع ،اال دار الفكر –بريوت،لبنان،ط،2بدون سنة
نشـ ـ ـ ــر، ،ص .184الش ـ ـ ـ ـربيين اخلطي ـ ـ ـ ـ ،حممـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن امحـ ـ ـ ــد:مغـ ـ ـ ــين احملتـ ـ ـ ــا إىل معرفـ ـ ـ ــة ألفـ ـ ـ ــا املنهـ ـ ـ ــا ،7 ،دار إحيـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـرتال
العري،2958،ص .737ابن قدام ،عبد ا) بن حممد:املغـين ،8 ،ط،2دار الفكـر -بـريوت 2605،ه ـ ،ص .78-77ال الـ فريجـ
ىف هذ الصورة اىل القافة فـإذا نفـت النسـ عـن الـ و انتفـ وان احلقتـ بـ التحـ  ،وهـذا مـا قـاس بـ احلنابلـة ،وعلـ هـذا ميكـن القـوس
واا اللجوء اىل البصمة الوراثية ىف هذ الصورة وذلك قياسا عل القيافة بالطريقة االوىل ابن قدام :املغين ،مرج ساب  ،ص .77
 - 6من اصحاب هذا االجتا  :د.حممد امل تار السالم  ،مفـي مصـر السـاب  ،يف حب ـ املوسـو ،اثبـات النسـ بالبصـمة الوراثيـة،
املنشــور ضــمن البحــول املقدمــة للنــدوة الفقهيــة احلاديــة عشــر ضــمن اعمــاس املنرمــة االســالمية للعلــو الطبيــة2627،ه ـ،ص.605د.
عبــدا) حممــد ،.د .اب ـراهيو امحــد ع مــان ،قاض ـ احملكمــة العليــا -الســودان وعضــو جمم ـ الفق ـ اإلســالم  -الســودان،يف حب ـ د دور
البصمة الوراثية يف قضايا اثبـات النسـ واجلـرائو اجلنائيـة د،املقـد اىل املـل ر العـري االوس لعلـو االدلـة اجلنائيـة والطـ الشـرع املنعقـد
يف الريـاض للفــرتة مـن ،1003/ 22/26-21ص .17وقــد أَيَّ َـد هــذا املوقــف اجملمـ الفقهـ اإلسـالم التــاب لرابطـة العــام اإلســالم ،
شريطة استيفاء شرولها الكاملةا حي جاء يف توصيات أندالبصمة الوراثية إذا استوفت الشروط الكاملة ،واجتنبت األخطاء البشريةا
نتائجهـا إىل %9989د .وكـذلك الـدكتور
فإن نتائجها تكاد تكون قطعية يف إثبات نسبة األوالد إىل الوالدين ،أو نَـ ْفيِ َها عنهما ،وتصل ف
أمحد احلج الكردي عل موقع فتوى يف البصمة الوراثية،يقرر فيها أن البصمة الوراثية املستكملة لشـرولها تصـلع دلـيال علـ األمومـة
مطلق ـ ـ ـ ــا ،إذا م يوج ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،وتص ـ ـ ـ ــلع لنف ـ ـ ـ ـ ـ األب ـ ـ ـ ــوة ال إلثباك ـ ـ ـ ــا عن ـ ـ ـ ــد انع ـ ـ ـ ــدا األدل ـ ـ ـ ــة املعارض ـ ـ ـ ــة.ينررال ـ ـ ـ ـ ـراب
االلكــرتوين http://www.islamic -fatwa.com /index.j...lang =ar&type=1:وهــو راي بعــت مراج ـ وعلمــاء االماميــة
كاملرج الديين السيد عل احلسيين السيستاين ةصوص استفتاء قد الي مفاد (هـل يعتـرب فحـ دي أن أي ( DNAدلـيال شـرعيا
ل بوت األبوة للطفل إذا كان مالئما مةة باملةة ؟ وهل تعترب عد املالءمة دليال عل نف النس واألبوة ؟ فاجاب عن بالقوس ( -نعـو
يعت ـ ــرب الفح ـ ـ ـ امل ـ ــذكور م ـ ـ ـ كون ـ ـ ـ لريق ـ ــة علمي ـ ــة بين ـ ــة ال تت لله ـ ــا االجته ـ ــادات الش ص ـ ــية ،نق ـ ــال ع ـ ــن موق ـ ـ ـ اح ـ ــة الس ـ ــيد
./http://www.sistani.org/arabic/archive/24549
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مبنية عل احلس ،فإذا أجرينا حتليل البصمة الوراثية ،و ثبت أن الطفل من ال و و أراد أن ينفي  ،فكيـف
نقط النس و نك ّذب احلس و خنالف العقل ،وال ميكن أن يتعارض الشرع م العقل (. 5
ويــرى الــبعت مــن اصــحاب هــذا االجتــا أن البصــمة الوراثيــة اــوا االعتمــاد عليهــا يف نفـ النسـ مــا
دامت نتيجتها قطعية كما يرد دعوى ال و يف نف النس إذا أثبتت نتائ البصمة الوراثية القطعية حلوت
الطفــل ب ـ  ،ألن قــوس ال ـ و حينةــذ ــالف للحــس والعقــل ولــيس ذلــك تقــدميان للعــان ،وينبغ ـ للقضــاة أن
حييلوا ال وجن قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية ألن إيقـاع اللعـان مشـروط بعـد وجـود الشـهود،
فإذا كان ألحد ال وجن بينة تشهد ل فال وج إلجراء اللعان.
واألخذ هذ التقنية حيق مقصود الشـرع يف حفـظ األنسـاب مـن الضـياع ويصـد ضـعفاء الضـمائر مـن
التجاسر عل احللف با) كاذبن(. 4
ومــن فقهــاء القــانون مــن يــرى إن البصــمة الوراثيــة ميكنهــا أن تلكــد يقينــا نف ـ الولــد عــن رجــل معلــو
وكذلك ميكن ها أن نلكد يقينا أن هذا الولد من هذا الرجل املعلو وهذا ينتف اخلال اما ،ويتو ذلك
عن لري حتديد البصمة الوراثية للرجل واملولود واأل  ،و مقارنة البصمة الوراثية للطفل م بصمة كل من
الرجل واملرأة ،فلو ت مطابقة البصمة الوراثية لكل من الرجل واملـرأة ووجـد أن الصـفات الوراثيـة املوجـودة
يف الطفل نصفها من األ والنصف اآلخر من الرجل املدع علي  ،أو مدع النس  ،فهذا دليل ال يقبل
الشك عل أن هذا الطفل من ذلك الرجل ،أما دإذا وجد أن الصفات الوراثية املوجودة يف الطفل نصفها
من األ والنصف اآلخر غري مطاب ملا هو الرجل املـدع عليـ أو مـدع النسـ ا فهـذا دليـل أكيـد علـ
أن هذا الطفل ليس من هذا الرجل(. 3
واستدس القائلون باعتبار البصمة الوراثية ملة ادلة عقلية واخرى نقلي :
 -2قولـ ـ تع ــاىلد الَّ ـ ِـذين يـرم ــو َن أَاواجه ــو وَم ي فك ــن َّهل ــو ش ــهداء إَِّال أَنفس ــهو فَش ــهادةف أ ِ ِ
فْ ف ََ
َح ــده ْو أ َْربَـ ـ ف
ف فْ َ َ َ َ
َ َْ ف ْ َ َ ف ْ َ ْ َ
َن لَعنـت اللَّـ ِ علَيـ ِ إِن َكـا َن ِمـن الْ َك ِ
شهادات بِاللَّ ِ إِنَّ لَ ِمن َّ ِ
ـادقِن﴿ ﴾4و ْ ِ
ِ
َّ
ن﴿َ ﴾3ويـَ ْد َرأف
ب
ـاذ
ََ َ
َ
الص َ
اخلَام َسـةف أ ْ َ َ
َْ
َ
َ
ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اخلَام َسـةَ أ َّ
ضـ َ اللـ َعلَْيـ َهـا إن
ن﴿َ ﴾8و ْ
َن َغ َ
اب أَ ْن تَ ْش َه َد أ َْربـَ َ َش َـه َادات باللـ إنـَّ ف لَم َـن الْ َكـاذب َ
َعْنـ َها الْ َع َذ َ
(8
ِ
ِ
ِ
ِ
ضـ فـل اللَّ ـ َعلَـ ْـي فك ْو َوَر ْمحَتف ـ ف َوأ َّ
َن اللَّ ـ َ تَ ـ َّـواب َحكــيو﴿ ﴾20د  ،ووج ـ
َكــا َن ِمـ َـن َّ
ن﴿َ ﴾9ولَـ ْـوَال فَ ْ
الصــادق َ
الداللـة يف هـذ اآليــة أن اللعـان ال يكــون اال مـ انعــدا الشـهود و لـيس مثــة شـاهد إال الـ و فقـ حينةــذ
يكون اللعان ،فان كان م ال و بينة كالبصمة الوراثيـة تشـهد لقولـ أو تنفيـ فلـيس هنـاإ موجـ للعـان
أصال النتفاء القيد الوارد يف اآلية اعال  ،اي ان البصمة الوراثية تكون مب ابة الشهود الي تدس عل صدت
 - 5د .نصــر فريــد واصــل :البصــمة الوراثيــة و جمــاالت االســتفادة منهــا ،أعمــاس وحبــول الــدورة السادســة عشــر للمجم ـ الفقه ـ
اإلسالم يف مكة املكرمة ،اجمللد  ،7ص .70
 - 4د.عبد الرشيد حممد أمـن بـن قاسـو :البصـمة الوراثيـة وإثبـات النسـ  ،جملـة العـدس – واارة العـدس السـعودية ،العـدد (، 17
رجـ ـ  2615هـ ــ ،السـ ـنَّة السادس ــة،وكذلك منش ــور علـ ـ املوقـ ـ االلك ــرتوينhttp://islamtoday.net/bohooth/artlistn-86- :

930-1.htm.

 - 3ينرر:حممد كفيل ،تباين أراء القضاة املغاربة حوس البصمة الوراثية ومدى قوكا كوسيلة إلثبات األنساب،مقاس منشور علـ
املوق االلكرتوينwww.badilpress.com :
 - 8النور .20-4
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الـ و فيمـا يدعيـ علـ اوجتـ عنـدما ي بـت نفـ النسـ بـن الـ و واملولـود علـ فراشـ مـن خـالس نتــائ
البصمة الوراثية (. 9كما ذكرت اآلية اعال عبارة (درء العذاب وم تذكر عبارة ( نف النس ،وحقيقة ال
تالا بن اللعان ونف النس  ،فيمكن أن يالعن الرجل و يدرأ عن نفس العذاب و ال مين ذلك من أن
ينس املولود إلي إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية (. 20
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
ص َـدقَ ْ
ت َوفه َـو م َـن ال َكـاذبِ َ
يصـ ف قف َّـد مـن قفـبفـل فَ َ
 -1قول تعاىلد ﴿ َو َش ِه َد َشاهد ِّم ْن أ َْهل َهـا إِن َكـا َن قَم ف
وإِن َكا َن قَ ِميص قف َّد ِمن دبر فَ َك َذبت وهو ِمن َّ ِ ِ
ِ
اس إِنَّف ِمن َكْي ِد فك َّن
يص ف قف َّد ِمن فدبفر قَ َ
الصادق َ
فف
ن فَـلَ َّما َرءَا قَم َ
فف
َ ْ َفَ َ
َ
إِ َّن َكْي ـ َد فك َّن َع ِرــيو ﴾د( . 22ووج ـ داللــة اآليــة اعــال أن ش ـ القمــي مــن جهــة معينــة اعتــرب نوعــا مــن
الشهادة و البصمة الوراثية تقو مقا الشهادة ،ومن ت القوس واا نف النس بالبصمة الوراثية (. 21
 -7قول تعاىل (ادعوهو إلبائهو هو اقس عند ا) (، 27ووج الداللة بان احلات النس من املقاصد
العريمة للتشري االسالم فاذا ما اراد االباء ألمر من االمور التمل من االبناء فـان مقتضـ العـدس ان
يتو احلات املولود بابي دون كن االب من اللعان حفاظا عليهو من الضياع (. 26
 -6ما روا الب اري ومسلو بن انس من ان هالس بن امية قذ امرات بشريك بن حاء وكان اوس
(ابصروها فان جاءت ب ابيت سبطان فهو ل وجها وان جـاءت
رجل العن يف االسال ،فقاس الرسوس
بـ ـ اكح ــل فه ــو لل ــذي رماه ــا بـ ـ فج ــاءت بـ ـ علـ ـ النع ــت املك ــرو ،فق ــاس (ل ــوال اال مي ــان لك ــان وهل ــا
جعــل عــد مشــاهة الولــد للـ و دلــيال علـ
شــان ( ، 25ووجـ الداللــة يف هــذا احلــدي ان الرســوس
عد انتساب الي ونف النس عن وهو عن ما تقو ب البصمة الوراثية (. 24
 -5إن نتـائ املســلو عنهــا للبصــمة يقينيـة قطعيــة كوفــا مبنيــة علـ احلـس ،فلــو أجــري حتليــل للبصــمة
الوراثية وثبت أن املولود من ال و وأراد أن ينفي  ،فكيـف نقطـ النسـ ونكـذب احلـس و الواقـ وخنـالف
العقــل،فــال ميكــن أن يتعــارض الشــرع احلكــيو مـ العقــل الســليو يف م ــل هــذ املســائل املعقولــة املعــق وهـ
ليست تعبدية،وان إنكار ال و وللب اللعان بعـد ظهـور النتيجـة يعـد مـن املكـابرة و الشـرع يتنـ أن ي بـت
حكما بين عل املكابرة (. 23كما أن الشرع يتشو إىل إثبات النس رعاية حل الولد و الفة البصـمة
 - 9حممــد امل ت ــار الس ــالم  ،التحليــل البيول ــوج للجين ــات البش ـرية وحجيت ـ يف اإلثب ــات ،م ــل ر اهلندســة الوراثي ــة ب ــن الش ـريعة
والقانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،يف 16 -11صفر 2617هـ املواف  3-5مايو  ،1001اجمللد ،2ص.605
 - 20ينر ــر:د.س ــعد ال ــدين مس ــعد ه ــال :البص ــمة الوراثي ــة وقض ــايا النسـ ـ الش ــرع  ،مق ــاس منش ــور عل ـ املوق ـ االلك ــرتوين :
www.sudaneseonline. com/cgi-bin/sdb/2b

 - 22يوسف.18 -14/
 - 21د.حس ـ ـ ـ ــين حمم ـ ـ ـ ــود عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدا :البص ـ ـ ـ ــمة الوراثي ـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــدى حجيته ـ ـ ـ ــا يف االثب ـ ـ ـ ــات،ط،1دار الفك ـ ـ ـ ــر اجل ـ ـ ـ ــامع –
االسكندرية،1004،ص.808
 - 27ج ء من اآلية /5االح اب.
 - 26د .عبد الرشيد بن قاسو،مرج ساب ،ص.8
 - 25الب اري،أبو عبد ا) حممد بن إ اعيـل ،صـحيع الب ـاري،1 ،املطبعـة السـلفية ،القـاهرة ،مصـر ،الطبعـة األوىل2600 ،
هـ ،ص.2277
 - 24د.عبد الرمحن امحد الرفاع  :البصمة الوراثية واحكامها يف الفق االسالم والقانون الوضع ،دراسة فقهية مقارن ،الروحة
دكتورا مقدمة اىل كلية الشريعة والقانون – جامعة االاهر،1005،ص.0533
 - 23د .حسين حممود عبد الدا ،مرج ساب ،ص.809
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مدى مشروع البصم الو اث وحج ها ي في النسب (د اس قا و مقا ما الفقه االسالمي)

الفـة البصـمة لقـوس

لقوس ال و يف النف يتناىف م أصوس الشريعة يف حفظ األنساب ،ونفـاذ اللعـان مـ
ال و يعد باع كيد لل وجة يوج عد نف نس الطفل (. 28
 -4ان خـراب الــذمو عنــد بعــت النــا يف هــذا ال مــان وتعــدد احـواس وبواعـ باعـ الكيــد بال وجــة
يوج عد نف نس الطفل إحقاقا و باع ا الستقرار األوضاع الصـحيحة يف اجملتمـ ،ذلـك ألن الشـارع
يتشو إىل إثبات النس رعاية حلقوت الصغري وان الفة البصمة لقوس الـ و يف النفـ يتنـاىف مـ أصـل
من أصوس الشريعة يف حفظ األنساب.
ونوقشت االدلة اعال من قبل املانعن باملناقشات االتية:
 -2ففيما ن الدليل االوس فريد علي يف ان االصل الذي عدس عن اىل اللعان يف اآليات اعال
ورد بلفــظ (الشــهداء وهــو مــا يضــعف االســتدالس لعــد امكانيــة القــوس بــان البصــمة الوراثيــة تكــون مــن
الشهداء خالفا فيما اذا كانت اآلية اعال تورد عبارة (بينات المكن القوس بذلك فاستوج االمر عد
االعتــداد بالبصــمة الوراثيــة (. 29اضــف اىل ذلــك ان ـ ال تــالا بــن اثبــات النس ـ واقامــة البينــة عل ـ اى
ال وجــة الفمــا بينتــان ألم ـرين تلفــن مــا دع ـ غالبيــة الفقهــاء اىل القــوس بــان النس ـ ال ابــت بــالفراش ال
ينتف اال باللعان ما دا يولد مل ل ال و (. 10
 -1فيما ن الدليل ال اين فرد علي مب ل مارد يف الدليل االوس.
 -7فيما ن الدليل ال ال فالقوس بان اللعان كـان وسـيلة معاصـرة ل مانـ قـوس غـري سـليو الن
تش ـري اللعــان هــو لكــل امــان ومكــان والقــوس بنف ـ النس ـ بالبصــمة معنــا نس ـ آليــة اللعــان وهــو قــوس
مرفوض مجلة وتفصيالن (. 12
 -6فيمــا ن ـ الــدليل الراب ـ فــريد علي ـ ان ـ ال يوجــد يف هــذا احل ـدي مــا يشــري اىل التعويــل عل ـ
الولد مبشب يف احلكو وامنـا نفـا باللعـان
الصفات الوراثية يف نف النس بدليل عد احلات الرسوس
وه اقوى من البصمة الوراثية (. 11
المطلب النا ي :الما ون مطلقا لنفي النسب بالبصم الو اث
بقبالة االجتا االوس القائل باجلواا فان هنالك اجتا اخر يرى عد جواا نف النس بالبصمة الوراثية
وانـ ال اـوا تقـدميها مطلقـان علـ اللعـان،وان كـان اصـحاب هـذا االجتـا بـدورهو انقسـموا هـذا اخلصـوص
بن املان مطلقان وبن املفصل.
علي فاننا سنقسو هذا املطل علـ فـرعن :االوس:نتنـاوس فيـ املـانعون مطلقـان ،وال ـاين نتطـرت فيـ اىل
املفصلن.
 - 28د .نصر فريد واصل ،مرج ساب  ،ص .70
 - 29د.ناصــر عبــد امليمــان :البصــمة الوراثيــة وحكــو اســت دامها يف جمــاس الطـ الشــرع والنسـ – جملــة القــانون والش ـريعة –
جملس النشر العلم – جامعة االمارات العربية املتحدة – العدد  28يناير  1001ص .428
 - 10د .حسين حممود عبد الدا ،مرج ساب ،ص.808
 - 12سعود صربي يف مقاس،فتاوى اجملتم ،نقال عن :د .حسين حممود عبد الدا ،مرج ساب ،ص.827
 - 11د .وهب ال حيل  ،البصمة الوراثية ودورها يف االثبات،1 ،ص.565
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الفرع االو  :الما ون مطلقا
ذه ـ غالبي ــة فقه ــاء الش ـريعة والق ــانون اىل الق ــوس بع ــد انتف ــاء النس ـ الش ــرع ال اب ــت ب ــالفراش إال
باللّعان فق و ال اوا تقد البصمة الوراثية عل اللّعان او نفـ النسـ بـ مطلقـا (، 17وهـو اجتـا جممـ
الفق االسالم مبكة املكرمة ( . 16بل ذه البعت منهو وإذا كان ال اوا نف النسـ بعـد ثبوتـ بغـري
اللعــانا فإن ـ ال اــوا أيضــا اســت دا أي وســيلة قــد تــدس عل ـ انتفــاء النس ـ ونفي ـ عــن صــاحب ا ألن
ْو الغاية (. 15
ْو الغايات ،فما كان وسيلة لغاية ّ
حمرمة ،فإن للوسيلة فحك َ
للوسائل فحك َ
أوال :استدس القائلون بتن النس ال ينف إال باللعان فق مبا يايت:
 -2قول تعـاىلد والـذين يرمـون أاواجهـو و م يكـن هلـو شـهداء إال أنفسـهو فشـهادة أحـدهو أربـ
شــهادات بــا) إن ـ ملــن الصــادقن * و اخلامســة أن لعنــة ا) علي ـ إن كــان مــن الكــاذبن * و يــدرأ عنهــا
العــذاب أن تشــهد أربـ شـهادات بــا) إنـ ملــن الكــاذبن * و اخلامســة أن غضـ ا) عليهــا إن كــان مــن
الصـادقن د( . 14ووجـ الداللــة أن اآليـة ذكــرت أن الـ و إذا م ميلـك الشــهادة سـوى نفسـ فيلجـت حينةــذ
للعان ،وإحدال البصمة بعد اآلية اعال ت يد عل كتاب ا) د ،ومـن أحـدل يف أمرنـا هـذا مـا لـيس منـ
فهو رد د (. 13
 -1ما روي عن عائشة افا قالت كان عتبة عهد إىل أخي سعد أن ابن وليدة امعة مين فتقبض
إليك ،فلما كان عا الفتع أخذ سعد فقاس ابن أخ عهد إىل فيـ فقـا عبـد بـن امعـة فقـاس أخـ وابـن
فقــاس ســعد :يـا رســوس ا) ابــن أخـ قــد كــان
وليـدة أي ولــد علـ فراشـ فتســاوقا(تــدافعا إىل النـا
هو لك يـا عبـد
عهد إلي في  ،فقاس عبد بن امعة أخ وابن وليدة أي ولد عل فراش  ،فقاس النا
بن امعة الولد للفراش و للعاهر احلجر ت لسودة بنت امعة احتجا من ملا رأى من شبه بعتبة فمـا رآهـا
أهــدر الشــب البــن وهــو الــذي يعتمــد عل ـ الصــفات
حــع لق ـ ا)(، 18ووج ـ الداللــة أن الرســوس
الوراثية و أبق احلكو األصل وهو د الولد للفراشد فال ينف النس إال باللعان فحس (. 70( - 19
 -17مــنهو :د.عل ـ حم ـ القــر هــداغ ،د .عبــد الســتار فــتع ا) ســعيد ،د.عمــر بــن حممــد الســبيل ،د .ناصــر امليمــان ،د.وهب ـ
ـادو :أثـر البصـمة الوراثيـة يف إثبـات نسـ الولـد غـري الشـرع (دراسـة
ال حيل .د .سـعيد العنـ ي،الشـي عبـد ا) املنيـ  .الـدكتور نـذير َمحَ ف
فقهية ،اجتماعية ،أخالقية،جامعة األمري عبد القادر -قسنطينة .http://www.sudaneseonline. com/cgi-bin/sdb/2b
 - 16يف دورت السادسة عشرة املنعقدة مبكـة املكرمـة يف املـدة مـن 2611/20/14-12هـ ـ الـذي يوافـ ، 1001/ 2 /20-5
يف فقــرة ثال ــا ورابعــا من ـ الــي جــاء فيهمــا دثال ــا :ال اــوا شــرعا االعتمــاد عل ـ البصــمة الوراثيــة يف نف ـ النس ـ وال اــوا تقــدميها عل ـ
اللعــان.رابعــا :ال اــوا اســت دا البصــمة الوراثيــة بقصــد التتكــد مــن صــحة االنســاب ال ابتــة شــرعا وا ـ عل ـ اجلهــات امل تصــة منع ـ
وفرض العقوبات ال اجرة ،الن يف ذلك املن محاية ألعراض النا وصونا ال نساهو.
 -15د .عمر بن حممد السبيل ،مرج الساب  ،ص .31
 - 14يوسف .18-14/
 - 13د .حسين حممود عبد الدا ،مرج ساب ،ص.399
 - 18أخرج الب اري ( 85كتاب الفرائت ( 28باب الولد للفراش ،رقو  4369و مسلو ( 23كتاب الرضاع ( 20باب
الولد للفراش و تويف الشبهات رقو  2653و في لفظ د فرأى شبها بينا بعتبة د.
 - 19د .عمــر بــن حممــد الســبيل ،البصــمة الوراثيــة ومــدى مشــروعية اســت دامها يف النس ـ واجلنايــة مرج ـ ســاب ،ص.41عبــد
الستار فتع ا) سعيد ،البصمة الوراثية يف ضوء اإلسال و جماالت االستفادة منها يف جوان النس و اجلرائو وحتديد الش صية ،من
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 -7ما روا الب اري ومسلو عن انس بن مالك يف قصة املالعنة وفيها دان هالس بن امي قـذ
د أبصــروها فــإن جــاءت ب ـ أكحــل العينــن
امرات ـ بش ـريك بــن حــاء،قــاس فالعنهــا ،فقــاس الرســوس
د لـوال
سابل اإلليتن خد جل الساقن فهو لشريك بن سحماء....فجاءت ب كذلك فقاس الرسـوس
ما قض من كتاب ا) لكان و هلا شتن د( . 72وقاس البعت ان د إذا نف ال و ولدا من اوجتـ ولـد
عل فراش فال يلتفت إىل قوس القافة وال حتليـل البصـمة الوراثيـة ألن ذلـك يعـارض حكمـا شـرعيا مقـررا و
( دليــل الشــب بــن الـ اين و الولــد املالعــن
هــو إجـراء اللعــان بــن الـ وجن ،ولــذلك ألغـ رســوس ا)
عليـ  ....وهــذا الــدليل يعتمــد علـ الصــفات الوراثيــة فهــو أشــب بالبصــمة الوراثيــة ومـ ذلــك م يقـوا علـ
معارضة األصل الذي ن س ب القرآن يف إجراء اللعان د(. 71
 -6إن اللعان هو الطري الشرع الوحيد لنف النس و لو أن ال وجة أقرت بصدت اوجها فيمـا
دالولـد للفـراش و للعـاهر احلجـر د وال
رماها ب من الفاحشة فإن النس يلحـ الـ و لقولـ الرسـوس
ينتف عن إال باللعان ،ت كيف اوا إلغاء حكو شرع بناء عل نرريات لبية مرنونـة (. 77فـإن املشـرع
قــد جعــل اللعــان ســبيال لل ـ و إذا قــذ اوجت ـ بال نــا ،أو نف ـ نس ـ ولــدها عن ،وهــذا ثابــت بالكتــاب
والسنة ،واإلمجاع ،فإثبات نف النس عن ال و باحلقائ العلمية ،فيـ إبطـاس حلكـو اللعـان وهـذا بالـلا
فيبطل العمل بتلك احلقائ يف نف النس (. 76
 -5ال نستطي الركون عل البصمة فق ونقيو حد ال نا عل ال وجة ،بل البد من البينة ،فكيف
تقد البصمة عل اللعان وال نقدمها عل احلد (. 75
ونوقشت االدلة اعال من قبل اجملي ين باملناقشات االتية:
 -2ففيما ن الدليل االوس فريد علي بان املرأة لو رضيت بنتائ البصمة الوراثية يف نف النس
وقبلها القاض فيمتن اللعان (. 74
 -1فيم ــا ن ـ ال ــدليل ال ــاين وال ال ـ ف ــان االس ــتدالس باحل ــدي ن ه ــو ام ــر بعي ــد ب ــل ه ــو حج ــة
امر باالحتجاب من الشب (البصمة الوراثية وم يلتفت الي بقول (واحتجا عن
علي ،الن الرسوس
يا سود (. 73
ضــمن أعمــاس وحبــول الــدورة السادســة عشــر للمجم ـ الفقه ـ اإلســالم يف مكــة املكرمــة،اجمللــد  ،7لعــا  2616هـ ـ  ،1007 -ص
.268
 - 70وقــد ســاير بعــت البــاح ن العـراقين هــذا االجتــا مــا يتعلـ بنفـ النسـ بطريـ اختبــارات اخلريطــة الوراثيــة علـ ن أســا ان
االســتعانة بالــدليل بالبصــمة الوراثيــة يشــكل انتهاك ـان للقاعــدة الشــرعية (الولــد للف ـراش .ينرــر:د .صــربي محــد خــالر ،القــانون واجلــن
البشري ،جملة دراسات قانونية ،العدد ال ال  ،بيت احلكمة ،بغداد ،1007 ،ص.39
 - 72صحيع مسلو،1 ،ص.2277بلوا املرا م سبل السال ،7 ،ص.2224رقو .2070
 - 71د .عبد الستار فتع ا)،مرج ساب  ،ص.28
 - 77د .عمر بن حممد السبيل،مرج ساب .70،
 - 76ينر ـ ــر :ن ـ ــدوة م ـ ــدى حجي ـ ــة اس ـ ــت دا البص ـ ــمة ،مل ـ ـ املناقش ـ ــات الفق ـ ــرة السادس ـ ــة ،نق ـ ـالن ع ـ ــن املوق ـ ـ االلك ـ ــرتوين:
http://islamset.com/arabic/abioethics/basma/index.html.

 - 75د .عبد الرشيد حممد امن بن قاسو،مرج ساب  ،ص.8
 - 74د .حممد تار السالم :القسو يف اللغة ويف القران،دار الغرب -بريوت ،بدون سنة لب ،ص.768
 - 73د .عبد الرشيد حممد امن بن قاسو ،مرج ساب ،ص.20

43

ال دد31 :

 -7فيما ن الدليل ال ال فان م ا املالعنة بن ال وجن فان املولود ينس للـ و صـاح
الف ـ ـراش وال ينف ـ ـ عن ـ ـ الن نس ــبة ال ــن الي ـ ـ اق ــوى بك ــري م ــن جم ــرد التش ــاب الر ــاهري ال ــذي اخ ــذ ب ـ ـ
يف اثبات النس (. 78
الرسوس
 -6فيما ن الدليل الراب و اخلامس فان هناإ فرقا بن إثبات النس أو نفي و بن إقامة احلد
القائو عل املبالغة يف االحتياط فاحلدود تدرأ بالشبهات ةال النس فهو ي بت م وجود الشبهة كما
يف قصة عبد بن امعة ،فلو ادعت املرآة أفا كانت مكرهـة أو أفـا سـقيت شـرابا بـ مـادة منومـة و انـا هـا
أخـر فحملــت منـ كــان ذلـك كافيــا يف إسـقاط احلــد عنهــا ،وكـذا الرجــل لـو ادعـ أنـ أودع منيـ يف(بنــك
املين وأن املرأة أخذت مني بطريقة أو بتخرى و استدخلت ومحلت بطفل و جاءت البصـمة الوراثيـة تلكـد
حلقوت الطفل وراثيا بذلك الرجل م حيد لوجود شبهة ،ال ألن البصمة ليست حجة (. 79
الفرع النا ي :المفصلون
ذه مجـ مـن الفقهـاء املعاصـرين اىل السـري مبنحـ وسـ بـن البصـمة الوراثيـة واللعـان،فهـو م ينحـوا
منحا االجتا االوس والقوس واا نف النس مطلقا بالبصمة الوراثية وم يسايروا االجتا ال اين والقوس بعد
جواا نف النس مطلقا اال باللعان ال بالبصمة الوراثية ،فهو اجااوا اللجوء اىل البصمة الوراثية يف احواس
معينة اال افا ال تقـد علـ اللعـان ولكـن تكـون مكملـة لـ ومـا عـدا تلـك االحـواس فـافو ال ايـ ون النفـ
بالبصمة الوراثية.
اال ان اصحاب هذا االجتا ،ومن خالس استقرائنا جململ اآلراء الي امكن االلالع عليها ،قد انقسموا
هذا اخلصوص عل ثالثة فرت:
االوس :يــرى ان نسـ املولــود ال ينفـ باللعــان مــع جــاءت حتاليــل البصــمة الوراثيــة تلكــد صــحة نســب
للـ و ولـو العـن،لكـن لـو جـاءت البصـمة الوراثيـة ملكـدة لقـوس الـ و فهنـا ينتفـ النسـ باللعـان و تعتــرب
البصمة الوراثية دليالن تكميليان.فيقوس الدكتور نصر فريد د إذا جاءت البصمة الوراثية وأثبتت نس الطفل
إىل الـ و  ،فإنـ ال ينفـ نسـ للـ و حـع لــو العـن الـ و  ،ألن الشــارع يتشـوت إىل إثبـات النسـ  .وإن
نتائ البصمة الوراثية دقيقة ويقينية فقد يكون باع ال و الكبري ل وجت (. 60
ال اين :يـرى انـ مـ التـيقن بالبصـمة الوراثيـة مـن احلمـل او املولـود لـيس مـن عنـد الـ و فينتفـ النسـ
دون حاجــة ألجـراء اللعــان مـ احقيــة ال وجــة يف للـ اللعــان درا للحــد عنهــا الحتمــاس ان يكــون محلهــا
املنف ـ عن ـ النس ـ كــان عــن وطء شــبه  .فــريى د .ســعد الــدين هــال (إن اللعــان إمنــا يــدف احلــد عــن
ال وجــة الحتمــاس أن يكــون محلهــا بســب وطء أو ش ـبهة .وينحصــر دور اللعــان بالنســبة لل ـ و إذا كــان
معـ ،فـتن كــان معـ الـ و فـال وجـ للعـان أي (ينفـ الولــد بالبصـمة الوراثيــة وإن كـان ضــد الـ و وجـ
 - 78د .حسين حممود عبد الدا ،مرج ساب ،ص.807
 - 79د .عبد الرشيد حممد امن بن قاسو ،املرج ساب ،ص.22-20
 - 60د .نصر فريد واصل:مرج ساب  ،ص.70
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علي حد القذ وال يكون اللعان إال لتدرا ال وجة عن نفسها حد ال ى (، 62وهو اجتا جلنة الفتوى بواارة
االوقا الكويتية يف فتواها املرقمة  20هـ  95يف  19ربي االخر  2624هـ املواف .2995 -9-16
ثال ا :ميي بن النس ال ابت بطري شرع من عدم ،حي يـرى جـواا نفـ النسـ يف احلالـة ال انيـة
دون االوىل.فريى د .حممد االشقرد ان لن يكون مقبوال شـرعا اسـت دا اهلندسـة الوراثيـة والبصـمة الوراثيـة
ألبطاس االبوة الي ت بت بطري شرع صحيع من الطرت الـي تقـد بيافـا ،و لكـن جمـاس العمـل بالبصـمة
الوراثية سيكون يف اثبات او نف ابوة م ت بت بطري شرع صحيع د (. 61
بــل ان الــبعت يــذه اىل ضــرورة االخــذ بالبصــمة الوراثيــة يف نفـ النسـ دون االســتغناء عــن اللعــان
الن االخــري في ـ احتيــاط لألع ـراض وان ـ مــن االحكــا ال ابتــة يف النصــوص الشــرعية مــن جهــة وان العمــل
باللعــان لنف ـ النس ـ في ـ صــفة تعبدي ـ مــن جهــة اخــرى خالف ـان للبصــمة الوراثيــة الــي تقــو عل ـ كشــف
ومعرفة احلقيقة اجملردة فحس (. 67
وهنالك من يرى بتن البصمة الوراثية هلـا مرتبـة دون اللعـان يف نفـ نسـ الولـد ،وال اـوا هلـا أن حتـل
حمــل اللعــان ،وإمنــا ميكــن أن تســت د للتقليــل مــن حــاالت اللعــان إذا ألمــتن ال ـ و لــذلك ،حبي ـ تعتــرب
البصمة الوراثية دليالن مكمالن للعان ألن اللعان حكو شرع ثابت يف الكتاب والسنة واإلمجاع يف حن أن
البصمة الوراثية قرينة لبية ومن ت فال ترتق ملرتبة الدليل القطع (. 66
وهنالــك مــن يــرى أن ـ ال اــوا االعتمــاد عل ـ حتاليــل احلمــت النــووي يف نف ـ النس ـ  ،إال يف حــاس
األش اص جمهو النس  ،أو إذا أقيمت املالعنة من ال وجة ،فترادت تربئة نفسها بالتحليل الطا الـذي
إما أن ي بت أو ينف النس (. 65
و ال يفضل البعت اللجوء إىل حتاليل البصمة الوراثية إال يف احلاالت النادرة جدان وبتمر القاض الذي
يريــد الفصــل يف قضــية التشــكيك يف النسـ  ،كــتن يكــون الـ و عقيمـان وفــوجئ بــتن اوجتـ تنجـ  ،فمــن
حق هنا إقامة دعوى قضائية لنف النس  .وهنا عل القاض اختاذ الوسائل الي من خالهلا ميكن احلكو
يف القضية ،وذلك باللجوء إىل التحاليل الدقيقة(. 64
م مالحرة ان اصحاب هذا االجتا من كال الفريقن استندوا بذات احلج واالدلـة الـي اسـتدس هـا
اصحاب االجتا القائل باجلواا املطل والي ايل الي وال داع لتكرارها.
 - 62د .سعد الدين مسعد اهلال  -البصمة الوراثية و عالئقها الشرعية– مكتبة الكويت الولنية الكويـت ،ط ،1002 ،2ص

.17
 - 61د.حممـد ســليمان االشــقر:اثبـات النسـ بالبصــمة الوراثيـة:حبـ مقــد اىل نـدوة الوراثــة و اهلندســة الوراثيـة واجلينــو البشـري
والعال اجليين،الكويت ،2998 -ص.656
 - 67د.عبل الكحالوي:البصمة الوراثية وحجيتها يف االثبات اجلنـائ ،القـاهرة،1020،ص .164مصـطف رمضـان عبـد القـادر
العقراوي :أحكا الولد املشتب يف نسب ،رسالة ماجستري مقدم اىل جامعة املوصل  -كليـة احلقـوت،1020،ص.46-47
 - 66مصطف رمضان عبد القادر العقراوي،مرج ساب  ،ص .46
 - 65وهو راي د .عبداحل محـي اسـتاذ الشـريعة والقـانون يف جامعـة الشـارقة.ينرـر :أسـباب فقهيـة نـ اعتمـاد «دي.إن.إيـ »
لنفـ النسـ  :مقــاس منشــور علـ املوقـ االلكــرتوينhttp://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-10- :
12-1.717214.

 – 64د .منري مجعة ،عضو االحتاد العامل لعلماء املسلمن ،نقال عن املوق
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االلكرتوينhttp://www.lahamag.com :

ال دد31 :

والذي يبدو للباح ان هذا االجتا هو االصوب واالدت ذلك ان ال ميكن الركون اىل البصمة الوراثية
يف نف ـ النس ـ مطلقــا وال ميكــن االســتغناء عنهــا مطلق ـان،ذلــك ان نتائجهــا قطعيــة وال ميكــن تصــور خطــا
النتـائ لكـن يف ذات الوقــت الميكـن جتاهــل قاعـدة فـراش ال وجيــة فقـد ي بــت ان املولـود هـو مــن فـالن مــن
خــالس حتليــل البصــمة الوراثيــة اال انـ قــد يكــون مــن انــا او ولــد مــن لــالت جتــاوا اقص ـ مــدة احلمــل بعــد
الفرق ــة،وعليـ ـ ي ــرى الباحـ ـ جـ ـواا االعتم ــاد علـ ـ البص ــمة الوراثي ــة يف نفـ ـ النسـ ـ م ــا دام ــت نتيجته ــا
قطعيــة،مـ ضــرورة تـوافر شــروط الفـراش الشــرع  ،كمــا يــرد دعــوى الـ و يف نفـ النسـ إذا أثبتــت نتــائ
البصمة الوراثية القطعية حلوت الطفل ب  ،ألن قوس ال و حينةذ الف للحس والعقل و ليس ذلك تقدميا
للعــان ،وينبغ ـ للقضــاة أن حييل ـوا ال ـ وجن قبــل إج ـراء اللعــان لفحــوص البصــمة الوراثيــة ألن إيقــاع اللعــان
مشروط بعد وجود الشهود ،فـإذا كـان ألحـد الـ وجن بينـة تشـهد لـ فـال وجـ إلجـراء اللعـان ( . 63كمـا
أن اللعان مبين عل الرن وليس عل اليقن ،لذلك ال ينبغ أن حير ابن من نسب مدى احلياة بناءا عل
الرن ،خاصة و أن الشارع متشو إىل إثبات النس املبين عل احلقيقة ،ت إن اللعان م يعد يعوس علي
كليــة ألن ـ حيــتكو إىل الضــمري وال ـوااع الــديين يف امــن م تكــن هنــاإ وســيلة أخــرى تــوفر العلــو و اإلثبــات
اليقينــن .أمــا يف عص ـرنا احلــا  ،ومــا يعرفـ مــن فســاد كبــري للــذمو وتراجـ ال ـوااع الــديين لــدى الك ــري مــن
النا  ،فإن املفروض هو تطبي قاعدة الشك ي وس باليقن ،ومـن ت تطبيـ اخلـربة الطبيـة فهـ علـ األقـل
تضمن هلذا الطفل نسبا يدف عن املعرة ،ذلك ان أقل ما ميكن تقدمي هلذا الطفل الوافد عل اجملتمـ هـو
ضمان نسب حع يتق يف الشرع والقانون والقضاء.
حع ان بعضا يفن قالوا باملن مطلقـان راوا انـ مـن املستحسـن االسـتعانة بالبصـمة الوراثيـة كقرينـة حتمـل
ال و عل العدوس عن اللعان فيما اذا ثبت من خالس نتائ البصمة الوراثية ان املولود عل فراش هو ابن
الــذي ختل ـ مــن مائ ـ ،كمــا يــرون ضــرورة االخــذ هــا يف اثبــات النس ـ لــو للبت ـ ال وجــة او التميي ـ بــن
املولودين عنـد االخـتال الن ذلـك حيقـ مصـلحة وال يتعـارض مـن نـ وان االصـل يف االشـياء االباحـة
حع يدس الدليل عل التحر (. 68
ويرى البعت من الفق ان النس ال ا أن يكون حقيقة قانونية فق وإمنا حقيقـة واقعيـة،ويضـيف
ان املعيــار الرئيس ـ أو املوج ـ للنس ـ هــو املعيــار البيولــوج الن الولــد ا ـ أن يكــون قانون ـان مــن صــل
الرجـل ويـرتب بـ ارتبالـان حقيقيـان ال ارتبالـان قانونيـان أو اجتماعيـان فقـ  ،وهـو مــا يفســر وضـ املشــرع بعــت
الشروط العتبار ال و أبان للمولود الن الغرض منها التتكد من وجود صلة بيولوجية أو حقيقية بـن الـ و
والولد وهو ما يفسر أيضان أحقية ال و قانونان إنكار النس بالرغو من توفر الشروط الي حددها القانون،
فهذ الشروط ال تلكد بالضـرورة أن الولـد مـن صـل الـ و وكـون احلمـل قـد حـدل أثنـاء ال وجيـة ال يعـين

 - 63وهو نفس راي:د .عبد الرشيد حممد أمن بن قاسو :مرج ساب .
 - 68د .حسين حممود عبد الدا ،مرج ساب ،ص.825-826
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ضــمنان أن الولــد مــن نطفــة الـ و ولــذلك أجــاا القــانون لـ إنكــار نسـ الولــد الــذي جــاءت بـ اوجتـ يف
حالة انعدا الرابطة احلقيقية بينهما د (. 69
املبحث الثاني :املوقف التشريعي والقضائي نفي النسب بالبصمة الوراثية

ان املوقــف التشـريع مــن مســالة جـواا االســتعانة بتقنيــة البصــمة الوراثيــة يف نفـ النسـ ليســت علـ
وتــرية واحــدة يف كــل االنرمــة القانونيــة مل تلــف تش ـريعات الــدوس حمــل الدراســة املقارنــة (، 50فــوترية ج ـواا
تكون يف اشدها بالنسبة لتشريعات الدوس الغربيـة والـي ال تعـري ملسـالة الفـراش اي اتيـة و بـن التشـريعات
العربية الي تستعن بتحكا الشريعة االسالمية يف تنريو مسائل االحواس الش صية ومنها النس فتتشدد
يف النف يف الار النف مبا ال يتعارض م هذ االحكا ومنها اللعان.
ونفــس النتيجــة تلشــر عل ـ املوقــف القضــائ م ـ مالحرــة ان االجتهــادات القضــائية قــد تغــريت بــن
احلــن واالخــر،حــع بالنســبة للــدوس العربيــة،اــو التســليو ـواا النفـ حــع مـ ســكوت املشــرع الــولين عــن
تنريو هذ املسالة.
عليـ فتننــا سنقســو هــذا املبحـ علـ مطلبــن :االوس،نتنــاوس فيـ املوقــف التشـريع مــن نفـ النسـ
بالبصمة الوراثية،وال اين نتطرت في اىل املوقف القضائ من نف النس بالبصمة الوراثية.
المطلب االو  :الموقف ال شري ي م في النسب بالبصم الو اث
ان الــر ى التش ـريعية تلفــة بــن تش ـريعات تناولــت البصــمة الوراثيــة بــالتنريو واخــرى ســكتت.علي ـ ان
البحـ ـ يف املوق ــف التشـ ـريع يتطلـ ـ من ــا تقس ــيو ه ــذا املطلـ ـ علـ ـ ف ــرعن :االوس،موق ــف التشـ ـريعات
الغربية،وال اين ،موقف التشريعات العربية.
الفرع االو  :موقف ال شري ات الغرب
بالنســبة إىل القــانون االيطــا فــتن املشــرع االيطــا قــد اصــدر تش ـري امل ـرقو ( 5لســنة  2935الــذي
عدس في احكا القانون املدين االيطا إذ اجاا في االعتماد عل اختبارات اخلريطة الوراثية يف اثبات او
نف وقائ االبوة او البنوة او االمومة حي نصـت املـادة ( 75املعدلـة علـ انـ د للـ و ان يقـد الـدليل
عل ان ال تطاب يف اخلصائ البيولوجية او فصيلة الد بين وبن الطفل الذي يراد اثبات نسب الي ول
ايض ـان اثب ــات ذل ــك ب ــتي وس ــيلة اخ ــرى تنف ـ رابط ــة االب ــوةد ،ومع ــق ذل ــك ان املش ــرع االيط ــا ق ــد اج ــاا

 - 69د .رضا عبد احلليو عبد اجمليد ،احلماية القانونية للجن البشري ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،1002 ،ص.261
 - 50أن مستلة إثبات النس تتعل ها حقوت مشرتكة بن عدة ألرا  ،فهناإ ح ا) عـ وجـل أو حـ اجملتمـ  ،وحـ األ ،
وح ـ األب ،وح ـ الولــد ،ومجيعهــا حقــوت أقرهــا الشــرع و القــانون ،وأيــدها القضــاء يف أك ــر مــن مناســبة .والواق ـ أن ح ـ الطفــل يف
النس  ،وبتن يكون ل أب وأ يعر هما من أهو احلقوت ومن هنا يتج الفكر القانوين املعاصر او االهتمـا هـذا احلـ  ،وقـد أقـرت
اتفاقية األمو املتحدة املتعلقة حبقوت الطفل ،املوقعة بتاري  10نوفمرب  ،2989والي أقركا فرنسا دعل أن للطفل احل يف معرفـة أبويـ
قـدر االمكــان ومحايـة نســب وضــمان احلاقـ بتبيـ احلقيقـ د .ينرـر:ســلطان اجلمــاس :معصـومية اجلســد يف ضــوء القـرارات احلدي ــة ،رســالة
ماجستري مقدمة لكلية احلقوت القاهرة،1000 ،ص .236
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االعتمــاد علـ البصــمة الوراثيــة وجعلهــا مــن حيـ احلجيــة مقدمــة علـ احلقيقــة الشــكلية الــي تفســتمد مــن
جمرد قيا الرابطة ال وجية (. 52
ويف فرنس ــا م يك ــن دلي ــل االثب ــات او النفـ ـ للنسـ ـ ع ــن لريـ ـ البص ــمة الوراثي ــة مقب ــوال يف التشـ ـري
الفرنسـ حـع عــا ،2996وتتكـد االمـر بعــدما أصـدر املشـرع الفرنسـ يف  /11ـوا 2955/قانونـا حيرــر
فيـ اســت دا البصـمة الوراثيــة يف كــل األحـواس الــي ت ــار فيهـا مســالة وجـود او عــد وجــود صـلة قرابــة بــن
األلـرا املتنااعــة يف الــدعوى(. 51وامــا مــا اثــري مــن خــال فقهـ وقضــائ بــن جميـ ومــان مــن اللجــوء
للبصمة الوراثية يف قضايا النس قط املشرع الفرنس دابر هذا اخلال حن اصدر التشري رقـو  96يف
 19يوليــو ســنة  2996الــذي اضــا يف ( 5منــة فصــل جديــد للبــاب االوس مــن الكتــاب االوس مــن
و حتدي ــد ش ص ــيت بطريـ ـ الفحـ ـ
الق ــانون امل ــدين حت ــت عنـ ـوان (دراس ــة اخلص ــائ اجليني ــة للشـ ـ
باجلينات الوراثية حي أضا املشرع الفرنس  ،ثالل مواد إىل القانون املدين الفرنس  ،وه 20ـ24
الــي نصــت ،علـ أن البحـ اجليــين احملــدد خلصــائ الشـ  ،ال ميكــن يفارســت إال ألســباب لبيــة ،أو
املعـين قبـل أجـراء التحلـيالت اجلينيـة عليـ  22 ،ـ 24والـي
علمية ،وا احلصوس عل موافقـة الشـ
نصت عل أن حتديد هوية الش  ،عن لريـ بصـمت اجلينيـة ،ال ميكـن أن يـتو ،إال يف إلـار إجـراءات
التحقي ـ  ،ال ــي تفرض ــها دع ــوى قض ــائية ،أو خدم ــة أه ــدا لبي ــة ،أو علمي ــة يف امل ـواد املدني ــة ،فإن ه ــذا
التحديــد ،ال ميكــن أن يــتو ،إال تنفيــذا لألمــر بإج ـراء حب ـ  ،يــتمر ب ـ القاض ـ يف دعــوى تتعل ـ بالنس ـ ،
وشريطة املوافقة املسبقة للمعين باألمر .و ( 21ـ 24ونصت عل د أن التحليالت اجلينية ،ال ميكن أن
تتو إال من جان أش اص مقبولن ومسجلن دوس اخلرباء.
وهذا يعين ان املشرع الفرنس اجاا نف النس عن لري البصمة الوراثيـة شـريطة ان يـتو ذلـك بقـرار
صـاح العالقـة وان تـتو مـن قبـل خـرباء يتمتعـون
من القاض واما دعوى منرورة امام وبرضا الش
بالقبوس ومسـجلن ـدوس اخلـرباء .كمـا أوجـ املش ّـرع الفرنسـ صـراحة أن يصـدر اإلذن بـإجراء التحليـل
املتعهدة احلريّة يف قبـوس للـ إجـراء التحليـل
خوس للقاض أو للمحكمة ّ
اجليين عن سلطة قضائيّة ،كما ّ
اجليين أو رفض .
اما املشرع االسباين وان كان قد اشار يف الفصل ( 461من قانون االجراءات املدنية اىل أن ديتعـن
علـ القضـاء و احملـاكو تقـو التقــارير الـي يقـدمها اخلـرباء ولكـنهو ال يســتلون عـن صـحة االسـتنتا الــذي
 - 52ويسجل ةصوص استعماس اختبارات اخلريطة الوراثية يف إيطاليا م ال عديدة لعل مـن اتهـا :افتقـار امللسسـات الصـحية
القائمة عل هذ االختبارات إىل الرقابة احلكومية ما اعل النتـائ املتحصـلة عنهـا موضـ ريبـة ،وبـالرغو مـن أن القضـاة الـذين يفتقـرون
إىل اخلـربة العلميـة يف هــذا اجملـاس اال افــو يسـلمون هــذ النتـائ ويعتمــدون عليهـا بشـكل مطلـ مـا دعـ بعـت الكتــاب ضـرورة اعتمــاد
القضاة عل مراك صحية مرموقة واللجـوء إىل أك ـر مـن اختبـار يف اك ـر مـن مركـ صـح للتحقـ مـن صـحة النتـائ  .أنرـر يف تفصـيل
ذلكAlberto Grangi, Op.cit. p.153-156. :
Jacqueline devichi,identification by genetic testing,(legal aspects, vol. four, - 51
.fundacion,BBV,spain,1997,p88
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توصــل إليـ أولةــك اخلـرباء د مــا يعــين اعطــاء القضــاء ســلطة تقديريــة مطلقــة يف تقريــر صــحة مــا يســتدس بـ
اخلرباء من نتائ يف تقـاريرهو وواضـع ان هـذا الـن عـا يشـمل الـدعاوى امل تلفـة ومنهـا دعـاوى النسـ
كما ان مطل بكافة مسائل اخلربة والي من بينها اختبارات البصمة الوراثية.
و ختو البعت منهو من احلجية املطلقة الي تتمت ها هذ اختبارات البصمة الوراثية وعدها تقلي
كبري للسلطة التقديرية الي منحها قـانون االجـراءات االسـباين للقاضـ يف تقـو الـرأي الفـين الـذي يعطيـ
اخلرباء ،وةال ذلك فتن القضاة يكونوا ملـ من بـذكر سـب الـرفت يف حالـة عـد االعتمـاد علـ نتـائ
هذ االختبارات وهذا أمر يصع عليهو يف ك ري مـن األحيـان الفتقـارهو لل ـربة العلميـة الكافيـة يف هـذا
اجملاس(. 57
لكن بالرجوع اىل الفصل( 213من التقنن املدين االسباين جند ن عل ان ديف نطات التحقيقات
الــي جتــرى ألثبــات وقــائ االبــوة او البن ـوة او االمومــة ،اــوا اســت دا مجي ـ ان ـواع االختبــارات البيولوجيــة
دوهذا يعين ان املشرع االسباين اجاا نف النس عن لري البصمة الوراثية فهـو نـ خـاص بينمـا الـن
الساب عا م مالحرة ان الن االخري ليس مل ما للقاضـ وامنـا علـ سـبيل اجلـواا اال ان االمـر،براينـا،
ليس م اجيا بل يعتمد عل قناعات القاض وف املعطيات املقدمة يف الدعوى واال كان قرار القاض يف
االســتجابة لطلـ التحليــل ومــن ت نفـ النسـ مــن عدمـ عرضــة للــنقت مــن احملكمــة العليــا كمــا ســنرى
ذلك الحقا.
ويرى الفق القانوين االسباين ان ادخـاس تقنيـات البصـمة الوراثيـة يف مـأ القـانون املـدين يشـكل اضـافة
حقيقية للنرا القانوين االسباين تستح االشادة ها (. 56
الفرع النا ي :موقف ال شري ات ال رب
ذكرنا فيمـا سـب ان اسـس التشـري يف الـدوس العربيـة ختتلـف عنهـا يف الـدوس الغربيـة خاصـة يف مسـائل
االح ـواس الش صــية حي ـ ان االوىل تســتمد جــل احكامهــا مــن الش ـريعة االســالمية ةــال ال انيــة الــي
تستمدها من العر والواق .
وترت عل هذا االختال يف االسـس نتـائ عديـدة ومنهـا مـا يتعلـ بنفـ النسـ ،حيـ ان حداثـة
تقنية البصمة الوراثية وقـد التشـريعات العربيـة حمـل املقارنـة كـان مـن بـن اهـو االسـباب الـي يـرى الباحـ
كوفا حائال دون التنريو القانوين املباشر هلذ التقنيات وان حاوس البعت منها تاليف هذا الصقور بالن
عل جواا االستعانة ها لكن من باب العمو ال اخلصوص،كما سنرى.
املتمعن يف أحكا الفصـل( 48ومـا بعـد مـن جملـة األحـواس الش صـية التونسـية
فبالنسبة لتونس فإ ّن ّ
( 55نل ـ إىل أ ّن املش ـ ّـرع التونس ـ م اع ــل م ــن (احلقيق ــة البيولوجيّــة ه ـ الغاي ــة االكي ــدة م ــن أحك ــا
Luis de Leon, the Human Genome and Identification by Genetic Testing, H.G (legal Aspects) -57
Vol. Four, Fundacion BBv, Spain, 1997, P95 and See Vicent Soriano, op. cit p383
.Enrique Collado, The Human Genome and European Community, H.G.
( .Legal Aspects) Vol. four, Fundacion BBV, Spain, 1997,, P121
Vicente Soriano, Op.Cit, 382. Sonia la Bris, Op. Cit, P.1 - 56
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يتتسس عل رابطة بيولوجيّة بن املولود وأبيـ فحسـ وإّمنـا علـ رابطـة
النس ،عل اعتبار أ ّن النس ال ّ
قانونيّـة(شــرعية أيضــا ،فاملشـ ّـرع حــاوس قولبــة احلقيقــة الشـكليّة أو الرــاهرة مبــا نــد مصــلحة املولــود واألســرة
باعتمـاد قرينــة الفـراش حبيـ يفــرتض قانونــا أ ّن والدة الطفــل مـن ال وجــة يف ظـ ّـل عالقـة ال وجيّــة يعـ ّد قرينــة
اجملسـمة يف قرينـة الفـراش والقائمـة
عل أ ّن هذا الطفل هو ابنا شرعيا للـ و ،غـري أ ّن هـذ احلقيقـة الشـكليّة ّ
ترل عاج ة عن جماهة احلقيقة البيولوجيّة الي ميكنها بواسـطة التحليـل اجليـين اجلـ
عل االفرتاض القانوين ّ
قطعا ب بوت البنوة أو بنفيها.
يتعرض إىل تقنية البصمة الوراثية كوسـيلة قانونيـة إلثبـات
املشرع التونس م ّ
واذا كان من الواضع أ ّن ّ
الشــرع يف جملــة األح ـواس الش صــية التونســية وال لنفي ـ اال أ ّن توس ـ القض ـاء التونس ـ يف تتويــل
النس ـ
ّ
(54
الفصــل ( 35مــن اجمللــة مــا يســمع بقبــوس إدرا الوســائل البيولوجيّــة ضــمن الوســائل اجلــائ اعتمادهــا
لنف النّس عل او ما سنذكر الحقان.
ف ــريى ال ــبعت( 53ان التحلي ــل اجلي ــين م ــن املمك ــن اعتم ــاد كوس ــيلة لنفـ ـ النّسـ ـ الش ــرع اس ــتنادا
ألحكــا الفصــل( 35مــن اجمللــة لاملــا أ ّن املشــرع يف هــذا الفصــل م يع ـ ّدد عل ـ ســبيل احلصــر الوســائل
عامــة و مطلقــة بينمــا اشــار يف الفصــل
الشــرعيّة الــي مــن املمكــن اعتمادهــا لنف ـ النس ـ وكانــت عبارت ـ ّ
( 48من اجمللة اىل أ ّن د النس ي بت بالفراش أو إقرار األب أو شهادة شاهدين من أهل ال قة د ما يعين
أ ّن املشـ ّـرع التونسـ قــد حصــر صــور إثبــات النّسـ يف إقـرار األب والفـراش و شــهادة شــاهدين فــتك ر يف
هــذا الفصــل ،بــدليل أنّـ ع ـ ّددها مســتعمال حــر دالبــاءد الــذي يفيــد الت صــي وعل ـ هــذا األســا ال
عامـة واالختبـار اجليـين
التوس يف تتويل هذا ال ّفصل وال إضافة وسـائل أخـرى كالتحاليـل البيولوجيّـة ّ
ميكن ّ
خاصة إلثبات النس أل ّن عالقة النس وان كانت واقعـة قانونيّـة اال ان املش ّـرع أفردهـا عـن بقيّـة الوقـائ
ّ
القانونيّة األخرى بعد خضوعها ملبدأ حريّة اإلثبات وجعل وسائل إثبات النس حم ّددة عل وج احلصر
عل ـ ـ خـ ــال نفي ـ ـ حسـ ــبما يتبـ ـ ّـن مـ ــن خـ ــالس إج ـ ـراء املقارنـ ــة بـ ــن أحكـ ــا الفصـ ــلن ( 48و 35مـ ــن
ـربر خصوصــا وأ ّن رابطــة
اجمللــة،ويضــيف أ ّن هــذا التتويــل الضــيّ ألحكــا الفصــل  48مــن اجمللــة ل ـ مــا يـ ّ
تتتسس علي وحد رابطـة البنـوة الشـرعيّة بينمـا يقتصـر
النس يف اجمللة مرتبطة أساسا بقرينة الفراش الذي ّ
التحليل اجليين عل إثبات الرابطة الدمويّة فحس والي ال تكف وحدها إلقامة رابطة نس شـرع بـن
املشرع التونس قد أورد التحليل اجليين كوسـيلة مسـتقلّة إلثبـات
الطفل وأبي إذا كان الفراش مفقودا،وإ ّن ّ
بنوة األلفاس املهملن وجمهو النس وأبق الباب مفتوحا للفق وفق القضاء لالجتهـاد والتسـا س ال يف

 - 55الصادرة يف  27أوت  2954املعدلة و النافذة.
 - 54الذي اشار صراحة عل أنّ د إذا نف ال و محل اوجت أو الولد الالا ل فال ينتف عن إال حبكو احلـاكو وتقبـل يف هاتـ
الصورة مجي وسائل اإلثبات الشرعية.د
 - 53أنــيس ســكمة :إثبــات النّس ـ ب ــن أ ش والقــانون عــدد 35لســنة  .2998حب ـ خت ـ ّـر مــن املعهــد األعل ـ للقض ــاء يف
تونس.
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خص ــوص ميدانـ ـ ونط ــات إجرائـ ـ فحسـ ـ وإّمن ــا يف خص ــوص اإلش ــكاليّات اإلجرائي ــة ال ــي يطرحه ــا ه ــذا
االختبار يف غياب نصوص قانونيّة تنرّم من مجي جوانب (. 58
اما بالنسبة للقانون اجل ائري فان املشرع اجل ائري تتثر بالشـريعة االسـالمية عنـد سـن لقـانون األسـرة يف
 ،2986إذ م يعتمد سوى علـ الطـرت الشـرعية إلثبـات النسـ الـواردة يف ( 2/60مـن هـذا القـانون
رافضا استعماس الطرت العلمية كوسيلة لذلك.
لك ـ ـ ــن املش ـ ـ ــرع اجل ائ ـ ـ ــري ت ـ ـ ــدارإ ه ـ ـ ــذا القص ـ ـ ــور بتعديل ـ ـ ـ ق ـ ـ ــانون األس ـ ـ ــرة ب ـ ـ ــاألمر  1/05امل ـ ـ ــلرخ يف
،1005/01/03حي ـ مبوج ـ هــذا التعــديل اجــاا اللجــوء اىل الطــرت العلمي ـة كوســيلة إلثبــات النس ـ
وذل ــك يف ( 1/60من ـ و ال ــي نص ــت عل ـ أن ـ د ا ــوا للقاض ـ اللج ــوء إىل الط ــرت العلمي ــة ألثب ــات
النس د ،وهذا يعين ان اوا للقاض اجل ائري اللجوء إىل الطرت العلمية إلثبات النسـ أو نفيـ فـاألمر
يصلع يف كلتا احلالتن.
ويعترب هذا االمر ،بنرر البعت ،قف ة هامة قا ها املشرع اجل ائري يف هـذا اجملـاس اشـيا مـ التطـورات
العلمية خاصة تلك املتعلقة باجملاس البيولوج .فهذا التعديل،بنرر البعت من الفق القانوين ،جاء متماشيا
م التطور العلم لوسائل اإلثبات بعدما كان القضاء يرفت اللجوء إليها عل أسـا أن قـانون األسـرة،
قبــل التعــديل ،م يعتــرب الطــرت العلميــة كوســيلة إلثبــات النس ـ (. 59وم ـ ذلــك فــان هــذ القف ـ ة وهــذا
اإلدمــا ورغــو أتيتـ ال نلــو مــن العيــوب و الســلبيات والتعقيــدات الــي اثــارت جــداالت عــدة يف الوسـ
الفقه القانوين.
وما ا توضيح هنا أن املقصود بالطرت العلمية إلثبات النس ه الطـرت العلميـة القالعـة ولـيس
الطرت العلمية الرنية ،وان البصمة الوراثية تقف يف املقدمة من الطرت العلمية القالعة هكذا ميكن اعتبـار
(. 40
هذا الفح دليل نف أو إثبات بطريقة أكيدة يف ك ري من اجملاالت ومنها النس
اما بالنسبة ملوقف التشري العراق فاألمر تلف اما عن ما ذكرنا من التشريعات املقارنة فال يوجـد
يف الع ـرات تش ـريعات خاصــة ســو االنســان عامــة و البصــمة الوراثيــة خاصــة،س ـواء يف االلــار اجلنــائ او
املــدين،ومنهــا مســائل اثبــات النس ـ او نفي ـ فنصــوص القــانون املــدين وقــانون املرافعــات وقــانون العقوبــات
النافذة ال تسعفنا ه االخرى مبوضوع الدراسة وهو ما نعتقد قصوران تشريعيا ال يصـل حـد القـوس بوجـود
فـراا تشـريع نكــون امامـ عــاج ين عــن البــت بــدعوى نفـ النسـ بالبصــمة الوراثيــة اذا مــا اعرضــت امــا
القضاء العراق .
فل ــو رجعن ــا اىل ق ــانون االحـ ـواس الش ص ــية الناف ــذ رق ــو ( 288لس ــنة  2959جن ــد وان م يش ــر اىل
البصــمة الوراثيــة او اىل أيــا مــن الطــرت العلميــة كإحــدى لــرت اثبــات النسـ وامنــا دلــل علـ هــذا االثبــات
 - 58أنيس سكمة،:املرج ساب .
 - 59ســالم دليلــة ،محايــة الطفــل يف قــانون االســرة،رســالة ماجســتري مقدمــة اىل كليــة احلقــوت ،جامعــة اجل ائــر بــن يوســف بــن
خدة،1008 -1003،ص.16
 -40ا اخلري بوقر  :دور البصمة يف اثبات النس ،حب منشور يف جملة االجتهاد القضائ  ،العدد (، 3ص.83
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بالوسـائل التقليديـة مـن فـراش واقـرار وشــهادة ،ومـ ذلـك فـان هـذا القـانون احــاس كـل مـا م يشـر اليـ مــن
مسائل عل الفق االسالم وقضاء الدوس االسالمية ( 42والي وجدنا فيها اخـتال يف الـر ى علـ اـو
ما فصلنا مسبقان.
وعلي فان املشرع العراق وان اشار اىل لرت اثبات النس ال الثة (الفراش،االقرار،البينة فان ذلك ال
يعين،براينا ،ان اوردها علـ سـبيل احلصـر وال ميكـن الركـون لغريهـا بـل ان الـذي نـرا انـ احـاس بقيـة الطـرت
االخرى عل الفق االسالم دون التقييد مبذه معن م لمـا احـاس مسـالة اللعـان علـ الفقـ االسـالم
وم يشر اليها فال ميكن عد ذلك الغاء للعان وعد االعتداد ب .
وكــذلك لــو رجعنــا إىل قــانون اإلثبــات العراقـ رقــو ( 203لســنة ،2939الــذي مي ــل االلــار العــا يف
جمــاس اإلثبــات مــن الناحيــة املدنيــة أو التجاريــة أو املســائل املتعلقــة بــاألحواس الش صــية مــا م يوجــد ن ـ
يقض ةال ذلك (، 41جند من خالل إن املشرع العراقـ قـد فـتع اجملـاس واسـعان أمـا القاضـ لالسـتعانة
بوسائل اإلثبات احلدي ة والوسائل العلمية يف إثبات الوقائ القانونية امل تلفة سواء أكانت وقائ مادية أو
تصــرفات قانونيــة إذ أنـ يهــد اىل ابـراا الــدور اإلاــاي للقاضـ املــدين يف توجيـ الــدعوى هيــدان للفصــل
فيهــا( 47وحيـ ان نطــات هــذا القــانون يســري علـ مســائل االحـواس الش صــية فهــذا يعــين القــوس للوهلــة
االوىل جواا االستعانة بالبصمة الوراثية يف قضايا النس عموما ونفي خصوصا،كما أن املشرع العراق يف
قانون اإلثبات النافذ قد جعل اخلربة من بن لرت اإلثبات الي يسـتطي القاضـ أن يـركن إليهـا يف إثبـات
الوقــائ القانونيــة ومــن تَّ ال يعتــرب القاض ـ املــدين قــد اوج ـ لريقــا جديــدا مــن لــرت االثبــات يف حالــة
اعتمــاد عل ـ اختبــارات اخلريطــة الوراثيــة الن ق ـانون اإلثبــات أجــاا للقاض ـ االســتعانة بــاخلربة يف األمــور
العلمية و الفنية (. 46
وي ــرى ال ــبعت أن االس ــتعانة باألدل ــة املست لص ــة م ــن اختب ــارات البص ــمة الوراثي ــة ينس ــجو مـ ـ ال ــدور
اإلاــاي الــذي أوال املشــرع اهتمام ـان خاص ـان ملمارســة الفصــل يف الــدعوى خاصــة إذا مــا علمنــا أن القيمــة
املوضوعية ل ثبات بطري اخلريطة تبلل نسبة  ،%99وه نسبة تعج عـن بلوغهـا أدلـة اإلثبـات األخـرى
(. 45
وتبعـان لـذلك يكـون مــن اجلـائ  ،براينـا ،االســتعانة باختبـارات البصـمة الوراثيــة يف حتديـد هويـة الشـ
البيولوجيــة ومقارنتهــا باملعلومــات الوراثيــة لغــري مــن األش ـ اص لتحديــد وجــود أو انتفــاء صــلة القرابــة بين ـ
 - 42حي نصـت ( 2مـن هـذا القـانون علـ ان د  - 2تسـرى النصـوص التشـريعية يف هـذا القـانون علـ مجيـ املسـائل الـي
تتناوهل ــا ه ــذ النص ــوص يف لفره ــا أو يف فحواه ــا - 1 .إذا م يوج ــد نـ ـ تشـ ـريع ميك ــن تطبيقـ ـ ف ــيحكو مبقتضـ ـ مب ــاد الشـ ـريعة
اإلسالمية األك ر مالئمة لنصوص هذا القانون - 7 .تسرتشـد احملـاكو يف كـل ذلـك باألحكـا الـي أقرهـا القضـاء والفقـ اإلسـالم يف
العرات ويف البالد اإلسالمية األخرى الي تتقارب قوانينها من القوانن العراقية.
 - 41ينرر 22( :من قانون اإلثبات.
 -47ينرر 2،1( :من قانون اإلثبات.
 - 46ينرر 271( :من قانون اإلثبات.
 - 45ظافر حبي جبارة اهلال ،مرج ساب  ،ص .212
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وبيــنهو لكــن هــذا االســتنتا ال يكــون مطلقــا وامنــا مبــا ينســجو واالحكــا الشــرعية ،كمــا ســنرى ذلــك يف
املوقف القضائ العراق .
المطلب النا ي :الموقف القضائي م في النسب بالبصم الو اث
ان املوقــف القضــائ مــن نف ـ النس ـ بالبصــمة الوراثيــة كــان مــرتددان بــن الــرفت والقبــوس مــن دولــة
ألخرى من جهة ويف ذات البلد من فرتة ألخرى من جهة اخرى.
يف اســبانيا كانــت أحــدى احملــاكو الــدنيا قــد رفضــت االعتمــاد عل ـ الــدليل البيولــوج يف دعــوى نف ـ
النس اال ان احملكمة العليا اإلسبانية نقضت هذا القـرار علـ أسـا ان احملكمـة م تقـد التربيـر املنطقـ
هلذا الرفت وقضت بان دمن غري املنطق وغـري املقبـوس عـد إدراإ القاضـ للحجيـة املطلقـة الـي تقـدمها
االختبارات البيولوجية وال يا فيما يتعل بنف واقعة االبوة د (. 44
اما يف فرنسا فقد استقر فق القضاء الفرنس عل أ ّن احملاكو غري مل مة باإلذن بإجراء التحليل اجليين
املتعهـدة علـ حريتهـا يف
إالّ إذا تعلّ األمر بنف البنوة ّأما يف بقيّة دعـاوى البن ّـوة فتبقـ السـلطة القضـائيّة ّ
اإلذن هذا االختبار من عد ذلك .وبدى ذلـك واضـحا يف الـدعوى الـي نرركـا حمكمـة اسـتةنا بـاريس
يف عا  2935والي خالصتها بان مرأة فرنسية كانت قد اجنبت مولودا احلقت نسب من اوجها وبعد ان
تطلقت من وت وجت من اخر اقامت دعوى اما احـدى حمكمـة اسـتةنا بـاريس نفـ نسـ املولـود مـن
مطلقهــا واحلاق ـ ب وجهــا ال ــاين فقــررت احملكمــة يف  2935-9-22احالــة الــدعوى عل ـ الط ـ الشــرع
وتكليــف خبــري بالقيــا همــة اج ـراء الفحوصــات الوراثيــة لألل ـرا ويف  2934-7-7اودع اخلبــري تقريــر
الذي استبعد في ابوة ال و االوس (املطل للمولود و واثبت ابوة ال و ال اين ل فتصدرت احملكمة قرارها
يف  2934-21-24بنف ـ نس ـ املولــود مــن ال ـ و االوس الــذي ولــد عل ـ فراش ـ واحلاق ـ بــال و ال ــاين
(. 43
كم ــا اص ــدرت حمكمـ ـة ال ــنقت تقريره ــا الس ــنوي ع ــا  2934وال ــذي اج ــاات فيـ ـ صـ ـراحة امكاني ــة
اســت دا الــدليل البيولــوج يف اثبــات وقــائ األبــوة واالمومــة والــذي جــاء في ـ د عل ـ احملــاكو اال تــرتد يف
است دا التقنيات احلدي ة يف اثبات الوقائ يف قضايا النس د( . 48اال ان التقريـر ال يعـين القـوس بإل اميـة
القضاء باألخذ بالبصمة الوراثيـة ويليـد ذلـك مـا ذهبـت اليـ حمكمـة الـنقت الفرنسـية يف احـدى احكامهـا
الصادرة يف 2996 /2/21د أن وسائل الفح الطبية ألثبات النس او نفي  ،خاصة املسماة التحليـل
للجينات الوراثية ليسـت بـذاكا وسـائل للـدف بعـد قبـوس الـدعوى ولكنهـا فقـ وسـيلة دفـاع يف املوضـوع،
وكمــا افــا ليســت مل مــة للمحكمــة حبي ـ ان ـ حيـ حملكمــة ان تقــدر بنــاء عل ـ اســباب جديــة ومقبولــة ان
 - 44انرر قرار احملكمـة العليـا يف اسـبانيا الصـادر يف /12ح يـران 2988/مشـار اليـ يف:
.389

Vicente Seranio, Op. Cit, P.

.P.25-29.Spitaiaria,G-DNA typing and Martinity – Gene, V:11,USA,2007 - 43
.Stephan Chapman, statutes on the law of Tort butter worth, London, 1962, P4.- 48
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ال دد31 :

اجراء اخلربة الطبية اجلديدة ليست من شافا تدعو او ت بت ادعاءات الطاعن ،ألفـا ال ميكـن ان تشـكك
يف صحة النتائ العملية للفحوصات الي مت أجرا ها د (. 49
اال ان االمر تغري وبـات اللجـوء للبصـمة الوراثيـة مل مـان للقضـاء يف دعـاوى نفـ النسـ خصوصـا بعـد
صدور القانون رقو  96لسنة  .2996فقد رفعت اوج حتمل اجلنسيتن (الفرنسية و املغربية دعوى ضد
اوجهــا املتمت ـ بــذات اجلنســيتن امــا احــدى احملــاكو الفرنســية تطل ـ فيهــا التفري ـ عن ـ م ـن جهــة وال ام ـ
بالنفقة عل بنت منها ثانيا فحكمت احملكمة بـالتفري لكنهـا م حتكـو بالنفقـة إلنكـار الـ و بنوكـا وللبـ
اجـراء الفحـ اجليــين عليهــا الــذي اثبــت انعــدا الصــلة بــن البنــت والـ و مــا دعـ احملكمــة احلكــو بنفـ
نس البنت من ال و املدع علي  .اال ان هذ ال وجة م تقتن هذا احلكو بل قامت برف دعوى اثبات
نس البنت من اوجها اما احدى احملاكو االبتدائية املغربية،ودف ال و بنف النس مدليا بنتائ اخلـربة
الطبيــة وان ـ يســتحيل ان يكــون ابــا هلــذ البنــت اال ان احملكمــة حكمــت بتثبــات النس ـ مســببة حكمهــا
بتوافر الوسائل الشـرعية للنسـ مـن الفـراش وشـرول خاصـة مـدة احلمـل ،وقـد ايـدت حمكمـي االسـتةنا
واجمللس االعل لنفس السب ،علما ان القرار االخري كان موض انتقاد شديد من القانونن املغاربة (. 30
ويف تــونس فقــد كانــت حمكمــة االســتةنا بسوســة ســباّقة للقبــوس فعليـان بــاللّجوء إىل حتليــل الــد لنفـ
األبوة رغو ما اشرنا الي من املوقف التشـريع يف تـونس مـن خـالس إثبـات اخـتال الفصـائل الدمويّـة بـن
ّ
امللرخ يف  23جانف  2936أ ّن د االعتماد عل التحاليل الطبيّة
ارها
ر
ق
يف
جاء
فقد
عو
امل
األب
و
االبن
ّ
لنف النّس ال إلثبات اعتمادا عل وسائل إثبات شرعيّة مادا الط احلدي يف استطاعت اليـو القطـ
تلدي إىل نتيجتها دون شك أو جدس د.
أبوة ش
خاصة ّ
آلخر حس حتاليل ّ
بنف ّ
كما أ ّكدت حمكمة التعقي (النقت التونسيّة مـن جهتهـا علـ هـذا املوقـف يف العديـد مـن املناسـبات
وجــاء بتحــد قراراك ــا د أ ّن أحكــا الفصــلن  35و  34م ــن أ ش اقتضــت إمكانيّــة القي ــا بطل ـ نف ـ
النسـ اســتنادا إىل كافّــة وسـائل اإلثبــات ومنهــا وسـيلة حتليــل الــد الـي هـ حجــة قالعـة ميكــن االســتناد
إليها يف لل نف النس د.
كمــا وايــدت حمكمــة التعقيـ ايضــا قـرار حمكمــة اســتةنا سوسـ  ،مبناســبة دعــوى نفـ نسـ رفعــت
اليهــا والقاض ـ بــان التحليــل الطــا للــد يعتــرب وســيل شــرعية مــن بــن الوســائل املنصــوص عليهــا بالفصــل
( 35مــن جملــة االحـواس الش صــية معللــة ذلــك بــان وســيلة االثبــات الــي اخــذت هــا حمكمــة االســتةنا
بسوس ه وسيلة شرعية يقررها الشارع و يتخذ ها ويعتمدها كما يعتمد عل وسائل اال ثبات االخرى
امل بتة كحصوس اليقن بعد التالق مطلقان (. 32
 - 49اشار إلي  :د .رضا عبد احلليو عبد اجمليد ،املرج الساب  ،ص .226 ،227
 - 30صــدر الق ـرار عــن اجمللــس االعل ـ يف  1006/21/70يف امللــف الشــرع عــدد  ،1007/2/1/554و املنشــور يف العــدد
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف -يف تفاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار واالنتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات املوجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ينر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:املوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين

http://www.palmoon.net/2/topic-2122-89.html

 - 32القرار التعقيا املرقو  22005يف  2934-3-13اشارت الي  :د .عبل الكحالوي،مرج ساب  ،ص.166-167
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وعليـ فقــد اســتقر قضــاء حمكمــة التعقيـ التونسـية علـ اعتمــاد االختبــارات البيولوجيــة كوســيلة لنفـ
النسـ واكــدت بــان النفـ ال يعتمــد علـ مـا يقدمـ الـ و مـن وســائل االثبــات الشـرعية والقانونيــة ومنهــا
الشــهادة ال تعتمــد بــل ا ـ االعتمــاد عل ـ االحبــال واالختبــارات الطبيــة والــي يكــون هلــا تــتثري ســلا او
ااـاي ومـن وســيلة حتليـل الــد لكـل مـن الـ و وال وجـة واملولــود املطالـ بنفـ نســب وانـ ال شــئ مينـ مــن
اعتماد تلك الوسيلة الي حتق علماء الط الشرع من صـحتها والـي تعـد لريقـة علميـة قالعـة وهـو مـا
در علي فق قضاء هذ احملكمة (. 31
اما يف اجل ائر فكان االجتهاد القضائ يطب حرفية ( 2/60مـن قـانون األسـرة مـارة الـذكر مكتفيـا
مود الن القانوين الذي ال يقبل أي تتويل أو اجتهاد،كما أن قضاة احملكمة العليا لبقوا الن احلـريف
للمــادة ( 60اعــال الــي حتــدد لــرت إثبــات النس ـ قبــل تعــديلها وكانــت تعتــرب جلــوء القاض ـ ألي خــربة
علمية تسـتهد إثبـات أو نفـ النسـ بـتي لريقـة مـن الطـرت العلميـة جتـاواا للسـلطة ألفـا كانـت تعتـرب
ذلك تشريعا يف حد ذات .
ويف املغــرب فــان املالحــظ مــن خــالس قـراءة قـرارات حمكمــة الــنقت املغربيــة (اجمللــس األعلـ ســابقا أن
هــذ األخــرية م تكــن تعتــرب اخلــربة مــن الوســائل املقــررة شــرعا يف نفـ النسـ كمــا جــاء يف احــدى قراراكــا
القدمية ( 37والـذي جـاء فيـ د ملـا قضـت احملكمـة بلحـوت نسـ البنـت اسـتنادا اىل مـا ثبـت هلـا مـن اورات
امللف من ااديادها من الفراش داخل أمد احلمل بعد الطالت ،واعتربت اقرار ال وجة بكون البنت من غـري
لليقها ال تتثري ل  ،وردت لل اجراء الفح الطا للتتكد من نس البنت يكون قرارها معلال مبا فيـ
الكفاية ويبق عل اسا .
(36
اال افــا تراجعــت نســبيا عــن ذلــك كمــا جــاء يف قـرار هلــا مضــمون اند نفـ النسـ ال يقبــل بعــد
علو ال و باحلمـل بيـو أو يـومن أو ثالثـة أيـا يف األك ـر وسـكوت بـدون عـذر كمـا هـو معمـوس بـ فقهـا
وقضاء ،ومادا محل ال وجة قد وق أثناء فرتة عقد ال وا وأمكن االتصـاس بـن الـ وجن وااداد الولـد أثنـاء
املــدة املعتــربة شــرعا فــإن احملكمــة م تكــن يف حاجــة إىل إجـراء أي حبـ أو أي حتليــل لــا ألن حــل النـ اع
حمسو فقها وقانونا.د.
اال ان االمر تغيري من قبل فق قضاء هذ احملكمة يف قرارات الحقة اجاات االثبـات والنفـ بالبصـمة
الوراثية منها القرار( 250الصادر بتاري  9مار  35( 1005الذي اقر القاعدة االتيـة د ال يوجـد نـ
قطع مينـ إثبـات النسـ بـاخلربة .وجـاء يف هـذا القـرار انـ د لـةن كـان الفـراش الشـرع قرينـة قالعـة علـ
اثبــات النسـ  ،فــان ذلــك مشــروط بــان تكــون الــوالدة ثابتــة التــاري وداخــل األمــد املعتــرب شــرعا بشــكل ال
مراء وال جداس في  .و سك املطل بنف نس الولد بسب عد العلـو بوجـود إال بعـد مـرور أك ـر مـن
 - 31القرار التعقيا املرقو  13333يف ،2997-2-14اشارت الي  :د.عبل الكحالوي،املرج ساب ،ص .166
 - 37رقو القرار  706ملف  1002/1/1/736امللرخ يف  1007/04/14املنشور مبجلة احملاكو املغربية عدد 206ص .34
 - 36رقو القرار 380:امللرخ يف  1001/22/27ملف شرع عـدد 1001/2/1/271 :منشـورة مبجلـة قضـاء اجمللـس األعلـ
عدد 40-59:ص.117:
 - 35امللف الشرع  1007/2/1/425املنشور مبجلة احملاكو املغربية عدد ،206ص .87
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عشر سنوات عن تاري ودالت  ،واختال ال وجن بشتن تاري اادياد  ،فضال عـن ادعـاء العقـو ،يوجـ
عل ـ احملكمــة أن تبح ـ بوســائل اإلثبــات املعتمــدة شــرعا ومنهــا اخلــربة الــي ال يوجــد ن ـ قــانوين ص ـريع
مينعها واالستعانة ها د (. 34
ويف الع ـرات ،قــد ذهبــت احملــاكو يف بعــت قراراكــا اىل االخــذ بنتــائ البصــمة الوراثيــة يف نف ـ النس ـ
بــالرغو مــن عــد وجــود ن ـ مباشــر يقض ـ بــذلك ،منهــا مــا ذهبــت الي ـ حمكمــة األح ـواس الش صــية يف
الكرادة من نف نسبة لفلة من رجل وامرأة كانت قد سجلت يف دائرة األحواس املدنيـة علـ إفـا ابنتهمـا
بعد إن تبن للمحكمة بالتقارير الطبية ثبوت عقو الرجل (. 33
كمــا ذهبــت حمكمــة التميي ـ إىل ان ـ دإذا كــان ال ابــت مــن تقريــر مستشــف الكرامــة التعليم ـ اخلــاص
بنتيج ــة فح ـ تط ــاب األنس ــجة ألل ـرا ال ــدعوى أن الص ــفات الوراثي ــة للطف ــل (ا ال ــت ب ــتي ص ــلة
للصــفات الوراثيــة للـ و ( واوجتـ املــدع عليهــا (إ وان الصــفات الوراثيــة العائــدة للـ و (ن واوجتـ
املدعي ــة ( وان الطف ــل (ا ال ميك ــن أن يك ــون ب ــتي ح ــاس م ــن األحـ ـواس أبن ــا للـ ـ وجن (  ،إ فيتع ــن
القضــاء باعتبــار (ا ابنــا للمدعيــة ( واوجهــا (ن وتســليم إليهمــا ومن ـ معارض ـ املــدع عليهمــا يف
ذلكد(. 38
كم ــا اك ــدت حمكم ــة التمييـ ـ يف أح ــد أحكامه ــا إىل ض ــرورة االس ــتعانة بالفحوص ــات البيولوجي ــة دإذا
ادعت املدعية بتفا أبنة املتوىف وأن املدع علي هو خاهلا وليس أبيها وأن اوجت ليست أمها فينبغ عل
احملكمــة تكليفهــا باإلثبــات وأن حتيــل الط ـرفن عل ـ اجلهــة امل تصــة إلج ـراء الفحــوص امل تربيــة لل الي ــا
النسيجية وعوامل الوراثة وصوالن إىل احلكو العادس د (. 39
ويالحــظ عل ـ مــا اش ـرنا الي ـ مــن ق ـرارات قضــائية ان دعــوى نف ـ النس ـ م ينررهــا القضــاء العراق ـ
لوحدها بل تكون يف منا سبة دعوى نف النس واثبات معان.

 - 34وهذا هو توج مدونة األسرة ،عندما نصت املادة 257منها عل ما يل د ي بت الفراش مبا ت بت ب ال وجية .يعترب الفراش
بش ــرول حج ــة قالع ــة عل ـ ثب ــوت النسـ ـ  ،ال ميك ــن الطع ــن في ـ إال م ــن الـ ـ و ع ــن لريـ ـ اللع ــان ،أو بواس ــطة خ ــربة تفي ــد القطـ ـ ،
بشرلن -2:إدالء ال و املعين بدالئل قوية عل ادعائ ا -1صدور أمر قضائ هذ اخلربة .د.
 - 33وجاء يف حي يات هذا احلكو ما يل دأدع املدعيان لـدى حمكمـة األحـواس الش صـية يف الكـرادة بتنـ سـب وأن سـجلت
وأن الطفلــة ال ــت بــتي صــلة رحــو أبويــة مــن والــدكا املتوفيــة املــذكورة
الطفلــة (د باســو املفقــود (ع ر واوجت ـ املتوفــاة (ت
واوجهـا املفقــود وحيـ أنـ عقـيو ،وإمنــا مــن صــلة رحــو املـدع عليهــاد .فتصــدرت احملكمــة املــذكورة حكمـان حضــوريان قضــت فيـ دبنفـ
وإحلاقها بوالديها احلقيقين(ص ر من فراش اوجت ( .رقو القرار
نس البنت (د من املدعو (ع ر واوجت املتوفاة (ت
/29ش.99/تاري القرار  ،2999 /5/27جملة القضاء ،العددان ال ال والراب  ،السنة السادسة واخلمسون ،1000 ،ص.147
/95 - 38موس ــعة أوىل 83/84/الص ــادر يف ،2989/5/70مش ــار إلي ـ يف :األس ــتاذ إب ــراهيو املش ــاهدي ،املب ــاد القانوني ــة يف
قضاء حمكمة التميي  ،قسو األحواس الش صية ،مطبعة اسعد ،بغداد  ،2989ص.740
 /47 - 39موسـعة أوىل 88/83/الصـادر يف  .2988/5/70مشـار إليـ يف :شـاكر حممـود النجـار ،أحكـا النسـ يف الشـريعة
والقانون م قرارات حمكمة التميي  ،بغداد ،الطبعة األوىل ،1006 ،ص.10
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الفصل الثاني :مدى حجية البصمة الوراثية في نفي النس
اذا مــا كانــت مشــروعية نف ـ النس ـ بالبصــمة الوراثيــة حمــل خــال فقه ـ وتش ـريع فــان م ــل هــذا
اخلــال يكم ـن ايض ـان يف حجيــة نف ـ النس ـ بالبصــمة الوراثيــة،فهــل ان النف ـ هــا ل ـ حجيــة مطلقــة يف
االثبات،سواء تواف م االدلة الشرعية االخرى ا اختال ،وسواء تواف م اللعان ا تعارض؟
وانعكس هذا االمر عل بعت االشكاليات الي ت ار هذا اخلصوص منها الرا دعوى نف النس
باخلضـ ــوع
واالثـ ــار املرتتبـ ــة عل ـ ـ ثبـ ــوت نف ـ ـ النس ـ ـ بالبصـ ــمة الوراثيـ ــة ومـ ــدى امكانيـ ــة ال ـ ـ ا الش ـ ـ
لالختبارات البصمة الوراثية؟ وحكو امتناع اخلصو عن اجراء حتليل البصمة الوراثية؟
علي فتننا سنقسو هذا الفصل عل مبح ن :االوس نتناوس في القيمة الشرعية والقانونية لنف النس
بالبصمة الوراثية،وال اين نتطرت في اىل اشكاليات دعوى نف النس بالبصمة الوراثية.
املبحث االول :القيمة الشرعية والقانونية لنفي النسب بالبصمة الوراثية

اشرنا فيما مض اىل وجود اختال فقه ةصوص جـواا نفـ النسـ بالبصـمة الوراثيـة،اال انـ ومـ
التســليو بــاجلواا،عل ـ راي مــن يقــوس ذلــك،فــان مثــة خــال ةصــوص القيمــة الشــرعية و القانونيــة لنف ـ
النس عن لري البصمة الوراثية ،فهل قرينة النف قطعية؟ ا ظني ؟ ا مرحلة وس بينهما؟
ل جابة نقوس ان هنالك ثالثة اجتاهات هذا اخلصوص نتناوهلا يف مطال ثالثة:
االوس :القائلون باحلجية املطلقة لنف النس بالبصمة الوراثية.
ال اين :القائلون باحلجية الرنية لنف النس بالبصمة الوراثية.
ال ال  :القائلون باعتبار البصمة الوراثية من ادلة االثبات.
المطلب االو  :القائلون بالحج المطلق لنفي النسب بالبصم الو اث
ذه مج مـن الفقـ ( 80اىل اسـباا احلجيـة املطلقـة علـ االثبـات بالبصـمة الوراثيـة وافـا قرينـ قطعيـ
علـ اســا ان نســبة النجــام فيهــا وصــلت فيهــا إىل ،%99،99ويــرون تقــد البصــمة الوراثيــة علـ بقيــة
االدلة الشرعية االخرى ألفا حتق ما حتقق تلك االدلة واياد عنها ،واذا ما كان ت تعارض بـن البصـمة
الوراثيــة وتلــك االدلــة قــدمت البصــمة الوراثيــة عليهــا .ويضــيفون إن قــوة الــدليل يف هــذ التحاليــل تصــل إىل
 –80وهــو قــوس عامــة الفقهــاء املعاصـرين:مــنهو :علـ حمـ الــدين القــرة داغـ  ،حممــد األشــقر ،حممــد رأفــت ع مــان ،عبــد القــادر
خياط ،وفلاد عبد املنعو،كذلك :نصر فريد واصل،مرج ساب ،ص.212إبراهيو ع مان :دور البصمة الوراثية يف قضايا إثبات النس
واجلرائو ،ساب  ،ص :29تقنيات البصمة الوراثية وعالقتها بالشريعة اإلسالمية ،اجمللد الراب ( ،خياط مشا .تقنيات اهلندسة الوراثية يف
قضايا النس وعالقتهـا بالشـريعة اإلسـالمية ،اجمللـد الرابـ ،ص ،2527غنـا  :دور البصـمة الوراثيـة يف اإلثبـات ،مـل ر  3مـايو ،1001
اجمللد،ص ،635مرج ساب ،ص .121السويلو :اهلندسة الوراثية بن الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات،مرج ساب  ،ص  .23فريد
واصل :البصمة :البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها ،جملـة اجملمـ الفقهـ اإلسـالم  ،العـدد ،السـنة  2615 ،25ه ـ، 1007 /
ص ،45س ــعد ال ــدين ه ــال  :البص ــمة الوراثي ــة وجم ــاالت االس ــتفادة منه ــا،م ــن أعم ــاس وحب ــول ال ــدورة السادس ــة عش ــر جملم ـ الفقهـ ـ
اإلس ــالم مبك ــة املكرم ــة 2611 ،ه ـ ـ ، 1001/اجملل ــد،7ص ،45عل ـ حمي ـ ال ــدين الق ــر داغ ـ :البص ــمة الوراثي ــة م ــن منر ــور الفق ـ
اإلسالم  ،جملة اجملم الفقه اإلسالم ،العدد ،24السنة  2616 ،26هـ ، 1007-ص.55عبد الرشيد حممد أمن قاسو:البصـمة
الوراثية وحجيتها،جملة العدس ،واارة العدس السعودية عدد  ،17رج 2615هـ،ص .42وهو ما ذهبـت إليـ املنرمـة اإلسـالمية للعلـو
الطبي ــة يف دول ــة الكوي ــت يف دورك ــا.ك ــذلك:رقي ــة ع ــامر ش ــوكت :وس ــائل إثب ــات النسـ ـ ب ــالطرت احلدي ــة،حبـ ـ منش ــور علـ ـ املوقـ ـ
االلكرتوين.http://main.islammessage.com/Default.aspx :
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نس ـ ـ قطعي ــة يف النف ـ ـ أو اإلثب ــات للبن ــوة والنس ـ ـ  ،وإن ه ــذ م ــن التط ــورات الفني ــة احلدي ــة يف جم ــاس
الفحــوص امل تربيــة تقط ـ الشــك بــاليقن يف ك ــري مــن احلــاالت ،واخلطــت فيهــا أصــبع مســتحيالن ،ونســبة
النجام فيها ما يقارب . 82( %200
ويرى اصحاب هذا االجتا أن البصمة الوراثية أقوى بك ري من بقية القرائن بل حـع مـن الشـهادة الـي
ل الصدت والكذب بل وحع من اإلقرار كما أن البصمة الوراثية تصلع أن تكون مانعان من قبوس لـرت
اإلثبات التقليدية دون العكس،ذلك ألفا دليل مادي يعتمد العلو و احلـس ،ويقـو علـ التسـجيل الـذي
ال يقبــل العــود واإلنكــار ةــال غريهــا مــن االدلــة االخــرى الــي تعتمــد علـ الــذمو فهـ ال تقبــل العــود و
اإلنكار(. 81
وان رأى ال ــبعت م ــنهو ب ــتن البص ــمة الوراثي ــة ه ـ ـ ذات دالل ــة علمي ــة قطعي ــة يقيني ــةا إلثب ــات فهوي ــة
اإلنســان ،وتفـ َعــد ســببان شــرعيانا حلســو نـ اع النسـ د( . 87بينمــا ذهـ آخــرد فقــد أثبتــت التجــارب العلميــة
املتكــررة أن البصــمة الوراثيــة إذا تــوفّرت شــرولفها وأك ـ فـر عيّناكــا مـ مالحرــة الدقــة والضــب والتكـرار دليــل
قطع وأك ر نتائجها . 86(% 200
وقد ذهبت املنرمة اإلسالمية للعلو الطبية مـن خـالس نـدوكا احلاديـة عشـرة املتعلقـة باهلندسـة الوراثيـة
واجلينو البشري والعال اجليين ،املقامة يف الكويت يف الفرتة املمتدة بن  15-17مجادى ال انية 2629
هـ /املواف  25-27أكتوبر  2998إىل أن د البصمة الوراثية من الناحية العلمية ،وسيلة ال تكاد فختطئ
يف التحق من الوالدية البيولوجية ،والتحق من الش صية ،والسيما يف جماس الطـ الشـرع  ،وهـ ترقـ
إىل مستوى القرائن القالعة الي أخذ ها مجهور الفقهاء يف غري قضايا احلـدود الشـرعيةد( 85وقـد أَيَّ َـد هـذا
املوقف اجملم الفقه اإلسالم التاب لرابطـة العـام اإلسـالم  ،شـريطة اسـتيفاء شـرولها الكاملـةا حيـ
جــاء يف توصــيات أن د البصــمة الوراثيــة إذا اســتوفت الشــروط الكاملــة ،واجتنبــت األخطــاء البش ـريةا فــإن
ِ
نتائجهــا إىل
نتائجهــا تكــاد تكــون قطعيــة يف إثبــات نســبة األوالد إىل الوالــدين ،أو نـَ ْفي َهــا عنهمــا ،وتصــل ف
%9989د (. 84

- 82مش ـ ـ ـ ــا خي ـ ـ ـ ــاط :تقني ـ ـ ـ ــات البص ـ ـ ـ ــمة الوراثي ـ ـ ـ ــة وعالقته ـ ـ ـ ــا بالش ـ ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ـ ــالمية ،اجملل ـ ـ ـ ــد الراب ـ ـ ـ ـ (ص  2697مرج ـ ـ ـ ـ
ساب .كذلك.Vicente Soriano, Op. Cit, P. 389. Robert; T. Stephan, Op. Cit, P2/7:
 - 81د .ابراهيو امحد ع مان،مرج ساب ،ص .23
 - 87انر ــر :فري ــد واص ــل:البص ــمة الوراثي ــة وجم ــاالت االس ــتفادة منه ــا ،حب ـ منش ــور يف جمل ــة اجملم ـ الفقه ـ اإلس ــالم  ،الع ــدد
،23السنة  25،2615هـ ، 1007 /ص .45
 - 86انرــر :عل ـ حمي ـ الــدين القــر داغ ـ ،البصــمة الوراثيــة مــن منرــور الفق ـ اإلســالم ،حب ـ منشــور يف جملــة اجملم ـ الفقه ـ
اإلسالم  ،العدد  ،24السنة  2616 ،26هـ، 1007 /ص.55
 - 85انر ـ ــر :احللق ـ ــة النقاش ـ ــية ح ـ ــوس اهلندس ـ ــة الوراثي ـ ــة واجلين ـ ــو البش ـ ــري والع ـ ــال اجلي ـ ــين ،موق ـ ـ املنرم ـ ــة اإلس ـ ــالمية للعل ـ ــو
الطبية.www islamset. Com:
 - 84انرــر :تقريــر اللجنــة العلميــة عــن البصــمة الوراثيــة ،جملــة اجملم ـ الفقه ـ اإلســالم  ،العــدد  ،24الســنة  2616 ،26هـ ـ/
 ، 1007ص .191خليف ــة عل ـ ـ الكع ــا البص ــمة الوراثي ــة وآثاره ــا عل ـ ـ األحك ــا الوراثي ــة – دراس ــة مقارن ــة  -رس ــالة ماجس ــتري،
اإلسكندرية ،1007 ،ص .197
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ونل ـ الــبعت اىل قــوس إن األصــل يف البصــمة الوراثيــة اليقــن والقطعيــة ،إال أن عامــل اليــد البش ـرية
واملراحل املعقدة الي يتطلبها التحليل قللت من مصداقيتها ،وجعلت نتائجها قريبـة مـن القطـ  ،مبعـق أفـا
قرينة قطعية من الناحية العلمية ،وقرينة ظنية من الناحية العملية (. 83
قد جاء يف توصية ندوة الوراثة و اهلندسة الوراثية املنب قة عن املنرمة اإلسالمية للعلو الطبية دالبصمة
الوراثي ــة م ــن الناحي ــة العملي ــة وس ــيلة ال تك ــاد ختط ــئ يف التحق ـ ـ م ــن الوالدي ــة البيولوجي ــة والتحق ـ ـ م ــن
الش صـية ،والســيما يف جمــاس الطـ الشــرع  ،وهـ ترقـ إىل مسـتوى القـرائن القويــة الــي يتخــذ هــا أك ــر
الفقهاء يف غري قضايا احلدود الشرعية ،و ل تطورا عصريا عريما يف جماس القيافة الي يذه إليها مجهور
الفقهاء يف إثبات النس املتنااع في  ،ولذلك تـرى النـدوة أن يلخـذ هـا يف كـل مـا يلخـذ فيـ بالقيافـة مـن
باب أوىلد.
واستدس اصحاب هذا االجتا اىل اآليتـن مـن سـورة يوسـف مـارة الـذكر وكـذلك قولـ تعـاىل د ادعـوهو
ِآلبــائِ ِهو هــو أقس ـ ف عنــد اللَّـ د ( 88ألن ـ مــن خــالس البصــمة الوراثيــة ميكــن التعــر عل ـ األب احلقيق ـ
وتنفيذ ما أمر ا) ب فمع كشفت البصمة الوراثية نس الولد ألبي احلقيق وج العمل ها (. 89
اذا كان ما تقد من تكييف امنا ينطب عل اثبات النس بالبصمة الوراثية فهل ينطب هذا التكييف
عل نف النس ؟
الش ــك يف ان اجملي ـ ين مطلق ـان لنف ـ النس ـ بالبص ــمة الوراثي ــة ي ــرون احلجي ــة املطلق ــة للبص ــمة الوراثي ــة
وتقــدميها علـ ســائر االدلــة والقـرائن االخــرى ،والــذي يبــدو للباحـ أن الـرأي الـراجع هــو مــا ذهـ إلي ـ
أصحاب هذا االجتا  ،من اعتبار البصمة الوراثية قرينة قطعية وذلـك لقـوة أدلتهـا ،ولكـن بشـروط وضـواب
احلــذر مــن التكنلوجيــا املتطــورة،مبعــق عــد التســليو املطلـ بنتائجهــا قبــل اختبــار املوضــوعية،والوقــو علـ
لبيعة عدة التقنية ومعنا التتكـد مـن سـالمة األجهـ ة ودرايـة الفنيـن يف تشـغيلها واختيـار املوضـوعية مبعـق
وجوب إجراء حتليلن من عينتن تلفتن إلمكان املقارنة و االلمةنان لسالمة النتيجة وأن يكـون العامـل
عليها من أهل االختصاص واخلربة و ال يكون يف مرحلة التجري بل يكـون متمرسـان وذا خـربة وأن يكـون
القائمون عل إجراء الفحوص والتحاليل اخلاصة بالبصمة الوراثية عدوس ثقة امناء وأن ال تتـدخل املصـاش
الش صـية واألهـواء يف هــذ الفحوصــات وكــذلك إذا كانــت هنــاإ عــداوة فــال تقبــل نتيجتهــا ضــد الطــر
اآلخر وكذلك ينبغ مراعاة خبري بالبصمة لصاش أم او أبي أو او ذلـك واـ أن نضـ األمـر لقواعـد
املهنــة فــإفو أعــر وهــو أفضــل للتتكــد حيـ إن التجــارب العلميــة قــد أثبتــت ان نســبة النجــام يف إثبــات
األبوة بواسطة البصمة الوراثية ت أن هذ التقنية يفكن أن حتاط مبجموعة من الضواب والقانونية من شتفا
أن ترف الشك يف مصداقية نتائجها.

ادو،مرج ساب .
 - 83د .نذير َمحَ ف
 - 88االح اب.5/
 - 89مشا خياط :تقنيات البصمة الوراثية وعالقتها بالشريعة اإلسالمية،مرج ساب  ،ص .2524
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ال دد31 :

المطلب النا ي :القائلون بالحج الظن لنفي النسب بالبصم الو اث
يرى اصحاب هذا االجتـا أن البصـمة الوراثيـة ال ترقـ إىل مسـتوى القـرائن القطعيـة بـل قرينـة ظنيـة ،ال
ترقـ إىل مســتوى القـرائن القطعيــة ألفــا عرضــة لل طــت ،فهـ ليســت مــن البينــات املعتــربة شــرعان يف إثبــات
النس  ،بل ه قرينة ختض لتقدير احملكمة (. 90
وهذا يعين استنادا هلذا الراي إذا اعتـربت البصـمة الوراثيـة قرينـة مـن القـرائن فهـذا يضـعف مـن داللتهـا،
وذلك ألن ال يلجت إىل القرائن إال عند انتفاء األدلـة وإذا عارضـها دليـل يقـد عليهـا ،كـالفراش أو اإلقـرار
أو الشهادة ،وهذ األدلة غالبان ما تكون مصاحبة لدعاوى إثبات النس (. 92
واستدس اصحاب هذا االجتا يف رايهو اىل إن اإلثبات بالبصمة الوراثية قرينة واقعية بسيطة ،ال ترتقـ
اىل ذات القوة ال بوتية الي تتمت ها سائر وسائل اإلثبـات مـا يعـين حريـة القاضـ يف اعتمادهـا أو رفضـها
ذلــك أن األصــل يف البصــمة الوراثيــة القط ـ غــري أن الرــرو أهــدرت مــن قيمتهــاا ذلــك بتفــا تفتقــر إىل
الت ــتثري يف نفس ــية القاض ـ  ،ك ــون أن إجـ ـراء التحلي ــل ي ــتو يف غياب ـ  ،وع ــد وق ــو القاض ـ عل ـ نوعي ــة
القــائمن عل ـ امل تــرب ،باإلضــافة إىل أن الرــرو احمليطــة واإلج ـراءات املعقــدة عنــد التحليــل أهــدرت مــن
قيمتها كما إن رفت حتاليل احلمت النووي يف قضايا النس ينطل من كون غري معرت ب شرعان حـع
أن القائمن عل التحاليـل ذاكـا م يصـلوا فيهـا إىل درجـة اليقـن ،اضـافة اىل إن النرريـات العلميـة احلدي ـة
مــن لبيــة أو غريهــا مهمــا بلغــت مــن الدقــة والقط ـ بالصــحة،يف نرــر امل تصــن ،إال أفــا ترــل حمــل شــك
ونرر (. 91
واذا كان اصحاب هذا االجتا جممعون عل تقد اإلقرار عل البصمة الوراثية و ذلك بتوافر الشروط
املعتــربة شــرعان إال أن ـ هنــاإ مــن اي ـ االحتكــا إىل البصــمة الوراثيــة إذا ك ـ ّذب املقــر ل ـ املقــر ،باعتبــار أن
النس ح للولد فينبغ عل األب أن ي بت بتي دليل و الـذي حتـل حملـ البصـمة الوراثيـة يف ظـل غيـاب
أي دليل آخر بشرط رض املقر ل بالنس بإجراء البصمة الوراثية (. 97
اذا كان ما تقد من تكييف امنا ينطب عل اثبات النس بالبصمة الوراثية فهل ينطب هذا التكييف
عل نف النس ؟

 - 90مــن اصــحاب هــذا االجتــا  :العــاكو  :البصــمة الوراثيــة وأثرهــا يف اإلثبــات ،مــل ر اهلندســة الوراثيــة بــن الش ـريعة والقــانون،
جامعة ،اإلمارات ،1001 ،اجمللد ال اين،ص.561بل جند ان من الفقهاء املسلمن االوائل من يتبق هذ الفكر ،فقد اشار ابن فرحون
اىل ان من العلماء من حيت بقول تعاىل دو ش ِه َدا شاهد من اهلها د فريى جواا احلكو باألمارات والعالمـات فيمـا ال حتضـر البينـات:
ينرر:إبراهيو بن اإلما مشـس الـدين بـن فرحـون،تبصـرة احلكـا يف أصـوس األقضـية ومنـاه ،األحكـا ،6 ،مصـر:املطبعـة العـامرة الشـرفية
عا  2702هـ -ط –2تصوير بريوت ،دار الكت ،ص.243
 - 92عائش ـ ــة إب ـ ـراهيو أمح ـ ــد املقادم ـ ــة،اثبات النس ـ ـ يف ض ـ ــوء عل ـ ــو الوراثة،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري مقدم ـ ــة اىل اجلامع ـ ــة اإلس ـ ــالمية
بغ ة،1021،ص.54
 - 91العــاكو  ،مرجـ ســاب ،ص.561خليفــة علـ الكعــا،مرجـ ســاب ،ص.105الســبيل،مرجـ ســاب  ،ص.19عائشـ ،مرجـ
ساب ،ص .53ينرر ايضا:د.عبد الرشيد حممد أمن بن قاسو :البصمة الوراثية ،مرج ساب .
 - 97د .وهبة ال حيل – البصمة الوراثية ودورها يف االثبات،مرج ساب  ،ص .25
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هنالك من يـرى أن إثبـات النسـ أو نفيـ بالبصـمة الوراثيـة اـ أال يفق َّـد علـ القواعـد الشـرعية وال
وسائل اإلثبات األقـوى منـ  ،ولكـن اـوا اسـت دام يف حـاالت التنـااع علـ جمهـو النسـ  ،أو حـاالت
االشــتبا بــن املواليــد ،أو ضــياع األلفــاس واخــتاللهو ،وال يصــع إثبــات نسـ ملعــرو النسـ وال ملولــود
ال نا(. 96
الذي يبـدو للباحـ ان هـذا االجتـا غـري سـليو ويتناسـ القيمـة القانونيـة والشـرعية للبصـمة الوراثيـة يف
نف ـ النس ـ خصوص ـان وان ـ ميك ــن ت ــالىف بع ــت االش ــكاليات يف نف ـ النس ـ اذا م ــا روعي ــت الض ـواب
الشرعية والقانونية املتقدمة.
المطلب النالث :القائلون باع با البصم الو اث م ادل االثبات
يرى اصحاب هذا االجتا أن البصمة الوراثية تعد بينـة مسـتقلة أو دليـل مباشـر ،ي بـت هـا احلكـو نفيـان
أو إثبات ـان ،إذا ت ــوفرت الش ــروط الالام ــة ( ، 95اي أن البص ــمة الوراثي ــة تع ــد دل ــيال ش ــرعيا مس ــتقال إلثب ــات
النس إذا توافرت الشروط والضواب الالامة ،وأفا ال تلغ األدلة الشرعية ،بل تعترب واحـدة منهـا وبتيهـا
ظهر احل وج األخذ ب  ،ولكـن ال يلجـت إليهـا ابتـداء ،بـل يلجـت إليهـا عنـد حصـوس التنـااع يف النسـ ،
وا أن يكون ذلك بتمر من القاض  ،وفقان للشروط والضواب الشرعية و العملية الالامة فعند ذلك إذا
آلخر أو نفيـ عنـ فـال جمـاس إلنكـار ذلـك ،بـل اـ العمـل
أثبتت نتائ الفح القالعة نس ش
(94
مبقتضاها ،حع لو تعارضت م غريها من األدلة ،وذلك ملا فيها من القطعية واليقن .
اذا كان ما تقد من تكييف امنا ينطب عل اثبات النس بالبصمة الوراثية فهل ينطب هذا التكييف
عل نف النس ؟
ويرى البعت أن ادر باحلاكو الشرع االستفادة من هذ التقنية احلدي ة املتطورة وإجراء الفحوصات
امل ربية للبصمة الوراثية لالستعانة ها كقرينة من القرائن الـي يسـتعان هـا علـ التحقـ مـن صـحة دعـوى
الـ و أو عــدمها ،بغــرض احليلولــة دون وقــوع اللعــان قــدر املســتطاع حلــت الشــارع علـ درء ذلــك ومنعـ ،
وتشوف التصاس األنساب وبقاء احلياة ال وجية (. 93
ويـرى الـبعت ان يـتو اللجــوء للبصـمة الوراثيـة عنــد حصـوس التنـااع يف النسـ  ،واـ أن يكـون ذلــك
بتمر من القاض  ،وفقان للشروط والضواب الشرعية والعملية الالامة فإذا ما أثبتت نتائ الفح القالعة

. http://www.aliftaa.jo/Default.aspx - 96
 - 95وهـو قـوس بعـت العلمـاء املعاصـرين مـنهو إبـراهيو ع مــان .،عبـد الرشـيد قاسـو ،وعبـا البـاا ،إبـراهيو ع مـان:دور البصــمة
الوراثية يف قضايا إثبات النس واجلـرائو اجلنائيـة ،ص ،25مرجـ سـاب  ،البـاا :بصـمات غـري األصـاب وحجيتهـا يف اإلثبـات والقضـاء،
مــل ر اهلندســة الوراثيــة بــن الش ـريعة الوراثيــة 3مــايو ،1001اجمللــد ال ــاين،ص،385املراوق ـ  :إثبــات النس ـ  -بــن الش ـريعة والقــانون،
جامع ــة اإلم ــارات ،ص ،183قاس ــو :البص ــمة الوراثي ــة وإثب ــات النسـ ـ ،ص ،21مرجـ ـ س ــاب .عائش ــة إبـ ـراهيو أمح ــد املقادم ــة،مرجـ ـ
ساب ،ص .36
 - 94عائشة إبراهيو أمحد املقادمة،مرج ساب  ،ص .36
 - 93د.أسامة حممد الصالي:قسو الدراسات اإلسالمية –كلية االداب امعة قاريونس -جملة كلية اآلداب -جامعـة قـاريونس
بنغااي -ليبيا ،العدد  ، 1022-75ص .27
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آلخر أو نفي عن فال جماس إلنكار ذلك ،بل ا العمل مبقتضاها ،حع لو تعارضت م
نس ش
غريها من األدلة ،وذلك ملا فيها من القطعية واليقن (. 98
وجاء يف توصية ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية ما نصـ د البصـمة الوراثيـة مـن الناحيـة العلميـة وسـيلة ال
تكاد ختطت للتحق من الوالدية البيولوجية والتحق من الش صية وال سيما يف جماس الط الشرع  ،وع
ترق إىل مستوى قرائن القوية الي يتخذ ها اك ر الفقهاء ،و ل تطورا عصريا عريمان يف جمـاس القيافـة الـي
يـذه اليهـا مجهـور الفقهـاء يف اثبـات النسـ املتنـااع عليـ  ،ولـذلك تـرى النـدوة ان يلخـذ هـا يف كـل مــا
يلخذ في بالقيافة من باب اوىل (. 99
كما أن ال اوا،بنرر البعت ،االكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان عل اعتبار أن نتائجها عند ذوي
االختصاص ها قطعية أو قريبة من القطعية ،وذلك ألن احلكو الشرع ال اوا إبطال وترإ العمل بـ إال
بدليل نص وهو غري يفكن ،غري أن احلـاكو اـدر بـ أن يسـتفيد مـن هـذ التقنيـة احلدي ـة املتطـورة وإجـراء
الفحوصات امل ربية للبصـمة الوراثيـة لالسـتعانة هـا كقرينـة مـن القـرائن الـي يسـتعان هـا علـ التحقـ مـن
صحة دعوى ال و أو عـدمها ،بغـرض احليلولـة دون وقـوع اللعـان قـدر املسـتطاع حلفـت الشـارع علـ درء
ذلك ومنع  ،وتشوف التصاس األنساب وبقاء احلياة ال وجية (. 200
امـا ةصـوص موقـف التشـريع يالحـظ منـ أنـ بــالرغو مـن كـون موقـف املشـرع املغـري يعتـرب ومتقــدما
بنصـ علـ اخلــربة الطبيــة صـراحة يف عـدة مـواد مــن مدونــة األســرة مقارنـة ببــاق التشـريعات العربيــة املتعلقــة
بــاألحواس الش صــية فان ـ م ـ ذلــك يعتــرب منتقــدا ،براينــا ،ألن املشــرع املغــري م يفصــل أحكــا وشــروط
وضــواب العمــل بالبصــمة الوراثيــة يف جمــاس إثبــال ونف ـ النس ـ كمــا أن ـ م يبــن مكانــة البصــمة الوراثيــة
وحجيتهــا خاصــة عنــد تعارضــها مـ وســائل اإلثبــات أو النفـ املقــررة شــرعان .كمــا جنــد أن قــانون اإلثبــات
العراق ـ قــد ــع للقاض ـ يف ( 206من ـ باالســتفادة مــن وســائل التقــد العلم ـ يف اســتنباط الق ـرائن
القضائية ،وهذا يعين ان للقاض أن يستفيد من اختبارات البصمة الوراثية الستنباط قرائن قضائية يف نف
أو إثبات موضوع الدعوى .وانتقد البعت هذا املسلك للمشرع العراق يف قانون اإلثبـات يف َعـ ّد للـدليل
البيولوج املستمدة من البصمة الوراثية جمرد قرينة قضائية،وهذا ال ينسجو م لبيعة الدليل البيولوج وال
مـ احلجيـة املوضـوعية املطلقــة الـي يقـدمها الن لـيس فيـ نقـل لعـ ء اإلثبـات مــن واقعـة جمهولـة إىل واقعــة
معلومــة كمــا هــو احلــاس يف الق ـرائن القضــائية بــل هــو إثبــات للواقعــة حمــل الن ـ اع ذاكــا (األبــوة أو البنــوة أو
األمومة وليس جمرد استدالس عل واقعة جمهولة بواقعة معلومة (. 202
واستنادا لقانون اإلثبات العراق فان قيمة اختبارات البصمة الوراثيـة ختضـ لتقـدير قاضـ املوضـوع،اذ
أجاا هذا القانون للمحكمة أن تت ذ من تقرير اخلبري سببان حلكمها أو أن تتخذ ببعت ما جاء يف تقريـر
 - 98عائشة إبراهيو أمحد املقادمة،مرج ساب  ،ص .36
اعماس احللقة النقاشية خوس حجية البصمة الوراثية يف اثبات النس  ،ص .64
 - 99مل
 - 200نقالن عن املوق االلكرتوينhttp://laaroussi.bl.ee/index_fichiers/Page792.htm :
 - 202ظافر حبي جبارة اهلال ،مرج ساب ،ص.217
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اخلبري وتطرم ما بق من أو أن ال تتخذ ب مجلة وتفصيالن لتحكو ةال الرأي الذي أثبتت اخلربة،ومن ت
تكــون احملكمــة مل مــة بــتن تســب حكمهــا عنــد عــد األخــذ ب ـرأي اخلبــري مــن عدم ـ (. 201ويــرى الــبعت
الدليل البيولوج املستمد من اختبار اخلريطة الوراثية يضارع يف حجيت املوضوعية يف إثبات الوقائ املادية
حجية الدليل الكتاي يف إثبات التصرفات القانونيـة ويـدعو املشـرع العراقـ إىل إضـفاء حجيـة مطلقـة علـ
الدليل املستمد من هذ االختبارات والركون إلي حع لو كانـت هـو الـدليل الوحيـد يف القضـية أو تنـاقت
م أدلة أخرى يف القضية (. 207
املبحث الثاني :اشكاليات دعوى نفي النسب بالبصمة الوراثية

اذا م ــا اقيم ــت دع ــوى نفـ ـ النسـ ـ او ك ــان يف الني ــة الش ــروع يف اقامته ــا ف ــان مث ــة اش ــكاليات ت ــار
ةصــوص هــذ الــدعوى منهــا مــا يتعل ـ بتش اصــها او االثــار املرتتبــة عل ـ ثبــوت االدعــاء بنف ـ النس ـ
باخلضـوع لالختبــارات البصـمة الوراثيــة او امتنـاع اخلصــو
بالبصـمة الوراثيــة او مـدى امكانيــة الـ ا الشـ
عن اجراء حتليل البصمة الوراثية فما حكو ذلك كل .
علي فتننا سنقسو هذا املبح عل اربعة مطال  :االوس ،الرا دعوى نف النس ،وال اين ،االثار
املرتتب ـ ــة عل ـ ـ ـ نف ـ ـ ـ النس ـ ـ ـ  ،وال ال ـ ـ ـ مـ ـ ــدى امكانيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ا اخلص ـ ــو باخلضـ ـ ــوع لالختبـ ـ ــارات البصـ ـ ــمة
الوراثية،والراب  ،حكو امتناع اخلصو عن اجراء حتليل البصمة الوراثية.
المطلب االو  :ا راف دعوى في النسب
الشك يف ان الفرضيات املتصورة يف دعوى نف النس ختتلف باختال الش وص،ومنها:
 -2ق ــد يك ــون امل ــدع ه ــو املول ــود ( 206وهن ــا يق ــيو ال ــدعوى اص ــمان االب امل ع ــو (امل ـراد نفـ ـ
النسـ عنـ واالب احلقيقـ (املـراد اثبــات النسـ اليـ .وال شــك انـ سي اصــو ايضــا اال واال ادخلتهــا
احملكمة ش صان ثال ان يف الدعوى اكماالن لل صومة.
 -1قد يكون املدع هو االب امل عو ضد املولود (املراد نف نسب منـ واالب احلقيقـ وكـذلك
اال .
 -7قد يكون املدع هو االب احلقيق ضد املولود (املراد نف نسب منـ واالب امل عـو وكـذلك
اال .
 -6وقد تكون املدعية اال ختاصو االب احلقيق و املولود واالب امل عو .
واذا ما كان االلرا يف الفرضيات اعال مجيعهو عل قيد احلياة فال اشكالية سـترهر ال مـن حيـ
اخلصومة وال من حي امكانية اجراء االختبار اجليين.

 - 201ينرر 260( :من قانون اإلثبات.
 - 207ظافر حبي جبارة اهلال ،مرج ساب  ،ص .216-217
 - 206سنفرتض يف املولود بلوغ السن القانوين القامة الدعوى اما لو كان قاصرا فسيكون ولي او وصـي او القـيو عليـ حسـ
االحواس هو اخلصو القانوين بالنيابة عن م القوس واا االدعاء العا الدخوس يف هذ الدعوى.
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لكن االشكالية سترهر يف حالة وفاة واحد او اك ر من االلرا اعال ،سواء اكانت هـذ االشـكالية
من حي اخلصومة او من حي امكانية اجراء االختبار اجليين.
فمن حي اخلصومة فف حالة وفاة االب امل عو فان الدعوى ترف عل ورثت اضافة للرتكة،سواء من
قبــل املولــود او االب احلقيق ـ .وكــذلك االمــر بالنســبة لوفــاة االب احلقيق ـ فــان الــدعوى ترف ـ عل ـ ورثت ـ
اض ــافة للرتك ــة،س ـواء م ــن قب ــل املول ــود او االب امل ع ــو .ونف ــس االم ــر يف حال ــة وف ــاة اال .لك ــن االش ــكالية
ستتعقد اك ر يف حالة وفاة املولود فهل من اجلائ اقامة الدعوى علي او ل من قبـل ورثتـ او ذوي العالقـة
وهــل توجــد مصــلحة يف ذلــك .امــا وفــاة اال فــال يعتــرب مــن االشــكاليات ذلــك ان التحليــل ســيجري علـ
ذوي العالقة وهو (املولود ،االب امل عو  ،واالب احلقيق .
وهنالك من يفرت يف مسالة لل نف النس بالبصمة الوراثية بن ما اذا كان املدع (لال النف
هو ال و ا ال وجـة ( 205ويـرى عـد جـواا للـ النفـ بالبصـمة الوراثيـة بالنسـبة للـ و اذ لـيس لـ اال
اللعــان واــوا ذلــك بالنســبة لل وجــة ونلـ اىل ان للـ النفـ امــا ان يكــون مــن قبــل القاضـ تلقائيـان او
بناءا عل لل من ال وجة فق (. 204
اما من حي امكانية اجراء االختبار اجليين فاألمر يكون اك ر تعقيدان فكيف يتو التحق من النس
نفيان او اثباتان اذا ما كان احد االلرا متوىف والذي هو حمل التحق من االختبار وهـذا االمـر يتحقـ يف
الفرضيتن التاليتن:
 -2ما لو اقا االب احلقيق الدعوى فان وفاة املولود سيشكل عائقا اما هذ الدعوى اك ر من
وفاة االب امل عو .
 -1اما لو اقا االب امل عو الدعوى فان وفاة املولود او االب احلقيق سيشـكل عائقـا امـا هـذ
الدعوى.
ففـ الفرضــيتن اعــال فكيــف يــتو اجـراء حتليــل البصــمة الوراثيــة هلــو؟ وهــل اــوا املباشــرة وفــتع بــورهو
واخذ العينات املطلوبة للتحليل،سواء برضاء الورثة ا بدون ؟ ت ما حكو وجود عينات حمفوظة من مين او
اعضاء او جينات فهل اوا االستعانة عليها ألجراء التحليل؟ ت مـا احلكـو لـو تـوىف احـد االلـرا اعـال
اثناء الدعوى وقبل اخذ العينات هيدا ألجراء التحليل؟
سنحاوس االجابة عن االسةلة اعال يف الفروع القادمة.
- 205وقد ذه غالبيـة علمـاء الشـريعة االسـالمية علـ أن الـ و إذا للـ االحتكـا إىل البصـمة الوراثيـة م يسـتج لـ  ،ألنـ
يفــوت عل ـ امل ـرأة مــا يــوفر هلــا اللعــان مــن الســرت عليهــا وعل ـ ولــدها ،وهــذا الســرت مقصــود للشــارع ملــا في ـ مــن مصــلحتها ومصــلحة
ولدها.اال افو اختلفوا فيما إذا للبت املرأة املقذوفة االحتكا إىل البصمة الوراثية ،هل جتاب إىل للبهـا أو ال؟ حيـ ذهـ أك ـر هـو
اىل ان ال ااب للبها ،و يكتف باللعان ،ألن هـو الـذي شـرع ا) لعـال م ـل هـذ احلالـة ،فيوقـف عنـد ،ويقتصـر عليـ  ،وال نتعـدا ،
ومنهو من يرى أن يستجاب للمرأة يف هذا الطل  ،عل أسا أفا ال تفعل ذلك إال إذا كانت مستيقن من براءكـا ،وتطلـ اللجـوء
إىل وسيلة علمية مقطوع ها ،تدف التهمة ها عنها ،وحتفظ حقها ،وال تعتدي علـ حـ إنسـان آخـر.ينرـر :البصـمة الوراثيـة ،مـن بـن
التقارير الدورية الي صدرت عن مرك ابن إدريس احلل للدراسات الفقهية،العدد االوس،1003،ص .26
 - 204ا اخلري بوقر ،مرج ساب ،ص.89-88
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المطلب النا ي :االثا الم رتب على في النسب
يرتت عل صدت االدعاء بنف االنساب احلكو بانتفاء نس املولود من جهـة االب امل عـو واحلاقـ
باألب احلقيق ( 203م كل ما يرتت عل ذلك من نتائ واثار تتعل حبرمة مصـاهر او درجـة قرابـ مـ
مالحرة ان الدار يف القضاء احالة من ثبت الغ من جهة عل القضاء بتهمة تضليل العدالة (. 208
لكن التسا س الذي ي ار هنا هل ترتت عل حتق انتفاء النس حتق اثار البصمة الوراثية؟
هنالك من ذه اىل أن ال حاجة إىل إجراء اللعان بن ال وجن بعد التيقن من نس املولود بواسطة
البصمةا ألن من شرط إجـراء اللعـان إمكـان أن يكـون الولـد املـراد نفيـ مـن الـ و  ،أمـا إذا اسـتحاس ذلـك
انتف عن من غري لعان ،وهـو مـن نـوع النسـ الـذي ينتفـ بـنفس النفـ ودون احلاجـة إىل لعـان ،وملـا يف
إمضاء اللعان أيضان من إجلاء أحد ال وجن عل احللف كاذبان(. 209
إن مـن الفقهـاء املعاصـرين ( 220مـن يقـوس بإقامـة احلـد إذا ثبـت ذلـك بالبصـمة الوراثيـة وم يـدع املــتهو
شــبهة اعتمــادان علـ هــذ البينــة وأخــذان مبــا أخــذ بـ بعــت الفقهــاء املتقــدمن كمــا قــاس ابــن القــيو مــن ان د
الرجــوع إىل القـرائن يف األحكــا متفـ عليـ بــن الفقهــاء ،بــل بــن املســلمن كلهــو ،وقــد اعتمــد الصــحابة
عل القرائن فرمجوا باحلبل وجلدوا يف اخلمر بالق ء والرائحة وأمر النا باستنكا املقر بالسكر وهو اعتماد
علـ الرائحــة … فالعمــل بــالقرائن ضــروري يف الشــرع والعقــل والعــر د(. 222ومــنهو مــن يــرى انـ إذا قــا
الـ و بعــد إلالعـ علـ احلقــائ العلميــة بقــذ اوجتـ  ،أو قــا بنفـ النسـ علـ جهــة قــذفهاا فحينةــذ
ا علي ان يالعن أو حيـد حـد القـذ  .وأمـا ال وجـة فـإن اعرتفـت بال نـا فيكـون اعرتافهـا م بتـا للحـد يف
حقهــا ،وأمــا إن أنكــرت فادعــت الغفلــة عــن ذلــك ،أو وطء الشــبهة مســقطة للحــدا فيســق عنهــا احلــد،
ويكف يف إسقال ادعاء اجلهل (. 221
 - 203قضــت احملكمــة االبتدائيــة ىف عمــان بــاألردن بتــاري  1001ىف الــدعوى املرقمــة  127بنف ـ نس ـ املدعيــة (الفتــاة مــن
املدع عليـ االوس دصد واوجتـ داد واثباتـ مـن املـدع عليـ ال ـاين د رد واوجتـ د عد علـ اسـا افمـا االبـوان احلقيقيـان هلـا وبنـاء
عل نتائ حتليل البصمة الوراثية ،وهو ما أيدت حمكمة االستةنا بعمان حكو احملكمـة االبتدائيـة السـاب ،يف القضـية رقـو  235لسـنة
 1001وجاء ىف حي يات حكمها د وحي ثبـت بشـكل حاسـو ان املـدع عليـ االوس دصد ال ميكـن ان يكـون والـد البنـت د .بنرـر
ىف ذلك:خليفة عل الكعا مرج ساب  ،ص.86-87
 – 208تن ( 168من قـانون العقوبـات العراقـ النافـذ رقـو 222لسـنة  2949املعـدس ديعاقـ بـاحلبس والغرامـة أو باحـدى
هاتن العقوبتن كل مـن غـري بقصـد تضـليل القضـاء حالـة االشـ اص ،أو االمـاكن أو االشـياء أو اخفـ ادلـة اجلرميـة أو قـد معلومـات
كاذبة تتعل ها وهو يعلو عد صحتها د.
 - 209ويرتت عل اللعان أحكـا تتعلـ بـال و  ،،اتهـا :سـقوط حـد القـذ عـن الـ و بإجرائـ اللعـان ،و انتفـاء نسـ الولـد
من ال و إذا كان اللعان لنف نس الولد .وأحكا تتعل بال وجة:اتها:سقوط حد ال نـا عـن ال وجـة ووقـوع احلرمـة امللبـدة بينهـا وبـن
اوجها .واحكا مشرتكة بن ال وجن اتها:سقوط احلد والعقـاب (حـد القـذ ،حـد ال نـا عـن الـ وجن ،واواس الفـراش وانتهـاء العالقـة
ال وجية ،ووقوع احلرمة امللبدة بن ال وجن.ينرر :د .حممـود سـعود أملعيـين ،موجبـات األحكـا وواقعـات األيـا  ،دون ذكـر الطبعـة ،واارة
األوقــا والشــلون الدينيــة ،مطبعــة اإلرشــاد ،بغـداد  -الع ـرات ،دون ذكــر ســنة الطب ـ  ،ص.80عـ الــدين حبــر العلــو  ،ال ـ وا يف القــرآن
والسنة ،دون ذكر الطبعة ،مطبعة دار ال هراء للطباعة والنشر والتواي  ،بريوت  -لبنان ،دون ذكر سنة الطب  ،ص.170
 - 220عمر بن حممد السبيل،مرج ساب ،ص.80-39
 - 222ابن القيو اجلواية:الطرت احلكمي يف السياسة الشرعية،مطبعة املدين – القاهرة ،2942 ،ص .26
 - 221د .ماان هنية و د .أمحد شويدم،مرج ساب ،ص.11 -12
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ولكــن الــذي ن ـرا ان ـ ال يرتت ـ عل ـ حتق ـ نف ـ النس ـ حصــوس الفرقــة ال وجيــة ذلــك ان م ــل ذلــك
يرتتـ علـ قيــا اللعــان بــن ال ـ وجن وكــذلك اقامــة احلــد علـ ال وجــة شــرعان او حتريــك الشــكوى اجل ائيــة
حبقها لل يانة ال وجية قانونـان اال اذا اقـرت ال وجـة بال نـا او باخليانـة فهنـا سـيكون العقـاب ثابـت بنـاءا علـ
االقرار ال البصمة الوراثية وهو خار نطات حب نا.
ويالحظ علـ موقـف التشـريعات املقارنـة خلوهـا مـن بيـان حكـو ترتـ اثـار اللعـان علـ نفـ النسـ
بالبصــمة الوراثيــة،ويف احلقيقــة فلــو رجعنــا للقــانون الفرنس ـ وااليطــا واالســباين فنجــد ان ـ ال يهــتو هــذ
املسائل عل اسا ان احكامها تستمد من نرا قانون نتلف يف جـذور عـن التشـريعات العربيـة عمومـا
وحمل املقارنة خصوصا حي تستمد االخرية احكامها من الشريعة االسالمية والي ال تعتمد لري للتفري
دون االستناد اىل احدى لرت الفرقة املعتربة (لالت،تفري ،خل ،فرق تلقائي وهذا يعين،براينا ،عد وقوع
الفرقة ال وجية بالبصمة دون االستناد اىل االحـواس السـابقة ومنهـا اجـراء اللعـان بـن الـ وجن كمـا نـرى ان
نف النس بالبصمة الوراثية يعط دليل للـ و علـ اخليانـة ال وجيـة او ال نـا مـا يكـون سـببا لطلـ الـ و
التفري من اوجت للضرر او الشقات يف التشريعات حمل املقارنة.
المطلب النالث :مدى امكا الزام الشخص بالخضوع الخ با ات البصم الو اث
باخلضوع لالختبارات البصمة الوراثيـة للتعـر للتحقـ
ي ار التسا س عن مدى امكانية ال ا الش
علـ اخلضـوع لالختبـارات
من صحة واقعة النسـ ا نفيـ ؟ وبعبـارة اك ـر دقـة هـل ميكـن اجبـار الشـ
البصــمة الوراثيــة بنــاء عل ـ لل ـ أجراءهــا مــن الطــر اآلخــر يف الــدعوى او بنــاء عل ـ امــر بــذلك مــن
احملكمة؟
برا هذا اخلصوص اجتاهن فقهن :
لغري باخلضـوع الختبـارات البصـمة الوراثيـة ،إذ ان ذلـك مي ـل
االوس :يرى عد امكانية أل ا الش
بتقــد دليــل
خروجـان علـ مبـدأين مهمــن مـن مبــاد قــانون اإلثبـات :االوس عــد امكانيـة إلـ ا الشـ
ضــد نفس ـ وال ــاين أن البنيــة عل ـ املــدع  ،وأن لل ـ املــدع إخضــاع املــدع علي ـ الختبــارات البصــمة
الوراثيــة اعفــاء لنفسـ مــن اثبــات الواقعــة الــي كــان اـ عليـ تقــد مــا ي بتهــا ،حيـ ان علـ املــدع أن
يقــيو الــدليل عل ـ واقعــة البنــوة او االب ـوة او االمومــة وال يكف ـ جمــرد اعفــاء نفس ـ مــن أثبــات هــذ الواقعــة
وإلقاء ع ء إثباكا عل الطر اآلخر(. 227
عل ـ اخلضــوع ألخــذ عين ـ مــن جســم ألج ـراء
ويــرى بعــت الفقهــاء الفرنســن ج ـواا اجبــار الش ـ
حتاليل البصمة الوراثية عليها،لتعارض م احلرية الش صية واحل يف سالمة اجلسد ،ويقررون أن اسـتقطاع

Sonia La Bris, Op.Cit, P5.Robert; T. Stephan, Op. Cit, P220- 221. Aida de Carlucci, Op. - 227
.Cit, P.167. Jarsin, M – DNA Typing (low and Ethics ) – S – publisher, USA, 2006, p. 130
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شـعر مـن البــدن أو مـن فــروة الـرأ  ،أو قطـ جـ ء مــن أحـد األظفــار ،ي ـري بــال شـك أملـان بالنسـبة لصــاحب
املستقط من  ،ويشكل مساسان حبرمة جسد (. 226
ويعتقــد بعــت البــاح ن أن احلــل للوصــوس إىل احلقيقــة يف كشــف النس ـ  ،ال يكــون يف اعتبــار رفــت
اخلضوع للتحليل اجليين ،قرينة ضد و دليال ملموسا ،وإمنا احلل يكون يف إجبـار هـذا الشـ
الش
عل إجراء التحليل اجليين معلال راي بان الغال يف الفق القانون الوضع  ،واإلسالم  ،يتفقـون علـ أن
ح اإلنسان عل جسد  ،ليس حقا خالصا ،فف الشريعة اإلسالمية ،هو من احلقـوت ،الـي اتمـ فيهـا
حـ ا) ـ اجملتمـ ـ وحـ العبـد ،وحـ ا) فيهـا غالـ  ،أمـا يف فقـ القـانون الوضـع  ،فإنـ بـالرغو ،مــن أن
ح اإلنسان يف السالمة اجلسدية ،هو ح فردي ﺇال أن للمجتم  ،ح ارتفات ،عل ذات اجلسد،كمـا
ان اإلجبــار عل ـ فح ـ احملتــوى الــوراث  ،ال يقتض ـ يف الواق ـ  ،مساســا ضــارا باجلســد،ونل ـ اىل عــد
جواا هذا الرفت ألن في أسقاط حل ا) (. 225
ال اين :يرى اجلواا حي وهو ما ذه الي جان من الفق الفرنس ( 224بـالقوس مـن إمكانيـة أخـذ
كرهان عن ألجراء اختبارات البصمة الوراثية عليها ألثبات النس أو نفي  ،حبجة
عينة من جسد لش
أفا ال س حرمة اجلسد .وإىل هذا جنحـت أيضـان اللجنـة االوربيـة حلقـوت االنسـان ،فقـررت د أن وجـوب
اخلضــوع ألخــذ العينــات الدمويــة يف الــار دعــوى خاصــة بتثبــات النس ـ  ،يعتــرب ضــروريان ومناســبان لضــعف
مساسـ بالن اهــة الــي مي لهــا أخــذ عينــة مــن الــد د ( . 223كمــا ان الــبعت يفــن م ايـ وا اجبــار الشـ
علـ اخلضــوع لتحليــل البصــمة الوراثيــة ،دعـوا اىل جتــر ومعاقبــة الــرفت يف حــد ذاتـ ،علـ أســا أن هــذ
عل التعاون وامل وس الختبار ،يف ﺇلار التعاون م السلطات القضائية (. 228
العقوبة ،قد حت الش
ويرى البعت إن ال ي ار ةصوص حتليل البصمة الوراثية ايـة مشـكلة فيمـا نـ املسـا حبرمـة اجلسـد
أو انتهاإ تكامل بنيان  ،اذا كان العنصر البيولوج املطلوب حتليل قد انفصل عن الش  ،سواء بتناال
املفرتض عن أو انفصل عن بعملية مشروعة ،فف هذ احلاالت يصبع من غـري السـهولة التسـليو بوجاهـة
احلجــة مببــدأ حرمــة اجلســد اإلنســاين او انتهــاإ بنيانـ  ،فــيمكن اج ـراء حتليــل البصــمات الوراثيــة اذا أمــر هــا
القاض دون اعتبار ملعارضة اخلصو يف ذلك حي ال يوجد أي اعتـداءات علـ حرمـة جسـد أو اعتـداء
علـ حريتـ االساســية .ولعــل الــذي دفـ هــذا الـراي باعتقادنــا مــا جــاء يف حكــو حمكمــة بــاريس ةصــوص

Jarsin, M lbid. pp 200-220 - 226
 - 225كرميــة مغــات :ﺇثبــات النسـ بالبصــمة الوراثيــة بــن احلـ يف الســالمة اجلســدية واحليــاة اخلاصــة،حب منشــور علـ املوق ـ
االلكرتوين./http://www.marocdroit.com :
John, M DNA Typing, How to USA, Mc – Graw Hill. London, 2007, p. 10 -100 - 224
.Jarsin, M – DNA Typing (low and Ethics ) – S – publisher, USA, 2006, p. 130 - 223

 - 228مجي ــل عب ــد الب ــاق الص ــغري :مجي ــل عب ــد الب ــاق الص ــغري :أدل ــة اإلثب ــات اجلن ــائ والتكنولوجي ــا احلدي ــة :أجهـ ـ ة الـ ـرادار،
احلاسبات اآللية ،البصمة الوراثية .النهضة العربية ،القاهرة،1001،ص .87 – 34
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ن اع ،عرض عليها ( 229د…ﺇن املبدأ األساس  ،وهو حرمة اجلسو االنساين ،يتعارض مـ جلـوء القاضـ
عل ـ
املــدين إىل أجـراء الضــغ واإلجبــار ،حــع و لــو كــان هــذا اإلجـراء ذا لبيعــة ماليــة ،حلمــل الشـ
اخلضوع ،للمسا سم  ،وحع ولو كان هذا املسا بسي د.
يف اخلضـوع
بينما يقف البعت موقفان وسطان بن هذين االجتاهن ،فال يعارض أمكانية ألـ ا الشـ
الختب ــارات اخلريط ــة الوراثي ــة لع ــد انس ــجامها م ـ مب ــدأ حس ــن الني ــة وتش ــكل اس ــاءة الس ــتعماس احل ـ يف
اخلصوصية اجلينية ،ولكن يف ذات الوقت ال ميكـن الوصـوس إىل درجـة تنفيـذ هـذا االلتـ ا جـربا عليـ إذ ان
م ل هذا االجبار او القهر الن ذلك يشكل خرقا حلريت الش صية وانتهاكا للمبدأ العا يف التنفيذ العيـين
اجلربي ،فـااللت ا بالقيـا بعمـل مـا يصـبع تنفيـذ مسـتحيال إذا اقتضـ تنفيـذ تـدخال ش صـيا مـن املـدين
واصر املدين عل االمتناع عن تنفيذ وم تفلع وسائل اإلكرا القانونية يف قهر (. 210
وقبولـ بتحليـل
يفرت بعت مـن الفقـ بـن مـا هـو مـدين (كنفـ النسـ فيسـتوج موافقـة الشـ
البصمة الوراثية ،وما يست ق من  ،وما هو جنائ قد ال يستوج ذلك( ، 212ويستشهد يف ذلك يف اجملاس
املــدين مبــا تقض ـ ب ـ ( 22-20/24مــن القــانون املــدين الفرنس ـ املعدل ـ يف ســنة 2996مــن وجــوب
املعـين قبــل إخضــاع لتحليــل البصــمة الوراثيــة ،سـواء أكــان
احلصــوس علـ املوافقــة الواضــحة مــن الشـ
ذلــك التحليــل إلثبــات النس ـ أو نفي ـ  ،أو احلصــوس عل ـ النفقــة أو اإلعفــاء ،أو كــان ألغ ـراض البح ـ
العلم والعال .
امــا بالنســبة للموقــف التشـريع ،فقــد اشــرتط اعــالن اليونســكو العــامل حلقــوت اجلينــو البشــرى الصــادر
حم ــل
س ــنة  2993يف ( 5من ـ عل ـ ض ــرورة وج ــود املوافق ــة املس ــبقة والرض ــا احل ــر و املس ــتنري للش ـ
التــدخل اجليــين.فقــد ذه ـ املشــرع الفرنس ـ يف ( 20/24مــن القــانون املــدين الفرنس ـ اىل عــد ج ـواا
إال ألسباب لبية أو علميـة شـريطة احلصـوس علـ موافقـة
يفارسة البح اجليين احملدد خلصائ الش
املع ــين قب ــل أجـ ـراء التحل ــيالت اجليني ــة علي ـ  .واش ــار يف ( 22م ــن ذات امل ــادة إىل وج ــوب
الش ـ
اخلاض ـ لفح ـ بصــمت الوراثيــة كمــا وا ـ أن تكــون املوافقــة،
احلصــوس عل ـ موافقــة مســبقة للش ـ
صــادرة عــن إرادة حــرة وواعيــة وأن تكــون صــرحية ومكتوبــة ( . 211وللمحكمــة أن تســت ل مــا ت ـرا مــن
نت ــائ  ،يف حال ــة رف ــت امل ــدع علي ـ اإلمت ــاس ألوامره ــا،و س ــكا مبب ــدأ حرم ــة اجلس ــد .،كم ــا أن اخلص ــو
مكلفــون بالتعــاون وتقــد مــا حتــت أيــديهو للكشــف عــن احلقيقــة،وهــو الت ـ ا تضــع ( 22مــن قــانون
الـدعوى ان امـرأة رفعـت دعـوى بشـتن أثبـات بنـوة ولـدها مـن اوجهـا ،وقـد للبـت مـن احملكمـة ،خضــوع األب
 - 229وتـتل
املــدع علي ـ  ،لفح ـ الــد  ،للتحق ـ مــن نســب  ،وم يعــارض األب املــدع علي ـ بدايــة ،ﺇال أن ـ عــاد وغــري رأي ـ ورفــت اخلضــوع هل ـذا
الفح  ،األمر الذي دف احملكمة لفرض غرامة كديدية قدرها  100فرنك يف كل مرة ،ميتن فيها عن تلبية لل اخلبري املكلف هـذ
املهمة للحضور أمام .
 - 210ظ ــافر حبي ـ ـ جب ــارة اهل ــال :النِّر ــا الق ــانوين للهندس ـ ِـة الوراثي ـ ِـة،الروح ــة دكت ــورا مقدم ــة إىل كلي ــة الق ــانون – جامع ــة
بغداد ،،1004،ص.
.Aaspollu, Evalution DNA of typing – willy – 2008, London, p. 1 13 - 212
Aaspollu, Evalution DNA of typing – willy – 2008, London, p. 1- 1 13 - 211
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اإلجراءات املدنية الفرنس اجلديد موض التطبي  ،حي تقض بال ا األلرا أن يقدموا مسـاعدكو يف
إجـراءات التحقيـ  ،وإذا كــان حبــواة أحــد األلـرا دليــل إثبــات ،جــاا للقاضـ بنــاء علـ للـ الطــر
اآلخر ،أن يل م بتقدمي ويرهر من هذا الن ان املشرع است د عبارة (دليل إثبـات بـالتنكري متغـري أن
حيدد أو يستبعد دليالن معينان ،فهل يعق ذلك أن نطات األدلة الي اوا ألحد اخلصو إجبار خصم عل
تقدميها ميتد ليشمل مجي األدلة مبا يف ذلك اخلضوع ألخذ ج ء من خاليا ؟ أو سح بعت من سوائل
جسد املتجددة إلجراء التحاليل الط (. 217
املعين باخلضوع للفح اجليين للتحق مـن النسـ وهـل ميكـن إرغامـ
لكن هل ميكن إل ا الش
قسران باخلضوع هلا وفقان إلحكا القانون العراق ؟
مبوج أحكا قـانون اإلثبـات العراقـ فـتن املشـرع قـد أجـاا للقاضـ أن يـتمر أيـان مـن اخلصـو بتقـد
دليــل اإلثبــات الــذي حبوات ـ ( ، 216وإال فع ـ ّد متعســفان يف اســتعماس حق ـ  ،اال أن هــذ الرخصــة الــي منحهــا
املش ــرع للقاض ـ يف إمكاني ــة إل ـ ا اخلص ــو،ب ـراي ال ــبعت ال ميك ــن أن تص ــل إىل إمكاني ــة إرغام ـ قس ـرا يف
اخلضوع مل ل هذ االختبارات الن يف ذلك خروجان عل القواعد العامة يف تنفيذ االلتـ ا  ،فـااللت ا بالقيـا
بعمــل مــا يصــبع تنفيــذ مســتحيالن إذا اقتضـ تــدخالن ش صــيان مــن املــدين وأصــر املــدين علـ االمتنــاع وم
تفلع وسائل اإلكرا القانوين يف قهر (. 215
ويرى البعت من الباح ن العراقين جواا أن يتمر القاض  ،مـن تلقـاء نفسـ أو بنـاء علـ للـ أحـد
املعـين
لريف الدعوى ،بإجراء اختبارات اخلريطة الوراثية ليست دمها دلـيالن يف اإلثبـات فـتن أمتنـ الشـ
عــن اخلضــوع هلــذا اإلجـراء جــاا اعتبــار امتناعـ حجــة عليـ ( . 214كمــا ان هنالــك مــن يَعـ ّد إصـرار اخلصــو
عل عد اخلضوع إلجراء اختبارات البصمة الوراثية إقراران ضمنيان بصحة الوقائ املنسـوب إليـ امـان ولـيس
جمرد قرينة قضائية أو قانونية علـ صـحة هـذ الوقـائ  ،ويـرى انـ يتعـن علـ املشـرع إقامـة نـوع مـن املواانـة
بن ما لل ريطة الوراثية من قيمة إاابية وقيمة سلبية يف حالة االمتناع عن اخلضوع إلجراء االختبارات إذ
يعد هذا االمتناع أو الرفت إقراران ضمنيان بصحة الواقعة (. 213
المطلب الرابا :حكم ام ناع الخصم ع اجراء تحل ل البصم الو اث
ونررا للدور الذي تلعب البصمة الوراثية يف إثبات البنوة او نفيها فان مثة صعوبات قد تواجهها مسالة
العمل بالبصمة الوراثية وتلدي اىل عرقلتها ،ومن هذ العقبات تلك الي حيت ها اخلصو وحياوس االفالت
 - 217انرـ ــر ىف ذلـ ــك د .حممـ ــد ابـ ــو ايـ ــد :اصـ ــوس الفق ـ ـ اإلسـ ــالم دار احيـ ــاء ال ـ ـرتال العـ ــري بـ ــريوت ،ص،14ط ،2بـ ــدون
تاري ،ص .172بوصب فلاد :البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها يف اثبات ونف النس ،رسـالة ماجسـتري مقدمـة اىل جامعـة منتـوري -
قسنطينة -كلية احلقوت و العلو السياسية،1021 – 1022-،ص.83
 9( - 216من قانون اإلثبات النافذ.
 - 215د .أمحد حممد إبـراهيو ،القـانون املـدين معلقـان علـ نصوصـ باألعمـاس التحضـريية وأحكـا القضـاء وآراء الفقهـاء ،الطبعـة
األوىل ،القاهرة ،2940 ،ص.294-295
 - 214ظافر حبي جبارة اهلال ،مرج ساب  ،ص .212
 - 213ظافر حبي جبارة اهلال ،مرج ساب ،ص .211
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ها من اخلضوع لتحليل البصمة الوراثية ،ان يتمسك اخلصو بتن األخذ بفح البصمة الوراثية كدليل يف
نفـ البنـوة أمـر يتعـارض مـ اللعـان أو يـ عو أن يتنـاىف مـ الشـريعة اإلسـالمية ( ، 218وكـذلك قـد يتمســك
اخلصو بتن اخلضوع هلذا االختبار يتعارض م قاعدة عد جواا إجبار علـ تقـد دليـل ضـد نفسـ  ،بـل
قد حيتم مببدأ معصومية اجلسد كربا من الكشف عن احلقيقة .علي فتننا قد نكون اما اشكالية قانونية
مفادهــا امتنــاع اخلصــو عــن اج ـراء حتليــل البصــمة الوراثيــة فمــا ه ـ القيمــة القانونيــة لــرفت اخلضــوع هلــذ
االختبارات؟ وبعبارة ادت ما هو املوقف القانوين الذي ا عل قاضـ املوضـوع أن يت ـذ إذا مـا رفـت
املعين أن اري عليـ اختبـار البصـمة الوراثيـة؟ ومـا هـ القيمـة القانونيـة هلـذا الـرفت لـدى قاضـ
الش
املوضوع؟
بدء البد من االشارة اىل انعدا النصوص القانونية للتشريعات املقارنة الـي تـنرو هـذ املسـالة مـا عـدا
ما سنوضح من موقف البعت منها،ولكن من خالس استقراء املوقف الفقه القضائ جند ان متباين يف
القيمة القانونية هلذا الرفت ،فقد ذه جان من الفق إىل القوس بتن رفت اخلضوع الختبارات البصمة
الوراثية يشكل قرينة قانونية عل صحة الواقعة املراد اثباكا ،وقد برر هذا الرأي عل أسا ان ليس هنـاإ
لرفت هذ االختبارات وال سيما فيما يتعل مبسائل االحواس الش صـية يف
سب معقوس يدعو الش
قضايا البنوة واالبوة واالمومة(. 219
كمــا رأى بعــت الفقهــاء ان ـ ا ـ ان تكــون لــرفت اخلضــوع لالختبــارات البصــمة الوراثيــة قيمــة اكــرب
إلثبات العناصر الواقعية يف الدعوى وانـ يف نطـات دعـاوى اثبـات النسـ فـان املصـلحة العامـة تعلـو علـ
املصاش اخلاصة لألفراد د (. 270
والذي يبدو للباح ان احل يف السالمة اجلسدية حقـا مطلقـا حتميـ القـوانن اجل ائيـة و ومنهـا قـانون
علـ أخـذ عتـاد مـن
العقوبات و القضاء اجل ائ هو وحد الذي يقرر مـا إذا كـان ينبغـ إكـرا الشـ
جســم  ،وهــو الــذي يــذكر احلــدود و املواضــي احلميمــة الــي ال اــوا املســا هــا و ه ـ حــدود الســالمة
اجلسمية و حرمة احلياة اخلاصة ويبق دور القاض املدين حمدودا ويف ظل اجلواا القانوين.
ويعد املشـرع الفرنسـ مـن اوائـل املشـرعن الـذين اختـذوا موقفـا صـرحيان وجريةـا حيـ قضـ يف (20
مـن القـانون املـدين املعدلــة بقـانون  5يوليـو  2931بــال ا كـل فـرد بـتن يقــد مسـاعدت إىل العدالـة هــد
إظهار احلقيقة واوا إجبار عل التنفيذ عن لري فرض غرامـة كديديـة أو غرامـة مدنيـة (، 272وهـذا يعـين
أن املشــرع الفرنسـ يعطـ لل صــو احلـ يف أن اــرب خصــم بتقــد مــا حتــت يــد مــن أدلــة تســاعد علـ
 - 218وحي سب وان نا يف هذ املسالة فال داع لتكراها وان البح هنا سينص عل املعوقات االخرى.

Kimmel Man; j., The Promise and Permits of Criminal DNA Data Banking, Nature -219
.Biotechnology, Vol. 18, 2000, P. 695
.Aida Decarlucci, Op. Cit., P.169 - 270

 - 272ويرى البعت أن هنالك تعارضا بن موقف املشرع الفرنسـ يف ( 22-20/24مـ مـا قضـت بـ ( 20مـن القـانون
املــدين املعدل ـ بالقــانون رقــو  414لســنة  . 2931ينرــر :حممــد حممــد أبوايــد :دور التقيــيو البيولــوج يف اثبــات النس ـ  ،جملــة كليــة
احلقوت ،جامعة الكويت السنة العشرون.2994 ،
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إظهار احلقيقة،وعلي فتن نطات األدلة الي اوا لل صو إجبار خصم عل تقدميها ميتد ليشمل املسـا
ســو اإلنســان كمــا هــو الشــتن يف احلصــوس عل ـ عينــة مــن الــد لفحصــها،هــذا الــذي أدى إىل دراســة
صــعوبة أخــرية يف مبــدأ معصــومية اجلســد .غــري أن هــذا الــن ال يتعلقــان إال باحلــاالت الــي يكــون فيهــا
احلكــو بالغرامــة جــائ ا فــال ميتــد إىل احلــاالت الــي يــلدي فيهــا الضــغ و اإلجبـار إىل الفــة وخــرت املبــاد
األساسية كمبدأ حرية اجلسد .اال أن ( 22من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسـ جتيـ ،يف حالـة رفـت
امل ــدع علي ـ االمت ــاس ألوامره ــا س ــكا مبب ــدأ حري ــة اجلس ــد ،للمحكم ــة أن تس ــت ل م ــن موق ــف األب
املدع علي برفت اخلضوع لتحليل دم دليال عل أن األب احلقيق  .وع ذلك جند ان القضاء الفرنسـ
قد ذه يف بعت قراراتـ إىل اعتبـار رفـت اخلضـوع الختبـارات البصـمة الوراثيـة او االختبـارات البيولوجيـة
االخــرى إق ـرار ضــمين بصــحة الواقعــة امل ـراد اثباكــا ( . 271وبــدى ذلــك واضــحا يف حكــو حملكمــة اســتةنا
باريس عدت في د أن الرفت املتكرر من املرأة وولدها لطلـ اخلضـوع الختبـار فصـيلة الـد أمنـا يعـد نفيـان
لصلة االبوة بـن او تلـك املـرأة ولفلهـا (. 277وكـذلك مـا جـاء يف حي يـات حكـو حمكمـة اسـتةنا ليـون
الصــادر يف /19اكتــوبر 2991 /يف قض ــية جتــري الســيد ج ــن بــريي والســيدة جنفي ــف مــن د أن حمكم ــة
االستةنا هلا احل وبصفة فائية يف أن تست ل من رفت ال و ومطلقت اخلضوع ألجـراء فحـ الـد
ملعرفــة االب احلقيق ـ للطفــل فض ـالن عــن الــدالئل االخــرى والق ـرائن املســجلة يف احلكــو ،ان البنــوة االقــرب
للمعقــوس هـ للرجــل الــي عاشــت معـ املطلقــة يف عالقــة حــرة بعــد إعــالن االنفصــاس بينهــا وبــن اوجهــا.د
لتحليـل البصـمة الوراثيـة دلـيالن يف غـري
( . 276يذه جان من الفق الفرنس إىل اعتبار رفت الشـ
صــاحل  ،وأن للقاضـ احل ـ يف ان يســتنت مــن الــرفت دلــيال عل ـ الت ــو واخلشــية مــن الوصــوس حلقيقــة
حياوس الرافت اخفاءها (. 275
وكانت احملكمة العليا اإلسبانية غـري مسـتقرة يف موقفهـا مـن هـذ املسـالة فقـد اعتـربت يف حكـو هلـا يف
 /26وا  2988رفت اخلضوع الختبارات البصمة الوراثية د ال يعد عائقان يعيـ احملكمـة عـن الفصـل يف
الدعوى فحس  ،بل يكون كـذلك غشـان يف القـانون وأسـاء للوظيفـة االجتماعيـة للحـ د (، 274واعتـربت
يف حكــو اخــر بتــاري /1شــباط 2991 /أن رفــت الـ و اخلضــوع إىل اختبــارات اخلريطــة الوراثيــة ،وان م
يشكل اقراران ضمنيان بصحة واقعة االبوة ،فتن يعد امارة ذات قيمة عالية عل وجود صلة االبوة بـن لـريف
الــدعوىد (، 273وذهبــت يف حكــو آخــر بتــاري /1شــباط 2991 /إىل ابعــد مــن ذلــك حــن عــدت رفــت
اخلضوع الختبارات اخلريطة الوراثية دليالن عل صحة الواقعة املراد اثباكا. 278( .
الش
.Aaspollu, Evalution DNA of typing – willy – 2008, London.Vicente Soriano, Op, cit, P.385- 271
.P.385
-Aida de Carlucci, Op. Cit, P. 93. - 277
 - 276د .رضا عبد احلميد عبد اجمليد ،مرج ساب ،ص.201 – 202كذلك.Sonia La Bris, Op. Cit, P.6 :
..Jarsin, M – DNA Typing (low and Ethics ) – S – publisher, USA, 2006, pp 200-220 - 275
Aida de Carlucci, Op. P.169. - 274
Vicente Soranio, Op. Cit,P385. - 273
.Ibid, P. 385 - 278
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أمــا املالحــظ ،يف العمــل القضــائ املغــري ،الركــون ﺇىل اعتبــار رفــت اخلضــوع ،إلج ـراء حتليــل البصــمة
الوراثية ،قرينة ،ضد املعين باألمر ،كما جاء يف العديد من القـرارات القضـائية منهـا مـا ذهبـت اليـ حمكمـة
اإلس ــتةنا ال ــدار البيض ــاء( 279م ــن اعتب ــار ع ــد أداء أتع ــاب اخل ــربة م ــن امل ــدع علي ـ و انص ـرا األج ــل
املضروب ل  ،يعد مب ابة ﺇقـرار ضـمين مـن لرفـ  ،ب بـوت نسـ اإلبـن ﺇليـ  ،وبكونـ ااداد مـن صـلب  ،وعلـ
فراش .ويف قـرار اخـر لـذات احملكمـة اعتـربت امتنـاع املسـتتنفة عـن دفـ اجـور اخلـربة اجلينيـة الالامـة للتحقـ
مــن انتســاب الولــد ﺇىل املســتتنف علي ـ  ،رغــو أشــعارها بــذاإ ،قرينــة فوريــة تعضــد جان ـ املســتتنف علي ـ ،
وجتسد عد جدية منااعتها يف انتساب الولـد للمسـتتنف عليـ  ،يفـا يقتضـ رد دفوعهـا امل ـارة هـذا الشـتن
(. 260
كمــا ان القضــاء املصــري اعتــرب ،رفــت اخلضــوع إلج ـراء التحليــل اجليــين يف النس ـ  ،قرينــة ضــد املعــين
باألمر( 262وكذلك اعترب القضاء التونس أن رفت املدع علي اخلضـوع للتحليـل اجليـين ،املـتذون بـ مـن
قبل احملكمة إقرار من املطلوب،عل ثبوت نس الطفل ألي (. 261
الخاتمة
من خالس استعراض حب نا اعال امكن التوصل اىل النتائ والتوصيات االتية:
اوال :النتائج

 -2ان املش ــرع العراقـ ـ يف ق ــانون االحـ ـواس الش ص ــية الناف ــذ وان ك ــا ق ــد اش ــار اىل ل ــرت اثب ــات
النس ال الثة (الفراش،االقرار،البينـة اال ان الـراجع لـدينا انـ اوردهـا علـ سـبيل احلصـر وال ميكـن الركـون
لغريهــا بــل ان ـ احــاس بقيــة الطــرت االخــرى عل ـ الفق ـ االســالم دون التقييــد مبــذه معــن م لمــا احــاس
مسالة اللعان عل الفق االسالم وم يشر اليها فال ميكن عد ذلك الغاء للعان وعد االعتداد ب .
البيولوجيــة
 -1نـرى انـ مـن اجلــائ االسـتعانة باختبـارات البصـمة الوراثيــة يف حتديـد هويـة الشـ
ومقارنتها باملعلومات الوراثيـة لغـري مـن األشـ اص لتحديـد وجـود أو انتفـاء صـلة القرابـة بينـ وبيـنهو لكـن
هذا االستنتا ال يكون مطلقا وامنا مبا ينسجو واالحكا و الضواب الشرعية والقانونية.
 -7نــرى أن ال ـرأي ال ـراجع هــو مــا ذه ـ إلي ـ أصــحاب االجتــا الــذي يــذه اىل اعتبــار البصــمة
الوراثية قرينة قطعية وذلك لقـوة أدلتهـا ،ولكـن بشـروط وضـواب احلـذر مـن التكنلوجيـا املتطـورة،مبعـق عـد
 - 279ق ـ ـرار حمكم ــة اإلس ــتةنا ال ــدار البيض ــاء رق ــو  ،2286بت ــاري  ،1004/05/19يف املل ــف رق ــو  06/809ق ـ ـرار غ ــري
منشور  ،اشار ت الي كرمية مغات :ﺇثبات النس بالبصمة الوراثية بن احل يف السالمة اجلسدية واحليـاة اخلاصـة ،حبـ منشـور علـ
املوق االلكرتوين./http://www.marocdroit.com:
 - 260يف قرارها املـرقو  ،1425يف  ،1004/22/19امللـف رقـو  04/2345غـري منشـور ،اشـار ت اليـ  -23كرميـة مغـات:
مرج ساب .
 - 262ينرر القرار املشار الي يف جريدة الولن :عدد ،1449األحد حمر 2619ە ،املواف  10يناير .1008
 - 261كرمية مغات :ﺇثبات النس بالبصمة :مرج ساب .
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التسليو املطل بنتائجها قبل اختبار املوضوعية،والوقو عل لبيعة عدة التقنية ومعنا التتكد من سالمة
األجه ـ ة ودرايــة الفنيــن يف تشــغيلها واختيــار املوضــوعية مبعــق وجــوب إج ـراء حتليلــن مــن عينتــن تلفتــن
إلمكان املقارنة و االلمةنـان لسـالمة النتيجـة وأن يكـون العامـل عليهـا مـن أهـل االختصـاص واخلـربة و ال
يكون يف مرحلة التجري بل يكون متمرسان وذا خربة وأن يكون القائمون عل إجراء الفحوص والتحاليل
اخلاصة بالبصمة الوراثية عدوس ثقة امناء وأن ال تتـدخل املصـاش الش صـية واألهـواء يف هـذ الفحوصـات
وكذلك إذا كانت هناإ عداوة فال تقبل نتيجتها ضد الطر اآلخر وكذلك ينبغ مراعـاة خبـري بالبصـمة
لصاش أم او أبي أو او ذلك وا أن نض األمر لقواعد املهنة فإفو أعر وهو أفضل للتتكد حي
إن التجارب العلمية قد أثبتت ان نسبة النجام يف إثبات األبوة بواسطة البصمة الوراثية ت أن هذ التقنية
يفكن أن حتاط مبجموعة من الضواب والقانونية من شتفا أن ترف الشك يف مصداقية نتائجها.
 -6نرى واستنادا لقانون اإلثبات العراق ان قيمة اختبارات البصـمة الوراثيـة ختضـ لتقـدير قاضـ
املوضوع،اذ أجاا هذا القـانون للمحكمـة أن تت ـذ مـن تقريـر اخلبـري سـببان حلكمهـا أو أن تتخـذ بـبعت مـا
جاء يف تقرير اخلبري وتطرم ما بق من أو أن ال تتخذ ب مجلة وتفصيالن لتحكو ةال الرأي الذي أثبتت
اخلربة،ومن ت تكون احملكمة مل مة بتن تسب حكمها عند عد األخذ برأي اخلبري من عدم .
 -5تبن لنا مـن خـالس البحـ ان املشـرع العراقـ ومبوجـ أحكـا قـانون اإلثبـات النافـذ فـتن قـد
أجاا للقاض أن يتمر أيـان مـن اخلصـو بتقـد دليـل اإلثبـات الـذي حبواتـ  ،وإال فعـ ّد متعسـفان يف اسـتعماس
حق ـ ،اال أن هــذ الرخصــة الــي منحهــا املشــرع للقاض ـ يف إمكانيــة إل ـ ا اخلصــو ،ال ميكــن أن تصــل إىل
إمكانية إرغام قسرا يف اخلضوع مل ل هذ االختبارات الن يف ذلـك خروجـان علـ القواعـد العامـة يف تنفيـذ
االلتـ ا ،فــااللت ا بالقيــا بعمــل مــا يصــبع تنفيــذ مســتحيالن إذا اقتضـ تــدخالن ش صــيان مــن املــدين وأصــر
املدين عل االمتناع وم تفلع وسائل اإلكرا القانوين يف قهر .
 -4تبــن لنــا ان البصــمة الوراثيــة اصــبحت علـ قــدر عــاس مــن االتيــة يف جمــاس اثبــات النسـ مــا
ينبغ القوس بذلك يف جماس نف النس .
ثانيا :التوصيات

 -2أنش ــاء مراكـ ـ خاص ــة تش ــر عليه ــا الدول ــة بص ــورة مباش ــرة وت ــدار م ــن قب ــل ألب ــاء اكف ــاء و
أختصاص ــن يف عل ــو الب ــايولوج ألنش ــاء قاع ــدة معلوم ــات وراثي ــة لك ــل االفـ ـراد تتمتـ ـ بالسـ ـرية وال ا ــوا
كشفها وألالع الغري عليها اال يف حالـة التحقيقـات اجل ائيـة او مسـائل االثبـات يف القضـايا املدنيـة وبـتمر
من احملكمة امل تصة.
 -1ضرورة اعتماد القضاء العراق يف املسائل املدنية و اجل ائية عل اختبارات البصمة الوراثية ملا تتم
ب من مصداقية عالية يف اثبات وقائ النس (االبوة و االمومة و البنوة و تكون وسـيلة لتقريـ احلقيقـة
العلميــة البايولوجيــة مــن احلقيقــة القضــائية .وكــذلك اعتمــاد اجلهــات القضــائية والقانونيــة للحقــائ العلميــة
املعاصرة يف نف النس .
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 -7تك ــوين جلن ــة خاص ــة بالبص ــمة الوراثي ــة يف العـ ـرات تت ــالف م ــن االداري ــن وااللب ــاء وامل ص ــتن يف
جوانـ تقنيــة البصــمة الوراثيــة والقــانونين وفقهــاء الشـريعة تكــون مهمتهــا اعــداد قــانو خــاص يــنرو مســالة
انشاء مراك خاصة لتحاليل البصمة الوراثية وكذلك مسالة االثبات بالبصمة الوراثية وترتب بواارة الصحة
ويكون مقرها بغداد.
معــن
 -6نرــرا ملــا مي ل ـ حتليــل البصــمة الوراثيــة مــن أتيــة بالغــة يف اثبــات أو نف ـ نس ـ ش ـ
نوص بعد اللجوء اليها إال اذا توافرت جمموعة من الشروط و الضواب نذكر منها:
أ -عــد اســت دا البصــمة الوراثيــة بــديل عــن الوســائل الشــرعية الثبــات ونف ـ النس ـ إال اذا انتفــت
وسائل اثبات أو نفي الشرعية.
ب  -عد است دا البصمة الوراثية يف التاكد من نس ثابت.
 عد اجراء حتاليل إال باذن أو اشرا من اجهات الر ية امل تصة.د -توافر مجي الضمانات املصرفية و امل ربية امل تصة حع تكون النتـائ دقيقـة و يقينـة مـ مراعـات
سريتها التامة.
 -5نوص ـ بعقــد الــدورات العلميــة والفقهي ــة املعاصــرة للعــاملن وامل تصــن يف القضــاء واحملام ــاة
واجملاالت القانونية.
 -4نوص ـ ـ بتش ــكيل جلـ ــان مت صص ــة تضـ ــو اخل ـ ـرباء وعلمـ ــاء الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية لوض ـ ـ الض ـ ـواب
األخالقية يف جماس حبول علو األحياء البيولوجيا العتمادها يف الدوس اإلسالمية.
مصادر البحث
بعد القران الكريم
اوال :الكتب واملؤلفات القانونية

 -2د .أمحــد حممــد إب ـراهيو ،القــانون املــدين معلق ـان عل ـ نصوص ـ باألعمــاس التحضــريية وأحكــا
القضاء وآراء الفقهاء ،الطبعة األوىل ،القاهرة.2940 ،
 -1مجيل عبد البـاق الصـغري :أدلـة اإلثبـات اجلنـائ والتكنولوجيـا احلدي ـة :أجهـ ة الـرادار ،احلاسـبات
اآللية ،البصمة الوراثية .النهضة العربية ،القاهرة10018،
 -7د.حس ــين حمم ــود عب ــد ال ــدا :البص ــمة الوراثي ــة وم ــدى حجيته ــا يف االثب ــات،ط،1دار الفك ــر
اجلامع – االسكندرية10048،
 -6خياط ومشا تقنيات اهلندسة الوراثية يف قضايا النس وعالقتها بالشـريعة اإلسـالمية ،اجمللـد
الراب .
 -5د .رض ــا عب ــد احلل ــيو عب ــد اجملي ــد  ،احلماي ــة القانوني ــة للج ــن البش ــري  ،الطبع ــة األوىل  ،دار
النهضة العربية 10028 ،
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 -4د .س ــعد الـ ــدين اهلـ ــال – البصـ ــمة الوراثيـ ــة و عالئقه ــا الشـ ــرعية–مكتبـ ــة الكويـ ــت الولنيـ ــة
الكويت ،ط10028 ،2
 -3شاكر حممود النجار ،أحكا النس يف الشريعة والقانون مـ قـرارات حمكمـة التمييـ  ،بغـداد،
الطبعة األوىل10068 ،
 -8د.عبـ ــد الـ ــرمحن امحـ ــد الرفـ ــاع  :البصـ ــمة الوراثيـ ــة واحكامهـ ــا يف الفق ـ ـ االسـ ــالم والقـ ــانون
الوضع ،دراسة فقهية مقارن ،الروحة دكتورا مقدمة اىل كلية الشريعة والقانون – جامعة االاهر10058،
 -9د .عبــد الرشــيد حممــد امــن بــن قاســو،البصــمة الوراثيــة وإثبــات النس ـ  ،جملــة العــدس – واارة
العدس السعودية ،العدد (  ، 17رج  2615هـ ،السنَّة السادسة.
 -20د.عبل الكحالوي:البصمة الوراثية وحجيتها يف االثبات اجلنائ ،القاهرة10208،
 -22ع الدين حبر العلو  ،ال وا يف القرآن والسنة ،دون ذكـر الطبعـة ،مطبعـة دار ال هـراء للطباعـة
والنشر والتواي  ،بريوت  -لبنان ،دون ذكر سنة الطب .
 -21عمر بن حممد السبيل ،البصمة الوراثية ومدى مشروعية است دامها يف النس واجلناية،ط،2
دار الفضيلة –الرياض10018،
 -27حممد سليمان األشـقر،احليـاة االجتهاديـة يف الفقـ الطـا واثبـات النسـ بالبصـمة الوراثيـة –
حب مقد لندوة الوراثة و اهلندسة الوراثية ،اإلمارات10018،
 -26د .حممد تار السالم :القسو يف اللغة ويف القران،دار الغرب -بريوت.
 -25د .حممود سعود أملعيين ،موجبات األحكا وواقعات األيا  ،دون ذكر الطبعة ،واارة األوقـا
والشلون الدينية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد  -العرات ،دون ذكر سنة الطب .
 -24املراوق  :إثبات النس  -بن الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات.،
 -23د .ناص ــر عب ــد امليم ــان – البص ــمة الوراثي ــة وحك ــو اس ــت دامها يف جم ــاس الطـ ـ الش ــرع و
النس – جملة القانون والشريعة – جملس النشر العلم – جامعة االمارات العربية املتحدة – العدد 28
يناير 1001
 -28د .وهبة ال حيل ،البصمة الوراثية ودورها يف االثبات، 1 ،دار البيان دمش .2996 ،
ثانيا:كتب ومؤلفات الفقه االسالمي

 -2الب اري،أبو عبد ا) حممد بن إ اعيل ،صحيع الب اري ،املطبعة السلفية ،القـاهرة ،مصـر،
الطبعة األوىل 2600 ،هـ.
 -1إبراهيو بن اإلما مشس الدين بن فرحون،تبصرة احلكا يف أصوس األقضية ومناه األحكـا ،
مصر :املطبعة العامرة الشرفية عا  2702هـ  -اط –2تصوير بريوت ،دار الكت .
 -7اجلواية ،ابن قيو:الطرت احلكمي يف السياسة الشرعية،مطبعة املدين – القاهرة29428 ،
 -6اخلرش :دار صادر –بريوت،بدون سنة نشر،6 ،ص.277-214الشافع ،اال دار الفكـر
–بريوت،لبنان،ط،2بدون سنة نشر.
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. -5الشـربيين مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد اخلطيـ  ،مغــين احملتــا إىل معرفــة املنهــا  ،دار املعرفــة،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 2628 ،ه . 2993
 -4الصــنعاين،حممــد بــن ا اعيــل األمــري اليمــين ،ســبل الســال شــرم بلــوا امل ـرا  ،ط  2600ه -
 ، 2980دار اجلليل – بريوت.
 -3الكاســاين،عــالء الــدين بــن مســعود  -بــدائ الصــنائ يف ترتي ـ الش ـرائ ،7 ،دار الكت ـ ،
العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة ال انية 2604 ،هـ . 2984 -
 -8د .حممد ابو ايد ،اصوس الفق اإلسالم دار احياء الرتال العري بريوت ،ط ،2بدون تاري .
 -9املقدسـ ،أبــو حممــد عبــد ا) بــن أمحــد بــن قدامــة،املغــين ،دار الفكــر ،بــريوت ،الطبعــة ،األوىل،
 2605هـ . 2985 -
 -20النيسابوري ،مسلو بن احلجا بـن مسـلو القشـريي،صـحيع مسـلو ،دار ليبـة ،الريـاض،بـدون
سنة لب .
ثالثا :االطاريح والرسائل الجامعية

 -2بــو صــب ف ـلاد :البصــمة الوراثيــة ومــدى مشــروعيتها يف اثبــات ونف ـ النس ـ ،رســالة ماجســتري
مقدمة اىل جامعة منتوري  -قسنطينة -كلية احلقوت و العلو السياسية ،1021 – 1022-،ص838
 -1خليفــة عل ـ الكعــا :،البصــمة الوراثيــة وأثرهــا رســالة ماجســتري منشــورة ،دار اجلامعــة اجلديــدة
للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ، 1006-ص.105
- -7ســالم دليلــة ،محايــة الطفــل يف قــانون االســرة،رســالة ماجســتري مقدمــة اىل كليــة احلقــوت،
جامعة اجل ائر بن يوسف بن خدة،1008-1003،ص168
ِ
للهندسة الوراثية  -دراسة قانونية مقارنة -الروحة
 -6ظافر حبي جبارة اهلال  :النِّرا القانوين
دكتورا مقدمة إىل جملس كلية القانون – جامعة بغداد1004 ،
 -5عائشة إبراهيو أمحد املقادمـة،اثبات النسـ يف ضـوء علـو الوراثة،رسـالة ماجسـتري مقدمـة اىل
اجلامعة اإلسالمية بغ ة10218،
 -4مصطف رمضان عبد القادر العقراوي :أحكا الولد املشتب يف نسب ،رسـالة ماجسـتري مقدمـ
اىل جامعة املوصل  -كليـة احلقـوت.1020،
رابعا :البحوث

 -2د .اب ـراهيو امحــد ع مــان د دور البصــمة الوراثيــة يف قضــايا اثبــات النس ـ واجل ـرائو اجلنائيــة د،
حب ـ مقــد اىل املــل ر العــري االوس لعلــو االدلــة اجلنائيــة والط ـ الشــرع املنعقــد يف الريــاض للفــرتة مــن
10038/22/26-21
 -1د.أســامة حممــد الصــالي:قســو الدراســات اإلســالمية –كليــة االداب امعــة قــاريونس -جملــة
كلية اآلداب -جامعة قاريونس بنغااي -ليبيا ،العدد 1022-75
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ا اخلري بوقر  :دور البصمة يف اثبات النس ،حب منشور يف جملة االجتهاد القضـائ ،العـدد

-7
(. 3
 -6أنــيس ســكمة :إثبــات النّسـ بــن أ ش والقــانون عــدد 35لســنة  .2998حبـ ختـ ّـر مــن
املعهد األعل للقضاء يف تونس.
 -5الب ــاا :بص ــمات غ ــري األص ــاب وحجيته ــا يف اإلثب ــات والقض ــاء ،م ــل ر اهلندس ــة الوراثي ــة ب ــن
الشريعة الوراثية 3مايو  ،1001اجمللد ال اين.
 -4بن ــدر ب ــن فه ــد الس ــويلو ،القض ــاء بالبص ــمة الوراثي ــة يف النسـ ـ  ،حبـ ـ مق ــد لن ــدوة القض ــاء
الشرع يف العصر احلاضر الواق واملتموس 2613 -1004،هـ.
 -3س ــعد ال ــدين اهل ــال  :البص ــمة الوراثي ــة وجم ــاالت االس ــتفادة منه ــا،م ــن أعم ــاس وحب ــول ال ــدورة
السادسة عشر جملم الفقه اإلسالم مبكة املكرمة 2611 ،هـ ، 1001/اجمللد78
 -8د .صربي محد خالر ،القانون واجلن البشـري ،جملـة دراسـات قانونيـة  ،العـدد ال الـ  ،بيـت
احلكمة  ،بغداد 10078 ،
 -9العــاكو  :البصــمة الوراثيــة وأثرهــا يف اإلثبــات ،مــل ر اهلندســة الوراثيــة بــن الشــريعة والقــانون،
جامعة ،اإلمارات  ،1001اجمللد ال اين.
 -20عبــد الســتار فــتع ا) ســعيد ،البصــمة الوراثيــة يف ضــوء اإلســال و جمــاالت االســتفادة منهــا يف
جوان ـ النسـ ـ واجل ـرائو وحتدي ــد الش ص ــية .أعم ــاس وحب ــول ال ــدورة السادس ــة عش ــر للمجمـ ـ الفقهـ ـ
اإلسالم يف مكة املكرمة،اجمللد  ،7لعا  2616ه10078 -
 -22عل حمي الدين القر داغ  ،البصمة الوراثية من منرور الفقـ اإلسـالم ،جملـة اجملمـ الفقهـ
اإلسالم ،العدد ،24السنة  2616 ،26هـ. 1007 /
 -21غنا  :دور البصمة الوراثية يف اإلثبات ،مل ر  3مايو  ،1001اجمللد ال اين.
 -27كرميـ ــة مغـ ــات :ﺇثبـ ــات النس ـ ـ بالبصـ ــمة الوراثيـ ــة بـ ــن احل ـ ـ يف السـ ــالمة اجلسـ ــدية واحليـ ــاة
اخلاصة،حب منشور عل املوق االلكرتوينhttp://www.marocdroit.com :
 -26جملة اجملم الفقه اإلسالم  ،العدد  ،24السنة  2616 ،26هـ. 1007 /
 -25حممــد حممــد أبوايــد :دور التقيــيو البيولــوج يف اثبــات النس ـ  ،جملــة كليــة احلقــوت ،جامعــة
الكويت السنة العشرون29948 ،
 -24د .حممد امل تار السالم  ،مفي مصر الساب  ،اثبات النس بالبصمة الوراثية ،املنشور حب
منشــور مــن ضــمن البحــول املقدمــة للنــدوة الفقهيــة احلاديــة عشــر ضــمن اعمــاس املنرمــة االســالمية للعلــو
الطبية2627،هـ.
 -23حممــد امل ت ـار الســالم  ،التحليــل البيولــوج للجينــات البش ـرية وحجيت ـ يف اإلثبــات ،حب ـ
ضمن اعمـاس مـل ر اهلندسـة الوراثيـة بـن الشـريعة والقـانون جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،يف16 -11
صفر 2617هـ املواف  3-5مايو  ،1001اجمللد 28
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 -28مرك ابن إدريس احلل للدراسات الفقهية،العدد االوس،1003،
اعماس احللقة النقاشية خوس حجية البصمة الوراثية يف اثبات النس .
 -29مل
 -10د .م ــاان إ اعي ــل هني ــة و د .أمح ــد ذي ــاب ش ــويدم نفـ ـ النسـ ـ يف الفقـ ـ اإلس ــالم ودور
احلقائ العلمية املعاصرة في  ،حب منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسـات اإلسـالمية،اجمللد
الساد عشر ،العدد ال اين 15 ،يوني 1008 ،ص128
 -12د .نص ــر فري ــد واص ــل:البص ــمة الوراثي ــة و جم ــاالت االس ــتفادة منه ــا ،أعم ــاس وحب ــول ال ــدورة
السادسة عشر للمجم الفقه اإلسالم يف مكة املكرمة ،اجمللد 78
 -11نـذير محـادو ،البصـمة الوراثيـة وأثرهـا يف إثبـات نسـ الولـد الغـري شـرع /دراسـة فقهيـة ،اليــو
الدراسـ املــنرو مــن قبــل جملــس قضــاء ســوليف ومنرمــة يف  20أبريــل  ، 1008حــوس دالبصــمة الوراثيــة
 DNAيف اإلثباتد ،جامعة األمري عبد القادر -اجل ائر.
خامسا:املواقع الكرتونية

 -2املوق االلكرتوين
 -1املوق االلكرتوين=http://www.islamic -fatwa.com /index.j...lang =ar&type
.http://main.islammessage.com/Default.aspx -7
 -6موق املنرمة اإلسالمية للعلو الطبية.www islamset. Com:
http://www.palmoon.net/2/topic-2122-89.html

سادسا :القرارات القضائية

 -2جملة احملاكو املغربية عدد206،
 -1جملة قضاء اجمللس األعل عدد408-59:
 -7جملة القضاء ،العددان ال ال والراب  ،السنة السادسة واخلمسون ،1000 ،ص1478
 -6جريدة الولن :عدد ،1449األحد حمر 2619ە ،املواف  10يناير 10088
 -5إب ـراهيو املشــاهدي ،املبــاد القانونيــة يف قضــاء حمكمــة التميي ـ  ،قســو األح ـواس الش صــية،
مطبعة اسعد ،بغداد  ،2989ص.740
سابعا:القوانني املقارنة

-2
-1
-7
-6
-5
-4

القانون املدين الفرنس لسنة  2806املعدس.
قانون االحواس الش صية رقو  288لسنة .2959
قانون املرافعات املدنية رقو  87لسنة .2949
قانون العقوبات رقو  222لسنة .2949
قانون اإلثبات النافذ رقو  203لسنة .2939
جملة االحواس الش صية التونسية رقو  27لسنة  2954املعدلة والنافذة.
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 فربايـر13  يف01-05( املعـدس بالقـانون2986  لسـنة86-22 قانون االسرة اجل ائري رقـو

-3
10058
 اخلاص ببعت احكا االحواس الش صية املعـدس بالقـانون19  لسنة15  املرسو املصري رقو-8
2985  لسنة200 رقو
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القداسة والتقديس يند محمد أركون
Sanctity and Sanctification by Mohammad Argon
أ.م.د سامي شهيد مشكور (Asst.Prof. Sami Shaheed Mashkoor )1
()2
M.A. Jassim ILak Shahab
م.م جاسم علك شهاب
الملخص
مج ك ري من املفكرين كل األحبال الفلسفية ذات الصلة بالدين وراحوا يدرسوفا عل اعتبارها فلسفة
دين ،وف منه التفسري العقالين النقدي للدين عـرب الفحـ احلـر لألديـان ،والكشـف عـن لبيعـة الـدين
م ــن حي ـ ـ ه ــو دي ــن ،أي ع ــن ال ــدين بش ــكل ع ــا م ــن حي ـ ـ ه ــو منروم ــة متماس ــكة م ــن املعتق ــدات
واملمارســات املتعلقــة بــتمور مقدســة ،ومــن حي ـ هــو من ـ للتفكــري يف قضــايا الوجــود ،وامتحــان العقائــد
والتص ــورات الديني ــة ل لوهي ــة والك ــون واإلنس ــان ،والبح ـ يف الطبيع ــة الكلي ــة للق ــيو وال ــنرو واملمارس ــات
الدينية ،ومن تطور الفكر الديين يف التاري  ،وحتديـد العالقـة بـن التفكـري الـديين وأمنـاط التفكـري األخـرىا
بغرض الوصوس لتفسري كل للـدين ،والـي تكشـف عـن بعـت منابعـ يف العقـل والـنفس والطبيعـة ،وأسسـ
الــي يقــو عليهــا ،ولبيعــة تصــور للعالقــة بــن املتنــاه والالمتنــاه  ،واملنط ـ الــذي حيكــو نشــتت وتطــور
واضمحالل .
و يفعد الدكتور حممد أركون أحد املفكرين املعاصرين ذو االجتا العلماين فيما َكتبـ ولرحـ ىف السـاحة
ال قافيــة ،قــد مشــروعان نقــديان تفكيكيــا كبـريان يف عــدة موضــوعات ومســائل أتهــا مــا نـ الــدين والتفكــري
ال ديين ،وإنقاذ الن عة اإلنسانية يف الدين وأحيائها ،والذي يهد من خالل إىل بيـان تكـوين وبنيـة الـن
الديين عرب الفح احلر لألديان ،والكشف عن تارنية الن الديين ،والطـرت املوصـلة اىل كيفيـة إحـدال
 - 2جامعة الكوفة -كلية اآلداب-قسو الفلسفة.
 - 1جامعة كربالء -كلية العلو اإلسالمية – قسو الدراسات القرآنية.
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القداس وال قديي عند محمد أ ون

التغريات يف لبيعـة الفكـر الـديين ،ولكـ حيقـ أركـون غايتـ حـاوس أن يوظـف الفلسـفة ومناهجهـا وعلـو
اإلنســان واجملتمـ وجهااهــا أملفهــوم مــن اجــل كتابــة وتــتليف نسـ فلســف حــوس مفهــو الــدين والتفكــري
الديين.
Abstract
Can be classified as research in the Department of philosophical inquiry
about religion reason with humanitarian actor influential in understanding
the religion the starting point of the belief that the Koran is empowered to
draw the borders of religion and the areas of intervention in human life and
enjoyed by the religion of the prestige and influence on the course of
human life, the fact that religion instinctive trait in human nature and its
long history since the emergence of humans and offspring. The place
occupied by religion in Islamic societies have made a thinker and a
philosopher Frenchman of Algerian origindramatize of this stature he says
to the place occupied by religion in the Islamic and Arab societies is a
contemporary of horror and magnitude to the degree that we can be seen
as the first issue and the core should be educated to take care of them.
Find Arkoun, Mohamed and sees the role of the humanities in relation
to the framework provided by the formation and deepen the understanding
of religion and how to employ the results of cognitive convergence towards
religious determine the function of religion the function of religions fall
under one Religions of philosophical inquiry about religion.

مقدمة
احلمد ) رب العاملن والصـالة والسـال علـ املبعـول رمحـة للعـاملن نبينـا حممـد اهلـادي األمـن ،وعلـ
ال الطيبن الطاهرين أمجعن ،وبعد
ال َفلــْ َس َفةف حقــل للبح ـ والتفكــري يســع إىل فهــو غ ـوامت الوجــود والواق ـ  ،كمــا حيــاوس أن يكتشــف
ماهيــة احلقيقــة واملعرفــة ،وأن يــدرإ مال ـ قيمــة أساســية وأتيــة فعرم ـ يف احليــاة ،كــذلك تنرــر الفلســفة يف
التعجـ ـ وحـ ـ
العالق ــات القائم ــة ب ــن اإلنس ــان والطبيع ــة ،وب ــن الف ــرد واجملتمـ ـ  ،والفلس ــفة نابع ــة م ــن ّ
االســتطالع والرغبــة يف ا ملعرفــة والفهــو ،بــل ه ـ عمليــة تشــمل التحليــل والنقــد والتفســري والتتمــل ،لــذا قــد
ختتلف آراء الفالسفة حوس لبيعتها ومناهجها وجماهلا ،أما كلمة فلسفة يف حـد ذاكـا فتصـلها مـن الكلمـة
اليونانيــة د فيالســوفيا د الــي تعــين حـ احلكمــة ،بنــاءن علـ ذلــك فاحلكمــة تتم ــل يف االســت دا اإلاـاي
للذكاء ،وليست شيةنا سلبينا قد ميتلك اإلنسان.
عاش رواد الفلسفة األوائل ،يف اليونان القدمية يف مطل السنوات اخلمسمائة األوىل ت . .وقـد حـاوس
هــلالء الفالســفة األوائــل أن يكتشــفوا الرتكي ـ األســا لألشــياء ،وكــذا لبيعــة العــام والواق ـ  ،بينمــا كــان
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النا يف استفسارهو عن م ل هذ املسائل ،يعتمدون إىل حد كبري عل السحر واخلرافات ،لكن فالسفة
وعوضـا عـن ذلـك التمسـوا األجوبـة عـن تلـك املسـائل
اليونان اعتربوا هذ املصادر من املعرفة غـري موثوقـة،
ن
بالتفكري العقل ودراسة الطبيعة ،اال ان الفكر الفلسف قد دخل كل ج ء وفرع من العلو بعـد ان كانـت
تنطوي حتتها قبل استقالهلا ،لذا ميكن القوس إفا ج ء ال يتج أ من حياة اإلنسان.
وفلسـفة الــدين هـ اذن إحــدى فــروع الفلســفة ،وقـد لقيــت رواجـان واســعان يف الدراســات املعاصــرة والــي
تنبين عل غري قواعد الدين وعلو الكال  ،بل مبنرار معريف حياك اإلنسان يف إنسانيّت والواق مبقتضيات ،
فهو لدور الدين يف حياة اإلنسان فكريا وسلوكيا ،وتتكيدا لذلك ان لكل مـن الـدين والفلسـفة حركـة
وقد ف
فكرية حتاوس ،كالن عل حد وعل لريقتها اخلاصة ،الوصوس إىل احلقيقة،فالدين ساعد اإلنسان عل فهو
معضــالت احليــاة وتعقيــداكا وبعــت مــا يكتنفهــا مــن أس ـرار ،أمــا الفلســفة فتقــو عــادة بفــتع الطري ـ أمــا
اإلنسان الواع لبدء رحلة البحـ عـن احلقيقـة مسـت دما إمكانياتـ العقليـة ومـا توصـل إليـ اإلنسـان مـن
أدوات حتليــل علميــة عل ـ مــدى العصــور ،ويتمي ـ الفالســفة عــن غــريهو بالتتمــل العقل ـ والتفكــري الكل ـ
الشامل لرواهر الوجود فهو يفسر الراهرة يف ضوء ارتبالهـا ببقيـة الرـواهر األخـرى يف الوجـود كلـ حيـ
يرج الراهرة إىل عللها البعيدة وأسباها غري املباشرة ولكل فيلسو نسـ عقلـ خـاص بـ يسـت دم يف
تفسري الوجود ،لذا فع َد ما تطمع فلسفة الدين إىل حتقيق يتحدد يف جوهر بالتطلعات العميقة للفلسفة.
فحي ان الفلسفة علو عقل انساين ،فه ال ترك سوى عل بـديهات العقـل وأولياتـ األمـر املشـرتإ مـا
مس ـلَو ،ومنهــا املفــاهيو الدينيــة املوجــودة يف النصــوص
بــن البشــر كافــة ،امــا الــدين فالتصــديقات في ـ أمــر ّ
الدينية املقدسة الي تنطوي عليها التجربة الدينية لدى كل إنسان والي اتسمت بطاب النمو املطرد ،األمر
الذي جعلها ختل لنفسـها عـرب الـ من مرـاهر تبـدي فيهـا ذاكـا مـن خـالس تكامـل البعـد العقـالين وتكامـل
الــدين الــذي يكمــن يف غنــا املفهــوم  ،ومرــاهر القداســة فيهــا عل ـ اــو أمت وأكمــل ،بــل حــع أضــح
االهتما مبراهر القداسة يف الطبيعة انطالقا من الرتكيـ علـ عنصـر التعـا يف احليـاة الدينيـة ،ومنهـا جـاء
دافـ هــذا البحـ حــوس القداســة والتقــديس يف فكــر حممــد أركــون كباحـ يف الفكــر احلــداثوي حــاوس ان
يقيو مسافة نقدية بن العقائد كوفا ل جتارب دينية بنرر أك ر رسـوخا وجتـذرا ،وبـن العقائـد املسـتبطنة
يعم ـ مــن قبــل الــذات اإلنســانية يف تلــف ال قافــات البش ـرية ،كاالهتمــا بالبعــد الــديين للوجــود التــارن
للبشر يف كل العصور أو الفةات االجتماعية بالبح والتحليل .وم ل هذا االهتما بالبعد الـديين متمـ ال
بالقداسة والتقديس عند أركون هو مدار حب نا.
تمهيد
ظاهرة القداسة والتقديس قدمية وجدت م اإلنسـان ،وحدي ـة حيـ ال االـت تسـتحوذ علـ مسـاحة
واسعة من يلة ومشاعر البشر علـ اخـتال ألـوافو وثقـافتهو ،كمـا أفـا تـ داد شـدة وضـعفا تبعـا لل مـان
واملكان ومستوى ثقافة األمو واجملتمعات الي تتتصل فيها هذ الراهرة ،وحي ان فلسـفة الـدين تتضـمن
البحـ ـ الفلس ــف ح ــوس ال ــدين بتبي ــن املف ــاهيو ونق ــد األدل ــة والرباه ــن ال ــي تتبناه ــا العقائ ــد والتج ــارب
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الدينية،وان إحدى مباح ها دراسة اثر هذا املوضوع الذي يعد ج ءا من وع اإلنسان وتقدم احلضـاري،
وكون هذ الراهرة تشـكل مشـكلة مـن املشـاكل الفلسـفية شـيةا واضـحا يتضـع مـن خـالس اتسـاع مسـاحة
املقد يف حياة اإلنسان تارةن وإلغائهـا تـارةن أخـرى ،ومـا يرتتـ علـ ذلـك مـن آثـار سـلبية او إاابيـة علـ
املستوى الفلسف والفكري واملعريف والسلوك  ،كوفا تستبطن اإلعتقاد بكماس ذاإ املقـد او ييـ علـ
مــن سـوا مــن دون االســتناد اىل دليــل عقلـ  ،ومــن ت كيــل املــدائع وخلـ الصــفات واأللقــاب واملبالغــة يف
بعــت القص ـ املنســوبة الي ـ والــي تضــف نوعــا مــن القداســة عل ـ هــذا او ذاإ مــن األشــياء والغيبيــات،
وغالبا ما تكون هذ القص والتبجيـل لـيس هلـا واقـ موضـوع  ،بـل ان لل يـاس دور كبـري يف صـن تلـك
القدســية والتبجيليــة ،لــذا فــتن مــن مباحـ (فلســفة الــدين مبــا حتويـ مــن سـلاس الــدين عــن لبيعتـ وســلوك
وتقاليد  ،امنا تعيد هيبة اإلنسان الذي ضاع يف املي و  ،أسالري قدمية وعصـرانية ال حـد جلريـان انسـكاها
يف الواقـ املعــاش ،يف كـل هــذا يـراد ان نســتعيد معــق كينونتنـا بالسـلاس .السـلاس الــذي يعـين إمكانيتنــا علـ
التفكر يف قباس ما هو يفنوع ..ما هو مقد  ،بتدوات املرغوب واملبـام واملـدنس ( ، 7ولفهـو هـذ الرـاهرة
املستمدة من تلف التجارب يف شع ال قافات اإلنسانية ،وكوفا ظاهرة كونيـة الشـيوع ،حيـ تـتو معرفـة
املقــد عــرب اإلنســان الــذي يعــرب عن ـ  ،ويعــرب عن ـ مبفــاهيو وأســالري ورمــوا ،ومــن اجلل ـ ان ـ ال يتيســر لنــا
اإلملا بتجربة اإلنسان الدينية إال عرب ما يتجل بواسطة منرومات تعبري نررية ،سواء كانت مفاهيمية ،او
لقوس ــية ،او رم ي ــة فكري ــة باعتباره ــا ره ـرات للغ ــات اإلنس ــان ،ال ــي ع ــرب عنه ــا بواس ــطتها ع ــن عالقات ـ
باملقد  ،والساع لرب فعل ها ،بل ان فهو وحتليل املقد من لر اإلنسان وإدراك كواقعة موضوعية
متعاليــة ،عــرب جتربــة عقالنيــة ،او عالفيــة ،شــعرية ،رم يــة ،مــن خــالس جممــوع العالقــات احلميمــة الــي تصــل
اإلنسان مبا يتبدى لدي من واق متعـاس عـرب تترنـ  ،كـذلك متابعـة أسـباب تلـك العالقـات وملثراكـا علـ
الســلوإ اإلنســاين ( . 6ومــن ت (بإمكاننــا فهــو ماهيــة املقــد بعــد اخت الـ يف الشــعائر والطقــو الــي هـ
ذكــرى املقــد ( ، 5وقــد يتضــمن هــذا املقــد درجــة عاليــة مــن التقــدير واالح ـرتا ا قــد يكــون فكريــا او
اعتقادي ــا او تن يهي ــا مـ ـ ال دالتس ــبيع د هك ــذا يالح ــظ الباحـ ـ دون التوسـ ـ يف ض ــرب األم ل ــة يف الر ي ــة
اإلسـالمية واننـا جنـد يف مفـردات الراغـ االصـفهاين ان مصـطلع د قـد د يـتيت مبعـق( :التقـديس التطهــري
اإلهل ـ املــذكور يف قول ـ كويطهــركو تطه ـريا ( 4دون التطهــري الــذي هــو إاالــة النجاســة احملسوســة ،وقول ـ :
كوا ــن نس ــبع حبم ــدإ ونق ــد ل ــك ( 3أي نطه ــر األش ــياء ارتس ــاما ل ــك وقي ــل نقدس ــك أي نص ــفك
 - 7احملمــداوي ،د.عل ـ عب ــود،وآخرون ،فلس ــفة ال ــدين مق ــوس املقــد ب ــن االي ــديولوجيا واليوتوبي ــا وس ـلاس التعددي ــة ،منش ــورات
ضفا  ،منشورات االختال  ،ط ،2بريوت – لبنان2677،هـ  ، 1021-ص .8
 - 6ينرر ،مسـالن ،ميشـاس ،علـو األديـان مسـاتة يف التتسـيس ،،ترمجـة عـ الـدين عنايـة  ،ط ،2كلمـة واملركـ ال قـايف العـري ،
ابو ظا -بريوت  -الدار البيضاء ، 1009 ،ص .26
 - 5احملمداوي ،د.عل عبود ،وآخرون ،فلسفة الدين ا فلسفة الدين مقوس املقد بن االيـديولوجيا واليوتوبيـا وسـلاس التعدديـة،
منشورات ضفا  ،منشورات االختال  ،ط ،2بريوت – لبنان2677،ه ـ ، 1021-حبـ مهانـة،د.إ اعيل  ،اـو الهـوت بـال الـ ا
املقد والدين يف فكر هيدغر ،ص .173
 - 4سورة األح اب ،اآلية.77:
 - 3سورة البقرة ،اآلية.70 :
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بالتقديس .وقول  :كقل ن ل روم القـد ( 8يعـق بـ جربيـل مـن حيـ إنـ ينـ س بالقـد مـن ا) أي مبـا
يطهر ب نفوسنا من القرآن واحلكمة والفيت اإلهل  ،ودالبيت املقد د هـو املطهـر مـن النجاسـة أي مـن
الشــرإ ،وكــذلك األرض املقدســة ،قــاس تعاىل:كيــا قــو ادخل ـوا األرض املقدســة الــي كت ـ ا) لكــو (، 9
وحررية القد قيل ه اجلنة وقيل ه الشريعة وكالتا صحيع فالشريعة حررية منها يستفاد القد أي
(20
ودسـ ــبومد ( ، 22فكـ ــل هـ ــذ
و(م َ
قدس ـ ـ بـ ــوان حممـ ــدي ،وكـ ــان سـ ــيبوي يقوسادقَـ ــدو د َ
الطهـ ــارة  ،ف
املصطلحات الي يتناوهلا القرآن الكر تستدع الدراسة الدينية والفلسفية لنرى موقـف حممـد أركـون منهـا
وقبل ذلك البد اعطاء فكرة عن حيات وفلسفت هلا.
المالل األول :نبذة م حياة الدكتور محمد أركون
ك ـريا مــا جنــد ان الســرية الذاتيــة حملمــد أركــون تتــداخل مـ الســرية العلميــة ،أو بــاألحرى فإنـ يعمــد اىل
اإلحالة والكشـف عـن السـرية الذاتيـة مـن خـالس مللفاتـ وحماوراتـ  ،اىل درجـة انـ يصـع الفصـل بينهمـا،
كما ان أركون يف نصوص نادرا مـا يتحـدل عـن السـرية الذاتيـة ،حيـ توجـد مقالـة وحيـدة يتحـدل فيهـا
عن السرية الش صية ،وقد ظهرت أوس مرة يف كتاب مجاع بعنوانا داألدب والراهرة الشفهية يف املغرب
الكبــري حتيــة اىل مولــود معمــريد ومعمــري ش صــية معاصــرة الركــون يف فــرتة الشــباب ،يـفـذكر فيهــا حممــد
أركون ان ولد سنة  2918بقرية د توريرت ميمون د ،وه قرية معلقة عل سفع جبـل جرجـرة يف منطقـة
القبائــل الكــربى بدولــة اجل ائــر ،وهــو مــن أســرة بســيطة تقطــن يف أســفل القريــة ،ويــذكر أركــون انـ ظــل ال
يعــر إال اللغــة الفرنســية واللغــة االماايغيــة ،وم يــتعلو العربيــة إال بعــد خروجـ مــن منطقــة القبائــل والتحاقـ
باملدرسة ال انوية يف دوهراند مـن جهـة غـرب اجل ائر،حيـ انتقـل بـن ثـانويتن وتـا دارديـون والموسـيري د
وفيهما أمض دراست ال انوية( ، 21ت التح حممد أركون امعة اجل ائـر ،حيـ حصـل سـنة  2951علـ
ش ــهادة ليس ــانس يف اللغ ــة واألدب الع ــري ،كم ــا حص ــل علـ ـ دبل ــو الدراس ــات العلي ــا ح ــوس د اجلانـ ـ
اإلصالح يف أعماس ل حسند ،كما اشتغل يف تلك الفرتة بالتدريس ب انوية د احلراش د بـاجل ائر ،لقـد
أث ــرت ش ص ــية دهن ــري ب ــرييسد يف أرك ــون لعش ـ ـرات الس ــنن بتكوينه ــا ر ي ــة خاص ــة للدراس ــات العربي ـ ـة
واإلس ــالمية ومنـ ـ م ــن الس ــلطة األكادميي ــة لالستشـ ـرات وم تتغ ــري ه ــذ الر ي ــة إال بع ــد ذهابـ ـ اىل ب ــاريس
واكتش ــاف ل ـ ـ دمدرس ــة احلولي ــات د فلق ــد ع ــاش أرك ــون أي ــا االس ــتعمار ض ــمن من ــاخ م ــن القه ــر والكب ــت
والصــمت ،ذلــك الوضـ الــذي عاشـ يف جامعــة اجل ائــر ،حيـ م يكــن يقــدر علـ التصـريع بــتي شـ ء،
 - 8سورة النحل ،اآلية.201 :
 - 9سورة املائدة ،اآلية.12 :
 - 20األصــفهاين ،الراغ ـ  ،مفــردات ألفــا القــرآن ،حتقي ـ صــفوان عــدنان داوودي ،ســليمان ااد  ،لليعــة النــور مكتبــة ذوي
القــرى  -إي ـران  -قــو ،ط2613 ،2هـ ـ ،ص  ،450وينرــر أيضــا ،ال ـرااي ،حممــد بــن اي بكــر ،تــار الصــحام ،دار الكتــاب العــري،
بريوت لبنان ،بال ط ، 2982 ،كلمة د قد د ،ص .516
 - 22الرااي ،حممد بن اي بكر ،تار الصحام ،مصدر ساب  ،،ص .515
 - 21ينرر،هـاليرب ،رون ،العقـل اإلســالم أمـا تـرال عصــر األنـوار يف املغـرب ا اجلهــود الفلسـفية عنـد حممــد أركـون ترمجـة مجــاس
شحيد ،األها للطباعة والنشر والتواي  ،دمش  -سوريا ،اط ،2عا  ، 1002ص.243
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ويصف الوض قائالن ( كان هذا االستعمار موجودا بقوة داخـل اجلامعـة ،وكنـا مخسـة أو سـتة لـالب فقـ
من أصل ج ائري يدرسون اللغة العربية واآلداب العربية ،وأمـا الفرنسـيون الـذين يدرسـون يف بقيـة الكليـات
األخـرى فكــان عــددهو بــاأللو  ،بـالطب كــانوا يــتنفون مــن دراســة اللغـة العربيــة وحيــاولون منعهــا والتضــيي
عليها اىل أكرب حد يفكن (. 27
ويشري أركون يف تلك الفرتة اىل ش صيتن كان هلما أثر يف ش صيت ويقارن نفس هما غري ش صية
دهنري برييس دوتا:
 -2دابـن خلـدون 2604 - 2771د( 26الــذي ولـد يف وسـ عـري وعنـدما بــدأَ د ابـن خلــدون د
ال ــتعلو وج ــد أمامـ ـ مكتب ــة عربي ــة غني ــة ج ــدا ،يق ــوس أرك ــون واص ــفا حالـ ـ (فق ــد نش ــتت يف اجل ائ ــر أب ــان
األربعينــات واخلمســينات ،وم احــظ مب ــل تلــك املكتبــة ك يقصــد مــا وجــد ابــن خلــدون يف اسـرت  ،لقــد
درست يف ثانوية فرنسية علمانية أثناء حكو اجلمهورية الفرنسـية ال ال ـة وكنـت بعيـدا عـن كـل مكتبـة عربيـة
لقد اختلف األمر ،كان عل ان أقاتل وحدي ( . 25اما عن جهة التتثر فيذكر بتن وجـد يف كتابـات ابـن
خلــدون عناصــر مهمــة يف دراســة اجملتمـ  ،وتفســري أســباب التغـريات االجتماعيــة ،والقــوى الــي حتــرإ حيــاة
النــا وأصــل الدولــة والقــانون والسياســة ،ومــا يــدر اآلن يف علــو السوســيولوجيةا العلــو الــذي يــرد كــل
ش ء إىل اجملتم  ،واستكشا التحوالت يف حياة اإلنسان(. 24
 -1دمولود معمريد ابن قريت وينتم اىل عائلة هلا مكانة مرموقة يف دتوريرت ميموند ،ويذكر أركون
( ان شباب القرية كانوا معجبن بش صية مولود معمري ،الذي كان مـا بـن  -2951 2965امل قـف
الالمـ واألني ـ واحملبــوب يف القريــة ،وكــان ل ـ احلــظ ان ـ در يف بــاريس وحصــل علـ شــهادة ليســانس يف
اآلداب الكالسيكية ،وكان أبو هو أمن القرية ومي ل الذاكرة اجلماعية للقرية وحير مبكانـة كبـرية يف دوار
بين يين (. 23
وبعــد انتقــاس اركــون اىل فرنســا ويف ســنة( 2935ســجل حب ــا مي ـدانيا د لدراســة املمارســة الدينيــة يف
منطقــة القبائــلدولكن انــدالع ال ــورة والعمليــات العســكرية مبنطقــة جرجــرة نســفت هــذا املشــروع فنصــح

 - 27أركون  ،حممد ،الفكر اإلسالم نقد واجتهاد ،ترمجة وتعلي هاشو صاش ،دار الساق  ،ط ، 4،1021ص .146
 - 26عبد الرمحن ابن حممد ابـن خلـدون 371ه ـ 808 -ه ـ ا مـن عائلـة اشـبيلية هـاجرت اىل تـونس در اللغـة والفقـ والقـرآن
علـ والـد ،عاش حيــاة صـاخبة وتقلـ مـ العهــود وأوليـاء العهــد منتصـران ومنقلبـان علـ الضــعيف حـع حـ بـ الرحــاس أخـريان يف القــاهرة
حيـ ـ ت ــوىل الت ــدريس يف األاه ــر،من مللفاتـ ـ ا كت ــاب الع ــربة وم ــن ض ــمنها دمقدمتـ ـ د ،وديـ ـوان املب ــدأ واخل ــرب يف أي ــا الع ــرب والعج ــو
بر،وتع ــد مقدمت ـ دائ ــرة مع ــار عقلي ــة وفني ـ وتارني ــة ولغوي ــة وفلس ــفية (ينر ــر ،الف ــا ،روين ايل ـ  ،موس ــوعة أع ــال الفلس ــفة الع ــرب
والرب ّ
واألجانـ  ،تقــد شــارس حلــو ،مراجعــة د.جــور خنــل ،دار الكتـ العلميــة ،ط ،2بــريوت –لبنــان2621 ،ه ـ  ، 2991-ص -29
. 10
 - 25هاليرب ،رون ،العقل اإلسالم أما ترال عصر األنوار يف املغرب،مصدر ساب  ،ص.248
 - 24ينرر ،أركون ،د.حممد ،لوي غارديـ  ،اإلسـال بـن األمـس والغـد ،ترمجـة علـ املقلـد ،دار التنـوير للطباعـة والنشـر والتوايـ ،
دار الفاراي ،بريوت –لبنان ، 1004 ،ص .290
 - 23أركـون ،حممـد ،األنسـنة واإلســال مـدخل تـارن نقــدي ،دار الطليعـة للطباعـة والنشــر ،ط ،2كـانون ال ـاين (ينــاير 1020
ص ،8ص .185
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املستشــرت الفرنس ـ درا ــيس بالشــري( 28د يف الســوربون بتس ــجيل مشــروع حب ـ ح ــوس دن عــة األنس ــن يف
الفكـر العـريد وهـو البحـ الـذي نـاس بـ شـهادة الـدكتورا ( 29ويـذكر أركـون ان اسـتماع اىل درو هـذا
املستشرت كان السب الذي جعل يصمو عل تركي أحباث عل ما كـان قـد دعـا (ب ـ د احلـدل القـرآين د
يي ا ل عن د احلدل اإلسالم د ،وقـد نـت مـن ذلـك أوس كتـاب بعـد ألـروحي عـن االنسـية العربيـة،
وكان بعنوان د قراءات يف القرآن د . 10( 2981
وبعد ذلك انتس أركون اىل اجلامعة الفرنسية وه جامعة السوربون يف باريس كتسـتاذ لتـتري الفكـر
عموما والفكر اإلسالم خصوصان منذ حصول علـ درجـة الـدكتورا مـن اجلامعـة ذاكـا سـنة  ، 2948ت
أستاذ اائر يف العديد من اجلامعات األوربية واألمريكية امل تلفة،عمل باح ا مرافقا يف برلن سنة -2984
 ، 2988ومنذ عا  2997شغل منص عضو جملس إدارة معاهد الدراسات اإلسالمية يف لندن (، 12
ت تقاعــد وتــويف يف ســنة  1020ودفــن يف الــدار البيضــاء يف دمقــربة الشــهداءد وعل ـ مســافة قريبــة مــن
م وى املفكر د حممد عابد اجلابريد .ان ش صـية مـ دو ال قافـات متعـددة اللغـات ،وانـ كـان يرصـد كـل
جديــد يف جمــاس الفكــر الفلســف والتــارن والــديين يف الغــرب ،وأجنـ ك ــري مــن األعمــاس الفلســفية والفكريــة
والتارنيـة باللغـات الفرنسـية واالنكلي يـة والعربيـة ،و مـا نالحرـ حـوس مللفاتـ هـو أن كتبـ تضـو مجلـة مـن
األحبـال ذات لـاب تلـف حيـ جنـد يطـرم عـدة إشـكاليات يف جمـاس الـدين والتـاري  ،والفلســفة،
والسياسة ،وأغلبها باللغة الفرنسية ،وبشكل عا فإن كتب ه عبارة عن جمموعة من األحبـال والدراسـات
تدور حـوس إشـكاليات ونقـد عقلـ فلسـف وديـين ،وهـ إشـكالية دراسـة الفكـر الـديين دراسـة نقديـة عقليـة
فلسفية وتترنية ومبناه غربية حدي ة من أجل التعر عل التيارات اإلنسانية والعقالنية يف الرتال الديين
والعري ،يقوس أركون (ان حباجة اىل إعادة استكشا لتلك احلقبة املبدعـة مـن تارننـا مـن أجـل التعـر
عل التيارات اإلنسانية والعقالنية يف تراثنا ،فرتاثنا ليس كل أصوليات مت متة أو ظالميات فكرية متحجرة
كمــا ت ـ عو وســائل اإلعــال الغربيــة أو قســو كبــري منهــا ،تراثنــا كــان منــارة للبش ـرية يف فــرتة مــن الف ـرتات،
وحضــارتنا كانــت أعرــو احلضــارات لعــدة قــرون ،وأنــا أفت ــر بــان أســاليف هــو أش ـ اص مــن نــوع املــتمون
والنرا وأي العالء املعري وابن املقف وحنـن بـن اسـحات وجـابر بـن حيـان وأي بكـر الـرااي وابـن الطفيـل
 - 28رايس بالشري  2937 - 2900ا مستشرت قض دراست ال انوية يف مدرسة فرنسية يف الدار البيضاء ويف عـا 2974
حصــل علـ دكتــورا الدولــة مــن جامعــة بــاريس برســالتن ااألوىل عــن شــاعر عــري مــن القــرن الرابـ اهلجــري وهــود أبــو الطيـ املتنــا د،
وال انية ترمجة فرنسية لكتاب دلبقات األمو د لصاعد األندلس  ،شغل منص مدير معهد الدراسات اإلسالمية امللح امعة باريس
 ، 2954ومــن كتبـ ا تــاري األدب العــري منــذ البدايــة حــع فايــة القــرن 25ه ـ ثالثــة أج اء،ترمجــة القـران كالكــر اىل الفرنســية ،مـ
مقدمة لويلة وتفسري قصري ،وقد رت القران الكر وفقان ملا ظن ان ترتي ن وس السور واآليات ،ويف لبعة أخرى واسعة االنتشار عـاد
اىل الرتتي األصل الوارد يف املصحف عا  2954ويف 2179صفحة ،وصنف كتابا صغريان خل في أحبال املستشرقن الذين كتبوا
عــن حيــاة النــا (ينرر،بــدوي ،د.عبــد الــرمحن ،موســوعة املستش ـرقن ،دار العلــو للماليــن ،بــريوت ،ط ،7ــوا ديونيــود  ، 2997ص
. .213
 - 29ينرر ،هاليرب ،رون ،العقل اإلسالم أما ترال عصر األنوار يف املغرب،مصدر ساب  ،ص .3
 - 10أركون،حممد ،او تاري مقارن لألديان التوحيدية ،ترمجة هاشو صاش ،دار الساق  ،ط ،2بريوت ، 1022 ،ص .106
 - 12ينرر ،هاليرب ،رون ،العقل اإلسالم أما ترال عصر األنوار يف املغرب،مصدر ساب  ،ص .3
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وابــن باجــة والتوحيــدي وابــن ســينا وابــن عــري وعش ـرات اآلخـرين ،وبالتــا فرتاثنــا تراثــان او وجهــان ككــل
الرتاثات البشريةا وج مشرت ووج معتو ،وج أصو ووج تنويري .ولكن املشكلة ه إننا ال اتف اال
بالوج املعتو وننس اآلخر املضيئ حع كتن ليس منا .لقد تنكرنا ل ولمسنا اىل درجة أن اختف كليا
عـن األنرــار واىل درجــة ان اإلسـال ككــل أصــبع متطابقـا مـ التيــار السـلف فقـ  .وهــذا اكـرب دليــل علـ
مدى ااطالنا احلا وتدهورنا .ولذلك نقوس نعو ينبغ تدريس نصوص الفاراي وابن سينا واملعت لـة وابـن
رشد وسواهو يف مدارسنا ال انوية وجامعاتنا ولكن م إضافة نصوص ديكارت وسبينواا( 11وكان وهيغل
اخل..وهكذا جنم بن التنوير العري والتنوير األوروي الـذي حلقـ مباشـرة وجتـاوا وأضـا إليـ الك ـري بعـد
ان استوع أهو اجنااات (. 17
المالل الثاني :التقديس يند محمد أركون
او
الشك أن التقديس ينطوي عل موقف د نرري د فكـري ،وهـو االعتقـاد بكمـاس ذات ،كشـ
أي نق
ش ء وكعقيدة او رأي او مذه او قوس او ن د خطاب د حبي ال يتطرت اىل الذهن وقوع ف
او عي او خلـل فيـ  ،فهوموقـف لفرـ وهـو التعبـري باللسـان عـن ذلـك املوقـف الفكـري مبعـق التطهـري او
التبعيــد ،أي تبعيــد املقــد عــن الــنق والعيــوب والــدنس وم لـ التســبيع دتن يـ د ،ووفـ هلــذا التصــور فــتن
مفهو التقديس يتس ليشمل كل صـيغة لفريـة تسـتبطن اإلعتقـاد بكمـاس ذاإ املقـد او ييـ علـ مـن
س ـوا مــن دون االســتناد اىل دليــل عقل ـ او شــرع  ،وأوضــع درجــات التقــديس هــو املوقــف العمل ـ مــن
املقد ،الذي يتمرهر مبراهر عديدة منهاا العبادة ،والطاعة ،واخلو  ،واحلـ والـوالء واإلتبـاع واالحـرتا
والتوقري والنصرة والتربإ والتعريو وغريها(. 16
إذن ال يس ــتغين اإلنس ــان ع ــن املق ــد  ،وان جتلي ــات ه ــذا املق ــد تتن ــوع بتن ــوع اجملتمع ــات واألدي ــان،
ويتغلغــل يف جمــاالت احليــاة امل تلفــة ،ولكــن عــادة مــا يتعــرض املقــد للتالع ـ مــن قبــل البشــر ،واــري
توظيف يف املعارإ ،ويست د كقناع وذريعة يف الصراع اإلجتماع وغري ذلك.
كل هذا أدى اىل ان نض هذا املوضوع مل تلف أنواع التفسريات والتتويالت والقراءات ،املنب قة عن
الفضاء البشري احلاضن ل  ،يفا يليد ذلك ما ورد عن الدكتور حممد أركون م ال اىل أ ّن عد وجود تطـاب
بــن خطــاب املستشـرقن واحلقيقــة املعاشــة يف اجملتمعــات العربيــة واإلســالمية وان يــدس بشــكل واضــع علـ

 - 11بــاروخ ســبينواا 2433- 2471ا فيلســو هولنــدي قض ـ معرــو حيات ـ يف الــدر والتتمــل ،ــرد عل ـ لائفت ـ اليهوديــة
حع اكو باملروت ،وفلسفت تنحو او وحدة الوجود ،من مللفات ارسـالة يف الالهـوت والسياسـة ،وكتـاب االخـالت ،ومبـادىء الفلسـفة
الديكارتيـة،رسـالة وجيـ ة يف ا) واإلنسـان ،إصـالم العقـل (ينرـر ،الفـا ،روين ايلـ  ،موسـوعة أعـال الفلسـفة العـرب واألجانـ  ،مصـدر
ساب ،ص . 568
 - 17أركون  ،حممـد  ،فيلسـو الن عـة اإلنسـانية يف اإلسـال  ،نيسـان دأبريـلد  ، 1022حـوار مـ هاشـو صـاش ،نشـر علـ
االنرتنت يف مقاس بعنوان هل أركون فيلسو ؟ وبتي معق؟ .http://www.philo.8m.com/arkou.htm
 - 16ينرر،الطهمااي ،الشي عبد اهلادي ،ظاهرة التقديس يف ال قافة العربية واإلسالمية،جملة املبن،العرات – النجف االشر ،
العدد ال اين ،وا ، 1005 ،ص .45
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إتاس املستشرقن للجمهور اإلسالم  ،إذ قد املستشرقون راديكالية النقد الفللوج والتترناين( 15للعرب
واملسلمن مبجرد حصوس الوع اخلجوس لـبعت امل قفـن املسـلمن (بتارنيـة اإلسـال بـن عـام -2850
 .... 2950وعندما أحس الوع اجلماع باحلاجة اىل إعادة الصلة مـ اإلسـال بوصـف منهجـان للحيـاة
وغذاءن روحيان ،رام كاملستشرقون ين عون الشـرعية والقدسـية عنـ  ...وعنـدما اسـت د املسـلمون اإلسـال
م ـ ــن أج ـ ــل ش ـ ــن ث ـ ــورة اجتماعي ـ ــة وسياس ـ ــية رام اإلستش ـ ـرات يس ـ ــه يف احل ـ ــدي ع ـ ــن ت م ـ ــت اإلس ـ ــال
وتعصب (. 14
لذا يعي أركون عل قوى التنوير أو احلداثة الغربية إفا ال كـتو مبسـتلة الـروم إمنـا كـتو فقـ باألشـياء
املاديــة االســتهالكية ذات امل ـ ردود االقتصــادي ،وان عقالنيتهــا عقالنيــة ذرائعيــة أك ــر يفــا ه ـ إنســانية او
فلسفية ،وبالتا فال تطرم مسـتلة معـق الوجـود ،او الغايـة منـ  ،وبقيـة األسـةلة امليتافي يقيـة والروحيـة ،ومـن
املعلو ان العقل الوضع د وري عقـل األنـوار د قـد احتقـر كـل مـا هـو روحـ او ميتـافي يق ( . 13أي أن
مشروع أركون يندر يف سيات القراءات احلدي ة للن املقد  ،والبد من اإلشارة هنا امنا هو ينقد سلبيات
احلداثة الغربية وليس ااابياكا .يقوس أركون(:إن وجودي يف فرنسا قد علَّمين أشياء ك رية ،إاابية وسلبية،
عــن جتربــة العلمنــة أو لريقــة يفارســتها و عيشــها .وقــد انته ـ ي األمــر ،أخ ـريان ،إىل تلــك املمارســة وتلــك
القناعــة الفكريــة الــي تقــوس بــان العلمنــة هـ  ،أوالن ،وقبــل كــل شـ ء ،إحــدى مكتســبات وفتوحــات الــروم
البش ـرية.وه ـ مكتس ـ كــان قــد افتــتع يف اوســاط تلفــة وجتــارب ثقافيــة متعــددة مبــا فيهــا اجملــاس العــري
اإلسالم  ...ولكن يبق صحيحان القوس أن هذا الفـتع قـد ذهـ أبعـد مـا يكـون يف اجملتمعـات املسـيحية
للغــرب ،م ـ كــل التــوترات والص ـراعات الــي رافقــت هــذا الفــتع الرــافر واملكتس ـ االكيــد ( 18ملــا ي ـدعو
(بالعقل االستطالع املستقبل املنب حدي ا ( 19او عرب هذا املفهو دالعقل املنب حدي اند .وهذا العقل
الذي يدعو الي أركون يرفت ان يدعو مبرحلة ما بعد احلداثة ،او بعقل ما بعد احلداثـة ،كمـا يفعـل ك ـري
مـن فالســفة أوربــا وأمريكــا ،وإمنــا نــرتع لـ ا ـان هـو دالعقــل االســتطالع اجلديــدد وهــو عقــل يشــتمل علـ
عقــل احلداثــة ويتجــاوا يف ان معـان مبعــق انـ ينقــد احلداثــة ويغربلهــا لكـ يطــرم ســلبيتها وال يبقـ اال علـ
ااابيتهــا ،ت يشــكل عقالنيــة أك ــر اتســاعا ورحابــة ،وهـ عقالنيــة تتجــاوا عقــل التنــوير بعــد ان تســتوع
 - 15يقصد أركون بالنقد الراديكا هو النقد اجلذري لكن هنا يستند اىل املـنه الفللـوج والتترنـاين وهـو املـنه الـذي حصـر
كــل تـ بدراســة الفكــر املركـ ي اللغــوي او املركـ ي املنطقـ د كعلــو الالهــوت ،والفقـ  ،والفلســفة د مبعــق أنـ يــدر كربيــات النصــوص
النررية القدمية ويهمل ما عداها وحع هذ الدراسة بقيت جتريدية ار داخل املنرور امل ا لتتري األفكار التقليدي .فاإلسال هنـا
يـدر ضــمن منرـور جتريــدي وكتنـ يقـف فــوت ال مـان وفــوت املكــان وفـوت اجملتمـ وفـوت التــتري  .فاإلســال يـلثر عليهمــا دون أن يتــتثر
هما .إن نرتت التتري والعصور دون أي تطور او تغيري(.ينرر ،صاش،هاشو ،مدخل اىل فكر حممد أركونwww.nizwa.com،
 - 14أركون ،حممد ،تارنية الفكر العري اإلسالم  ،مرك اإلمناء القوم  ،ط  ،7بريوت ،الدار البيضاء ، 2994،ص .151
 - 13ينرر ،أركون ،حممد ،الفكر األصـو واسـتحالة التتصـيل ،ترمجـة وتعليـ هاشـو صـاش ،دار السـاق  ،ط،2بـريوت – لبنـان،
 ، 2999ص .15
 - 18ينرر ،أركون ،حممد ،الفكر اإلسالم قراءة علمية ،ترمجة هاشو صاش ،مرك اإلمناء القـوم  ،املركـ ال قـايف العـري ،بـريوت،
الدار.البيضاء ،ط  ،1عا  ،2994ص .93
 - 19أركــون ،حممــد ،العلمن ــة والــدين ا اإلس ــال املســيحية الغــرب ،ترمج ــة هاشــو ص ــاش ،دار الس ـاق  ،ط 7ب ــريوت، 2994،
ص.20-9
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مكتسبات األك ر رسوخا ،افا عقالنية ال حتتقر اجلان الروح أو الرم ي من اإلنسان كما كانت تفعـل
العقالنية الوضعية منذ القرن التاس عشر والي سيطرت عل الغرب حع امد قري (( 70بغرض االعرتا
باألســطورة كتســطورة و يي هــا عــن التــاري ال ـواقع احملســو يشــكل إحــدى الفتوحــات األساســية للفكــر
احلــدي  ،مبعــق ان القــدماء كــانوا نلطــون بينهمــا بشــكل اجبــاري ،ومــا كــان بإمكــان األمــور ان تكــون اال
كــذلك ،وهــذا التميي ـ احلاصــل ألوس مــرة يف التــاري هــو الــذي يتــيع لنــا إمكانيــة إعــادة ق ـراءة النصــوص
الكربى بل وضرورة قراءكا ،اقصد النصوص الكربى القدمية الي كتبت يف فضاء عقل ختتل في األسطورة
بالعقــل د او يف فضــاء عقل ـ كــان العقــل مضــطرا فيـ اىل اســت دا لغــة الــوع األســطوري وبعــت جمربات ـ
(72
لك يسـتطي ان يتشـكل وينب ـ  ،فمـن رحـو األسـطورة – وضـد األسـطورة – انب ـ العقـل ألوس مـرة
ويضرب أركون لذلك م ال يف دراست لل طاب القرآين يرى ان هذا اخلطاب عندما يتعرض لذكر واقعة او
حادثــة فان ـ يطمــس معاملهــا وإحــداثياكا ال مكانيــة لك ـ نل ـ عليهــا صــفة التعــا (او املتعــا هــو املفــارت
الذي ليس فوق ش ء فا) تعاىل ،هو املتعا  ،والعا  ،واألعل  ،وذو العالء الـذي لـيس فوقـ شـ ء ،امـا
فلســفة التع ــا فه ـ الق ــوس ان نس ــبة ا) اىل العــام كنس ــبة امل ــرتع اىل آلت ـ ...او الق ــوس ان وراء الر ـواهر
احلسـية املتغـرية جـواهر ثابتـة ،او حقـائ مطلقـة ،قائمـة بـذاكا ( ، 71والتسـام فتصـبع وكـتن ال عالقـة هلــا
بتي امان او مكان حمدد ،فتصبع شيةا رم يا يتجاوا التتري ويعلو علي ( . 77وهنـا يبـدو التنـاقت واضـحا
يف كال أركونا اذ أشار من قبل اىل ان الن القرآين نفس يتضـمن هـذا الـوع بقولـ (:واألدوات العقليـة
الــي ادخلهــا اخلطــاب القــرآين مــن أجــل تتســيس إنســان جديــد مضــاد بكــل وضــوم ل نســان القــد  :أي
إنسان اجلاهلية ( 76واعتربها دقراءة إميانية او تقليديةد ال تعبت إلالقـا مبعطيـات التـاري واجلغرافيـة والواقـ ،
ومن جهة ثانية يع ّد هو الذي لمس معام التارنية ،بإضافة التقـديس وخلعـ علـ الواق .وقـد ذكـر هـذا
ِ
ِ
انسـلَ َ األَ ْش فـهفر ْ
ن َحْيـ ف
احلففـرف فَـاقْـتفـلفوا الْ فم ْشـ ِرك َ
يف معرض بيان فيما تضمنت اآليـات مـن سـورة التوبـة (فَـإذَا َ
الصالََة َوآتَـ ْوا الََّكا َة فَ َ لوا َسبِيلَ فه ْو
صد فَِإ ْن تَابفوا َوأَقَ فاموا َّ
صفر ف
وه ْو َو فخ فذ ف
َو َج ْدفف ف
وه ْو َو ْ
وه ْو َواقْـ فع فدوا َهلف ْو فك َّل َم ْر َ
اح ف
إِ َّن اللَّ َ َغفور َرِحيو ( ، 75وعل عل هذا الدكتورد هاشو صاشد مـرتجو أغلـ كتبـ بقول (هكـذا جنـد ان
أركون يلع عل القراءة التارنية للقران كالكر لك حيجو من تتثري القراءة اإلميانية او التقليدية الـي ال
تعبت مبعطيات التاري واجلغ رافية والواق  ،وال ري ان القراءة التارنية سـو تـلدي اىل نتـائ حتريريـة هائلـة

 - 70أركـون ،حممـد ،القـران مــن التفسـري املـورول اىل حتليـل اخلطــاب الـديين  ،دار الطليعـة للطباعـة والنشــر ،ترمجـة وتعليـ هاشــو
صاش ،ط ،2بريوت – لبنان ، 1002 ،هام املرتجو ،ص .25
 - 72ينرر ،املصدر نفس ،هام املرتجو،ص .24 - 25
 - 71أركون ،حممد ،ن عة االنسنة يف الفكر العري جيل مسكوي والتوحيدي ،ترمجة هاشو صـاش ،دار السـاق  ،ط ،2بـريوت -
لبنان ، 2993 ،ص.474 -475
 - 77صليبا ،مجيل ،املعجو الفلسف  ،ذو القرى ،إيران – قو ،ط2785 ،2هـ ش،2 ،ص .193
 - 76أركون ،حممد ،الفكر األصو واستحالة التتصيل ،مصدر ساب  ،ص .106
 - 75سورة التوبة ،اآلية .5
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إذا مــا أحس ــنا القيــا ه ــا ،دون ان يعــين ذل ــك إضــعا اإلمي ــان او إضــعا قيم ــة القــرآن كالكر عل ـ
العكس ،سو يصبع اإلميان أك ر استنارة وبصرية من قبل (. 74
كمــا جنــد ان التارنيــة عرفــت مبــا يــوح باســتمرار هــذ اجلدليــة بينهــا وبــن الــوح حــوس احلقيقــة م ــل
تعريف ع ي العرمة الذي قـاس افـا (مـا حيـرر الـن مـن األسـطورة ،ويعيـد اىل نصـاب مـن الواقـ ويشـكل
مفتام التعامل احلداث معـ ( ، 73وهـذا التعريـف اعـل مـن دالتارنيـة د مقولـة حداثيـة ،وشـرط مـن شـروط
التعامـل مـ الــن الـديينا ألنـ كــان ينرــر اىل هــذا الــن علـ انـ لــيس مقدســا يف ذاتـ  ،وإمنــا تقــد يف
التــتري  ،وفيـ ولــد( ، 78وهــذا الكــال اعلنــا نفهــو ان قداســة النصــوص أضــيفت هلــا يف التــتري ( ،الن أي
موضــوع ل ـ جوان ـ عــدة تبــدو كالشــبكة ،ومــن ت فــال جــدوى مــن القــوس ان هــذا حقيق ـ وهــذا اائــف،
واجلدوى تكمن فق يف الوظيفة الي يقو ها التعريف يف إبراا منرور ما ،وإتاس منرـور آخـر ،فكمـا ان
كل تعريف يرهر ،فهو نف أيضا ،وهذ اشكاليت ( . 79ويتف هذا القوس مـ أركـون علـ النحـو الـذي
سب من كالمـ  ،كمـا جنـد باح ـا آخـر وهـو الـدكتور نصـر حامـد أبـو ايـد يعتـرب دالتارنيـة دال تقضـ علـ
قدسية الن القرآين وال إنكار عل إن من عند ا) سبحان وتعاىل ،معتربا من يقوس بذلك جاهال (. 60
وقــد كشــف أركــون بعــت منــاح املقــد س ـواء يف حياتنــا املعاصــرة ،او يف التــتري عــرب االنتقــاس مــن
العمل ـ اىل النرــري ومــن النرــري اىل العمل ـ  ،كج ـ ء مــن منرومــة ثقافيــة ،الن املقــد عنــد أركــون لــيس
ال ــديين فق ـ ـ د وان كان ــت جـ ــذور ديني ــة د امن ــا(يكمن ح ــع يف عاداتنـ ــا اليومي ــة واعتقاداتن ــا ،يف تفا لنـ ــا
وتشا منا ،يف النرو الي حتكمنا ،والطرت الي فا َكو ها ،ويف البديهيات واملسلمات واحلكايا (. 62
ه ــذا اخللـ ـ ب ــن اإلهلـ ـ والبش ــري وع ــد التمييـ ـ ب ــن ال ــوح وفه ــو اإلنس ــان لل ــوح وب ــن اإلس ــال
والتم ـ الت اإلجتماعيــة ل ـ أدى اىل اتســاع مســاحة املقــد واســتوع هــذا املقــد باإلضــافة اىل الــن
والفهــو البشــري هلــذا الــن واســتيعاب (التجــارب التارنيــة للمســلمن بكافــة تلويناكــا كمــا اســتوع أيضــا
الصراعات الي ظهرت يف التجربة اإلسالمية،وجممل هذ التجارب ال ختلو يف الواق من اكراهات سياسية
وثقافية،وال ختلو من تعص عقائدي ونف لآلخر .ما هـو السـبيل لصـياغة فهـو ل سـال حيـرر مـن تلـك
التعصــبات واالكراهــات ويعــود بنــا اىل جــوهر الــدين ومقاصــد اإلنســانية مــن اجــل ان يشــي مناخــا رحبــا

 - 74أركون ،حممد ،الفكر األصو واستحالة التتصيل ،مصدر ساب  ،هام املرتجو ص .105
 - 73العرمة ،ع ي  ،دنيا الدين يف حاضر العرب ،دار الطليعة للطباعة ،ط ،2بريوت ، 2994 ،ص .96
 - 78ينرر ،املصدر نفس  ،ص .96
 - 79عبــد الــرمحن ،د .عبــد اهلــادي ،عــرش املقــد االــدين يف ال قافــة وال قافــة يف الــدين ،دار الطليعــة للطباعــة والنشــر ،ط،2
بريوت -بريوت ،ايار د مايو د  ، 1000ص .3
 - 60ينرــر ،أبــو ايــد ،نصــر حامــد ،الــن والســلطة واحلقيقــة،اإرادة املعرفــة وإرادة اهليمنــة ،املرك ـ ال قــايف العــري  ،ط ،5الــدار
البيضاء -املغرب ،بريوت – لبنان ، 1004 ،ص .35
 - 62عبد الرمحن ،د .عبد اهلادي ،عرش املقد االدين يف ال قافة وال قافة يف الدين  ،مصدر ساب ،ص  21عن مقالة لكـارين
ارمسرتونل  Karen Armstrong,where has God gone,newsweek, jule 12,1999,pp54وهو مللف كتاب تـتري ا) A
 ،History of Godيلكد ان حالة املقد تد اىل جماالت غري دينية يف األسا .
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للعقالنية واملعنوية وال يفسل الدين من بع ّد الفين اجلما وحييل إىل مس مشو ؟ ( 61يف سيات التميي
بن الدين وفهمنا للدين،او عد التميي بن الوح وفهو اإلنسان للـوح  ،وبـن اإلسـال وبـن التمـ الت
االجتماعيــة ل ـ  ،والــذي أدى اىل اتســاع مســاحة املقــد  ،،واىل م ــل هــذا ع ـ ّد الفيلســو رودولــف اوتــو
( 2973 – 2849مــا يســمي دال فقدس ـ د عنص ـرا مكونــا للــدين وتناول ـ بالتحليــل مــن ااويــة القيمــة
هذ  ،ولكن رأى في ان يتضـمن عنصـرا غـري عقـالين ،يسـمو علـ العنصـر العقـالين ،ال ميلـك الفيلسـو
أن يفس ـ ــر  ،ب ـ ــل أن يق ـ ــف أمامـ ـ ـ برهب ـ ــة( ، 67هك ـ ــذا (الفك ـ ــر م ـ ــا بع ـ ــد احل ـ ــداث يض ـ ــو قـ ـ ـراءات تلف ـ ــة،
واس ـرتاتيجيات متضــاربة لل يــاس كــالقراءة التفكيكي ـة  ،التاويليــة والبنيويــة والوجوديــة والراهراتيــة  ،فمــا ميي ـ
الفكر ما بعد احلداث هو إن فكر متشر هامش يتى االنتماء اىل حالة معينة وحيـرص علـ التشـكيك
يف كــل قناعــة او معتقــد او معرفــة حتــبس أنفاس ـ بــل يتحــن كــل فرصــة لــيعلن عــن مــوت كــل البــداهات
واملبــاد الراس ـ ة الــي أنبتــت عليهــا فلســفات احلداثــة ومــا قبــل احلداثــة كمــوت اإلل ـ واإلنســان والعقــل
واألخالت والتتري واحلضارة اخل. 66( .
ويف مسع الستجالء الر الفهو اإلنساين وشرول وظروفـ وحـدود  ،وذلـك بغـت النرـر عـن املـنه
املست د حي (ان العلو األدبية واللغوية واإلجتماعية والنفسية احلدي ة ابتكرت عددا من مناه حتليل
النصــوص ( 65الــي ميكــن اســت راجها م ـ ال مــن التحليــل الفلســف اهلرمين ـوليق يف عمليــة التتويــل(، 64
وادر بنا عد اخللـ عنـد ابـرا النتـائ بالنسـبة اىل عمليـة الفهـو كمسـع فلسـف مسـتند اىل العقـل ومـا
يستتب ذلك مـن إفـا (ال تعـرت مسـبقان بوجـود فـرت بـن فهـو النصـوص الدينيـة ،وفهـو النصـوص ال منيـة،
بكلمات أخرى ،ه ال تقيو يف عماركا وانا لألنوار اإلهلية داملقد د الي جتم األديان عل إفا قد تن س
عل املفسر فتكشف ل أبعادا معنوية يف الن ( ، 63هذا النس من الكتابـات حـاوس إظهـار خصوصـيت
و ي اتـ الفكريـة واملنهجيـة ،ووضـ حــدا فاصـال تقطـ بينـ وبـن األنســات التقليديـة ،الـي غالبـا مـا توصــف

 - 61املراوقـ ـ  ،أب ــو يع ــرب ،التس ــامع ومن ــاب الالتس ــامع ،ن ــدوة س ــنوية يف مك ــة املكرم ــة 1 ،ش ــباط 21- 1006ذو احلج ــة
2616هـ ،جملة قضايا إسالمية معاصرة ،العدد ،13ربي 2615- 1006هـ ،ص .212
 - 67ينرر ،البولس  ،جور خوا  ،القدس والراهرة الدينية عند رودلف اوتو ،جملة احملجـة ،العـدد  ،10بـريوت ،شـتاء –ربيـ
، 1020ص .122
 - 66املصباح  ،د .حممد ،دالالت وإشكاالت دراسات يف الفلسفة العربية اإلسالمية  ،دار اهلـادي ،بـريوت ،ط، 1005 ،2
ص ، 233وينرــر ايضــا ،ســبيال ،د .حممــد ،التحــوالت الفكريــة الكــربى للحداثــة مسارات ــها اإلبســتيمولوجية وداللتهــا الفلســفية،
.http://www.minculture.gov
 - 65قطــان ،أســعد ،اهلرمنيوليقــا احلدي ــة وفهــو الــن  ،ضــمن كتــاب التاويــل واهلرمنوليقــا دراســات يف آليــات القـراءة والتفســري،
مرك احلضارة لتنمية الفكر اإلسالم  ،ط ،2بريوت – لبنان ، 1022 ،ص .53
 - 64التاويـل يف الفكـر الغـري ارتــب يف ِحقبـة امنيـة بالكتـاب املقــد  ،فلمـا انفـرط عقـد الكتــاب املقـد  ،انف َـرط عقـد التاويــل،
فتصبع لونا من التسلية او التفكري الـذي ال يـرتب بـالن  ،كـل فكـرة جديـدة أصـبع مـن املمكـن ربطهـا بالكتـاب املقـد مهمـا كانـت
دائمــا ،فكــان أغلـ
الفــة لتعاليمـ ا وذلــك حــع ال تغضـ الكنيســة ،وحــع تــرو دينياــا وتلقـ قبــوالن مــا ،ن
ولبعــا م يكــن ذلــك موف نقــا ن
حاربتهو الكنيسة حتت اسو (اهلرلقة  ،فاهلرمينوليقا ه التتويل املنفلت ،والذي اعتربت الكنيسة هرلقة وجتـدي نفا (ينرر،نرريـة
امللولن َ
الن ا ترمجة حممد خري البقاع  ،جملة العـرب والفكـر العـامل  ،عـدد  ،2988 ، 7ص، 73وينرـر أيضـا ،نرريـة التاويـل ،النـادي األدي
ال قايف،جدة -السعودية ،ط  2614 - 1000 ،2هـ،ص. 65
 - 63قطان ،أسعد ،اهلرمنيوليقا احلدي ة وفهو الن  ،مصدر ساب  ،ص .58
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حس هذ الكتابات باجلمود واالنغالت والتشـب باملاضـ ( ، 68وان حماولـة تتسـيس فكـر نقـدي يوظـف
األداة االبسـتيمولوجية واالركيولوجيــة والتفكيكيــة يف قـراءة الــوح ويف قـراءة املــورول اإلســالم الــذي بقـ
حاض ـرا يف عقــل املســلو ،كمرجعيــة ال ميكــن جتاواهــا فكانــت هــذ االنتقــادات ان أدت اىل تكــوين ر ى
ك رية إااء املورول اإلسالم وقبـل ذلـك إااء نصـوص الـوح حتديـدا وبعـ ّدها اجلانـ املقـد يف اإلسـال
فكــان القــوس بتارنيــة الــن الــديين اإلســالم والتارنيــة مــن أهــو مضــامن اخلطــاب احلــداث وحمــاوالت
تتسيسها من أهو أهدا هذا اخلطاب( 69عند أركون م الن.
و أركــون يعــر ذلــك جيــدا عنــدما جنــد حيــدثنا عــن إنســية عربيــة يف القــرن الراب ـ اهلجــري ويــرى أفــا
كانت حلرة ثورية (تتيع للحقل الديين الصر التسا الت الفكرية واملواقف املنفتحة ( 50هلا وع إنساين
متقــد باإلنســان ،وهــو يــرى إن األجــدى ان نتحــدل عــن حلرــة نقديــة أك ــر ثوريــة مــن اللحرــة الغربيــة
احلدي ــة ،ويعــين هــا اللحرــة اللســانية يف ال ـرتال ،ولــذلك يــدعو اىل ضــرورة حتــدي تلــك املرجعيــة النقديــة
حتـدي ا معرفيـا ،فتبقـ عندئــذ عالقتنـا بالنقـد العــامل عالقـة اسـتفادة ال عالقـة اســتالب ،وبـذلك نكـون قــد
تعاملنا م الرتال ،ال كمرج مقد يصع جتاوا بل كمنطل هلو فكري مستقبل يتشكل ويوس مـن
جمــاالت املعرفــة وألرهــا( ، 52فقــد (قــا الفالســفة بــدور حاســو يف تدشــن املوقــف النمــوذج للتيــار الــذي
أدى يف الغــرب األوري اىل انب ــات مــا نــدعو بــامل قف او ظهــور  ،نقصــد بــامل قف هنــا ذلــك الرجــل الــذي
يتحلـ بـروم مسـتقلة ،حمبـة لالستكشـا والتحـري ،وذات ن عـة نقديـة واحتجاجيـة تشـتغل باسـو حقـوت
الروم والفكر فق د الفالسفة الكالسيكيون كانوا يقولون باسو حقوت القـوة العاقلـة او التعقـل د وميكننـا
تسمية مناذ كربى من امل قفن الذين مارسوا م ل هذا املوقـف احلـر واملسـتقل :فمـ الن اجلـاحظ والتوحيـدي
يعت ـربان م ــن أك ــرهو ج ـرأة دوحداث ــة د ،وهن ــاإ أيض ــا الكن ــدي والف ــاراي ،واب ــن س ــينا واب ــن رش ــد ،لك ــيال
نستشهد إال باأل اء الكربى للفالسفة الذين مارسوا أيضا البح الفلسف الذي ال حيذ الفكر الديين
وإمنا يهضم ويتم ل ( ، 51هلـذا السـب اشّ حممـد أركـون ك ـريان علـ حتريـك الفكـر وإحـدال مـا حيتـا إليـ
من جتديد وحتوس وإبداع وإلالع عل آفات بديعة من املعرفة ،م نطر وجودها او إمكان اكتشافها بباس
املفكـرين املســلمن القــدماء ودمــا م يفكــر د( 57فيـ بعــد يف الفكــر اإلســالم  ،امــا الن الفكــر اإلســالم
تنحصر مرحلت اإلبداعية كلهـا يف األلـر الفكريـة اخلاصـة بـالقرون الوسـط د أي املنرومـة املعرفيـة اخلاصـة

 - 68ينرـر ،املـيالد  ،اكـ  ،املسـتلة احلضـارية ا كيـف نبتكـر مسـتقبلنا يف عـام متغـري ؟ ،مركـ احلضـارة لتنميـة الفكـر اإلســالم ،
ط ،2بريوت  -لبنان ،ص .10
 - 69ينرر ،العمري ،مراوت ،إشكالية تارنية الن الديينا يف اخلطاب احلداث العري املعاصـر ،منشـورات ضـفا  ،منشـورات
االختال  ،دار األمان ،ط ،2بريوت – لبنان2677 ،هـ  ، 1021-ص.21
 - 50أركون ،حممد ،الفكر اإلسالم  :نقد واجتهاد ،مصدر ساب  ،ص .22
 - 52ينرر ،الفجاري د .تار ،نقد العقل اإلسالم عند حممد أركون ،دار الطليعة ،بريوت ،ط  ، 1005 ،2ص .41
 - 51أركون ،حممد ،الفكر اإلسالم  :نقد واجتهاد ،مصدر ساب  ،ص .22
 - 57ينرر ،أركون ،حممد ،تارنية الفكر اإلسالم  ،مصدر ساب  ،ص .9
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هذ الفرتة د وإما بسب ما سيطر علي حبس أركون من ضغوط ايديولوجية يف صورة ارثوذكسيات دينية
(. 56
وبرأيـ لــن تــتو الفائــدة إال إذا تنبـ القــار العــري اىل مشــكلة املشــاكل يف كــل لغــة بشـرية وخاصــة يف
اخلطاب الديين باللغة العربية ،أال وه مشكلة ما ا د منرومة الدالالت احلافة او احمليطة le systeme
 de connotationد( ، 55ويشدد ويرتج أركون هكـذا(ال حيـ ألحـد ،وخاصـة إذا كـان عاملـا راسـ ان يف
العل ــو الديني ــة عل ـ الطريق ــة املس ــتقيمة الس ــائدة يف ك ــل م ــذه م ــن امل ــذاه األرثوذكس ــية املعروف ــة ،ان
يتــدخل يف تعقي ـ او مناقشــة ناهيــك عــن إن يكفــر اآلخ ـرين كمــا فعــل الغ ـ ا يف د فيصــل التفرقــة بــن
اإلسال وال ندقة د ،أقوس ال حي ل ان يفعل ذلك اذا م فحي علمان مبا يقصد علماء االلسنيات احملدثون
مبفهــو دمنرومــات الــدالالت احلافــة أو احمليطــة او ال انويــة د ،أقــوس هــذا ةصــوص مفهومــات أساســية كــد
أسطورة وتارنية د (. 54
المالل ت الثالتتث :نقتتد الجهتتل المقتتدل والجهتتل المؤستتس ينتتد محمتتد
أركون
يفا دف أركون اىل أن يذكر يف أحد هوامش ان تردد ك ريا عندما استعمل مفهو العقل اإلسالم بـل
ان مس ــتلة املف ــاهيو عموم ــا إش ــكالية تق ــت مض ــجع  ،ول ــذلك ك ــان يك ــر م ــن وض ـ ه ــذ املف ــاهيو ب ــن
م دوجن ملا يشعر ب من مرونة يف املعاين واشرتاإ يف الداللة ،وهو اذ يفعل ذلك مبصـطلع د عقـل د فانـ
واع اما مبا ي ري هذا االسـتعماس وهـذ العالقـة بـن العقـل واإلسـال مـن مشـاكل ،يقـوس (كـان كريسـتيان
سوريو قد قرأ نص بعناية واقرتم عل َّ إاالة األقوا الصغرية الي اسـتعملها ك ـريا لتوضـيع املفـاهيو املكتنـ ة
ك ـريا باملعــاين احلافــة اجلداليــة واملعــايري الفكرانيــة والــي أحــاوس ان أعيــد النرــر فيهــا ضــمن منرــور املراجعــة
النقدية لكل اجلهـاا العقلـ للفكـر اإلسـالم التقليـدي .انـ ملـن الصـحيع ان يشـكل اإلسـتعماس املك ـف
لألقوا الصغرية إاعاجا للقار وهلذا السب فقد عدلت عنها ولكن أرجـو مـن القـار ان ال يغيـ عنـ
ان صفة اإلسالم امللحقة بالعقـل إي دالعقـل اإلسـالم د تتعلـ بـ عو املسـلمن افـو يشـكلون د عقـال د
متفوقا عل كل تلـك العقـوس الـي تشـكلت ومارسـت عملهـا او ال تـ اس ارسـ خـار كـل مرجعيـة لكـال
ا) احملفــو يف القــرآن إن م عم ـان كهــذا يبق ـ بطبيعــة احلــاس إشــكاليا ان م يكــن غــري مقبــوس مــن الناحيــة
 - 56ال ــال مفك ــر في ـ ا يع ــين ب ـ ك ــل م ــا م ي ــتع للفك ــر الع ــري اإلس ــالم ان يفك ــر في ـ معت ـربان ،ان (م ــا م يفك ــر في ـ الفك ــر
اإلسالم أهو واجل شتنان يفا كان قد فكر في  ،ومهمت اليـو كمجـدد للفكـر اإلسـالم ان يفتـتع تلـك القـارة الواسـعة مـن الالمفكـر
في  ،والي بقيت مغلقة امنان لويالن ان الالمفكر في  ،ليس اال تراكمان للمستحيل التفكري في يف عـدة مراحـل متعاقبـة مـن التـتري وذلـك
ألسباب دينية او اجتماعية او سياسية او غريها (ينرر ،أركون ،حممد ،الفكر اإلسالم قراءة علمية ،مصدر ساب  ،ص . 28
 - 55منرومــة ال ــدالالت احلاف ــة او احمليط ــة ا يقص ــد أرك ــون بال ــدالالت احلافــة واملع ــاين احمليط ــة م ــا ي ــدع يف اللغ ــة الفرنس ــية بال ـ ـ
 .Connotationفكــل كلمــة او مصــطلع ل ـ معــق حــريف مباشــر أي قاموس ـ ومعــق جمــااي والواق ـ ان العــرب الكالســيكين كــانوا
يتحــدثون عــن ظــالس املعــاين بــاملعق نفس ـ (ينرــر ،أي نــادر ،د.نايلــة ،ال ـرتال واملــنه بــن أركــون واجلــابري ،،الشــبكة العربيــة لألحبــال
والنشــر ،بــريوت ،ط ،2ح يـران – يونيــو  ، 1008ص  ،546وينرــر أيضــا ،أركــون ،حممــد ،تارنيــة الفكــر اإلســالم  ،مصــدر ســاب ،
ص . 20 - 9
 - 54أركون ،حممد ،تارنية الفكر اإلسالم  ،مصدر ساب  ،ص .9
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الفلس ــفية ( ، 53وان أرك ــون ي ــنه يف ج ـ ـ ء كب ــري م ــن مش ــروع وينح ــو منح ـ ـ جدي ــدا يف دراس ــة الفك ــر
اإلسـالم يف حضــارت وتراثـ فـ دجوايــف فـان ايــس د  joseph van essاملستشـرت األملــاين يف دراســت
املوســوعية واملعمقــة حــوس الالهــوت واجملتمـ د تــتري الفكــر الــديين يف بــدايات اإلســال د يف القـرنن ال ــاين
وال ال ـ للهجــرة بتج ائ ـ الســتة والصــادر بــن  2995 - 2992باللغــة األملانيــة يف ب ـرلن ( ، 58فم ـ ال
القراء (عندما يقر ون ترمجة مجلة كهذ " "le coran est un discours de structure mythiqueأي د
القــرآن خطــاب أســطوري البنيــة د كمــا جــاء يف ترمجــة الــدكتور عــادس العـوا ،فــتفو يصــرخون ويــدينون ..يف
الواقـ  ،ان الرتمجـة صـحيحة وسـليمة لغويـا ،اال إن مفهومـات دخطـابد ود أسـطورة د و دبنيـة د م يفكـر
فيها بعد كما ينبغ يف الفكر العري املعاصر ( . 59وحبس رأي أركون ان مناقشة من هذا النوع ال تلدي
اىل أي نتيجــة صــاحلة اذا ســك أصــحاب فقـ اللغــة التقليــدي والتــتري الروائـ بإحكــامهو مـ اســت دا
القرآن الكر ملفهو األسطورة ،لذا يرجو أركون كل الرجاء ان فحيسن القار ظن باملللف واملرتجو ،وإفو
قصدوا أحياء اإلجتهـاد يف الفكـر اإلسـالم املعاصـر ،وحمـاوالت عمـل مقـدمات للوصـوس اىل مـا يـرا مـن
نتــائ يف مجيـ امليــادين اخلاصـة بــالفكر ،لكـ تفــتع آفاقــا وتقــرتم لرقــا وبـرام عمــل ،واجنااهــا علـ أدت
األسالي واملناه الفكرية والعلمية (. 40وال نف أركون ما يف نفس من صدمة اجلهل والتجاهل املتبادس
واإلسـتنكار مـن جهـة املسـتعمر املغـرور واملسـلمن مـن جهــة أخـرى مـن ظـاهرة سـوء فهـو ل سـال وللقـران
الكر ،واالنك من ذلك ان هذا حصـل يف اجملـاس األك ـر قداسـة بـرأي أركـونا جمـاس األحـواس الش صـية،
فاملســتعمر يــرى (عقليــة املســلمن ه ـ عقليــة ســحرية خرافيــة مغلقــة تــرفت معطيــات او منج ـ ات حضــارة
التقــد ( ، 42بينمــا يــرى أركــون عنــد املســلمن ظــاهرة االنتعــاش الــديين ليســت تعب ـريان عــن هويــات ثقافيــة
تقليدية ،وإمنا هـ نتيجـة الامـة ال قافـة ،سـببها داجلهـل املقـ ّد د (( ، 41واالن غرقنـا يف حبـر اجلهـل ،جهـل
ملسس يتتينا من امللسسات بقوة ( ، 47وهو االعتقاد دبالديين احملتد الذي ينبين خار ال قافات ،هـذا
ويوحــد أمنــاط يفارســتها،د
اجلهــل حيـ ّـرإ األصــوليّات احلدي ــة املتنافســة يف ســوت لألديــان ويفــاقو اختالفاكــا ّ

 - 53أركون ،حممد ،او نقد العقل اإلسالم  ،ترمجة وتقد هاشو صاش ،دار الطليعة للطباعـة والنشـر ،بـريوت – لبنـان ،ط،2
، 1009ص .45
 - 58ينرر ،أركون ،حممد ،ن عة االنسنة يف الفكر العري جيل مسكوي والتوحيدي ،مصدر ساب ص .3-4
 - 59أركون ،حممد ،تارنية الفكر اإلسالم  ،مصدر ساب  ،ص .20
 - 40ينرر ،املصدر نفس  ،ص .20
 - 42أركون ،حممد ،او نقد العقل اإلسالم  ،مصدر ساب ص .51-52
 - 41يــذكر أركــون هنــاإ نوعــان مــن اجلهــل ا االوس ــا احــد امالئ ـ بفرنســا د اوليفيــة روا د وخص ـ كتابــا ل ـ بعن ـوان داجلهــل
املقد د ،وكيـف ميكننـا ان نقـد اجلهـل ،واآلخـر أقرتحـ منـذ مخسـن عامـا انطالقـا يفـا اـري يف النرـا الرتبـوي يف اجملتمعـات املغربيـة
منذ االستقالس ،فقـد اكتشـف أركـون ان هنـاإ د جهـل ملسـس د الن الـربام الـي يعتمـدها األسـاتذة ال تفـتع حقـوس املعرفـة ،ويعتقـد
أركون ان مفتام الفهو يف إعادة النرر فيهما الفما مفتام الفهو (ينرر ،مقابلة م حممد أركـون ،احملطـة الفضـائية . www.youtube
،Com \user\ liberal Modeوينرر ايضا ،الرفاع ،عبد اجلبار ،جملة قضايا إسـالمية معاصـرةاالعدد  ،64 -65مصـدر سـاب ،ص
. 78
 - 47الرفاع ،عبد اجلبار ،حوار م حممد اركون،جملة قضايا إسالمية معاصرةاالعدد  ،64 -65مصدر ساب  ،ص .78
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فاجلهــلد هــو العنصــر األســا لســوء الفهــو بــن املســلمن والغــرب (وكــل هــذا أدى أخ ـريا اىل متســاة 22
أيلوس – سبتمرب  1002وتوابعها الي كانت أشد خطورة من احملن والصدامات (. 46
ومــن هــذ الصــدمات مــا يــذكر أركــون اىل ان كــل جمتمـ يفــرتض وجــود أســا للشـ ء املقــد الــذي
بــالرغو مــن غموض ـ حيــدد جمــاس األفكــار املســكوت عنهــا ،فمــا كــان اال ان اكــو باألصــولية عنــد الغــرب
بسب تعليقـ علـ كتـاب داآليـات الشـيطانية د لسـلمان رشـدي يف مقابلـة لـ بتـتري 2989 -7-25
بقول (ان أما رواية وينبغـ اوال علـ النقـد األدي ان يبـت يف األمـر .ولكـن هـذا الكتـاب يتصـدى هلـذا
اجلان من املقد  ،وهو جان أساس لكـل وجـود انسـاين ألنـ يبـين اجملتمـ  ،ال اعـر جمتمعـا  -قـدميا
او حدي ا – م يلسس واق حيات عل ش ء آخر غـري املقـد  ،علمـا بـان املقـد هـو بالضـرورة غـامت
ومتغـري وكتـيو ،ولكنـ دائمـا فعــاس ( 45ونـتو أركـون هـذا القـوس (ارفــت القبليـات السـهلة وامل ت لـة القائلــة
بـتن احلـ للكاتـ أن يقــوس كـل شـ ء ويكتـ كــل شـ ء .لقــد اقــرت دســلمان رشـديد أك ــر مــن عمــل
النا مقد لدى املسلمن ،وا احرتام لـذلك ،حـع يف األعمـاس األدبيـة املت يلـة
لائ  ،ان ش
وحـع عنــدما يعــرب الكاتـ عـن وضـ سياسـ معــن ،ان هــذا الكتـاب مـرتب يف ك ــري مـن جوانبـ باملصــري
السياسـ للمســلمن وأرفــت أن تســتعمل الرمــوا والصــور الــي ال ختـ فقـ التــتري احملــدد هلويــة جمموعــة
بشـرية مــا ،وإمنــا تـرتب باألحــدال امللسســة ل ســال وبتمنــاط الوجــود البشــري ،والن النــا منـ مــن أمنــاط
الوجود البشري ،أراين أدرإ ردة فعل بعت الكاثوليك واليهود املليدة للمسلمن ،ذلك إن الوظيفة النبوية
موجودة يف مجي أشكاس الالهوت النامجة عن الوح (. 44
ح ــع املق ــد اليه ــودي اس ــت د م ــن أج ــل ارتك ــاب العن ــف او تربي ــر ام ــا كاملق ــد اإلس ــالم او
املسيح أبان احلروب الصليبية( ،ك فانا بالتا تنديدا باألصولية اإلسالمية ونسيان األصـوليات األخـرى،
هــذا موقــف غــري متـواان ويعــين الكيــل مبكيــالن ( 43وهــذا مــا حفـ أركــون علـ الرتكيـ علـ د نقــد العقــل
اإلســالم د وعل ـ العالقــة الكائنــة بــن ثالثــة أشــياءا احلقيقــة واملقــد والعنــف .مجي ـ األديــان ارتكبــت
العنف يف حلرة ما من تترنها بتسو املقد (. 48
ويرج أركـون نشـتة مـا ـا داجلهـل املقـد د اىل اجملتمـ والفـاعلن االجتمـاعين ألفمـا يعمـالن علـ
تقــديس داجلهــلد مــن خــالس اخلطــاب الغال ـ واجلــاري يف اجملتم ـ الــذي يكــرر عقائــد دوغمائيــة دون ان
نضـعها اىل حتليـل تــترن (الن العقيـدة تــتيت نتيجـة الفـاعلن اإلجتمــاعين ،والعقائـد م تنـ س مـن الســماء
بل اننا نعتين بنصوص لدينا كالن القرآين ،يفسر الفاعلون اإلجتماعيون وهو تلفون يف عـدد الوسـائل
الــي كــنهو مــن أن يقـرأوا الــن القــرآين ويفســرون كمــا ينبغـ  ،احــدهو يفســر بوســائل منهاجيــة ،وآخــر
 - 46أركون ،حممد ،او نقد العقل اإلسالم  ،مصدر ساب  ،ص .54
 - 45هـاليرب ،رون ،العقـل اإلسـالم أمـا تـرا ل عصـر األنـوار يف الغـرب ا اجلهـود الفلســفية عنـد حممـد أركـون ،مصـدر ســاب ،
ص.22
 - 44املصدر نفس  ،ص .21
 - 43أركون ،حممد ،او تتري مقارن للديان التوحيدية ،مصدر ساب  ،ص .43
 - 48ينرر املصدر نفس  ،ص .43
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يفسر تفسريا عفويان وتنتشر م ل هذ التفسريات وتصبع عقائـد أرثوذكسـية تفـرض علـ مجيـ املـلمنن ان
يتقيدوا ها ،وهكذا تغل عل اجملتمعات كلها ،وهذا عا يف العام (. 49
إذن يفــا تقــد اــد الباح ـ نتيجــة للتحليــل والتفكيــك ننته ـ دائمــا اىل ن ـواة يف التعب ـريات والتجــارب
الدينية ،وه األصل اجلذري للتعبريات األسطورية الي قد يتيسر إدراكها موضوعيا ،فترهر لنا يف تعدديـة
املعتقدات والطقو  ،وترهر ايضا عل شكل داملقد د ،الذي حياوس ان يفهمو اإلنسان واالنفتام علي
إلعطاء تفسري شامل لـ  ،إذ لـيس هنـاإ حبسـ رأي أركـون أي د ديـند قابـل للتحليـل الفلسـف والعلمـ
إال عرب تلف اخلربات الدينية ل نسان ،وان الـدين واحـد وجتلياتـ متنوعـة ،ومـا التفكـري العقـالين النقـدي
في إال تفكيك للعقل الديين م مراعاة األحاسيس حع نساعد النا علـ االنتمـاء اهلـاد ألنفسـهو،ال
بسب الضغ وحتاشيا للضجي ليمي وا بن الذايت واجلما واجلال يف مقدساكو.
النتائج
يرى الباح ضرورة فهو الدين بشكل نقـدي حـر ،كمـا تقـدمها فلسـفة الـدين كوفـا تتضـمن البحـ
الفلسف حوس الدين بتبين املفاهيو ونقد األدلة والرباهن الي تتبناها العقائد والتجارب الدينية ،م اختاذ
مسافة من عقائدنا األك ر عقالنية و احة ،أي نتحاش التعص واإلكرا يف الدين ،كما ينبغ علينا ان
نفهو الدين بشكل وسط  ،عقالئ  ،ال نلو من الن عة اإلنسانية والرمحة واحملبة ،وهذا أفضل عال ضـد
األصوليات املغلقة ،أركون يدعو اىل النرر يف هذ القراءة النقدية للرتال،وتلك الـدعوات،عوض االكتفـاء
ـريا مــن الن َ ـ امل قفــة واجلاهلــة
برمـ أصــحاها بالضـالس والكفــر ،فــذلك ال اــدي شــيةنا،
ن
خصوصــا أن ك ـ ن
ب ــتمور ال ــوح وب ــتمور دينه ــا يس ــتهويها م ــل ه ــذ األفلروح ــات ،كم ــا ي ــرى أرك ــون عن ــد املس ــلمن ظ ــاهرة
االنتعــاش الــديين ليســت تعبـريان عــن هويــات ثقافيــة تقليديــة ،وإمنــا هـ نتيجــة الامــة ال قافــة ،ســببها داجلهــل
املق ّد د،فموضــوع الــن الــديين حيتــل موض ـ الصــدارة واالهتمــا منــذ بــدايات النهضــة يف الفكــر العــري
واإلسـالم  ،وأصـبع التسـا س النهضـوي يف الفلسـفة املعاصـرة حــوس هـذا الـن وكيفيـة التعامـل معـ  ،حــع
كــتن معرفــة املقــد عــرب اإلنســان الــذي يعــرب عن ـ مبفــاهيو ،لــن يتيســر اإلملــا ه ـا إال عــرب مــا يتجل ـ مــن
منرومــات تعبــري نرريــة ،س ـواء كانــت مفاهيميــة ،او لقوســية ،او رم يــة فكريــة ،الــي عــرب بواســطتها عــن
عالقات باملقد  ،والساع لرب فعل ها ،بل ان فهو وحتليل املقد مـن لـر اإلنسـان وإدراكـ كواقعـة
موضـوعية متعاليـة ،عـرب جتربـة عقالنيـة ،او عالفيـة ،شـعرية ،رم يـة ،ومـن خـالس جممـوع العالقـات احلميمـة
الي تصل اإلنسان مبا يتبدى لدي من واق  ،كذلك متابعة أسباب تلـك العالقـات وملثراكـا علـ السـلوإ
اإلنســاين ،ومــن ت فهــو واســتيعاب ماهيــة املقــد  ،كون ـ يتضــمن درجــة عاليــة مــن التقــدير واالح ـرتا ا قــد
يكون فكريا أو اعتقاديا او تن يهيا تسا ال مشروعا.
www.youtube Com \user\ liberal Mode. .- 49
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ملخص البحث باللغة العربية
اصبحت قضايا البيةة حتتل املرتبة االوىل من اهتما اجملتمعات احلدي ة نررا للدراسـات الـي تشـري يومـا
بعد يو اىل عالقـة مرـاهر التلـول البيةـ برهـور االمـراض عنـد االنسـان ،وتـدهور األحيـاء البحريـة والربيـة
عل كوك االرض ،وم تطور احلياة والتقد الصناع والتكنولوج اصبحت البيةة بكافة عناصرها املاء،
واهلواء ،والرتبة تتعرض مللوثات جديدة م تكن معروفة سابقا.
وملا حرص االسال عل انشاء تصور خاص بنرا خاص وجمتم خاص تكون بيـد القيـادة البشـرية،
تتشــكل بنمــوذ وف ـ قواعــد ثابتــة ال تتغــري م ـ تغــري املكــان وال مــان ،وفقــا ملــا تفرض ـ كــل ال وابــت مــن
االستقرار الديين والفكري والسلوك واالجتماع  ،وغري ذلك من مستل مات التنمية املستدامة الشاملة يف
اجملتم املنشود.
فكل قواعد االسال وقوانين تستطي من خالهلا تكوين صـورة واقعيـة للبيةـة االسـالمية الـي تعـرب عنهـا
املباد واالحكا الشرعية يف الكتاب والسنة الشريفة للعلماء املسلمن يف تلف انواع العلو واملمارسات
للدولة االسالمية.
 - 2جامعة كربالء  /كلية العلو االسالمية /قسو الدراسات القرآنية.
 - 1جامعة كربالء  /كلية العلو االسالمية /قسو الدراسات القرآنية.
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 الن،فالرسالة االسالمية الي ه خا ة الرساالت السماوية اىل البشـرية اهتمـت بالبيةـة اهتمامـا كبـريان
 فمــن امللكــد ان يشــرع الق ـوانن ويض ـ الن ـواميس الــي،ا) تعــاىل قــد خل ـ البيةــة وس ـ رها خلدمــة االنســان
. وكيفية التعال م انرمتها وقوانينها، وترشد االنسان اىل لريقة محاية البيةة، تكفل حفظ التواان البية
،فالغرض االسا من احملافرة عل البيةة هو احملافرـة علـ االنسـان وسـعادت ورفاهيتـ يف هـذ الـدنيا
 وكما ان االخالس بالنس الكوين.وهلذا جند ان مجيعا الديان تدعو اىل اختاذ خطوات فعالة يف هذا اجملاس
الــذي خلقـ ا) للســماوات واالرض يــلثر ســلبا علـ احليــاة الــدنيا وعلـ مــا فيهــا مــن عناصــر املــاء واهلـواء
. واالرض الي ختد االنسان وحتق ل سعادت
Abstract
Environmental issues have become occupies first place of interest in
modern societies due to studies that indicate the day to do with aspects of
environmental pollution, the emergence of diseases in humans, and
deterioration of the marine life and wildlife on the planet, and with the
evolution of life and progress industrial and technological environment has
become all the elements of water, air, soil and exposed to new pollutants
were not previously known.
Since Islam is keen to establish a perception of a special system of
special and private community be hand leadership of mankind, forming a
model according to fixed rules do not change with the change of time and
place, according to impose all the constants of stability, religious,
intellectual, behavioral, social, and other Accessories overall sustainable
development in the community desired.
All the rules and laws of Islam through which you can configure a
realistic picture of the environment expressed by the Islamic principles and
legal provisions in the book and the Sunnah of the Association of Muslim
Scholars in different kinds of science and practice of the Islamic state.
The message, which is the finale of the Islamic divine messages to the
human environment focused considerable attention, because God has
created the environment and marshalled to serve man, it is certain that the
prescribed laws and puts the norms that ensure keeping the ecological
balance, and to guide the human way of protecting the environment, and
how to deal with regulations and laws.
The purpose of the foundation is the preservation of the environment
and preservation of human happiness and well-being in this world, and for
this, we find that all religions calls to take effective steps in this area. As
the cosmic breach format which God created the heavens and the earth
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adversely affect the life of the world and what the elements of water, air
and land that serve man and bring him happiness

مقدمة
احلمـ ــد ) رب العـ ــاملن محـ ــدا يلي ـ ـ الل ـ ـ وكمال ـ ـ وسـ ــلطان واحس ـ ــان  ،فـ ــالر السـ ــماوات ،موج ـ ــد
امل لوقات ،ومسري املوجودات ،والصالة والسال عل أشر امل لوقات وألهر املوجـودات ،النـا االكـر
وآل ـ االليــاب امليــامن ،ينــابي املعرفــة ومصــابيع اهلــدى وســفينة النجــاة ،وعل ـ صــحب األخيــار املنتجبــن
وعل من واالهو اىل يو الدين.
وبعد -:
اختذت البيةة وعلومها مكانا مهما بن اهتمامات الباح ن وامللسسات واالنرمة ،فكانت جماال رحبـان
للنرر واالهتما لقضايا البيةـة ،مـن التفـاعالت والتـتثريات الناجتـة عـن املشـاكل واألخطـار الـي كـدد العـام
باسر .
ويوجد عشرات االال من املواد الكيمياوية الي تست د يف الصناعة وال راعـة واملنـااس واملستشـفيات
واملدابل وامل ارع احليوانية واملسابك وغريها ،ويقدر عـدد املـواد الكيمياويـة العضـوية الـي تسـت د يف الـدوس
الناميـة حبـوا  50000مركـ واال املبيـدات الـي تســت د إلبـادة االعشـاب واحلشـرات يفـا ي يـد االمــر
صعوبة يف تناوس موضوع امللوثات الكيمياوية من ناحية البح او املعاجلة هو لبيعة هذ املواد.
فهذ املواد ال تق ضمن ما يتناول العلماء بالدراسة من حيـ احـواس املـادة امل تلفـة ودرجـة تفاعلهـا
م ـ غريهــا ون ـوات حتللهــا وتتثريهــا عل ـ الكائنــات بصــورة مستفيضــة ،وبــالرغو مــن ان هــذ املركبــات هلــا
صفات عضوية اال ان ال ميكن حتليلهـا باألن ميـات مـ ال ،ألن معرمهـا مركبـات عضـوية االصـل مت احـالس
ذرات اهليــدروجن فيهــا مبجموعــات كيمياويــة ،وبالتــا فقــدت خاصــية امل ـواد العضــوية األصــلية ان ك ــان
اصلها سكريات أو أمحاض امينية وغريها ،وهلذا ال ينطبـ عليهـا قـوانن املـواد العضـوية املعروفـة مـن حيـ
التفاعل والتحلل وغريها.
فلــذلك اصــبحت قضــايا البيةــة حتتــل املرتبــة االوىل مــن اهتمــا اجملتمعــات احلدي ــة نرـرا للدراســات الــي
تشري يوما بعد يو اىل عالقة مراهر التلول البية ظهور االمراض عند االنسان ،وتدهور األحياء البحرية
والربي ــة علـ ـ كوكـ ـ االرض ،ومـ ـ تط ــور احلي ــاة والتق ــد الص ــناع والتكنول ــوج اص ــبحت البية ــة بكاف ــة
عناصرها املاء ،واهلواء ،والرتبة تتعرض مللوثات جديدة م تكن معروفة سابقا.
وملا حرص االسال عل انشاء تصور خاص بنرا خاص وجمتم خاص تكون بيـد القيـادة البشـرية،
ت تشــكل بنمــوذ وف ـ قواعــد ثابتــة ال تتغــري م ـ تغــري املكــان وال مــان ،وفقــا ملــا تفرض ـ كــل ال وابــت مــن
االستقرار الديين والفكري والسلوك واالجتماع  ،وغري ذلك من مستل مات التنمية املستدامة الشاملة يف
اجملتم املنشود.
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فكل قواعد االسال وقوانين تستطي من خالهلا تكـوين صـورة واقعيـة للبيةـة االسـالمية الـي تعـد عنهـا
املباد واالحكا الشرعية يف الكتاب والسنة الشريفة للعلماء املسلمن يف تلف انواع العلو واملمارسات
للدولة االسالمية.
فالرسالة االسالمية الي ه خا ـة الرسـاالت السـماوية اىل البشـرية اهتمـت بالبيةـة اهتمامـا كبـريان ،الن
ا ) تعــاىل قــد خل ـ البيةــة وس ـ رها خلدمــة االنســان ،فمــن امللكــد ان يشــرع الق ـوانن ويض ـ الن ـواميس الــي
تكفل حفظ التواان البية  ،وترشد االنسان اىل لريقة محاية البيةة ،وكيفية التعال م انرمتها وقوانينها.
فقد حافظ اإلسال عل البيةة بالنه عن اإلضرار ها ،واألمر باحملافرة عليهـا ،ومـن األمـور الـي فـ
ا) عنهـ ــا حلفـ ــظ البيةـ ــة ،اإلفسـ ــاد يف األرض عموم ـ ـان ،كمـ ــا يف قول ـ ـ تعـ ــاىل( َوَال تفـ ْف ِسـ ـ فـدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض بـَ ْعـ ـ َـد
ص َـال ِح َها (األعرا ، 54/وفـ عـن إهـالإ احلـرل والنسـل بـذ مـن فعـل ذلـك ،كمـا يف قولـ تعـاىلَ وإِذَا
إِ ْ
ِ
ِ
تَـوَّىل سع ِيف ْاألَر ِ ِ
َّس َل َواللَّ ف َال فِحي الْ َف َس َاد(البقرة. 105/
ك ْ
احلَْر َ
ض ليفـ ْف ِس َد ف َيها َويـف ْهل َ
َ ََ
ْ
ل َوالن ْ
فالغرض االسا من احملافرة عل البيةة هو احملافرـة علـ االنسـان وسـعادت ورفاهيتـ يف هـذ الـدنيا،
وهلذا جند ان مجي االديان تدعو اىل اختاذ خطوات فعالة يف هذا اجملاس .وكما ان االخالس بالنس الكوين
الــذي خلقـ ا) للســماوات واالرض يــلثر ســلبا علـ احليــاة الــدنيا وعلـ مــا فيهــا مــن عناصــر املــاء واهلـواء
واالرض الي ختد االنسان وحتق ل سعادت .
الفصل االول  :مفهوم البيئة واسباب التلوث
املبحث االول  :البيةة لةة

وبوء بتضعيف الواو من باب التفعيل مبعق سدد ،ولذا
جاءت كلمة البيةة من باء يبوء ومصدرها بـَ َوءََّ ،
تبوء مبعق ن س واقا  ،وهـو فعـل الا ويتعـدى حبـر اخلـرب،
يقولون َّبوء الرمع اي سدد او هدف  ،ويقاس َّ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ص َـر
وسـ َوأَخيـ أَ ْن تَـبَـ َّـوآ ل َق ْوم فك َمـا مب ْ
واستعمل يف القرآن واللغة العربية متعديا ،لقول تعاىل َ وأ َْو َحْيـنَا إ َىل فم َ
بـفيفوتنا  7(اي اختذوا بيوتان( . 6وقد يستعمل ببـاب االفعـاس مـن آبـاء منـ ال ،اي :هـ ء لـ وان لـ فيـ لقولـ
َّ ِ
َّار َو ِْ
اإلميَـا َن 5(.......اي الـذين سـكنوا يف املدينـة واسـتقرت قلـوهو علـ االميـان
ين تَـبَـ َّـوءفوا الـد َ
تعاىلَ والذ َ
با) ،فالدار من س مادي واالميان من س معنوي(. 4
واستعملت ايضا يف مجلة مـن االحاديـ  ،فعـن الرسـوس االعرـو (مـن كـ ّذب علـ ّ متعمـدا فليتب ّـوء
مقعــد مــن النــار ( ، 3أمــا الراغ ـ االصــفهاين فيــذكر ان اصــل الب ـواء مســاواة األج ـ اء يف املكــان ،فيقــاس

 -7يونس .83 /
 -6ابن منرور  ،لسان العرب  ، 74 /2دار صادر  ،بريوت.
 -5احلشر 9 /
 -4ابن فار  ،معجو مقاييس اللغة  ، 726/2مكتبة االعال االسالم .
 -3الكليين /الكايف  ، 2 ،ص.41
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ِ ِ ِ
يل
مكـان بـواء اذا م يكـن نابيــا بناالـ  ،وبـ ّـوأت لـ
مكا9نــا :ســويت فتب ّـوأ ،لقولـ تعـاىل َ ولَ َقـ ْد بـَ َّوأْنَـا بـَـين إ ْسـ َـرائ َ
(8
ِ
وبوأت الرمع  :هيتت ل مكانا( .
فمبَـ َّوأَ ص ْدتّ ، 
وأصل الرجوع ،منباء اذا رج  ،و املن س (مباءة لكون صاحب يرج الي اذا خر من ( ، 20والباءة
تتيت مبعق النكام و بالباءة الن الرجل يتبوأ من اهل  ،اي يتمكن من اهلـ كمـا يتبـوأ مـن دار حلـدي
(من استطاع منكو الباءة فليت و (. 22
الرسوس
واملباءة  :معطف القو لالبل حيـ تنـاخ ،ومبـاءة الغـنو  :من هلـا الـذي تـتوي اليـ  ،واملبـاءة مـن الـرحو
املكان الذي يكون في اجلنن(. 21
ومن خالس مـا مـر ل تعريفـات البيةـة لغـة نالحـظ افـا تـتيت باملعـاين االتيـة  :النـ وس ،واحللـوس يف املكـان،
وميكن ان تطل جمااا علـ املكـان الـذي يت ـذ االنسـان لن ولـ وحلولـ اي علـ (املنـ س ،املـولن ،املوضـ
الذي يرج الي االنسان فيت ذ في من ل ومبيت ( . 27وقد وضعت مفردات مي الفا البيةة اللغوية يف
املوسوعات منها (الوسي  ،احملي  ،املكان ،الررو احمليطة او احلاالت امللثرة (. 26
وان االشـتقات اللغـوي هلـذ الكلمــة يـذكر ال بيـدي يف شــرم تـا العـرو حـوس معــق كلمـة (بـاء الــي
ض ِّم َن اللَّ ِ اي رجعوا وصار
اشت منها كلمة البيةة ،فيقاس  :باء الي  ،رج ومن قول تعاىل َ وبَ ف ْواْ بِغَ َ
عليهو او انقط  .والباء ،حبذ اهلاء والباهة بإبداس اهلم ة هاء والبا باأللف واهلاء فهذ ارب لغات مبعق
النكام .ولغة من الباءة ومن باء فهو يبوء بوا اذا أق ّـر بـ  ،وقـاس غـري بـاء بذنبـ اي أحتملـ أو اعـرت بـ ،
ِ
وبوأ من ال ن س ب اىل سـند جبـل ،وبـوأ لـ مبعـق هيـت
لقول تعاىل َ وبَ ف ْواْ بِغَ َ
ض ِّم َن اللَّ  اي احتملواّ .
ل وأن ل وم ّكـن لـ فيـ  ،وب ّـوأ الـروم اـو اي قابلـ بـ  ،وب ّـوأ املكـان ِحلـ وأقـا بـ والبيةـة بالكسـر والبـاءة :
بليـ ــت النم ـ ـ ل يف اجلبـ ــل ،واملبـ ــاءة متب ـ ـوأ الولـ ــد مـ ــن الـ ــرحو ،والبيةـ ــة بالكسـ ــر  :احلالـ ــة ،يقـ ــاس أن ـ ـ حلسـ ــن
البيةة(. 25وهذا جممل ما ورد يف كت اللغة حوس كلمة البيةة.
املبحث الثاني  :البيةة يف االصطالح

تعددت تعريفات البيةـة مـن حيـ االصـطالم العلمـ هلـا فكانـت ضـمن حـدود هـذا العلـو واسـتيعاب
لقضايا البيةة واملسائل الي ظهرت حوهلا ،فكان من موس هلذ التعريفات ومنهو من جعلها ضـمن الـار
معن وسنورد بعت هذ التعريفات -:
 -8اس عمران .212/
 -9املفردات يف غري القرآن  ،ص ، 49قو  ،دفرت نشر الكتاب  ،مادة (بوأ .
 -20ف ر الدين الطرحي  ،جمم البحرين  ،مادة (بوء  ،ط ، 1قو  ،نشر ال قافة االسالمية  2628 ،هـ.
 -22حممد باقر اجمللس  ،حبار االنوار  ، 207 ،ص.110
 -21ابن منرور  79-74 /2 ،مادة (بوأ .
 -27امحد عبدة  ،قضايا البيةة  ،ص.23
 -26رجاء وحيد دويدري  ،البيةة مفهومها العلم املعاصر وعمقها الرتاث ص ، 16دار الفكر  ،دمش 2615 ،هـ.
 ، -25ال بيــدي (حمـ الــدين اي الفــيت احلســيين الواســط  ،شــرم تــا العــرو مــن جـواهر القــامو  ،ص ، 63-64ط2
دار احياء الرتال العري  ،مصر  ،اخلريية  2704 ،هـ.
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(البيةة ه االلار الذي يعي في االنسان ويلثر في ويتتثر ب  ،وتتم ل البيةة حيي باإلنسان من هواء
وماء وتربة وضوء الشمس واملعادن يف بـالن االرض والنبـات واحليـوان علـ سـطحها ويف حبارهـا وحميطاكـا
وافارها (. 24
املالحــظ عل ـ هــذا التعريــف ان ـ شــامل لكــل امل ـوارد الطبيعيــة املوجــودة عل ـ ســطع االرض وبالنهــا
ويشمل ايضا كل الكائنات احلية عليها مبا فيها االنسان.
وعرفت ايضا ( :االلار الذي يعي في االنسان وحيصـل منـ علـ مقومـات حياتـ مـن غـذاء وكسـاء
ودواء ومتوى وميار في عالقات م اقران من بن البشر ( . 23ومنهو من عرفها ( :هـ االرض مبـا فيهـا
مـن تلـف االبعــاد ،والـي قـ ّدر هلــا أن يعـي فيهـا مـ غـري مـن كائنــات ودواب ومجـاد  ،أو (هـ جمموعــة
العوامل البيولوجية والكيمياوية والطبيعية واجلغرافية واملناخية احمليطة باإلنسان واحمليطة باملساحة الي يقطنها
والي حتدد نشاط االنسان واجتاهات وتلثر يف سلوك ونرا حيات (. 28
ورمبــا يكــون التعريــف االوس هــو االقــرب إىل حمــل البحـ  ،فــإن املعــق املبحــول عنـ للبيةــة يشــمل كــل
املوجودات الي حتي باإلنسان من ماء وهواء وتراب وحيوانات ونبات ،وه هذا املعـق الشـمو شـديدة
اإللتصات باإلنسان يلثر فيها ويتتثر ها مباشرة ويستمد منها عناصر السالمة لبقائ وإستمرار .
ونالحظ عل هذ التعريفات ان الوس البية الطبيع هو جمموعة من عناصر متنوعة تربطهو عوامل
هلا عالقة بن االنسان واحملي الذي يعي في تبعا لقدرت ومستوا االقتصادي ومكونات الش صية وف
النرا الذي يعيش .
وه (احملي او املكان الذي تعي في الكائنات احلية ،والذي يتضمن مبعنا الواس العوامل الطبيعية
واالجتماعية وال قافية واالنسانية الـي تـلثر علـ افـراد ومجاعـات الكائنـات احليـة ،وحتـدد شـكلها وعالقاكـا
وبقائهــا ( . 29ويفــا جــاء يف تعريــف البيةــة وهــو اقــل التعريفــات عبــارة واك ــر مشــوالن ه ـ (كــل ش ـ ء حيــي
باإلنسان (. 10
فالبيةة باملعق العا عبارة عن جمموعة الرـرو واملـلثرات اخلارجيـة والداخلية،فالبيةـة احمليطـة بـتي كـائن
مــن انســان أو حيـوان أو نبــات تشــمل الرــرو الســلبية وتشــمل األثــار الطبيعيــة والكيمياويــة والصــحراوية
والبحرية واجلوية والنباتية واالجتماعية(. 12
منوهـا وحتصـل
فالبيةة كمفهو عا ه االلـار او الرـرو احمليطـة الـي تـلثر يف حيـاة الكائنـات احليـة و ّ
منهـا علـ املقومــات االساسـية حلياكــا .ويــتيت االنســان علـ رأ هــذ الكائنــات احليــة ،كمــا تشــمل ايضــا
عالقة االنسان باإلنسان الي تنرمها امللسسات االجتماعية والعادات واالخالت والقيو واألديان(. 11
 -24حيىي وايري  ،العمارة االسالمية والبيةة (عام املعرفة عدد  ، 9306ص3
 -23امحد ابراهيو شبل  ،البيةة واملناه املدرسية  ،ص ، 4الرياض  ،ملسسة اخللي العري . 2986 ،
 -28يفدوم حامد عطية  ،افو يقتلون البيةة  ،ص.23
 -29سلطان ابوعراي  ،البيةة املدرسية والتلول  ،ص ، 10االردن  ،مرك التطوير الرتبوي . 2988 ،
 -10جملة (عام الفكر الكويتية  ،العدد ، 7اجمللد  ، 71سنة . 1006
 -12حممد احلسيين الشريااي  ،الفق البيةية  ،ص ، 27بريوت  ،ملسسة الوع االسالم ط.2
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وعلـ ضــوء التعريفــات املتقدمــة للبيةــة وحتديــد املعــق املـراد منهــا ميكــن القــوس بانـ اذا كــان الغــرض مــن
د راســة البيةــة تسـ ري امكانــات الطبيعــة ومقــدراكا لبــين البشــر ،وكــل املقــدرات املوجــودة فيهــا ألجــل محايــة
االنســان وحفر ـ مــن العوامــل واملــلثرات الضــارة حبيات ـ فــان مفهــو البيةــة حيــدد بنــاءن عل ـ ذلــك يف كوفــا
الوس ـ الــذي يعــي في ـ االنســان يت ـتثر ويــلثر في ـ مــن خــالس التفاعــل بينهمــا ،فمــا حيــي باإلنســان مــن
ظــاهرات حيــة وغــري حيــة يتــتثر هــا االنســان ،ويف نفــس الوقــت ميكــن ل نســان ان يــلثر يف مكونــات البيةــة
فيطوعها ويشغلها كيفما يشاء(. 17
فالبية ــة اذن ه ـ وح ــدة متكامل ــة تتجم ـ فيه ــا ك ــري م ــن العل ــو ال ــي اكتش ــفها االنس ــان م ــن سياس ــة
واجتماع واقتصاد وغري ذلك(. 16
وملا كانت البيةة تدس عل مجي االشياء الي حتي بالكائنات احليـة يف هـذا العـام ،فـال حتصـر بشـكل
كامــل ودقيـ  ،ونرـرا ألتيــة هــذ العوامــل وتتثرياكــا امل تلفــة علـ االحيــاء مجيعــا ويف مقــدمتها االنســان،
فقد اصبحت احلاجة ماسة اىل دراستها ومن هنا نشت لذلك ما يعر بعلو البيةة ( ، Ecologyويفعد هذا
العلــو أحــد أقســا العلــو االحيائيــة الرئيســة ،حي ـ نــت بدراســة العالقــات والتفــاعالت املشــرتكة الــي
حتدل بن الكائنات احلية بعضها ببعت ،وبينها وبن تلف ظرو البيةة احمليطة ها(. 15
وقد نشت هذا العلو نشتة متواضعة لت يف تلك املالحرات الدقيقة الي ّكن رواد التـاري الطبيعـ
مــن التوصــل اليهــا بالنســبة لســلوإ احلي ـوان وتصــرفات جتــا عوامــل البيةــة الــي يقطنهــا ،وقــد مـ ّـر هــذا العلــو
بسلس ــلة م ــن التغ ـ ـريات والتط ــورات ،م تقتص ــر فق ـ ـ عل ـ ـ اسس ـ ـ ومبادئ ـ ـ ب ــل تع ــدت ذل ــك اىل ا ـ ـ
االصطالح (. 14
والشك ان علو الب يةة وان م يكن ل هذ البحول والتعريفات يف القرون املاضية لكن البد من القوس
بــتن االهتمــا بالبيةــة احمليطــة بالبشــر قــد قــد االنســان نفسـ  ،فاإلنســان الينفــك عــن االحتيــا اىل بيةتـ
والتفاعل معها.
واحلفــا عل ـ البيةــة وتواافــا باالســت ال والعمــارة ومي ـ ان مقاصــد الش ـريعة مــن الش ـواغل املهمــة يف
فصـلت األحكـا الشـرعية تقييـدا لسـلطة االنسـان وحركتـ بالـار اخلالفـة ) وأمانـ
الفق االسالم  ،وهلذا ّ
اإلصــالم يف األرض وعماركــا ،وهكــذا دخلــت عالقــة االنســان بالبيةــة يف مراتـ الضــروريات واحلاجيــات
والتحسينات يف مقاصد الشرع من حفظ للدين والنفس والعقل واملاس والعرض(. 13

-11
-17
-16
-15
-14
-13

خليل رات  ،االسال والبيةة ص ، 71دار اهلادي  ،بريوت.
.ن
الفق البيةية ص ، 26مصدر ساب .
عبد احلكو العميدي  ،البيةة يف الفكر االنساين والواق االمياين ص ، 23القاهرة  ،الدار املصرية  ،ط.1
.ن.
خليل رات  ،االسال والبيةة ص.74
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املبحث الثالث  :البيةة واالسالم :

الشــك ان االســال يــنرو عالقــة االنســان ةالقـ ويــنرو عالقتـ بــاجملتم والطبيعــة مــن حولـ  ،والقــرآن
الكــر والســنة الشـريفة وضــعتا االســس والقواعــد وارســيا ركائ هــا ،فافمــا وضــعا قواعــد التشـري وتفاصــيل ،
حبي ال يبق جماس ألي فراا تشريع  ،فكل واقعة اال و) فيها حكو ،حع يرل ا) األرض ومن عليها،
فالبد ان يستجي لكل القضـايا املسـتحدثة ويضـ هلـا احللـوس مبـا ميتلكـ مـن قواعـد مرنـة ،ومبـاد ميكنـ
التكيف م تطـور الـ من ،وتقـد احليـاة ،ولكـن ذلـك رهـن بقـدرة الفقيـ علـ اسـتنطات النصـوص ،ومـدى
فهم لدور الدين يف احلياة وإمساك ب ليات االجتهاد كقوة حمركـة ل سـال جتعلـ دائمـا مواكبـا لألحـدال
والتطورات.
وعندما برا االسال يف اجل يرة العربية م يكن مبنتى عن هذا الواق اذ ان ال قافة واحلضارة الي انتجها
الــدين االس ــالم اب ــرات جمموع ــة م ــن العلم ــاء والب ــاح ن ال ــذين اس ــتقوا مع ــارفهو وعل ــومهو م ــن االس ــال
وساتوا يف علو البيةة من خالس استفادكو من ترمجـة علـو اليونـان واهلنـد والفـر وغـريهو يف ميـدان علـو
ولوروا ك ري من النرريات واآلراء العلميـة ،وكـان عصـر احلضـارة االسـالمية مشـرقا يف علـو
النبات واحليوان ّ
احليوان والنبات والبيةة وسائر العلو االخرى(. 18
ومــن العلمــاء الــذين تنــاولوا املعــق االصــطالح هلــذ الكلمــة هــو ابــن عبــد ربـ (ت718ه ـ يف كتاب ـ
(العقد الفريد يف القـرن ال الـ اهلجـري ،الـذي يعـد اقـد مـن تنـاوس هـذ الكلمـة اي االشـارة اىل الوسـ
الطبيعـ اجلغـرايف ،املكــاين واالحيــائ يف كتابـ (احلكمــة وكــذلك االصــمع (360ه ـ الــذي در بعــت
اصنا احليوانات الربية والبحرية واملتوحشة .أما اجلاحظ فهو اوس من حتدل عن اسس املكافحـة احليويـة
يف كتابـ ـ (احليـ ـوان  .أم ــا اب ــو حنيف ــة ال ــدينوري (ت 896فق ــد ص ــنف النبات ــات وش ــرم بيةته ــا وأم ــاكن
وجودها وقدر قيمتها االقتصـادية يف كتابـ (النبـات  ،وصـوال اىل ابـن سـينا ( 2269يف كتابـ (الشـفاء
احليوانات املائية والربمائية(. 19
م تـرد كلمـة (بيةــة يف القـرآن الكـر او الســنة املطهـرة ،وامنـا أخــذ مفهومهـا مـن خــالس الكلمـات الــي
وردت يف القــرآن الكــر ملــا هلــا عالقــة بالبيةــة ،فــاألرض ومــا تضــمنت مــن مرــاهر علـ ســطحها مــن جبــاس
وس ــهوس وودي ــان وبالنه ــا م ــن صـ ـ ور ومع ــادن وترب ــة وم ـ ـوارد مي ــا  ،ومكون ــات حي ــة يف ل ــة يف النبات ــات
واحليوانات برية النشتة سواء كانت عل اليابسة او يف املاء وما حيي بـاألرض مـن عناصـر اساسـية لوجـود
احليــاة علـ ســطع االرض( ، 70وقــد وردت يف هــذا املفهــو (األرض ومــن عليهــا ومــا حوهلــا يف آيــات مــن
القرآن الكر مبا يقارب ( 299اية يف سور تلفة.

 -18االسال والبيةة  ،ص 78مصدر ساب ،
 -19بركات حممد مراد  ،اإلسالموالبيةة،ر يةإسالميةحضارية،ص76القاهرة.1007 :
 -70يوسـ ـ ــف الفض ـ ـ ــل ،اإلنس ـ ـ ــان والبية ـ ـ ــة بـ ـ ــن احلض ـ ـ ــارة الغربي ـ ـ ــة واإلس ـ ـ ــال ،،بريوت.1006 :البيةـ ـ ــة م ـ ـ ــن منر ـ ـ ــور اس ـ ـ ــالم
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ـاس
والعقيــدة اإلســالمية حتــدد بدقــة عالقــة اإلنســان بــالكون ،فاإلنســان خليفــة ا) يف األرضَ  :وإِ ْذ قَـ َ
ك لِْلم َالئِ َك ِة إِ ِّين ج ِ
اعل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةن ( البقرة :من اآلية  . .70وهذ اخلالفة تقتض إقامة احل
َ
َرب َ َ
ِ
ـاإ َخلي َف ـةن ِيف ْاأل َْر ِ
ـاحلَ ِّ َوَال تَـتَّبِـ ِ
ـن النَّــا ِ بِـ ْ
ود إِنـَّـا َج َع ْلنَـ َ
والعــدس وعــد اتبــاع اهلــوى :يـَـا َد فاو ف
ـاح فك ْو بَـ ْ َ
ض فَـ ْ
ا ْهلوى فَـي ِ
ك َع ْن َسبِ ِيل اللَّ ِ( ص، .14 /وهذ اخلالفة تستل التعامل م البيةة باعتبارها نعمة من ا)
ضلَّ َ
ََ ف
تعاىل ،س رها ل نسان ليسـت دمها فيمـا خلقـت لـ  ،ويسـتمت هـايف حـدود حاجتـ مـن غـري إسـرا وال
ِ
السـماو ِ
اهرةن وب ِ
ِ
ِ
ات َوَمـا ِيف ْاأل َْر ِ
تقتري :أَ َمْ تَـَرْوا أ َّ
النَـةن
ض َوأ ْ
َسـبَ َل َعلَ ْـي فك ْو ن َع َمـ ف ظَـ َ َ َ
َن اللَّـ َ َسـ َّ َر لَ فك ْـو َمـا يف َّ َ َ
(لقمان :من اآلية. 10
فاإلميــان هــذ العقيــدة حيــرر اإلنســان مــن اخلــو مــن الر ـواهر الطبيعيــة ،وقــد ضــل قــو حــن عبــدوا
الشــمس أو القمــر أو الكواكـ  ،وعنــدما قربـوا القـرابن لألفــار أو الريــام أو الــربت والرعــد ،كمــا ضــل قــو
ظنوا أفو سادوا الكون وقهروا الطبيعة ،فجـاء اإلسـال يكشـف للنـا أن عناصـر الكـون وظـواهر الطبيعـة
من آيات ا) س رها لنف البشر ،وجعلها دليالن عل قدرت ومادة للتذكر والتدبر والتفكريَ  :و َس َّ َر لَ فك فو
ِ
ك َآليَات لَِق ْو يـَ ْع ِقلفو َن * َوَما ذَ َرأَ لَ فك ْو ِيف
س َوالْ َق َمَر َوالن فجوف فم َس َّ َرات بِت َْم ِرِ إِ َّن ِيف ذَل َ
اللَّْي َل َوالنـ َ
َّه َار َوالش ْ
َّم َ
ِ
ِ
ِ
ْاأل َْر ِ
ك َآليَةن ل َق ْو يَ َّذ َّكفرو َن( النحل. 27-21 :
ض فْتَل نفا أَلْ َوانفف إِ َّن ِيف َذل َ
العقيــدة اإلســالمية -إذن -تفــرض علـ املســلو أن يتعامــل مـ عناصــر البيةــة ومكوناكــا حبـ وتعــاون
و اا  ،فيحافظ عليها وينميها وحيذر من إفسادها حع ال يتعـرض لسـ ا) وغضـب َ  :وَال تفـ ْف ِس فـدوا ِيف
ِِ
ِ
ِ
ض بـع َد إِ ِ
ن( األعرا . .54 :
ت اللَّ قَ ِري م َن الْ فم ْحسن َ
ص َالح َها َو ْاد فعوف َخ ْوفنا َولَ َم نعا إِ َّن َر ْمحَ َ
ْاأل َْر ِ َ ْ ْ
ان مفهـو البيةــة يف التصـور االســالم يعــين مجلـة االشــياء الـي حتــي باإلنســان ،بـدءا مــن االرض الــي
تقل  ،وصعودا اىل السماء الـي تضـل  ،ومـا بينهمـا مـن العوامـل واملـلثرات امل تلفـة ،كمـا افـا تتعمـ داخـل
النفس البشرية تضب مافيها ،مستعلية عل غرائ الشـر ،وسـاعية اىل كـذيبها ،وذلـك ألن شـريعة التوحيـد
التق ــف باإلنس ــان عن ــد ح ــدود املادي ــات وش ــكلها ،وامن ــا جتعله ــا وس ــيلة لبل ــوا اهل ــد األ ـ  ،واملقص ــد
األسق ،أال وهو تكية النفس وتطهريها ،واعادة صياغتها عل او خاس من العقد واالنفصامات ،وهو ما
تنفرد ب احلنيفية السمحة عما سواها من شرائ البشر وقوانينهو الوضعية(. 72
وأل ن الرسالة االسالمية كوفا خا ة الرساالت السماوية اىل البشرية كافـة اهتمـت بالبيةـة اهتمامـا كبـريا
من منطل افا مريال االجياس املتالحقة حي اودع ا) فيها كل مقومات احلياة ل نسان املست لف فيها
كما ارس االسال االسس والقواعد واملباد الي تضب وتقنن االنسان ببيةت لتحق من خالهلا العالقة
السوية واملتواانة الي تصون البيةة مـن ناحيـة ،وتسـاعدها علـ اداء دورهـا احملـدد مـن قبـل اخلـال العلـيو يف
اعالة احلياة من ناحية اخرى(. 71
 -72البيةــة يف الفكــر االنســاين والواقـ االميــاين ص. 202خالــد حممــود عبــداللطيف ،البيةةوالتلومثنمنرورإســالم ،ص،94القــاهرة:
.2997
 -71خليل رات  ،االسال والبيةة ،ص. . ، 64
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ولعل نقطة االنطالت او فهو لبيعـة الـدين االسـالم يف تعاملـ مـ االنرمـة البيةيـة تتم ـل يف النرـرة
القرآنية هلذ االنرمة الي يعتربها القرآن الكـر والروايـات الشـريفة افـا مسـ رة ل نسـان مـن جهـود ،وافـا
من صن ا) لق وتدبري من جهة اخرى.
فالشريعة االسالمية ه حاكمـة علـ مجيـ افعـاس العبـاد ،حبيـ ال نلـو فعـل مـن االفعـاس عـن حكـو
مــن هــذ االحكــا الشــرعية ،سـواء عل ـ مســتوى تنرــيو العالقــة بــن اخلــال وامل لــوقن ،او تنرــيو عالقــة
االنس ــان بنفس ـ  ،وعالق ــة االنس ــان بتس ـرت وجمتمع ـ التكليفي ــة اخلمس ــة وه ـ  :الوج ــوب ،واالس ــتحباب،
واحلرمة ،والكراهة ،واالباحة.
وان القوانن االسالمية كفيلة حبمايـة البيةـة مـن التلـول وحفـظ التـواان البيةـ اك ـر يفـا تسـاهو القـوانن
الوضعية ،ال أل ن القانون الشرع  ،ينته يف فاية املطا اىل ا) سبحان ن وهو املشرع األعلو مبا يصلع
عباد  ،ال لذلك فحس  ،بل ألن الدين ايضا ي ّود ويشف قوانين بعدة حواف تساهو يف عمليـة تطبيقهـا
وتنفيذها اىل حد كبري ،وهو ما يفتقد القانون الوضع  ،ومن اهو هذ احلواف احسا املتدين برقابة ا)
سبحان وشعور بان عندما يراع القـوانن البيةيـة ال ينطلـ يف ذلـك مـن جمـرد اخلـو مـن العقوبـة اجل ائيـة
الدنيوية الي اعلها ويقدرها املقنن ملن نالف قوانين  ،بـل انـ قبـل ذلـك يستشـعر الرقابـة االهليـة الـي نعـ
من الفة القوانن البيةية ،خوفا من ا) تعاىل وهلذا ال ارأ عل هذ امل الفة(. 77
لــذا عــاجل القــرآن الكــر بنــاء االنســان مبــا يتفـ مـ لبيعــة هــذا الكــون ونواميسـ االهليــة حــع ال يعــد
االنسان بطبيعة هذا الكون من حول بل يتعر علي ويكتشف اسرار ويست د نواميس خلدمت .
املبحث الرابع  :اسباب التلوث البيةي

تتعــرض البيةــة الــي يعــي فيهــا االنســان اىل ــالر مجــة ال ختف ـ عل ـ أحــد وال اتــا اىل ختص ـ
تـربات الكتشــافها ،بــل تراهــا العــن اجملــردة ونعيشــها ألفــا ك ــرية وواضــحة وقــد ملةــت اصــقاع االرض .يفــا
دفـ عشـرات امللسســات العلميــة والبح يــة واجلمعيــات الك ــرية وملسســات اجملتمـ املــدين اىل التحــذير مــن
هذ الكوارل واااد العال هلا منها بغري النسان واحليوان والنبات وامليا وغريها.
ومن أهو هذ امل الر (- 76
 .2خطر التلول البيةـ ومـا يرتكـ مـن اضـرار ترهـر بصـماكا علـ كـل الكائنـات وامل لوقـات ،ويف شـع
اااء العام ولو بنس متفاوتة.
 .1خطر استن ا موارد الطبيعة وكنواها ولاقاكا ،حبي اصبع اخلرباء نافون من يو ال تعـود فيـ هـذ
املوارد كافية لبين البشر ،نتيجة لسوء تصر االنسان واسراف ال ائد هلا ن هـذا مـن جهـة ،ومـن جهـة
اخرى نتيجة افساد واعتدائـ املسـتمر علـ الطبيعـة مـن خـالس احلرائـ املتعمـدة أو االسـلحة الفتاكـة
الي حترت األخضر واليابس وال تبق للحياة عينا وال اثران.
 -77حسن اخلشن  ،االسال والبيةة خطوات او فق بية  ،ص ، 28بريوت دار اهلادي  ،ط.2
 -76االسال والبيةة خطوات او فق بية  ،ص.27
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ال دد31 :

ويــرجع بعــت البــاح ن اىل ان اســباب التلــول اىل عــاملن رئيســين أحــدتا  :عامــل التقــد والتطــور
الصناع  ،فـان احليـاة املعاصـرة ومـا افراتـ وسـائلها الصـناعية والتقنيـة مـن آثـار سـلبية ضـارة ،كاإلشـعاعات
الذريــة وامل ـلثرات الكيمياويــة ونفايــات املصــان واةــرة الســيارات واآلالت االخــرى يفــا هلــا األثــر البــالل يف
التلول البية  .وثانيهما العامل االجتماع  ،وهو ما تعاني ك ري من اجملتمعات من الفقر واملـرض واجلهـل،
يفا يعد أهو املعوقات الي تعرتض محاية البيةة وحفرها من التلول(. 75
ويقسو اخلرباء اسباب التلول البية اىل قسمن(-: 74
 .2االسباب البيةية التقليدية.
 .1السباب البيةية احلدي ة.
ومــا تضــمنت األســباب التقليديــة عــد وجــود امليــا الصــاحلة للشــرب واألواين وكــذلك انعــدا الصــر
الصح يف املساكن واجملتمعات ،وتلول اهلواء داخل البيوت ،واستعماس امل صبات ومبيـدات احلشـرات،
والكـوارل الطبيعيـة مــن فيضـانات وجفـا واعاصــري وانتشـار اجلـراد والتصــحر ونواقـل اجلـراثيو والطفيليــات
والفريوسات ،املسببة لألمراض السارية ،وااللعمة امللوثة.
وهذ كلها الر ما عدا الكوارل الطبيعية ،فالفقر والت لف تا اساسا قيا هذ امل الر البيةية ويف
اسا مكافحتها واحلد من آثارها الضارة.
أما األسـباب احلدي ـة  :تتعلـ بالتنميـة السـريعة وفقـدان الضـواب احلافرـة لصـحة البيةـة واحملافرـة علـ
ســالمتها ومنهــا تلــول امليــا مــن االادحــا الســكاين والصــناعة وال راعــة ،تلــول اهل ـواء م ـن حمطــات الطاقــة
واملصــان واآلالت  ،النفايــات الصــلبة املتجمعــة ،امل ــالر الكيمياويــة ،واالمـراض الســارية القدميــة واحلدي ــة،
تدهور الرتبة وتغري املناخ والطقس ونق االواون حوس االرض وغريها(. 73
ومبالحرة اسباب التلول البية ندرإ ان أخطرها واشدها فتكا بالبيةة واالنسان وال عالقة هلا بالتطور
والتقـد  ،فــان تطـور احليــاة ال يتوقــف علـ صــن اسـلحة الــدمار الشــامل الـي كلــك احلـرل والنســل ،وتــذر
الريام بالق  ،كما ان بعت االسباب ناشةة عن سوء التنريو وسوء االستفادة واالستعماس،فتقد احلياة ال
يفــرض علـ اصــحاب الســيارات اســتعماس احملروقــات الرديةــة الــي تبعـ علـ التلــول اخلطــري ،الن هنــاإ
بـدائل اقـل ضـررا وخطـرا وان كـان تطـور احليـاة يفــرض وجـود املصـان لكنـ ال حيـتو انشـاء هـذ املصــان يف
املنال السكنية وغريها الي باإلمكان وض البدائل الي ترف من خطر التلول البية (. 78

. -75ن  ،البيةة والتلول حمليا وعامليا ص.69
 -74البيةة والتلول حمليا وعامليا  ،ص50
 -73البيةةوالتلومثحلياوعامليا،ص.50
 -78االسال والبيةة  ،ص24
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الفصل الثاني  :التلوث بالمواد الكيمياوية
رغــو مــا تقدمـ الصــناعات الكيمياويــة مــن خــدمات جليلــة للبشـرية تتم ــل يف انتــا العديــد مــن امل ـواد
امل تلفة كيمياويا ،والضرورية حليـاة االنسـان ،وانتـا بعـت الكيمياويـات الـي تسـت د يف املعاجلـة ،اال ان
التــتثريات الســلبية الــي بــدأت ترهــر نتيجــة الســت دا امل ـواد الكيمياويــة ،جعلــت البــاح ن حيــذرون مــن
األضرار الواقعة واملتوقعة للمواد الكيمياوية .وسو نتناوس ثالثة انواع من امللوثات الكيمياوية لدراستها ملا
هلا تتثري عل حياة االنسان والبيةة.
املبحث االول  -:التلوث الكيمياوي يف الةذاء.

منــذ ان اكتشــف االنســان التفاعــل الكيميــائ  ،وعــر كيفيــة حدوث ـ وتكــوين الــرواب بــن العناصــر
الكيميائية امل تلفة ،وهو حياوس ان يستفيد من تلك التفاعالت ويست دمها يف حيات يف نوام تلفة.
وملا كان االنسان يف بداية تعامل م املواد الكيمياوية ال يدرإ السـلبيات احملتـواة يف تلـك املـواد ،لكنـ
عنــدما اســتمر يف اســت دا هــذ املـواد لفــرتة امنيــة لويلــة الحــظ ظهــور بعــت اجلوانـ الســيةة الناجتــة عــن
اســت دامها ،وم ـ التقــد العلم ـ يف علــو الكيميــاء ،بــدأ االنســان يع ـد تفس ـريات عديــدة حلــدول اآلثــار
السيةة الست دا املواد الكيمياوية ،وقد قادت تلك التفسريات اىل احلقيقة العلمية الي ال جداس فيها(. 79
وان هناإ عددا كبريا من االسباب الي تسهو يف تفاقو مشـكلة التلـول الكيميـاوي للغـذاء م ـل اسـت دا
املبيــدات احلشـرية علـ نطــات واسـ لقتــل احلشـرات او الــي تســت د يف ال راعــة وكــذلك اخلضــروات ،وقــد
ترل هذ املبيدات عالقة بالرتبة ال راعية فرتة من ال من قد تصل اىل ( 25سنة (. 60
والتلــول الغــذائ عبــارة عــن احتـواء املـواد الغذائيــة علـ جـراثيو مســببة لألمـراض او مـواد كيمياويــة او
لبيعية او مشعة ،تلدي اىل حـاالت تسـمو غـذائ بسـب االمـراض احلـادة اخلاصـة باملعـدة واالمعـاء .وان
التلول الكيمياوي للغذاء يكون بـالرتاكو والتكـاثر يف اخلاليـا احليـة حيـ يـ داد تركيـ امللوثـات الكيمياويـة
خالس مرورها عرب السالسل الغذائية وذلك يسب حدول اصابات بتنواع شع من مرض السرلان نتيجة
تناوس االنسان مواد غذائية ملوثة بالكيمياويات وغريها(. 62
ويف ك ري من املواد تضيف الشركات مواد كيمياويـة للطعـا والشـراب مـن اجـل اعطائـ نكهـة جيـدة او
لونا جيدا او رائحة ليبة ،بينما ضرر هذ املواد الغذائية اك ر من نفعها.
فم ال مادة (السايكالميت الي تستعمل لتحلية املواد الغذائية واخلمائر منعت نتيجة الحتوائهـا علـ
الســمو  .ومــادة (الســكارين الــي تســتعمل للتحليــة منعــت ايضــا الحتوائهــا عل ـ ــو ســرلانية ،وم ـادة
(االس ــرتوجن الرتكي ــا ال ــذي اس ــتعمل كمش ــج للنم ــو يف االغن ــا واملاش ــية ثب ــت انـ ـ أح ــد املس ــرلنات

 -79عبد الباس اجلمل  ،اهلندسة الوراثية احبال البيةة  ،ص ، 154القاهرة  ،دار الرشاد.
 -60وفاء حمرو عامر  ،املعاجلة احليوية للملوثات البيةية  ،جملة اسيوط العدد ( 12ص.67
 -62الفق البيةية  ،ص.267
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البشرية .وكذا مادة (االسبس الي تستعمل يف جمففات الشعر ،وكذا مادة (الفورمالديهايد الي تستعمل
يف بعت املواد املن لية العاالة ثبت افا مواد مسرلنة ايضا(. 61
أمـا املـواد الكيمياويـة احلافرـة ،وهـ املـواد املسـتعملة يف صـناعة التعليـ تكـاد تكـون اشـد خطـرا علـ
الغذاء عندما تتجاوا احلد املطلوب.
فعلـ سـبيل امل ـاس ،صـبغة النعنــاع االخضـر الصـناعية شـديدة اخلطــورة وكـذلك بالنسـبة ألصـباا الرمــان
والفواكـ االخــرى الصــناعية والصــبغات املســتعملة يف صـبل بعــت انـواع احللــوى الســكرية ،وصــبغات رقــائ
البطالس ،واحلساء احملتوي عل عصري الطمالو الذي اضيف الي لون صناع (. 67
املبحث الثاني :التلوث باألدوية:

من املشاكل الي يواجهها االنسان يف هذا العصر ن ه مشكلة التلـول باألدويـة الكيمياويـة الـي هلـا
مض ــاعفات وآث ــار جانبي ـة خط ــرية .وي ــلدي االس ـرا يف تن ــاوس امل ـواد الكيمياوي ــة الدوائي ــة بإجه ــاد الكب ــد
والكليــة علـ ســبيل امل ــاس ،يفــا يــلثر علـ العمليــات احليويــة الــي تتــدخل اجلســو بعــد ذلــك .قــاس الطبيـ
العري ابو بكر الرااي ( :اذا قدرت ان تعاجل باألغذية فال تعاجل باألدوية ،واذا قدرت ان تعاجل بدواء مفرد
قال تعاجل بدواء مرك (. 66
وقد ك رت اسباب التلول الي تصي االنسان باألذى فلو تعـ تقتصـر علـ مـا يستنشـ مـن هـواء،
أو ما يشرب من ماء ،وما يتناوس من غذاء وامنا امتدت لتشمل حع ما يتعال من دواء.
والتلــول هــو دخــوس ش ـ ء يف غــري مبــا مــن شــتن االض ـرار ب ـ  ،وذلــك كــدخوس امل ــدرات اىل جســو
االنســان بســب االدمــان عل ـ تعاليهــا ،يفــا يرتت ـ علي ـ اتــال اجلهــاا العصــا أو الكبــد او غريتــا مــن
اجه ة اجلسو(. 65
أما الدواء أو العقار فهو مـادة مـلثرة يف اخلاليـا احليـة ،تسـت د يف تشـ ي االمـراض او عالجهـا او
الوقاية منها ،وذلك سواء لت هذ املادة يف مرك كيمياوي كالسلفا ،ا يف هرمون حيوي كاألنسولن،
أن يف كائنات دقيقة كاللقاحات ،أ يف مواد درة كاألفيون – اىل غري ذلك من صنو الدواء(. 64
وهناإ ثالثة انواع من الط العالج وه -:
 .2ل ـ العقــاقري :فيقــو اساس ـان عل ـ اســت دا الكيمياويــات وامل ـواد املصــنعة يف عــال األم ـراض وهــو
الط السائد االن رغو م خذ .
 .1لـ األعشــاب  :ويعتمــد علـ التــداوي علـ االعشــاب والنباتــات الطبيــة وهــو أقــل ضــرران مــن املـواد
الكيمياوية ،وهو اليو ل رواجان واسعا يف ك ري من الدوس.
-61
-67
-66
-65
-64

خالد عنان ة  ،متبقيات االدوية واملستحضرات الصيدالنية (نت .
.ن.
الرااي  ،احلاوي  ،ص.210
ماجد راغ احللو  ،قانون محاية البيةة يف ضوء الشريعة  ،ص ، 605مصر  ،دار اجلامعة.
.ن .
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 .7الط الطبيع أو البديل ويقو عل استعماس الغذاء والرياضة.
وقــد تــلدي ال يــادة املفرلــة يف تنــاوس امل ـواد الكيمياويــة الدوائيــة اىل ســرلنة بعــت اخلاليــا ،فــاألفراط يف
تنــاوس األدويــة املعاجلــة ملــرض (هــودجكن يــلدي اىل االصــابة بســرلان (ابيضــاض الــد  ،وتنــاوس ادويــة
املناعة لفرتات لويلة ،دون الرجـوع اىل الطبيـ يـلدي ل صـابة بسـرلان اخلاليـا اللمفيـة ،يفـا يـدمر اجلهـاا
املناع  ،ويرتإ اجلسو فريسـة للغـ و امليكـروي( . 63واألم لـة ك ـرية علـ ذلـك يف اجملـاس الـدوائ  ،فاسـت دا
بعــت املســكنات يقلــل مــن عــدد كريــات الــد البيضــاء ،ويضــعف مــن مقاومــة اجلســو للكائنــات الدقيقــة
املسـببة لألمـراض ،فيســهل كنهــا منـ  ،وايضــا تعــال بعــت املهـدئات كالفــاليو يتبـ االصــابة باالكتةــاب
والرغبــة يف االنتحــار ،فضــال عــن ايــادة احتمــاس االصــابة بالســرلان ،وخلـ نــوع مــن اإلدمــان يشــب ادمــان
امل درات او ي يد سوءان( . 68وان املصابن بإدمان العقاقري املهدئة تكون حاالكو اصـع يف عالجهـا مـن
مدمين امل درات.
وأصبع سوء است دا العقاقري الطبية يف العصر احلدي خطرا يهـدد صـحة االنسـان بـل وحياتـ بـدال
مـن احلفــا عليهمـا ،وذلــك سـواء ــل سـوء االســت دا يف االسـرا يف الكــو أ يف التهـاون يف الكيــف.
فاإلسرا يف كمية الدواء الي يتعالاها املريت حالة خطرية قد تفتك بـ او يكـون ضـررها اكـرب ك ـريا مـن
نفعهــا .وقــد يرتتـ علـ هــذا االســت دا مــن حيـ املقــدار او النــوع وفــاة املـريت او اصــابت مبــر ...اشــد
خطورة من ذلك الذي اراد الت ل من  ،كحالة االصـابة بقرحـة املعـدة نتيجـة لتعـال عقـار (الفولتـارين
كمسكن لبعت اآلال (. 69
ويرج هذا االسرا يف است دا الدواء أو العقاقري اىل القصور التعليم وقلـة التقـوى لـدى ك ـري مـن
األلباء ،والدعاية املضللة وغري الن يهة الي ميارسها منتجو األدوية وجتارها لتحق م يد من الربع ،وكذلك
اخنفــاض وع ـ مســتهلك األدويــة جملــرد شــعورهو بــتم خفيــف يتنــاوس الــدواء اخلطــري للــت ل من ـ وهــو
اســت دا عش ـوائ دون استشــارة اصــحاب االختصــاص ،واســت دا بعــت العقــاقري بــدالن مــن امل ــدرات
ل ــرخ اس ــعارها نس ــبيان ،ك ــبعت ادوي ــة الس ــعاس أو الص ــداع وق ــد تلخ ــذ ه ــذ األدوي ــة ع ــن لريـ ـ احلق ــن
واســت دا اإلبــر امللوثــة ،وأخ ـريا قصــور الق ـوانن الطبيــة نص ـان وتطبيق ـان ،والــن هــو الســمام بش ـراء اغل ـ
األدويـة مــن الصــيدليات بغــري اذن لــا ،أمــا التطبيـ فهـ كــن عصــابات العقــاقري مــن كريـ الك ــري مــن
األدوية احملرورة وبيعها بتغل األسعار(. 50
وينبغ ـ ان يك ــون واض ــحا األن ان مقيّم ـ األخط ــار ال يعلم ــون كيــف ير ــون خط ـان فاص ـالن م ــا ب ــن
التعرضــات متمونــة العاقبــة وغــري املتمونــة بالنســبة أليــة مــادة كيمياويــة( . 52وقــد حـ اإلســال النــا علـ

-63
-68
-69
-50
-52

اهلندسة الوراثية واحبال البيةة  ،ص. . 215
قانون محاية البيةة يف ضوء الشريعة  ،ص. . ، 608
.ن.
قانون محاية البيةة يف ضوء الشريعة  ،ص620
جوايف .رودريكس  ،االخطار احملسوبة  ،ص.706
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ِ
ن
الْ فم ْسـ ِرف َ

االعتــداس يف تنــاوس الطعــا والشـراب ،لقولـ تعــاىل َ وفكلفـوا َوا ْشـ َـربفوا َوَال تف ْسـ ِرفوا إِنـَّ ف َال فِحيـ
وللحدي النبوي الشريف (ما مأل آدم وعاء شرا من بطن  ،حيس ابن آد أكـالت يقمـن صـلب  ،فـان
كان ال حمالة ف ل لطعام وثل لشراب وثل لنفس ( . 57وح ايضان عل م اولة انواع الرياضة وترإ
الكسل لقول (ع (علموا اوالدكو السباحة والرماية وركوب اخليل (. 56
ومن أم لة األغذية الي است دمها األلباء العرب كعال عسل النحل الذي قاس تعـاىل بشـتن َ نْ فـر ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َآليَةن لَِق ْو يـَتَـ َف َّكفرو َن ، 55( وقد ثبت أخريا أن
ِم ْن بفطفوفَا َشَراب فْتَلف أَلْ َوانفف في ِ ِش َفاء للنَّا ِ إِ َّن ِيف ذَل َ
مفيــد حــع يف عــال احلــروت واجلــروم املستعصــية .كمــا اســت دموا ايــت اخلــروع والتــن كملينــات لبيعيــة
لألمعاء ،وايضـا مـن األدويـة العشـبية الـي اسـت دمها وتتكـدت فعاليتهـا حبـة الربكـة الـي قـاس فيهـا الرسـوس
(احلبــة الســوداء عــال لكــل داء وقيــل افــا تتعامــل م ـ جهــاا املناعــة يف اجلســو فتقوي ـ وت يــد مــن
مقاومت ـ مل تلــف األم ـراض .كمــا اســت دموا نبــات البقــدونس يف عــال الكل ـ وال ـ عرت يف عــال اجلهــاا
(54
اهلضم  ،وغريها.
املبحث الثالث :التلوث باملبيدات الحشرية

(51

املبيــدات احلش ـرية ه ـ عبــارة عــن م ـواد كيميائيــة لّقــة لقتــل اآلفــات الــي تصــي النباتــات كمرك ـ
( D.D.Tوالذي ثبت اما ان من املسببات السرلانية اخلطرية.
تلثر املبيدات احلشرية عل النباتات كما تلثر عل احلشرات ،ومي ل ذلك مشكلة كبرية للنرا البية ،
وةاصة يف املنرومة احليوية (الكائنات احلية الي تعي يف البيةة.
وتست د هذ املبيدات الكيمياوية ملقاومة اآلفات واحلشرات الـي تصـي النباتـات ،وتسـب خسـارة
(53
كبرية للمحاصيل ،كما تست د بعضها يف مقاومة احلشرات املن لية.
ورغــو ان اســت دا املبيــدات احلشـرية نلصــنا مــن العديــد مــن احلشـرات الضــارة ،اال انـ يســب اضـراران
للمنرومة احلياتية ال تقل خطورة عن االضرار الي تسببها املبيدات احلشرية واك ر هذ املبيدات تلثر عل
معدس النمو اخللوي ،وعل كفاءة سري العمليات احليوية داخل اجلسـو ،يفـا قـد يـدي يف النهايـة اىل تـدمري
(58
البنية احليوية للعديد من الكائنات احلية.
وختتلــف املبيــدات احلش ـرية يف تركيبهــا الكيميــاوي ويف تتثرياك ـا الســامة ،كمــا ختتلــف يف شــدة تلوي هــا
للبيةــة ،باإلضــافة اىل تباينهــا يف اخلصــائ املمي ـ ة هلــا م ــل ميلهــا للــذوبان يف املــاء او قابليتهــا للتب ــر او
التطاير او مقاومتها لعمليات التحلل الكيمياوي امل تلفة أو الصـورة العامـة الـي تكـون عليهـا اذ ميكـن ان
-51
-57
-56
-55
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االعرا .72 /
النووي – رياض الصاحلن  ،ص.718
.ن .
النحل .49 /
قانون محاية البيةة يف ضوء الشريعة ص.603
اهلندسة الوراثية واحبال البيةة ص. . 218
.ن .

278

ال لوث الب ئي م منظو اسالمي (المواد الك م اوي ) ا موذجا

تكــون بصــورة مســحوت او بصــورة حبيبــات او بصــورة حملــوس او بصــورة اةــرة او بســائر الصــور االخــرى.
وهناإ عدة مشتقات لـ ( D.D.Tتلدي نفس املفعوس وه تتصف ب باكا الشديد وبطت حتللها يف الرتبة،
اىل غري ذلك من املبيدات امل تلفة ،والي هلا اثار جانبية بالنسبة اىل االنسان واحليـوان والنبـات بـل والرتبـة
(59
ايضان.
واملبيدات هلا أقسـا منهـا  :املبيـدات العشـبية واملبيـدات احلشـرية واملبيـدات الكيمياويـة .فالعشـبية منهـا
تستعمل إلاالة االعشاب الضارة الي تنمو يف امل روعات امل تلفة ،أما املبيدات احلشرية فتعد املنفذ الفعاس
يف اآلفات احلشرية وهلا نتائ خطرية خاصة وان حتللها يتو بشكل بط ء .أما املبيدات الكيمياوية تسب
يف قتــل ك ــري مــن االحيــاء الدقيقــة الــي تســتولن الرتبــة ،والــي تســهو يف حتلــل امل ـواد العض ـوية وامل لفــات
(40
النباتية الي ينت عنها العناصر احلية املكونة للرتبة ال راعية.
ومــن الواض ــع ان اس ــتعماس بع ــت املبي ــدات يــلدي اىل ح ــدول اض ـرار يف النبات ــات اخلض ـراء وةاص ــة
للمحاصيل احلساسة والضعيفة النمو .واذا ما است دمت املبيدات برتكي عاس من العناصر املشاهة هلا او
بتوقيت غري مناس ادى ذلك اىل حدول اضرار كبرية جدا ،والي منها حروت لألورات او حـدول حت ّـور
(42
يف اشكاهلا يفا يلدي اىل جفافها ت سقولها ت موت النبات يف فاية األمر.
وتتج الدوس املتقدمة اليو اىل تقليل است دا املبيدات الكيمياوية ،منعـا حلـدول االثـار اخلطـرية الـي
تق عل النباتات .فمن البدائل اجليدة واملقرتحـة لالسـت دا علـ نطـات واسـ اسـت دا االعـداء احليويـة
لآلفات واحلشرات ،والي تتم ل يف است دا ميكروبات مدمرة لآلفات واحلشرات الضارة ،أو من املمكن
اســت دا كائنــات حيــة غــري امليكروبــات (الفريوســات ،البكترييــا ،االوليــات احليوانيــة ومــن ام لــة ذلــك :
احلشرات ،القواق  ،الطيور ،والنيماتودا (ملهامجة بعت افراد النيماتودا .
ل امليكروبات احد أهو االسلحة التقنية الست دا االعداء احليوية ملكافحة انتشار اآلفات الضارة،
ومــن احــدل الوســائل لالستعاضــة عــن اســت دا املبيــدات الكيمياويــة اســت دا وســائل التحــوير اجليــين
لأللق ــو الوراثي ــة ،حي ـ تكم ــن ق ــدرة اخلالي ــا احلي ــة علـ ـ مقاوم ــة اآلف ــات ال ــي تغ وه ــا – ه ــد ت ــدمري
االنســجة واخلاليــا –اي وجــود جينــات معينــة يف جينــو اخلاليــا يــلدي تعبريهــا الــوراث لتكــوين مـواد معينــة
(41
تدمر خاليا وانسجة اآلفات.
عالج التلوث البيةي يف االسالم

لقــد اهــتو االســال باحملافرــة عل ـ مكونــات البيةــة ،الن ا) خل ـ الكــون وس ـ ر ل نســان كــل مــا يف
الكــون مــن ارض و ــاء ومــاء وحي ـوان ونبــات واف ــار وثــروات وغريهــا م ــن الــنعو ،وه ــذا التس ـ ري يش ــمل

 -59الفق البيةية ص.248-244
 -40الفق البيةية .231
 -42الفق البيةة . 231
 -41اهلندسة الوراثية واحبال البيةة  ،ص.218
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مكونــات البيةــة الــي امرنــا باإلفــادة منهــا مبــا يتفـ ومــنه ا) ســبحان وتعــاىل وفـ عــن افســاد البيةــة حــع
تتحق رسالة االست ال عل هذ االرض.
وقــد حـ االســال علـ النرافــة (اجلســو وال يــاب وتطهريهــا ليكــون االنســان يف امجــل وانقـ صــورة،
بتنريــف البيــوت والســاحات ،وف ـ عــن القــاء النفايــات والقــاذورات يف
واهــتو باملكــان ،فــتمر النــا
الطرقات ،ودعا اىل ااالة االذى عنها فقاس ( :االميان بض وسبعون او بض وستون شعبة افضلها قوس ال
ال اال ا) وادناها امالة االذى عن الطري واحلياء شعبة من شع االميان .
اىل
مــن مســببات انتقــاس االم ـراض ،وف ـ عــن تلوي ـ امليــا وارشــدنا النــا
وقــد حــذر النــا
قواعد صحية يف الشرب حي قاس ( :اذا شرب احدكو فال يتنفس يف االناء  ،ودعا ايضا اىل تغطية انية
الطعــا والش ـراب وحفرهمــا وأمــر بتطهــري االنيــة مــن امللوثــات حــع ال تكــون ســب للعــدوى فقــاس
(لهروا اناء احدكو اذا ولل ب كل  ،ان يغسل سب مرات اوهلن بالرتاب (. 47
وقد عد االسال اي اخ الس مبكونات البيةة ضرر ينبغ ااالت واختاذ الوسائل الوقائية الي ن وقوعـ ،
او ختفيف آثار كم لفات املصان واآلالت والسيارات او الغااات الي تنبع منها.
وان اهتما االسال بالبيةة ينطل من اهتمام بصحة االنسان وراحت وسـعي اىل اسـعاد وابعـاد عـن
كل ما يلثر عل استقرار اجلسدي والروح  ،وذلك انسجاما م املبدأ القرآين الذي اعـل االنسـان حمـور
اخلل وخليفة ا) عل االرض وحامل األمانة الذي س رت ل السماوات واالرض.
واالحكـا الــي وردت هــذا املوضــوع ك ــرية جــدا واستقصـائها حيتــا اىل كتــاب موسـ  ،وامنــا نلكــد علـ
االتيــة الب الغــة الــي يوليهــا االســال لصــحة االنســان ،وميكــن اعتبــار كــل تصــر ســلا يف البيةــة يــلثر ســلبا
عل صحة االنسان.
الفصل الثالث :القوايد الفقهية المستفادة في حماية البيئة
يتحرإ الفق اإلسـالم يف دائـرة فعـل املكلـف لتحديـد واجبـ جتـا ا) تعـاىل واإلنسـان واالبتعـاد عـن
نواهيـ  ،فهــو يســتوع مجيـ القضــايا واملســائل الطارئــة علـ اإلنســان يف كــل امــان ومكــان فقــد وردت يف
مـن قواعـد كليـة واحكـا تفصـيلية
اآليات القرآنية واألحادي النبويـة الشـريفة وأحاديـ اهـل البيـت
يف كـل املســائل للمجتمـ ومــن ضــمنها مشــاكل البيةـة الــي يواجههــا املكلــف اليــو وان م تكـن...مــوردت
ألحبال الفقهاء املتقدمن باعتبار عد وجودها امامهو كوقائ حتتا الة فتاوى وتشريعات 46(.اضف اىل
ذلك تولية االسال جلمي االحكا ومنها احكا البيةة وجماالت الرعاية واحلماية.

 -47مستدرإ الوسائل من ابواب املائدة ا البيةة يف االسال ص.275
االسال والبيةة  ،ص.276
-46
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أوال :قاعدة ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم

هـذ القاعــدة مــن القواعـد املهمــة الــي ميكــن مـن خالهلــا االســتدالس علـ أتيـة محايــة البيةــة و احملافرــة
عليها يف النرا الفقه و التشريع ل سال .هذ القاعدة اخذت احلدي الشريف (ال ضرر وال ضرار
يف اإلســال ( 45وهـ مــن األحاديـ الــي يــدور علـ هــا اإلســال و شــاعة اســتدالس الفقهــاء هــا يف كــل
املــذاه اإلســالمي ة ومضــمون القاعــدة يــدس علـ حرمــة األضـرار بــالنفس او الغــري وتوضــيع دائــرة البحـ
الفقه و مشوليت حلرمة الضرر البية .
وعلـ وفـ هــذ القاعــدة حرمــت ك ــري مــن التشـريعات الــي ترتـ عليهــا ضــرر ل نســان وان كانــت يف
ذاكا واجبة.فاذا كان التشري اإلسالم قد الغ بعت الواجبات الدينية يف حاس ترت الضرر عليهـا .اال
ميكــن ان نســتدس ونستكشــف مــن ذلــك ان االســال حيــر ك ــري مــن القضــايا الــي يرتتـ علـ فعلهــا ضــرر
كبــري بــاجملتم وبالعــام العــا لالمــة 44( .وامل ـراد مــن هــذ القاعــدة ام ـرين تــا  :ان كــل حكــو شــرع يف
االسال ثابت ما دا ال يل من ثبوت ضرر عل املكلف او ان املقصود هو النه عن االضرار باألخرين
(43
وحتر ذلك.
او اش اص ضررا عل
وقاعدة عد الضرر ه وض الش ء يف غري حمل  ،والضرر ان يدخل ش
غري  ،وهذ القاعدة تسهو يف ارساء مفاهيو بيةية سليمة من خالس مـدى معاجلتهـا للقضـايا واملشـاكل يف
احليـاة ،سـواء بتصــر االنسـان مـ نفسـ او مـ غــري  ،ويلحـ بـذلك مــا ذكــر العلمـاء يف الوقــت احلاضــر
م ل غبار الكسارات واملناشري واالدخنة املتولدة عن االفران واملصان بتنواعها امل تلفة ،والديدان املتولـدة
يف االابــاس املرتاكمــة مـ الــروائع الكريهــة املنب قــة مــن مـ ارع االغنــا واالبقــار والــدواجن ومكبــات النفايــات
(48
السائلة والصلبة ومصبات ميا اجملاري يف البحار او التكرير وغريها.
ومن الفقهاء من استعمل هذ القاعدة ولبقها علـ مـوارد يف البيةـة هـو الشـي حممـد حسـن كاشـف
التعل عل حائ ملك وبناء ما يريد ،وليس جلار منع والضابطة
الغطاء ،حي قاس (كل أحد ل ح ّ
العامة يف تصر االنسان مبلك ان كل واحد ل ان يتصر كيف مـا شـاء مبلكـ بشـرلن  :ان ال يكـون
ملك متعل ح الغري ،وان ال يكون موجبا لضرر الغري ن وعدا ذلك فجميـ تصـرفات مباحـة لـ  ،ويـذكر
ايضا يف موض آخر فيقوس  :وهلذا ال اوا رف صوت الراديو او التلفاا يف من ل مبا ي ع االخرين ويقل
راحتهو ويسلبهو نعمة الراحة والنو وان مليكن قاصدا لذلك ،وال ان يلق النفايات السـامة يف االفـار او
الينـابي  ،وان م يكـن قاصــدا ل يـذاء احــد وال ان يـرتإ كنيفـ بـدون اصــالم رغـو انبعــال الـروائع الكريهــة
من ـ الــي تضــر جريان ـ  ،ورمبــا نشــرت االم ـراض بيــنهو ،ولــو كــان غــري قاصــد ل ض ـرار هــو ،وال يــرتدد اهــل
(49
العر يف القوس مل ل هذا االنسان انك رجل مضر.
 -45وسائل الشيعة  ، 23ص 762باب  21من ابواب احياء املوات .
 -44االسال والبيةة ص.268
 -43حممد باقر االيرواين  ،درو هيدية يف القواعد الفقهية  ، 89/2قو  ،ملسسة الفق للنشر ط2623 ، 2هـ.
 -48يونس ابراهيو م يد  ،البيةة يف االسال ص ، 214دار احلامد ط.2
 -49حترير اجمللة  161/1مكتبة النجام  ،لهران.
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وهذ القاعدة تفرض علـ الدولـة او اجلهـة صـاحبة االختصـاص منـ التـدخن يف االمـاكن العامـة ويف
وسـائ النقـل العــا واالسـوات ونقلهـا اىل امــاكن صصـة بـذلك ،حــع الينتقـل الضـرر اىل الغــري قسـران مــن
غري ارادة الطرفن.
ثانيا  -:قاعدة النهي عن الفساد

حرصت الشريعة االسالمية عل حتقي اخلري ،وذلـك لكـون املصـلحة مـتخوذة مـن الصـالم الـذي هـو
سلوإ لري االستقامة عل ما يدعو الي العقل والشرع والصاش العا باحملافرة عل حقوت ا) تعاىل.
وقــد اتف ـ العلمــاء عل ـ ان املصــاش مــا تــلدي اىل اقامــة احليــاة واىل ربــع احليــاة االخــرى ،واملصــاش امنــا
تعتــرب م ــن حي ـ تق ــا احلي ــاة وتب ــق ال م ــن حي ـ اهل ــد واخلراب،وق ــد خص ــت الش ـريعة االس ــالمية عق ــل
االنسان وعمل وللبت صالم مابن يدي من مقومات احلياة الدنيا ن وميكن بعد هذ املقدمة القـوس ان
االسال جاء لينرو شون النا مجيعهو فاهتو بتنريو عالقـة االنسـان بـا) سـبحان وتعـاىل ،ونرـو عالقـة
االنسان بالكون من حول ،ودعا اىل استغالس االم ل للموارد البيةية واحملافرة عليها واالبتعاد عن افسادها.

(30

السـماو ِ
ِ
ِ
ات َوَمــا ِيف ْاأل َْر ِ
ومـن اآليـة الكرميـة أَ َمْ تَـ َـرْوا أ َّ
َسـبَ َل َعلَ ْـي فك ْو ن َع َمـ ف
ض َوأ ْ
َن اللَّـ َ َسـ َّ َر لَ فكـ ْـو َمـا يف َّ َ َ
ِ
اهرنة وب ِ
النَةن  32(يفالحـظ ان الكـون ومـا فيـ بعـد هـذا التسـ ري يصـبع أمانـة يف يـد االنسـان ،وهـو مـن
ظَ َ َ َ
النعو االهلية الكربى الي وضعها ا) تعاىل يف خدمة هذا امل لوت ،وهـذا مـا يفـرض عليـ واجبـا ومسـلولية
كبرية وه التعمري والصالم وهو ما عرب عن االسال يف اجلان السلا بالنه عن الفساد واالفساد الن
(31
الفساد مبعنا الشامل ضد التعمري والصالم.
والفســاد ه ــو كــل س ــلوإ بش ــري يفســد نع ــو ا) وحييله ــا مــن مص ــدر منفع ــة وحيــاة اىل مص ــدر ض ــرر
وخطورة عل احلياة فالفساد اذن سلوإ بشري علـ غـري مـا أمـر بـ ا) سـبحان وتعـاىل وعلـ مقـدار ـرد
االنســان عل ـ حركــة احليــاة حيــدل الفســاد واالفســاد ومــن ت فقــد ف ـ االســال عــن الفســاد واالفســاد ملــا
(37
فيهاما من ضرر كبري.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت الَّـذي َع ِملفـوا لَ َعلَّ فه ْـو
اد ِيف الْبَـِّر َوالْبَ ْح ِر مبَا َك َسبَ ْ
وقول تعاىل ظَ َهَر الْ َف َس ف
ت أَيْدي النَّا ِ ليفـذي َق فه ْو بـَ ْع َ
يـَْرِج فعو َن 36( .والفساد املذكور يف هذ اآلية ليس الفساد املعنوي من املنكرات وعمل السيةات ،امنـا هـو
النتيجـة وال مــرة السـيةة كمــا كسـبت ايــدي النـا مــن املعاصـ واملفاســد االخالقيـة وهلــذا فسـروا الفســاد يف
(الرب والبحر املـذكور يف اآليـة الكرميـة هـو اجلـدب وك ـرة احلـرت والغـرت ،واخفـات الصـيادين وحمـ الربكـات
من كل ش ء وقلة املناف يف اجلملة ،وك رة املضار ،والفساد يف الرب يكون بفقدان منافع وحدول مضار ،
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م ــل حــبس األق ـوات مــن ال ـ رع وال مــار والكــأل ،وفســاد البحــر هــو تعطيــل منافع ـ مــن قلــة احليتــان واللللــل
واملرجان ،وك رة ال واب احلائلة عن األسفار يف البحر ونضوب ميا االفار واابا فيضافا الذي يسق ب
(35
النا .
والفســاد هــو اي شـ ء يسـ ء اىل التطبيـ الســليو لألنرمــة (الطبيعيــة يف احليــاة الــدنيا بصــر النرــر
عما اذا كانت االساءة مبنية او غري مبنية عل اسا خيار مجاعة من النا  ،والفساد يلدي اىل اخـتالس
(34
يف حياة البشر اهلانةة ،وفكرة الفساد ال ترتب ب مان او لذلك فه شاملة ودائمة.
فالنه من الفساد من القواعد واالنرمة الي اتفقت عل حترميهـا كـل الشـرائ مـن اجـل تـوفري احلمايـة
واألمن للبيةة واحملافرة عل فطركا ،ونقائها ووجودها ،ومنوها ،ولالنتفاع ها دون اضرار او افساد ملراهرها
وخص ــائها وتنوعه ــا واالس ــال جع ــل االنس ــان ه ــو املس ــلوس االوس ع ــن االم ــن البيةـ ـ عن ــد احل ــدي ع ــن
(33
است الف يف االرض وأمر ل باالهتداء بتوامر ا) ونواهي .
ثالثا  -:قاعدة النهي عن االسراف

وهـ مــن القواعــد الكليــة الــي ميكــن تطبيقهــا يف جمــاالت متعــددة وتنطب ـ عل ـ محايــة البيةــة واحملافرــة
عليها وتسم ايضا قاعدة (حرمة االسرا .
فقد حر االسـال يف منرومتـ الفقهيـة االسـرا بكـل انواعـ  ،وهنـاإ ك ـري مـن النمـاذ واملسـائل الـي
ف القرآن الكر والسنة الشريفة يف احادي ك رية ومتواترة حوس النه عن االسرا .
والسر متخوذ من السرفة وه دويبة تتكـل الـورت ،و يـت بـذلك لتصـور معـق االسـرا منـ  ،وقـد
ذكرت موارد ك رية ل سرا يف كت اهل اللغة ومنهو ابن منرور فيذكر من اسـر يف مالـ َ :ع ِجـل مـن
السر الذي ف ا) عن  ،فهو ما أنف يف غري لاعة ا) ،قليال كان او ك ريان .واالسرا
غري قصد ،وأما ّ
يف النفقة  :التبـذير ،وأسـر يف الكـال ويف القتـل  :أفـرط ،وس َـر ف املـاء  :مـا ذهـ منـ يف ال غـري سـق
السـ ــر  :اخلطـ ــت .وس ـ ـ ِر الش ـ ـ ء،
وال نف ـ ـ  ،يقـ ــاس  :اروت البةـ ــر الن يـ ــل وذه ـ ـ بقيـ ــة املـ ــاء سـ ــرفان .و ّ
(38
بالكسر،سرفا  :أغفل وأخطت وجهل .
ومن خالس ما تقد نالحظ ان االسرا هو الوج االخر للفسـاد لقولـ تعـاىل  ...كلـوا واشـربوا وال
تسرفوا ان ال حي املسرفن 39( ويف هذ اآلية داللة واضحة يف ان االسرا هو جتاوا احلد يف موضـوع
االكل والشرب ،وقاس تعاىل والذين اذا انفقوا ليسرفوا وم يقـرتوا 80( ..ن فيهـا داللـة علـ ان االسـرا

 -35االلوس  ،روم املعاين  63/21بريوت  ،دار احياء الرتال.
 -34حممد حسن الطبالبائ  ،املي ان يف تقسيو القرآن  ، 295/24قو منشورات مجاعة املدرسن.
 -33االسال والبيةة ص. . 262
 -38لسان العرب 9 ،ر ، 268مادة (سر
 -39االعرا .72/
 -80الفرقان .43 /
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هنا هو جتاوا احلد يف انفات املـاس .وتـتيت حرمـة االسـرا واضـحة يف اآليـة الكرميـة ( ...وان املسـرفن هـو
اصحاب النار (. 82
وما ورد يف القرآن الكر حوس املصدر االساس الذي حيتا الي البشر يف حياكو اليوميـة هـو (املـاء
وهو من اهو املـوارد الطبيعيـة الـي شـدد علـ اتيتهـا وضـروركا للحيـاة .هـو وكوفـا مـن املصـادر الـي ميكـن
معرضة لل واس
انتضي بواسطة االنسان فقد ن القرآن الكر بان مصادر امليا ثابتةوحمدودة وه بالتا
ّ
(81
ولنتدو اىل ماال فاية.
انـ م ّـر بسـعد وهـو يتوضـت فقـاس (ماهـذا
ومن االحادي الشـريفة الدالـة علـ ذلـك هـ روي عنـ
السـر ياسـعد ؟ قـاس ايف الوضـوء ســر ؟ قـاس  :نعـو وان كنـت علـ فـر جـار  87( .وايضـا يف حــدي
(86
آخر قاس ( :خيار امي يتوضلون باملاء اليسري .
اذن ينبغ ان نعترب ان حتر االسال ل سرا بكل انواع ومراهر من القواعـد واالنرمـة الـي تـدخل
يف الار احلفا عل البيةة.
رابعا :قاعدة االتالف

وه من القواعـد الفقهيـة الـي تعـد يف مضـموفا وداللتهـا بـاألمر األوس ذات مسـا يف قضـايا البيةـة،
ومعناها هـو اسـتهالإ مـاس املسـلو بـدون االذن والرضـا ،وهـذا اعـو مـن ان يكـون عـن عمـد او عـن خطـت،
ومفادها (الضمان عل من يتلف ماس الغري وبعبارة اخرى (من اتلف ماس الغري فهو ل ضامن وهذا ما
ذكر يف كت املتقدمن واملتتخرين منهو .فاذا حتق اتال ماس الغري بدون اذن ورضا يكـون املتلـف هـو
الضامن حع يلدي ما اتلف اىل مالك قيمة او م ال.
والتعدي عل عناصر البيةة ومكوناكا واالعتداء عليها واتالفها من ابرا موارد ومصاريف اتال ماس
الغري ،بل هو اشد من ذلك ألن ليس اتالفا يتعل بفرد بل هو اتـال ملـوارد هـ ملـك لعمـو املسـلمن،
حمدد ميكن تعويض ودر  ،اما اذا
لذا ميكن اعتبار اشد حرمة ،ألن االتال اذا كان يتعل مباس ش
(85
كان يتعل مباس االمة ومواردها فكيف ميكن تعويض .
وقــد وردت آيــات قرآنيــة ك ــرية يف االســتدالس علـ هــذ القاعــدة منهــا فمــن اعتــدى علــيكو فاعتــدوا
علي ـ ـ مب ـ ــل م ـ ــا اعتـ ــدى علـ ــيكو( ..البق ـ ــرة 296-واخـ ــرى وان عـ ــاقبتو فع ـ ــاقبوا مب ـ ــل م ـ ــاعوقبتو ب ـ ـ 
قاس ( :ستلت عن
(النحل . 214/اما الروايات الواردة فيها منها  :صحيحة احللا عن اي عبد ا)
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شـ ء يوض ـ عل ـ الطريـ فتمــر الدابــة فتنفــر بصــاحبها فتعقــر  ،فقــاس  :كــل ش ـ ء يضــر بطري ـ املســلمن
فصاحب ضامن ملا يصيب  84( .وروايات اخرى ك رية وردت يف هذا الباب.
وللفقهــاء اراء يف هــذ املســتلة قــاس الشــي الطوسـ ( :املاشــية اذا أفســدت ارعـان لقــو فــان كانــت يــد
(83
صاحبها عليها فعلي ضمان ما أتلف ألن جنايتها كجنايت  ،وفعلها كفعل .
ويــذكر العالمــة احلل ـ هــذا املوضــوع (اذا كــان لرجــل كل ـ عقــور فلــو حيفر ـ فــتتلف شــيةا كــان علي ـ
مفرط يف حفر ( 88وال شك ان هذ القاعدة هلـا مصـادي منهـا وجـوب الضـمان علـ مـن
ضمانة ألن ّ
اتلف اي مورد من موارد البيةة العامة ،كتن حيرت ارعـان او يتلفـ أو يتعـدى علـ الطرقـات ،أو يقـو بعمـل
يلول اهلواء او املاء وغريها يفا يتعل بالبيةة او ابقاء ميتة احليوانات يسب يف فساد البيةة وتدهور الصحة
(89
العامة.
خامسا :قواعد اخرى




هناإ قواعد اخرى سو جنملها بالذكر ملا هلا خصوصية ملوضوع البيةة يف بعت مصاديقها منها -:
قاعــدة اح ـرتا مــاس املســلو وعمل ـ  :واملقصــود هــذ القاعــدة اح ـرتا مــاس املســلو عــن التصــر في ـ
والتعدي علي  ،مبعق ان ماس املسلو حمرت ال اوا االعتداء والتجاوا علي وكـذلك كـان عمـل العامـل
املسلو حمرتمان ومتجورا فليلد اجرت  .وال نف ان املوارد البيةية ه موارد عامـة ميلكهـا املسـلمون علـ
سبيل االجتماع ن وتدخل يف الار املناف العامة الي يستفيد منها كل افراد اجملتم  ،فـاهلواء النريـف
ح للجمي وال حي الحد تلوي  ،واملاء ح للجمي وال حي تلوي او الغص من وأخذ اك ر من
حاجت ـ وكــذلك احلــاس بالنســبة للم روعــات واالشــجار واحلــدائ العامــة والش ـوارع والغابــات ال اــوا
الحد التصر او العب فيها أو قطعها 90( .وتدس عل ذلك موثقة اي بصـري عـن اي جعفـر
 :ســباب املـلمن فســوت ...اىل ان قــاس وحرمــة مالـ كحرمــة دمـ (، 92
قــاس ( :قــاس رســوس ا)
فهـذ الروايـة دلـت علـ ان مـاس املسـلو حمـرت  ،وبالتشـبي بينـ وبـن د املسـلو وهـ يف غايـة االتيــة.
وه ضرورة احرتا العناصر البيةيـة ألي جمتمـ واضـع وصـريع لكـون هـذ العناصـر هـ امـواس عمـو
املسلمن فيج احرتامها وال اوا التعدي عليها.
قاعدة املالامة بن حكو العقل وحكو الشرع  :ويسـتفاد مـن هـذ القاعـدة مـن القـوس املشـهور لـدى
الفقهــاء (كــل مــا حكــو بـ العقــل حكــو ب ـ الشــرع  ،فــاذا حكــو العقــل بوجــوب شـ ء مـ ال حكمــا
قطعيا مستقالن البد من حكو الشرع ب ايضا ،لعد االنفكاإ بن احلكمن ،وحبس احلقيقة حكـو
العقل الذي كان مورد اتفات العقالء مبا هو عقالء نفس حكو الشرع بال فعل ،وعلي يكون وجوب
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الاعــة املــوىل ،الــذي هــو مــن املســتقالت العقليــة ،هــو الوجــوب الشــرع بعين ـ واالمــر ب ـ قول ـ تعــاىل
اليع ـوا ا) واليعـ ـوا الرس ــوس واو االم ــر م ــنكو 91( .حيم ــل علـ ـ االرش ــاد لتمامي ــة البعـ ـ عقـ ـالن.
وذكرت هذ القاعدة يف عـدة جمـاالت منهـا علـو الكـال إلتيـان عدالـة ا) ،ويف اصـوس الفقـ لبحـ
املالام ــات ويف الفق ـ إلثب ــات احلك ــو الش ــرع  ،وم ــورد تطبيقه ــا عل ـ البية ــة ،ف ــان م ــن اوض ــع وأه ــو
االحكا العقلية ضرورة حفظ العناصر البيةية الن عـد ذلـك ينـت عنـ اضـرار خطـرية حيكـو العقـالء
بقبحها (. 97
ويذكر السيد الصدر ان املراد من حكو العقل هذا هـو كشـف عـن احلكـو البشـري ال اسـت ناء احلكـو،
كمــا قــاس ( :ودور العقــل بالنســبة الي ـ دور املــدرإ ال دور املنشــئ واحلــاكو  96(.وبنــاءا عل ـ ماتقــد فــان
املالامــة بــن حكــو العقــل القاضـ بوجــوب دفـ الضــرر عــن البيةــة ومكوناكــا وعناصــرها ألنـ ضــرر يتعلـ
بــالنفو واالم ـواس واالع ـراض ،وبــن حكــو الشــرع ينبغ ـ ان يكــون مــن االحكــا الــي يتســام عليهــا اهــل
الشرع والعر وكل العقالء .فالعقل هو احلـاكو اوال واخـران بوجـوب حفـظ البيةـة مـن الضـرر وال شـك بـان
ذلك يتواف م احكا الشريعة ومقاصدها.
 قاعــدة وجــوب دف ـ الضــرر احملتمــل  :اي ان ـ اذا احتمــل الضــرر يف عمــل مــن االعمــاس ا ـ دفع ـ
(حبصوس امللمن ن والواضـع ان الضـرر النـات مـن تلـول البيةـة الـذي يشـكل يف عاملنـا املعاصـر أحـد
أهــو وابــرا األخطــار الــي كــدد اجملتم ـ البشــري ن وكمــا ذكــر يف قاعــدة املالامــة فــان العقــل حيكــو
بوجوب دف هذا الضرر واخلطر الكبري الذي يهدد اجملتمعات البشرية.
الشك ان هذ القواعد الفقهية الي تقوس بانـ (الضـرر والضـرار وان درء املفاسـد مقـد علـ جلـ
املصاش والنه عن االسرا والتبذير وعد االتال واحملافرـة علـ االمـواس العامـة واخلاصـة والضـمان هلـا
واحرتا ماس املسلو وعد التعدي علي وحكو العقـالء بعـد الضـرر علـ كـل مـايتعل بـاألمور احلياتيـة يف
اجملتم ه مـن اهـو القواعـد الـي تـدي اىل احملافرـة علـ البيةـة واملـوارد الطبيعيـة وملـا تفاقمـت قضـايا البيةـة
واصــبحت ا لشــغل الشــاغل للعــام يف الوقــت احلاضــر فــان ذلــك يســتدع ضــرورة يفارســة الرتبيــة البيةيــة يف
نفــو الــن ء والشــباب ليشــبوا عليهــا ،وقــد اصــبحت لــديهو ســلوكا معتــادا ،حيســون بالبيةــة ومشــاكلها،
وحيافرون عليها ،ويتحملون مسلولياكو الش صية جتاهها.
الخاتمة واهم النتائج
ان االهتما با لبيةة يهد اىل محاية االنسان واحملافرة علي  ،ودفـ كـل اشـكاس اخلطـر عنـ  ،ومـن هنـا
نشـتت احلاجــة اىل وضـ اســس وركـائ لعلــو البيةـة ورســو الـار عــا لتحديـد العالقــة والتفاعـل والتــتثري بــن
االنسان وكل امل لوقات احلية م حميطها الذي تعي في .
 -91النساء .59 /
 -97االسال والبيةة ص244
 -96حممد باقر الصدر  ،درو يف علو االصوس .618/2
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ولذلك اهتمت الشريعة االسـالمية اهتمامـا كبـريا بالبيةـة ألفـا احملـي الـذي يعـي فيـ االنسـان ،والن
االسـال تكفـل باحلفـا عليـ ومحايتـ مـن االضـرار الناجتــة مـن الفـة قـوانن الشـريعة وعـد االلتـ ا هـا مبــا
يسب الضرر البية ل  ،وصوال اىل رسو وحتديد اهو املعام الي تكفل بإااد جمتم بية سليو ومعاىف.
ويتمت االسال بنررة اعم واوس للبيةة ،حي لال االنسان ان يتعامل م البيةة مـن منطلـ افـا
ملكيــة عامــة اـ احملافرــة عليهــا حــع يســتمر الوجــود ،فكانــت دعــوة االســال اىل لهــارة الــروم وكــذي
النفس اوىل املنطلقات الي تدف االنسان اىل تطهري وتنريف كل ما هو حول يف الطبيعة.
فاذا كان ا) تعـاىل قـد خلـ البيةـة وسـ رها ل نسـان فالبـد ان يشـرع القـوانن والضـواب والسـلوكيات
الي تتكفل حبفرها وتواافا وكيفية التعال معها الن االرض ه البقعة املست لفة ل .
وظهرت اثار التلول يف كل عناصر البيةة من ماء وهواء وتربة وغذاء ،فاصبع االنسان مهـددا يف امنـ
وصحت وراحت يف اااء االرض ،فشرعت قوانن محايـة البيةـة يف الربـ االخـري مـن القـرن العشـرين كضـرورة
مــن الضــرورات االساســية للحفــا عل ـ البيةــة الــي يعــي فيهــا االنســان م ـ غــري مــن الكائنــات احليــة يف
تواان حمكو.
واهو الضواب الي وضعها االسال حلماية البيةة ه -:
 .2تك يــف العمــل االجتهــادي الســتنباط وســن الق ـوانن البيةيــة بــوح مــن القــرآن الكــر والســنة النبويــة
الشريفة ويعد تطبيقها من الاعة ا) ورسول .
 .1محايــة البيةــة عمليــة متعــددة االبعــاد حتتــا اىل تش ـ ي امل ــالر البيةيــة واىل ضــو اجلهــود التش ـريعية
والتوعية اىل اجلهـود التنفيذيـة واالجـراءات العمليـة ،وبتكـاثف اجلهـود وتعاضـدها ميكننـا الوصـوس اىل
بيةة افضل وحياة اسلو وأسعد.
 .7ان القـوانن االســالمية والقواعـد الفقهيــة االسـالمية كفيلــة بتتسـيس فقـ بيةـ  ،لكــن املشـكلة يف عــد
بذس اجلهد الكايف الست را هذ القوانن من الكتاب والسنة وحتويلها اىل مادة قانونية مسلولة عن
تطبيقها الدولة.
 .6فـ االسـال عــن االسـرا يف اســتغالس مكونـات البيةــة ،وفـ ايضـا عــن الفسـاد فــال اـوا ل نســان
تكوين مكونات البيةة او اتالفها من غري سب مشروع ،واالهتما مبصادر امليا ألفـا عصـ احليـاة
وهو وسيلة للنرافة والطهارة.
 .5اهتو االسال باحلفا عل امل لوقات بتنواعها امل تلفة ألفا تلثر يف التواان البية  ،فال يطغـ نـوع
عل آخر الن كل امل لوقات ل دور بقدرة ا) تعاىل ،لتمر احلياة وف انرمة االسال .
 .4توجي ـ ســلوإ االف ـراد اــو االســتغالس اجليــد ملكونــات البيةــة وتتضــمن عــد االس ـرا وعــد التبــذير،
والبعد عن الرت  ،واالعتداس والتواان يف كل ش ء
 .3العودة اىل الطبيعة يف لريقة الغذاء وكذلك يف مصادر الـدواء الن الطبيعـة فيهـا جمـاالت ك ـرية للغـذاء
الصــح ل نس ــان وك ــذلك ك ــري م ــن االعش ــاب والنبــات ال ــي بإمك ــان االنســان االعتم ــاد عليه ــا يف
عالج ودوائـ وبعـد االثـار اجلانبيـة هلـا ،مـن منطلـ الوقايـة خـري مـن العـال  ،ومعرـو االمـراض هـ
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قابلـة للتــوق مبجـرد معرفــة كــل انسـان الت اماتـ الصـحيحة ومــا اـ عليـ اجتــا اسـرت واجتــا جســد .
ومحاية الرتبة والنباتات واالشجار من اخطار املواد الكيمياوية املتداخلة معها او است دا االقل ضررا
بالنسبة هلا.
 .8اصدار تشريعات الضب مبا يتف ومواجهة أخطار التلول ويقو عل التوجيهات العلمية احلدي ة ذا
الفعالية يف محاية البيةة ،وا احل يف تطبي هذ التشريعات تطبيقـا فعليـان ،فـال ترـل معطلـة لك ـري
من قواعد الضب يف كل الدوس ،م ل قاعدة من التدخن يف االماكن العامة او املغلقة ،وحرر القاء
القاذورات يف امليا العامة او يف الطرقات.
 .9النه عن االجتـار بالسـل امللوثـة واملـواد الغذائيـة الـي انتهـت صـالحياكا او فيهـا مـواد لقـة كيمياويـا
مــلثرة عل ـ االنســان وضــب ت ـراخي احملــالت والصــيادلة وتكــون وف ـ الض ـواب والشــروط الصــحية
العامة.
المصادر والمراجع
 .2القرآن الكر .
 .1ابن فار  ،معجو مقاييس اللغة ،مكتبة االعال االسالم .
 .7ابن منرور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت.
 .6امحد ابراهيو شبل  ،البيةة واملناه املدرسية ،ص ،4الرياض ،ملسسة اخللي العري. 2986 ،
 .5امحد عبدة ،قضايا البيةة.
 .4االسال والبيةة خطوات او فق بية .
 .3اصوس الكايف :الكليين  :حممد يعقوب :باب سباب املمن م.1
 .8االلوس  ،روم املعاين  63/21بريوت ،دار احياء الرتال.
 .9بركات حممد مراد  ،اإلسالموالبيةة،ر يةإسالميةحضارية،ص76القاهرة.1007 :
 .20البيةة يف الفكر االنساين والواق االمياين.
 .22البيةة والتلول حمليا وعامليا.
 .21حترير اجمللة  161/1مكتبة النجام ،لهران.
 .27التذكرة :العالمة احلل .736/
 .26جوايف .رودريكس ،االخطار احملسوبة.،
 .25حسن اخلشن ،االسال والبيةة خطوات او فق بية  ،ص ،28بريوت دار اهلادي ،ط.2
 .24خالد عنان ة ،متبقيات االدوية واملستحضرات الصيدالنية (نت .
 .23خالد محمود عبداللطيف ,البيةة والتلول من منرورإسالم ،ص،94القاهرة.2997 :
 .28خليل رات ،االسال والبيةة ص ،71دار اهلادي ،بريوت.
 .29درو يف علو االصوس :حممد باقر الصدر.618/2 ،
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 .10الرااي ،احلاوي.
 .12رجـاء وحيـد دويــدري ،البيةـة مفهومهــا العلمـ املعاصــر وعمقهـا الرتاثـ ص ،16دار الفكـر ،دمشـ ،
2615هـ.
 .11ال بيدي (حم الـدين اي الفـيت احلسـيين الواسـط  ،شـرم تـا العـرو مـن جـواهر القـامو  ،،ط2
دار احياء الرتال العري ،مصر ،اخلريية 2704 ،هـ.
 .17سلطان ابو عراي ،البيةة املدرسية والتلول ،ص ،10االردن ،مرك التطوير الرتبوي. 2988 ،
 .16سنن الرتمذي  ،86/2دار الفكر ت.67
 .15النووي – رياض الصاحلن.
 .14عبد الباس اجلمل ،اهلندسة الوراثية احبال البيةة ،ص ،154القاهرة ،دار الرشاد.
 .13عبــد احلك ــو العميــدي ،البية ــة يف الفك ــر االنســاين والواق ـ االمي ــاين ص ،23القــاهرة ،ال ــدار املص ـرية،
ط..1
 .18ف ر الدين الطرحي  ،جمم البحرين ،مادة (بوء  ،ط ،1قو ،نشر ال قافة االسالمية 2628 ،هـ.
 .19الفق البيةية  :السيد حممد احلسيين الشريااي.
 .70قانون محاية البيةة يف ضوء الشريعة ،
 .72ما وراء الفق :حممد صادت الصدر .
 .71ماجد راغ احللو ،قانون محاية البيةة يف ضوء الشريعة ،ص ،605مصر ،دار اجلامعة.
 .77املبسوط  31/8كتاب املداف عن النفس.
 .76جملة (عام الفكر الكويتية ،العدد ،7اجمللد  ،71سنة . 1006
 .75حممد احلسيين الشريااي ،الفق البيةية ،ص ،27بريوت ،ملسسة الوع االسالم ط.2
 .74حممــد بــاقر االيــرواين ،درو هيديــة يف القواع ــد الفقهيــة  ،89/2قــو ،ملسســة الفق ـ للنش ــر ط،2
2623هـ.
 .73حممد باقر اجمللس  ،حبار االنوار.
 .78حممد حسن الطبالبائ  ،املي ان يف تقسيو القرآن  ،295/24قو منشورات مجاعة املدرسن.
 .79مستدرإ الوسائل :النوري :من ابواب املائدة ا البيةة يف االسال ص.275
 .60املفردات يف غري القرآن ،ص ،49قو ،دفرت نشر الكتاب ،مادة (بوأ .
 .62يفدوم حامد عطية ،افو يقتلون البيةة ،ص.23
 .61اهلندسة الوراثية واحبال البيةة ،ص.215
 .67وسائل الشيعة  :احلر العامل  ،23 :ص 762باب  21من ابواب احياء املوات .
 .66وفاء حمرو عامر ،املعاجلة احليوية للملوثات البيةية ،جملة اسيوط العدد ( 12ص.67
 .65ونس ابراهيو م يد ،البيةة يف االسال ص ،214دار احلامد ط.2
 .64حيىي وايري ،العمارة االسالمية والبيةة (عام املعرفة عدد . 9306
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يوســف الفضــل ،اإلنســان والبيةــة بــن احلضــارة الغربيــة واإلســال ،،بريوت.1006 :البيةــة مــن منرــور
اسالم (. www.islamset,com
.
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الزيامة الدينية للسيد الخوئي أسبابها آثارها

The religious leadership of AL-Khooie :
reasons and effects
م.د .محمد حسين عبود

()1

Inst.Dr. Mohammad Hossein Abood

المقدمة
احلمد ) رب العاملن وأفضل الصالة وأمت التسليو عل حممد وآل الطيبن الطاهرين
من املوىل سبحان وتعاىل عل النا ،أن بع فيهو األنبيـاء مبشـرين ومنـذرين،وجعل هلـو أوصـياء
لقد ّ
 ،الــذين
مســتحفرن،يقون ديــن ا) بــدمائهو،حع إذا مض ـوا أورل ش ـريعت علمــاء أمــة نبي ـ املصــطف
قاس فيهو سيد الكائنات (( :علماء أمي كتنبياء بين إسرائيل ( ، 1وورد يف احلدي أن ((إذا كان يو
القيامة مج ا) النّا يف صعيد واحد  ،ووضعت املوااين  ،فيوان دماء الشهداء م مداد العلمـاء،فريجع
مـداد العلمـاء علـ دمـاء الشـهداء ( ، 7فـإذا ثيـت لـدينا ذلـك علمنـا مبقـا العلمـاء ومكـانتهو،ودورهو يف
حفـظ نســي األمــو وتقــدمها،ولعل هـذا مــا دفـ الباحـ اىل الوقـو علـ أحــد األم لــة،والرتمجان العملـ
لألحاديـ ـ آنف ــا،وأعين بـ ـ الس ــيد اخل ــوئ  ،ال ــذي حضـ ـ مب ــا م حي ــت بـ ـ العلم ــاء الس ــابقن عليـ ـ ـ ـ ـ ـ
والالحقــن هلــإذ تســنو اعامــة احلــواة العلميــة باســتحقات وجــدارة ،واســتطاع أيــن يــدير دفتهــا يف ظــرو
سياســية معقــدة،كان فيهــا أعــداء الــدين واملــذه واجملتم ـ مــن لواغيــت البع ـ املقبور،يتحينــون الفــرص
ويتنررون اهلفوات،من أجل اإلنقضـاض علـ احلـواة العلميـة يف النجـف األشـر ،وحتقي مـ رب أسـيادهو
يف إفاء وجودها بالكامل،كوفا ل الصـرم األقـدر علـ جتسـيد األلروحـة اإلسـالمية الصـادقة ،يف وقـت
 - 2جامعة كربالء/كلية العلو اإلسالمية  /قسو الدراسات القرآنية.
 - 1اجمللس  :حبار األنوار.17/1
 - 7السيول  :اجلام الصغري.347/1
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مرك ا مــن مراكـ تصــدير النمــاذ املمســوخة واملشــوهة مــن علمــاء الــبالط،أضــحت فيـ الســاحة اإلســالمية
 فضــال عــن النرريــات الفكريــة املتطرفــة الــي تبنتهــا امللسســات املشــبوهة الــي ســعت اىل،وفقهــاء الســلطة
. ن ْشرها يف أااء العام اإلسالم
ومبـا،  ومـن أجـل اإلملـا بـتلرا البح،إن السيد اخلوئ مـن األعـال الـذين قلمـا اـود ال مـان مبـ لهو
تضــمن املبح ـ األوس مخســة مطال ـ،يتناس ـ وعنوان ـ فقــد اقتض ـ البح ـ أن يكــون يف مباح ـ ثالثة
 فيمــا كــان املبح ـ ال ــاين مبطال ـ ثالثــة أبــرات،حتــدثت عــن الســرية الذاتيــة للســيد اخلــوئ بكــل أبعادهــا
ت،اما املبح األخري فقد كان يف اآلثار املرتتبة عل ال عامة العلمية، أسباب ال عامة العلمية للسيد اخلوئ
. فاملصادر املعتمدة من قبل الباح، النتائ الي ضت عن البح
وختا الكال مسك اخلتا بتج س الشكر للع ي العال وأفضل التحايا والسال عل سيد األنـا وآلـ
. الكرا
Abstract
Praise be to Allah and the best prayer and delivery Muhammad and The
God of the good and virtuous.
I have from God the Almighty to the people, that sent them prophets,
evangelists and, warning, and make them guardians Msthfezan, Icon
religion of Allah with their blood, even if they went bequeathed his law
nation scientists Nabih Mustafa (peace be upon him), who said, including
the master objects (God bless him and his family): ((my scientists Kanbea
Children of Israel)) (*), and mentioned in the talk that he ((if the Day of
Resurrection Allah gather people in one hand, and put the scales, Viozn
blood of the martyrs with outrigger scientists, are likely outrigger scientists
on the blood of the martyrs)) (1), if thet we have it taught us a vendor
scientists and their status, and their role in keeping Nations and provided
the fabric, and perhaps this is why the researcher to stand on one of the
examples, and practical Torgoman to talk above, and I mean by Mr. alKhoei (may), which DAI including not exhorts its predecessors scientists
and subsequent to this assumption by the leadership of the Hawza worthily
and well-deserved, and was able Where manages rudderless in a complex
political circumstances, where the enemies of religion and creed and
community of tyrants Baath buried, waiting for opportunities and Atnzeron
lapses, in order to pounce on the Hawza in Najaf, and achieve ends
masters in the end the entire existence, it represents the edifice best able
to embody the thesis Islamic sincere, at a time when becoming the Islamic
arena, a center of export distorted and deformed tiles scientists and
scholars power models centers, as well as extreme intellectual theories
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adopted by the suspicious institutions that sought to publish in throughout
the Muslim world.

المبحث األول :حياة السيد الخوئي
املطلب األول :والدته ونشأته:

السيد اخلوئ هو السيد أبو القاسو ابن آيـة ا) السـيد علـ أكـرب اخلـوئ بـن السـيد هاشـو بـن السـيد
(6
عل أصغر ينته نسب اىل اإلما موس بن جعفر .
والواقـ إن مــن يــرو أن يقــف عل ـ أعتــاب هــذا العلــو العــيلو نشــتة ونســبا ،ال حيتــا لك ــري عنــاء ،أو
عريو جهد ،إذ يكفي أن يتصفع س ْفر اجلليل (معجو رجاس احلدي يف اجل ء ال ال والعشرين ،ليتخذ
بيــد الســيد اخلــوئ نفسـ  ،ليحدثـ عــن نفسـ  ،بعــد أن يصــل يف فهــر املعجــو املــذكور اىل ا ـ فيقــوس:
((ولدت يف بلدة (خوى من بـالد أذربيجـان يف الليلـة اخلامسـة عشـر مـن شـهر رجـ سـنة (2723ه ـ ،
وها نشتت م والدي وأخويت،وأتقنت القراءة والكتابة وبعت املباد ،حع حدل االختال الشديد بن
األمـ ـ ـ ــة،ألجل حادثـ ـ ـ ــة املشـ ـ ـ ــرولة،فهاجر املرحـ ـ ـ ــو والـ ـ ـ ــدي مـ ـ ـ ــن اجلهـ ـ ـ ــا اىل النجـ ـ ـ ــف األشـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــنة
(2718هـ ،والتحقت ب يف سنة (2770هـ برفقة أخ االكرب املرحو السـيد عبـد ا) اخلوئ ،وبقيـة أفـراد
عائلتنا (. 5
وحــن وصــل الســيد اىل النجــف االشــر ،وحل يف عـرين جــد أمــري املــلمنن ،ابتــدأ رحلتـ العلميــة
بقراءة العلو األدبية واملنط .
املطلب الثاني:أساتذته.

ق ـرأ الســيد اخلــوئ الكت ـ الفقهيــة واألصــولية لــدى لائفــة واســعة مــن أعــال حــواة النجــف االشــر
العلميــة.عل رأســهو والــد العالمــة ،وحضــر الــدرو العليــا (املبح ـ اخلــار عــا (2778هـ ـ عل ـ
أكابر علماء امان آنذاإ وهو(: 4
 .2آية ا) فتع ا) املعرو بشي الشريعة األصفهاين (ت2779هـ .
 .1آية ا) الشي مهدي املااندراين (ت2785هـ .
 .7آية ا) الشي ضياء الدين العراق (ت2742هـ .
 .6آية ا) الشي حممد حسن األصفهاين (ت2742هـ
 .5آية ا) الشي حممد حسن النائيين(ت2755هـ .
 .4آية ا) السيد حمسن احلكيو (ت2790هـ .
–هولند \عدد خـاص عـن اإلمـا اخلـوئ املرجـ

: - 6جملة املوسو \اكادميية الكوفة \املرك الوثائق لرتال أهل البيت(
الشيع األكرب \.157
 - 5السيد اخلوئ (ت2627هـ :معجو رجاس احلدي \ الطبعة اخلامسة (2627هـ .10\17
. : - 4ن  + 10\17الشاهرودي :نور الدين :املرجعية الدينية ومراج االمامية \لهران – إيران (264هـ \.257
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وغــريهو مــن جهابــذة الفق ـ ،وكان قــد تتلمــذ عل ـ األصــفهاين و النــائيين يف الفق ـ واألصــوس،أك ر مــن
غريتا،إذ حضر عل كل منهما دورة كاملة يف األصوس،وعدة كت يف الفق .
كم ــا ان ـ ـ ق ــرر حب ـ ـ ك ــل منهما،وقـ ــد ب ـ ـ ا جن ــو السـ ــيد اخل ــوئ يف ـ ــاء احل ــواة العلميـ ــة يف النجـ ــف
االشــر ،فحاا يف الروايــة ـ ـ بعــدة لــرت ـ ـ إجــااة مجلــة مــن الفقهــاء العرــا ،ومن تلــك الطرت،مــا روا عــن
ش ـ ــي الن ـ ــائيين ع ـ ــن ش ـ ــي الن ـ ــوري بطرق ـ ــة احمل ـ ــررة يف كتابـ ـ ـ (مس ـ ــتدرإ الوس ـ ــائل املعروف ـ ــة ب ـ ـ ـ (مواقـ ـ ـ
النجو ،املنتهية اىل أهل البيت .
(3
يـ حب ـ بالبالغــة والبيان،واملقــدرة العاليــة علـ إيصــاس أفكــار اىل لالبـ ،وبلــل مــن املكانــة العلميــة
السامية ماجعل املرج العا ،واعيو احلواة العلمية يف النجف االشر .والشيعة يف أااء العام.
فتــتت ل ـ بــذلك م ـ ام يتــتت للســابقن ل ـ واملتــتخرين عن ـ ((بوصــف األســتاذ األكــرب واملرج ـ الــديين
األك ر ( 8تقليدان يف العام اإلسالم .
املطلب الثالث :تالمذته:

لعــل يفــا ميي ـ الســيد اخلــوئ هــو ك ــرة تدريس ـ يف احلــواة العلميــة ،وألق ـ حماض ـرات يف الفق ـ (البح ـ
(9
در مجل ــة م ــن
اخل ــار  ،وأمت دورت ــن ك ــاملتن ملكاس ـ ـ الش ــي األنص ــاري
(ت2182ه ـ ـ ،كما ّ
الكت ـ األخــرى،ودورتن كــاملتن لكتــاب الصالة،وشــرع يف  13ربي ـ األوس عــا (2733هـ ـ يف تــدريس
(20
فروع (العروة الوثق للسيد الي دي(ت  2773هـ فبدأ بكتاب الصالة.
إن من أهو الصفات العلمية للسيد هو انفراد عن غري من املراج ،وانصراف اىل تدريس تفسري الفران
الكر ،وقد استمر عل ذلك برهة من ال من،غري أن ظروفان حالت دون حتقي رغبت يف إ ام (، 22وقد أمثر
تدريسـ ـ يف احل ــواة ع ــن ب ــروا مجـ ـ غف ــري م ــن للب ــة العل ــو الديني ــة 21(،أض ــحوا فيم ــا بع ــد م ــابن جمته ــد
وأه ــل بيت ـ الط ــاهرين ،وال ــدعوة اىل اخل ــري
ومرج ،انتشــروا يف أص ــقاع األرض،لن ْش ــر فق ـ املص ــطف
والفضيلة،لعل من أبراهو:
 .2آية ا) العرم السيد الشهيد حممد باقر الصدر (ت2601هـ
 .1آية ا) العرم السيد عل السيستاين (معاصر .
 .7آية ا) العرم السيد حممد سعيد احلكيو (معاصر .
 .6آية ا) العرم الشي حممد إسحات الفياض (معاصر .
 .5آية ا) الشي باقر االيرواين (معاصر .
: - 3الغروي  :حممد(معاصر :م علماء النجف األشر  /ط2610(2هـ ال قلن بريوت ـ لبنان .529/1
 - 8الشاهرودي  :املرجعية الدينية ومراج اإلمامية .256/
: - 9السيد اخلوئ :معجو رجاس احلدي \.11\17
. : - 20ن .11\17
. : - 22ن .11\17
 - 21بلل تالمذة السيد اخلوئ أك ر من (ستمائة تلميذ :جملة املوسو \.133
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 .4السيد الشهيد عبد الصاح احلكيو بن حمسن احلكيو.
 .3السيد عبد الع ي الطبالبائ .
 .8الشي عبد اهلادي آس راض النجف (معاصر .
 .9السيد عبد الكر االردبيل املوسوي (معاصر .
 .20الشي مرياا جواد التربي ي (معاصر .
 .22الشي امحد البهاد (معاصر .
 .21السيد عالء الدين حبر العلو .
 .27الشي باقر شريف القرش (معاصر .
وغريهو يفا قد يطوس املقا بذكرهو،وقد انربى مج كبري من تالمذت لتقرير أحباث ،والتعلي عل فتاوا
كالش ـ ـ ـ ــي الفي ـ ـ ـ ــاض(، 27وامل ـ ـ ـ ــرياا جـ ـ ـ ـ ـواد التربيـ ـ ـ ـ ـ ي( 26والس ـ ـ ـ ــيد حمم ـ ـ ـ ــد الروم ـ ـ ـ ــاين (، 25والس ـ ـ ـ ــيد علـ ـ ـ ـ ـ
الشاهرودي(، 24والسيد عالء الدين حبر العلو (، 23وسواهو.
املطلب الرابع :مؤلفاته وآثاره:

ت ــرإ الس ــيد اخل ــوئ إرث ــا علميـ ـان ثـ ـران تقا تـ ـ عل ــو الفقـ ـ واألص ــوس والتفس ــري والرجاس،وغريها،حتكيـ ـ
املصنفات واملللفات املتناثرة يف القضايا املعرفية املتنوعة،لعل من أبراها (: 28
 .2البيان يف تفسري القران.
 .1أجود التقريرات (( 29تقرير حب أستاذ النائيين
 .7تكملة منها الصاحلن.
 .6مباين تكملة منها الصاحلن.
 .5كذي وتتميو منها الصاحلن.
 .4املسائل املنت بة.
(10
.
 .3تعليقة عل العروة الوثق
 .8رسالة يف اللبا املشكوإ.
 .9نفحات اإلعجاا.
 : - 27الشي الفياض :حممد اسحات :حماضرات أصوس الفق (تقرير حب اخلوئ  /مطبعة النجف(. 2781
 - 26يف كتاب صراط النجاة.
 : - 25تعليقات عل مناسك احل للسيد اخلوئ .
 : - 24عل الشاهرودي :دراسات يف أصوس الفق (تقرير حب اخلوئ .
 : - 23السيد اخلوئ  :مصبام األصوس (تقرير حب اخلوئ للسيد عالء الدين حبر العلو .
 - 28تطرت السيد اخلوئ لذكرها يف معجم  : ،املعجو  +16/17الغروي :م علماء النجف األشر  ،529/1وغري .
 - 29يشــتمل عل ـ مباح ـ أص ـولية معمقــةفيها عصــارة الفكــر األصــو للســيد اخلــوئ والشــي النائيمين،ويعــد أوس أثــر للســيد
اخلوئ  : .احلسيين اللوسـايت :حسـن(ت2600ه ـ  :نـور األفهـا يف علـو الكـال /حتقيـ ابـراهيو اللوسـايت /ملسسـة النشـر االسـالمية
/ط2615(2هـ .75/2
 - 10يتضمن آراء السيد اخلوئ وفتاوا وتعليقات عل كتاب العروة الوثق للسيد الي دي.
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 .20منت الرسائل.
 .22منت توضيع املسائل.
 .21تعليقة عل املسائل الفقهية.
 .27مناسك احل (عري .
 .26مناسك احل (فارس .
 .25تعليقة املنه ألحكا احل .
وغريها من املللفات الي جاد ها فكر السيد اخلوئ

.

املطلب الخامس:وفاته:

م ـ ك ــل م ــا ام ب ـ م ــن الض ــعف واهل ـ اس وه ــو يف م ــرض امل ــوت،غري أن ـ م يك ــن لينقط ـ ع ــن اإلفت ــاء
والبحـ  ،وكــان ألقـ العلمـ وتتـ التفارقــا  ،حــع أيامـ األخــرية ،الــي أصــي فيهــا بنكســة يف قلبـ ،وكان
ذلــك يف أوائــل عــا (، 2997ونقــل عل ـ أثرهــا إىل مستشــف ابــن النفــيس يف بغــداد،وم يع ـ بعــدها
لويالن،فرحل اىل الرفي األعل يف صفر من نفس العا ،ودفن وار جد أمري امللمنن ،وأرخت وفات
بتبيات لألستاذ الدكتور حممد حسن الصغري كتبت عل واجهة قرب وه :
وأصا ا ا ا ا ااب الخا ا ا ا ا ااوئي ا ا ا ا ا ااه د ا ا ا ا ا ا
وهك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا عاق ابا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الم قا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ح ا ا ا ااا مب ا ا ا ا ا ()13
إ ا ا ااا حن ا ا ااا لا ا ا ا

لم ا ا ا ا ااا اص ا ا ا ا ااطف نا لله ا ا ا ا اادى مرج ا ا ا ا ااا
وم ا ا ا ا ا ن علا ا ا ا ااي قا ا ا ا ااد د ا ا ا ا ا ااا موق ا ا ا ا ا ااا
ا ا ا ا ا ااودي ا ا ا ا ا اااه ز لها ا ا ا ا ااا مسم ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

المبحث الثاني :أسباب الزيامة الدينية للسيد الخوئي.
ال بـد قبــل اخلــوض يف أســباب ال عامــة،من التطـرت اىل معــق ال عامــة ،فقــد ورد يف كتـ الصــحام،بان
املراد منها هو السيادة،ف عيو القو  :سيدهو ورأسهو الذي يتكلو عـنهو،واعو يـ عو اعامـة  ،أي  :صـار
(11
هلو اعيما سيدا
مبي ـ ة ميك ــن عــدها م ــن أه ــو األســباب ال ــي منحت ـ االنف ـراد ع ــن س ــائر
ي ـ عص ــر الس ــيد اخلــوئ
األعصار الي مرت ها حواة النجف األشر العلمية،وه تولي اعامـة احلـواة العلميـة،عل اـو م يكـن
لغري ،يفن سبق ،أو خلّف من املراج ،فقد كان اعيو الشيعة يف العام،ودان ل أبناء املذه يف كل أصقاع
املعمورة بالوالء والطاعة.من هنا فان اعامت يف ـ الواق ـ ظاهرة تستدع اإلعجاب والتتمل والبح ،وهذا
مــادع الباح ـ لغــور أسرارها،وســرب أغوارها،واســترهار األســباب الكامنــة وراءهــا ،والــي تتبلــور يف تقــدير
الباح يف أبعاد ثالل تناثرت يف مطال ثالثة ه :

 : - 12حممد حسن الصغري :فق احلضارة .67/
 : - 11الفراهيدي :كتاب العن .746/2
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املطلب األول :البعد العلمي :

فمكانة السيد اخلوئ العلمية ونشال احلواوي الد وب ليلـة توليـ ـ ـ علـ كـرب سـن ـ ـ ملنصـ ال عامـة
الدينيــة يكشــفان عــن جانـ مهــو مــن جوانـ ش صــية،الي أهلتـ هلــذ املكانــة،ولك نلــو وانـ هــذ
البعد ينبغ التعرض ل ضمن اجلهات اآلتية:
األولى :اج هاده:
انتقــل الســيد اخلــوئ مــن اذربااــان اىل النجــف االشــر ول ـ مــن العمــر ثــالل عشــر ســنة واخنــرط يف
السلك احلواوي متنقالن بن درو البح اخلار وهو ملا ي س شابان يافعان ،فكان لذلك أثرا بالغان يف نبوغ
العلم يف وقت مبكر قياسان ألقران ،وكان لتعدد املناه األصولية – آنذاإ – يف حـواة النجـف مدخليـة
كبرية يف صقل هذا النبوا،فقد أفاد السيد اخلوئ من مدار ثالل(. 17
كـان أرباهـا مـن أســاتذة السـيد اخلوئ ،تباينـت الـر ى األصــولية فيمـا بينها،فمدرسـة األصـفهاين كانــت
متتثرة باملنه الفلسف ،ألفا تعكس توج الشي األصفهاين ،الذي اششتفهر بالفلسفة واحلكمة،وقد كان
متتهلان كما يعرب عن البعت.
أما مدرسة اقا ضياء العراق فرمبا كانت عل خـال مدرسـة األصـفهاين،إذ أنـ كانـت تعتمـد املـنه
العلم اخلال دون اآلراء الفلسفية،فيما كانت مدرسة الشي النائيين جامعة للمنهجن الذا فقد غطت
مدرسة النائيين عل مدرسة العراق واألصفهاين،
واحل أن وجود املدار ال الل يف الساحة العلميـة حلـواة النجـف األشـر ،كان لـ أثـر بـالل يف كيةـة
الرــرو للســيد اخلــوئ ألن امـ بــن هــذ املــدار ال الل،ويبلورهــا يف مدرســة خاصــة،عرفت فيمــا بعــد
مبدرســة الســيد اخلــوئ ( ، 16واســتطاع برباعــة أن يبـ ّـن أســا آراء األصــفهاين وحيــل لالســو أفكــار ،م مــا
يكتنفه ــا م ــن عم ـ فلسف ،واس ــتطاع أن ام ـ ب ــن دق ــة الفيلس ــو ،وعرفيات الفقي ـ ،من دون أن تش ــعر
بتفاوت يف مستوى األداء(. 15
ولعــل يف قول ـ الــذي ينقل ـ عن ـ تلميــذ وخليفت ـ الســيد السيســتاين،ما يكشــف عــن احتوائ ـ وهضــم
ألفك ــار أس ــاتذت ،إذ يق ــوس(( :لك ــل شـ ـ عل ــة مادي ــة وعل ــة ص ــورية،والعلة املادي ــة ألص ــولنا أفك ــار الش ــي
(. 14
األصفهاين الكمباين،والعلة الصورية ل أفكار احملق النائيين
م ــن هن ــا أص ــبحت آرا ت ــذكر اىل جانـ ـ آراء أس ــاتذت ،وقد س ــاعد عل ـ ـ ذل ــك قربـ ـ م ــن أس ــتاذ
النائيين،ورمبا ذه بعـ ت البـاح ن اىل أن املدرسـة األصـولية بـدأت بالشـي املفيـد وانتهـت بالسـيد اخلـوئ
(. 13
 : - 17جملة املوسو.260 /
 : - 16جملة املوسو .260/
 : - 15الشــي االصــفهاين )ت2742ه ـ  :حاشــية املكاسـ  /حتقيـ عبــا حممــد الســباع /ط22628ه ـ  /مطبعــة العلميــة/
املقدمة ص.8
. : - 14ن \.234
 - 13الشاهرودي:املرجعية الدينية ومراج االمامية \25
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وبعبارة أخرى إن اما التجديد األصو ،م حيسن أن ميسك بـ مـن املتـتخرين ،م ـل مـا بـرع بـ السـيد
اخلوئ ،وان التجديد يف أصوس الفق بعد ،ال يعـدو أن يكـون جتديـدان يف العـرض واألسـلوب والتبويـ إن
م يكن تكرار واجرتارا،وم يكن باملستوى الذي يرق الن ينعـت أصـحاب بـتفو أصـحاب مدرسـة كالسـيد
.
اخلوئ
من ت تتضع لنا اجلوان العلمية هلذ الش صـية.الي كـان مـن شـافا أن ترتفـ بصـاحبها اىل مسـتوى
اعامة احلواة العلمية يف النجف االشر من جهة،واحملافرة عل أسباها من جهة أخرى.
النا :أعلم ه:
احد،بيــد أن
قــد يرتائ ـ للــبعت ان ـ ال فــرت بــن أعلميــة املرج ـ واجتهاد ،وأفمــا يفضــيان اىل معــق و ْ
الواق ـ يكشــف خــال ذلك،فقــد يكــون العــام جمتهــدا أحيانــا،وال يكــون األعلو،وقــد يكــون جمتهدااألن ـ
األعلو بن أقران ،وهذا ما حر بـ السـيد اخلـوئ ـدارة واسـتحقات،تعرب عـن ذلـك اإلشـراقات العلميـة
املتمي ة يف تترن ،مضافا إلبداع األصو والفقه اللذان تقا هما م غري من اجملتهدين.
لعــل مــن أبراتلــك اإلش ـراقات ،إبداعات ـ يف احلقــل الرجا ،فقــد كــان حب ـ رجالي ـان بارعان،ومتتبعــا ضــليعان
بــتحواس الرجــاس ،تكشــف ع ـن ذلــك موســوعت الرجاليــة املعروفــة (معجــو رجــاس احلــدي  ،الــي تعــد مــن
احدل ما كتـ يف الرجـاس ومـن أك رهـا مشـوالن ،ومـن خصـائ هـذ املوسـوعة وم اياهـا ((انـ قـد ذكـر يف
مجيـ رواتـ ،ومن روى عــنهو يف الكتـ األربعة،وقــد يــذكر مــا يف غريهــا أيضا،والســيما
ترمجــة كــل شـ
(18
.
رجاس الكش ،فقد ذكر أك ر ما في من الرواة ،واملروي عنهو
واحل ـ ـ إن معجـ ــو رجـ ــاس احلـ ــدي للسـ ــيد ينبـ ــئ عـ ــن مقـ ــدرة عالية،وإحالـ ــة تامـ ــة بـ ــتدوات علـ ــو
الرجاس،أنتجت هذا العطاء،حع أصبحت ارا يف الرجاس،من أهو ما يرج إلي احملققون.
ورمبــا ك ــان ال ــداع يف ذلــك أن الس ــيد م ــن أك ــر الرج ــالين تش ــددان يف مســائل اجل ــرم والتع ــديل (، 19
باعتبار أن السند من أهو مـا تتكـئ عليـ الروايـة املسـتقاة مـن املعصـو  ،هـذا أوال،وثانيـان مـا ابتـق عليـ
عائقـا أو مانعـا
منه السيد الرجا من موضوعية ،فلو يكـن انتسـاب العقائـدي ملدرسـة أهـل البيـت
مــن إبــداء آرائ ـ العلميــة،وم يدفع ـ اىل احملابــاة أو اجملاملــة،إذ يصــرم بتن ـ ((م ت بــت صــحة مجي ـ روايــات
(. 70
الكايف ،...بل إن بعضها يطمتن بعد صدورها من املعصو
هــذا يف مقابــل مدرســة اجلمهــور احلدي يــة،الي تــرى إن كــل مــا ورد يف صــحيع الب ــاري صــحيع،ألن
اصع كتاب بعد كتاب ا) (. 72

 - 18السبحاين(معاصر  :كليات يف علو الرجاس/ط2626(7هـ  /ملسسة النشر اإلسالم .264/
 : - 19الصغري :جالس الدين(معاصر :من عند علو الكتاب /ط2629(2هـ  /دار األعرا للدراسات .226/
 - 70معجو رجاس احلدي .84/2
 : - 72ابن حبان(ت756هـ :صحيع ابن حبان /حتقي شعي األرنلوط /ط2626(1هـ /ملسسة الرسالة /املقدمة ص.17

258

الزعام الدين للس د الخوئي أسبابها آثا ها

ومــن اجلــدير بالــذكر انـ نر ـران ألتيــة كتــاب معجــو رجــاس احلــدي ،انربى بعــت العلمــاء اىل تل يص ـ
بكتاب ا ا (املفيد من معجو رجاس احلدي (. 71
أمـا جهـود الســيد يف جمـاس التفســري،فإفا ال تقـل عــن نرريكـا يف علــو الرجاس،فقـد ألّــف كتابـ املعــرو
(البيان يف تفسري القران  ،الذي يعد واحدان من اجلواهر النفيسة الي فل منها الشي حممد جـواد البالغـ
(ت2751هـ .
واحلـ إن السـيد قـد أضـا بتلـك اخلطـوة ـ ـ خـوض غمـار التفسـري ـ ـ منهجـا جديـدا م يكـن متلوفــا يف
احلــواة العلميــة ،كــون جهودهــا ترك ـ ت باالجتــا الفقه ـ واألصــو املعــين بدراســة أدوات وآليــات اســتنباط
احلكو الشرع من خالس روايات املعصومن .
يدر التفسري جنبان اىل جنـ مـ الفقـ واألصوس،مسـتغالن
وكيفما يكن األمر فقد كان السيد اخلوئ ّ
(77
أيا التعطيل يف ذلك،ودأب عل ذلك لفرتة لويلة .
املفســر ينبغ ـ علي ـ ((أن اــري م ـ اآليــة ،حي ـ جتري،ويكشــف عــن معناهــا حي ـ
ملكــدان عل ـ أن ّ
تشري،ويوضع داللتها حيـ تدس،عليـ أن يكـون حكيمـان حيـ تشـمل اآليـة علـ احلكمـة،وخلقيان حيـ
ترشــد اآليــة اىل األخالت،وفقيه ـان حي ـ تتعــرض للفق ـ ،واجتماعيان تبح ـ يف االجتماع،وشــيةان آخــر حــن
ينرر يف أشياء أخر ( ، 76وقد داف يف بيان عن شبَ التحريف الي ت ار من قبل املستشرقن من جهة،أو
من قبل بعت فرت املسلمن الذين يتهمون الشيعة بتحريف القران من جهة أخرى،فيقوس -داحضان م اعو
اجلــانبن – بعــد أن يســتعرض الشــب ،ويفندها شــبهة شــبهة(( :إن حــدي حتريــف الق ـران حــدي خرافــة
وخياس،ال يقوس ب ،إال من ضعف عقل ( ، 75كما اثبت كافت الروايات القائلة بن وس القران عل سبعة
أحر ،متشـهدا حبـدي اإلمـا البـاقر ((إن القــرآن واحـد نـ س مـن عنــد واحـد (، 74كمـا انـ تصــدى
حلم ــالت الغ ـ و ال ق ــايف الغ ــري ال ــي س ــعت باجت ــا الني ــل م ــن س ــالمة الق ـران،حن قام ــت إح ــدى املط ــاب
االنكلي ية األمريكية يف بوالت مبصر عا ( 2921بتتليف كتاب حتـت عنـوان (حسـن اإلاـاا يف إبطـاس
اإلعجاا ،فتلف السيد – ردان عل هذا التوج – كتابان بعنوان (نفحات اإلعجاا (. 73
ولعــل مســك اخلتــا يف هــذا الشــاهد الــذي يكشــف عــن املقــا العلمـ للســيد اخلوئ ،مــا نقلـ الشــي
هاشو اآلمل وهو من تالمذة احملق آقا ضياء العراق (ت2742هـ ،ويفن كت تقريرات ،يف كتابـ (بـدائ
األفكار  ،ان فسةل ملاذا ال حتضر حب احملق النـائيين ؟ فتجـاب :ألنـ حمـاط بتسـود ينقضـون كـل إشـكاس
يورد عل احملق وهو السيد أبو القاسو اخلوئ ،والشي حسن احلل (. 78
 : - 71اجلواهري :حممد(معاصر  :املفيد منمعجو رجاس احلدي /ط2616(1هـ  /مكتبة احملاليت قو ـ ايران.
 : - 77جملة املوسو .233/
 - 76السيد اخلوئ  :البيان يف تفسري القرآن.21 /
. - 75ن .233/
 - 74الكليين :حممد بن يعقوب(ت719هـ  :الكايف /حتقي عل أكرب غفاري/ط /6دار الكت االسالمية ـ لهران .47/1
 : - 73معج ــو رج ــاس احل ــدي  +16/17البي ــان يف تفس ــري الق ــرآن /ه ــام  ،58إذ أش ــار الس ــيد هل ــذا الكت ــاب يف ه ــذين
املصدرين.
 : - 78جملة املوسو 203 /ـ .244
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النالن :مرج ه:
توىل السيد حمسن احلكيو اعامة احلـواة ـ ـ بعـد وفـاة السـيد أي احلسـن األصـفهاين (ت2745هـ ــ،
يف امن كادت أن كيمن في أفكار اإلحلاد عرب التوجهات الشيوعية،الي بدأت تتس شيةا فشيةا ،غري أن
فتاوى السيد احلكيو،الي م لت ال ورة ال قافية آنذاإ كانت باملرصـاد،فحالت دون انتشـار ،كما أنـ سـع
اىل مج كلمة الشع العراق ،حن أفع ـ وبكل جرأة وشجاعة ـ حبرمة مقاتلة األكراد،حع إذا شاءت يد
القـدرة اإلهليــة مبفارقــة هــذا ال عيو،اســتلو الســيد اخلـوئ بعــد اعامــة احلــواة العلمية،واتســعت قاعــدة تقليــد
شيةان فشيةان،وتوسعت معها اعامت ،ليكون اعيو احلواات العلمية املتناثرة يف أرجاء املعمورة بتسرها(، 79وقد
شــهدت مرجعيتـ ثالثــة أجيــاس مــن تالمذت ـ الــذين بلغ ـوا رتبــة االجتهــاد ( ، 60فــال غــرو إذن أن يســتحوذ
السيد اخلوئ عل منرب البح اخلار ألك ر من سبعن عامان ( . 62ومن اجلدير بالذكر إن السيد اخلـوئ
– حس ما ينقل احد تالمذت وهو آية ا) الشي باقر االيـرواين – نـاس لقـ اعـيو احلـواة العلميـة،حع
يف حياة السيد احلكيو
ولعل من أسـباب ذلك،كمـا يـذكر الشـي االيرواين،هـو ك ـرة لالب ،الـذين اعتـادوا حضـور درسـ حـع
أي ـ ــا التعطيل،ا ـ ــذهو لـ ـ ــذلك اش ـ ــتمال عل ـ ـ ـ العم ـ ـ ـ األصو ،وس ـ ــحر البيان،ووض ـ ــوم املطل ـ ـ ـ ،وجالء
الفكرة،وغريها من الدواع ،الي من شافا شد أوساط الطلبة إىل درس وحب .
املطلب الثاني :البعد اإلداري

إن امل ـراد هــذا البعــد هــو انص ـرا الســيد واهتمام ـ بــإدارة احلــواة العلميــة يف النجــف االشر ،وســائر
احلواات األخرى يف العام اإلسالم ،لذا اقتض البح يف هذا البعد أن يكون عل صنفن:
الصنف األو :إدا ته للحوز ال لم ي النجف اال رف :
ي ـ ـ نرـ ــا احلـ ــواة االقتصـ ــادي والسياس ـ ـ واإلداري عـ ــرب تارنهـ ــا الطويـ ــل باالسـ ــتقالس عـ ــن سياسـ ــة
احلكومــات املتعاقية،فاملرجعيــة ه ـ املســلولة عــن إدارة احلواة،ومتابعــة شــلون لالهــا ،وم يكــن مــن اليســري
مبك ــان،أن ت ــدار احل ــواة العلمي ــة يف النج ــف االش ــر ،تلك امللسس ــة الديني ــة الك ــربى،من قب ــل ش ص ــية
واحــدة،مام تكــن واجــدة ملــلهالت عالية،ومقــدرة فريــدة،تتكفل بتعبــاء مجــة منهــا :إلقــاء درو البح ـ
اخلار ،واإلجاب ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ االس ـ ـ ـ ــتفتاءات ،والتفري ـ ـ ـ ــل للت ـ ـ ـ ــتليف والتصنيف،واالنش ـ ـ ـ ــغاس بالعب ـ ـ ـ ــادة واألوراد
واألذكار،وقضــاء حاجــات الن ـا واحملتاجن،وغريهــا مــن املهــا ،و م ـ كــل هــذ املســلوليات اجلســا  ،ومــا
رافقته ـا مــن التحــديات السياســية اخلطــرية مــن قبــل جهــاا البع ـ احلاكو،فقــد بــرع الســيد يف حســن إدارة
احلواة،ومحايتها،إذ كان يتعهد للبة احلواات العلمية يف النجف،وسائر أااء العام بالرواتـ واملسـاعدات
امل اليـة واملعنويـة لكـ يتفـرا األسـاتذة والطـالب للبحـ والدر ،واعتمـد يف سـد متطلبـات كـل ذلـك علـ
 : - 79جملة املوسو.208 /
. : - 60ن ،234 /نقال عن ولد السيد عبد اجمليد اخلوئ .
. : - 62ن ،188/نقال عن آية ا) الشي باقر األيرواين.
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((املقــدرة التامــة،واإلمكانيات املاليــة الالامــة لــذلك ،بســب الوجــو واألم ـواس الشــرعية اهلائلــة الــي كانــت
تتدف علي من تلف البلدان (. 61
 ،أداراحلــواة العلميــة ليلــة عقــدين ونيــف مــن ال مــان،عل أفضــل
خالصــة القــوس إن الســيد اخلــوئ
الوجو وأكملها،وواج األوضاع السياسية املعقدة بع وقوة،أنبتت عن ات جليلة،و قدرات عالية،كان
هلا ابلل األثر يف حفظ كيان احلواة ومقامها.
الصنف النا ي :اه مامه بال مل المؤسساتي:
ميكــن القــوس أن اإلرهاصــات األوىل للعمــل امللسســايت كانــت يف امــن املرجعيــة الدينيــة للســيد حممــد
قســو امله ــا العلمي ــة واإلداريــة والديني ــة وس ـواها ب ــن تالمذت ـ
مهــدي حب ــر العلــو (ت2121ه ـ ـ ،حن ّ
ومريديـ ،حي كلّـف الشـي جعفــر كاشـف الغطـاء (ت2113ه ـ مبشــللية لتقليـد والفتوى،وأنـاط بالشــي
حســن جنــف (ت2151ه ـ مهمة اإلمامــة يف الصــالة،فيما كــان الشــي شـريف حمـ الــدين مفرغــا للقضــاء
واخلصومات،واضطل هو بتعباء الدر وال عامة الكربى،وإدارة شلون احلواة العامة واخلاصة (. 67
وقــد كــان الســيد اخلــوئ ،أوس مرجـ معاصــر ((اهــتو بالعمــل امللسســايت تاسيسـان ودعمـان (، 66بعــد أن
كانـ ــت مهـ ــا املرجعيـ ــة السـ ــابقة عل ـ ـ مرجعيت ،مقتصـ ــرة عل ـ ـ رعايـ ــة شـ ــلون لـ ــالب احلـ ــواة يف النجـ ــف
االشر ،دون االهتما بالعمل اجلماع أو امللسسايت.
ولعل من ابرا األسباب والدواع ،الي دفعـت السـيد اخلـوئ اىل ايـالء هـذا اجلانـ عنايـة خاصـة،هو
اتسـاع رقعـة التقليـد بالنسـبة لـ ،إذ م يتفـ أن حضـ مرجعـان مـن مراجـ الشـيعة مـن انتشـار جغـرايف واسـ
التقليد،كما حض ب السيد اخلوئ .
والواق ميكن القوس أن السيد جنع بشكل الفت يف أن يت ط برقعة تقليد احلدود القومية واجلغرافية
والعرقية،ليحظ مبكانة مهيبة لدى القاض والداين.
مــن هن ــا فقــد انص ــر الســيد اىل تش ــييد املــدار العلمي ــة والدينيــة واملس ــاجد وامللسســات اخلريي ــة يف
تلــف البل ــدان اإلس ــالمية ( ، 65فش ــم ت ح ــواات ش ــع يف بق ــاع تلف ــة م ــن الع ــام كاهلن ــد وباكس ــتان
وتايلند ودوس اوربا ودوس افريقيا،وغريها.
وألجــل تفعيــل التواصــل وترســي بــن املرجعيــة،وأبناء املــذه يف أاــاء العــام املرتاميــة ،أمــر بتتســيس
(ملسس ــة اإلم ــا اخل ــوئ اخلريي ــة  ،ال ــي قامـ ــت – وبف ــرتة قص ــرية – مبش ــاري ديني ــة واجتماعي ــة وثقافيـ ــة
ض مة،ويف عدة دوس،أضحت بسببها ملسسة عاملية (، 64كما ان اهتو بتتمن مرتبات لالب العلو يف
احلواات امل تلفة ،فضالن عن رعايت للمل رات واملهرجانات الكربى كرعايت للمل ر العامل الذي انعقد يف
 - 61الشاهرودي :املرجعية الدينية ومراج اإلمامية.256/
 : - 67حبر العلو (ت2121ه ـ  :الفوائد الرجالية /حتقي حممد صادت حبر العلو  ،حسـن حبـر العلـو  /ط/2مكتبـة الصـادت ـ ـ
لهران .62/2
 : - 66جملة املوسو .202/
. : - 65ن .234/
 : - 64الشاهرودي :املرجعية الدينية ومراج االمامية .256/
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لن ــدن م ــن  10 -28م ــن ذي احلج ــة احل ـرا ع ــا (2620ه ـ ـ مبناس ــبة م ــرور أربع ــة عش ــر قرن ـان عل ـ ي ــو
الغدير(. 63
التشي إذا أفريد ل اإلقصاء والتهمي يف داخل العـرات أيـا اعامـة السـيد اخلوئ ،فقـد
خا ة القوس إن ّ
قف ّدر ل أن ينتشر خار العرات بشكل كبري،كان السيد سببان مباشران يف هذا االنتشار.
املطلب الثالث :البعد السياسي:

،إذ واف تو السيد اخلوئ ل عامـة
ويتجسد يف الوض السياس الذي راف مرجعية السيد اخلوئ
احلــواة العلميــة ،م ـ اســتال ح ـ ب البع ـ ملقاليــد احلكــو يف الع ـرات اثــر انقــالب اســود،وقد كشــف نرــا
احلكو،ومنــذ أيــا حكمــة األوىل عــن نيتـ املبيّتــة يف إفــاء التيــار اإلســالم املتم ــل بــاحلواة العلمية،وتصــفية
رموا .
واحل إن السيد أدرإ أيا اعامت للحواة أك ر مـن عقـدين،من حكـو حـ ب البعـ املقبور،الـذي قـا
خــالس العقــد األوس منهمــا،واعين بـ ســبعينات القــرن املنصــر بإقصــاء قيــادات احلركــات اإلســالمية،وللبة
احلواة العلمية،فيما سع يف بداية العقد ال امن وما بعـد ،اىل تصـفية الرمـوا الدينية،وشـن احلمـالت املريعـة
يف االعتقــاس والقتــل والتعذي ،ابتــداء باعتقــاس تلميــذ الســيد اخلــوئ آيــة ا) العرمـ الســيد الشــهيد حممــد
بــاقر الصــدر (ت 2601ه ـ وأخت ـ العلويــة الطــاهرة بنــت اهلدى،وإعــدامهما فيمــا بعد،ونشــر الرع ـ
والف ع يف أوساط الشع العراق ،من خالس اإلعدامات العشوائية اهلائلة،من غري جر ،أو ذن .
مــن هنــا كــان العقــد ال ــامن مــن القــرن املنصــر  ،مــن أحلــك الرــرو والفـرتات الــي مــر هــا العرات،وقــد
كانت احلواة العلمية عرين العلماء ومتوى الفقهاء،املستهد األوس لدى نرا احلكو،فه تشكل اخلطر
األكرب الذي يهدد الوجود البع االن الفكر احلواوي كشف يف وقت مبكر أبعاد امل ط ،الذي را من
ورائ ـ ح ـ ب البع ـ القضــاء عل ـ اجلــذوة اإلســالمية يف العرات،وقــد رام ضــحية هــذا الوض ـ احلــر اآل
الشــهداء وا ملعتقلــن مــن علمــاء احلــواة ،ومراجعهــا وفضــالئها ولالها،بــل إن محــالت التصــفية اجلســدية م
تست ن حع األلفاس،كما حصل م أجناس وأحفاد السيد حمسن احلكيو ( ، 68وقد نالت عائلـة السـيد
حران وافران من هذا الرلو واجلربوت ،إذ اغتاس النرا ولد السيد حممد تق اخلوئ ،فيما هاجر
اخلوئ
من بق من ولد اىل خار العرات،وحينما ثار الشع يف انتفاضت الشعبانية العارمة عا ( 2992الي
كـ ــان للسـ ــيد دور ال ـ ــوري فيها،اعتقـ ــل النرـ ــا احلـ ــاكو السـ ــيد السيسـ ــتاين والشـ ــي الربوجـ ــردي والشـ ــي
الغروي،وقــد تــواع ســجنهو بــن فنــدت دار االســال ومعســكر الــراااة ومعتقـل الرضـوانية ( ، 69وكــان املــوت
لالبهو يف كل ذلك.

 : - 63الشاكري :رب قرن م العالمة األميين.706 /
 : - 68احلكيو :عبد الصاح  :منتق األصوس (تقرير حب الروحاين /ط2624(1هـ  /مطبعة اهلادي /املقدمة .24
 - 69حبر العلو :حممد صادت حممد باقر :االما السيستاين شي املرجعية املعاصرة /النجف االشر .66/
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هذا الوض املعقـد بكـل أدوار حبكمـة وانـاة وصـرب،حفظ هـا كيـان احلـواة
وقد واج السيد اخلوئ
مــن كيــد النرــا احلــاكو،م كــل مــا يعــاين مــن الضــغ النفس ـ الكبــري والتضــيي اخلــان ،من قبــل ــابرات
النرا ،وقــد أجلــا هــذا الرــر القــاهر لائفــة مــن فضــالء احلــواة العلميــة يف النجــف االشــر ،اىل مغــادرة
العرات،كمــا دف ـ الســيد اىل توظيــف النصــي األكــرب مــن القــدرات املالية،واألنشــطة العلميــة للحــواة
خار حدود ها هذا من جان ،من جان آخر فان الرر السياس الصع الي كانت ـر بـ احلـواة
أبان اعامة السيد اخلوئ ،وبقاءها شاخصان علميان ومعلمان معرفيان جليان،رغو التحديات الي حتي ها.
كان من شان أن يبع عل إعجاب الشـيعة وإكبـارهو يف أاـاء املعمـورة،وان تنجـذب إليهـا العقـوس
والقلوب،يفــا س ــينعكس ،ويص ـ بالتا ،باجت ــا تتكي ــد الكفــاءة واالس ــتحقات للس ــيد اخل ــوئ ،وعل كاف ــة
األصعدة يف تو اعامة حواة النجف العلمية.
المبحث الثالث:آثار الزيامة الدينية:
الشك إن اعامة السيد اخلوئ للحواة العلمية يف النجف االشر ألك ر مـن عقـدين مـن ال مـان ويف
تلك الفرتة الصعبة من تاري احلواة – كما مر – تركت آثارا ميكن حصرها بالنقاط اآلتية.
أوالـ ـ انتشــار احلــواات العلميــة يف أرجــاء العــام اإلســالم ،بعد مــا كانــت مقتصــرة عل ـ حــواة النجــف
االش ـ ـ ــر  ،وق ـ ـ ــو املقدس ـ ـ ــة،فقد أفنش ـ ـ ــةت ح ـ ـ ــواات علمي ـ ـ ــة ك ـ ـ ــرية يف ب ـ ـ ــالد اخللي ،واورب ـ ـ ــا،وبالد اس ـ ـ ــيا
.
وافريقيا،وغريها،كانت تلق رعايتها وعنايتها من السيد اخلوئ
ثانيا ـ يف الوقت الذي كان في التيار اإلسالم حماربان يف العرات،فقد لق رواجان وانتشاران واسـعان وكبـريان
خــار العـرات متمـ الن بــاملراك اإلسالمية،وامللسســات ال قافيــة،الي أخــذت علـ عاتقهــا الــدعوة اىل الفكــر
اإلسالم ،ون ْش ــر اإلس ــال احملم ــدي األص ــيل،وقد ك ــان هل ــا دوران كب ـريان يف ج ــذب تع ــالف أبن ــاء ال ــديانات
األخرى معها،فكان من آثارها دخوس لائفة واسعة منهو يف الـدين اإلسـالم ،واخنرالهو يف مـذه أهـل
البيــت لع ــل منهــا :امللسس ــة ال قافي ــة يف بريطانيــا،مرك اإلم ــا اخل ــوئ يف نيويورإ،ومدينــة العل ــو يف ق ــو
املقدسة،واملدينة اجلامعية يف بومباي –اهلنـد،واملراك الدينيـة يف إسـال آبـاد -باكستان،فضـالن عـن املـدار
واملساجد املواعة يف بلدان العام.
للحـواة العلميـة يف النجـف االشـر ،وأظهرها
ثال ا -ميكن القوس إن من أجل آثار السيد اخلـوئ
هــو االنتقــاس بالصــوت العراقـ املكبوت،وجتــاوا احلــدود اجلغرافيــة الــي أراد نرــا البعـ احلــاكو حبس ـ يف
إلاره ـ ــا وإ يص ـ ــال اىل بق ـ ــاع تلف ـ ــة م ـ ــن العام،وك ـ ــان م ـ ــن أه ـ ــو نت ـ ــائ ذل ـ ــك ه ـ ــو كس ـ ــر ح ـ ــاج التعت ـ ــيو
اإلسالم ،والع س التا الذي كان يعيش أبناء الشع العراق ،ون ْقل مرلوميت اىل كل أااء العام،وك ْشف
الصــورة احلقيقيــة للنرــا احلاكو،ومــا عق ـ ذلــك مــن إقامــة املــل رات العامليــة والنــدوات ألقطــاب املعارضــة
العراقية الي كان هلا دوران واسعان يف إسقاط نرا الطاغية.
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نتائج البحث
 .2يفع ــد الس ــيد اخل ــوئ واح ــدان م ــن املراجـ ـ املعاصـ ـرين ال ــذين س ــعوا اىل بـ ـ روم التجدي ــد يف البحـ ـ
األصــو ،وقد بــذس عمــر وأفــق دهــر يف هــذا االجتا ،وقــد كــان ذلــك مــن أوس األســباب الــي منحت ـ
األهلية يف ال عامة املطلقة للوجود الشيع .
 .1ميك ـ ـ ــن أن نع ـ ـ ــد الس ـ ـ ــيد ظ ـ ـ ــاهرة ق ـ ـ ــل نرريه ـ ـ ــا يف الت ـ ـ ــاري االمام ،ألنـ ـ ـ ـ حضـ ـ ـ ـ باملق ـ ـ ــا العلمـ ـ ـ ـ
احملمود،والسمات الش صية الي أهلت ل عامة احلواات العلمية يف العام.
 .7تبلورت مجلة من األسباب الي كان هلـا األثـر البـارا يف اسـتال منصـ ال عامـة ،تباينـت بـن أسـباب
علميــة وإداريــة وسياسية،كشــفت ملتهــا عــن كفــاءات علمية،وقــدرات نفســية وهبــت الســيد اخلــوئ
االستحقات التا ل عامة احلواة.
 .6أخريا فقد ضت عن ت عو السيد حلواة النجف االشر ،عدة آثار منها :انتشار رقعة املذه
االمــام ،والوع ا إلســالم  ،وبـ الــروم يف احلركــة اإلســالمية،الي أصــاها الشــلل التــا يف العـرات،يف
الفرتة الي استلو فيها ح ب البع اما السلطة في ،بعد محالت اإلرهاب السياسـ والدموي،الـذي
اريد من ورائها،إقصاء الفكر اإلسالم والقضاء علي .
مصادر البحث
2ـ ـ ـ األص ــفهاين (ت2742ه ـ ـ :حاش ــية املكاسـ ـ \حتقيـ ـ عب ــا حمم ــد الس ــباع القطيف \مطبع ــة
العلمية \الطبعة األوىل (2628هـ .
 1ـ حبر العلو  :حممد مهدي (ت2121هـ :الفوائد الرجالية \حتقي حممد صـادت حبـر العلو ،حسـن
حبر العلو \مكتبة الصادت – لهران \الطبعة األوىل.
 7ـ جالس الدين الصغري (معاصر  :من عند علـو الكتـاب \دار األعـرا للدراسـات \الطبعـة األوىل
(2629هـ
 6ـ اجلواهري :حممد (معاصر :املفيد مـن معجـو رجـاس احلـدي \مكتبـة احملـاليت قـو -إيـران \الطبعـة
ال انية (2616هـ .
5ـ ـ ابــن حبــان (ت756ه ـ :صحيع ابــن حبــان \حتقيـ شــعي االرنــلوط \ملسســة الرســالة \الطبعــة
ال انية (2626هـ .
 4ـ ـ احلســيين اللوســايت :حســن (ت2600هـ ـ :نور االفهــا يف علــو الكــال \حتقي ـ إب ـراهيو اللوســايت
\ملسسة النشر اإلسالمية \الطبعة األوىل (2615هـ .
3ـ ـ احلكــيو :عبــد الصــاح :منتق األصــوس (تقريــر حب ـ الرومــاين \مطبعــة اهلــادي \الطبعــة ال انيــة
(2624هـ
 8ـ احلل :احلسن بن سليمان 0ت870هـ  :تصر البصائر \حتقي مشتات املرفر.
 9ـ اخلوئ  :أبو القاسو (ت2627هـ :معجو رجاس احلدي \ الطبعة اخلامسة (2627هـ .
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 20ـ مصبام األصوس (تقرير حب اخلوئ للسيد عالء الدين حبر العلو .
 22ـ ـ السبحاين:جعفر(معاصــر :كليات يف علــو الرجــاس \ملسســة النشــر اإلســالم \الطبعــة ال ال ــة
(2626هـ .
 21ـ ـ الســيول  :جــالس الــدين(ت922هـ ـ  :اجلــام الصــغري/ط2602(2هـ ـ /نشردار الفكــر للطباعــة
والنشر والتواي – بريوت.
\ن ْشر اهلادي قـو -إيـران \الطبعـة
 27ـ الشاكري :حسن (معاصر :موسوعة املصطف والعرتة
األوىل (02623هـ .
 26ـ رب قرن م العالمة االميين \مطبعة ستارة\ الطبعة األوىل (2623هـ .
 25ـ الشاهرودي :نور الدين :املرجعية الدينية ومراج االمامية \لهران – إيران (264هـ .
24ـ الشاهرودي:عل  :دراسات يف أصوس الفق (تقرير حب اخلوئ .
 23ـ مشس الدين  :حممد مهدي :أنصار احلسن \ الدار اإلسالمية \الطبعة ال انية (2602هـ
 28ـ الصغري :حممد حسن(معاصر  :فق احلضارة /دار امللرخ العري بريوت ـ لبنان.
 28ـ ـ ـ الغروي:حممـ ــد (معاصـ ــر :م علمـ ــاء النجـ ــف االشـ ــر \دار ال قلـ ــن بـ ــريوت –لبنان\الطبعـ ــة
االوىل(2610هـ .
29ـ ـ الفراهيــدي :أمحــد بــن خليــل(ت235هـ ـ  :كتــاب العــن  /حتقيـ  :الــدكتور مهــدي امل ومـ -
الدكتور إبراهيو السامرائ /ط2609(1ه ـ  /نشرملسسة دار اهلجرة  -ايران – قو.
10ـ ـ ـ ـ ـ ـ الفياض:حمم ـ ـ ـ ــد إس ـ ـ ـ ــحات :حماضـ ـ ـ ـ ـرات يف أص ـ ـ ـ ــوس الفقـ ـ ـ ـ ـ (تقري ـ ـ ـ ــر حبـ ـ ـ ـ ـ اخلوئ \مطبع ـ ـ ـ ــة
النجف(2781هـ .
 12ـ الكليين:حممد بن يعقوب (ت719هـ :الكايف \حتقي عل اكرب غفاري \دار الكت اإلسالمية
–لهران \الطبعة الرابعة.
 11ـ اجمللس  :حممد بـاقر(ت2222ه ـ  :حبـار األنـوار /ط2707(1ه ـ  /نشرملسسـة الوفـاء  -بـريوت
– لبنان.
 17ـ حممـد صـادت حممـد بـاقر حبـر العلـو :اإلمـا السيسـتاين شـي املرجعيـة املعاصـرة النجـف االشـر
\.66
–هولند \عدد خـاص عـن
16ـ جملة املوسو \اكادميية الكوفة \املرك الوثائق لرتال أهل البيت
اإلما اخلوئ املرج الشيع األكرب.
 15ـ حماضرات يف أصوس الفق (تقرير حب اخلوئ \مطبعة النجف(2781هـ .
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الالبيعة القانونية لحق حل البرلمان

The legal nature of the right of the Parliament
disbanding
م.د .علي سعد عمران القيسي

()1

Inst.Dr. Ali Sa'ad Umran AL-Qaisi

المستخلص
يفــا الشــك فيـ إن دســتور الدولــة هــو أعلـ قــانون موجــود فيهــا ،واـ علـ مجيـ الســلطات االلتـ ا
بتحكام  ،ومن أجل احلفا عل مبدأ علو الدستور ،فان الدستور ذات ين عل جمموعة مـن اجلـ اءات
الي حتق ذلك العلو الدستوري.
عل إن هذ اجل اءات قد ت فيها الطبيعة القانونية و الطبيعة السياسية .بسب إن قواعـد الدسـتور
ذاكــا تتضــمن هــذ الطبيعــة امل دوجــة ،والــي كانــت حمــل اخــتال الفق ـ الدســتوري .ومــن هــذ اجل ـ اءات
املتناســبة ولبيعــة املوضــوعات الــي ينرمهــا الدســتور ،جنــد حــل الربملــان ،هــذا احلــل الــذي قــد يكــون ج ـ اء
يفرض باإلرادة الشعبية أو وفقا ل رادة احلكومية أو قد يكون مفروضا بإرادة السلطة التتسيسية الي تض
الدستور .وهو األمر الذي حاولنا استقصا يف دستور العرات لعا  ،1005ملعرفة لبيعة هذا اجل اء الذي
حاوس أن يشنل الدستور انسجاما وكون النرا السياس يف العرات هو النرا الربملاين.
Abstract :
There is no doubt that the state constitution is the Supreme law of the
present, and all authorities must abide by its provisions, in order to

 - 2جامعة كربالء  /كلية القانون.
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preserve the principle of altitude Constitution, the Constitution itself
provides for a range of sanctions to achieve this constitutional Supreme.
That these sanctions and the legal nature of the political nature may
blend. Because of the rules of the constitution itself contains this dual
nature, which were the subject of differing constitutional jurisprudence.
One of these sanctions and disproportionate nature of the issues regulated
by the Constitution, we find the dissolution of parliament, this dissolution
may be a penalty imposed or the popular will, according to government will
or may be imposed by the will of the constituent authority that sets the
Constitution. Which we tried, investigated in Iraq's 2005 constitution, to
know the nature of the penalty box, who tried to establish it Constitution in
line and the fact that the political system in Iraq is a parliamentary system.

مقدمة يامة
فكرة موضوع البحث :

يعد حل الربملان واحدا من اإلجراءات الـي تتضـمنها الوثيقـة الدسـتورية لدولـة مـا ،فحـل الربملـان مـاهو
اال اجراء دستوري يعمل عل تقصري املدة القانونية لنيابة الربملان أو أحد جملسي  ،والـذي يكـون مصـحوبا
بالــدعوة ال ج ـراء انت ابــات نيابيــة جديــدة( . 1ويــرو املشــرع الدســتوري مــن وراء تضــمن حــل الربملــان يف
الدستور اىل حتقي مجلة أهدا أو غايات يستهد الوصـوس إليهـا ،والـي قـد تـلدي مبجملهـا إىل حسـن
س ــري العم ــل الدس ــتوري والسياسـ ـ يف داخ ــل الدول ــة ،وب ــذلك يك ــون حل ــل الربمل ــان أتي ــة بالغ ــة يف س ــري
امللسسات الدستورية ومبا حيق املصلحة العليا للدولة ذلك الن الدستور يف الدولة يستهد إااد تنرـيو
الدولة وملسساكا مبا حيق دميومتها بل إن حل الربملان يعد يف بعت الدوس ،كاململكة املتحدة الربيطانية،
وســيلة للتعــر علـ اجتاهــات الـرأي العــا ملــا لألخــري مــن ســلطة سياســية قويــة يف تغيــري وتعـديل اجتاهــات
األح اب ذات األغلبية احلاكمة ،وبالتا تتثري ذلك يكون واضحا عل السياسات الي قد تتبعها أيا مـن
الســلطتن التشـريعية والتنفيذيــة .وبــذلك يكــون الشــع هــو فعــال صــاح الســيادة يف الدولــة .واذا كانــت
الغايات الي حيققها احلل متعددة فلعل هذا يفرض علينا البح يف الطبيعة القانونية للحل بوصف تنريما
دستوريا ذي اتية يف حياة الدولة.
نطاق البحث :

من االتية مبكان أن نشري اىل ان حب نا هذا اليتعرض اىل اااد تكييف قانوين لألداة القانونية الي حيل
مبوجبهــا الربملــان ،أي لــن نبحـ يف لبيعــة الق ـرار الــذي حيــل الربملــان ،بــل ان حب نــا يتحــدد نطاق ـ يف بيــان
الطبيعة القانونية لنرا احلل ذات كتنريو دستوري.
 -1للوقو عل التعاريف الفقهية حلل الربملان ينرر  :عل سعد عمران  :حدود حل الربملان ،الروحة دكتـورا  ،جامعـة بابـل –
كلية القانون ،1026 ،ص16ومابعدها.
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اشكاليات موضوع البحث :

البح يف الطبيعة القانونية حلل الربملان ي ري اشكاليات متعـددة ترهـر مـن خـالس التسـا الت الـي قـد
ي ريها موضوع حل الربملان من ناحية الفلسفة الدستورية لتنريو احلل ،والـي تتعلـ مبعرفـة مـا إذا كـان حـل
الربملان يعد بذلك ج اء دستوري من املمكن فرض عل السلطة التشريعية إذا حادت عن التم يل احلقيق
للشــع والســيما يف ظــل الدســتور العراقـ احلــا لعــا  1005؟ ومــاه لبيعــة هــذا اجلـ اء هــل هــو جـ اء
قــانوين أ سياس ـ أ ذي لبيعــة تلطــة ؟ هــذ التســا الت األساســية يف املوضــوع تتعلـ بــتخرى تســبقها
والــي ترهــر مــن خــالس احلاجــة إىل معرفــة الطبيعــة القانونيــة للقواعــد الدســتورية ذاكــا ،والــي كانــت حم ـالن
الخــتال اآلراء الفقهيــة الــي ترك ـ ت يف أغل ـ األح ـواس حــوس عنصــر اجل ـ اء الــذي يفــرتض أن تقــرتن ب ـ
القاعدة القانونية.
منهجية البحث :

سنتب يف حب نا هذا املنه التحليل آلراء الفقهاء والنصـوص الدسـتورية ،وكـذلك املـنه املقـارن مـابن
دس ــتور العـ ـرات لع ــا  1005وبع ــت نر ــائر العربي ــة واالجنبي ــة ومنه ــا الدس ــتور االسـ ـرتا لع ــا ،2900
الدس ــتور النمسـ ــاوي لعـ ــا  ،2919الدسـ ــتور الرتك ـ ـ لعـ ــا  ،2981الدس ـ ـتور البلجيك ـ ـ لعـ ــا ،2997
الدستور اليمين لعا  1002والدستور املصري لعا .1021
خطة البحث :

سو نبح املوضوع يف مبح ن وذلك وفقا لل طة اآلتية :
املبح األوس  :لبيعة القواعد الدستورية املتضمنة حل الربملان.
املبح ال اين  :الطبيعة امل تلطة حلل الربملان بوصف ج اء منرو دستوريا.
ت ننته بعد ذلك إىل خا ة ن بت فيها أهو النتائ املست لصة من البح والتوصيات الي نراها.
المبحث األول :طبيعة القوايد الدستورية المتضمنة حل البرلمان
تعر القواعد الدستورية بتفا جمموعة القواعد الي تبن نرا احلكو يف الدولة فيما إذا كـان ملكيـان أ
مجهوريـان وحتــدد شــكل الدولــة فيمــا إذا كانــت بســيطة أ احتاديــة ،وســلطاكا العامــة واختصاصــاكا وعالقتهــا
ببعضها كما حتدد هذ القواعـد حقـوت األفـراد وحريـاكو وضـماناكا ( . 7كمـا وتقـرر األهـدا االقتصـادية
واالجتماعية للدولة (. 6
ولقد اختلف الفق القانوين حوس لبيعة القواعد الدستورية ،وبغت النرر عن املوضوعات الي تعاجلها
ومــن بينهــا تلــك املتعلقــة حبــل الربملــان ،وذهب ـوا يف ذلــك إىل عــدة آراء ،فمــنهو مــن أنكــر الطبيعــة القانونيــة

 -7د .ماجد راغ احللو  :النرو السياسية والقانون الدستوري ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1005 ،ص.617
 -6د .إبراهيو عبد الع ي شيحا  :املباد الدستورية العامة ،اإلسكندرية ،منشتة املعار  ،1004 ،ص.77-71
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للقواعــد الدســتورية ،ومــنهو مــن اضــف عليهــا الطبيعــة القانونيــة ،وذهـ فريـ ثالـ اىل القــوس بافــا ذات
لبيعة مركبة فه قانونية سياسية .وسنعرض هلذ اآلراء يف املطال ال الثة االتية.
املطلب األول :إنكار الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية

ذه جان من الفق إىل إنكار الطبيعة القانونية عل القواعد الدستورية ،وذلك بسب افتقار هذ
القواعد إىل عنصر اجل اء ،حي ال توجد هناإ سلطة توق اجل اء عل الفة أحكا القـانون الدسـتوري،
ف ــال يتص ــور قي ــا الس ــلطة العام ــة يف الدول ــة مبعاقب ــة نفس ــها ح ــن تص ــدر عنه ــا الف ــة دس ــتورية فالقواع ــد
الدستورية ما ه إال توجيهات ذات قيمة أدبية ( . 5وذلـك ألن اجلـ اء هـو األذى الـذي يوقـ مبـن يعصـ
ذلــك األمــر( ، 4وملــا كــان احلكــا هــو الــذين يضــعون القواعــد القانونيــة فهــذا يعــين إفــا جتــد أساســها يف
إرادكو ،وإذا كان األمر كذلك فمن الصع أن يتقيد احلكا بالقـانون وان تقيـدوا بشـ ء منـ  ،فانـ تقيـد
ذايت حبي ـ ميكــنهو الت ل ـ عن ـ مــع وكيــف ماشــاءوا ( . 3علي ـ إذا قــا احلــاكو بعمــل ــالف للدســتور
فيكون عمل غري دستوري ولكن ال اوا نعتـ بتنـ غـري قـانوين( ، 8وذلـك بسـب افتقـار إىل عقوبـة ماديـة
تفرض كج اء عل هذ امل الفة (. 9
ومن أنصـار هـذا االجتـا الـدكتور منـذر الشـاوي الـذي يـرى يف القواعـد الدسـتورية بتفـا قواعـد سياسـية
تنرو العالقة بن القابضن عل السلطة ،ومن ت فه ليست مصدر قانونيـة القواعـد األخـرى يف الدولـة،
ألفا قواعد تواان سياس (. 20
غري إن الدكتور الشاوي يركن يف اجتاه هذا إىل حتليل عنصري القاعـدة القانونيـة – ولـيس إىل عنصـر
اجل اء – وتا :
 – 2صــدور القاعــدة مــن ســلطة عامــة تســتطي أن تفــرض إرادكــا عل ـ اجلمي ـ ولــو باإلرغــا  ،وهــذا
متحق للقاعدة الدستورية لصدورها عن القابضن عل السلطة.
 – 1أن تتضمن أمران موجهان لآلخرين للقيا بعمل أو االمتناع عن عمل ش ء ما .وهـذا مـا ال يتـوافر
يف القاعدة الدستورية ،ذلك ألن احلكا الذين يضعون القواعـد الدسـتورية ،ال ميكـن أن يوجهـوا ألنفسـهو
أمران .وبالتا لن ختتلف صفة من يض القاعدة ومن توج إلي  ،وهو شرط – حبس الدكتور الشاوي –
ال بد من لوجود القاعدة القانونية (. 22

 -5د .بكر القباين  :دراسة يف القانون الدستوري ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،بال سنة لب  ،ص.99-98
 -4د .إ اعيل مراة  :مباد القانون الدستوري والعلو السياس  ،ط ،7بغداد ،دار املالإ ،1006 ،ص.20-9
 -3د .منذر الشاوي  :فلسفة القانون ،عمان ،دار ال قافة للنشر والتواي  ،1009 ،ص.63
 -8د .حممد السناري  :القانون الدستوري ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،بدون سنة لب  ،ص.20
 -9هنري باتيفوس  :فلسفة القانون ،ترمجة د .وح فوت العادة ،ط ،1بريوت ،منشورات عويدات ،2980 ،ص.28-23
 -20ينرر مللف  :القانون الدستوري – نررية الدستور ،بغداد ،منشورات مرك البحول القانونية ،2982 ،ص.215-216
 -22ينرر يف تفاصيل ذلك املصدر نفس  ،ص.228-225
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املطلب الثاني :اإلقرار بالطبيعة القانونية للقواعد الدستورية

ذه أغلـ الفقـ إىل عـد القواعـد الدسـتورية قواعـد قانونيـة ال ختتلـف مـن حيـ لبيعتهـا عـن غريهـا
من القواعـد( ، 21الـي حتكـو األنشـطة االجتماعيـة امل تلفـة يف الدولـة ،فالقواعـد الدسـتورية حتتـل قمـة اهلـر
القــانوين يف الدولــة ومــن ت تعلــو عل ـ غريهــا مــن القواعــد القانونيــة وتعــد يف الوقــت ذات ـ مصــدر قانونيــة
القواعد مجيعها يف الدولة ،وذلك استنادان إىل مبدأ علو الدستور( . 27وان القاعدة الدستورية مقرتنـة ـ اء،
غري إن اجل اء يف نطات القانون الدستوري ال يشـرتط فيـ أن يكـون ماديـان فقـ بـل ميكـن أن يكـون معنويـان
متم الن برد الفعل االجتماع (. 26
ولذا فقد رد أنصار هذا االجتا عل من ينكـر علـ القاعـدة الدسـتورية صـفتها القانونيـة الفتقارهـا إىل
عنصر اجل اء باآليت :
 .2القوس بان اجل اء الذي تفرض السلطة العامة هو الفيصل يف حتديد قانونية قاعدة ما هلو قوس خطري،
يســوا الســلطة املطلقــة للحكــا واــرد حقــوت األفـراد مــن أي ضــمانات قانونيــة ضــد تعســف الســلطة
العامة (. 25
 .1اجلـ اء مـا هـو إال أثـر مرتتـ علـ الفـة القاعــدة القانونيـة ولـيس ركنـان هلـا( ، 24هـذا مـن ناحيـة ،ومــن
ناحية أخرى فـال بـد مـن التمييـ بـن اإللـ ا واجلـ اء يف القاعـدة القانونيـة وجتنـ اخللـ بينهمـا ،فمـن
خصائ هذ القاعدة إفا مل مة ( ، 23هـذا اإللـ ا الـذي يتحقـ يف صـور شـع واحـدة منهـا اجلـ اء،
وهو ما يفرتض وقوع امل الفة أوالن ت تتدخل السلطة العامة لفرض اجل اء ،بل ميكن أن تق امل الفـة
لقاعدة قانونية دون ترتي أي ج اء نتيجة ختل صاح الشتن عن دعوا  ،دون أن يلثر ذلك عل
خصيصتها اإلل امية (. 28
 .7نتلــف اجل ـ اء بــاختال نــوع القاعــدة القانونيــة ذاكــا كمــا ختتلــف أنواع ـ مبــا يتناس ـ م ـ مضــمون
القاعدة واملصـاش الـي حتميهـا ،لـذا فهنـاإ جـ اءات منرمـة توردهـا الدسـاتري عـادة يف ثناياهـا ومنهـا :
الرقابـة علـ دســتورية القـوانن ،وسـائل الرقابــة املتبادلـة بــن السـلطات حبيـ إذا خرجــت إحـداها عــن
الطري ـ املرســو هلــا ،ميكــن لألخــرى التــدخل وإل امهــا بــاحرتا الدســتور( . 29فض ـالن عــن اجل ـ اء اآلخــر
 -21ليون دك  :درو يف القانون العا  ،ترمجة د .رشدي خالد ،بغداد ،مرك البحول القانونية ،2982 ،ص.29،260
 -27مـوريس دوفرجيـ  :امللسسـات السياسـية والقــانون الدسـتوري ،ترمجـة د .جـور ســعد ،بـريوت ،امللسسـة اجلامعيـة للدراســات
والنشــر ،2991 ،ص .20،21د .إحســان محيــد املفرج ـ  ،د .كطـران صــغري نعمــة ،د .رعــد نــاج اجلــدة  :النرريــة العامــة يف القــانون
الدستوري والنرا الدستوري يف العرات ،بغداد ،دار احلكمة ،2992 ،ص .179
 -26ليون دك  :املصدر الساب  ،ص.29
 -25املصدر نفس  ،ص.272
 -24د .بكر القباين  :املصدر الساب  ،ص.94
 -23د .سام مجاس الدين  :القانون الدستوري والشرعية الدستورية ،ط ،1اإلسكندرية ،منشتة املعار  ،1005 ،ص.12
-28د .سام مجاس الدين  :املكان نفس .
 -29د .حممد أنس قاسو جعفر  :النرو السياسية والقانون الدستوري ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2999 ،ص،703-704
ويف تفاصـيل هـذ اجلـ اءات ينرـر فتحـ عبـد النـا الوحيـدي  :ضـمانات نفـاذ القواعـد الدسـتورية ،ألروحـة دكتـورا  ،جامعـة القـاهرة –
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املتعل بعد جتديد انت اب الشع ملن خالف القواعد الدستورية من احلكا وإفاء ثقـتهو بـ (. 10
وال ــن علـ ـ حـ ـ التقاضـ ـ بوص ــف مب ــدأ دس ــتوري ع ــا  ،م ــن خاللـ ـ ميك ــن لألفـ ـراد وق ــف انته ــاإ
السلطات العامة ملباد الدستور ،إىل جان هذ اجل اءات املنرمة هنـاإ جـ اءات أخـرى قـد تكـون
غــري منرمــة يف الدســتور ولكنهــا مقــررة حلمايــة القواعــد الدســتورية مــن االنتهــاإ واملتم لــة برقابــة الـرأي
العا واحل يف مقاومة الطغيان (. 12
وعل ذلك يتضع إن حل الربملان ما هو إال واحدا من تلك اجل اءات الي تنرمها الوثائ الدستورية.
علـ انـ جتــدر اإلشــارة بـتن القــوس بسياســية القواعــد الدســتورية اســتنادان إىل عــد تغــري صــفة مــن يضـ
القاعدة ومن توجـ إليـ  ،الـذي ذهـ إليـ الـدكتور منـذر الشـاوي ،فهـو قـوس حمـل نرـر وتتمـل فيمـا نعتقـد
وآية ذلك ،انـ لـو صـع هـذا االدعـاء للـ إسـقاط الصـفة القانونيـة عـن مجلـة مـن القواعـد األخـرى املنرمـة
لســلوإ معــن سـواء كانــت صــادرة عــن الســلطة التشـريعية أو التنفيذيــة بوصــفها اإلدارة عــن لريـ التشـري
الفرع (. 11
فم الن لو صدر قانون ينرو أحواس استبداس العضوية الربملانية ألي سب كان( ، 17فهذا يعـين إن هـذا
التنرــيو ال يعــد قانون ـان لوحــدة مــن اصــدر هــذا القــانون ومــن وج ـ إلي ـ  ،واحلكــو ذات ـ فيمــا يتعل ـ بالنرــا
الــداخل  ،الــذي يضــع اجمللــس النيــاي لتنرــيو ســري العمــل فيـ وليفــرض عقوبــات انضــبالية جتــا األعضــاء
امل لن بعملهو الربملاين ،وهذا يفا يتعارض م احلقائ القانونية الي تتضمنها التشريعات بذاكا (. 16
أمـا ب النســبة لســلطة اإلدارة يف التشـري الفرعـ  ،فحيـ تصــدر اإلدارة قـرارات تنريميــة وكانــت متعلقــة
بتنفيــذ قــانون مــا ،فتفــا وفق ـان لل ـرأي املــذكور ستســق عنهــا الصــفة القانونيــة إذا أريــد تطبيقهــا عل ـ اجلهــة
اإلداري ــة ذاك ــا ال ــي أص ــدركا .يف ح ــن إف ــا س ــتطب علـ ـ ك ــل م ــن يش ــمل حكمه ــا مب ــن ف ــيهو م ــن ق ــا
بإصدارها .فم الن جند إن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمن العراق رقو  7لسنة  1003الصادرة عن

كليــة احلقــوت ،2981 ،ص – 38ومــا بعــدها .د .رمـ ي ل ـ الشــاعر :النرريــة العامــة للقــانون الدســتوري ،ط ،5القــاهرة ،دار النهضــة
العربية ،1005 ،ص – 507ومابعدها.
 -10د .بكر القباين  :املصدر الساب  ،ص.202
 -12للتفاصــيل ينرــر ايــاد حممــد هــادي  :ج ـ اء الفــة القاعــدة الدســتورية ،رســالة ماجســتري ،جامعــة بغــداد – كليــة القــانون،
 ،1002ص – 242 ،273-274وم ــا بع ــدها.د .حمم ــد الس ــناري :املص ــدر الس ــاب  ،ص ،24-27لي ــون دك ـ  :املص ــدر الس ــاب ،
ص -260وما بعدها.
 -11التشـري الفرعـ مــا هــو إال القـرارات اإلداريــة التنريميــة الــي تضـ مبوجبهــا اإلدارة قواعــد قانونيــة جديــدة جمــردة وعامــة تطبـ
عل ـ عــدد غــري حمــدود مــن احلــاالت واألف ـراد .ينرــر د .حمســن خليــل  :القضــاء اإلداري اللبنــاين ورقابت ـ ألعمــاس اإلدارة ،بــريوت،دار
النهضة العربية ،2931 ،ص – 18وما بعدها.
 -17لقـد صــدر العـرات يف قــانون اســتبداس أعضـاء جملــس النـواب بــالرقو  4لســنة  1004ونشـر يف جريــدة الوقـائ العراقيــة بالعــدد
 6016يف  ،1004/3/29وحـدد يف املـادة ( 1منـ أســباب اسـتبداس العضـوية يف اجمللــس وهـ ( الوفـاة ،العجـ  ،فقـدان أحـد شــروط
الرتشيع،االستقالة ،اإلقالة ،سقوط العضوية بصدور حكو جنائ وتقلد منص حكوم .
 -16نشر النرا الداخل جمللس النواب العراق ريدة الوقائ العراقية بالعدد  6071بتاري  .1003/1/5ون يف املادة (6
بتن (يلت أعضاء جملس النواب يف مناقشـاكو ومـا يت ذونـ مـن قـرارات بتحكـا الدسـتور وهـذا النرـا ت بينـت املـواد ( / 28ثانيـان –
ثال ان  260 - 279جمموعة من اإلجراءات الي تت ذ حب العضو املتغي والعضو امل الف للنرا .
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وايــر املاليــة ( ، 15قــد نصــت يف املــادة األوىل منهــا علـ أن (تســري أحكــا هــذ التعليمــات علـ املوظــف
واملكلف ةدمة عامة ...الذي يتسب يف إحدال الضرر باملاس العا ووفقان حلكو املادة ( 29من قانون
العقوبات العراق رقو  222لسنة  2949املعدس فتن من فةات املكلفن ةدمة عامة جند دالواراءد.
ل ــذا المن ــاص م ــن ع ــد قب ــوس الـ ـرأي املتق ــد  ،ذل ــك ألن الق ــانون الدس ــتوري يف ــرتض أن احلك ــا ه ــو
أش ـ اص اعتي ـاديون نضــعون للقــانون كبــاق األف ـراد وهــو مــا علي ـ احلــاس يف الــدوس الدميقراليــة ،كمــا أن
األخـذ بـالرأي السـالف ينطـوي علـ تسـويل للسـلطة املطلقـة للحكـا  ،ألفـا ال تضـ علـيهو الت امـان قانونيـان
بــاحرتا الواجبــات الدســتورية امللقــاة عل ـ عــاتقهو لسياســية هــذ النصــوص ،وهــو مــا تســري علي ـ الــدوس
التسلطية (. 14
املطلب الثالث :اإلقرار بالطبيعة املختلطة للقواعد الدستورية

ذه جان من الفق الدستوري – وان نليدهو يف ذلك – إىل التتكيد عل أن للقواعد الدستورية
لبيعة م دوجة ،فهـ ذات لبيعـة قانونيـة وسياسـية ( . 13فانطالقـان مـن أن القـانون الدسـتوري ال يوجـد إال
حن ينهت التميي بن احلاكو واحملكو لذا فتن قواعد هذا القانون ما ه إال أداة تواان قانونية وسياسية
حتاوس أن توجد تواان بن ضرورة االستقرار والي ستلمن بواسـطة السـلطة السياسـية وبـن احلاجـة الطبيعيـة
للحرية ( . 18ذلك ألن من فلسفة القانون الدستوري حتقي التواان بن السلطة واحلرية(. 19
علي ـ يك ــون الدس ــتور جمموع ــة م ــن القواع ــد القانوني ــة والسياس ــية ،فه ــو عملي ــة ص ــياغة قانوني ــة لفك ــرة
سياســية اســتطاعت أن تلك ــد انتصــارها بوص ـوهلا إىل الســلطة وف ــرض فلســفتها واجتاهاك ــا كقواعــد قانوني ــة
مل مة .فالدستور حينما يتبق النرا القانوين لسلطة الدولة ،يلكـد كـذلك سـيطرة القـوى السياسـية القائمـة
كما يفرس األسس الالامة لكفالة شرعيتها .لذا يكون الدستور هو الوثيقة القانونية األ الي توض يف
حلر ــة معين ــة لتح ــدد لبيع ــة النر ــا السياسـ ـ وهوي ــة اجملتمـ ـ والدول ــة ،ول ــتعكس ميـ ـ ان الق ــوى السياس ــية
واالجتماعيــة واالقتصــادية املــلثرة يف تلــك اللحرــة ( . 70لــذا فقـد فعــر القــانون الدســتوري عنــد أصــحاب
هذا االجتا بتن إدخاس الرواهر السياسية يف إلارات قانونية (. 72
 -15لقــد صــدر قــانون التضــمن بــالرقو  21لســنة  1004ونشــر يف الوقــائ العراقيــة بالعــدد  6018بتــاري ،1004/22/27
ونشرت التعليمات أعال يف جريدة الوقائ العراقية بالعدد  6038بتاري .1008/4/9
 -14موريس دوفرجي  :املصدر الساب  ،ص-22ص.21
 -13د .نـوري لطيـف ،د .علـ غالـ العـاين  :القـانون الدســتوري ،بغـداد ،بـال سـنة لبـ  ،ص ،258د .كمـاس الغـا  :مبــاد
القانون الدستوري والنرو السياسية ،دمش  ،مطبعة الداودي ،2984-2985 ،ص.9
18- Zerari Fathi:Le Naissance du Droit Constitutionnel,Journal of law,No3,Vol 33,university of

Kuwat,2009,p.14-15.

 -19د .إب ـ ـراهيو أبـ ــو خ ـ ـ ا  :الوسـ ــي يف القـ ــانون الدسـ ــتوري ،إ ،2ط ،1بـ ــريوت ،دار الكتـ ــاب اجلديـ ــدة املتحـ ــدة،1001 ،
ص.76070
 -70د .حممــد اجمل ـذوب  :القــانون الدس ــتوري والنر ــا السياس ـ يف لبن ــان ،ط ،6ب ــريوت ،منشــورات احلل ــا احلقوقي ــة،1001 ،
ص.8-4
 -72د .سعاد الشرقاوي  :القانون الدستوري والنرا السياس املصري ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1002 ،ص.60
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وهــذ الطبيعــة امل دوجــة للقواعــد الدســتورية ،تشــرتإ فيهــا القـوانن ايضــا ولكنهــا تــربا يف الدســتور بــرواان
اسـت نائيان ،فالدسـتور قـانون سياسـ  ،وملـا كانــت لـ هـذ الطبيعـة امل دوجـة فقــد أصـبع لـ موقعـان متميـ ان بــن
القوانن األخرى( . 71ذلك ألن تنريو العالقات السياسية ووضعها يف إلارات قانونية ليس باألمر السهل
اليسري(. 77
فإذا مت اخلرو عن مقتض القواعد الدستورية يف التطبي العمل فـال حمـل للبحـ يف قانونيـة القاعـدة
الدستورية وإمنا فاعليتها( . 76فالقواعد الدسـتورية وان كانـت تـاا هـذ الطبيعـة امل دوجـة فـتن غلبـة أيـان مـن
الطبيعتن القانونية والسياسية وبالتا تتثري عنصر اجل اء يف األخذ هذ القواعد سلبان أو ااابـان إمنـا يتحـدد
بعنصرين أساسين األوس يتم ل بقوة الرأي العا وال اين هو مدى الوع السياس للحكا أنفسـهو (. 75
لذا قيل بتن الدستور هو روم ويفارسة وملسسات(. 74
المبحث الثاني :الالبيعتة المختلالتة لحتل البرلمتان بوصتفه جتزاء متنظم
دستوريا
كم ــا اتض ــع لن ــا س ــلفان ف ــتن ح ــل الربمل ــان ه ــو أح ــد اجلـ ـ اءات املنرم ــة دس ــتوريان ،وال ــذي ق ــد يعطـ ـ
االختصاص مبمارست للسـلطة التنفيذيـ ة فتلجـت إليـ لتحقيـ التـواان فيمـا بينهـا والسـلطة التشـريعية ،أو مـن
أجل حتقي االستقرار للنرا السياس واستمرار  ،كما أن احلل كج اء منرو قـد نـت الشـع بإيقاعـ ،
وذلك حينما يشعر الشع بتن هناإ هوة بن تطلعاتـ وآمالـ وبـن نوابـ  ،فيصـار إىل حـل اجمللـس القـائو
واإلتيان ب خر جديد يكون أك ر يالن ألفراد الشع وتطلعاكو( . 73كما ان كجـ اء قـد يكـون مقـرران مـن
قبل السلطة التتسيسية األصلية فيضح حال حبوس الدستور وقوت .
وعل ذلك فان احلل بوصف ج اء منرو قد يكون يف ميدان :
 – 2عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.
 – 1عالقة السلطة التشريعية بالشع .
 – 7ج اء مفروض من السلطة التتسيسية.
وألجل إيضام ما تقد فاحلاس يستدع تقسيو هذا املبحـ علـ ثالثـة مطالـ ت نعقـد مطلبـا رابعـا
لبيان موقف الدستور العراق لعا  1005من لبيعة احلل املتبق في .

 -71فائ ع ي أسعد  :مبدأ علو الدستور ،ألروحة دكتورا  ،جامعة بغداد – كلية القانون ،2980 ،ص.23
 -77د .سعاد الشرقاوي  :املصدر الساب  ،ص.51

34- Zerari Fathi : op.cit,p.15
 -75د .حسان حممد شفي العاين  :األنرمة السياسية والدستورية املقارنة ،بغداد ،املكتبة القانونية ،1003 ،ص.34
36- Zerari Fathi : op.cit,p.15 .
 -73اياد حممد هادي  :املصدر الساب  ،ص.268-263
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أن احلل املتتيت من السلطة التنفيذية إمنا هو مـن أهـو وسـائل حتقيـ التـواان بـن السـلطتن ،وهـو احلـ
الـذي مـن خاللـ تضـمن السـلطة التنفيذيـة اســتقالهلا جتـا السـلطة التشـريعية حيـ إن األوىل ال تعـد جمــرد
منفذة لرغبات ال انية أو خاضعة هلا ( ، 78وألجل هذا وجد احلل ،إذ من خالل تتمكن السـلطة التنفيذيـة
من من السلطة التشريعية من اإلخالس بوظائفهـا الدسـتورية( ، 79أو أن تضـ حـدان مبوجبـ إلسـاءة النـواب
است دا حقوقهو الدستورية (. 60
فبالنسبة للحل الرئاس يكون لرئيس الدولة اللجوء إىل حل الربملان كج اء يفرض يف حـاس حماولـة أي
من الربملان أو الواارة االفتةات عل اختصاصات الدستورية.
وإذا كان رئيس الدولة مي ل ت ة الوصل بـن الشـع مـن جانـ واحلكومـة والربملـان مـن جانـ آخـر،
ويراقـ ـ احـ ـرتا ك ــل منهم ــا للصـ ـاش الع ــا  ،ويق ــد النص ــع واملش ــورة للس ــلطتن معـ ـان ويف ح ــاس الفتهم ــا
لوظائفهما الدستورية وبالتا عد حتقيقهما ملصلحة األمـة ( ، 62كـان لـ أن يلجـت إىل حـل الربملـان ويقيـل
الواارة ،غري أن مقيد بتن يكون تصرف هذا متفقان م توجهات الرأي العا (. 61
أمــا بالنســبة للحــل الــوااري فــان املبــادرة ب ـ تــتيت مــن الــواارة وذلــك بســب خالفهــا م ـ الربملــان حــوس
موضوع ما يتعل بالسياسة العامة للدولة – وذلك يف أغل األحيان – فهنا يكون احلـل كجـ اء بإمكـان
الواارة أن تفرض عل تعسف هلالء النواب يف است دا صالحياكو الدستورية.
وذل ــك ألن السياس ــة العام ــة للدول ــة ن ــت بر ه ــا وتنفي ــذها رئ ــيس الس ــلطة التنفيذي ــة باالش ـرتاإ م ـ
الواراء ،وهو مـن االختصاصـات األصـيلة جمللـس الـواراء وان م يـن علـ ذلـك يف الدسـتور ،فتنفيـذ هـذ
السياسة يكون من اختصاص الواارة برمتها ،وكـل وايـر يتـوىل رسـو سياسـة واارتـ يف ضـوء السياسـة العامـة
للدول ـ ــة ،ويش ـ ــمل مص ـ ــطلع السياس ـ ــة العام ـ ــة للدول ـ ــة ك ـ ــل م ـ ــا يتعل ـ ـ باجمل ـ ــاالت السياس ـ ــية واالقتص ـ ــادية
واالجتماعية واإلدارية ،وبالتا يكون تنفيذ هذ السياسة عن لري استصدار القوانن أو إصـدار السـلطة
التنفيذي ــة للمراس ــيو والقـ ـرارات اإلداري ــة األخ ــرى – التنريمي ــة والفردي ــة – ( . 67ف ــالواارة حتت ــا إذن إىل
استصدار قوانن من الربملان لتنفيذ سياستها العامة ،وبالتـا ميكـن أن يرهـر النـ اع يف حالـة رفـت الربملـان
مل ل هكذا مشاري قوانن ،أو رفت إقرار معاهدة ترو الواارة إنفاذها يف النرا القانوين للدولة (. 66
38- G. Burdeau : Manuel Droit Constitutionnel, 21 ed,L.G.D.J. Paris, 1988, P.139.
 -79اياد حممد هادي  :املصدر الساب  ،ص.268
 -60د .حممد عبد احلميد أبو ايد  :حل اجمللس النياي ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2988 ،ص.254
 -62د .راف خضر شرب  :فصل السلطتن التنفيذية والتشريعية يف النرا الربملاين يف العرات ،بغداد ،مكتبـة السـنهوري،1021 ،
ص.68
 -61أمحد عبد اللطيف إبراهيو  :رئيس الدولة يف النرا الربملاين ،ألروحة دكتورا  ،جامعة عن مشس – كلية احلقـوت،2994 ،
ص.703- 704
 -67د .إ اعيل إبراهيو البدوي  :اختصاصات السـلطة التنفيذيـة يف الدولـة اإلسـالمية والـنرو الدسـتورية املعاصـرة ،القـاهرة ،دار
النهضة العربية ،2997 ،ص.113- 115
 -66د .مصطف أبو ايد فهم  :مباد األنرمة السياسية ،ط ،20اإلسكندرية ،دار اهلدى للمطبوعات ،1003 ،ص.246
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ولكن ا التنبي بتن ليس كل خال يق بن الواارة والربملـان تلجـت فيـ الـواارة إىل احلـل ،فـاخلال
أمــر ال بــد منـ  ،بــل أنـ حمبــذ حــع تتبلــور االجتاهــات العامــة وتتضــع احلقيقــة مــن خــالس املناقشــات وإبـراا
وجهــات النرــر امل تلفــة ( . 65كمــا أن للــواارة يف حالــة خالفهــا م ـ الربملــان حــوس موضــوع معــن أمــا أن
ختض لرأي الربملان أو أن تستقيل (. 64
لذا فال بد من قيا ن اع جدي فيما بينها والربملـان ،تعجـ فيـ عـن اسـتمالت أو إقناعـ بوجهـة نررهـا،
ورأت أن هــذا اجمللــس يكــون بــذلك قــد انصــر عــن أداء وظيفت ـ وم يعــد يف ـ الن حقيقي ـان ملصــلحة الــبالد،
فتلجت إىل حلـ  ،ولتضـ بـذلك حـدان إلسـاءة اسـت دا النـواب حلقـوقهو الدسـتورية ( . 63ولعـل مـن الصـور
الـي يرهـر فيهــا النـ اع جــديان بـن الــواارة والربملـان صــورة مـا إذا عرضــت الـواارة صـراحة مسـتلة ال قــة هـا أمــا
اجمللس النياي عند تصويت حوس مشروع قانون ما ترو الواارة استصدار من (. 68كما أن الواارة قد تلجت
إىل حـل الربملـان إذا بـدأ األخـري بـإجراءات ســح ال قـة منهـا ،والحرـت أن األغلبيـة الربملانيـة متعســفة يف
ذلك لذا تطل من رئيس الدولة حل الربملان لتضـ حـدان إلسـرا النـواب باسـت دا حقـوقهو الدسـتورية
(. 69
كمــا إن حــل الربملــان مــن الــواارة لقــرب انتهــاء واليتـ التشـريعية يكــون للــواارة مــن خاللـ إيقــا ومنـ
أعضاء الربملان من إصدار قوانن مستعجلة ألهد انت ابية ،فهنا تستطي الواارة حتقي شـ ء مـن محايـة
املصلحة العامة (. 50
وملا كانت القواعد الدستورية ذات لبيعة م دوجة قانونية وسياسية ،فبالتا يكون احلل ذات ذا لبيعـة
تلطة أيضان فتعر حقيقة لبيعت مبعرفة األسباب احلقيقية الستعمال ( ، 52وهذ األسباب عل اختالفها
وتعـددها قـد يكــون منصوصـان عليهـا يف صــل الوثيقـة الدســتورية وقـد يوجـدها التطبيـ السياسـ للدســتور
وه حينذاإ تتعل بالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية (. 51
لذا فاحلل املتتيت من السلطة التنفيذية قد يعد سالحان ذا حدين فهو من ناحية يعمل كتداة تواان بـن
السلطات ووف التنريو الدستوري ،ومن ناحية ثانية يعد أداة خطرة بيد رئـيس السـلطة التنفيذيـة يسـتطي
من خالل شل عمل الربملان إذا مت اللجوء إلي باستمرار ،وقد يت ذ وسيلة للوصوس إىل أغلبية متفقة م
 -65د .عبد ا) ناصف  :مدى تواان السلطة السياسية م املسلولية يف الدولـة احلدي ـة ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة،2982 ،
ص.227
 -64د .عبد احلميد متو  :القانون الدستوري واألنرمـة السياسـية مـ املقارنـة باملبـاد الدسـتورية يف الشـريعة اإلسـالمية ،ط،4
اإلسكندرية ،منشتة املعار  ،2989 ،ص.710
 -63د .حممد عبد احلميد أبو ايد  :املصدر الساب .253 ،
 -68د .مصطف أبو ايد فهم  :املصدر الساب  ،ص.245-246
 -69د .حممد عبد احلميد أبو ايد  :املصدر الساب .253-254 ،
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ميول ورغبات سـواء بتكـرار اسـتعمال أو باسـتعمال يف وقـت يعتقـد مناسـبت ألغراضـ ( . 57وهنـا قـد يطغـ
اجلان السياس عل اجلان القانوين ،ةال احلالة األوىل الي يطغ فيها اجلان القانوين عل اجلان
السياس .
املطلب الثاني :حل الربملان بوصفه جزاء يف ميدان عالقة السلطة التشريعية بالشعب

حــل الربملــان قــد تــتيت املبــادرة ب ـ مــن قبــل الشــع س ـواء عــن لري ـ احلــل الــذايت أو عــن لري ـ احلــل
الشعا ( ، 56فعن لري احلل الذايت يكون التعبري عن اإلرادة الشعبية عن لري النواب أنفسهو ،فيلجتون
إىل إفاء عضويتهو إذا استشعروا بوجود عقبات تعيقهو عن أداء وظائفهو الدستورية وعد صحة يلهو
للشع وألجل تفعيل هذ الصورة من احلل فهـ حتتـا بالتتكيـد إىل العنصـرين الـذين حتتاجهمـا القاعـدة
الدستورية ذاكـا لتحقـ فاعليتهـا يف اجملتمـ وبالتـا يكـون عنصـر اجلـ اء متحققـان إال وتـا درجـة قـوة الـرأي
العــا والــوع السياسـ مــن قبــل احلكــا أنفســهو ( . 55غــري ان نرــا احلــل الــذايت يتــيع الفرصــة الســتبداد
اجملل ــس الني ــاي ذاتـ ـ اذ ل ــن ت ــتمكن اي ــة س ــلطة قانوني ــة م ــن منعـ ـ م ــن التعس ــف يف اس ــت دا ص ــالحيات
الدستورية ،لتجردها من اية وسيلة دستورية جتا اجمللس فضال عن تغييب التا لدور الشع التحكيم يف
االدالء برأي يف االنت ابات الي تعق احلل حوس سب حل اجمللس ( ، 54وبذلك سيبتعد احلل اما عن
فكــرة اجلـ اء الدســتوري .وانطالقــا مــن هــذ احلقيقــة رفــت الفقـ الدســتوري االجنليـ ي تبــين احلــل الــذايت يف
النر ــا الربيط ــاين بع ــد ان ق ــد ب ـ مقرتح ــا م ــن حكوم ــة الس ــيد دب ـراوند ،وم ي ــتو اق ـرار يف جمل ــس العم ــو
الربيطــاين ،كــذلك رفــت هــذا النرــا يف املانيــا علـ الــرغو مــن للـ تعــديل الدســتور اك ــر مـن مــرة لتبنيـ
(. 53
غري إن قيا افراد الشع حبل الربملان أي نرا احلل الشـعا قـد يعـد كجـ اء أفضـل مـن سـابق  .ذلـك
إن تصرفات السلطة التشـريعية تكـون مشـروعة لطاملـا كانـت مقيـدة حبـدود النصـوص الدسـتورية ذاكـا وهـ
بذلك ستكون متفقة م الفكرة القانونية السائدة (. 58
والفكــرة القانونيــة الس ــائدة بــن أف ـراد اجملتم ـ السياس ـ ه ـ الــي يتحــدد يف ض ــوئها اإللــار الفك ــري
واملبــاد الــي يرتكـ عليهــا النرــا القــانوين يف الدولــة ،فهـ الفكــرة الــي هلــا الغلبــة بــن األفـراد فيمــا يتعلـ
بطبيعــة نرــا احلكــو وتنرــيو اختصاصــات الســلطات وحقــوت األف ـراد وحريــاكو وه ـ فك ـرة غــري ثابتــة بــل

 -57د .السيد صربي  :مباد القانون الدستوري ،ط ،7القاهرة ،مكتبة عبد ا) وهبة ،2964 ،ص.584
 -56لتفاصيل أوىف حوس احلل الذايت واحلل الشعا وتطبيقاكما ينرر  :عل سعد عمران  :املصدر الساب  ،ص  56ومابعدها.
 -55د .حسان حممد شفي العاين  :املصدر الساب  ،ص.34
 -54د .حمسن العبودي  :املباد الدستورية العامة وتطور األنرمة الدستورية املصرية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1004 ،ص
 417هام (. 2
 -53لتفاصيل أوىف ينرر عل سعد عمران  :املصدر الساب  ،ص .40 – 53
 -58د .إحسان محيد املفرج وآخران  :املصدر الساب  ،ص.179
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متغــرية ومتطــورة ،غــري إفــا فكــرة تتســو بالرضــائية فــال ميكــن فرضــها مــن جهــة أعل ـ (. 59وهــذا الرضــا مي ــل
التســويل السياسـ للســلطة ( . 40وعليـ فــتن الســلطة التشـريعية إذا قامــت بتصــرفات أو مارســت وظائفهــا
بشكل ال يتف والفكرة القانونيـة السـائدة ،يكـون احلـل خـري جـ اء يوقـ عليهـا .واحلـل الشـعا بـذلك مي ـل
هيمنة اإلرادة الشعبية عل إرادة نواب فيكون بذلك الضامن لتنفيذ الدستور يف الدولة ويقو بذلك مبهمة
احلكو وصـيانة أحكـا الدسـتور( . 42اذ حيـ لعـدد مـن النـاخبن حيـدد الدسـتور للـ عـ س أعضـاء اهليـتة
النيابيــة بــتمجعهو ،وذلــك إذا شــعر هــلالء النــاخبن أن هــذ اهليــتة م تعــد معــربة عــن رأي الشــع  ،فــإذا
جاءت النتيجة م لل احلل وباألغلبية املوصوفة يف الدستور فإن الربملان يعد منحالن ،وعل العكس إن
م تتحقـ تلــك األغلبيــة الالامــة للحــل فــإن للـ احلــل يســق ويســتمر الربملــان قائمـان ويعــد ذلــك جتديــدان
لل قة ب (. 41
وأخريان ال بد لنا من التميي بن احلل الشعا باملفهو املتقد  ،وبن حل الربملان الذي تقو ب السلطة
التنفيذية بعد عرض األمر عل االستفتاء الشعا لبقان لنصوص الدستور الي توج ذلك ،كما هو احلاس
يف الدســتور اليمــين لعــا  1002يف املــادة (/202أ الــي نصــت علـ أن (ال اــوا لـرئيس اجلمهوريــة حــل
جملس النواب إال عند الضرورة وبعـد اسـتفتاء الشـع وكـذلك مـا ورد يف الدسـتور املصـري لعـا ،1021
املعـ ــدس مبوج ـ ـ االسـ ــتفتاء الـ ــذي مت يف عـ ــا  ، 47( 1027يف املـ ــادة ( 273مـ ــن أن (ال اـ ــوا ل ـ ـرئيس
اجلمهورية حل جملس النواب إال عند الضرورة وبقرار مسب وبعد استفتاء الشع .
فاحلل الوارد يف الدستورين املذكورين ال يصع وصف ان حالن شعبيان ألن فكـرة احلـل م تنبـ أصـالن مـن
إرادة الشع  ،وإمنا برغبة رئيس اجلمهورية ،فال يعدو أن يكـون دور الشـع هنـا هـو جمـرد إبـداء الـرأي يف
قرار رئيس اجلمهورية باحلل ،وهو من احلدود الدستورية حلل الربملان .ليس إال (. 46
املطلب الثالث :حل الربملان بوصفه جزاء تأسيسي

هنـاإ ســلطة تضـ الدســتور يف الدولـة هـ السـلطة التتسيســية األصـلية ،هــذ السـلطة دائمـان مـا تتم ــل
بالقابضن احلقيقين عل السلطة( ، 45والسلطة التتسيسية تعد ذات حرية مطلقـة يف تضـمن الدسـتور مـا
تشاء من نصوص ما خال الت امها بتحقي الفكرة القانونية الي ه أسا وجودها (. 44

 -59د .عصــمت عبــد ا) الشــي  :الدســتور بــن مقتضــيات ال بــات وموجبــات التغيــري ،القــاهرة ،دار النهضــة العربيــة،1001 ،
ص.4،8-5
 -40د .سعاد الشرقاوي  :النرو السياسية يف العام املعاصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1001 ،ص.51
 -42د .حممد أنس قاسو جعفر  :املصدر الساب  ،ص.789
 -41لتفاصيل أوىف ينرر د .حممد كامل ليلة  :النرو السياسية ،القاهرة ،دار الفكر العري ،بال سنة لب  ،ص.526
 -47لقد مت تعديل الدستور املصري لعـا  1021مبوجـ االسـتفتاء الـذي مت يف  .1026/2/ 25-26وذلـك إعمـاال لنصـوص
املواد ( 70-18من اإلعالن الدستوري الصادر يف  ،1027/3/8واملادة ( 164من الوثيقة الدستورية املعدلة لدستور .1021
 -46د .عالء عبد املتعاس  :حل الربملان يف األنرمة الدستورية املقارنة ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1006 ،ص.208
 -45د .منذر الشاوي  :النررية العامة يف القانون الدستوري ،عمان ،دار ورد للنشر والتواي  ،1003 ،ص.149
 -44د .إ اعيل مراة  :املصدر الساب  ،ص.39
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ه ــذ الفك ــرة القانوني ــة ال ــي س ــترتمجها الس ــلطة التتسيس ــية األص ــلية ق ــد تك ــون جمموع ــة أفك ــار الطبق ــة
احلاكمة ،أو أفكار الفةات احملافرة يف اجملتم والـي هلـا مصـلحة يف احملافرـة علـ الوضـ القـائو ،كمـا إفـا
قد تكون أفكار الشع (. 43
وعلـ أيـة حـاس فـتن هــذ السـلطة التتسيسـية سـتعرب عـن إرادة معينــة ـل الفكـرة القانونيـة الســائدة يف
جمتمـ مـا ،وبالتــا فتفـا ســتتخذ باحلـل بوصــف جـ اء يفــرض مباشـرة عنــد حـدول حالــة معينـة مــذكورة يف
الدســتور ،وبــذلك فــتن احلــل هنــا كج ـ اء ســيبتعد عــن فكرت ـ ولبيعت ـ السياســية ليقــرتب جــدان مــن لبيعت ـ
القانونية حي أن ال يفرض إال بتحق حاالت بعينها .وهذ احلاالت الي يفرض فيها ج اء احلل تلقائيان
بالتتكيــد تــلثر يف ســري امللسســات الدســتورية تــتثريان واضــحان لــذا يــتيت اجل ـ اء ليض ـ حــدان النتهــاإ نصــوص
الدستور من قبل أعضاء الربملان.
ولعــل مــن أهــو تطبيقــات هــذا اجلـ اء مــا تضــمن الدســتور االسـرتا لعــا  2900يف املــادة ( 53الــي
تن عل أن ( إذا أجاا جملس النواب مقرتم قانون وكـان جملـس الشـيوخ يـرفت أن ايـ أوم يسـتط أن
اي ـ  ،أو إذا أجــاا بتعــديالت ال يواف ـ عليهــا جملــس الن ـواب .وإذا أجــاا جملــس الن ـواب مــرة أخــرى ،يف
الدورة نفسها أو يف الدورة التالية ،القانون بتي تعديالت ادخلها أو اقرتحها أو واف عليها جملس الشيوخ
أو بــدون أي تعــديالت مــن هــذا القبيــل ،وكــان جملــس الشــيوخ يــرفت أن ايـ أو م يســتط أن ايـ  ،أو
أجــاا م ـ تعــديالت ال يواف ـ عليهــا جملــس الن ـواب .اــوا للحــاكو العــا أن حيــل جملــس الشــيوخ وجملــس
النواب معا. ...
وقد يطب هذا اجل اء عل الربملان يف حالة رفت الشع ع س رئيس اجلمهورية ،وذلك بعد أن يتقـد
الربملان مب ل هكذا مقرتم ،وعرض هذا االقرتام علـ جمموعـة النـاخبن ليقولـوا كلمـتهو هـذا الصـدد .وهـو
مــا تضــمن دســتور النمســا لعــا  2919يف املــادة ( 4/40الــي تــن عل ـ أن ( قبــل فايــة مــدة واليت ـ ،
الرئيس الفيدرا  ،ميكن أن يع س باالستفتاء .ا إجراء االستفتاء إذا للبت ذلك اجلمعية الفيدرالية الي
اـ أن تــدع لالنعقــاد بواســطة اجمللــس الــولين الفيــدرا  .....التصــويت يف اجلمعيــة الفيدراليــة اـ أن
يــتو حبضــور نصــف األعضــاء علـ األقــل وبتغلبيــة ثل ـ األعضــاء .رفــت العـ س باالســتفتاء يســتدع حــل
اجمللس الولين وإجراء انت ابات جديدة ...وحل الربملان هنا يعين ان الربملان قد أسـاء اسـت دا سـلطت
الرقابية فكان احلل ج اء لذلك.
وما جاء يف الدستور االسباين لعا  2938وذلك يف املادة ( 99الي أوضحت بتن امللك هو الذي
يسم املرشع لرئاسـة احلكومـة ،فـان م حيصـل علـ األغلبيـة املطلقـة ،يصـار إىل عقـد جلسـة ثانيـة فـإن م
حيصل فيها املرشع عل األغلبية البسيطة بينت الفقـرة ( 5مـن املـادة نفسـها بـتن يـتمر امللـك حبـل اجمللـس
وإجراء انت ابات جديدة.

 -43د .عصمت عبد ا) الشي  :املصدر الساب  ،ص.3-4
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بل ان حل الربملان قـد تشـرتل السـلطة التتسيسـية قبـل كـل تعـديل للدسـتور ،ومـن ذلـك مـا أشـار اليـ
الدســتور البلجيك ـ لعــا  2997يف املــادة ( 295الــي تقض ـ بــان ( -2حي ـ للســلطة التش ـريعية اعــالن
مراجعة أمور معينة يف الدستور -1 ...بعد اعالن هذ املراجعة يتو حل جملس الشيوخ والنواب. 48( .
واذا كانت صور حتق اجل اء واضحة يف الدساتري املذكورة يف اعال  ،فه قد أوردها املشرع التتسيس
حينما حييد الربملان عن يفارسة وظائف الدستورية ،فان التسا س يرهر عن مدى حتق فكرة اجل اء يف حـل
الربملان بعد تقرير احلاجة لتعديل الدستور ؟
ويف معرض اإلجابة نقوس إن نتيجة االنت ابات النيابية الي ستجرى بعد احلل ه الي ستحق فكرة
اجلـ اء مــن عــدمها ،فــإذا جــاءت باألغلبيــة ذاكــا الــي قــررت احلاجــة إىل التعــديل ،كــان معــق ذلــك إن هــذ
األغلبية كانت عل اتفات تا م الفكرة القانونية السائدة يف اجملتم أما إذا م تتت هذ األغلبيـة فمعـق
ذلك أن األغلبية م تكن يف تقريرها احلاجة إىل تعديل الدستور متفقة م الفكـرة القانونيـة السـائدة ،وهنـا
يــتيت احلــل كج ـ اء عل ـ الن ـواب نتيجــة إلخالهلــو بــوظيفتهو الدســتورية األساســية واملتم لــة بضــرورة ــيلهو
ل ـ رادة ال عامــة ،وبــذلك تتحق ـ فكــرة اجل ـ اء .ومــن املعــرو يف القــانون العــا إن اجل ـ اء ال يوق ـ إال بعــد
اإلخالس بواج قانوين.
املطلب الرابع :مدى امكانية عدد تنظديم حدل الربملدان جدزاء منظمدا يف الدسدتور العراقدي

لعام 5002

لقد بـن الدسـتور العراقـ لعـا  1005يف مادتـ األوىل بـتن ( مجهوريـة العـرات دولـة احتاديـة ....نرـا
احلكو فيها مجهوري نياي ( برملاين . ...
وبذلك يكون الدستور قد تبق النرا الربملـاين مـن بـن األنرمـة النيابيـة األخـرى ،لـذا فالبـد مـن تـوافر
دعـائو أساســية لقيــا هـذا النرــا ومنهــا تقريـر وســائل فاعلــة للتـتثري املتبــادس بــن السـلطات وحتقيـ التـواان
السياسـ ( . 49غــري إن االختصاصــات الــي منحــت للســلطة التشـريعية ( 30االحتاديــة يف لــة مبجلــس النـواب
( ، 32تتعارض وخصائ النرا النياي الربملاين ويرهر أثر ذلـك واضـحان يف تقويـة املركـ الدسـتوري جمللـس
 -48وه ــو ال ــن ذات ـ ال ــذي ك ــان واردا يف الدس ــتور البلجيك ـ لع ــا  2872يف امل ــادة ( 272ال ــي تض ــمنت احل ــل االجب ــاري
للمجلسن مبجرد االعالن عن تعديل الدستور .ينرر يف ذلك :
R. Fusilier : Les Monarchies Parlementaires, Les ed ouvries, Paris,1968, P.454.

 -49ينرر د .راف خضر شرب  :املصدر الساب  ،ص.79
 -30حوس ك رة هذ االختصاصات تنرر املواد ( / 40 ،55ثانيان / 34 ،30 ،41 ،42 ،رابعان/ 214 ،أوالن261 ،278 ،
 -32تتكــون الســلطة التش ـريعية االحتاديــة يف الع ـرات مــن جملســن تــا جملــس الن ـواب وجملــس االحتــاد ،وف ـ ن ـ املــادة ( 68مــن
الدستور ،غري ان الدستور قد أجل العمل بتحكا املواد اخلاصة مبجلس االحتاد اىل حن صـدور قـرار مـن جملـس النـواب بتغلبيـة ال ل ـن
وبدورت ـ ال انيــة الــي يعقــدها بعــد نفــاذ الدســتور ذات ـ وذلــك وف ـ ن ـ املــادة ( ، 273وجملــس االحتــاد هــذا يضــو يف لــن ع ـن األقــاليو
واحملافرات غري املنترمة بإقليو .واعتقد ان التنريو املتقد قد جانبـ الصـواب ،حيـ كـان مـن األوىل علـ املشـرع الدسـتوري أن يـنرو
جملس االحتاد يف صل الدستور ذات ال بقرار يصـدر مـن جملـس النـواب وذلـك ألتيـة هـذا اجمللـس لكونـ مي ـل املصـاش املتميـ ة لألقـاليو
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أتية املها الي ستناط بـ مـن تشـريعية ورقابيـة ،ومـن ناحيـة ثال ـة سـيكون ذلـك أك ـر اتفاقـان مـ مـا هـو
سائد يف دساتري الدوس االحتادية األخرى الـي تـنرو كـال اجمللسـن يف صـلبها مباشـرةَ – كالدسـتور األمريكـ لعـا  2383واالملـاين لعـا
 2969والسويسري لعا  .- 1000وأخاس ان السب وراء هـذا اخللـل يف التنرـيو الدسـتوري مـرد اىل قيـا املشـرع الدسـتوري العراقـ
بإعطـاء النتـائ دون املــرور باملقـدمات الصـحيحة ،فهــو قـد أقــر بوجـود دولـة احتاديــة يف نصوصـ دون أن تكـون قائمــة علـ ارض الواقـ
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الن ـواب عل ـ حســاب الســلطة التنفيذيــة ،وهــو بالتــا م يتخــذ باملبــدأ اجلــوهري الــذي يقــو علي ـ النرــا
الربملاين إال وهو التواان بن السلطات( . 31وهذا االختالس يف التواان بـن السـلطتن التشـريعية والتنفيذيـة،
ظهرت آثار واضحة عنـد تنرـيو الدسـتور ملوضـوع حـل الربملـان .حيـ جـاء يف نـ املـادة ( 46مـا يلـ
(أوالن – حيل جملس النـواب ،باألغلبيـة املطلقـة لعـدد أعضـائ  ،بنـاءن علـ للـ مـن ثلـ أعضـائ ( ، 37أو
لل من رئيس جملس الواراء ومبوافقة رئيس اجلمهورية. ...
فابتــداءن ال بــد لنــا مــن مالحرــة أن الدســتور قــد أخــذ بطريقــة احلــل الــذايت جمللــس النـواب ،حينمــا ــع
ل ل أعضائ تقد لل يتضمن حل ( . 36ت اجت الدستور إىل األخذ باحلل الوااري عندما أجاا لرئيس
جملــس الــواراء اقـرتام حــل جملــس النـواب بشــرط موافقــة رئــيس اجلمهوريــة علـ الطلـ  ،فــان حتصــلت هــذ
املوافقــة حيــاس الطل ـ بعــد ذلــك عل ـ جملــس الن ـواب للتصــويت علي ـ  ،واشــرتط الدســتور أن حيصــل عل ـ
موافقة األغلبية املطلقة جمللس النواب (. 35
ويتضــع مــن ذلــك إن حــل جملــس النـواب الــذي نرمـ الدســتور إمنــا يتحقـ يف حالــة واحــدة وهـ أن
يوافـ اجمللــس علـ حــل نفسـ أي هــو حــل ذايت ،وه ـ فرضــية نــادرة التحقـ ( . 34وذلــك لصــعوبة تصــور
موافقـة اجمللــس علـ حـل نفسـ ايـان كانـت اجلهــة الــي تقـدمت بــاقرتام احلــل ،ذلـك ألن اجمللــس ســيكون يف
الوقت عين خصمان وحكمان ،ولذا فتن هذا الن سيبق معطالن من الناحية العملية وهو ما سيرتت علي
مجلة من اآلثار ومنها :
 – 2افتقاد السلطة التنفيذية ( رئيس اجلمهوريـة ورئـيس جملـس الـواراء أليـة وسـيلة عمليـة فاعلـة مـن
شتفا التتثري عل جملس النواب.
 – 1رجحــان كفــة جملــس النـواب عل ـ كفــة جملــس الــواراء ورئــيس اجلمهوريــة وبالتــا اخــتالس الت ـواان
السياس بن امللسسات الدستورية (. 33
فإذا كانـت تلـك اآلثـار الـي سـترتت علـ آليـة تنرـيو حـل الربملـان مـ حلـا االختصاصـات املمنوحـة
جمللس النواب ،فإن لبيعة نرا احلكو ستتغري بالتتكيد ،وهنا سنتساءس ماذا ستكون ؟

(سوى إقليو واحد يف العرات ولعل هذا ما جعل يقحو احملافرات غري املنترمة يف إقليو  -الي تدار بتسلوب الالمرك ية اإلدارية بن
الدستور ذات وال عالقة هلا بالالمرك ية السياسية الي يفرتض توافرها يف الدولة االحتادية دالفيدراليةد  -يف جملس االحتاد.
 -31د .محيـد حنــون خالــد  :مبـاد القــانون الدســتوري وتطـور النرــا السياسـ يف العـرات ،بغــداد ،مكتبــة الســنهوري،1021 ،
ص .779وكذلك د .أمحد أمحد املوايف  :ر ية حوس الفيدرالية يف العرات ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1008 ،ص .62د .فائ ع يـ
أسعد  :دراسة ناقدة لدستور مجهورية العرات ،بغداد ،دار البستان للنشر ،1005 ،ص.76
 -37األوىل أن يكون الن ( بناءن عل اقرتام وليس لل  .د .فائ ع ي اسعد  :املصدر نفس  ،ص.75
 -36د .محيد حنون خالد  :املصدر الساب  ،ص.791
 -35ينرر د .راف خضر شرب  :املصدر الساب  ،ص.237،236،235
 -34د .حســن عــذاب الســكيين  :املوضــوعات اخلالفيــة يف الدســتور العراقـ – النرــا الربملــاين  /الســلطة التنفيذيــة  ،-البصــرة،
الغدير للطباعة ،1009 ،ص.84
 -33ينرر يف عرض هذ اآلثار د .راف خضر شرب  :املصدر الساب  ،ص.234
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القا و لحق حل البرلمان

ذه رأي إىل القوس بتن األركان األساسية للنرا الربملاين قائمة يف النرا الربملاين العراق بل مجيعها
متحققة في  ،لذا فهو منوذ للنرا الربملاين التقليدي( . 38
ويــذه رأي ثــاين يف الفق ـ الدســتوري العراق ـ – واــن نليــد – إىل أن النرــا املوجــود يف الدســتور
العراق ما هو إال نرا تل أساس النرا الربملاين ولكن يف و بقواعد األنرمة األخرى ( ، 39فهو نرا
برمل ـ ــاين هيمن ـ ــة جملس ـ ــي وه ـ ــو نر ـ ــا هج ـ ــن وي ـ ــلدي يف التطبيـ ـ ـ العملـ ـ ـ إىل نش ـ ــوء االخ ـ ــتال ح ـ ــوس
االختصاصات وتداخلها وقد يصي عمل امللسسات السياسية بالشلل(. 80
وهنا نتساءس عن فاعلية احلل بوصف ج اءن منرمان يفرض باإلرادة الشعبية غري املباشرة يف ظل التنريو
الدستوري والواق السياس العراق ج اءن إلخالس النواب بوظائفهو الدستورية ؟
إن اإلجابة عن ذلك تتطل معرفة مدى شعور النواب مبسـلوليتهو الدسـتورية جتـا نـاخبيهو ،وبالتـا
مدى حتسسهو آلماس الشع وتطلعات  ،فف حاس شعورهو باارافهو عن وظيفـتهو الدسـتورية األساسـية
وهـ ـ ي ــل الش ــع كم ــا ورد ال ــن عليه ــا يف الدس ــتور( ، 82فس ــيلجتون بالتتكي ــد إىل إف ــاء عض ــويتهو
مباشرنة ،سواء قد هذا الطل من ثل النواب أو من رئيس جملس الواراء.
ولعل هذا تصور مستبعد لبقا للرـرو السياسـية السـائدة ،اذ أن النـواب ،مكونـات وأحـ اب وأفـراد،
يتصارعون من اجل احملافرة عل مكتسباكو ،،فال يتصور ختليهو عنها بإرادكو الذاتية والعودة إىل خوض
انت ابات جديدة فرصـة النجـام فيهـا غـري مضـمونة ،فضـال عـن مـا تتطلبـ احلمـالت االنت ابيـة مـن جهـد
ومــاس ( . 81ولعــل هــذ احلقيقــة هـ الــي دفعــت انـ مــن الفقـ الدســتوري العراقـ إىل القــوس بــان نـ
املادة ( /46اوال سيبق معطال من الناحية العملية(. 87
وال ميك ــن أن يع ــرتض اح ــد فيق ــوس أن ه ــذ الص ــورة م ــن ص ــور احل ــل موج ــودة يف دس ــاتري أخ ــرى غ ــري
الدستور العراق  ،فلو ال ميكن األخذ ها ؟ فم ل هكذا قوس مردود لألسباب اآلتية :
 .2احلل الذايت م يكن مقبوال – كما الحرنا سلفا  -يف أوساط الفق الدستوري بصورة ملحوظة ،كما
ان م يكن مقبوال لدى جمموعة من الدوس الـي ميكـن عـدها ذات جتربـة دميقراليـة اسـب مـن العـرات،
وبالتا نواها أك ر شعورا باملسةولية جتا ناخبيهو.
 .1أخــذت اســتونيا بصــورة احلــل الــذايت يف دســتورها الصــادر عــا  ،2910ولكــن حينمــا أظهــرت هــذ
الص ــورة ع ــد فاعليته ــا واس ــتبداد الربمل ــان ،مت تع ــديل الدس ــتور واس ــتبدس بص ــورة احل ــل الرئاسـ ـ (. 86
واملفروض أن نعترب من التجارب الدستورية للدوس األخرى.
 -38د .عل يوسف الشكري  :انتهاء والية الرئيس ،عمان ،دار صفاء للنشر والتواي  ،1020 ،ص.16-17
 -39د .راف خضر شرب  :املصدر الساب  ،ص.284-285
 -80د .فائ ع ي اسعد  :دراسة ناقدة ،املصدر الساب  ،ص.62-60
 -82نصت املادة ( /69أوالن عل ان ( يتكون جملس النواب من عدد من األعضاء ...مي لون الشع العراق بتكمل . ...
 -81د .حسن عذاب السكيين  :املصدر الساب  ،ص .84
 -87د .راف خضر شرب  :املصدر الساب  ،ص .234
 -86د .حسن سيف أبو السعود  :القانون الدستوري ،بغداد ،مطبعة اجل يرة 2978 ،ص .139
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 .7إن الدس ــاتري ال ــي أخ ــذت باحل ــل ال ــذايت كالدس ــتور النمس ــاوي لع ــا  2919والدس ــتور الرتك ـ لع ــا
 ،2981جنـدها قـد أخــذت بصـور أخـرى للحــل إىل جانـ احلــل الـذايت ،وبـذلك تكــون قـد خففــت
مـن مسـاو احلــل الـذايت .فالدســتور النمسـاوي اخـذ بصــورة احلـل الرئاسـ وذلـك يف املــادة (2/19
الي بينت إن للرئيس الفيدرا حل اجمللس الولين .وكما اخذ باحلل التلقائ للمجلس الولين كج اء
يفــرض عليـ يف حــاس عــد موافقــة الشــع باالســتفتاء علـ مقــرتم عـ س رئــيس اجلمهوريــة املقــد مــن
اجمللــس ،وذلــك وفقــا للفقــرة ( 4مــن املــادة ( . 40واحلــاس ذاتـ بالنســبة للدســتور الرتكـ  ،اذ جنــد إن
املادة ( 33بعـد أن بينـت إن للجمعيـة الولنيـة الكـربى حـل نفسـها بتقريـر إجـراء انت ابـات جديـدة
قبل انتهاء مدة واليتها ،أعطت احل يف الن ذات إىل رئيس اجلمهورية اختاذ قـرار بـإجراء انت ابـات
جديدة .وهذا يعين إن الدستور الرتك قد تبق صوريت احلل الذايت واحلل الرئاس يف الن ذات .
ول ــذا نعتق ــد إن التنر ــيو الدس ــتوري حل ــل الربمل ــان مبوجـ ـ أحك ــا دس ــتور  1005مـ ـ لبيع ــة الواقـ ـ
السياسـ ـ يتع ــارض مـ ـ فك ــرة ك ــون احل ــل جـ ـ اء يف ــرض علـ ـ الس ــلطة التشـ ـريعية عن ــد إخالهل ــا بواجباك ــا
الدســتورية ،بــل هــو ســيمهد الطريـ الســتبداد اجمللــس النيــاي الــذي لــن اــد أيــة ســلطة يف الدولــة نعـ مــن
التعسف ،لتجرد باق السلطات من أية وسيلة دستورية جتاه .
الخاتمة
بع ــد أن فرغن ــا م ــن بي ــان موض ــوع حب ن ــا حـ ـ علين ــا أن ن ب ــت أه ــو النت ــائ املست لص ــة م ــن البحـ ـ
والتوصيات الي نراها وذلك يف الفقرتن اآلتيتن :
.2

.1
.7
.6

أوال  :النتائج :

إن القواعد الدستورية من حي لبيعتها هل حمل خال فيما بن فقهاء القانون الدستوري ،فمنهو
من يرى إفا ذات لبيعة سياسية ،ومنهو من يسبل عليهـا الصـفة القانونيـة البحتـة ،وثالـ يـرى فيهـا
إفا ذات لبيعة تلطة وهو مانرا صحيحا .ذلك الن تكييف قواعد الدستور بتفا سياسية سـيهد
القوة اإلل امية هلا وللقوانن الي ستصدر يف ظلها.
يتـتثر إجـراء حـل الربملــان مـن حيـ تكييفـ القـانوين وفقـا لتـتثر بالطبيعــة القانونيـة للقواعـد الدســتورية
ذلك الن هذ القواعد ه الي تنرو هذا اإلجراء بن ثناياها.
إن حتديــدنا لطبيعــة القواعــد الدســتورية بتفــا ذات لبيعــة قانونيــة  -سياســية ،ل ـ فائ ـدة هامــة تتضــع
معامله ــا يف خص ــوص موض ــوع البح ـ  ،اذ ان ه ــذا التكيي ــف سيس ــتوع الغاي ــة ال ــي حي ــاوس املش ــرع
الدستوري ابتداء من الوصوس إليها.
مبا أن حـل الربملـان يعـد جـ اء منرمـا دسـتوريا فـان ايقـاع هـذا اجلـ اء يـتو وفقـا ألسـباب اسـتعمال ومبـا
حيق فلسفة وجود  ،لذلك جند ان حل الربملان قد يعد كج اء تفرض السلطة التنفيذية عل نرريكـا
التش ـريعية ،أو يفرض ـ الشــع ذات ـ عل ـ نواب ـ ان هــو ابتعــدوا عــن فكــرة يل ـ بصــورة صــحيحة ،أو
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يفرض بقوة القانون حينما تتج اىل تقرير السلطة التتسيسية ابتداء يف احلاالت الي قد يبتعـد نـواب
الشع عن حتقيقهو املصلحة العامة.
 .5إن دستور عا  1005تبـق صـورة احلـل الـذايت جمللـس النـواب ،وان كانـت هـذ الصـورة ال تتسـ مـ
كــون نرــا احلكــو برملــاين قــائو عل ـ أســا الت ـواان بــن الســلطات ،حينم ـا أخــذ املشــرع الدســتوري
العراق يف عا  1005باحلل الـذايت فانـ م يكـن موفقـا يف هـذا التنرـيو الدسـتوري ،ذلـك الن هـذ
الصورة من احلل – فضال عما سب ذكر – تلدي إىل إحدال اآلثار اآلتية :
أ -اإلخ ــالس بفك ــرة التـ ـواان ب ــن الس ــلطتن التشـ ـريعية والتنفيذي ــة لص ــاش األوىل م ـ م ــا يرتبـ ـ ذل ــك م ــن
إضعا مرك ال انية.
ب -تغيري لبيعة النرا السياس املتبق يف املـادة األوىل مـن الدسـتور ،حيـ يتحـوس مـن نرـا برملـاين إىل
نرا حكومة اجلمعية ،وهو نرا ال يتف والنرا السياس احلا .
ت -ميــنع احلــل املتبــق يف دســتورنا الفرصــة لرهــور دكتاتوريــة واســتبداد اجمللــس النيــاي ذات ـ النعــدا التــتثري
املتبادس بين والسلطة التنفيذية.
وبذلك م يعد من السهل حتقي اية فائدة علمية أو عملية من م ل هكذا تنريو دستوري للحل.
ثانيا  :التوصيات :

نوص املشرع الدستوري العراق بضرورة تعديل النصوص الي تتعل مبوضوع حب نا وكااليت :
 .2البد للمشرع الدستوري العراق ابتـداء تنرـيو األحكـا اخلاصـة مبجلـس االحتـاد بوصـف اجمللـس ال ـاين
املكــون للســلطة التش ـريعية االحتاديــة حبس ـ املــادة ( 68مــن الدســتور ،وعــد تــرإ تنريم ـ للقــانون
الذي يصدر جملس النـواب .الن يف ذلـك بدعـة دسـتورية ال سـند هلـا مـن املبـاد الدسـتورية يف دوس
العام والسيما االحتادية منها.
 .1قيا املشرع الدستوري بإلغاء احلل الذايت جمللس النواب ،حي نرى ضرورة حـذ نـ املـادة (/46
أوال  ،ويقرأ الن املتقد كاأليت :
(أوال -ل ـ ـرئيس جمل ــس ال ــواراء ،بع ــد املداول ــة يف جمل ــس ال ــواراء ،أن حي ــل جمل ــس الن ـ ـواب .ويص ــدر رئ ــيس
اجلمهورية مرسوما بذلك عل أن يكون مسببا.
ثانيا -لرئيس اجلمهورية ،وعند الضـرورة ،أن حيـل جملـس النـواب مبرسـو مجهـوري مسـب يوقـ عليـ رئـيس
جملس الواراء والواراء.
 .7ثال ا -ال اوا حل جملس النواب خالس فرتة االقرتاع عل ال قة برئيس جملـس الـواراء . .وبـذلك فـتن
الن املقرتم من املمكن أن حيق نوعا من التواان بن السلطتن ،كما أنـ يضـمن الـدور التحكيمـ
لرئيس اجلمهورية .فضال عن ان سيحق للحل فكرة اجل اء املنرو دستوريا.
 .6خشية أن تسر السلطة التنفيذية يف ايقاع اجل اء املتم ل باحلل عل نرريكا التشـريعية فإننـا نـرى أن
يضا إىل ن املادة ( /42سادسا فقرة جديـدة تقـرأ كـاأليت (  -ال اـوا لـرئيس اجلمهوريـة حـل
جملــس الن ـواب يف مــدة مســاءلت عــن إحــدى احلــاالت املتقدمــة  .وحــاالت مســاءلة رئــيس اجلمهوريــة
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حس ـ الدس ــتور هـ ـ  :احلن ـ يف اليم ــن الدس ــتورية ،انته ــاإ الدس ــتور ،اخليان ــة العرم ـ  .وب ــذلك
سنوجد نوع من احلماية للربملـان حينمـا ميـار دور الرقـاي علـ السـلطة التنفيذيـة مـ حلـا مقرتحنـا
ةصوص املادة (/47ثال ا اعال .
 .5األخذ بصورة احلل التلقائ جمللس النواب يف األحواس اآلتية :
أ .يض ــا إىل ن ـ ـ امل ــادة ( 30بن ــدا (ثال ــا نصـ ـ اآليت (ثال ــا -إذا م يتس ــن انت ــاب رئ ــيس
اجلمهورية يف االقـرتاع ال ـاين ،حيـل جملـس النـواب ،وجتـرى االنت ابـات يف مـدة ال تتجـاوا ثالثـن
يوم ـ ــا .اتم ـ ـ اجملل ـ ــس اجلدي ـ ــد خ ـ ــالس م ـ ــدة عش ـ ــرة أي ـ ــا م ـ ــن ت ـ ــاري إع ـ ــالن النت ـ ــائ النهائي ـ ــة
لالنت ابات. .
ب .يضــا إىل ن ـ املــادة ( 34بنــدا (سادســا يــن عل ـ اآليت (سادســا -إذا م يتســن جمللــس
النواب منع ال قـة جمللـس الـواراء واملنهـا الـوااري خـالس املـدد املنصـوص عليهـا فيمـا تقـد  ،حيـل
جملــس الن ـواب ،وجتــرى االنت ابــات خــالس مــدة ال تتجــاوا ثالثــن يومــا .اتم ـ اجمللــس اجلديــد
خالس مدة عشرة أيا من تاري إعالن النتائ النهائية لالنت ابات. .
المصادر
أوال  :الكتب

-2د .إب ـراهيو أبــو خ ـ ا  :الوســي يف القــانون الدســتوري ،إ،2ط ،1بــريوت ،دار الكتــاب اجلديــدة
املتحدة.1001 ،
-1د .إبراهيو عبد الع ي شيحا  :املباد الدستورية العامة ،اإلسكندرية ،منشتة املعار .1004 ،
-7د .إحســان املفرج ـ  .د .كط ـران اغــري نعمــة .د .رعــد نــاج اجلــدة  :النرريــة العامــة يف القــانون
الدستوري والنرا الدستوري يف العرات ،ط ،6بغداد ،املكتبة القانونية.1003 ،
-6د .أمحد أمحد املوايف  :ر ية حوس الفيدرالية يف العرات ،القاهرة ،دار النهضة العربية10088 ،
-5د .إ اعيل إبراهيو البدوي  :اختصاصات السلطة التنفيذية يف الدولة اإلسالمية والنرو الدستورية
املعاصرة ،القاهرة ،دار النهضة العربية.2997 ،
-4د .إ اعيل مرا  :مباد القانون الدستوري والعلو السياس  ،ط ،7بغداد ،دار املالإ.1006 ،
-3د .السيد صربي  :مباد القانون الدستوري ،ط ،7القاهرة ،مكتبة عبد ا) وهبة.2964 ،
-8د .بشري عل حممد باا  :ح حل اجمللس النياي يف الدساتري املعاصرة ،اإلسكندرية ،دار اجلامعية
اجلديدة للنشر.1006 ،
-9د .بكر القباين  :دراسة يف القانون الدستوري ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،بال سنة لب .
-20د .حسان حممد شفي العاين  :األنرمة السياسية والدستورية املقارنـة ،بغـداد ،املكتبـة القانونيـة،
.1003
-22د .حسن سيف أبو السعود  :القانون الدستوري ،بغداد ،مطبعة اجل يرة29788 ،
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-21د .حس ــن ع ــذاب الس ــكيين  :املوض ــوعات اخلالفي ــة يف الدس ــتور العراقـ ـ – النر ــا الربمل ــاين /
السلطة التنفيذية  ،-البصرة ،الغدير للطباعة.1009 ،
-27د .محيــد حنــون خالــد  :مبــاد القــانون الدســتوري وتطــور النرــا السياس ـ يف الع ـرات ،بغــداد،
مكتبة السنهوري.1021 ،
شرب  :فصل السـلطتن التنفيذيـة والتشـريعية يف النرـا الربملـاين يف العـرات ،بغـداد،
-26د .راف خضر َّ
مكتبة السنهوري.1021 ،
-25د .رم ـ ي ل ـ الشــاعر  :النرريــة العامــة للقــانون الدســتوري ،ط ،5القــاهرة ،دار النهضــة العربيــة،
.1005
-24د .س ــام مج ــاس ال ــدين  :الق ــانون الدس ــتوري والش ــرعية الدس ــتورية ،ط ،1اإلس ــكندرية ،منش ــتة
املعار 10058 ،
-23د .سعاد الشرقاوي  :القانون الدستوري والنرا السياس املصري ،القاهرة ،دار النهضة العربية،
.1002
-28د.سعاد الشرقاوي  :النرو السياسية يف العام املعاصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية.1001 ،
-29د .ص ــاش جـ ـواد الك ــاظو ،د .علـ ـ غالـ ـ الع ــاين  :األنرم ــة السياس ــية ،بغ ــداد ،دار احلكم ــة،
.2992
-10د .عبد احلميد متو  :القانون الدستوري واألنرمة السياسية مـ املقارنـة باملبـاد الدسـتورية يف
الشريعة اإلسالمية ،ط ،4اإلسكندرية ،منشتة املعار .2989 ،
-12د .عبد الغين بسيوين عبد ا)  :القانون الدستوري ،بريوت ،الدار اجلامعية.2983 ،
-11د .عبد ا) ناصف  :مدى تواان السلطة السياسية م املسلولية يف الدولة احلدي ة ،القاهرة ،دار
النهضة العربية.2982 ،
-17د .عصــمت عبــد ا) الشــي  :الدســتور بــن مقتضــيات ال بــات وموجبــات التغيــري ،القــاهرة ،دار
النهضة العربية10018 ،
-16د .عالء عبد املتعاس  :حل الربملان يف األنرمة الدسـتورية املقارنـة ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة،
10068
-15د .عل يوسف الشكري  :انتهاء والية الرئيس ،عمان ،دار صفاء للنشر والتواي .1020 ،
-14د .فائ ع ي أسعد  :اارا النرا الربملاين يف العرات ،بغداد ،مطبعة السندباد.2986 ،
-13د .ف ــائ ع ي ـ ـ أس ــعد  :دراس ــة ناق ــدة لدس ــتور مجهوري ــة الع ـ ـرات ،بغ ــداد ،دار البس ــتان للنش ــر،
.1005
-18د .كم ــاس الغ ــا  :مب ــاد الق ــانون الدس ــتوري وال ــنرو السياس ــية ،دمشـ ـ  ،مطبع ــة ال ــداودي،
29848-2985
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-19د .ماج ــد راغ ـ احلل ــو  :ال ــنرو السياس ــية والق ــانون الدس ــتوري ،الق ــاهرة ،دار النهض ــة العربي ــة،
.1005
-70د .حمســن العبــودي  :املبــاد الدســتورية العامــة وتطــور األنرمــة الدســتورية املصـرية ،القــاهرة ،دار
النهضة العربية10048 ،
-72د .حمسن خليل  :القضاء اإلداري اللبناين ورقابت ألعمـاس اإلدارة ،بـريوت ،دار النهضـة العربيـة،
29318
-71د .حممد انس قاسو جعفر  :النرو السياسية والقانون الدستوري ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة،
.2999
-77د .حممد السناري  :القانون الدستوري ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،بال سنة لب .
-76د .حممــد اجملــذوب  :القــانون الدســتوري والنرــا السياس ـ يف لبنــان ،ط ،6بــريوت ،منشــورات
احللا احلقوقية.1001 ،
 -75د .حممد عبد احلميد أبو ايد  :حل اجمللس النياي ،القاهرة ،دار النهضة العربية.2988 ،
-74د .حممد كامل ليلة  :النرو السياسية ،القاهرة ،دار الفكر العري ،بال سنة لب .
-73د .مص ــطف أب ــو اي ــد فهم ـ ـ  :مب ــاد األنرم ــة السياس ــية ،ط ،20اإلس ــكندرية ،دار اهل ــدى
للمطبوعات.1003 ،
-78د .من ــذر الش ــاوي  :النرريـ ــة العام ــة يف الق ــانون الدسـ ــتوري ،عم ــان ،دار ورد للنش ــر والتواي ـ ـ ،
.1003
-79د .منذر الشاوي  :فلسفة القانون ،عمان ،دار ال قافة للنشر والتواي .1009 ،
-60د .من ــذر الش ــاوي  :الق ــانون الدس ــتوري – نرري ــة الدس ــتور ،بغ ــداد ،منش ــورات مركـ ـ البح ــول
القانونية.2982 ،
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تمثعت المرايا في التكوينات الهندسية للروضة ألكاظميه

Representations mirrors in engineering configurations
to kindergarten Kazimiyah
د .أثمار حميد كريم

()1

Dr. A thmar Hamid Cream

ملخص البحث:
 .2تعتمد ال خار اهلندسية يف الدرجـة االسـا علـ بنـاء الشـبكة االساسـية يف ضـوء الفضـاء املتـام
ووف ـ تنوعــات التك ـرار واالنســجا والت ـواان يف رســو الوحــدات واملفــردات ال خرفيــة او تواي ـ مراك ـ تولــد
املفــردة ال خرفيــة يف مركـ التصــميو او علـ جانبيــة ،أن البعــد الروحـ يف صــميو ال خــار اإلســالمية مي ــل
االســتجابة لشــعور خف ـ (بــالين يتج ـ إىل الغي ـ او املطل ـ وقــد الميكــن أن يلمس ـ املتلق ـ يف جتاربنــا
ال خرفية للواق احملسو الذي يتيت متناغما م فطرة اإلنسان وميول الغري ية باجلماس.
 . 1التنوعــات الشــكلية اهلندســية يف التكوينــات ال خرفيــة العماريــة تعتمــد عل ـ عنص ـرين اساســين مــن
الوحدات واملفالدات اهلندسية شكل املرب وشكل الدائرة أن األنرمة البنائية فائقة الدقة للنماذ ال خرفية
اإلسالمية جاءت هد خل وحدة ذات تعبري وظيف ومـدلوس روحـ عقائـدي وفـ مـنه مجـا أخـاذ
يل بصر املتلق يف ان يتتمل ويت يل للوصوس إىل الروح والوظيف .
 .7اخــذت ال خــار اهلندســية االســالمية جماالكــا العماريــة والفنيــة اىل حــد مــذهل ســاعد اىل تطورهــا
كبنية رم ية بوحداكا الشكلية اهلندسية او جتريدية غاية يف التحرر.

 - 2جامعة بابل /كلية الفنون اجلميلة /قسو الرتبية الفنية.
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 . 6ال خرفــة اهلندســية والعماريــة هلــا بنيــة رياضــية وتعتــرب الرياضــيات نرــا ونس ـ منطق ـ يف تكوينــات
ال خار اهلندسية يف العمارة االسالمية اذا ان ال خرفة ه شكل مكتمل للفكر الرياض .
 . 5عنصر الرياضـيات كـان الـراب املشـرتإ االسـا يف مبـدأ تنرـيو ال خرفـة اهلندسـية فاهلندسـة والعـدد
كانت مرتب وهر رسالة الوحدانية والرقو واحد هو الرم الفكري ألصل الكون.
 .4االشـكاس ال خرفيـة اهلندسـية يف العمـارة االسـالمية تعطـ اشـارة تـنعكس مـن خـالس ثالثـة جوانـ
منها العناصر الشـكلية ذاكـا وال ـاين يـرتب برتتيـ العناصـر الشـكلية وتركيبهـا يف التكـوين ال خـريف وال الـ
املعق ومدى تتثري التكوين ال خريف عل مستوى الكل.
 .3العمل الفين ال خريف لتنوع االشكاس اهلندسية م يكن شيةان يف ذات وامنا مـا يضـف عليـ مـن معـق
كما افا ليس حمددة بتغطية السطوم وامنا ايضان تساعد يف حتويل الفضاء.
المقدمة:
(الروضــة الكاظمي ـ تق ـ يف مدين ــة بغ ــداد ويق ـ بــالقرب منه ــا مرق ــد (الش ـريف املرتض ـ ( 1وحتت ــوي
املولــود يف  3صــفر ســنة( 218ه ـ /
الروضــة الش ـريفة عل ـ اجلســد الطــاهر لالمــا موس ـ بــن جعفــر
 303يف قرية االبواء( 7وأمـ يقـاس هلـا دمحيـدةد بنـت صـاعد داملغربيـةد وقيـل داالندلسـيةد وكـان يلقـ ب ـ
(الك ــاظو ويكـ ــق بـ ــاي احلس ــن ،استشـ ــهد يف 15مـ ــن رج ـ ـ سـ ــنة ( 287ه ـ ــ 341/ول ـ ـ مـ ــن العمـ ــر
املولود يف  20من رج سنة
الشريف( 56سنة  6(.كما تضو اجلسد الطاهر لالما حممد بن عل
يلق ـ بــاجلواد ويكــق بــاي
(295ه ــ 336/وأم ـ اخلي ـ ران مــن أســرة دماريــة القبطيةداوجــة النــا
(5
جعفر،استشهد يف 4من ذي احلجة سنة 10هـ ول من العمر الشريف ( 15سنة .
قــد بنيــت الروضــة الكاظميــة علـ يــد ا اعيــل الصــفوي ويبــدو أن حـ الصـفوين آلس البيــت علــيهو
السال وحرصهو عل اظهار اماكنهو املقدسة باملرهر الالئ جعل املكان يرهر مبرهر مجيالن ورائعان سار
الع مــانيون علـ هــذا الــنه بعنايــة اذ امــر الســلطان ســليو الع مــاين يف بنــاء أربـ مـ ذن فضـالن عــن امل ـ ذن
األربعة الي شيدت بتمر من ا اعيل الصفوي عا (2065هـ . 4( 2416/يف حن كسيت املقرنصات

امللق ـ
 -1الش ـريف املرتض ـ :أبو القاس ــو عل ـ ب ــن موس ـ ب ــن حمم ــد ب ــن اب ـراهيو ب ــن االم ــا موس ـ ب ــن جعف ــر الك ــاظو
بــ(الشريف املرتضـ وهــو عــام يف علــو الكــال واألدب والشــعر ولــد يف ســنة (755هــ 976/وتــرإ مــن املللفــات العلميــة مــا يقــارب
مث ـ ــانن ال ـ ــف جمل ـ ــد م ـ ــن مفردات ـ ـ ومص ـ ــنفات وحمفوظات ـ ـ ت ـ ــويف س ـ ــنة (674ه ـ ــ 2025/ودف ـ ــن يف دار حي ـ ـ مرق ـ ــدة أالن يف مدين ـ ــة
الكاظمية.للم ي ــد مراجع ــت :اخلليل ـ  ،جعف ــر ،موس ــوعة العتب ــات املقدس ــة العراقي ــة ،قس ــو الك ــاظمن ،2 : ،دار التع ــار  ،بغ ــداد،
.2945ص74
مهدي آيت الله  ،م املعصومن ،ت :كماس
 -7االبواء :قرية تق قرب املدينة املنورة فيها قرب آمنة أ الرسوس الكر (
السيد ،22: ،ملسسة أنصاريان للطباعة والنشر ،قو ،ايران.1002 ،ص6
 -6املصدر الساب ،ص7
 -5املصدر الساب ،ص6
 -4أس ياسن ،حممد ،مقابر قري  ،جملة األقال .2948 ،7: ،ص48
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ال دد31 :

العنقودية وبعت التشكيالت ال خرفية بقط املرايا سنة (2170هـ 3( 2809/ومن الواضـع أن الروضـة
الكاظمية تتكون من السور اخلارج واملدخل وبعدها االواوين والصحن واحلر حع الوصوس إىل الضريع.
أن الصحن الشريف عل شكل حر ( uباملقلوب فيبلل لول (730مرت وعرض (250مرت وينفذ
إىل الصحن عرب مداخل عشرة أبواب مواعة علـ األركـان األربعـة وحيـي بـ مـن اجلهـات األربـ روات (5
أمتار (. 8
فالض ـريع يق ـ يف احــد جوان ـ الصــحن املكشــو وتبلــل أبعــاد ( 9( 275× 260ويضــو الض ـريع
القربين الشريفن اللذين يغطيهما الصندوت وهو من اخلش وخارج مشبك من الفضة ،وحواشية م دانة
(20
بالذه كما تعلو القربين قبتان ذات الشـكل البصـل مكسـوتان بالـذه عـا (2122هــ2390،
تقو كل منهما عل رقبة لويلة ومطلية م رقبتها بالذه وم ينة من الداخل بالنقوش واملرايا الرائعة.
يف حن االواوين اينت مبادة البالط واألجـر املـ ج اذ شـغل كـل إيـوان عناصـر اخرفيـ كتابيـة تتضـمن
أيـ مــن الــذكر اجمليــد وبعــت مــن األدعيــة ةطــوط نصــية مــن الــذكر احلكــيو وبعــت األدعيــة وهنــاإ فحجــر
داخل كل ايوان فضـالن عـن احلفجـر الـي جتـاور كـل مـدخل مـن مـداخل الروضـة الكاظميـة واإليـوان يتضـمن
ابوابان متم لة بباب القبلة وباب املراد وباب املغفرة وباب قري .
و ي ـ ت الروض ــة الكاظمي ــة بالعناص ــر ال خرفي ــة املتنوع ــة منه ــا النباتي ــة واهلندس ــية فض ــال ع ــن األش ــكاس
العمارية واحليوانية واالشرلة اخلطية الي نفذت مبادة الكاش الكربالئ واآلجر امل ج واملرايا.
نبذة تاريخية عن املرايا:

من خالس املالحرة للروضة الكاظمية جند بان نسبة  0/040من ال خار املنفذة يف الروضة املطهرة
ه ـ اخــار منفــذة باملرايــا يف العديــد مــن األمــاكن س ـواء فــوت الض ـريع الش ـريف او يف املم ـرات الداخليــة
وكذلك اجل ء العلوي من اجلدران يفا اكس الروضة منررا مجيال وملا للمرايا من خـواص عاكسـة ال يتمتـ
ها باق اخلامات.
نــرى مــن الضــروري التطــرت لوظيفــة املرايــا وكــذلك تــاري نشــوءها ،املــرآة  miroirســطع مســتو صــقيل
يعكس صورنة لألجسا الواقعة أمام  22(.املرآة املائية أو صفحة املـاء كانـت أقـد مـرآة عرفهـا اإلنسـان يف
التـاري  ،ومــن اشــهر املرايــا قــدميا مـراة بابــل اســو بابــل يعــين (بوابــة اإللـ وهـ مدينــة عراقيــة تقـ علـ فــر
الفرات وكانت عاصمة البابلين حي كانوا حيكمون وس وجنوب العرات واستطاع ساللة البابلين األوىل
يف ظـل حكــو محــوراي ( 2350-2391قبــل املــيالد مــن اإلســتيالء علـ معرــو اجـ اء العـرات أصـبحت
 -3عيس سلمان وجنلة الع ي وهناء عبد اخلال وجناة يونس ،العمارة العربية االسالمية يف العرات ،واارة ال قافة واالعال  ،العرات
 .1،2981:ص285
 -8اس ياسن،املصدر الساب ،ص 43
 -9دليل السياحة الدينية يف العرات ،واارة ال قافة واألعال بغداد .1009ص78
 -20املصدر الساب ،ص79
 -22هشو،لارت،املنجد الفي يائ  ،جامعة الرياض،السعودية.1003،ص25
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بابل عاصـمتهو الـي اشـتهرت حبضـاركا .ويـروى ان يف بابـل القدميـة  3مـدن تتميـ كـل منهـا مبيـ ة سـحرية،
فاملدينة الرابعة كان فيها مرآة من حديد ،فإذاغاب رجل عن أهل وأرادوا ان يعرفوا عن حال الـي هـو فيهـا
أتوا باملرآة ووضعوا أمامها ا ونرروا فيها فرأو عل احلالة الي هو فيها .فلقد كان اهل بابل يست دمون
املـرآة السـحرية ملعرفـة احـواس الغـائبن عـن أهلهـو فكـانوا يـذكرون اسـو احبـائهو او اسـو احـد افـراد العائلــة
فيستحضر صاح االسو وينرر إلي اهل يف مرآة بابل العجيبة (. 21
تعتـرب املرايـا الــي ظهـرت كــتدوات مـن صــن البشـر حدي ــة العهـد إذ بـدأ اســت دامها كمرايـا ااســية يف
بالد الرافـدين ( ، 27وكـان هلـا أشـكاس وتصـميمات تلفـة ومنهـا املـرآة ذات املقـبت الـذي يصـن مـن عـدة
مواد كالربون أو العا او اخلش وكانت حتفظ يف عل بغرض محايتها ،وقد ع ر عل عدة مرايا بقـرص
ااس مصقوس.
أمــا املــرآة ال جاجيــة فق ــد ظهــرت ألوس مــرة يف القــرن ال ـ ـ  24يف مدينــة فينيســيا (البندقيــة اإليطالي ــة،
وكانت آنذاإ أعجوبة سحرية افتأ ها سائر النا وانتشرت بينهو حع أفـا أصـبحت موضـوعان اسـتوح
من الفنانون أعماهلو،وكانـت تفصـن بكميـات قليلـة قياسـا يف الوقـت احلاضـر ،وكـان الوجـ اخللفـ لل جـا
يفغطـ بطبقــة رقيقــة مــن القصــدير يف وجـان مـ ال ئبـ  ،وبعــد عــا  2860اســتبدلت هــذ الطبقــة لبقــة مــن
الفضــة .وقــد تطــورت صــناعة املرايــا ال جاجيــة إىل اســت دا مرايــا ثابتــة كبــرية جـ ءان مــن أثــال املنــااس .كمــا
است دمت مرايا مفضضة صغرية بك رة يف الشـرت لتـ ين املالبـس وللـديكور .بعـد ذلـك اسـت د األملنيـو
ماد نة عاكسةا ألن عاكس جيد م ل الفضة تقريبان ،ولكن أك ر مقاومةن لألكسدة.
امــا ةصــوص انواعهــا توجــد ثالثــة أن ـواع شــائعة مــن املرايــاا وه ـ املرايــا املســتوية الــي يكــون ســطحها
مستويان ،واملرايا املقعرة ،واملرايا احملدبة الي يكون سطحها ج ءان من سطع كروي.
Introduction:
Kindergarten (Kazimiyah) located in the city of Baghdad and is located
near the shrine of (Sharif al-Murtaza) () and contain Rawdah the pure body
of Imam Musa bin Ja'far (peace be upon him) was born on 7 Safar (128
"AH / 707 AD) in the village of Aloboa () and his mother said her "benign
girl bullish "Moroccan" and was told "Andalusian" and was nicknamed
(Kazim) and nicknamed Papi Hassan, cited in 25 of Rajab (183 AH / 762
AD) with the age-Sharif (54 years). () also includes the body Tahrellamam
Mohammed Ben Ali (peace be upon him) was born in 10 of Rajab (195 AH
/ 774 AD) and his mother bamboo from the family of "Maria Coptic" wife of
the Prophet (Allah bless him and his family) nicknamed Paljoad and

 -21جبار،لارت،الصناعات القدمية،دار املامون للطباعة والنشر.2988،ص19
 -27كجة ج ،صبام،الصناعة يف تاري وادي الرافدين،املطبعة الولنية،بغداد،1001،ص.32
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nicknamed Papi Jaafar, cited in 6 of the argument the year 20 AH with the
age-Sharif (25) years.)(
Kindergarten Kadhimiya has been established by Ismail I seem to love
the Safavid family of the house and are keen to show their holy places in
the proper manner to make the place look like a beautiful and wonderful
and delightful Ottomans this approach carefully as it ordered the Ottoman
Sultan Selim in the construction of four minarets as well as the four
minarets constructed by order of Ismail I year (1045 AH / 1624 AD) ().
While covered with stalactites and cluster configurations cut some
decorative mirrors the year (1230 AH / 1809 AD) () It is clear that K
consists of Kadhimiya shrine and saucers Alawaoan.
Valdharih is located in the center of the dish and the dimensions (140 m
× 135 m) () and includes the shrine graves Mosques who covered under
the fund which is made of wood and outside the buckle of silver, and the
fringes decorated with gold as above the graves with two domes shaped
onion Maxōtan gold a year (1211 AH 0.1790 m) () is each of them on a
long neck free from windows and coated with gold and decorated her neck
from inside the magnificent carvings and mirrors.
The holy shrine stands at length (370 meters) and width (150 meters)
and included ten sections spread over the four corners and surrounded by
four sides gallery (5 meters).
While Alawaoan decorated textured tiles and wage glazed as filled
every Ewan Bouktoota text from the Holy Quran and some prayers and
there stone within each Ewan as well as the stone which adjoin every
entrance kindergarten Alkazemih.owalioan includes doors, represented by
the door of the kiss and the door to be the door of forgiveness and the door
of the Quraysh.
And characterized kindergarten Kazimiyah diverse, including
decorations and plant engineering as well as Ammaria and animal shapes
and linear tapes carried Kashi Karbalai textured and glazed tiles and
mirrors.

A brief history of mirrors:

Through observation of kindergarten Kadhimiya, we find that the 060/0
ratio of executing in kindergarten cleared motifs are motifs executed
mirrors in many places both above the shrine Sharif or in inland waterways
as well as the upper part of the walls, which earn kindergarten a beautiful
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sight and what the mirrors of the properties of reflective does not enjoy the
rest of the raw materials.
Find researcher necessary to function mirrors, as well as the date of
emergence addressed, mirror miroir flat surface satin reflects the image of
the objects located in front of him. ((Water mirror page or water was the
oldest mirror known to man in history and already the animals ever known
before, and months mirrors old woman Babylon name Babylon means
(gate of God), an Iraqi town on the Euphrates River and was the capital of
the State of the Babylonians, where they rule the regions between the two
rivers (Euphrates and Tigris) and was able to breed the first Babylonians
under the rule of Hammurabi (1792-1750 BC) of the seizure of most of the
provinces between rivers of Babylon became the capital known for its
civilization. the story goes that in ancient Babylon 7 cities each of which is
characterized by the advantage of the magic, the city is the fourth in the
mirror of iron, Vamagab man from his family and wanted to know about the
situation that is where they came from women and put in front of her name
and looked where Frooh on the situation that is there. the people of
Babylon have used the magic mirror to see the conditions of absentees
from their parents and they mention the name of their loved ones or family
member name Visthoudr his name and seen his family in a strange mirror
of Babylon( .(
Considered mirrors that have emerged as tools of recent man-made as
it began to be used copper Kamraaa in Mesopotamia (), and have had
different shapes and designs, including those with the handle mirror which
is made of several materials Kalprunz or ivory or wood, were kept in boxes
in order to protect them, have been found several mirrors disk brass
polished, the glass mirror has emerged for the first time in the 16th century
in the city of Venice Italian, and was then magically marvel fascinated by
other people and spread them until they became the subject inspired the
artists, their work, and were manufactured in small quantities measured in
At present, the rear face of the glass covered with a thin layer of tin mixed
with mercury, and then in 1840 replaced this layer of silver layer. Mirrors,
glass industry has evolved to use a large part of the fixed mirrors homes
furniture. Mirrors Mvddh small as frequently used in the Middle to decorate
clothing and decor. I then used the aluminum reflective material; for it is a
good reflector almost like silver, but it is more resistant to oxidation.
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As for the types There are three common types of mirrors; they are flat
mirrors which have flat surface, and concave mirrors, convex mirrors,
which is part of the surface of a spherical surface.

فلسفة شكل المرايا الهندسية في الزخرفة االسعمية:
العناصــر املفاهيميــة هليةــة أي شــكل هندسـ تكــون غــري مرئيــة للعيــان ولكنهــا مدركــة يف الــذهن فهنــاإ
نقطة ما عند ااوية الشكل وخ ما حيدد شكل وسطع ما حيي ب وكتلت تشغل فضاءن( 26وحينما النقاط
واخلطــوط والســطوم والكتــل هليةــات األشــكاس تتحــوس عملي ـان وذلــك بتجســيدها بص ـريان وملمســيان تصــبع
عناصر هلا مدلوالت مرئية واقعية فيتكون عنصر النقطة لبداية وفايـة خـ او تقـال او تالقـ خطـوط يف
الشكل اهلندسـ أمـا عنصـر اخلـ يكـون مسـار اجتاهيـان مـن حتـرإ النقطـة لـ موقـ معـن يف هيةـة الشـكل،
ومــن مســارات اخلطــوط يتكــون ســطع الشــكل وهــذا الســطع املتكــون لـ موقـ واجتــا ضــمن هيةــة الشــكل
الذي ب حتدد فايات كتلة الشكل ومن تشكل مسارات األسطع تتكون كتلت والي تتحدد بعدد أسطع
الشـكل وان لكـل سطع(مســتو موقعـا يف الفضـاء ففـ تصـميو البعـدين لألشــكاس اهلندسـية تـدرإ كتلتهــا
بادراإ العم البصـري أي إيهامـا ،ويف تصـاميو االبعـاد ال الثـة جتسـد وجتسـو بطبيعـة ماديـة أي يصـبع هلـا
شكل وحجو ولون وملمس فالعناصر البصرية هليةة أي شكل هندس تتحدد يف األيت:
 .2عنصر الشكل املرايا :الذي حيدد هوية املرهر للشكل .
 .1عنصر احلجو املرايا :يوضع القيا الطبيع والنسا هليةة الشكل .
 .7عنصر اللون (واملقصود ب شدة ملعان املرايا  :الصفة املمي ة للشكل عن حميط .
 .6عنصر امللمس(املتحق من قط املرايا وترصفها املقرن  :إظهار السمات السطحية لألشـكاس وقـد
تكون سطوحا مستوي او اخرفي او باراة بقدر ما25(.
ن
فهيةـة الشــكل اهلندسـ ليســت فقـ شــكال مرئيــا وإمنـا هـ شـكل حمــدد بـاحلجو واللــون وامللمس،لقــد
اســتطاع الفنــان املســلو مــن خــالس اســت دامة للمرايــا حتقي ـ بعــدا مجاليــا فالشــكل عنــدة متحق ـ بشــكل
متجســو مــن خــالس االرتفــاع وعكســة املنــال العميقــة احلاصــلة مــن القط ـ الفــين الج ـ اء املرايــا ،وكــذلك
توصل اىل غاية يف الروعة واجلماس من خالس فلسـفة اسـت دا املرايـا وماهلـا مـن عكـس أللـوان بكـو هائـل
وحصولة عل مالمس تلفة نتيجة االنكسارات الناجتة من قط املرايا ’كما هو مبن يف لريقة العمل يف
الشكل املرف :

ص14 – Wong, W, principles of two Dimen sional Dessign, new york, 1972.3
 -25نعيو،عنايات ،ال خرفة اهلندسية،جامعة حلوان،مصر،1008،ص13-14
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األشكاس ال خرفية تعط إشارة تنعكس من خالس ثالثة جوان األوس منها هو العناصر ذاكـا وال ـاين
يرتب برتتي العناصر وتركيبها وال ال هو املعق ومدى تتثري الشكل للرائ (. 24
وان معرــو األشــكاس ال خرفيــة اهلندســية للمرايــا اإلســالمية تبــق عل ـ أســا حســاي وان مجي ـ هــذ
األشــكاس حتــتفظ بــدالالكا اخلاصــة( 23فالشــكل ال خــريف اهلندسـ املبــق بنــاء رياضــيا يتطلـ نشــالا عقليــا
يكشـف عـن أسـرار وميسـك ب ـرا وتعقيـد فقـدرة الفنـان املسـلو علـ املواانـة بـن األشـكاس اهلندســية ذات
بنيــة خطــوط مســتقيمة وذات بنيــة خطــوط منحنيــة ،فــاخل اهلندسـ بنوعيـ املســتقيو واملنحــين كليهمــا ل ـ
مجاس رياض يستشعر العقل وامل اوجة بن تنوع خطوط األشكاس اهلندسية يعط حمصلة مجالية رائعة(. 28
ومي ل الشكل املرايا اهلندسية كذلك اهليةة ال خرفية اهلندسية العمارية الي يتخذها للتعبري عن احملتوى اذ
يكــون الشــكل يف اهليةــة ال خرفيــة يف عالقــة تبادليــة م ـ املــادة واألســلوب الفــين الــذي يســت دم امل خــر
املعمــاري وأســلوب الش ص ـ يف اســتغالس واســت دا امل ـواد والوســائل واألدوات يف اجنــاا للهيةــة ال خرفيــة
العماريــة حبيـ اعــل الشــكل اهلندس ـ جامعــا للجان ـ الرمـ ي واجلان ـ العملـ وتكــون الوظيفــة الفعليــة
ملوضوع ال خرفة اهلندسية باإلمكان إشباعها مبدى واس من األشكاس اهلندسية واهليةات ال خرفية العمارية
كاالشكاس اهلندسية األساسية لل خار العمارية م ل الـدائرة ،واملربـ  ،واملضـل  ،وامل لـ الـي تعـد مصـدر
إنتا الك ـري مـن اهليةـات واملوضـوعات ال خرفيـة اهلندسـية العماريـة أمـا بـاق األشـكاس فهـ حمتـواة يف هـذ
اهليةات ومشتقة منها( 29لذلك تت ذ األشكاس يف الفن ال خريف اإلسالم أتية فلسفية كبرية.
 -24الفندي ،حممد ثابت :فلسفة الرياضة ،دار النهضة العربية  0بريوت. 2949 ،ص36
 -23رايسر ،دولف :بن الفن والعلو ،ترمجة :د .سلمان الواسط  ،دار املامون ،بغداد، 2984 ،ص36
 -28الفندي ،حممد ثابت،مصدر سب ذكرة.ص81
 -29عفيف ،هنس  :الفن احلدي يف البالد العربية ،دار اجلنوب للنشر ،اليونسكو. 2980 ،ص33
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ان اســت دا املرايــا العاكســة لعــدد غــري متنــاه مــن االشــكاس ينح ـ منح ـ فلســف يف التوصــل اىل
عالقة الفائية تشد املتلق اىل لري سرمدي ليس لة فاية انرر الشكل املرف :

فن هندسة املرايا من الفنون ال خرفة ذات الطاب اهلندس الي است دمت يف الروضـة الكاظميـة والـي
وظفها الفنان املسل و ليس فق لل ينة بل لغايات وظيفية اخرى باالضـافة اىل الناحيـة اجلماليـة،وان تقطيـ
(10
املرايا ولصقها بالشكل الرائ تقو بعكس الضـوء وينـت عـن ذلـك (ايـادة مصـدر االنـارة يف الروضـة.
حمققة بذلك بعدا روحية ووظيفيا ،فضال عن حتقي التجسيو (البعـد ال الـ الـذي يعطـ اسـتالما بصـريا
ذات ثراء مجا .
وبقيــت هــذ املهن ــة يف اادهــار واكتســبت أتي ــة كبــرية ،ت أدخلــت عليه ــا تقنيــات حدي ــة يف ص ــناعة
ال جـ ـ ــا كتشـ ـ ــكاس بديلـ ـ ــة عـ ـ ــن الـ ـ ــنف التقلي ـ ـ ــدي ،الرتبالهـ ـ ــا ارتبال ـ ـ ـان وثيقـ ـ ــا م ـ ـ ـ منتجـ ـ ــات ال ـ ـ ــديكور
واإلكسسوارات.
م يكن هنـاإ معمـل النتـا ال جـا يف العـرات حـع مت افتتـام معمـل كبـري للمرايـا عـا 2975لصـناعة
املرايا وحفر ال جا وعمل اجلداريات الفنية من قط املرايا الصغرية املقطعة باشكاس هندسية الي كان ت ين
(12
ها املراقد واالماكن املهمة.
لتضيف اهلالة املعنوية لل خار املمتـدة يف فواصـل مرقـد االمـامن اجلـوادين عليهـا السـال بشـكل م ـري
لالنتباة ويلسس ناجتا مجاليا مبتغاة.
 -10بن شاكر،بنو موس ،احليل،مكتبة املعار مبصر ،2958،ص.209
 -12كجةج ،صبام،الصناعة يف تاري وادي الرافدين،مصدر سب ذكرة،ص.286
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الجان العملي:
عينة رقم ()1

اسو العمل :اخرفة منفذة باملرايا.
اخلامة :قط املرايا.
النوع :اخار مركبة باملرايا مقعرة.
قطر الدائرة. 21 :
مكان العمل :داخل .
اوال :الوصف ال ام:
أي ج ـ ء م ــن التص ــميو
ان ه ــذا اجل ـ ء ال خ ــريف مي ــل تغلي ــف اس ــفل قب ــة االم ــا موس ـ الك ــاظو
الداخل للحر الشريف ،والشكل هو مي ل مقط مقعر نفذ بقط املرايا اهلندسية وتوجد فية باالضافة اىل
نفـذن ةـ ال لـ بـاللون
االشكاس اهلندسية للمرايـا املسـتوية،كلمات ـل (ا ـاء ائمـة اهـل البيـت
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االســود،كما حيتــوي التصــميو ال خــريف اهلندس ـ عل ـ خطــوط منحنيــة كاســية تلتــف عنــد اال ــاء الســاب
ذكرها وتلتق م بعضها عند قمة كل اسو نقطة التقاء تنته ء كاس .
ان الشكل املقعر تتمركـ فيـة اخرفـة املرايـا اهلندسـية بشـكل شـعاع يتكـون مـن خاللـة اثنـا عشـر راسـا
( 11وك ــذلك نــر م ــن هــذا التص ــميو
بــن ك ــل را واخــر يوج ــد اســو ألح ــد األئمــة (اه ــل البيــت
الشـعاع  ،اثنــا عشــر شـكال كاســيا اخرفيــا ،ان رقبــة القبـة شــغلت ايضــا باملرايــا وتت للهـا اثنتــا عشــرة نافــذة
تكون امتداد لالثق عشر شكال كاسيا اخرفيا الي حتمل اال اء الشريفة.
كمــا ختــر مــن مرك ـ القبــة مــن الــداخل (سلســلة حديديــة ض ـ م حتمــل ثريــا كبــرية مــن الكرســتاس
العاكس للضوء والي تش منها انارة قوية تبهر األبصار قطرها عريت يبلل  1ت ين اعل القرب الشريف.
ثا ا :ال حل ل والمناقش :
ان فكــرة العمــل الفــين ال خــريف هـ فكــرة جتســد العقيــدة االســالمية مــن خــالس ال خــار اهلندســية الــي
تعكــس جوان ـ روح يــة عميقــة هلــا جــذور تارنيــة ترج ـ بــاملتلق لالشــكاس الــي ابتكرهــا الفنــان الرافــديين
بالكتابــة الصــورية واملســمارية،ان لالشــكاس اهلندســية دالالت روحيــة مبفــاهيو قــد تكــون يف بعــت االحيــان
وما هلا من
سحرية،م وجود عناصر من ال خرفة النباتية الكاسية باالضافة اىل ا اء ائمة اهل البيت
اتيــة كبــرية لــدى املســلمن وهــذة اال ــاء ــل :اســو علـ بــن اي لالـ امــري املــلمنن واخ الرســوس وبــاب
علمــة وأبنيــة احلســن واحلســن ســيدي شــباب اهــل اجلنــة ومــن ت التســعة املعصــومن مــن ذريــة احلســن آس
الــذين اســتكملت فــيهو الصــفات اإلنســانية ،وبلغ ـوا ذروة الكمــاس املطل ـ  ،وأقــاموا منــار هــذا
البيــت
الدين ،ورفعوا شعار احل والعدس يف األرض ،وتبنوا القضايا املصريية ل سال  ،وعانوا يف سبيل مجي ألوان
اخلطوب ،والقوا كل جهد وضي من جبابرة عصورهو ولغاة أامافو.
اما ةصوص عناصر التكـوين ال خرفيـة هلـذا العمـل الفـين ومـا تعكسـة مـن اثـار روحيـة لتحقيـ جوانـ
وظيفية مجالية ،نبداء باخل فقد احتوى هذا العمل الفين ال خريف اخلطوط املستقيمة الي ابدعت ال خار
اهلندسية باالضافة لل طوط املنحية (اخل الطاي حتديدا الذي التف هنا وهنـاإ حـوس اال ـاء الطـاهرة
،تبــدا
الــي ــل قمــو لكــل املعــاين االنســانية العاليــة الــي هـ نفحــة مــن روم الرســوس حممــد الطــاهرة
بـ(عل وليـد الكعبـة الـذي شـاء عـ وجـل أن يفولـد يف الكعبـة مصـبام يسـتمد وقـود مـن معـن النبـوة ،ت
ـجل فيـ التــاري أ ـ
اقتضـت حكمتـ جـل وعــال ان يقـرتن إمــا املتقــن بسـيدة نســاء العـاملن ،يف يــو سـ ّ
تكر هلما بلسان سيد الرسل ،وهو يفسك بيد كل منهما قائال( :مرحبا ببحرين يلتقيـان وجنمـن يقرتنـان،
(17
اللهو امج مشلهما ،وألف بن قلبيهما واجعلهما وذريتهما من ورثة جنة النعـيو واراقهمـا ذريـة لـاهرة
 -11ان املقص ــود باه ــل البي ــت عل ــيهو الس ــال (عل ـ ـ اب ــن اي لال ،احلس ــن اب ــن عل ،احلس ــن اب ــن عل ،عل ـ ـ ب ــن احلس ــن
السجاد،حممد بن عل الباقر،جعفر بن حممد الصادت،موس بن جعفر الكاظو،عل بن موس الرضا ،حممد بـن علـ اجلـواد،عل بـن
حممد اهلادي،احلسن بن عل العسكري وأخريا احلجة املنترر عجل ا) فرجة صلوات ا) عليهو امجعن.
 -17اق وت،حممد محدي،العقيدة الدينية،دار االاهر االسالمية،مصر.2625،ص.22
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فسال عل النسل املطهر الذي اادر من مشكاة هذين النورين ،لتبق الفضيلة امتدادا حيّا لـدعوة خـامت
األنبيـاء صـلوات ا) عليـ والـ وسـلو الـذي توغـل نرـر الشـريف يف اعمـات االيت مـن ال مـان ،تنتهـ هـذة
اال اء الطاهرة ب(االمـا احلجـة صـاح العصـر وال مـان فتكـون مـن خـالس هـذا التكـرار الـدائري حلقـة
دائريــة تعكــس جوان ـ روحيــة ملــا للــدائرة مــن معــان روحيــة تتم ــل بــدوران املســلمن حــوس الكعبــة وكــذلك
دوران ال ائ ـرين حــوس قــربين الش ـريفن ،اذن جنــد ان العالقــة اجلدليــة بــن الــدين والفــن عنــد الفنــان املســلو،
كانت ومااالت عالقة جذرية قدمية ،كالتا يالمس الروم ،ينب منها ويلدي اليها ويسع يف كل مرة اىل
كذيبها واالرتقاء ها اىل مديات روحية.
ان امتــداد القبــة أي الرقبــة حتتــوي اثــق عشــر شــباكا،ان وجــود هــذة املنافــذ يف الرقبــة هلــا حوانـ روحيــة
لكوفــا منفــذ لــدخوس الضــوء اإلهل ـ الــذي مي ــل ضــوء اهلدايــة واالرشــاد اىل الطري ـ املســتقيو وه ـ فكــرة
ِ (16
احلَـ َّ َوفه َـو
يو
ـوس ْ
(واللَّـ ف يـَ فق ف
(أه ِدنَا ِّ
عقائدية مستواة من فحو القران الكر قاس تعاىلْ :
َ
الص َـرا َط الْ فم ْسـتَق َ
يـ ْهـ ِـدي َّ ِ
يل (، 15وجوانـ وظيفيــة مــن حيـ التهويــة ومصــدار لبيعـ ل نــارة ،فحقـ بــذلك جوان ـ
َ
السـب َ
روحية ووظيفية يف نفس الوقت ،ان اظهـار النـات املقعـر لنمـوذ عينـة الدراسـة اظهـر انبهـارا بنائيـا اضـا
ــات مجاليــة متعــددة رافقهــا بعــدها الروح ـ املتم ــل بــاالج اء الــي تضــمنتة االشــكاس الســائدة والفرعيــة
االخرى.
اما ةصوص الشكل فقد است د الفنان املسلو االشكاس اجملردة اهلندسية واملتم لة لاللبـات النجميـة
الي است دمها بك رة يف الروضة الكاظمية املطهـرة ملـا هلـا مـن تـاويالت تعكـس معـاين روحيـة سـامية فكـل
نــوع مــن االلبــات النجميــة هلــا تفســري روح ـ خــاص ،يشــعرنا الطب ـ ألنجم ـ وكتنـ روم األشــياء ،أو أفــا
تكونــت نتيجــة لتجلي ـ  ،من خــالس مــا تقــد نســتطي أن نقــف عل ـ حقيقــة مفادهــا أن إســت دا الفنــان
امل خر لألشكاس النجمية كان يرم من وراء ذلك أن حتيلنا أشكال إىل هذ املديات من املعاين الروحية
وإن النجو لدي ختتلف دالالت حبس أشكال وألباق النجمية فالنجمة ذات الر و (االثين عشر ل
لدي ـ رم ـ اهلدايــة وقــدوكو وهكــذا تت ـواىل األتيــات حبس ـ لبيعــة وشــكل الطب ـ ألنجم ـ املســت د يف
النسي ال خريف حع يصل احلاس أن تكون النجمة يف لة للقل  ،أو للعقل وصوالن إىل ما مي ل احلـس لـدى
اإلنسان كالنجمة اخلماسية م الن الي ل احلوا اخلمس.
إن اخلطوط اخلارجة من األشكاس النجمية والـي يتكـون منهـا ،أو ج ائهـا أشـكاس هندسـية فإفـا تشـري
إىل ضرورة اإلرتباط ومد اجلسور بينها وبن النجو ،وكتمنا احل أراد هلا أن تبحـ وتتعـر مـن خـالس أي
اإ
خي عل هذا النجو ألن وسيلة احل تعاىل يف تطبي مقتضيات الرمحة اإلهلية ،يقوس
تعاىل(:وَما أ َْر َس ْلنَ َ
َ
ِ
ن ( 14لــذلك فــإن الفنــان املســلو م ــل كــل واحــد مــنهو م ــل الــنجو ال اق ـ يف كــل امــان
إَِّال َر ْمحَـةن لِّْل َعــالَم َ
ولذلك أللقت عليهو تسمية اآلحاد،إن االلبات النجمية من خالس هذا الفهو تفصع عن معان روحية.
 -16سورة الفاحتة اية .6
 -15سورة االح اب،اية .7
 -14سورة االنبياء اية .203
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ان االجتــاة يف هــذا العمــل ال خــريف هــو اجتــاة مائــل بســب الشــكل املقعــر،أي اجتــاة مائــل اــو مرك ـ يف
اجلـ ء املقعــر الكــروي امــا امللمــس فهــو ملمــس متكســر نـات مــن ترصــف قطـ املرايــا املتجمعــة بشــكل بــارا
وغائر لتكون ا الشكاس ال خرفية اهلندسية،ان العمل ال خـريف ميتلـك قيمـة ضـوئية عاليـة الن املرايـا هلـا قابليـة
عكس الضوء الساق عليها بشكل جتعل املكان يش ضياء هذا الضياء لة صفة الربود او الراحـة بعكـس
الـذه الـذي يكـون ضـيائة ذو صـفة احلـرارة فبــذلك نسـتطي تصـنيف املرايـا و الفضـة بالضـياء البـارد م ــل
ضــياء القمــر امــا الــذه فضــيائ حــار م ــل الشــمس،ان ماســب ذكــرة يعــين ان املرايــا حتمــل صــفة االل ـوان
الباردة،ان حجو العمل ال خريف ميتاا باحلجو الكبري اما اج ائة ال خرفية فه اج اء صغرية.
امــا التضــاد فهــو تضــاد نــات مــن انعكــا الضــوء فقطـ املرايــا املرتفعــة نتلــف ضــيائها عــن قطـ املرايــا
العميق ــة او الغ ــائرة،ان التص ــميو ال خ ــريف بش ــكلة الع ــا حيم ــل ص ــفة التناسـ ـ يف ك ــل العناص ــر التكويني ــة
ال خرفية السابقة،يفا ادى اىل حتقي بعد روح باالضافة خلدمتة جوان وظيفية يف نفس الوقت.
اما التواان النات يف هذا العمل ال خريف فهو تواان اشـعاع امـ مفـردات الشـكل املقعـر الـدائري،ان
التصــميو ال خــريف بشــكل يتمت ـ باالنســجا يف كــل عناصــرة التكوينيــة،اما التك ـرار فهــو تك ـرار منــترو اــو
املرك ،اما السيادة فه سيادة لالشكاس ال خرفية احلاملة اال ـاء (أ ـاء االثـين عشـر معصـوما ،اما الوحـدة
فقـ ـ ــد حتققـ ـ ــت مـ ـ ــن خـ ـ ــالس الشـ ـ ــكل الـ ـ ــدائري الـ ـ ــذي يرم ـ ـ ـ اىل التعبـ ـ ــري عـ ـ ــن الكليـ ـ ــة والالفائية،ووحـ ـ ــدة
املتضادات،ووحدة العام احلس الش ص ال ائل م العام الروح السرمدي.
إن الفن اإلسالم بشكل عا  ،وال خرفة بشكل خاص ال ميكن الدخوس إىل عاملها مـا م تكـن هنـاإ
دراية بطبيعة الفكر السائد وباألخ ذلك الفكر الذي ال يسع إىل قولبة اخلطاب اإلهل  ،إن قوس احل
تعـاىل أراد لـ ان يكـون ســهالن يفتنعـان ،سـهالن مبعطياتـ الـي تطــور حركــة اجملتمـ بشــكل إاـاي ،وهــذا احلــاس
يتطلـ مــن العمــل الفــين ال خــريف قابليــات تتويليــة تتناس ـ معـ إنـ قــد جتــرد مــن الرمحــة ،أو إنـ مــن روم
العصر ،أو إن ا أن يستبدس ببديل أك ر إاابية ف طاب احل أريد ل أن يكون أك ر النصوص قابلية
إلحتضان اإلنسان ووضع عل لري العدس واحلرية والسال والرمحة.
فــإذا أدرإ الفنــان املســلو هــذ الروحيــة مــن خــالس إلالع ـ عل ـ اخلطــاب الــديين يســتطي بســهولة إن
يفك لالسـو الفـن اإلسـالم وبـاألخ اخرفتـ  ،ذلـك ألن الفنـان امل خـر املسـلو إسـتطاع أن يقـوس مـا
صمت عن الك ري ولكن عن لري األشكاس ال خرفية الشاخصة يف الروضة الكاظمي املطهرة.
ان التقنيــة املســت دمة يف هــذا العمــل ال خــريف الفــين ه ـ (تقنيــة املرايــا ان تقنيــة املرايــا املرتاصــفة الــي
تاســس منهــا هــذا النمــوذ اضــا ر ى مجاليــة مــن تشــكيل اج ـ اء املرايــا هــذة االشــكاس هندســية وجنميــة
ترهــر بافــا حمدبــة (جمســمة حمققــة عمقــا فضــائيا،ان املرايــا هـ أداة هلــا القابليــة علـ عكــس الضــوء أو
الصـوت بطريقـة حتـافظ علـ الك ـري مـن صـفاكما األصـلية قبـل مالمسـة سـطع املـرآة .وتعمـل بعـت املرايـا
عل ترشيع بعت األلواس املوجية ،بينمـا حتـافظ علـ ألـواس موجيـة أخـرى عنـد االنعكـا  ،وهـذا نتلـف
عن األدوات األخرى العاكسة للضوء ،والي ال حتافظ عل الك ري من خواص املوجـة األصـلية عـدا اللـون،
وتعمـل علـ تشـتيت الضـوء املعكـو  .وقـد صـنعت كـذلك مرايـا مـن النحـا املصـقوس يف بـالد الرافـدين
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ما إىل املرآة فإن صورت سـتنعكس يف املـرآة مـ الن:
حوا  6000قبل امليالد ،تاا املرايا فإذا نرر ش
إذا رف الناظر إىل املرآة يد اليمق فإن سيبدو يف املرآة وكتن قد رف يد اليسرى.
اما ةصوص هـذة التقنيـة فرتجـ اىل امـن بعيـد اىل القـرن الربـ اهلجـري حيـ اسـتطاع العـرب التعـر
اك ــر علـ فنــون ال جــا واملرايــا بســب الفتوحــات االســالمية االافــا شــهدت قمتهــا يف القــرن الرابـ عشــر
اهلجري حي مت ادخاهلا يف فنون الت ين والعمارة يف باد االمر است دمت يف القصور االموية والعباسـية
بشكل اما مرايا مستوية او مرايا بشكل اخار هندسية يف السـقو وريـااة اجلـدران هنـاإ ام لـة ملـا سـب
ذكرة ك رية منها ما مت است دامة يف سقو وجدران قبة الص رة الشريفة.
ان ال خرف عل ال جـا فـن منفـرد بذاتـ حيـ امـ بـن ج ــماس االلـوان وانعكـا الضـل علـ سـطع
املرايا لك تضيف إىل املكان بريـقان ناعمان يعط الشعور بالبهجـة والسـرور .وميكـن وضـع يف أى جـ ء مـن
أج اء املباى ،ويفضل أن يكون معرضان للشمس إلبراا مجاس ألوان ال جا وخصوصان عند انعكا تفاصيل
التصــاميو عل ـ اجلــدران واألرضــيات وكــذلك لت فيــف حــدة أشــعة الشــمس .كمــا ميكــن اســت دام يف
القوال الداخلية بغرض حج الر ية وإعطاء خصوصية واستقاللية للمكان .ومن أج اء املبين الـع ميكـن
است دا املرايا فيها ما يل :
 القبـ واملنـاور السـماوية املفتوحـةا وهـ فتحـات سـقفية إمـا دائريـة الشـكل أو مربعـة أو مسـتطيلة أوسداســية أو مثانيــة األضــالع أو بشــكل قبــة حمدبــة لل ــار أو مقعــرة للــداخل أو هرم ـ أو مســطع
منبس .
 نوافـذ القبـ واملنــاور السـماوية اخلرســانية وهـ نوافـذ بتشــكاس هندســية تلفـة وقــد تكــون منحنيــة أومستقيمة الشكل .
ان صــفة االنعكــا يف املرايــا تعط ـ بعــدا روحيــا ووظيفيــا لكــون املرايــا ت ـ ين مــن قــوة انــارة املكان،امــا
ةصوص البعد الروح فان صفة انعكا االشكاس يف املرايا تعط احياء روح اىل ان هناإ من يرى كل
ما اري (الحييطون بش ء من علمة االمبا شاء ( 13كما ان املرايا شغلت تفكري املتصوفة وهذا ابـن عـري
يقوس ( انت مرايت وانت بيي وانـت مسـكين وخ انـة غيـا ومسـتقر علمـ لـوالإ مـا علمـت وال عبـدت وال
(18
شكرت والكفرت
اما ةصوص خطوات العمل هذة التقنية تكون قائمة علـ اسـا قطـ املرايـا اىل قطـ هندسـية م ل ـة
اومربعــة اوشــبة مربـ اومعينيــة ومــن ت مجعهــا باضــافة املــادة االصــقة وهنــاإ نــوع مــن املـواد االصــقة خاصــة
تست د يف العمارة تتمت بالك افة لك حي البعـد اجملسـو املرتفـ الـذي نشـدة الفنـان او االسـط املسـلو
الذي يقو بتنفيذ هذا العمل الفين ان هذة الك افة باملادة البنائية تقو بعمل لبقة يكـة علـ اجلـدار او
السقو تكون الغاية منها اعطاء القوة والتماسك للبناء املعماري فبذلك حتق بعدها الوظيف باالضـافة
اىل الروح واجلما .
 -13سورة البقرة اية .213
 -18املصباح ،حممد،نعو وال ابن عري والفكر املنفتع،منشورات ما بعد احلداث ،فا .1004،ص.211
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عينة رقم ()5

اسو العمل :اخرفة منفذة عل املرايا.
اخلامة :مرايا.
النوع :اخار مقعرة جمسمة.
القيا  :مرتان × مرت واحد.
مكان العمل :داخل .
اوال :الوصف ال ام:
ان ه ــذا املقـ ـرن ه ــو واح ــد م ــن اربـ ـ مقرنص ــات موج ــودة حت ــت قب ــة االم ــا موسـ ـ الك ــاظو عليـ ـ
الســال ،هذة القبــة الــي ظاهرهــا ذه ـ وداخلهــا اخرفــة هندســية منفــذة باملرايــا ،يبــداء بــارب نطــف رئيســية
واثنتن يف كل صوب واحدة ميينا ويسارا صغرية ومن ت تتجة اىل االعل مكونة مقرن .
ثا ا :ال حل ل والمناقش :
ان فكرة املقرن املصنوع من املرايا ه فكرة اسالمية حبتة بالرغو من ان استعماس املقرنصات كعامل
إنشائ كان للتدر من السـطع املربـ اىل السـطع الـدائري الـذي يـراد إقامـة القبـاب عليـ ،ه فكـرة قدميـة
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لكن الفنان املسلو لور كـل االفكـار القدميـة اىل ان توصـل اىل فكـرة اسـت دا املرايـا ملـا هلـا مـن خصـائ
تكويني ــة ومعماري ــة يف نف ــس الوق ــت واالنتق ــاس م ــن املرب ـ اىل امل ـ من لبن ــاء القب ــاب ع ــن لري ـ املقرص ــنات
املتكونة من املرايا وحس الشكل املطلوب.
لقــد رتـ املعمــار املســلو مقرنصــات علـ املســاحات املســطحة يف صــفو يتــتلف كــل منهــا يف تكـرار
مقرن واحد عدة مرات حبي يكون شكل تلفان عن أشكاس املقرنصات األخـرى يف الصـفو التاليـة،
األمــر الــذي خل ـ تواصـالن تــدرايان ينــت عن ـ تتــاب ت ـرتيا جعلهــا تتجل ـ دائمـان أمــا النــاظر يف جمموعــات
مك فــة ومت امحــة تشــب خاليــا النحــل ،وتقــو هــذ اجملموعــات عــالوة عل ـ وظيفتهــا اإلنشــائية وال خرفيــة
بوظيفــة دينيــة ت ـرتب يف غال ـ الرــن بفلســفة الرــاهر والبــالن ان كــل ماســب ذكــرة جــاء بســب ظــاهرة
االنعكا الي تلكها املرايا الي خل ايها بصري بوجـود ـاء ثانيـة ،اء بعيـدة عـن العـام احلسـ ـاء
روحية مرتبطة مبكان وجودها شكلت االسلوبية الي اعتمدها الفنان املسلو يف تصميو وتنفيـذ املقرنصـات
عل مادة املرايا قيمة مجالية اكسبها روم التفا س والبهاء الناجتان من روعة البناء التكويين الذي اضا هلا
ابعادا فنية تتسو بالوظيفية واجلمالية والتعبريية.
فاملقرن دخل هنا جنبان اىل جن م ال خرفة بإعتبار أن تكوين ينسجو م التكوينات ال خرفية ألن
من جسدها فضالن عن وظيفت املعمارية من كون يسهو يف تتسـيس قاعـدة يرتكـ عليهـا السـقف املقـو ،
أو القبة،وكما يف الشكل (أ

شكل (أ
وهــو هــذا يكــون قــد ســاهو م ـ اجلــدران يف امتصــاص ثقــل القبــة ،وبالنتيجــة يكــون الفنــان املســلو قــد
حق معادلة اتم فيها اجلميل املفيد ،أو ال ينة الوظيفية فكان من خالس هذا الوصف خري مطبـ لقولـ
السـماء الـدنْـيا ِمبَ ِ
اهـا
تعاىل الذي ام بن ال ينة والوظيفة كما جـاء يف قولـ
يع َو َج َع ْلنَ َ
َ َ
صـاب َ
تعاىل(ولَ َقـ ْد َايـَّنَّـا َّ َ
َ
ِ ِ (19
فر فجومان لِّلشَّيَالن
فال ينــة جــاءت هنــا غــري جمــردة عــن الوظيفــة ،أو الفائــدة ،بــل جــاءت حتمــل خاصــيتن األوىل مجاليــة
مرتبطـة بالوظيفـة وال انيــة رجـو الشــيالن روحيـة ،والفنــان امل خـر م يســتبعد هـذ اخلاصــية مـن مقرنصــات
 -19سورة امللك اية .5
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ال خرفيــة املنفــذة باملرايــا ،يتضــع ذلــك مــن خــالس االنعكــا  ،التتمــل واإلحالــة ،فــإن الــذي يتتمــل املكــان
ومقرنصات املرايا ال خرفية فانة حتمان حياس إىل اخلطابن حس وروح يف نفس الوقت.
اما ةصوص العناصر التكوينية للعمل الفين فاخلطوط ه مستقيمة حي ان قطـ املرايـا مت تشـكيلها
وذلك بقصها عل اشكاس هندسية م ل ات ومربعات ومستطيل ومعيـين وكـل هـذة االشـكاس هـ اشـكاس
هندسية جمردة،ان االشكاس اهلندسية تعط بعدا روحيا الفا غاية التجريد الي ه غاية الفنان املسلو ،ان
اللون يف هذا املقرن هو لون املرايا الفض الذي يعد من االلوان الباردة،لكن صفة االنعكا وما تعطية
من الوان نتيجة انعكا الضوء تعط حالة من التغري فاللون يف مقـرن املرايـا نتلـف عـن بـاق احلـاالت
الي مت ذكرها بالتفصيل فهو متغري وليس لة صفة ال بات كالي نفذت بالكاش الكربالئ والذه .
اما االجتاة فهو اىل االعل صوب مرك املقرن الذي يلدي اىل رقبة القبة ومن ت القبة اىل قمة القبـة
وهـ ذروة الولـو الروحـ للمتلق ،امــا امللمـس فهـو متكســر نـات مـن صـفة املرايــا ذاكـا ،ان هـذا املقـرن
يتمت بقيمة ضوئية عالية،اما احلجو فه حجو صغرية تايت من قط املرايا الي قصت بشكل صغري ،ان
هذة العناصر التكوينية لتصميو املقرن منجمعة تعط بعدا روحيا عاليا.
وةصوص العالقات الي ترب بـن العناصـر التكوينيـة للعمـل الفـين فـان التضـاد ،التناسـ واالنسـجا
متحققة يف كل العناصر التكوينية الي سب ذكرها ،يف حن التواان فهو تواان متماثل بن نصف املقرن
ميينا ويسارا ،يف حن التكرار كان بشكل متناظر منترو لتواي الربواات (النطف من قاعـدة املقـرن اىل
اعلـ قمـة فيـة أي اىل رقبـة القبـة ،حبيـ يوظــف يف عمليـة (التشـديد  Exentuateالـي يـراد منهـا إضــفاء
مجاال و يـ ا بصـريا و هيبـة ،ولفتـا ل نتبـا  .وهـذ غايـة معماريـة حبـد ذاكـا ،هلـا أبعـاد سـايكولوجية ،تسـتغل
خالهلــا الوســيلة البص ـرية مــن أجــل غايــات اجلــذب واإلســتدعاء وترغي ـ الولــو اىل العــام الغي ـ االهل ـ
الروح البعيد عن كل ماهو حس فاين.
ان الســيادة كانــت ســيادة شــكلية ولونيــة يف نفــس الوقــت فشــكلية لشــكل املق ـرن كل ـ امــا لونيــة ملــا
يعكسة من الوان غاية يف اجلماس ختل عام ثال متصور فق ليس حمسو قد يكون عام الـرباخ الـذي
تسكن فية االروام.
ام ــا التت ــاب فه ــو الش ــك تت ــاب ج ــام م ــابن اث ــارة انتب ــاة املتلقـ ـ و اجلاذبي ــة املتحقق ــة بس ــب ظ ــاهرة
االنعكا يف املرايا،ان كل مامت ذكرة حيق جان روح ومجا هو غاية الفنان الكربالئ يف الوصوس اىل
عام اا بعيد عن كل ماهو دوين ورخي عام الشهادة والبطولة والرفعة عن االرض اىل السماء.
لق ــد ت ـ ـ الفنـ ــان املس ــلو بالقـ ــدرة عل ـ ـ اكتش ــا اس ـ ـرار وخفاي ــا التقنيـ ــات (اخلامات املتع ــددة الـ ــي
است دمها يف اخ ارفة االسالمية والي من ضمنها تقنية (املرايا امنوذ الدراسة احلالية ،ان املقرنصات الي
عوجلت ها بطن قباب الروضة احلسـينية ،مبـا توحيـ مـن حماكـاة للسـماوات الـدائرة ،والسـيما عنـدما يلعـ
ضوء النهار الدوار لعبَت يف حركة الرل األخاذة املتنقلة املوحية ب بـوت املكـان وحركـة الكـون مـن حولـ ،ان
هـ ـ ــذا النـ ـ ــوع مـ ـ ــن املقرنصـ ـ ــات املرايـ ـ ــا يكـ ـ ــون يف ال وايـ ـ ــا األرب ـ ـ ـ الـ ـ ــي تق ـ ـ ـ حتـ ـ ــت القبـ ـ ــاب يف البنـ ـ ــاءات
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املربعة الشكل،ان املقرنصات املنفذة باملرايا يـنو عـن إبـداع رفيـ يتخـذ باأللبـاب مـن جـراء إنعكـا الضـوء
من جمموعة املرايا تلك.
يف عا  2957جرى جتديد مرايا سقو احلر املطهر واألروقة بتكملها فقد كانت يف باد االمـر
اخار هنا وهنـاإ فعـل القـائمون يف الروضـة الكاظميـة علـ انشـاء ورشـة ال جـا واملرايـا وهـ مـن الـورش
املهمة ووظيفتها األساسية صيانة وتنريف واستبداس املرايا والت جي اخلاص بسقو وقب باحلر الشريف
(عند احلاجة باإلضافة إىل اسـتبداس وعمـل اجـا النوافـذ وعمـل السـقو ال انويـة وتغليـف اجلـدران مبـواد
الديكور امل تلفة ،وتضو هذ الورشة  8حرفين .وميكن تل ي بعت اهو االعماس الي قامت هـا هـذ
الورشــة :عمــل مرايــا جديــدة للجــدران مــا فــوت املرمــر وللســقو يف املنحــر الشـريف بعــد أعمــاس اســتبداس
مرمر اجلدران في واست دا نقوش جديدة رائعة التصميو تدس عل الذوت الرفيـ األصـيل ومبـا يـتالء مـ
املكان املقد ومت ألوس مرة است دا املرايا احلمراء اللون(يف املذبع الشريف فق يف العمل والي تتوافـ
مـ الفاجعــة األليمــة الـي يتصــف هــا هـذا املكــان .اســتبداس املرايـا اخلاصــة بســقو أبـواب الــذه القدميــة
واجلديدة واخلاصة مبداخل احلر الشريف واست دا املرايا امللونة ألوس مرة يف العتبة الكاظمية وقد أضفت
رونقا وشكال أخاذا يلفـت االنتبـا  .عمـل صـيانة وتنريـف دوري لكـل املرايـا املوجـودة باجلـدران والسـقو
اخلاصة باحلر لك تبق يف حالة بري دائو ومبا يلي بصاح املكـان املقـد ولكـ تكـون بـته صـورة
أما ال ائرين الكرا من داخل الولن ومن خارج .
لقد حاوس الفنان املسلو يف منوذجة هذا اىل الكماس الفين والذي يعد اجلماس احـدى اركانـة ومقوماتـة
فالتكوين ال خريف املتحق من املرايا قد امت ل للقوى الروحية البالنة ضمن جتربتة الصوفية الطقوسية ليكون
ج ءها االسا شـكال هندسـيا (امل ل الـذي حيمـل دالالت ومضـامن فكريـة حاملـة التواصـل الوثيـ مـ
النفس البشرية كقوة مقدسة لت بالتالءلل اللوين الذي يعتمد االشرات الفين امل ري لالنتباة.
المصادر:
القران الكر .
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The roots of free publishing and free opinion in the
journalism of Baghdad 1908-1932
د.علي شمخي جبر

((1

Dr. Ali Khamkhi Jabor

مفهوم الحريات العامة:
ليس هناإ اتفات عل تسمية واحدة هلذ املادة ،كما ان ال يوجد حع االن تعريف مرض هلا بصورة
متكاملة ،فالبعت يستعمل التعبري «احلريات العامة» والبعت يستعمل تعبري «احلقوت األساسية للفرد» أو
«احلريــات الفرديــة األساســية» وال ــبعت االخــر يســتعمل تعبــري «حق ــوت االنســان» هــذا الواق ـ ي ــدف إىل
البح عن تعريف يتو االعتماد علي بغت النرر عن التسمية الي ميكن ان يطلقها هذا املللف أو ذاإ.
احلرية  -ه السلطة وامكانية السيطرة عل الذات ،مبوجبها نتار االنسان بنفس تصرفات الش صية
وميار نشالات دون عوائ اواكرا .
امــا احلريــات العامــة فه ـ ذلــك النــوع مــن احلريــات الــذي ال يرهــر إىل الوجــود القــانوين إالّ بتفرعات ـ
ووجوه العملية(. 1
ف ــإذا كان ـت وث ــائ وق ـوانن الع ــام تلك ــد ابت ــداء م ــن اإلع ــالن الع ــامل حلق ــوت االنس ــان وح ــع الق ـوانن
احلـ يف حريــة التفكــري والضــمري...اخل» و«ان
الوضــعية يف كــل بلــد ودولــة ونرــا علـ ان «لكــل شـ

 - 2جامعة اهل البيت /كلية االداب /قسو الصحافة.
 -1جمذوب ،حممد سعيد ،احلريات العامة وحقوت االنسان ،ط ،2جرو بر  ،لبنان ،2984 ،ص.8
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احل يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا احل اعتنات اآلراء دون اي تدخل واستقاء األنباء
لكل ش
واألفكار وتلقيها وإذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية»(. 7
فان احلريات العامة جمموعة من احلقوت واالمكانيات املعطاة للفرد واألمر يتعل حبريات ترهر باجلم
وليس بالفرد وإذا هذ احلريات «عامة» الفا تفرتض تدخل «السلطات العامة» فتعبري العـا «»Public
هو تعبري شائ يف اللغة حي يقاس «القانون العا » او«املرف العا » او«القطاع العا » للداللة عل دور
الدولة يف كل هذ اجملاالت(. 6
ومفهو احلريـات العامـة يتضـمن جمموعـة حمـددة مـن احلريـات الـي اعـرت هـا القـانون ونرمهـا ضـمنها
امــا مفهــو «حقــوت االنســان» فان ـ يتعــدى ك ـريان هــذا االلــار الض ــي لــيالمس كــل مــا حتتاج ـ الطبيع ــة
االنسانية وميكن تقسيو احلريات العامة إىل الفةات التالية:
احلريات البدنية  -احلريات الفكرية  -احلريـات السياسـية  -احلريـات االقتصـادية  -احلريـات واحلقـوت
االجتماعية.
احلريات الفكرية وتتضمن حرية املعتقد وحرية الشعائر الدينية.
حريــة ال ـرأي والتعبــري ،حريــة التعلــيو وتتضــمن احلريــات السياســية حريــة املعارضــة السياســية عــن لري ـ
املمارس ــة الدميقرالي ــة وح ـ ـ امل ـ ـوالن يف املس ــاتة يف الش ــلون العام ــة وحري ــة التجم ـ ـ وت ــتليف اجلمعيـ ــات
واألح ـ اب امــا احلريــات االقتصــادية فتتضــمن ح ـ امللكيــة الفرديــة وحريــة التجــارة والصــناعة ويف موضــوع
احلريات واحلقوت االجتماعية فتن األمر يتعل باحل باالمن االقتصـادي واحلـ بـاالمن السياسـ  -احلريـة
النقابية -ح األح اب(. 5
ان حريــة التفكــري والتعبــري وال ـرأي تشــكل اساس ـان ومطلب ـان وضــرورة تارنيــة وحياتيــة ،وإذا كانــت حريــة
التعب ري والفكر ه وج من وجو احلرية ،فان الصحافة احلرة ه االداة الالامة اليصـاس الصـوت احلـر إىل
الرأي العا بل إىل كافة ارجاء املعمورة(. 4
ان حرية الصحافة ه يف احلقيقة كحرية الرأي هلا اعتبـارات عديـدة سـواء كـان ذلـك بالنسـبة للمحـرر
وامل ــتكلو أو اللق ــار أو املس ــتم أو جلميـ ـ اف ـراد اجملتمـ ـ كم ــا ان اشـ ـرتاط اج ــااة النش ــر والص ــحافة ظه ــر
باشكاس متعددة خالس سجل التاري فاالفكار اخلطرة ا حترميها عادة يف نرر مجي الديكتاتورين(. 3
ان الرقابة والنشر والصحافة كانت احدى الطرت التارنية للقم وكان فـرض الضـرائ علـ الصـحافة
لريق ـان آخ ــر كم ــا ان م ــن اه ــو متطلب ــات الدميقرالي ــة ان يك ــون ك ــل م ـوالن مطلع ـان عل ـ م ــا حي ــدل ق ــدر

 -7اجل ائري ،حممد ،مداخلة حوس مفهو احلرية والصحافة ،بغداد ،2931 ،ص.2
 -6جمذوب ،املصدر الساب  ،ص.8
 -5جمذوب ،املصدر الساب  ،ص.9
 -4اجل ائري ،املصدر الساب  ،ص.1
 -3السيد ،امحد لطف  ،مشكلة احلريات يف العام العري ،اجلهاد ،بريوت ،2959 ،ص.13
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االمكان ،وان الصحافة احلرة من العوامل املهمة الي جتعـل املـوالنن مطلعـن اذ ان اجلرائـد واجملـالت احلـرة
تنشر عادة مجي احلقائ مبا يسهو يف ت قيف وتنوير الرأي العا (. 8
ومـن املهـو التتكيـد ان حريــة التعلـيو هـ اهـو غــرض مـن اغـراض حريـة الـرأي والتعبـري وهـ يف احلقيقــة
احد االعتبـارات السـامية والقـيو املهمـة للمجتمـ احلـر ومـن الناحيـة االخـرى فـان حريـة التجمـ هلـا عالقـة
وثيقــة حبريــة الـرأي أو التعبــري اذ لــيس حلريــة الـرأي اي قيمــة أو اتيــة إذا م يســمع للنــا بــالتجم لســماع
املتكلو أو اخلطي فحرية التعبري وحرية التجم تا يف احلقيقة مرتبطان حبي ال ميكن فصو عراتا(. 9
ان االنســان خاضـ للرقابــة يف كــل مكــان وامــان ،والرقابــة عل ـ الصــحف مرهــر تطبيق ـ مــن مرــاهر
الضب والتنريو يف اجملاس ال قايف يهـد إىل احلـرص علـ مقومـات الدولـة والبنـاء والـرأي العـا مـن الـوهن
والتفكك ويف الرقابة عل الصحف رأيان :الرأي األوس ينطل مـن اعتبـار الصـحافة السـلطة الرابعـة فيـدعو
إىل حريــة الصــحابة ويشــج كــل نــوع مــن انـواع الرقابــة عليهــا والـرأي ال ــاين :ينطلـ مــن اعتبــار الصــحافة
جهااان اعالميان وتنريميان يف نفس الوقت(. 20
ان ا لشعوب الي كانت حتت سيطرة الدولة الع مانية يف القرن التاس عشر وما قبل والشعوب الشرقية
بصورة عامة كانت خاضعة للتقاليد االجتماعية املستمدة من مفاهيو ح امللوإ االهل يف احلكو ،لذلك
قاومت لفرتة لويلة ملثرات النهضة وخصوصان عل الصعيد الفكري(. 22
كما ان الصحافة وسيلة مهمة من وسـائل الشـع للتعبـري عـن مطاحمـ واهتماماتـ  ،فممـا تسـطر مـن
مق ــاالت نس ــتطي تلم ــس اراء الن ــا ومش ــكالكو واجتاه ــاكو وس ــلبيات واقعه ــو السياسـ ـ واالقتص ــادي
واالجتمــاع وال قــايف ،ان الصــحافة العراقيــة منــذ نشــتكا عكســت ذلــك فف ـ هــذا اجملــاس قــدمت جريــدة
ال ـ وراء ال ــي ص ــدر ع ــددها األوس يف  25ح ي ـران  2849ص ــورة ص ــادقة ملش ــروع م ــدحت باش ــا يف جم ــاس
حتــدي الع ـرات واشــارت يف اعــدادها األوىل إىل ان صــدورها يــتيت اســتجابة لرغبــة ال ـوا يف االصــالم وان
هدفها تنبي الشع إىل حقوق (. 21
وبقــدر تعل ـ االمــر بــالعرات وقبــل تتســيس الدولــة العراقيــة  2912ــت االشــارة اىل حريــة التعبــري عــن
الرأي يف القوانن الع مانية فف ملح القانون االساس الع ماين الصادر يف  16كانون االوس  2834يف
يفال ــك الدول ــة الع ماني ــة وحت ــت بن ــد يف حق ــوت تبع ــة الدول ــة الع ماني ــة العمومي ــة ج ــاء يف امل ــادة التاس ــعة
«الع مانيون بتمجعهو ميلكـون حـريتهو الش صـية ومكلفـون بـتن ال يتسـلطوا علـ حقـوت حريـة االخـرين»
(. 27

 -8املصدر نفس  ،ص.70
 -9وليو أو .دوكال  ،احلرية يف ظل القانون ،بريوت ،دار مكتبة احلياة ،2946 ،ص.14
 -20البصري ،عبد اجلبار داود ،الصحافة والرقابة ،دار اجلمهورية ،بغداد ،2949 ،ص.7
 -22املالم ،عبد الغين ،تاري احلركة الدميقرالية يف العرات ،دار احلرية ،بغداد ،2935 ،ص.3
 -21العال  ،ابراهيو ،خليل .http://www.kululiraq.com
 -27جرب ،مش  ،الضمانات الدستورية حلرية الرأي والتعبري يف الدساتري العراقية. http://www.ahewar.org.
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ويف جملــة تنــوير األفكــار الــي صــدرت يف بغــداد  2920لصــاحبها عبــد اهلــادي االعرمـ وجــدت مثــة
إشــارات إىل املطالبــة حبريــة النشــر والتعبــري فقــد كتبــت مقــاس يف احــد أعــدادها حتــت عن ـوان «ألنرــار والة
االمور» تقوس في «قانون ال صحافة يتمر الصحايف بتقد كل صحيفة برات إىل عام املطبوعات بتية لغة
كانت حلاكو سياسة ذلك احملل ،ولكن هـل جلمعهـا ووضـعها يف اوايـا االتـاس ا الن يتصـفحها صـحيفة
صحيفة؟ متتمالن رمواها وإشاراكا معتربان أفا املرآة الي تنعكس عليها صورة مطال األمة(. 26
وك ـريان مـا كانـت تت ــذ هـذ اجمللـة املـدم للـوا «نـاظو باشـا» وسـيلة لغايــة تريـد حتقيقهـا وهـ اصــالم
حاس العراقين واعادة جمدهو التليد من ذلك قصيدة الشاعر عبد الراات الكرخ (: 25
ح ه ا ا ا ا ااا بل ا ا ا ا اادا قا ا ا ا ا ا حوا ا ا ا ا ا ا ها
ها ا ااا «و ا ا اااظم با ا ا ااا» ال ا ا ااوم وال ها ا ااا
ب ا ا ا ا اال ا ا ا ااام و الخل ا ا ا ااق يرع ها ا ا ااا
ما ااا الرصا ااا تشا ااكو الجها اال وال ها ااا
ا ا هم خب ا اارا ط ا ااي النفا ااو با يه ا ااا

عا ا اارج لبغ ا ا ااداد وا ا ا ااز ا ا ااي مغا ه ا ا ااا
ام ااا ت اارى ال ااد ق ااد ا ا دت دعائم ااه
ي ا ا ااا ايه ا ا ااا الن ا ا اااظم المج ا ا ااري عدال ا ا ااه
ااالكري يشااكو ضا اع ال لاام ما جهاال
اسا ا نهل الق ااوم ما ا ض ا م ولا ا ي ا ى

وبالرغو من ان عمر التعددية واحلرية الصحفية يف العـرات ال يتجـاوا القـرن ،فقـد اسـتطاعت الصـحافة
العراقيــة ان تتخــذ بواقعهــا املتقــد يف احليــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة ويف تلــف جوانـ احليــاة
األخرى ،كما لعبت دوران ملثران يف الدفاع عن حقوت العراقين ،ويف شـحذ اهلمـو خلـوض النضـاس للمطالبـة
حبقــوقهو وحتســن أوضــاع العـرات خــالس فــرتة احلريــة الــي عمــت الدولــة الع مانيــة منــذ االنقــالب الدســتوري
عا . 24(2908
ويف نفــس العــا الــذي أعلــن في ـ الدســتور ظهــرت يف بغــداد صــحف شــعبية كمــا مــر بنــا م ــل بغــداد
لصاحبها مراد سليمان والرقي لصاحبها عبد اللطيف ثنيان وصدى بابل للمعلو دواد صليوة ألغ الوا
الرتك «جنو الدين مال» القسو العري يف ال وراء حبجة وجود صحف عربية بينما كان الواق هو من نشر
الرسائل واملطال الشعبية عل صـفحات الـ وراء اجلريـدة الر يـة واكتفـ الـوا املـذكور بالقسـو الرتكـ يفـا
ســب احتجــا فريـ االهلــن مــن ذوي الن عــة القوميــة الــذين لــالبوا بعــودة القســو العــري وعــادت ال ـ وراء
تنشــر بــاللغتن العربيــة والرتكيــة اعتبــاران مــن عــددها  1628املواف ـ يــو الســبت  21ــوا  2927يف عهــد
ال ـوا حممــد اك ـ باشــا( . 23وم ـ قيــا االنقــالب الدســتوري الــذي قادت ـ مجعيــة االحتــاد والرتق ـ اســتطاع
العديد من رجاس الفكر واالدب احلصوس عل امتيـاا صـحف سياسـية وفكريـة ودخلـت الصـحافة العراقيـة
مرحلــة جديــدة مــن تطورهــا عــن لريـ االمتيــاا الفــردي اخلــاص وتعــددت الصــحف حــع بلغــت أك ــر مــن

 -26تنوير االفكار ،جملة ،بغداد ،العدد األوس ،ص.2920 ،19
 -25تنوير االفكار ،جملة ،بغداد ،العدد ال اين ،ص.2920 ،34
 -24عليوي ،هادي حسن ،احلرية الصحفية يف العرات جدلية التحويل ،الصبام ،جريدة ،بغداد 16 ،كانون ال اين .1003
 -23النعيم  ،هاشو ،كيف صدرت جريدة ال وراء ،دار اجلمهورية ،بغداد ،2949 ،ص.4
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مخسـ ــن صـ ــحيفة خـ ــالس عـ ــا واحـ ــد يف تلـ ــف ميـ ــادين السياسـ ــة والعلـ ــو واالدب واهل ـ ـ س وعل ـ ـ عمـ ــو
العرات(. 28
لقــد كــان تــتثري املراكـ ال قافيــة العربيــة يف مصــر والشــا واضــحان علـ العـرات حيـ كــان يصــل صــدى
آثارها عـرب االتصـاس املباشـر أو مـن خـالس الصـحف واجملـالت والكتـ الـي تصـل إىل العـرات( . 29وكانـت
السمة الطاغية الي مي ت الن بة املتعلمـة العراقيـة قـد ارتبطـت باجلانـ العسـكري ،وهـذا يعـود للتوجهـات
الي لبعت مسار الدولة الع ماني ة او التنريو واالصالم يف ملسساكا العسـكرية باعتبـار التحـديات الـي
كانت تواجهها وحالة إقباس الشباب العراق عل سلك اجلندية مبا مي ل من فروسية ورجولـة ،حـع شـكل
الطلبــة العراقيــون النســبة األعل ـ مــن جممــوع الطلبــة العــرب الدارســن يف املعاهــد الــي تســتوعبها العاصــمة
الع مانية(. 10
وقــد ســاتت احلي ــاة الدســتورية يف اب ـراا ج ــو مــن النقاشــات املفتوح ــة حــوس امل يــد م ــن القضــايا ح ــع
ش ـ ــهدت املس ـ ــاجد وحلق ـ ــات ال ـ ــدر ال ـ ــديين نقاش ـ ــات تعرض ـ ــت ملواض ـ ــي جدي ـ ــدة م تك ـ ــن مطروق ـ ــة يف
الساب (. 12
لقــد بــرات امل يــد مــن الــدعوات املناديــة بتتيــة ترســي مبــدأ االصــالم الســيما يف اجلانـ التعليمـ مـ
السع احل ي اـو الـرب الصـار بـن التعلـيو واتيـة اإلفـادة مـن احلريـة الـي أتاحتهـا احليـاة الدسـتورية(. 11
اما عل صعيد التطورات فقد برات الن عة العنصرية الطورانية والي كان هلـا األثـر املباشـر يف تطلـ امل قـف
العراق للتنادي بتتية التتكيد عل اهلوية العربية اإلسالمية حع كان توج ابرا امل قفن للكتابة يف جريدة
صدى اإلسال الي مت تتسيسها عـا  2925تلـك الفـرتة الـي شـهدت تعـاظو القسـوة والـبط الـذي ميـ
توجهات االحتادين حـع كانـت كتابـات مجيـل صـدق ال هـاي ،حممـد مهـدي البصـري ،عبـد الـرمحن البنـاء،
عطا اخلطي  ،خريي اهلنداوي ،وابراهيو حلم العمر( . 17وقد ارتكـ ت هـذ الكتابـات إىل اتيـة الوحـدة
اإلسالمية بوصفها احلصن الذي يتو من خالل محاية البالد اااء االلماع اخلارجية الغربية والي باتت س
البالد السيما وان قوات الغ و الربيطاين راحت توس رقعة نفوذها خالس احدال احلرب العاملية األوىل.
وقد م لت املرحلة الدستورية حالة من التغري الواضع يف اسلوب ولرائ تفكري امل قـف العراقـ  ،الـذي
نــاس فســحة واســعة للتتمــل واســتقراء األوضــاع احمليطــة وان جــو احلريــة الــذي تــوفر خــالس الســنن األوىل مــن
عمر احلياة الدستورية كان هلا االثر املباشر يف توج امل قف اـو لـرت موضـوعات جديـدة ختتلـف يف بـروا
النقد االجتماع والسياس يف اعقاب غياب الرقي الع ماين(. 16
 -28هادي حسن عليوي ،املصدر الساب .
 -29الرقي  ،جريدة ،بغداد ،العدد .2920 ،92
 -10الرقي  ،جريدة ،بغداد ،العدد .2920 ،260
 -12الرقي  ،جريدة ،بغداد ،العدد .2920 ،222
 -11نرم  ،وميت ،شيعة العرات وقضية القومية العربية مـن كتـاب دراسـات يف القوميـة العربيـة والوحـدة ،مركـ دراسـات الوحـدة
العربية ،بريوت ،2986 ،ص.247
 -17سعيد ،امن ،ال ورة العربية الكربى ،القاهرة ،2976 ،ص.16
 -16اجلميل ،سيار ،انتلجنسيا العرات التكوين واالستنارة القومية ،جملة آفات عربية ،ايلوس ،2992 ،ص.73

122
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ونش ـ دور جملــة لغــة العــرب مللسســها االب انســتا مــار الكرمل ـ (* الــذي حشــد اجلهــود مــن اجــل
النهــوض بواق ـ اللغــة العربيــة والعمــل عل ـ احيــاء روم البح ـ والتقص ـ مــن خــالس اســتقطاب للم يــد مــن
البــاح ن الــذين كانــت هلــو مســاتاكو يف علــو العربيــة( . 15وم يغـ دور الرتمجــة والــذي تكشــف بشــكل
الفــت حــع كانــت الرتمجــات للقصــة واملســرم والروايــة والعديــد مــن اجملــاالت العلميــة ونشــطت حركــة بي ـ
الكت ومت افتتام العديد من املكتبات فيما راحت الصحف تعلن عن مسرحيات تقو بتدائها لبعت من
املدار (. 14
كان امتحان احلرية مب ابة املواجهة الكبرية الي وجد امل قف العراق نفس يف جلتها حع ان البعت من
امل قفــن رام يعتمــد هــذ احلريــة كوســيلة لتصــفية احلســابات م ـ ال ـرا ن ـ اع مباشــر وش ص ـ فيمــا رام
آخــرون يســعون اــو التعبــري الصــارخ والف ـ ( 13والواق ـ ان االوضــاع العامــة افــرات بــروا تيــارين واضــحن
متقــابلن ـ ال يف :تيــار الرابطــة اإلســالمية الســاع اــو الـرب الصــار بتوجهــات الدولــة الع مانيــة بوصــفها
ال ـ عيو الروح ـ للع ــام اإلس ــالم إااء التيــار اآلخ ــر ال ــذي رام ين ــادي بــالالمرك ي ،ح ــع كان ــت املواجه ــة
الصاخب ة بن الطرفن وتوجي االكامات حع كانـت الصـحف وغـدت الوسـيلة الـي يـتو مـن خالهلـا جتهيـ
احلمالت املتقابلة بن الطرفن(. 18
ان جهود امل قف العراق م تتوقف عند حدود الصراع ال نائ أو السقوط يف دوامة انقسامات مباشرة
بقدر ما برا االجتا الواضع او القراءة الواعية لسري االحدال ،حع كان الكشف عن نوايا االحتادين قد
مت يف فرتة مبكرة وهذا ما تناول الكات عبد اللطيف ثنيان الذي رف قضـية الـولن ورام يعمـد للمجـاهرة
بالكشــف عــن التناقضــات املريعــة الــي وق ـ هــا االحتــاديون مــذكران ايــاهو باالســتبداد احلميــدي ،حــع كــان
مصري املطاردة ليتوج إىل بالد الشا هربان من سطوة االحتادين(. 19
وم تغ جهود داود صليوة من الرتكي عل قضية اللغة العربية واتية جعلها اللغة الر ية يف البالد أو
االجتــا القــوم العــري الــذي عــرب عن ـ اب ـراهيو حلم ـ العمــر ،حي ـ رام يعمــل م ـ العديــد مــن امل قفــن
العراقين مـن ام ـاس حممـد رضـا الشـبيا ،وحتسـن العسـكري ،وهجـت اينـل يف الـدعوة الراسـ ة اـو اعـادة
جمد العرب(. 70
* -اديـ عراقـ معــرو ولــد يف بغــداد عــا  2844مــن اب لبنــاين االصــل وا بغداديــة تعلــو دروسـ االبتدائيــة يف مدرســة االبــاء
الكــرملين ببغــداد وامت دراســت ال انويــة يف مدرســة  -االتفــات الكــاثوليك  -وختــر فيهــا عــا  2881ت عــن معلمـان للغــة العربيــة يف يف
مدرسة االباء الكرملن وقد اح االدب واللغة ول مقـاالت ك ـرية يف جمـالت العـرات ولبنـان وسـوريا ومصـر وغريهـا ،وقـد بقـ د وبـان يف
خدمة العربية وآداها حع توفا ا) عا  .2963للم يد انرر :كوركيس عواد ،االب انستا ماري الكرمل  -حيات ومللفاتـ  ،بغـداد،
 ،2944ص.20-3
 -15النصريي ،عبد الراات ،موقف امل قفن العراقين من التغلغل االستعماري ،2926 ،جملة آفات عربية ،تشرين األوس ،2992
ص.60
 -14العطية ،حممود ،معرو الرصايف حيات وآثار ومواقف  ،دار الشلون ال قافية ،بغداد ،2991 ،ص.25
 -13امحد ،ابراهيو خليل ،تطور التعليو الولين يف العرات ،مرك دراسات اخللي العري ،البصرة ،2981 ،ص.68
 -18الرقي  ،جريدة ،بغداد ،العدد .2920 ،92
 -19اهلال  ،عبد الراات ،تاري  ،...املصدر الساب  ،ص.23
 -70نرم  ،وميت ،املصدر الساب  ،ص.248
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وقد كافع هذا الكات يف العهد الع ماين ،وصـارم الـوالة يف كـل مـا يعملـون ويقولـون علـ صـفحات
جريدتـ ـرأة ال حـدود هلــا ،متغنيـان حبريــة ابنـاء قومـ املســلوبة ،وبلغـتهو املنســية يفـا حــدا بـ ان يصــرم علـ
صفحات جريدت البان االتـراإ «ان احلكومـة الرتكيـة» ان اصـرت علـ اسـتعماس اللغـة الرتكيـة يف الـدوائر
الر ية فافا تقيو قائمة أوالد العرب عليها( . 72وقد كلفت هذ اجلرأة مثنان غاليان ،اذ سجن عدة مرات(. 71
كما ان جريدت نشرت أك ر من خرب حمل يف اعدادها ما بن األوس واخلامس عشر تشري إىل وصوس
جلان من استنبوس تفت يف اراض تصلع الستيطان اليهود(. 77
ويف ذات االجتا كانت جريدة النهضة النالقة باسو النادي العلم الولين ببغداد الي أسسها م احو
الباجـ جـ وصــدرت يف ال الـ مــن تشـرين األوس عــا  2927وحررهــا الصــحايف ابـراهيو حلمـ العمــر،
فلــو تتحمــل احلكومــة الع مانيــة مقاالكــا الالذعــة والصــرحية فتغلقتهــا بعــد صــدور عــددها احلــادي عشــر
ولاردت كتاها فغادر ملسسها مت فيان م ابراهيو العمر إىل البصرة حبماية لال النقي (. 76
لقد لعبت الصحافة العراقية دوران معينـان يف نشـر افكـار احلكـو الـذايت واالسـتقالس وكـان لكـل مـن هـذ
اجلرائد لسانان هلذ أو تلك مـن اجملموعـات السياسـ الـي تشـكلت يف العـرات يف ذلـك الوقـت وقـا الك ـري
منها بالدعاية للجامعة االسالمية كما انعكست فيها افكار اجلامعة العربية واجلامعة الرتكية(. 75
وعنــدما اعلنــت احلــرب العامليــة األوىل اصــدرت واارة الداخليــة ام ـران بتعطيــل مجي ـ الصــحف يف بغــداد
والبصـرة ،وم تكتــف احلكومـة بتعطيــل الصـحف ،بــل شـردت اصــحاها ،فنفـت عبــد احلســن االاري وداود
صليو صاح جريدة «صدى بابل» واالب انسـتا الكرملـ صـاح جملـة «لغـة العـرب» إىل قيسـرى،
ونفت ابراهيو صاش شكر وعبـد اللطيـف ثنيـان إىل املوصـل ،وفـر سـليمان الـدخيل إىل جنـد وجلـت الكاتبـان
السيد رشيد اهلامش والشي كاظو الدجيل إىل البصرة(. 74
عق ـ إعــالن احلــرب بــن تركيــا وبريطانيــا ،عطلــت الســلطات الع مانيــة الصــحف القليلــة الــي كانــت
تصــدر يف بغــداد ،وم يب ـ منهــا ســوى ال ـ وراء اجلريــدة الر يــة للحكومــة وقــد خصصــت لنشــر البالغــات
والــنرو والتعليمــات إضــافة إىل ش ـ ء مــن أخبــار الســلطنة ،ذات لــاب اداري  -اجرائ ـ  ،وم تكــن يومةــذ
تصدر يومية(. 73
وعندما صدرت «صدى االسال » يف  20وا  2925كـان الغـرض مـن إصـدارها الـدعوة للع مـانين
واحلــت عل ـ تــدعيو م ـواقفهو وتتييــد سياســتهو ضــد بريطاني ـا واحللفــاء وهكــذا اصــطبغت الدعايــة الرتكيــة
 -72صدى بابل ،جريدة ،بغداد،العدد  ،23السنة األوىل.2909 ،
 -71التكريي ،منري بكر،الصحافة العراقية واجتاهاكا السياسية،بغداد،االرشاد ، 2949،ص.288
 -77املالم ،عبد الغين ،تاري احلركة الدميقرالية يف العرات ،املصدر الساب  ،ص.20
 -76عليوي ،هادي حسن ،املصدر الساب .
 -75منتشا شغ يل  ،أ ، .العرات يف سنوات االنتداب الربيطاين ،ترمجة د .هاشو صاش التكريي ،مطبعـة جامعـة بغـداد،2938 ،
ص.226
 -74س ــليمان فيضـ ـ  ،م ــذكرات س ــليمان فيضـ ـ  ،ط ،7حتقيـ ـ وتق ــد باس ــل س ــليمان فيضـ ـ  ،دار الس ــاق  ،بـ ـريوت ،لبن ــان،
 ،2998ص.91
 -73لعمة ،هادي ،االحتالس الربيطاين والصحافة العراقية ،دار احلرية للطباعة ،بغداد،2986 ،ص.272
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بالصبغة الدينية وكان اخلـداع واملبالغـة ـة ملحوظـة يف جريـدة صـدى االسـال فلقـد قالـت بـالن «دوت
كلمــة ام ــري املــلمنن ب ــإعالن اجلهــاد ،ف ــدوت هلــا ارج ــاء الكــون ،واهت ـ ت منهــا الع ــروش والتيجــان ،لباه ــا
املســلمون يف اقطــار الكــرة االرضــية شــيوخان وشــبابان ،رجــإالّ ونســاء ،ولبتهــا االلفــاس يف مهودهــا واالجنــة يف
اصالها ،كما يلبيها الرابضون يف اجداثهو»(. 78
ويف سبيل الت ويف عمدت إىل نشر «فضائ االنكلي ومراملهو» يف املنال احملتلة من العرات(. 79
احتل ــت الق ـ ـوات الربيطاني ــة البص ــرة يف  2ك ــانون األوس ع ــا  2926وتول ــت ام ــر الص ــحافة اخلاص ــة
والعامة ،وشرعت فوران سلطات االحتالس العسكري بإصدار نشرات يومية باللغتن العربية والرتكية متضمنة
أخبار احلـرب وانتصـارات احللفـاء ،وعنـدما احتلـت القـوات الربيطانيـة بغـداد 22آذار عـا  2923انتقلـت
حكومــة االحــتالس املرك يــة إىل بغــداد واسســت جريــدة بصــفحتن ترهــر بــن يــو وآخــر صــدر منهــا العــدد
األوس يف  6ــوا عــا  2923باســو «العــرب» كــان اهلــد مــن صــدورها حماولــة فــرض ال ـرأي السياس ـ
لسلطات االحتالس عل مجاهري النا (. 60
وصدرت جريدة «العرات» يف بغداد يف األوس من ح يران عا  2910وجريدة «الشرت» يف  70آب
من العا املذكور وجريدة «االستقالس» يف  18ايلوس.
وقد اثبتت جريدة العـرات يف االعـداد القليلـة الـي اعقبـت صـدور وليـدها افـا اختطـت لنفسـها سياسـة
مستقلة دونت خالس سطورها التاري السياس القوم االجتماع ولكنها يف نفـس الوقـت م تكـن ـل
القطاع الولين التحرري الصـاعد بـالرغو مـن وجـود بعـت الكتـاب املتحـررين مـن الشـباب القـوم والـولين
الــذين م اــدوا غــري «الع ـرات» لريق ـان للتعبــري عــن افكــارهو رغــو ان سياســتها م تكــن معارضــة لســلطات
االحــتالس بصــورة جديــة ومــن كتاهــا االوائــل شــكري الفضــل وحســن غصــيبة وعط ـ امــن ورفائيــل بط ـ
«وهو حمررها األوس» وحممد عبد احلسن «الصحف املعرو والكات يف ثورة العشرين»(. 62
وإذا اردنــا الرجــوع إىل الصــحافة للتعــر علـ االفكــار الدســتورية يف العـرات يف أوس العهــد بعــد انتهــاء
احلرب العاملية األوىل ،فال جند صحيفة غري ر ية قد صدرت يف العرات قبل أوس ح يران سنة  ،2910ويف
هذا التاري صدرت جريـدة العـرات ت صـدرت بعـدها جريـدة الفـالم يف 10ح يـران 2910ولسـان العـرب
يف  17ح يـ ـران 2910ودجل ــة يف 15ح يـ ـران 2910وجري ــدة الش ــرت يف 70آب 2910واالس ــتقالس يف
14ايل ــوس . 61(2910وب ــالرجوع إىل ه ــذ الص ــحف جن ــد فيه ــا الك ــري م ــن الك ــال يف ال ــدعوة إىل احلي ــاة
الدسـتورية واملفـاهيو الدميقرا ليـة واملطالبـة حبقـوت الشـع  ،واقامـة امللسسـات املنب قـة مـن ارادة األمـة ومنهــا
ماكانوا يسمون حينذاإ «املل ر الولين» ويقصدون ب «اجلمعية التتسيسية» لسن دستور للـبالد ت اقامـة
 -78صدى االسال  ،جريدة ،بغداد ،العدد 20 ،2وا .2925
 -79صدى االسال  ،جريدة ،بغداد،العدد 3،24وا .2925
 -60بط  ،فائ  ،صحافة العرات،بغداد،االدي  2948،ص.70
 -62بط  ،فائ ،املصدر نفس  ،ص.73
 -61شعبان ،عبد احلسن ،جذور التيار الدميقرال يف العرات ،ط ،2بيسان ،بريوت ،لبنان ،1003 ،ص.236
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«جملــس النـواب» حــع لتكــاد تكــون هــذ املواضــي ومســتقبل نرــا احلكــو يف العـرات املوضــوع الرئيسـ يف
تلــك الصــحف ،وبعضــها جعــل الــدعوة إىل احليــاة الدســتورية غرض ـان مــن االغ ـراض الــي تصــدر مــن اجلهــا
ومنها جريدة الفالم لصاحبها عبد اللطيف الفالحـ الـي نشـرت يف عـددها األوس افـا تسـتهد العمـل
أوالن من اجل استقالس البالد استقالالّ تامان ،وثانيان تشكيل حكومة دستورية نيابيـة يكـون احلكـو فيهـا مـن
الشــع وللشــع وبالشــع  ،وجريــدة دجلــة لصــاحبها داود الســعدي الــي قالــت يف تقــدميها لنفســها إىل
اجلمهور ان غايتها استقالس البالد وتتسيس حكومة دستورية ذات ملـك مقيـد بقـوانن وانرمـة توفـ روم
البالد وتالئو مصلحة الشع وتتليف جملس تشريع ل سلطة واسعة(. 67
وعنــدما انــدلعت ثــورة العشـرين يف ح يـران  2910جنــع ال ـوار يف فــرض ارادة الشــع بــانت اع صــحافة
رأي مــن الســلطات الربيطانيــة تعــرب عــن اهــدا وخطـ ال ـوار وترســو لريـ ثــوركو وتقــود الـرأي العــا إىل
الت لف واالحتاد من اجل نيل االستقالس الناج (. 66
وصدرت يف اعقاب تلك الفرتة صحف وجمالت عديدة واستقط بعضها األقال احلرة الشابة(. 45
ويف  18ايلــوس  2910صــدرت يف بغــداد جريــدة االســتقالس لصــاحبها عبــد الغفــور البــدري وتعرضــت
للتعطيــل يف  9شــباط  2912ت عــاودت الصــدور وتعرضــت عــدة مـرات للتعطيــل االداري وااللغــاء وكــان
أوس تعطيل اداري هلا عل اثر نشر عدد خاص مبناسبة عودة املنفين الـولنين إىل بغـداد حيـ كتبـت يف
صــدر صــفحاكا تقــوس( « 64فــينء األمــة العراقيــة بقــدو منفيينــا الكـرا  ،ونطل ـ ارجــاع مجي ـ املنفيــن بــال
است ناء ،كما اننا نواصل الطل يف تنفيذ سائر املواد السب وه :
 .2الالت حرية الصحافة وتطبي قانون املطبوعات الع ماين إىل ان يسن غري وفقان لنرا االحتالس.
 .1الالت حرية االجتماعات وتشكيل اندية سياسية ر ية.
 .7إصدار العفو العا اخلا من كل قيد وشرط عن مجي اجملرمن السياسين والالت سرام املسجونن.
 .6ارجاع املبعدين واملنفين والسمام للمشتتن بالرجوع إىل اولافو.
 .5رف االدارة العرفية العسكرية واالحكا الكيفية الي اتاحت عل الشع العراق منذ االحتالس حع
االن لتتمكن األمة من التفاهو م السلطات بكل حرية والمةنان.
 .4رف احملاكو العسكرية والقضاة العسكرين والقوانن الي رتبت اخريان وتطبي القوانن اجل ائية واحلقوقية
السابقة «مبقتض االحتالس أيضان».
 .3االسراع يف االنت اب احلر وتشكيل املل ر العا من دون مداخلة رجاس االحتالس وبدون اي تضيي
عل افكار االها ةصوص االنت ابات ،هذا ما للب الشع العراق ».

 -67الفالم ،جريدة ،بغداد ،العدد 10 ،2ح يران  .2912دجلة ،جريدة ،بغداد ،العدد 15 ،2ح يران.2912 ،
 -66بط  ،فائ  ،صحافة العرات ،املصدر الساب  ،ص.62
 -65االستقالس ،جريدة ،بغداد ،العدد  9 ،53شباط .2912
 -64املصدر نفس

125

ال دد31 :

وعلـ اثــر تعطليهــا ملــدة ســنة حكــو علـ صــاحبها بالســجن ســنة واحــدة ،وعلـ رئــيس حتريرهــا قاســو
العلوي ستة اشهر وحمررها األوس حممد مهدي البصري تسعة أشهر(. 63
وبتتــوي فيصــل ملك ـان عل ـ الع ـرات بــدأت صــفحة جديــدة مــن تــاري الع ـرات احلــدي وقــد بــدأ العهــد
الفيصــل والع ـرات مش ـحون باملش ــاعر املعاديــة لالنكلي ـ ونشــطت املطالب ــة الولنيــة يف بداي ــة عهــد فيص ــل
لتتســيس األحـ اب السياســية يفــا اضــطر «فيصــل» إىل إصــدار قــانون اجلمعيــات يف  1ــوا  2911الــذي
اجي مبوجب ثالثةاح اب ه احل ب الولين العراق برئاسة حممد جعفر ابـو الـتمن وحـ ب النهضـة العراقيـة
ب عامة امن اجلرجف واحل ب احلر العراق ب عامة حممود النقي (. 68
وكـان احلـ ب احلــر العراقـ امللسـس يف ايلــوس عـا  2911اســرع األحـ اب السياسـية انــذاإ إىل إصــدار
جريدة نالقة بلسان واصدر جريـدة «العاصـمة» يف  5تشـرين ال ـاين عـا  2911وكانـت مواليـة للسياسـة
الربيطانية(. 69
وش ــهدت ص ــحافة بغ ــداد مس ــاجالت واكام ــات ب ــن الص ــحف امللي ــدة لربيطاني ــا واملطالب ــة باس ــتقالس
العرات ،ونورد يف مقالـة الشـاعر معـرو الرصـايف صـاح جريـدة «االمـل» الصـادرة يف تشـرين األوس عـا
رد الرصايف عل مقـاس نشـرت جريـدة
 2917م إالّ عل مضمون املقاالت الي كانت سائدة انذاإ حي ّ
«العرات» بتوقي «الكات املطل » مبقاس حتت عنوان «صاح جريدة العرات» «يف بغداد آدم يقاس ل
«راوت غنــا » يســتح ان يســم بــتي العج ـ  ،كانــت يف بغــداد فــرتة قبــل انشــاء حكومتنــا العربيــة -ال
كانــت مــن فــرتة -صــار فيهــا الوضــي شـريفان واخلامــل نبيهـان واجلاهــل معلمـان واخلــاد حاكمـان والصــعلوإ ثريـان
وكــان هــذا االدمـ مــن الــذين اثــروا بفضــل تلــك الفــرتة فصــار صــاح ثــروة بعــد ان كــان مــا كــان ،ان هــذا
لعجي ولكن االعج من ان ناس تلك ال ـروة بصـريورت شـي ان للصـحافة العربيـة يف بغـداد واعجـ مـن
هذا وذاإ ان ال يعر ان ام بن كلمتن من اللغة العربية فما وجود اليو إالّ اثر من آثار تلك الفـرتة
املشــلومة – يقصــد فــرتة االحــتالس الــي ابقت ـ لط ــة ســوداء يف جبــن الصــحافة العربيــة ،ان املقــاس الــذي
نشرت صحيفت النكراء يف عددها بتوقي الكات املطل لـن يكـون منـ وامنـا هـو مـن كاتـ مقيـد بـاالجرة
فكيف يكون مطلقان وهو اخلاد الذي ند بطعا بطن ،ال ندري ما الذي محل «راوقان» عل ان يبصـ
يف وج الشر من قبل ان يدنو من ولعل م ل ذلك لعلو ان إذا جاء الشر اندكت اجلسنة وتـدهورت
يف مهاوي اخلسران الفا ال تستطي ان تنااع البقاء عل اننا نعلو من هو الذين اغروا صاح العرات بنا
فســو نوجـ ســهامنا إىل مغريـ ونعــرض عنـ جريـان علـ عــادة العــرب القدميــة «كــال ور يضــرب ملــا عافــت
البقرة. 50(»...

 -63بط  ،فائ  ،املوسوعة ،املصدر الساب  ،ص.57
 -68العمر ،فاروت ،االح اب السياسية يف العرات  ،2971 -2912بغداد،مطبعة االرشاد ،ص.39
 -69بط  ،فائ  ،صحافة العرات ،املصدر الساب  ،ص.29
 -50االمل ،جريدة ،بغداد ،العدد  1 ،1تشرين االوس. 2917 ،
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ويف يو 10آب 2911وقبل حلوس الذكرى األوىل للتتوي ب الثة أيـا اجتمعـت اللجنتـان التنفيـذيتان
للح بن املعارضن «احل ب الولين وح ب النهضة» يف جلسة مشرتكة تقرر فيها ان يقد كـل مـن احلـ بن
مذكرة سياسية إىل امللك يف يو ذكرى التتوي ( 52ونشر ح ب النهضة بيانان سياسيان جاء في «ان الشع
يقــف اليــو بعــد مــرور ســنة كاملــة «عل ـ التتــوي » م يــر خالهلــا فرقـان بــن سياســة احلكومــة احلاضــرة وبــن
سياسة احلكومة االحتاللية»(. 51
ويف  12آذار سنة  2915نشر الدستور يف اجلريدة الر ية وبدأ نفاذ من هـذا اليـو  ،وقبـل نشـر بـدأ
االعداد ألجراء أوس انت اب ألوس جملس نياي للعرات(. 57
ي نرـا احلكـو يف العـرات خـالس احلقبـة امللكيـة بتادواجيـة احلكـو فقـد كـان هنـاإ ملـك ورئـيس واارة
واىل جانـ ـ ذل ــك ك ــان من ــدوب س ــا ومستش ــارون ير ــون سياس ــة ك ــل واي ــر ويت ــدخلون يف ك ــل شـ ـ ء
وبـارادكو ومشــوركو تـدار سياســة الـبالد الداخليــة واخلارجيـة وتوضـ القـوانن واالنرمــة ( . 56انرـر امللحـ
رقو«.»26
ومن اجلوان املضية ة يف تاري الصحافة العراقية ميكن االشارة إىل كتابات الصـحف العراقـ «ابـراهيو
صاش شكر» يف جريدت «الناشةة اجلديدة» حي تب اسـلوبان جديـدان يف الصـحافة العراقيـة عنـدما تنـاوس
عدد من سياس ذلك العهد يف كتابات الصحفية م ترض السلطة ل باالستمرار فتعرض ملضايقة والحق
التعطيل وكان أوس تعطيل جلريدت بعد صدور العدد الراب يف  11كانون ال اين  2917واستمر ملدة 215
يومان وبعد التعطيل ال اين « 25ح يران  »2917كتـ ابـراهيو صـاش شـكر يف افتتاحيـة العـدد التاسـ يف
 14تشرين األوس عا « 2917سو تبق «الناشـةة اجلديـدة» واقفـة باملرصـاد ألولةـك الـذين يتصـيدون
عل ـ «البســطاء» و«الســوقة» و«الســذ » باســو االدب ونصــرة «الــولن» وخدمــة «االســتقالس» اذ ان
السكوت عن هلالء املتطفلن عل الولن يف خدمت واملست مرين فضة األمة للمتاجرة با ها جرمية ،وان
عد ي ثوب الرياء ليشف عما حتت مشاركة هلو يف تلك اجلرمية»( . 55انرر امللح رقو «.»3
ويف اثناء انعقاد اجمللس التتسيس ومصادقت عل معاهدة  2911برات عل مسرم السياسة العراقية
قضــية الدســتور ومشــكلة املوصــل( .. 54وشــهدت الصــحافة البغداديــة سلســلة مــن املقــاالت اجلريةــة الــي
لالبــت باحلريــة واالســتقالس ومــن املقــاالت الــي اثــارت دار املعتمــد الســام وه ـ ت الــبالط امللك ـ املقــاس
االفتتاح الذي نشر عبد الغفور البدري صـاح جريـدة االسـتقالس حتـت عنـوان «االسـتقالس يلخـذ وال
يعط » وقد جاء هذا املقاس يف وقت كان الرأي العا كل يطال في باالستقالس الناج وينادي بضـرورة
 -52العرات ،جريدة ،بغداد ،العدد  27 ،731ايلوس .2912
 -51املفيد ،جريدة ،بغداد ،العدد  17 ،2858وا .2912
 -57العرات ،جريدة ،بغداد،ع 9 2858ح يران .2915
 -56الياسري ،قيس،عبد احلسن ،صحافة االح اب العراقية،بغداد ،2985،ص.63
 -55شــكر ،م لــيع اب ـراهيو صــاش ،اب ـراهيو صــاش شــكر ش صــية يف تــاري الصــحافة العراقيــة ،دار اجلمهوريــة ،بغــداد،2949 ،
ص.20
 -54بط  ،فائ  ،صحافة العرات ،املصدر الساب  ،ص.11
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رفـ يــد املنـدوب الســام بريسـ كــوكس مــن الـتحكو املفــرط يف سياسـة الدولــة الداخليـة واخلارجيــة خاصــة
بعد عقد امللح اجلديد للمعاهدة العراقية الربيطانية يف  7مايس . 53(2917
كمــا تناولــت بعــت الصــحف البغداديــة مقالعــة االنت ابــات م ـن قبــل بعــت فةــات الشــع العراق ـ
مبقاالت عربت عن حرية النشر والتعبري عن الرأي( 58حي كت معرو الرصايف يف جريدة «االمل» يف
العـدد األوس يف  2تشـرين أوس  2917مقـاالن بعنـوان «األك ريــة الشـيعية يف العـرات» جـاء فيـ «ان الشــيعة
الذين شيدوا هذا امللك الع ي فوت مجامجهو وعرا ابطاهلو وكرامهو اـ ان ينـالوا كتك ريـة نصـيبهو مـن
احلكو واالدارة»(. 59
لقد تركت ثورة العشرين مشـاعر راسـ ة العـداء لربيطانيـا يف العـرات ،لـذلك حرصـت األحـ اب الولنيـة
يف هــذ الفــرتة ان تتعهــد يف مســتهل براجمهــا السياســية بالســع «الســتقالس الع ـرات التــا »( 40ومــن هــذا
املنط ل سعت صحافة األح اب إىل حماربة الوجود الربيطاين يف العرات وسياسة املعاهدات الي دأبت عل
انتهاجهـا الفةــة احلاكمــة ،وكـان أوس مــا واجهتـ صـحافة األحـ اب يف هــذا اجملـاس هــو معاهــدة  2914الــي
اعرتفــت بتبعيــة املوصــل للع ـرات م ـ ديــد اجــل الوجــود الربيطــاين وم تكــن هــذ املعاهــدة ســوى اســتمرار
ملعاهدة  2911ويف هذ الفرتة م تكن هناإ صحف ح بية عدا جريـدة نـداء الشـع لسـان حـاس حـ ب
الشع الذي عر مبعارضت الشديدة للمعاهدة ولواارة ح ب التقد (. 42
ومن املقاالت املهمة الي ظهرت عل صفحات جريدة يف تلك الفـرتة مـا كتبـ فهمـ املـدر بتوقيعـ
وبتواقي مستعارة منها « وكات عراق معرو  ،والكات العراق الكبـري املعـرو » ( 41وأدت بعـت
هذ املقاالت إىل تعطيل الصحيفة ونف فه املدر ومدير اجلريدة املسلوس خـار بغـداد وتطبيـ قـانون
العشائر حبقهما( 47وكذلك ما كتب باقر الشبيا يف اإلخاء الولين وما كتب يف صحافة هذا احل ب ياسن
 -53ع م  ،خال  ،من تاري الصحافة العراقية ،مقاالت باراة للرعيل األوس ،دار اجلمهورية ،بغداد ،2949 ،ص.8
 -58االمل ،جريدة ،بغداد ،العدد 2 ،2تشرين اوس.2917 ،
 -59الرهيمـ ـ  ،عب ــد احلل ــيو ،ت ــاري احلرك ــة االس ــالمية يف العـ ـرات ،ط ،2ال ــدار العاملي ــة للطباع ــة والنش ــر ،ب ــريوت ،لبن ــان ،ط،2
 ،2985ص.139
 -40النر ــا السياس ـ للح ـ ب ال ــولين العراق ـ م ــادة ( 7وح ـ ب النهض ــة العراقي ــة م ــادة ( 1وح ـ ب االم ــة م ــادة ( 1وح ـ ب
االستقالس العراق مادة ( 7فقرة ( 22وح ب التقد مادة ( 1وح ب الشع مادة ( 7وح ب االخاء الولين مادة (. 7
 -42نداء الشع ،جريدة العدد 5 ،743كانون ال اين .2914
 -41صدى الـولن ،جريـدة ،بغـدادع  15،6كـانون ال ـاين  2972ونـداء الشـع  14كـانون ال ـاين  2978واألخبـارع22 151
شباط .2971
 -47يف  14تشـرين االوس  2970نشــرت جريــدة ال مــان الــي كــان مــديرها املســلوس ورئــيس حتريرهــا رفائيــل بطـ مقــاس بعنـوان «
االستفتاء ومصري » سي من اجل رفائيل بط اىل احملاكمـة وحكـو عليـ فقضـ يف السـجن  19يومـان وخـر بعـدها اثـر عـد مصـادقة
حمكمــة التميي ـ عل ـ الق ـرار بعــد ان بــن في ـ الكات ـ فهم ـ املــدر ان مقال ـ لــيس في ـ لعــن بالــذات امللكيــة .يــورد الباح ـ احــدى
مقالعـ « :وال نــدري كيــف تصــبع املفاوضــة مـ اعرــو دولــة يف العــام وهـ حمتلــة هــذ الــبالد وقابضــة عليهــا بيــد مــن فــوالذ واملفــاوض
العراقـ ضـعيف م يسـتند اىل اك ريـة برملانيـة وم يفسـع اجملـاس للـرأي العـا واختـري اك ـر املنت بـن ال ـانوين مـن بـن مـوظف الدولـة ويريــد
بعد هذا وذاإ ان يعرض معاهدة خطرية ال أمد هلا عل مجاعة تعاهد معهـو علـ االبـرا كمـا شـاع واذا مـا شـك يف واحـد ،غـري وبـدس
وان التصــر يف ق ـوائو الن ـواب مســتمر عل ـ عــدد الــدقائ والســاعات» .انرــر ن ـ املقــاس :جريــدة ال مــان 14 ،تش ـرين االوس 2970
ونشرت جريدة االخبار يف عددها الصادر يف  27آذار  2971موضوعان عن هذ احملاكمة.
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اهل ــامش وكام ــل اجل ــادرج واب ـراهيو ص ــاش ش ــكر وادى إىل تعطي ــل أو ان ــذار ص ــحافة ه ــذا احل ـ ب مـ ـرات
عديدة(. 46
ومن املراهر االخرى حلرية النشر والتعبري عن الرأي العا ما كتب ابراهيو صاش شكر يف جريدة ال مان
حي داف عن فكرة التجنيد االجباري وهاجو ح ب النهضة الذي يعارض هذ الفكرة كما كت مليدان
ملرــاهرات الطلبــة احتجاجـان علـ ايــارة «الفريــد مونــد» (* الصــهيوين وهــاجو واارة عبــد احملســن الســعدون
الختاذه ــا قـ ـرارات بفص ــل وابع ــاد الطلب ــة املتر ــاهرين ،كم ــا ن ــادى بش ــدة بض ــرورة ابع ــاد غ ــري العـ ـراقين م ــن
مناصبهو واحالس العراقين حملهو(. 45
وال ميك ــن اغف ــاس ال ــدور ال ــذي اض ــطلعت في ـ ص ــحيفة األه ــا يف ال ــدعوة إىل حم ــو األمي ــة يف الع ـرات
واصــالم االوضــاع االجتماعيــة والسياســية واللقــت «األهــا » مشــروعان ملكافحــة األميــة الق ـ اســتجابة
واسعة يف املدن العراقية ووقفت احلكومـة إااء صـامت ال تسـتجي وال بتجـاوب ،بينمـا اجلماعـة يطالبوفـا
مبوق ــف صـ ـريع( . 44وه ــذا الص ــدد قال ــت «االه ــا »« :ان العـ ـرات م يتغ ــري من ــذ مة ــات الس ــنن اجلام ــد
احملــافظ ..الــذي م ي ـ س كمــا كــان يف أعرــو شــلون احليــاة خطـران وأتيــة م يصــر اىل مصــري هــذا عب ـان ،بــل
ألسباب عميقة تعترب «االمية» من مقدمتها» (. 43
وبتــاري  18ح ي ـران  2971وجهــت احلكومــة أوس انــذار لصــحيفة «االهــا » وذلــك عنــدما نشــرت
مقاهلا االفتتاح «انعقاد مه لة الفاشستية مـرة أخـرى ،مـاذا يبتغـ الـدعاة مـن ورائهـا» الـذي سـ رت فيـ
م ــن بع ــت ال ــداعن إىل تـ ــتليف مجاع ــة فاشس ــتية هل ــا نرـ ــو وق ـ ـوانن مجعي ــات ذوي القمص ــان السـ ــود يف
ايطاليا(. 48
وكانت «املصبام» اجلريدة اليهودية العلنية الوحيدة يف العرات الي استمرت عـدة سـنوات و ـل الفكـر
والوجــود اليهــودي وتــدعو للصــهيونية وبعــد تتســيس احلكــو امللك ـ يف الع ـرات عــا  2912ظهــرت عــدة
صحف وجمالت اصدرها اليهود منها الدليل والربهان والنشرة االقتصادية واحلاصد والعصبة(. 49
وتابعت الصحف البغدادية الترـاهرات الـي جـرت يف بغـداد عـا  2918احتجاجـان علـ ايـارة الفريـد
موند حي وصفت جريدة «العـام العـري» «عـدد 20شـباط  »2918صـمود املترـاهرين فقالـت «كـان
املتراهرون واتباعهو كالبناء املرصوص بل كتلة واحدة متينة رصينة»(. 30
 -46نداء الشع  ،جريدة ،بغداد 22 ،تشرين ال اين .2970
* -الفريــد مونــد ( 2970 -2898سياس ـ بريطــاين واعــيو صــهيوين يف بريطانيــا ينتم ـ إىل اســرة صــناعية معروفــة وبــدأ اهتمام ـ
بالصــهيونية  2923ليصــبع مــن املقـربن حلــاييو وايـ من يف عــا  2918اختــري رئيســيان للهدروس ـت الصــهيونية يف بريطانيــا ت عــن رئيس ـان
لالدارة الصهيونية يف فلسطن وكان قد حصل عا  2918عل لق لورد .ينرـر .املعاضـيدي ،عصـا مجعـة امحـد ،الصـحافة اليهوديـة
يف العرات ،رسالة ماجستري ،بغداد.2995 ،
 -45مليع ،صاش شكر ،ابراهيو صاش شكر ،املصدر الساب  ،ص.21
 -44الوكيل ،فلاد حسن ،مجاعة االها يف العرات ،دار احلرية للطباعة ،بغداد ،2939 ،ص.216
-43االها  ،جريدة ،بغداد ،العدد  5 ،96آيار.2971 ،
 -48املصدر نفس  ،ص.182
 -49املعاضيدي ،عصا مجعة امحد ،الصحافة اليهودية يف العرات ،رسالة ماجستري غري منشورة ،بغداد ،2995 ،ص.32-56
 -30مجيل ،حسن ،العرات شهادة سياسية  ،2970 -2908دار السال  ،لندن ،2983 ،ص.109
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كم ــا تابع ــت جريـ ـدة العـ ـرات يف ع ــددها  20ش ــباط  2918اي ــارة لـ ـ اهل ــامش م ــدير املع ــار الع ــا
للمدرسة ال انوية الي تراهر منها الطلبة وكانت الصحف احمللية كلها باست ناء جريدة «االوقات العراقيـة»
موالية حلركة احتجا الطلبة املتراهرين ومليد هلا ومتعالفة م القائمن ها(. 32
وم ينشر ويطب اليهود العراقيون الصحف السرية قبل العقد ال ال مـن القـرن العشـرين ويعـود السـب
يف ذلك إىل ان اليهود كانوا يتمتعون حبرية النشر العلين للصحف سواء يف العهد الع مـاين أو الربيطـاين أو
امللك يف فرتت األوىل ،كما ان اليهود أصدروا صحف باللغتن العربية والعربية إضافة إىل ان جو التسامع
الديين وعد التميي بن الطوائف كان هو السائد يف تلك احلقبة ال منية(. 31
ويعود ظهور أوس جملة عربية يف بغداد إىل فاية عهد االحتالس الربيطاين املباشر وذلـك يف  29تشـرين
ال اين  2910وكانت تدع «يشرون» وقد اصدركا اجلمعيـة االدبيـة االسـرائيلية وهـ جملـة أدبيـة أسـبوعية
نصــفها بالعربيــة والنصــف اآلخــر باللغــة العربيــة ولكــن بــاحر عربيــة وكــان مــدير اداركــا «اليــاهو نــاحو »
وعهد بتحريرها إىل «صهيون اذريع » و«يعقوب صهيون»(. 37
لقد جرت خالس االشهر ال الثة «آب – ايلوس – تشرين األوس» من عا  2913مساجالت عنيفة
ودارت مناقشــات حاميــة عل ـ صــفحات «النهضــة» و«ال مــان» و«االســتقالس» تناولــت لبيعــة الوض ـ
القــائو يف ال ــبالد ودخ ــوس ال ــواارة ب ــاب املفاوض ــات م ـ حكوم ــة لن ــدن ح ــوس معاه ــدة « »2913وقض ــية
التجنيد االجباري ،والتعرض لبعت الش صيات احلكومة واراء عامة أخرى ك رية(. 36
وقـد كانـت « »Baghdad Timesتعـرب عـن اراء دار االعتمـاد الربيطـاين ،وتـداف عـن فكـرة االنتـداب
و«النهضــة» تعــرب عــن اراء ح ـ ب «النهضــة» املنــاهت خلطــة عمــل الــواارة العســكرية القائمــة بينمــا كانــت
«ال مان» و«االستقالس» تقفان موقفان مضادان هلما ،وقد اضطرت احلكومة اااء هـذا الوضـ إلصـدار بيـان
يف  1ايلــوس  2913للبــت فيـ مــن الصــحف عامــة الكــف عــن املكاتبــات الــي قــد تقضـ إىل نتــائ غــري
حممودة وان تبتعد عن كل ما يشتو من رائحة التفرقة أو ميس كرامة االش اص( . 35وعل الرغو مـن هـذا
البيان فقد استمرت الصحف يف مساجالكا بـل ومحـ وليسـها يف اوائـل تشـرين األوس  2913اثـر اعـادة
ثالثـة مــن املدرســن الســورين الــذي كــانوا قــد اســتغين عــن خــدماكو يف ترــاهرات الطلبــة يف كــانون ال ــاين
 . 34(2913انرر امللح رقو «.»8
وح ــن رأى جمل ــس ال ــواراء ذل ــك اخت ــذ ق ـ ـراران يف  12تش ـ ـرين األوس  2913يقض ـ ـ بتعطي ــل ص ــحيفة
«النهضــة» و«ال مــان» ملقت ـان الن األوىل اســندت إىل احلكومــة اعم ـاال ال أســا هلــا مــن الصــحة وقامــت
 -32املصدر نفس  ،ص.120
 -31املعاضيدي ،املصدر الساب  ،ص.39
 -37احلسين ،عبد الراات ،تاري الصحافة العراقية ،ط ،7العرفان ،صيدا ،2932 ،ص.78
 -36حامت ،صاش حممد ،صحيفة االستقالس يف سنوات االنتداب الربيطاين  ،2971-2910رسـالة ماجسـتري مقدمـة اىل معهـد
البحول والدراسات العربية ،القاهرة ،2985 ،ص.122
 -35ال مان ،جريدة ،بغداد ،العدد  21 ،26ايلوس .2913
 -34حامت ،صاش حممد ،املصدر الساب  ،ص.122
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بدعايات مضرة تدعو إىل التفرقة ،األمر الذي حدل من جرائ بعت األحواس امل لة باألمن العا  ،والن
ال انية نشرت مقاالت من شتفا ان ختل باألمن العا (. 33
وحفل العدد األوس من جريدة «االماين القومية» الذي صدر صبام اجلمعـة املوافـ  70تشـرين األوس
 2972بافتتاحيــة حتــت عن ـوان «حفنــة تـراب عل ـ مرقــد الباج ـ ج ـ مـ احو االمــن» تــواع عل ـ مســاحة
الصفحة األوىل وج ء من الصفحة ال اين م ملئ اعمدة الصفحات االخرى هجو عنيف عل تصرفات
«الباج ج » عندما كان وايران للداخلية ضمن هذ الفرتة ،وقد راجت اجلريدة رواجان ليس ل م يل ساب
األمر الـذي حـدا باحلكومـة إىل تعطيـل اجلريـدة ملـدة اربعـة اشـهر بسـب دور الباجـ جـ يف صـدور قـانون
مرســو البلــديات الــذي نشـرت «الوقــائ العراقيــة» يف 26ح يـران 2972وحتــت رقــو « »84لســنة 2972
ومن ت تضرر اصحاب املصان من هذا القانون واضراهو عن العمل(. 38
وكــان للصــحافة الســاخرة يف العـرات اهتمــا باالجتاهــات السياســية وتــتثرت مواقــف الصــحف ولرحهــا
بعاملن أوهلمـا الرـرو السياسـية ولبيعـة التيـارات الفكريـة الـي سـادت احليـاة السياسـية يف العـرات خـالس
تلك الفرتة ،وثانيهما االنتماء والتعالف الفكري الصحاب تلك الصحف .وتعرضـت هـذ الصـحف اىل
االنــذار أك ــر مــن مــرة بســب جرأكــا يف نقــد االوضــاع السياســية واالجتماعيــة .انرــر امللح ـ رقــو «»9
وملح رقو «. 39( »7
ويف عـ ــا  2970احيـ ــل صـ ــحفيون عديـ ــدون إىل القضـ ــاء لتعرضـ ــهو لـ ــبعت الش صـ ــيات السياسـ ــية
بالقذ حيـ حكـو علـ السـيد راجـ العسـكري املـدير املسـلوس جلريـدة «الكـرخ» لصـاحبها املـال عبـود
الكرخ بغرامة قدرها « 200روبية» ودف تعويت « »250روبية للمسرت «كوبر» مـدير كمـارإ البصـرة
عن الذهاب واالياب بن البصرة وبغداد حي هجا املال عبود الكرخ بقصيدة شعبية وحكو عل املال
عبــود الكرخـ بغرامــة قــدرا « »70روبيــة بســب هجائـ املقــذع للشــاعر حممــد مهــدي اجلـواهري وتعــويت
املشتك اجلواهري ب الثن روبية أخرى(. 80
ويف العــدد  2512يف  12ــوا 2970نشــر احملــام عل ـ حممــود الشــي عل ـ املــدير املســلوس جلريــدة
«صوت العرات» مقـاالن بعنـوان «املعاهـدة اجلديـدة وثيقـة اسـتعبادية » وجـرت حماكمتـ حـوس املصـطلحات
الــي اوردهـا يف املقــاس واكامـ رئــيس الــواراء انــذاإ بالضــعف وظلــت املســتلة عائمــة حيـ م يصــدر حكــو
قضــائ جتــا احملــام عل ـ حممــود الشــي وكــان اهلــد مــن حتريــك هــذ الــدعوى هــو الضــغ عل ـ حريــة
الصحافة والتنكيل ةرية الصحفين(. 82
كم ــا نش ــر الكات ـ نفس ـ «احمل ــام » مق ــاالن آخ ــر يف جري ــدة ال م ــان ك ــان ل ـ وق ـ كب ــري يف االوس ــاط
الصحفية.
 -33االستقالس ،جريدة ،بغداد ،العدد  17 ،2283تشرين األوس .2913
 -38الداغري ،فاخر ،من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العرات.http://almadapaper.net ،
 -39سعد ،محدان خضري سام ،الصحافة الساخرة يف العرات  ،2979 -2909رسالة ماجستري ،بغداد ،2990 ،ص.222
 -80الداغري ،فاخر ،من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العراتhttp://almadapaper.net .
 -82الداغري ،فاخر ،من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العرات.http://almadapaper.net .
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ويورد الباح مقطعان من هذا املقاس الذي جاء حتت عنوان «تشتبهون»:
«لةن بكيت فتمنا بكيت ولنان أضاع قبضت احلقة رجاس أنغمست يف محـتة التفريـ  ،وشـعبان ج ءتـ يـد
أجنبية وفرقتـ لوائـف وأح ابـاَ نن ن عـات أجنبيـة وعقـوس أجنبيـة ،ولـةن نـدبت فتمنـا نـدبت شـهداء صـرعتهو
احلراب االستعمارية وهـو يـذودون عـن الكرامـات ،ودمـاء اكيـة لـاهرة سـالت يف سـهوس العـرات وح ونـ يف
سبيل الوحدة والجل احلرية واالستقالس ،ولةن نعيت فتمنا نعيت اشـبا رجـاس يعملـون لألجنـا مـن حيـ
ال يشعرون ويسددون سها الذس واالستعباد اىل ولنهو وهو ال يفقهون» (. 81
وخــالس عــا  2975اعتــربت حادثــة الــالت الرصــاص علـ الصــحف العراقـ والكاتـ اهلـ املرحــو
«مي ائيل تيس » صاح جريدة «كنا الشوارع» أوس حماولة الغتياس صـحف يف العـرات ،فبينمـا كـان
جالسان يف صيدلية «كرج » برا القرية إذا مبجهوس يتقد او ويطل علي عدة عيارات نارية لالجهاا
عليـ  ،لكــن م يصـ إالّ ــروم وقــد منعـ اهلـ ومعارفـ مــن م أولــة الصــحافة بــد ان فســروا حماولــة اغتيالـ
بتحريت من بعت الذين اصاهو رشاش قلم (. 87
وكان جلريدة «حب بوا» الساخرة ..محالت منرمة ي ت بنقدها الالذع للسلطات احلكومية يف قضية
الرقابــة عل ـ املطبوعــات واملطالبــة حبريــة النشــر والتعبــري واختــذت اجلريــدة ،لنفســها لون ـان مــن أل ـوان الفنــون
الصحفية يعتمد عل احلوار الساخر بن من ا ت اجلريدة «الكرخ » و«حب بوا».
«الكرخ – هل اليو وانة الشعري شتسو ؟
حب بوا – أغايت لي ما نسرتخ ! ..يعين قابل ناوي تسد اجلريدة؟
الكرخ – هس دخيلك حب بوا ! شنو مناسبة الشعري والسياسة؟
حب ب ــوا -ه ــذا شـ ـ واض ــع كالش ــمس يف وق ــت الره ــر! الن الش ــعري عل ــف اخلي ــل واخلي ــل يري ــد هل ــا
«سايس» وكلمة «سايس» متخوذة من السياسة!
(86
الكرخ  -هس حرنا وياإ! بس شنسوي؟»
ويف هذا احلوار تشري اجلريدة اىل الرقابة الشديدة املفروضة عل النا والصحف واىل تكميو االفوا .
كمـا كــان للرسـو الكاريكاتوريــة الـي كانــت تنشـرها «اجلريــدة» االثـر الكبــري يف حتفيـ الـرأي العـا اــو
الك ري من القضايا الولنية يفا دع احلكومة اىل توجي االنذارات املتتالية هلا.
ومــن خــالس الــالع الباح ـ عل ـ بعــت الوثــائ احلكوميــة الصــادرة يف ذلــك الوقــت تبــن ان ق ـرارات
التعطيل واالنـذار الصـادرة حبـ الصـحف خـالس العهـد امللكـ اسـتندت علـ اكامـات موحـدة حتـت بـاب
«الطعن» بالذات امللكية او «الطعن» مبوظف احلكومة او «االضرار» بسياسة البالد اخلارجية او «كيي

 -81انرر ن املقاس يف جريدة ال مان (يشتبهون لعل حممود احملام  ،العدد  ،66بتاري 17آب .2913
 -87كوريا ،يعقوب يوسف ،حكايات عن الصحافة يف العرات ،بغداد ،بال تاري .
 -86حب بوا ،جريدة ،بغداد ،العدد  27 ،7أيلوس .2972
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الـرأي العــا » او «االخــالس بــاالمن الــداخل واخلــارج » و «مــا نــالف احلقيقــة ويضــر باملصــلحة العامــة»
انرر املالح رقو « »20ورقو « »22ورقو « »21ورقو «.»27
المراجع والمصادر
 .2جمذوب ،حممد سعيد ،احلريات العامة وحقوت االنسان ،ط ،2جرو بر  ،لبنان ،2984 ،ص.8
 .1اجل ائري ،حممد ،مداخلة حوس مفهو احلرية والصحافة ،بغداد ،2931 ،ص.2
 .7السيد ،امحد لطف  ،مشكلة احلريات يف العام العري ،اجلهاد ،بريوت2959،
 .6وليو أو .دوكال  ،احلرية يف ظل القانون ،بريوت ،دار مكتبة احلياة ،2946 ،ص.14
 .5البصري ،عبد اجلبار داود ،الصحافة والرقابة ،دار اجلمهورية ،بغداد ،2949 ،ص.7
 .4امل الم ،عبد الغين ،تاري احلركة الدميقرالية يف العرات ،دار احلرية ،بغداد ،2935 ،ص.3
 .3العال  ،ابراهيو ،خليل .http://www.kululiraq.com
 .8ج ـ ـ ـ ــرب ،مش ـ ـ ـ ـ  ،الض ـ ـ ـ ــمانات الدس ـ ـ ـ ــتورية حلري ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـرأي والتعب ـ ـ ـ ــري يف الدس ـ ـ ـ ــاتري العراقي ـ ـ ـ ــة.
.http://www.ahewar.org
 .9تنوير االفكار ،جملة ،بغداد ،العدد األوس ،ص.2920 ،19
 .20تنوير االفكار ،جملة ،بغداد ،العدد ال اين ،ص.2920 ،34
 .22عليــوي ،هــادي حســن ،احلريــة الصــحفية يف الع ـرات جدليــة التحويــل ،الصــبام ،جريــدة ،بغــداد16 ،
كانون ال اين .1003
 .21النعيم  ،هاشو ،كيف صدرت جريدة ال وراء ،دار اجلمهورية ،بغداد ،2949 ،ص.4
 .27هادي حسن عليوي ،املصدر الساب .
 .26الرقي  ،جريدة ،بغداد ،العدد .2920 ،92
 .25الرقي  ،جريدة ،بغداد ،العدد .2920 ،260
 .24الرقي  ،جريدة ،بغداد ،العدد .2920 ،222
 .23نرم  ،وميت ،شيعة العرات وقضية القومية العربية مـن كتـاب دراسـات يف القوميـة العربيـة والوحـدة،
مرك دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2986 ،ص.247
 .28سعيد ،امن ،ال ورة العربية الكربى ،القاهرة ،2976 ،ص.16
 .29اجلميــل ،ســيار ،انتلجنســيا الع ـرات التكــوين واالســتنارة القوميــة ،جملــة آفــات عربيــة ،ايلــوس،2992 ،
ص.73
 .10النصريي ،عبد الراات ،موقف امل قفن العراقين من التغلغل االستعماري ،2926 ،جملة آفات عربية،
تشرين األوس  ،2992ص.60
 .12العطي ــة ،حمم ــود ،مع ــرو الرص ــايف حياتـ ـ وآث ــار ومواقفـ ـ  ،دار الش ــلون ال قافي ــة ،بغ ــداد،2991 ،
ص.25
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 .11امحد ،ابراهيو خليل ،تطور التعليو الولين يف العرات ،مرك دراسات اخللي العري ،البصرة،2981 ،
ص.68
 .17الرقي  ،جريدة ،بغداد ،العدد .2920 ،92
 .16اهلال  ،عبد الراات ،تاري  ،...املصدر الساب  ،ص.23
 .15نرم  ،وميت ،املصدر الساب  ،ص.248
 .14صدى بابل ،جريدة ،بغداد،العدد  ،23السنة األوىل.2909 ،
 .13التكريي ،منري بكر،الصحافة العراقية واجتاهاكا السياسية،بغداد،االرشاد ، 2949،ص.288
 .18منتشـا شـغ يل  ،أ ، .العـرات يف سـنوات االنتـداب الربيطــاين ،ترمجـة د .هاشـو صــاش التكـريي ،مطبعــة
جامعة بغداد ،2938 ،ص.226
 .19سليمان فيض  ،مذكرات سليمان فيضـ  ،ط ،7حتقيـ وتقـد باسـل سـليمان فيضـ  ،دار السـاق ،
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المل ّخص:
من الروائ االدبيـة الـي ترﮐـت صـد ن واسـعا وأثـراﮐبـريا يف مـن أنشـد بالعربيـة مـن سـائر الشـعوب ،هـ
قصــيدة دالميــة العــربد للشــنفر حي ـ نف ِســجت عل ـ غرارهــا الميــات ع ـ ّدة «الميــة العجــو» ،والميــة
اهلنـود ،والميـة املماليــو ،والميـة الــرت والميـة الرـرد التـ هـ حمطــة اهتمـا هـذا البحـ  .و مـن خــالس
حب نـا عــن الميـات الرــرد ظهــرت أمامنـا أربـ الميــات و أشـهرها الميــة عبداحلميــد العرفـان الســنندج الــي
نرمهــا فـ مــدم دأمــري نرــا روسـ د .نســتهد يف هــذ الورقــة دراســة القصــيدة مــن حيـ املضــمون و
األســلوب معتمــدين عل ـ املــنه الوصــف  -التحليل ـ ف ـ إشــارة ال ـ مــا فيهــا مــن مضــامن وخصائصــها
األسـلوبية يف مســتوياكا ال الل:اإليقـاع  ،و الــدال  ،و الرتﮐيــا .فمـن حصــاد هــذ الورقـة ينرشــف أمــا
القاريء ما للشاعر من براعـة فائقـة فـ نرـو الشـعر و ميـ ان تـتثري علـ املتلقـ مـن خـالس مرنوناتـ فهـو
 - 2أستاذ مشار يف فرع اللغة العربية و آداها،ايران ،جامعة لهران.

 - 1لال الدوﮐتورا يف فرع اللغة العربية و آداها ،ايران ،جامعة لهران(.الربيد االﮐرتونير للرات املسةوس h.
 khakpoor@ut.ac.irالرقو09183767360 :
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يســت د املوســيق الداخليــة و اخلارجيــة بتفانينهــا الرائعــة الــي تلع ـ دورهــا ،ناهيــو عــن جتســيد الداللــة
الشــعرية و ضــروب الصــور البالغيــة املتموجــة الــي تطفــو علـ شــعر  .ﮐــل هــذا م يــدف بالشــاعر أن يهمــل
اجلان النحوي لقصيدت متدارﮐا ّأال تغي عن بال مجالية الن .
Abstract:
The reflection of a broad and significant impact on the Arabic literary
masterpieces that had a chorus of other nations, is an ode to Lamyeh
Alarab Shnfara. Lamyeh onthe same frequency so that it was written as
Lamyeh Alajam, Lamyeh Alhnud, LamyAlmamalyk, Lamyeh Al-Turki and
Lamyeh Alkrud. This poem is the concern of thisresearch. During their
research, the authors have found that most Alkurd Lameyhknown four
odes which the most important of them is Abdul-Hamid Erfan
SanandajiLamyeh Alkurd that has written in praise of Amir Nezam Garousi.
In this paper, weattempt to study this ode with analytical _descriptive
method in terms of theme andstyle in three levels: musical, reasoning and
compounding. Among many findingsduring this research, it can be said
that the owner of the ode of Lamyeh Alkurd hasthe prominent ability of
poetry in Arabic language so that with the use of beautifulmusic in both
internal and external levels,and proper
recruitment of vocabulary
reasoning level denoting
the array of literary terms such as
simile,metaphor,irony,metonymy,...and their impact oaudiences. All this
has notprevented the poet by the way (mix) lyrics to trash it and serve it as
text itselfis beautiful.

المقدمة
ّ
ملــا اعتن ـ األﮐ ـراد دي ــن اإلس ــال جعل ـوا خدمــة ال قاف ــة اإلس ــالميّة و حض ــاركا نص ـ أعي ــنهو ،وم ــن
مراهرها جهودهو الت بذلوها للّغة العربية و آداها .فتسهموا بدورهو ف تطور اللغة العربية و إغناءها و
قــد أحــراوا قصـ الســب فـ بعــت اجملــاالت مــن اآلخـرين .لــذلو ترهــر علـ مـ ّـر العصــور أ ــاء ذائعــة
الصــيت و رفيعــة املن لــة اادهــرت ف ـ ــاء العلــو و األدب ،مــنهو ابــن احلاج ـ النحــو الشــهري ،وابــن
العالمة البيتوش ّ و غريهو يفن
مال أبوبرر املصنّف ،و الشي املعرو النوده و ّ
خلران ،وابن األثري ،و ّ
يصــع علينــا ع ـ ّدهو فضــال عــن الشــعراء و األدبــاء الــذين لغــت العربيــة عنــدهو علـ الررديــة غــري ّأفــو
يشريون إل نسبهو الرردي  ،فمنهو أمري الشعراء أمحد الشوق حي يقوس:
سا ا ا اام

ب ا ا ا ا ذ ي ما ا ا ا ا أب ا ا ا اي و ها ا ا ااو قائ ا ا ا اال

م ا ا الکا اارد أصا االي جئ ا ا

ا ا ال ا ار

ا ا اائا

(خورشا1388،ش:
رد علـ مراســل صـحيفة دروا اليوســفد حيـ ســتل عــن
وهـذا هــو عبـا حممــود العقـاد فـ معــرض ّ
لست مصريا ،انا الرردي و أي من منطقة ديار برر لرردستان ترﮐية حاليان
مسق رأس ؟ فيجي قائال :ف
113
77

ال دد31 :

ـبحت ﮐاتبــا عربيان(نيشــاين . 1361:7،دون أدن ـ شــو أجنبــت األمــة الررديــة
فهاجرنــا إل ـ القــاهرة و أصـ ف
املةــات مــن الربــار و املشــاهري يف ميــادين السياســية و الفرــر و العلــو و األدب ،مــنهو قاســو أمــن قائــد
القصـ ــة القصـ ــرية ،ومجي ـ ــل صـ ــدق ال ه ـ ــاوي ،ومعـ ــرو الرص ـ ــاف
احلرﮐـ ــة النسـ ــويّة،و حمم ـ ــد تيمـ ــور رائ ـ ــد ّ
وآخرون(...الص ــويرير  3 : 2005،هن ــا جت ــدر اإلش ــارة ال ـ أ ّن املتعلم ــن م ــن األﮐ ـراد ق ــد نش ــتوا علـ ـ
العربيةبفضــل املراﮐ ـ الدينيــة و املســاجد و احلج ـرات (احلجرة فقــد درس ـوا و تعلّم ـوا ف ـ احللقــات العلميّــة
التقليديــة املتبعــة فيهــا األدب العــري و روائع ـ ﮐاملعلقــات الســبعة ،و أل ـوات الــذه  ،و ف ـ البالغــة ،و
املقامات و قصائد المية العرب و الميـة العجـو و الـربدة للبوصـريي ،فضـال عـن مـادة الصـر و النحـو و
البالغ ــة .وق ــد ب ــرا و ااده ــر ف ـ ه ــذ املعاه ــد ال ــي أقيم ــت ان ـ املس ــاجد ،ش ص ــيات عدي ــدة أم ــاس
دأألس ــتاذ ب ــدي الّم ــان ﮐردس ــتايند و األس ــتاذ د أمح ــد ترج ــاين ااد د ش ــارم املعلّق ــات باللغ ـة الفارس ــية و
األســتاذ امعــة تربي ـ و دآيــة ا) مــردوخ الررســتايند و ﮐ ــرييفن ﮐانــت هلــو قرحيــة شــعرية يف نرــو األشــعار
بالعربية .و احلدي عن اآلثـار و املرتوبـات و األشـعار الـي ترﮐهـا األﮐـراد حيتـا الـ مصـنفات عديـدة و
ﮐل هذا الغيت وق اختيارنا علـ قصـيدة الميـة الرـرد لعبـد احلميـد العرفـان .و كـد الدراسـة هـذ
من ّ
إل الرشف عن هذ امل بوءة و تعريفها ال هواة األدب العرب ضمن اإلجابة عن األسةلة التالية:
.1ﮐو هو عدد الالميات الرردية و من هو ناظموها؟
 .2ما مضمون قصيدة المية الررد لعبد احلميد العرفان؟
 .3ماأهو السمات األسلوبية ف املستو اإليقاع و الدال والرتﮐيا دلالمية الرردد.
خلفية البحث
فيما يتعل هذا البح حس معرفتنا م تفرت عنها حت اآلن دراسة ﮐاملـة علميـة مسـتقلّة و هـذا
ال تغي عنّا دراسات جاءت حوس من أنشد بالعربية من األﮐراد:
.1خــاﮐﭙور ،حســا الــدين ،ف ـ رســالة للماجيســرت(جامعة له ـران1392 ،ش بعن ـوان« عرب ـ س ـرايان
مت م أشعارهو و شرحها و ترمجتها.
معاصر فﮐرد» و فيها قف ف
.2رسوس نژاد ،عبدا) ف رسالت (1381ش ،جامعة لهران حتت عنوان « بررس احواس و آثار دو
ادي ب رگ بيتوش و نوده » قا بدراسة آثارتا و أشعارتا العربية.
احلرة ف تربي 1388 ،ش بعنوان « عرب سرايان ﮐرد در
.3قرن  ،آهن ف رسالت املق ّدمة (للجامعة ّ
س قرن اخري» حب عن األشعار العربية للبيتوش و النوده و موالنا خالـد الشـهراوري و بـدي ال مـان
السنندج  .لذلو م يوجد البح العلم ف قصـيدة دالميـة الرـردد و هـذا هـو الـذ اـن بصـدد فـ
مقالتنا هذ .
شعراء العربية م األكراد
ﮐما أشرنا آنفان قد ظهر ف ﮐردستان شـعراء و أدبـاء ﮐ ـريون خلّفـوا أعمـاالن أدبيـة باللغـة العربيـة فضـالن
دونوهـا بالررديـة فـ ظـالس بيةـتهو العلميـة ،مـن هـلالء صـاح الميـة الرـرد_
عن اآلثار و األشعار الت ّ
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عبـ ـ ــد احلميـ ـ ــد عرفـ ـ ــان_ و شـ ـ ــي سـ ـ ــليو الت ت ـ ـ ـ املعـ ـ ــرو بـ ـ ــامر القـ ـ ــيس ﮐردسـ ـ ــتان و بـ ـ ــدي ال مـ ـ ــان
السنندج .عندما منعن النرر ف معطياكو العربية نر هذ املميّ ات ف آثارهو:
 ّإفــو ألّف ـوا آثــاران ﮐ ــرية ف ـ علــو الصــر و النحــو و البالغــة نرمــا و ن ـرا ،عل ـ اــو مــا نــر عــنالعالمــة البيتوش ـ حي ـ ل ـ منرومــات علميــة رائعــة ف ـ علــو الصــر و النحــو فمنهــا د ﮐفايــة املعــاين يف
ف
حرو املعاين د يف  674بيتـا و ايّنهـا بشـواهد و أم لـة تغ ليّـة مجيلـة و لـ دم ل ـات األ ـاء و األفعـاسد يف
 78بيت ــا و لـ ـ داملوائ ــد املبس ــولة يف الفوائ ــد امللقول ــةد يف 150بيت ــا ح ــوس موض ــوعات متبع ــرة متعـ ـددة يف
الصر و النحو و غريهو من األدباء ﮐشي املعرو النوده و ل منرومات و مللفـات منهـا دترصـيف
املبــاين يف نر ــو تص ـريف ال جن ــايند يف  470بيتــاد و داإلغ ـراب ف ـ نر ــو قواعــد اإلع ـرابد يف  800بيت ـان و
دﮐفاية الطال يف نرو ﮐافية ابن احلاج د يف 1770بيتا و دغي الربي يف علو البدي د نرمها يف علـو
البدي (رسوس نژاد ،سرباا ،عبدا) ،حسن1388،ش:ص 24و. 25
 فقد نرو معرو هلالء الشعراء أشعارهو و قصائدهو عل منواس روائ االدب العري كالمية العربو بانت سعاد و بردة البوصري و ...هذا هو مال عبدالصمد اجلـوانرود نسـ قصـيدة علـ وان دبانـت
سعادد لرع بن اهـري فـ البحـر البسـي « مسـتفعلن فـاعلن مسـتفعلن فعلـن » و فيهـا يشـتر عـن أم
فرات احملبوب و ه بعت أبياكا:
با َا ا ح َم ا ااراء و دم ا اي ال ا ااوم ما ااد ا
با ا و ااا الهااول ا القلااب تشا ل
اح أ لا اام يس طا ا ااا أحا ا ااد
عل ا ا ن م ا ا ما ا ا َ
أدما ا ا حش ا ااال و أض ا اانا و أد فنا ا ا
و کلنم ااا عاه اادت بالوصا ال ق ااد ت ااد ت
.......
أضا ا ااح ن ح َم ا ا ااراء ب ا ا ا أ ال يابَالنغها ا ااا

(روحان :1366،
ﮐما يقوس ﮐع :

و القل ا ا ااب ملَه ا ا ااب و ال ا ا ا ا ُّروح َن ا ا ا اا
و ال قا اال ا ا خبا ا أال و الجسا اام منها ااا
ب َحملها ا ااا ال و ال لا ا ا ا اام و أقما ا ا ا ا ا ا ااا
ها ااول حدين ا ا ا ا ا ا ا عها ا أاد هجرها ااا الننا ااا
ارو إ نن حدين ا ا ا ا ا ال ه ا ااد تا ا ا ندا
ال تا ا ا ا ا ا َ
.......
مننا ا ا ح ا ااديث ج ا ااول الهج ا ااران دينا ااا
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أمسا ا ا ا ا سا ا ا ا ا اد با ا ا ا ا أ ال يبلنغه ا ا ا ااا

نإال ال ا ا ا ا اااق النج ب ا ا ا ا ااات المراسا ا ا ا ا ا ل

(خاﮐﭙور147 :1392،

و هذا هو مجاس الدين حممد مردوخ املعرو بـد آية ا) مـردوخد فقـد حـذ يف مدحيتـ الشـهرية حـذو
االما البوصريي يف بردت  ،و جابت صيت تلك املدحية اآلفات ا درجة أن األكراد كانوا يغنّوفا تغنية:

م ا ااا أ ن ا ا َار َ النـ ا ااا َ ما ا ا ن َ ا ا ااا أ و م ا ا ا ن َه ا اارأم
ضا ا ا اطََرَم ن
م ا ا ا ااا لا نلا ا ا ا َاه َول ا ا ا ااا ه ا ا ا ا قَالنبن ا ا ااا ا ن
صاب ا ا ا ااا ما ا ا ا ا َحا ا ا ااو کاظم ا ا ا ا أ
ن ن
ااح ي ا ا ا ا ا ال ـ َ
أ َا ا ا ا ا َ
َ
الها ا ا َاول َا َزلَ ا ا ا ن
الو نجا ا ااد ما ا ا ا َعا ا ا نار َ
أم آيَا ا ا ا َ
اي و ما ا ا ا ملَ ا ا ا أ
أ
ام
ا
ا
ا
ا
إ
ا
ا
ا
ا
م
اق
ا
ا
ا
ا
الي
خاَنا ا ا اار ال َخ
ن
ن َ
صابا ا ا ا ا اااح ال ا ا ا ا ا ا ند اي م ا ا ا ا ا ا ا
ا ا ا ا ا ااو الهدايا ا ا ا ا ا م ن

اق ال ـ
ش ا ا ا ا ا ا ناو َق بااالما نازَم ا ا ا ا ا ااا و الناغَا ا ا ا ا اام
و َهـ ا ا ا ا ا ا َ
زما ا ا ا ا اار الب ا ا ا ا ا ا َکم
اس ا ا ا ا ااان الام َ
و ما ا ا ا ا ااا يَاق ا ا ا ا ااو ل َ
ـ
أو أ ن ا ا ا َار َق ال ـ
إضا اام
نما اااء م ا ا َ
ش نام ا ااي ا ا ا الظل َ
لا نکا ا ا اار َما ناول ا ا ا ااد َم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال َخ نل ا ا ااق کا ا ا ااال َلَم
اجا ا ا ا اام
َ نخارالبَا ا ا ا اارين ما ا ا ا ا ا ن ع ا ا ا ا ا نار أ و ما ا ا ا ا ا ن َع َ
زان ال انا ا ا ا ا اااي بَ نح ا ا ا ا ا اار ال ا نل ا ا ا ا ا اام و الحاک ا ا ا ا ا اَم
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ال دد31 :

(مردوخ ،د.ت:
هن ــا قص ــائد متعـ ـ ّددة فـ ـ االدب الر ــردي الع ــري 7نف ِسـ ـ علـ ـ م ــنه روائـ ـ االدب الع ــري ِ
فمنه ــا
َ
سنتطرت اليهاو إل المية الررد لعبد احلميد عرفان عل وج اخلصوص.
الميات الررد و
ّ
الرثـاء،والوصـف ،والتّغـّس و ...إال يف
 و أغراضهو الشعرية ه االغراض التقليدية نفسـها ﮐاملـدم و ّاملواض املعدودة الي هلا الصبغة الرومانسيّة أو اإلجتماعية(...خاﮐﭙور1392 ،ش184 :
 مثة ملمعات يف أشعارهو الي شطر منهـا باللغـة العربيّـة و اآلخـر بالررديـة أو الفارسـية ،منهـا ملمـي هذا املطل :
لباق املوصل ّ ال فرردي و هو ختميس يف فاية الروع و اجلماس عل غ س للحافظ الشرياا ّ
33

احا ا ن َاقا نام ب ااالنا نـوح س اااجلنها
حم ااامات الل ااول َ
وس نلاس ا ا نال دوَها ااا صا اار ا و للجاما ااات جام نلها ااا
َ

(املصدر نفس

173،

وعا ااال نق ا ا کئا ااو الا ا ناراح أ واحا ااا و عاج نلها ااا
َ
اساقي أد ک س ا ا ااا و اولنه ا ا ااا
ا
ا
ا
ا
ل
ا
اا
ا
ا
ا
ا
ه
ا
ي
ا
اا
ا
ا
ا
ا
ي
أال
ُّ
ن

و ما بَا ن َ النندام م أهالي ال نشق داولنها

الميات الكرد
نتطرت ال أشهر الالميات الررديّة و ه المية عبداحلميد العرفان الب ّد من وقفة قصرية عل
قبل أن ّ
عر بالميات الررد الّي
الميات الررد ،فهنا جمموعة متميّ ة من القصائد ف االدب الرردي العري تف َ
سنقو معهـا و تعريفهـا فـ دراسـاتنا اآلتيـة و هـ مـن نفـيس الشـعر و فـاخر  .لنـا الفضـل يف تقـدميها و
ي الـال و ناظمهـا شـ ﮐـرد نرمهـا علـ غـرار الميـة
حتليلها علميّا و املقصود منها قصائد فختـتَ فو بـرو ّ
ـنمهد الطري ـ للبــاح ن و اهل ـواة
العــرب أو الميــة العجــو غالبــا فنشــري إليهــا بصــورة مــوج ة فيمــا يل ـ و سـ ّ
لل وض يف هذا اجملاس.
المية الكرد لبديع الزّمان السنندجي

بــدي ال مــان مهـ الســنندج مــن أفــذاذ العلمــاء و األدبــاء فولــد يف ســنة 1324ه.ت مبدينــة ســنند ،
ترعرع و انشغل يف تعلّو اللغة العربيـة فـ املـدار و احلـواات الدينيـة و تتلمـذ عنـد أسـاتذة عرمـاء و نـاس
مدر الراشرتي ،تّ فوظِّف يف واارة التعليو و بعـد
إجااة التدريس و اإلفتاء من جان أستاذ حبي ا) ّ
سنوات أفنتقل إل لهران فتصبع أستاذ األدب العرب بـدعوة أسـتاذ دفرواانفـرد اعـيو ﮐليـة اآلداب امعـة
لهـران .ف ـ بــدي ال مـان لــذﮐاء و نبوغـ املفــرط .خلّـف آثــاران قيمــة يف اللغــة العربيـة و آداهــا ِ
فمـن أتّهــا
ّ
ّ
ّ
-2نور النربا م أ اء اهلرما -1ﮐتاب قيد األوابد-7جمموعة قصرية من القصائد بالعربيّة-6بداي
ـدر :1369 ،ص ـ  515و  516منه ــا
الفواي ــد -5ـ ن األدب ف ـ أش ــعار العج ــو والع ــرب و( ...م ـ ّ
قصــيدة رائعــة بعن ـوان الميــة الرــرد ّإال أن هــذ القصــيدة و م ـ شــديد األســف الت ـ اس طولــة و م تطب ـ

 -7املقصود من األدب الرردي العري ،األدب املنسوب إل األﮐراد باللغة العربية نرما ون را.
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ظر تحل ل على قص د "الم الكرد" ل بد الحم د ال ر ان السنندجي

بعد ،و م نعر أن أحدا كن مـن احلصـوس عليهـا ولكنّنـا نتمـل أن اصـل عليهـا يف القريـ العاجـل إن
ف
شاء ا)...فمطلعها ﮐما تتت :
سا ااق الح ا ااا أ ب ا ااا ا ا کا ااو الجبا اال

(مراد ،

ومربَ ا ا ا ااا الئح ا ا ا ااا کالو ا ا ا اام والخل ا ا ا اال

1382:23

ي
المية الكرد لزين العابدين الربزنج ّ

من خالس دراساتنا وجدنا ﮐتابا ﮐان قد مجع الرات الفاضل _حممـد علـ القرداغـ _ بعـت اآلثـار
ـت
امل طولــة الــي خلّفهــا األﮐ ـراد و الرات ـ قــا بطبعهــا و شــرحها .يقــوس ف ـ قســو مــن ﮐتاب ـ « واجهـ ف
قصــيدة الميــة الرــرد بــن امل طولــات فﮐت ـ حتت ـ ِمــن دايــن العابــدين أفنــد ال ــوران د و لنــا ف ـ االدب
الرردي ش صان باسو اين العابدين ،أحدتا اين العابدين جعفر الرباجن و هـو املعـرو بـابن الفـارض
لعصر و ال ان اين العابدين املشهور بد وران ااد د الـذ ﮐـان مفتيّـا ببغـداد سـنة 1065ه»(قرداغـ ،
 206، 2002و أغل ـ الرــن أ ّن هــذ القصــيدة ل ـ ين العابــدين الرباجن ـ  ،حي ـ نرمهــا عل ـ وان الميــة
العجو ف البحر البسي دمستفعلن فاعلن مستفعلن فعلند و هذا هو بعت من أبياكاالول :
ض ا اال ساق ن ا ااني َعلا ا ا الم َقا اال
راع ا ا ال َف ن
بَ َ
ضا ااح ال لا ا ب َکم ااا ل ناص ااب ال ل اام
أن
أ
الا ا ندهر ا ا ح ااو و النن ااا ا ا س ا َار أح
اطالب أقسا ا ااام و قا ا ااد قضا ا اَ ن
إ نن الما ا ا َ

(املصدر نفس  ،ص 168إل

ض ا اال ا اااق نني إلا ا ا الننق ا اال
و ه نما ا ا النن ن
اق ال م ا اال
ا
ا
ي
ا
ي
ا
ا
ا
م
کال
ب
ادل
ظا ا ا ـل اله ا ا
َ
األما اال
اه ا اام م ا ا ألَا ا أام ا اي َمسا ا َارح َ
و الننا ا ا ا ل منبَا ا ا ااث ع ا ا ا ق نسا ا اام األز
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المية الكرد للشيخ سليم السنندجي

فولــد الشــي ســليو الســنندج ّ بســنة (1274ه.ت يف ســنند و ترعــرع ف ـ بيــت عفــا و صــالم و
علو ،ف تو القرآن و شرع بقراءة الرت األدبية و العلمية.و ﮐان ل قرحية شعرية فريـدة عاليـة بالغـة ال ّـروع
يف نرو األشعار العربية لذلو فِّ عند العلماء و األدباء بامري القيس األﮐراد(مـدر . 165 :1369 ،
و من مجلة أشعار العربية الي تتمي ماهلا و لالوكا هـ الـي نرمهـا الشـاعر فـ مـدم مرشـد و مـراد
دالشــي جنــو الــدين بــن شــي ضــياءالديند و ابتــدأ علـ غـرار القــدماء بتبيــات تغ ليــة ت ختلّـ فـ صــل
موضــوع إلـ مــدم الشــي جنــو الــدين و بيــان خصــال األخالقيــة و يتضـ ّـمن بــذﮐر األلقــاب الفــاخرة ألب
املرر  .من غري شو أن من ميعـن فـ أبيـات هـذ الالميـة يـر ّأفـا معارضـة مجيلـة رائعـة
املمدوم و ج ّد ّ
ملعلّقــة دقف ــا نب ــودالمري الق ــيس يف نفــس ال ــوان والقافي ــة عل ـ البحــر الطّوي ــل دفع ــولن مف ــاعيلن فع ــولن
مفاعيلند ﮐما اقتبس من أبيات قصيدةدقفا نبود بعت األبيات ،هذا هو الشي سليو السنندج و هو
يتغّس مبمدوح :
إذا ق ا ا ااام قاما ا ا ا ما ا ا ا ق ا ا ااام ق ا ا ااام ي

و يب ننا ا ا ا اي م ا ا ا ا ا ذاف ينا ا ا ا ااا قر فا ا ا ا اال

إذا قام ا ا ااا تض ا ا ا ناوع المس ا ا اام منهم ا ا ااا

الصا ا اابا ج ا ا اااءت برينا ا ااا قر ف ا ا اال
سا ا اام ن

و جاء يف معلّقة إمري القيس:
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44،1392

(خاﮐﭙور،
و هذ ه األبيات األول من القصيدة:

انا ا ا ا ان با َفانا ا ا ا ااا َ ن َاَا ا ا ا ا ذل تَا ا ا ا ا َدلُّل
نب منن بَا ن اد ماا َساب الح َجا
َسب ال َقل َ
و أوثَا َق ا ا ا اان بَا ا ا ا ا ن َد إ ط ا ا ا ااالق َي ساائ ا ا ا اارا
و ماهما مشا َهو ا مش بمشاعري
ا
تَاولنا ا ا ا إذا ولنا ا ا ا س ا ا اارو ي و أقنابَالَ ا ا ن
إذا إها ا ا ا ا ناز با ا ا ااان الق ا ا ا اَد مانا ا ا ااه يها ا ا ا ناز ي
اام ن م ا ا ا قا ا ا ا أاام قا ا ا ااام ي
إذا ق ا ا ا َ
اام ق ا ا ا َ
إذا ص ا ا ا ـد عانن ا ا اي س ا ا ا ـد عا ا اانني ما ا ا اهبي

(مدر :1385 ، ،ص

 544ال

ال ال ا اطـنرف أعا اَ َ أ نک َح اال
أتَ ا ا ـ تاض ا ا َ
باطَا ا ا اار أ
أ
ف َخافا ا ا ا ا ـ أو باج ا ا ا ااد ما َطـا ا ا اال
ن
عالا ا ا أح ا اارف الا ند ا ا ا ا بق ا ا أ
نسا اال
ل
س
م
اد
َ َ
احوي تَا َ نقالا ا ا اي
و إن آ نأوب ا ا ااا آ َ ا ا ا ن
اس نارات ا ا ا ا اي إذا ک ا ا ا ااا َن ماقابال ا ا ا ا اي
إلا ا ا ا ا ن َم َ
تَاماايال ا ا ا ا ااه من ا ا ا ا اال ال َقان ا ا ا ا ااا الاماَا َزلن ا ا ا ا ااز
و يابا ا ا ا اانني ما ا ا ا ا ذاف ينا ا ا ااا قَ َار اف ا ا ا اال
ضاال
و إن يَا نلاَفا ا ن ل اي أ نااق م ا کاال م ن َ
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يبد الحميد العرفان السنندجي و قصيدة المية الكرد
العام الفريد دحا شي عبد احلميـدد املـت ل بدعرفـاند ابـن شـي عبـدالرر ابـن شـي أمحـد مـن
الطائفة املعروفة بدﮐانيمشرايند ،فولد يف رمضان املبـار بسـنة (1273ه.ت يف سـنند  .فبـدأ دراسـات
اإلبتدائيّة عند أبي و أ خي الشي معتمد اإلسـال ت واصـل دراسـات إلـ مدينـةد بينجـويند يف خدمـة مـال
عبــدالرمحن البينجوين ّ .فنــاس إجــااة التــدريس و اإلفتــاء ببغــداد عنــد العالمــة حســن الصــرب يف مدرســة
أعرميــة لبغــداد .ت ذه ـ إل ـ حجــاا فرج ـ ال ـ ســنند و اشــتغل بتــدريس و تعلــيو الطــالب إل ـ فايــة
حياتـ فـ املســجد و املدرسـة درشــيد قلعـ بي ـ د .ﮐـان عبــد احلميــد فقيهــا متف ّـردا و أديبــا الئقــا و شــاعرا
حسن القرحية يف نرو العربيّة و ن ر فنرو بالفارسية و العربية و الرردية .ﮐان ل براعة ﮐاملة يف أيّا شباب
ـرب الســيف و القلــو فـ األدب الرــرد ّ العربـ ّ ﮐمــا
الرمايــة و لــذلو نســتطي أن نل ّقبـ بـ ّ
يف الفروســيّة و ّ
لفِّقـ حممــود ســام البــارودي هــذا اللقـ يف األدب العــري املعاصــر(.روحاين:2 ،صـ 131و . 132لـ
ـويف بسـنة (1334ه.ت بقريـة درااود
آثار و أشعار و تتليفات و حواش ﮐ رية و م يب منها ّإال قلـيال .تف ّ
مبنطقـة أورامــان .مــن أشـعار العربيّــة قصــيدتان إحــداتا قصـيدة يف مــدم شــي حسـن الرباجنـ الــذ وقــف
بوج هجمات و غارات الرو و ما يل عدد من تلو األبيات:
حا ا ا ا ا ا ناز ح ا ا ا ا ا ا ـق يا ا ا ا ا ا اَهابه األعا ا ا ا ا ا ااداء
السا ا ااماء
السا ا ااما و ن
ت ا ا ااه النناس ا ا اار ا ا ا ا ن
الر س ا ا ا ا اااء
أ نس ا ا ا ا ااد ت ا ا ا ا ااا أ ريساه ا ا ا ا ااا ن
ض ا ااا َق عنه ا ااا ال َف ا ااال وض ا ااا َق ال َفضا ا اااء

اب الل ا ا ا ا ا ااواء
حبنا ا ا ا ا ا ا ا نالَا ا ا ا ا ااق و َحا ا ا ا ا ا ـ
ايا ا ا ا ا کااال ا ا ا ااقا يَ نخ َفا ا ا ااق م ا ا ا ا ها ا ا ا ناز
اوم ا ا ا ا ا اازا أ
ا نالَ ا ا ا ا ا ااق کاالالن ا ا ا ا ا ااوث ي ا ا ا ا ا ا َ
ـج ا ا ا ا األ م ا ا ا ا س ا ا ا ا و خ ا ا ا ااو أ
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و أخريا ميدم القائد شي حممود الرباجن و القصيدة األخر
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مضمون قصيدة المية الكرد

ظر تحل ل على قص د "الم الكرد" ل بد الحم د ال ر ان السنندجي

يفـّ ــا دف ـ ـ الشـ ــاعر لـ ــنرو هـ ــذ القصـ ــيدة أنّـ ـ أفثـ ــريت اإلضـ ــطرابات و الفـ ــأ و الفوض ـ ـ ح ـ ـوا سـ ــنة
1313و1314ه يف ﮐردستان و خاصة يف سنند و ساد القل و اإلضـطراب يف املنطقـة فبع ـت احلرومـة
آن ذا ش صــا باسودحســن عل ـ خــان امــري نرــا روس ـ د الــذي ﮐــان مــدبّرا فاضــال حســن القصــد
حميطـا بتوضـاع ﮐردسـتان إلمخـاد نـريان الفـأ الـي قـد أفشـتفعِلت مبنطقـة ﮐردسـتان .فتح ّـل األمـن و الــنرو يف
مدة عاجلة فنرو الشاعر هذ القصـيدة تررميـا خلدماتـ الـ األﮐـراد حامـدان مرانتـ العلميـة و األدبيـة .ملـا
ّ
فمنعن النرر ف مضمون هذ القصيدة الرائعة نر ضمن املوضـوع الرئيسـ و هـو املـدم ألمـري نرـا بعـت
املوضوعات األخر ﮐما أ ّن الشاعر إبتدأ القصيدة باملق ّدمة شب الطللية القصرية بذﮐر بعت املصطلحات
الطلليــة و فيهــا يشــري إلـ أ ّن خلــف اجلــدب و القحـ ســرتت ســحائ اخلــري و الربﮐــة الســهل و اجلبــل و
األمرن ــة بتمجعه ــا و يفش ــبّ أي ــا الف ــأ و اإلض ــطرابات إل ـ اجل ــدب و القح ـ ﮐم ــا يش ــبّ دخ ــوس احل ــاﮐو
بس ــحائ اخل ــري الت ـ اس ــتوعبت بق ــاع املنطق ــة ﮐله ــا .ت يش ــري إلـ ـ املص ــائ ال ــي أح ــدثها املفس ــدون و
املشـاغبون و قـد أوجـدت هـذ النوائـ صـعوبات و أخطـار ﮐالفرقـة فـ الـدين و ضـياع الصـرب و اشـتعاس
النار ف القل و البراء عل الفأ...
الساهل و الجبال
و َخل َ
نف َج ند أ تَ ن
رول ن
ما ا لهااا ابَا ا ا ا ـل دما ا الح ا و الطنلَاال
َس ااال ب ا أاد ه ااواها ال َخ ن اال و ال َخا ا ا اابَل
اوالا ااها منا اال إباها ااام الق ا ا ا ا اطا ااا َمنَا ا ا ا ا ا اال
اجا ا ا ا ابَ ن ا ا ا ا ا ا ا اا ا با ا اها ثَاکااَل
و اان أح َ
منهام ا ا ال
و القا االب مض ا اطَرم و ال ندما ااا َ

أه ا ااال ب َربن ا ا أا سا ا اََقاه ال َاواب ا اال الا َاهاط ا ا ا ا ا ال
ش ا ا ن ک ا ا ـل منَ َجا ا أا
س ااحائب الخ اار أ نت َ
ادت تداولا ااه أينا ا اادي النـوائا ااب م ا ا
کا ا ا ن
واء ما ا ا ه َما ا ا ا أم
ا
ا
ا
ه
د
ا
ل
ا
ان
ا
ا
ا
الف
تا ا اازاو
َ ن ن َ
اسا ا ااما َح َدث ا ا ا ا ن
ملم ا ا ان ه َ
اج ا ا ا ن يا ا ااا بئ َ
ال ا ا ا ا ندي ماناننَا ا ا االم و الصا ا ا ا ا ا انبر منص ا ا ا اَرم

ت يــذﮐر الشــاعر أن ا) تعــال باقتضــاء فسـنّت و تــدبري أحــدل اليســر بعــد العســر بــدخوس احلــاﮐو فـ
نعم و سوابغف ﮐ ّـل النـا و يفشـبّه بـالنّا موسـ (ع
املنطقة و يفشبّ املمدوم ب ية الرمحة الي استوعبت ف
ـتقر نرـا العدالـة و أنـّ مـن
أحل السلو و األمان بينهو و يستطرد فـ مدحـ بتنـّ اس ّ
ملا رج إل قوم و ّ
العرماء و رئيس الروساء و أنّ معرو النس أيضا...
و آم ا ا الننا ااا ما ا خا ا أ
اوف إذا وجل ااوا
ن
َ َ
ينسا ا ااد
او
ا
ا
ا
ف
ا
ال
ال
ا
ا
ا
ي
ا
ب
ال
ا
ا
ا
ظ
ت
ظ ا ا الن
ن
َ
ُّ
ن
َ
َک َ ا ا ناود موس ا ا علا ا قَا ا ناوأم لَها اام َز َج ا اال
أ
تحال ا ااوا
نک ا ااب الک ا اارام لن ا ااادي عا ا ناز إ َ
األم ا اال
ص ا ااد ن
الص ا اادو إل ا ااه يَانا اها ا اي َ
ا ا ا جن ا ااب ن ا ا اه يسَ نخفا ا اَل ز َح ا اال

ث اـ ي اسا ا اارا ب ا ا ااد م ا ااا عسا ا ا أر
َ ح ا ا ا َد َ
ـت ساوابغا ا ا ااها
الرحما ا ا ا إم اَ ا ا ا اد ن
و آي ا ا ا ا ن
عا ا ا اااد األم ا ا ا ا ر باب اَ ا ا ا ا ا أ ال َم ا ا ا ا ا َر ـد لَا ا ا ااه
لمل ا ا اام
ه ا ااو األم ا اار ظ ا ا ااام ال ا ا ا ا ند ل َ
وجه الوجوه و س ف الملم واب جال
ا ا ا ااو اإلما ا ا ااا م ا ا ا ا سا ا ا ا ااماه يَلَم ا ا ااا

و يستطرد ف ما أجن املمدوم إلحالس األمـان فـ تعـذي األشـرار فتصـبحوا صـمان برمـان عميـان ،ﮐمـا
القلوب من احل ن و ...ف األبيات التالية:
خص األبرار بالعّة و اإلحسان و أصف
هو ّقرب و ّ
َ
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ال دد31 :

ذات لظَا ا ا ا
سکا ا ا ان َ الف ن ا ا ا َ اللنا ا ا ا وا َء َ
شا ااهباء م ا ا ديا ا أام
السا اان ال ن
واخضا ا نارت ن
الرب ااا خريف ااا إذ قَضا ا الم نل اام
ک ااان ن
آول م ايا ا ا ا َ کردس ا ا ا ا َن ا ا اي َد َع ا ا ا أ
ََ
شا ا ا اارا َ ب ا ا اااتوا ا ا ا ا َمکا ا ا ا ااهم
آذل ال ن
صا ا ا ااهم
دا َن الخ ا َکم ا ا ااا دا ا ا ااوا و َخ ـ
صَ
أ
صا ا َدإأ
ک اام ما ا صدوأکما ااود ا ا تش ااا َ
الالتا ا اي تا ا ااواظبها
أصا ا الَ َ الُّل ا ا ا َام ن
کا ا اام ن
کاام خربَا ن منااه عماارا َن الفااواح وا
أ
س ا ا َخ ن
و کا اام لا ااه آيا ا ا ا م ا ا َس ا اط َنو َ َ

السا َفا ا اال
أثا ا ااا َها الغَا ا ا نامر و الجا ا ا ناها و ن
اماء جا ا ااوده َاها ا ااال ب ا ا ااده َعالَا ا اال
َس نجا ا ا َ
عا ا اااد الخاريا ا ااف ب ا ا ا ا جا ا ا ُّاوه َخضا ا اال
اام ا ا ا َارتن ب َم ا ا اازاياه ال لا ا ا اَ الا ا ا ادُّو
تاس َ
صا ناما و ب نکمااا و عا ا نام ا مااا لَ ااهم اغا اال
ع ا ا ا ا ا نزا و قا ا ا ا ا نربا و ب ا ا ا ا نرا ما ااا لا ااه َخاطَا اال
اصقل
صا نا َقلَ ا ا ن بَ ا ا َد ما ااا لا اام تبا ااد تَان ا ا َ
تَ َ
أي ا اادي النلئ ا ااام و ا ااا الب ا ااؤ تَشا ا اَ ل
َا ااحشاء کا ا ا ا عم ا ا َر األدي ا ااان والما ا الَل
آي ا ا ااات با ا ا اغن أي و ع ا ا ا أ
ادوان إذا إقاَ ا ا ا اَلوا
َ

ع ا ا اال اءه ا ا ا ااو َق ما ا ااا يرقا ا ااي لا ا ااه لَا ا ااس
ي ا ااؤوي الکا ا اارام و يل ا ااوي کا ا ا ـل ات ا ا ا أ
َ
ما ا ا َعا ا ا ن علنم ا ااه س ا ااطال ي مغَ ا اارف
بحاسبا ا ا اه حبنا ا ا اه األخ ا ا ا ا ا ا َ وال ل ا ا ا ا اماء
الس ا ااحب
َوال ا ااه لل ا ااو ل يا ا ااوم النن ا اادل ُّ
و النن ااا ا ا احا ا أ ما ا ن بَ نسا ا اح ااه
اوم ال َکريه ا ا ا للب ا ا ااات ح ا ا ا لقا ا ااوا
يا ا ا َ
ي ا ااا ک با ا ا َ الح ا اااج و اآلما ا ااا و األ َ
أوج نب ا َ ااکرا عل ا َ ماااف إ نذ تَربَ ا
َ
د نم ي ا ااا عزي ا ااز بمص ا اار ال ا ا ا ز و اسا ا اَق نم
أ
ال من ا ا
وابنش ا نار بخ ا ا أر و إسا ا اف و َا نا ا َ
با ن ا اادا ل اديا اام و المنا ااول لا ااه َج ا ا َدث
الزلن ا ا َ ا اااع َم َع ا ا أ ا ا ا ذ ل تَا ا أ
اب

و ب ا ا ا نله ض ا ا ا ف ما ا ااا يها ا ااواه مابَا ا ا ا
إ نن األص ا ا ا َل لا ا ااه النـ اما ا اااء و الجا ا ااد
ما ا حاااء حل اامه ح اارف القاااف من َااز
أج ا اارا َکبا نغض ا ااهم األج ا ااالف و الس ا ا َفل
األجا اال
اوم الا ااو نت
و ب س ا ااه لل ا اادل ي ا ا َ
َ
م ما ا ا ا آي ا ا اااته َخا ا ا اطَل
آيا ا ا ا ا ااات برما ا ا ا َ
ل ا ا ااث هص ا ا ااو ها ا ا ا َازبنار باس ا ا اال با ا ا ااطل
ااء بابا اام کا ا ا ا ا ا اب الکا ا ا ام ا انل ا اََزلوا
نا َ
يَا ا ا ا ا ا ا اد األ ا ا ااام َ ا ا اامازالوا إذ إ ن اَاغَ ا ا االوا
إل ا ا ا اام ترَا ا ااا حا ا ا اااجات لها ا ا ااا ثَق ا ا ا اال
الج ا ا َ
الج ا ا ُّاد و اإلق ا اابا و َ
يس ا اااعد َ
الرنم ا ا ااي ل ا ا ااه ا ا ااز
ت ا ا اابنا لش ا ا ااا م و ن
ص ا ااب با ااالغزالن و الغَا ااز
اب ال ـ
ما ااا بنا ا َ

ت يــذﮐر الشــاعر احملامــد األخــر ملمدوحـ و يصــف بــتن ال يســتطي أ لســن مــدم علـ ّـو و أ ّن جــود
ِ
ـعف مــا يطل ـ الســائل و أنّـ ملجــت الر ـرا و ســب استةصــاس الطاغيــات و يســتطرد ف ـ وصــف بــت ّن
ضـ ف
اجلهــاس و األش ـرار و
ارســطو ﮐــان مغرتفـان مــن عــن علمـ و يرفـ لـ أن حيبّـ األبـرار و العلمــاء و يبغضـ ّ
يذﮐر اخلصاس املمدوحة األخر الي يصفها الشاعر و نتو القصيدة بال ّدعاء لشتن املمدوم ف قول :

هنــا تســائالت و إهامــات حــوس مضــمون القصــيدة،منها هــل ﮐــان الشــاعر صــادقا فـ مدحـ ؟ هــل
األمـري جـدير هلـذا املـدم مبـا فيـ مـن ذﮐـر احملاســن و اخلصـاس احلميـدة بشـتن  ،يعــين هـل الباحـ فـ حيــاة
املمدوم ير هـذ اخلصـائ و احملاسـن فـ ش صـية املمـدوم؟ و الـبعت مـن التسـاءالت األخـر حتتـا
إل دراسة ليست ملا ان في و سنفرجيها إل مقالة أخر .
التحليل األسلوبي للقصيدة

إختلـف البــاح ون فـ حتديـد مفهــو األســلوبية فـذهبوا مــذاه عـ ّدة ،مـنهو يعــر األســلوبية بقولـ «:
فتســلوبيّة اليــو هـ دراســة للغــة و هـ أيضــا دراســة للرــائن املتحــوس باللغــة و هـ ﮐــذلو دراســة للعمــل
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اإلبــداع »(.بومص ـران 8 ، 2011،و مــنهو مــن يقــوس «:مدرســة لغويــة تعــاجل الــن األدب ـ مــن خــالس
مقومات الفنّية و أدوات اإلبداعيّة ،متّ ذة من اللغة و البالغة جسرا تصـف بـ الـنّ األدبـ و
عناصر و ّ
قد تقو أحيانا بتقييم من خالس منهجها القائو عل اإلختيار و التّواي مراعية يف ذلو اجلان النفس
و اإلجتماع للمرسل و املتلق »(.ابوالعبدو  51 ، 2010 ،و منهو من يقوس أن األسلوبية « نوع من
احلوار ال ّدائو بن القاري و الرات من خالس ن ٍّ معن»(.مطلوب126 ، 2002 ،
إذن نشــاهد أ ّن البــاح ن تلفــون فـ فهمهــو عــن األســلوب و لرــنّهو أمجعـوا علـ أنّـ لريقــة التعبــري
اخلاصــة لألدي ـ و املــنه األســلوي يعــين دراســة املوضــوع ضــمن مســتويات التحليــل األســلوب و ه ـ :
املس ــتو اإليق ــاع  ،و املس ــتو ال ــدال أو البالغـ ـ ّ و املس ــتو الرتﮐي ــا أو النح ــوي .ه ــذا و بع ــد تل ــك
االضاءات نقو بتحليل القصيدة يف املستويات ال الثة املذكورة.
المس وى اإليقاعي
يـف َعـ ّد اإليقــاع مــن املفــاهيو الــي استعصــت علـ التعريــف النهــائ و لرــن املقصــود منـ يف هــذا اجملــاس،
املوسيق اخلارجية و املوسيق الداخلية.
الموس قى الخا ج :
لتنوع منترو يف آخر ﮐل
و يفقصد ها املوسيق املتتتية من نرا الوان العروض و الّي نض إلرادها ّ
بيت و حيرم العروض وحد متمـ ّال يف مسـتوين إيقـاعين تـا :األواان و القوايف(.الطرابلسـ : 1981 ،

15

ِ
تامـة و
أفنشدت هذ القصيدة يف البحـر البسـي علـ وان الميـة العجـو و التفاعيـل ﮐاملـة و األبيـات ّ
الوان متناس للمضمون املدح :

الهاط ا ا اال
أه ا ا ااال ب ا ا ا َاربن أا َس ا ا ااقاه الوابا ا اال َ

والجبَاال
اف ج ا ند أ تَ ا َارنول ال ـ
وخ نلا َ
سا ناهل َ

سا ااحائب الخ ا اار أتش ا ا کا اال من جا ااا

ال دما ا الحا ا و الطنل اال
لنه ااا اب ا ن

-U-- -U- -U--UU
-U-- -U- -U-مستفعلن فاعلـ ـ ـ ـ ـ ـن مستفعلـ ـ ـ ـ ـن فعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
مستفعلن فاعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن مستفعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن فعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
و لرن فيها بعت ال حافات جاءت يف احلشـو و العـروض و الضـرب لي رجهـا مـن الرتابـة و الترـرار
اململ ،عل غرار ما نالحظ يف البيت التا :
-UU

الحشو=مس ف ل
َل

احا اخلنب

ما ا

مفاعل ال رو

و

احاالضراخلنب=

اعل

الال فه من القوايف الشائعة اإلستعماس و حر الـال مـن احلـرو اجملهـورة
و أما بالنّسبة إل قافية ّ
املسماة يف فن القافيـة بدالـ ّذلوسدأي الـي ير ـر رﮐـوب الشـعراء لقافيتهـا نرـران لر ـرة ألفـا
و من احلرو
ّ
املعجــو الــي تصــلع القـوايف هلــا و هـ عرــس القـواف داحلــروند ﮐالضــاد و الرــاء و الغــن و واخلــاء و هـ
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ق ـ ـوا يتحاش ـ ـ رﮐوه ـ ــا الشـ ــعراء فل ـ ــذلو حـ ــر ال ـ ـ ّـال مـ ــن الق ـ ـواف املناسـ ــبة ل ـ ــنرو القصـ ــائد الطويل ـ ــة
فيها(.الربداو ،د.ت. 90 :
و امللفت للنرر يف هذ القصيدة هو تكرار حر الال يف كافة اجـ اء القصـيدة و حضـورها املكـرور،
ي هلـا أﮐ ـر تـواترا يف القصـيدة ﮐلّهـا بالنّسـبة إلـ احلـرو األخـر ﮐمـا
وه ﮐما قد وقعت ف حر الرو ّ
نر يف هذا اجلدوس تواتر احلرو الي هلا التررار الر ري:
اجلدوس:1تواتر احلرو الي هلا التررار أﮐ ر من مخسن
النسبة املةوية(%
التواتر
الرقو احلرو
1181
202
س
1
1283
123
الف
2
383
111
أ
3
883
104
4
282
22
1
183
81
ب
2
1802
28
ن
8
482
21
ر
3
484
12
ت
2
100
1322
 10جمموع حرو

عيوب القافية:
ـدس علـ أ ّن الشـاعر حمـي بـدقائ العـروض و
م نشاهد من عيوب القافية شـيةان يف القصـيدة و هـذا ي ّ
القافية و اواياها الغامضة.
الموس قى الداخل
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ـادة الصــوتية املوظفــة يف النصــوص الشــعرية توظيفــا متنوعــا حتـ فـدل مــن خــالس
حترم ـ قــيو صــوتية و املـ ّ
تررار احلرو و املفردات و الطبات و اجلنا و تواان اجلمل و تواايها و تلو احلرو و املفـردات تنـت
مــن حســن اختيــار املنشـ ء أللفاظـ و جــودة ترتيبـ هلــا داخــل العبــارت مبــا يــتالئو مـ املعــان لرفـ قيمتهــا
التعبرييّة و التتثريية ف آن واحد(.احلسين 29 : 2004 ،
ال کرا :
من خالس قراءة القصيدة نالحظ التال :
املصوتات ف ع ّدة أبيات من القصيدة فهذا التررار أضف علـ القصـيدة
_إعتمد الشاعرعل تررار ّ
(_ ومصــوت الرســرة ( ـِـ يفــا الــبس عل ـ
ـاهد يف املطل ـ ترـرار مصـ ّـوت الفتحــة َ
روعــة و مجــاال ﮐمــا نشـ ف
القصيدة لبا الفرم و االنفرا و االرتيام:
اله ا ا ااطل
الوابا ا اال َ
أَه ا ا ا َاال ب ا ا ا َاربن أا َس ا ا ااقاه َ

والجبَاال
اف َج ا ند أ تَ ا َارـول ال ـ
َو َخ نلا َ
سا ناهل َ

أ
ص ا َدإأ
کاام م ا ص ادوأ کم ااود ا تشااا َ

صقل
صا نا َقلَ ا ا ن بَ ا ا َد ما ااا لا اام تبا ااد تَانا ا ا َ
تَ َ

أصا ا الَ َ النُّلا ا ا ا َم ا نلالتا ا ا تا ا ااواظبها
کا ا اام ن

أي ا اادل النلئ ا ااام و ا ااا الب ا ااؤ تَشا ا اَ ل

 ﮐما وظّف الشاعر تررار احلرو ف غري واحد من أبيات قصيدت :عل شاﮐلة ما نر عن تررار حر «الصاد» يف البيت 12منع القصيدة مجاال بالغا و فِاس من أ ّن
الشاعر ﮐان يعاين من احل ن و القل الذي ِن ي قالن علي و لرن بعد جم ء احلاﮐو اجنل اهلو و القل عن
أحس بالراحة و التيا آالم :
قلب و ّ
الال يف مواض عديدة مـن القصـيدة ﮐمـا جـاء يف بيـت املطلـ و البيـت 20
أشرنا إل تررار حر ّ
بصورة واضحة:
وتررار حرو احلل يف البيت  15أعطـ القصـيدة روعـة و نوعـا مـن ال قـل ،ﮐمـا نطـر ببالنـا لعـ
الشاعر باحلرو الست دا التورية و هذا نوع من الترلّف و التصنّ :
ما ا ا َعا ا ا ن علنم ا ااه س ا ااطال ي مغَ ا اارف

ما ا ح ااء حل اامه ح اارف الق ااف من َ از

ي ا ااا ک با ا ا َ الح ا اااج و اآلما ا ااا و األ َ

ااء باب ا ا اام کا ا ا اب الکما ا ا انل ا ا ا اََزلوا
نا ا ا َ

صا ا ا ااهم
دا َن الخ ا َکم ا ا ااا دا ا ا ااوا و َخ ـ
صَ

عا ا ا نازا و ق ا ا ا نربا و ب ا ا ا نارا ما ا ااا لا ا ااه َخاطَا ا اال

وجااه الوجااوه و س ا ف الملکااواب جااال

األم ا اال
ص ا ااد ن
الص ا اادو إل ا ااه يَانا اها ا ا َ

و من الطريف تررار حر الرا و الباء ف هذا البيت:

تكرا الكلم و ال ر بات:نر تررار الرلمات يف بعت املواض من القصيدة ﮐما جاء يف هذا البيت:

و اإلتيان ببعت الرتﮐيبات اإلضافيّة املتتابعة منحت القصيدة إيقاعان مجيال يف البيت :11

الجناالحــظ فـ األبيــات التاليــة جنــا اإلشــتقات بــن
هنــا بعــت أنـواع اجلنــا فـ قصــيدتنا هــذ ﮐمــا يف َ
(ع ِمر و عمران و(الغ الن و الغ س :
ترل ،و ف
ﮐلمت (ظلّت و ّ
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ـت ساوابغا ا ا ااها
الرحما ا ا ا إم اَ ا ا ا اد ن
و آي ا ا ا ا ن
کاام خربَا ن منااه عماارا َن الفااواح وا
الزلن ا ا َ ا اااع َم َع ا ا أ ا ا اي ذ ل تَا اابأ

ينسا ا ااد
ظ ا ا الن تظا ا ا ُّ
ال با َ ينا ا اال ال ا نفا ا ااو َ
َا ااحشاء کا ا ا ا عم ا ا َر األدي ا ااان والما ا الَل
ص ا ااب با ااالغزالن و الغَا ااز
اب ال ـ
ما ااا بنا ا َ

اح ا اه

م م ا ا ا ا آيا ا ا اااته َخ ا ا ا اطَل
آيا ا ا ااات برم ا ا ا ا َ

و اجلنا التّا يف البيت  23بن ﮐلمي(راحة_ راحت و الراحة األول ه الرغد و الرفاهيـة و ال انيـة
ه ﮐف اليد:
و النن ااا

ا ا احا ا أ ما ا ن بَ نسا ا

و يفشاهد اجلنا الالح يف ﮐلمي(يلوي-يلوي و (يسر – عسر :
ي ا ااؤوي الکا ا اارام و يل ا ااوي کا ا ا ـل ات ا ا ا أ
َ
ث اـ ي اسا ا اارا ب ا ا ااد م ا ااا عسا ا ا أر
َ ح ا ا ا َد َ

الطنباقنالحظ لبات اإلااب يف البيت 3و10و16و:18
ث اـ ي اسا ا اارا ب ا ا ااد م ا ااا عسا ا ا أر
َ ح ا ا ا َد َ
کاام خربَا ن منااه عماارا َن الفااواح وا
بحاسب ا ا ا ااه حبنا ا ا ا اه األخا ا ا ا ا ا َ وال لما ا ا اااء
ي ا ااؤوي الکا ا اارام و يل ا ااوي کا ا ا ـل ات ا ا ا أ
َ

إ نن األص ا ا ا َل لا ا ااه النـ اما ا اااء و الجا ا ااد
و آم ا ا الننا ااا ما ا خا ا أ
اوف إذا وجل ااوا
ن
َ َ

و آم ا ا الننا ااا ما ا خا ا أ
اوف إذا وجل ااوا
ن
َ َ
َا ااحشاء کا ا ا ا عم ا ا َر األدي ا ااان والما ا الَل
أج ا اارا َکبا نغضا ا اهم األج ا ااالف و الس ا ا َفل
إ نن األص ا ا ا َل لا ا ااه النـ اما ا اااء و الجا ا ااد

و هنــا حمســنات لفريــة أخــر يف القصــيدة ميرننــا أن ننــدرجها ضــمن املســتو اإليقــاع و ه ـ
ﮐالعرس واملواانة والسج و التسمي ﮐما نر يف قول عل الرتتي :
الرب ااا خريف ااا إذ قَضا ا الم نل اام
ک ااان ن
وجه الوجوه و س ف الملم واب جال
اادت تداول ا اه أينا ا اادي النـوائا ااب م ا ا
کاا ن
الا ا ا ا ا ندي ماناننَا ا ا االم و الصا ا ا ا انبر منصا ا ا ا اَرم

عا ا اااد الخاريا ا ااف ب ا ا ا ا جا ا ا ُّاوه َخضا ا اال
األم ا اال
ص ا ااد ن
الص ا اادو إل ا ااه يَانا اها ا ا َ
َس ا ااال ب ا ا أاد ها ااواها ال َخ نا اال و ال َخا اابَل
منه ا اامل
و الق ا االب مضا ا اطَرم و ال ندم ا ااا َ

با ن ا اادا ل اديا اام و الم نا ااول لا ااه َج ا ا َدث

الرنم ا ا ااي ل ا ا ااه ا ا ااز
ت ا ا اابنا لش ا ا ااا م و ن

و يف النهاية نذﮐر اإليقاع احلاصل مـن الرتصـي اجلميـل يف البيـت الـذ نـر األلفـا ﮐلَّهـا يف الشـطر
ال ان هلا التواان م ألفا الشطر األوس حي يتساو املصراعان مبن و معن .
المس وی ال نداللي(البالتي):
هنــا عالقــات وليــدة بــن البالغــة و األســلوب حي ـ تــتقلّ األســلوبية أحيان ـان حتّـ ال تعــدو أن
ترــون ج ـ ءان مــن منــوذ التواصــل البالغ ـ و تنفصــل أحيانــا عــن هــذا النمــوذ و تتّس ـ حت ـ لترــاد ّــل
البالغــة ﮐلَّهــا باعتبارهــا دبالغــة ت لــةد و يصــدت م ــل هــذا القــوس عل ـ العالقــة ب ـن البالغــة و األســلوبية
الشــعرية مــن جهــة أخر (.بليــت 19 : 1999 ،فالصــورة ه ـ أســا البنــاء الشــعر و األدي و عمــاد
برل أبعاد و هو الذ يه الشاعر
الذي يقو علي و اخلياس هو املنب الذ يستم ّد من الشاعر صور ّ
علـ اإلن يــام مــن التصــوير املــتلو إلـ تصــوير فين(.حممــود 105 : 1984 ،مــن هــذا املنطلـ نســع يف
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ه ــذا القس ــو إل ـ البحـ ـ ع ــن الدالل ــة الرامن ــة وراء ال ــنّ بوص ــف العنص ــر الـ ـرئيس م ــن عناص ــر العملي ــة
اإلتّصالية و األهو لنا دراسة احملسنات البيانية و احملسنات املعنوية لدورها يف بيان مقصود الشاعر مشريين
إل بعت املواصفات األخر .
و قبل أن نسرب يف ثنايـا تلـو الصـور البيانيـة يف القصـيدة نـذﮐرها علـ وجـ االمجـاس و االقتضـاب يف
اجلدوس التال :
اجلدوس  ،2تواتر الصور البيانية ف القصيدة
عدد التواتر النسبة املةوية
الصور البالغية
./12
4
التشبي
./12
14
اإلستعارة
./3
2
الرناية
./20
1
اجملاا
./100
21
اجملموع
ال شب هأفســت د التشــبي أرب ـ مـ ّـرات أثنــاء القصــيدة ﮐمــا نشــاهد يف البيــت األوس حي ـ يشــبّ الشــاعر تــة
األش ـرار بإهــا القطــا يف القصــر و هــو مــن نــوع التشــبي املفــرد،و املرســل و اجملمــل و إهــا القطــا م ــل يف
القصر يف اللغة العربية و يشبّهون األشياء القصرية ب ﮐما شبّ رجوع األمري بش ّدة و شجاعة لنجاة النّا
إل ـ قوم ـ ف ـ التشــبي املرﮐ ـ ،و املرســل و اجملمــل يف البيــت التاس ـ  .هنــا يف
برجــوع النّــا موس ـ
بالســح املمطــرة و غض ـبِ باألجــل العاجــل للعــد يف صــورة التشــبي
البيــت  28تشــبي جــود املمــدوم ّ
القري املبتذس.
اإلس ااإلستعارة أبلل من التشبي و أش ّد وقعان يف نفس امل ال لذلو اسـتفاد الشـاعر مـن اإلسـتعارة أﮐ ـر
مــن الصــور البيانيــة األخــر  .اســت د اإلســتعارة املرنيــة أﮐ ــر مــن اإلســتعارة املصــرحة (املرنيــة  10مـ ّـرة و
املشـب و هـو املمـدوم و مـا يتعلّـ
املصرحة  6مرات و ّأما املصرحة توجـد يف البيـت األوس حيـ فح ِـذ
ّ
ّ
ب و ذفﮐِر املشب ب و هو الوابل اهلطل ﮐما فحذ املشب و هو أوضاع منطقة ﮐردستان قبـل جمـ ء األمـري
و ذفﮐر املشب ب و هو اجلـدب و يف البيـت  30شـبّ الشـاعر املمـدوم إلـ الرعبـة و املشـبّ حمـذو و يف
البيت  32املشب حمـذو و هـو األمـري املمـدوم و املشـبِ بـ مـذﮐور و هـو دع يـ د (ملـو مصـر القدميـة
ّأم ــا بالنس ــبة إلـ ـ اإلس ــتعارة املرني ــة فالش ــاعر وظّــف اإلس ــتعارة املرني ــة فـ ـ ص ــورة الرتﮐيـ ـ اإلض ــايف يف
الرتﮐيبات التالية ،نرتف بذﮐرها و ع ّدها عل وج اإلمجاس و ه  :سـحائ اخلـري ،أيـد النّوائـ  ،ذيـل
العفو،نور اإلمارة ،سجماء جود  ،نار البل  ،عمران الفواح  ،عن علم  ،مصر العـ .وإ ّن الشـاعر فقـد
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وظّـ ــف االس ـ ــتعارات املس ـ ــت دمة يف االدب الع ـ ــري لبق ـ ــا لنرري ـ ــة ت ـ ــتثري ال قاف ـ ــات علـ ـ ـ اس ـ ــت دا ن ـ ــوع
االستعارات يف االدب ،حبي النر صبغة من ال قافة الكردية يف استعارات كما يف شعراء الكرد اآلخرين.
الکنايمــا اســت د الكنايــة يف القصــيدة اال مـرتن ،املــرة األولـ هـ يف البيــت  18و هـ قولـ  :صــما بكمــا
عميا يفا يكن ب عن السكوت و عد الفهو و املرة ال انية ه يف بيت  31و ه قول  :تربت يد االنا
يفا يكن ب عن الفقر و املعواة.
المجازهنا اجملاا يف ع ّدة مواض من القصيدة و ه ف قول ددمن احل ّ د و اجملاا يف ﮐلمة ددمند حي
ذفﮐـ ــر اجل ـ ـ ء و أفريـ ــد من ـ ـ الرـ ـ ّـل و يف البي ـ ــت  24يف قول دتسـ ــامرت مب ايـ ــا العل ـ ـ ال ـ ـ ّدوسد و اجملـ ــاا ف ـ ـ
ﮐلمةدال ّدوسد بعالقة احمللّية حي ذفﮐر احملـل و أفريـد منـ احلـاس و هنـا جمـاا عقلـ يف الشـطر ال ـاين مـن
البيت  33حي أفسند اجلد و ...ال غري ما هو ل .
احملسنات املعنوية
ّ
است د الشاعر بعـت احملسـنات املعنويـة ﮐالتقابـل و مراعـاة النرـري و التوريـة بصـورة رائعـة فـ مواضـ
من القصيدة و ه ﮐاآليت:
التقابل موجود يف البيت 14و 13بن الرلمات الي حتتها خ :
بحاسب ا ا ا ااه حبنا ا ا ا اه األخا ا ا ا ا ا َ وال لما ا ا اااء
ديالسا ا ا ااحب
َوال ا ا ا اه للا ا ا ااو ل ي ا ا ا ااوم النن ُّ

أج ا اارا َکبا نغض ا ااهم األج ا ااالف و الس ا ا َفل
األجا اال
اوم الا ااو نت
و ب سا ا اه لل ا اادل ي ا ا َ
َ

ما ا ا َعا ا ا ن علنم ا ااه س ا ااطال ي مغَ ا اارف

ما ا حاااء حل اامه ح اارف القاااف من َااز

هنا مراعاة النرري يف ﮐلمـات (الرب /اجلدب/السـهل/اجلبل ف البيـت األوس و فـ (الـدمن /احلـ ّ /
الطلل و يف (السـحائ  /ل ّـل /ابت ّـل يف البيـت ال ـان  ،و فـ البيـت  70بـن ﮐلمـات (احلـا  /اآلمـاس /
األوس احلـر اهلجـائ و
األرب  .متّ است دا التورية يف البيت  15ف ﮐلمة (عن و العن هلـا معنيـانّ ،
هو املعن القري و ال اين الينبوع و هو املعن البعيد املراد.
ِ
ِ
ـاعر بارعـ ـان يف
إ ّن املتعم ـ يف ه ــذا البي ــت يس ــتنب ج ــانبن تلف ـن م ــن ش ــعر  ،م ــن جانـ ـ ي ــر الش ـ َ
است دا احملسنّات املعنويّة بشرل م ري ل عجاب و يتسائل القار ء ﮐيف استطاع هـذا الشـاعر الرـردي
أن نلـ شــعران يفلــوءن مــن الصــور البالغيــة و ليســت اللغــة العربيــة لغتـ األ ّ؟ و مــن جانـ آخــر نطــر ببالـ
أم اس أشعار شعراء العصـر الرتﮐـ و مـا يف أشـعارهو مـن الصـور البالغيـة ﮐالتوريـة و نوعـا مـن التصـنّ فـ
اللع بالشعر ﮐصن األلغاا و ما إل ذلو من اخلصائ الي نراها ف أشعار الشعراء الررد ﮐصاح
الميات الررد.
أما بالنّسبة إل است دام الرت ِ
ﮐيبات فنالحظ أ ّن الشاعر استفاد مـن الرتﮐيـ اإلضـايف  45مـرة بينمـا
مرة و م يوظّف الرتﮐي امل ج و اإلسنادي.
وظّف الرتﮐي الوصف ّ 4
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المس ول ال رک بي (النحوي)
املستو الرتﮐيب يستنب من خالس اجلملة املنطوقة أو املرتوبـة علـ املسـتو التحلـيل أو الرتﮐيـا و
يطل عل هذا النوع من الداللة الوظائف النحوية أو املعاين النحوية(.حسان 178 : 1998 ،و جانـ
آخر من املستو ميرن أن يستنب من املعان العامة للجمل و األسالي الدالة عل اخلرب أو اإلنشاء ،و
اإلثبـات أو النفـ و التتﮐيـد و الطلـ ﮐاألســتفها و األمـر و النهـ و العـرض و الت صــي و التمــين و
الرتج و النداء و الشرط باست دا األدوات الدالة عل هذ األسالي (عوض حيدر1419 ،ت. 43 :
دراسة الجمل:

اجلملة ه عنصر الرال األساس  ،إذ حيصل بواستطها الفهو و اإلفها بـن تلـف املنتفعـن باللغـة
و فحيـ ّـوس املنتفـ مــادة فرــر إلـ ﮐــال معـ ّـرب بواســطة اجلمــل و يــترلو و يتواصــل بواســطتها ﮐــذلو و اعتــرب
علم ــاء األلس ــنية اجلمل ــة ،الص ــورة الص ــغر للر ــال املقيّ ــد أ الر ــال ال ــذي نض ـ ـ ملتطلّب ــات اللغـ ــة و
نواميسها(احلسين  195 :2004 ،فالناظر يف نرـا اجلمـالت هلـذ القصـيدة يـر أ ّن تـواتر اجلملـة الفعليـة
عما يف نفس جتا املمدوم.
أﮐ ر من اإل ية و الشاعر است د ﮐال النوعن ليف ّ
عرب ّ
اجلدوس ،3تواتر اجلملة اإل يّة و الفعلية
عدد التواتر النسبة املةويّة
اجلملة
./20
43
الفعليّة
./40
32
اإل ية
./100
30
اجملموع
تــدس اجلملــة الفعليــة عل ـ التجــدد و احلــدول و الشــاعر قــد وظّـف اجلملــة الفعليــة ليفيــد التجــدد يف
صفات يفدوم احلسنة ،غري أن اجلملة اال ية اذا كانت يف مقا املدم أو الذ ألفـاد التجـدد ،و املالحـظ
يف نرا اجلمالت ير أن قسما كبريا من اجلمل اال ية يف هذ القصيدة ليس إال الفـادة التجـدد إذ أفـا
يف مقا املدم ،عل او ما نر يف هذا البيت و غري من األبيات:
و ب س ا ااه لل ا اادل ي ا ااوم ال ا ااوت األج ا اال

وال ا ااه لل ا ااو ل ي ا ااوم الن ا اادل الس ا ااحب

و اما اجلملة اال ية الي تفيد ال بوت قول :

و القل ا ااب مض ا ااطرم و ال ا اادما منهم ا اال

ال ا ا ا اادي من ا ا ا اانلم و الص ا ا ا اابر منص ا ا ا اارم

و اعتمــد الشــاعر عل ـ الفعــل املاض ـ 75مـ ّـرة و عل ـ املضــارع 26مـ ّـرة و عل ـ األمــر  3مـ ّـرات و يف
ليدس
بعت األحيان خرجت األفعاس عن مدلوهلا األصل ﮐما جاء ف البيت اآلخر و الفعل املاض جاء ّ
عل الدعاء:
الزلن ا ا َ ا اااع َم َع ا ا أ ا ا ا ذ ل تَا ا أ
اب

ص ا ااب با ااالغزالن و الغَا ااز
اب ال ـ
ما ااا بنا ا َ
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التوﮐيــد :إن امل ـراد مــن التتﮐيــد ترســي األمــر يف ذهــن الســام  ،و إاالــة الشــو و توضــيع املقصــود و
للتتﮐيد أدوات و تراﮐي ّإال أنّنا ال نر شيةا من تلـو امللﮐـدات ّإال يسـريا يفـا قـد يـدس علـ أن الشـاعر
ﮐان عل علو من البي و عد مريتهو ف مدم هذا املمدوم الرر :
ي ا ااؤوي الکا ا اارام و يل ا ااوي کا ا ا ـل ات ا ا ا أ
َ

إ نن األص ا ا ا َل لا ا ااه النـ اما ا اااء و الجا ا ااد

األوس و فيـ إلنــاب مــن نــوع التــذييل و صــار البيــت ال ــاين جــار جمــر
الشــطر ال ــان توﮐيــد للمصـراع ّ
امل ــل .و للتر ـ ـرار أيض ــا ن ــوع م ــن التتﮐي ــد ﮐم ــا ن ــر يف أوائ ــل الش ـ ـطر  29،10،12،11و ه ــو تر ـ ـرار
يستقر يف ذهن السام .
ﮐلمةدﮐود ليلّﮐد املعن و ّ
التقد و التتخري
مي ّــل التقــد و التــتخري واحــدان مــن أبــرا مرــاهر العــدوس يف الرتﮐيـ اللغــوي و هــو حي ّقـ غرضـان نفســيّان
ـتو عـن لريـ ﮐسـر العالقـات الطبيعيـة
دالليان  ،و يقو بوظيفة مجاليّة باعتبـار ملمحـان أسـلوبيان خاصـان ،و ي ّ
املتلوفــة بــن املســند و املســند إلي ـ يف اجلملــة ليضــعها يف ســيات جديــد و عالقــة متميّ ة(.املصــدر نفس ـ ،
 233نشاهد التقد و التتخري يف القصيدة ألغراض ع ّدة ،نشري إل بعت منها حي يقوس:
کم خ نرب منه عماران الفاواح

حشا اااء ک ا ا ا عما اار األديا ااان و الملا اال

وا

قف ِّد د من د إلفـادة احلصـر فـ املمـدوم و ال غـري  ،ﮐمـا نـر تقـد مـا ح ّقـ التـتخري ليفيـد احلصـر فـ
األبيــات 15و 14و  13و قفـ ّد دلـ د يف البيــت  16ل حتفــا علـ وان الشــعر و الفصــل بــن املبتــدأ و
اخلرب املعرفتن:
ي ا ااؤوي الکا ا اارام و يل ا ااوي کا ا ا ـل ات ا ا ا أ
َ

إ نن األص ا ا ا َل لا ا ااه النـ اما ا اااء و الجا ا ااد

وجه الوجوه و س ف الملم واب جال

األم ا اال
ص ا ااد ن
الص ا اادو إل ا ااه يَانا اها ا ا َ

اسا ا ااما َحا ا ا َدث ن
ملم ا ا ان ه َ
اج ا ا ا ن يا ا ااا بئ َ

اج ا ا اابَ ن ا ا ااا ا ب ا ا ااها ثَاکا ا ا اَل
و ا ا اان أح َ

املتعم ـ يف هــذ القصــيدة يالحــظ فيهــا موضــوعات أخــر مرتبطــة بعلــو املعــان ﮐرــاهرة احلــذ
و ّ
حي جاء ف البيت  31ف الرلمة دإذ اشتغلواد حيـ فحـذ اجلـار و اجملـرور و هـو ﮐلمـة دبالشـررد
بقرينت ـ الســابقة و اإلحتفــا عل ـ وان الشــعر و أيضــا فحــذ املســند إلي ـ د هــود مــن صــدر البيــت 11
لتعيّن :
است د الشاعر اإلااا و اإللناب و تنرري املسندإلي و ...فنف ّرر املسند إلي م ال يف البيت اخلامس
املسوا لذلو ﮐون موصوفان و التنوين للتف يو و التهويل:
و ّ
أشرنا إل بعت مواصفات املستو النحوي بإااا و لرـن فيهـا مجاليـات اويّـة أخـر نغـت الطـر
عنها اختصارا للمقاس و إتقاء لاللالة.
التناص
تفالحــظ ظــاهرة التنــاص بتمنالـ امل تلفــة مــن التنــاص الــدين ،و التّنــاص األدبـ ،و التنــاص التــارن فـ
مواض من القصيدة:
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_ التّناص الدين :و املقصود من التناص الدين هو حضور الن
آخر ،فاست د الشاعر التناص الدين ف قول :

القرآن و احلدي النبو ف نـ ّ

شا ا ا اارا َ ب ا ا اااتوا ا ا ا ا َمکا ا ا ا ااهم
آذل ال ن

صا ناما و ب نکمااا و عا ا نام ا مااا لَ ااهم اغا اال

ث اـ ي اسا ا اارا ب ا ا ااد م ا ااا عسا ا ا أر
َ ح ا ا ا َد َ

و آم ا ا الننا ااا ما ا خا ا أ
اوف إذا وجل ااوا
ن
َ َ

وجه الوجوه و س ف الملم واب جال

األم ا اال
ص ا ااد ن
الص ا اادو إل ا ااه يَانا اها ا ا َ

أََا ا ا ااا ابا ا ا ا ا َجا ا ا ا ا َاال و َا ا ا ا ا ـاالع الناـنَاايَا ا ا ااا

اام ا ا ا ا ا ا ا َ تَ ار او ا ا ا ا ا ا ااي
ماَ ا ا ا ا ا ا ااى َ
أضا ا ال م َ

فهـو اليرجعـوند (البقـرة. 13/ﮐمـا اقتـبس مـن
و ف هذا الشطر تناص م اآلية د...صو برو عمـ ف
ِ
ِ
ألعمهــو مــن جــوع و َآمــنَهو مــن خــو د
هــاتن اآليتــن د إ ّن م ـ العســر يفســر د (اإلنش ـرام 5/د الــذ
ف
(قري  6/ف قول :
_التنــاص األدب ـ  :ينــدر أن اــد الباح ـ شــاعران مــن شــعراء العربيــة لألﮐ ـراد م يتّصــل عل ـ اــو مــن
األاـاء بشـاعر مـن شـعراء الـرتال العربـ أو يتقـال معـ أو مـ أحــد مـن نصوصـ أو بعـت أبياتـ تقالعــا
ﮐل ذلو ف بعت حاالت األحتذاء أو املعارضات الشعريّة .هذا و هو
مضمونيان أو لغويان أو إيقاعيان ،أو ّ
الشاعر ف البيت التال :
ِ
الري ِ
ِ
اح و هو يقوس:
و ف قول دابن جالد التناص م هذا البيت ل فس َحْي فو بْ فن َوثيل َِّ

_التناص التارن  :يتّ ذ التناص م التاري أشراالن ع ّدة منهاا اسـتدعاء الش صـية(رم ان أو قناعـان أو
م ـ ـ ــرآة أو مع ـ ـ ــادال موض ـ ـ ــوعيّا و فـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ــذ القص ـ ـ ــيدة ن ـ ـ ــر الش ـ ـ ــاعر يس ـ ـ ــتدع بع ـ ـ ــت الش ص ـ ـ ــيات
عمــا فـ نفسـ
ﮐالنب ّ دموسـ د و دع يـ مصــردو درسـطاليسد أو األ َ
فســر دآس برمــود أو ...ليفع ّـرب ّ
بالنسبة إل ش صية املمدوم.
حصاد البحث
ندون أبرا النتائ الي أسفر عنها البح و من أتّها:
فف ختا البح
ّ
.1ﮐان لالمية العرب و المية العجو اثر بالل ف شعراء العربية من األﮐراد حبي نر الشـعراء الرـرد
الر ريين الذين نرموا الميات عل منواس هاتن القصيدتن ﮐالمية الررد لعبد احلميد العرفـان السـنندج
و ه من أشهر الميات الررد.
.2نرو عبد احلميد العرفان هذ القصيدة ف مدم دأمري نرا روس د الذ انقذ مدينة سنند من
الفأ احمليطة ها.
 .3الباح يف األشعار العربية لألﮐراد ير املي ات املشرتﮐة بينها و بن أشعار شعراء العصر الرتﮐ ،
ﮐاست دا الصور البيانية بر رة و التورية و مادة التاري و األلغاا الشعرية و ...ﮐما شـاهدنا بعـت هـذ
اخلصائ يف قصيدة المية الررد.
 .6ير ــون املس ــتو اإليق ــاع هل ــذ القص ــيدة فـ ـ درج ــة عالي ــة ألن الش ــاعر اس ــتفاد م ــن اخلص ــائ
اإليقاعية ﮐالتررار الصوت  ،و اجلنا  ،و الطبات ،و السج  ،و املواانة و...
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 .5بالنّسبة إل املستو الدال و است دا الشاعر للصور البالغية ﮐالتشـبي و اإلسـتعارة و اجملـاا و
الرناية و التورية و...فنر فيها مجاليات ﮐ رية غري أنّ فـ بعـت األحيـان نطـر ببالنـا نـوع مـن التصـن و
الترلف ﮐما أشري إلي ضمن املقالة.
 .4نشــاهد براع ــة الش ــاعر يف املس ــتو الرتﮐي ــا حبس ــن اإلس ــت دا للجم ــل ،و التق ــد و الت ــتخري ،و
احلذ و التنرري و التعريف للمسند إلي و...
 . 8أيضا هنا إقرتاحـات بالنسـبة إلـ م ـل هـذا املوضـوع الـذ فتحنـا بابـ  ،منهـا :بإمرـان البـاح ن
دراسة حتليلية أخر ف جمموعة الميات األمو ،عالوة عل دراسة و حتليل ف الالميات الرردية املنسوبة
إل شعراء العربية من األﮐراد ،أيضا ميرننا د راسة تطبيقية بن الالميات امل تلفة و....
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معنى الحياة في الوجود البشري لدى المرشدي والمرشدات العاملي
في مجال االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

The meaning of life in the human existence on the part of
the male and female supervisors
()1

م.د .عبد عون عبود جعفر المسعودي
Dr. Abed Un Abood Ja'afar AL-Masoudi
مستخلص البحث
أهداف البحث:

 .2تع ــر مس ــتوى مع ــق احلي ــاة يف الوج ــود البش ــري للمرش ــدين واملرش ــدات الع ــاملن يف جم ــاس
االرشاد النفس والتوجي الرتبوي.
 .1تع ــر مس ــتوى مع ــق احلي ــاة يف الوج ــود البش ــري للمرش ــدين واملرش ــدات الع ــاملن يف جم ــاس
االرشاد النفس والتوجي الرتبوي عل وف متغري اجلنس (ذكور – انال .

حدود البحث:

اقتصــر البحـ احلــا علـ املرشــدين واملرشــدات العــاملن يف جمــاس االرشــاد النفسـ والتوجيـ الرتبــوي
ضمن مديرية تربية كربالء املقدسة للعا الدراس  .1026 – 1027ولفرتيت الدوا الصباح واملسائ .

 - 2واارة الرتبية /الكلية الرتبوية املفتوحة /فرع كربالء.
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إجراءات البحث:

ي مجا اال اد النفسي وال وج ه ال ربوي

قا الباح ببناء أداة (مقيا وفقان ملفاهيو الوجودية اذ وض ( 10فقرة ةمس بدائل وفقان لطريقة
ليكــرت ،وقــد بلــل عــدد جمتمـ البحـ ( 289مرشــدان ومرشــدة أختــريت منـ عينــة قوامهــا ( 200مرشــد
ومرشــدة الغ ـراض التحليــل االحصــائ  .وت اســت را الصــدت بــن اجملمــوعتن املتطــرفتن وكــذلك ارتبــاط
ا لفق ــرة بالدرج ــة الكلي ــة للمقي ــا إض ــافة للص ــدت الر ــاهري .وك ــذلك مت اس ــت را ال ب ــات بط ـريقتن ت ــا
أســلوب التج ئــة النصــفية وأســلوب إعــادة االختبــار .وأخـريان مت تطبيـ املقيــا علـ ( 40مرشــد ومرشــدة
فق وذلك لصغر حجو جمتم البح .
وق ــد اس ــت د الباح ـ ع ــدة وس ــائل إحص ــائية ملعاجل ــة البيان ــات (معام ــل ارتب ــاط بريس ــون ( .معادل ــة
سبريمان براون واالختبار التائ لعينة واحدة .
نتائج البحث:

أظهرت النتائ :
 .2ت عينة البح مبستوى عاس من معق احلياة يف الوجود البشري.
 .1توجد فروت ذات داللة إحصائية ملستوى معق احلياة يف الوجود البشري ولصاش الذكور.
Abstract
Aims of the study:

This paper aims at
1. Determining the level of the meaning of life of the counselors working
in the field of physiological counseling and educational and the level of
meaning of life of the counselors working in the field of psychological
counseling and educational guidance.
2. Determining the level of the meaning of life of the counselors working
in the field of physiological counseling and educational and the level of
meaning of life of the counselors working in the field of psychological
counseling and educational guidance in Iraqi schools according to
gender variable (male – female).

Limits of the study:

This paper is limited to investigate the meaning of life of the counselors
working in the field of psychological counseling and educational guidance
in the academic year 2013 -2014 and for both morning and evening
studies.
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Methodology:

The researcher builds a scale according to the existence concept
consists of (20) items and puts extractors for answering according to Likert
Scale. The sample of the study consists of (189) male and female
counselors. (100) counselor is chosen for the purpose of statistical
analysis. Validity is obtained between the two groups. Also relevance of
the item with the total results of the scale is obtained as well as face
validity.
Reliability is gained through two methods, the spilt – half method and
test – retest method. The scale is conducted on (60) counselors (male and
female). The researcher uses many statistical means to analyse results
such as person formula, spearman – Brown formula, and T-test.

Results:

The following results are obtained
1- Counselors (male and female) have a very high level of existential
anxiety.
2- There is a statistical difference in the level of meaning of life
according to gender variable for the sake of male.
Some recommendation and suggestions are mentioned at the end of
the study.

 التعريف بالبحث:الفصل األول
:أهمية البحث والحاجة اليه

 والـي بـدورها،يعد مفهو معق احلياة من بن تلك املفاهيو الوجودية الي يسع االنسان اىل حتقيقهـا
حولــت مســارات علــو الــنفس اىل أن جتعــل من ـ مهتم ـان حبيــاة النــا وتــوجههو اىل إشــاعة احل ـ والعدالــة
 كما وأن علو النفس اإلنساين ومن بين علو،االجتماعية بدالن من الرتكي عل حاالت الشذوذ واالمراض
الــنفس الوجــودي يشــدد علـ ضــرورة أن تكــون حيــاة االنســان أك ــر عمقـان وتوافقـان وتكيفـان يفــا اعلـ قــادران
. 1984:26 ،عل التعامل السليو والصحيع م ظرو احلياة احمليطة ب (ايعور
 ان املعق يتحق مبجرد وض الفرد ألهدا قيمة ترتب باالرتيام والقناعةEnnons 1986( ويعتقد
. Diener 1982 p. 89( خاصةن إذا كانت تلك األهدا تتالئو م مواردهو وامكاناكو
 عن لري مقابالت م الناجن من معسكرات االعتقاسShantall 1999( وتوصلت دراسة شانتاس
(معسكرات املوت وعن لري حتليل مذكرات سجناء معروفن أيا النااية اىل أن بتمكان املعق أن ييسـر
حتمل املعاناة القاسية والنرر اليها كتحدي ا إجناا واخلرو بتدى مقدار من اخلسائر واالضرار النفسية
. Shantall. 1982 p. 118( .والبدنية
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ويعتقــد فرانكــل ( Frankl 1969ان الفـراا الوجــودي ال يعــد مرضـان بــاملعق الطــا لكنـ حالــة فقــدان
املعــق جتعــل احليــاة ليســت ذات جــدوى وجتعــل املوجــود البشــري (االنســان يشــعر بالوحــدة وانعــدا معــق
احلياة (. Frankl 1969 p.142
وأشــارت دراســة الــيس ( Ellis 1980إن االف ـراد حيققــون املعــق يف حيــاكو ألفــو ميتلكــون أهــدا
يفت ــرون ب تحقيقهــا ،كــون االفـراد القــادرين علـ الفعــل واالجنــاا يشــعرون باالحســا بالرضــا عــن حيــاكو
والسعادة (Ellis, 1990, p.490
ويعتقــد الوجوديــون أنـ أكــرب التحــديات الــي واجههــا املوجــود البشــري يف القــرن العشـرين هــو شــعورهو
املت ايد بفقدان املعق( .الشمري ،2002 ،ص400
بينما فرا نكل أن للوجود البشري ك ري من الدواف ويبق الـداف األهـو واالساسـ هـو حتقيـ املعـق يف
حيات من خالس سك بالقيو املبدعة واجنااات يف حتقي املطال (باترسون ،1990 ،ص. 460
فريى د بشـر  1995ان العالقـة ال وجيـة اإلاابيـة أو تلـك العالقـة ال وجيـة القائمـة علـ التفـاهو يكـون
هلا ارتباط عاس مبعق احلياة والرضا عنها.
ويعتقــد الباحـ أن مفهــو معــق احليــاة هــو الــداف األساسـ للوجــود البشــري مــن هنــا ينــت عــن قيــا
املوجــود البشــري بوض ـ اهــدا قريبــة وبعيــدة املــدى حليات ـ ومــا تتطلب ـ تلــك األهــدا مــن فعــل وحتمــل
للمسلولية وقدرة عل االجناا ويف عكس ذلك سو يواج مصري بفقدان املعـق الـذي اعـل منـ يعـي
حيا نة اائفة أوهامشية جتر اىل االضطراب النفس .
وهنا جاءت فكرة البح احلا الذي يعد حماولة للتعر عل معق احلياة لدى املرشدين واملرشدات
العاملن يف جماس االرشاد النفس والتوجي الرتبوي يف املدار والذين تق عل عاتقهو مسلولية ارع هذا
املفهو يف نفو للبتهو (املسرتشدين .
أهداف البحث:

يهد
 .2تعر
 .1تعر
عل

البح اىل ما يل :
مستوى معق احلياة للمرشدين واملرشدات العاملن يف جماس االرشاد النفس والتوجي الرتبوي.
مستوى معق احلياة للمرشدين واملرشدات العاملن يف جماس االرشـاد النفسـ والتوجيـ الرتبـوي
وف متغري اجلنس (ذكور – انال .

حدود البحث:

يقتصــر البحـ احلــا علـ املرشــدين واملرشــدات العــامل يف جمــاس االرشــاد النفسـ والتوجيـ الرتبــوي
ملــدار املتوســطة واالعداديــة وال انويــة ضــمن حــدود املديريــة العامــة لرتبيــة كـربالء املقدســة وللعــا الدراسـ
 1026 – 1027وللدوامن الصباح واملسائ .
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تحديد املصطلحات:

مفهوم م نى الح ا  -:عر ه
 .3را كل:
((هــو قــدرة الفــرد عل ـ أن يكشــف وبشــكل مســلوس املعــاين احلياتيــة املتتصــلة يف ســلوك ويف مواقف ـ
(Frankl, 1964, p.132
Frankl 1964

 .1اف:
((ه التتكيد عل االستيعاب الواضع لغرض احلياة واالحسا باالجتا والقصدية بوصفها ملشرات
(Ryff, 1989, p.107
للشعور بتن احلياة ذات هد
Ryff 1989

 .1ولمان:
((تقليــل حال ــة الت ــوتر م ــن خــالس اش ــياع الغرائ ـ وال ــدواف واف ــا مــن اخل ــري والرف ــا وحس ــن االختي ــار
(حافظ ،2006 ،ص21
Wilman 1973

ال ريف النظري للباحث:
هو شـعور الفـرد بالرضـا عـن نفسـ وعـن حياتـ وأهدافـ الـي يطمـع مـن خالهلـا حتقيـ غاياتـ كتنسـان
فاعل وقادر عل اإلجناا.
ال ريف االجرائي:
هو الدرجة الكلية الي حيصل عليها املستجي من خالس اجابت عل فقرات املقيا .
الفصل الثاني :االطار النظري
مفهوم معنى الحياة:

ان علــو الــنفس بنرريات ـ القدميــة واحلدي ــة جــاءت لدراســة ســلوإ املوجــود البشــري (االنســان وتتضــع
األسالي واملناه الي كن من حتقي معق حلياتـ باعتبـار هـد أساسـ يصـل اليـ وسـو نعتمـد يف
هذا البح األسلوب الوجودي كالاران نرريان الذي هـو جـ ء مـن الكتلـة ال ال ـة يف علـو الـنفس املللفـة مـن
نررية احلاجات (ملاسلو ونررية الذات (لروجرا  .واألسلوب الوجـودي الـذي ال ميكـن أن نسـمي بنرريـة
كون أسلوب فلسف اشت من مفاهيو من الفلسفة الوجودية مللسسها (كريكجارد .
األسلوب الوجودي:

أن من أهو التتثريات الي مارستها الوجودية عل فروع املعرفـة هـو تتثريهـا علـ علـو الـنفس وتطبيقاتـ
يف جماس االرشاد والعال النفس إذ يعتقد فرانكل :Frankl
ل كينونت اخلاصة ووجود املتمي عن اآلخرين والذي يعكس اجتاهات وقيمت اخلاصة.
 .2أن الش
150

م نى الح ا ي الوجود البشري لدى المر دي والمر دات ال امل

ي مجا اال اد النفسي وال وج ه ال ربوي

 .1االنســان لــيس حالــة تابعــة حلــاالت أخــرى بــل ا ـ النرــر الي ـ عل ـ ان ـ نتــا قدرت ـ يف تطــور ومنــو
الذايت.
 .7يواجـ الفــرد خــالس حيات ـ مــا يقــو ب ـ اجملتم ـ مــن حمــو لش صــيت الــذي يصــل اىل مرحلــة االغ ـرتاب
والشعور بالذن والوحدة والقل (ماكوري ،1982 ،ص. 48
ويشري الدباا اىل أن الوجودية قدمت مجلة من نقاط االنطالت لعلو النفس.
 .2ان الطبيعة اإلنسا نية نع املوجود البشري (الفرد احلرية يف اختيار ما ل وما علي .
 .1ان االنفعاس ليس فكرة بل هو ج ء من وجود الفرد وهو دائو اإلحسا ها.
 .7يــرفت الوجوديــون فكــرة العوامــل البيولوجيــة عنــد فرويــد باعتبارهــا فقــرة حمفـ ة للســلوإ بــل أن الســلوإ
نض لشعورهو بالقل واحلرية (النواب ،1998 ،ص. 203
والوجوديــة تشــري اىل ان الش صــية هلــا وجهــان األوس هــو الش صــية االصــلية وال انيــة هــو الش صــية
ال ائفة.
ويذكر  :Parkأن مفهو االصالة تد جذور اىل بداية تاري ظهور علو النفس الوجودي أو الوجودية
نفسها (Park, 2001, p.60
ويشري أيضان اىل أن الوجود األصيل يتطل من الفرد أن يصن خططان لوجود ويطور أهدافان حليات ت
ارها مـن قبلـ لكـ ال يقـ يف الوجـود ال ائـف الـذي يفـرض عليـ أن يستسـلو لليـت وبالتـا يفقـد معـق
حليات (Park, 2001, p.28
ويعتقد فرانكل ان مفهو املعق الذي ا ا (ارادة املعق ويعين ب سع املوجـود البشـري إلاـاد معـق
يف حيات والذي يعمل بوصف داف للسلوإ ويعتقد ان املعق ل مستوين.
 .2معق احلياة يف اللحرة الراهنة واحلاضرة (اآلن
 .1معق احلياة اجلوهري.
ويف هذا يقوس فرانكل ((إذا كـان مـن املسـتحيل حتديـد معـق احليـاة بطريقـة عامـة فاحليـاة ال تعـين شـيةان
غامضان كوفا تعين شيةان حقيقيان وحمددان للغاية م لما تكون .مها احلياة ايضان حقيقتـ وحمـددة للغايـة فهـذ
فكـل شـ كـائن انسـاين تلـف ومتفـرد ومتميـ وال ميكـن مقارنـة انسـان
املها تشكل مصـري الشـ
بتنســان آخــر وال مصــري انســان مبصــري انســان آخــر .أن كــل موقــف يتمي ـ بتفــرد وم ـ ذلــك توجــد دائم ـان
إجابة صحيحة واحدة فق للمشكلة الي يفرضها املوقف الراهن (. Frankl 1982 p.109
ومعق احلياة عند فرانكل يعد اكتشا العام بوصف عاملان ذي معق إذ ال ميكن افرتاض وجود املعـاين
وكتفا خل ذاتية بل أن مهمة االنسان تكمن يف البح عن املعق واكتشـافها ،وهـذ املهمـة تتحقـ مـن
خالس ثالل لرت تلفة:
 .2القــيو االبداعيــة  Creative Valuesمــن خــالس مــا ميــنحهو الفــرد للعــام مــن منجـ ات إبداعيــة ذات
فائدة وقيمة من تلف اجملاالت.
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 .1القيو املوقفية  attitudinalمن خالس مواجهة املوجود البشري (االنسان ملتاق الوجودي وتتقلم م
الر ــرو الس ــليمة واخل ـربات الص ــعبة امل ــلثرة ال ــي ال ميك ــن تفاديه ــا م ــل االم ـراض امل من ــة والكـ ـوارل
الطبيعية.
 .7قــيو اخلــربة  Experientialوتــتيت مــن خــالس مــا حيصــل عليـ املوجــود البشــري (االنســان مــن خـربات
إاابية يف جماس اجلماس والعالقات اإلنسانية ،أذ أن الوجودية اذا م يستطي الفرد أن يبلل املعق فتن
قــد يعــاين اخلـواء الوجــودي  Existeut Vacuumأو الالمعــق  Meaning lessnessوحتــت ظــرو
مســتدمية فــتن خــربة الالمعــق ميكــن تــلدي اىل العصــاب الوجــودي الــذي يســتدع عالج ـ بتســلوب
العال باملعق (Frankl, 1982 p.136
مصادر معنى الحياة:

حدد كرومباخ و مولي  Crumbangh mohalich 1969أربعة مصادر اد االنسـان فيهـا ملـا حيقـ
ل معق حيات وه :
 .2القناعة يف احلياة
 .1القدرة عل وض أهدا حمددة واجنااها
 .7ان يكون الفرد لدي قدرة عل السيطرة عل حيات .
 .6االست ارة واحلما واجلد يف احلياة.
الحرية ومفهوم معنى الحياة

من املفاهيو الي تناولتها الوجودية هو احلرية باعتبارها خاصية مهمة للوجود البشـري .أذ يعـد املوجـود
البشري هو اجلوهر الذي يقرر ونتار بفضل احلرية الي تعين مواجهة الغرائ أو الن عة املوروثة واالجتماعية
والي منها العالقة باآلخر.
ويقوس يف هذا (( Lebon 2001لقد وجدت أرب معطيات للوجود ه عل او خاص ذات عالقة
بالعال واإلرشاد النفس يف قضية املـوت لكـل منـا وألولةـك الـذين اـبهو واحلريـة لصـن حياتنـا كمـا نريـد
وتفردنا النهائ ومعق احلياة (. Lebon 2001 p.1
ويعتقد الباحـ بـتن احلريـة هـ احـدى املفـردات احلياتيـة الـي تقـود املوجـود البشـري اىل الشـعور مبعـق
احلياة ،فال معق للحياة بدون احلرية الي ن املوجود البشري القدرة عل االختيار والقرار من أجل حتقي
األهدا .
الحب ومعنى الحياة:

يفعد معق احليـاة دافعـان اساسـيان يـدف املوجـود البشـري اـو احلـ ويقـوس فرانكـل (االنسـان يسـتطي أن
يعطـ معــق حلياتـ بالتمســك بــالقيو املبدعــة وإجنــاا املطالـ ومعــق أن ختــرب انســانان واحــدان متفــردان هــو أن
حتب  ،واحل هو أقص أو أعل هد للكائنات البشرية وأن حياة االنسان إمنـا تكـون مـن خـالس احلـ
(باترسون ،1990 ،ص460
ويف أن حي
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ويعتقد الباح ان معق احليـاة يتحقـ للموجـود البشـري مـن خـالس حتقيـ غايتـ أو أهدافـ الـي يعـد
احل اك رها تتثريان ،فباحل منتلك معق حلياتنا.
القيم ومعنى الحياة:

ميي  Rokeachبن نوعن من القيو:
أوالن :القـيو الغائيـة  :Terminal Valuesوهـ القــيو الـي تشـري اىل أهــدا وغايـات الوجـود البشــري
وتتضمن بدورها:
أ -القيو الش صية :م ل احرتا الذات ،الرغبة ،معق احلياة.
ب -القيو االجتماعية :م ل املساواة ،والسال  ،احل .
ثانيان :القيو الوسيلية  :Nstrument Valuesوالـي تشـري اىل أسـالي السـلوإ املـلثر يف احلصـوس علـ
النتائ وتعديلها وتتحق بالقيو املتعلقة:
أ -الكفاءة  Competenceم ل التمكن والطموم والشجاعة وسعة اخلياس.
ب -االخالت  Moralityم ل حتمل املسلولية والتسامع لتوفري معق احلياة( .خليفة ،1992 ،ص68
ويعتقد ريكر  Reker 2000أن القيو ل حجر األسا ملصادر احلياة ومعناهاReker, 2000, ( .
p.51

ويعتقــد الباح ـ أن قــيو املوجــود البشــري الش صــية الــي يتبناهــا يف حيات ـ وهــو متفــرد يف االميــان هــا
ومتحمل مسلولية تفرد سو تقود اىل الشعور مبعق حليات .
الدراسات السابقة:

الد اسات ال رب

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ت عنوان الدراسة
الباح
 2العالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري تعـ ــر العالقـ ــة بـ ــن جمموع ـ ـ ـ ـ ــة
ال وجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  1995العالق ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال وجي ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
وعالقتهـ ــا بالسـ ــعادة املت وجن
وعالقته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
والرضا باحلياة
بالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعادة
والرضا باحلياة
العينة

أهو األهدا

األداة

ابرا النتائ
ان العالق ـ ــة ال وجي ـ ــة
اإلاابي ـ ـ ـ ـ ــة مرتبط ـ ـ ـ ـ ــة
بالس ـ ـ ـ ــعادة والرضـ ـ ـ ـ ــا
باحلياة

الد اسات االجنب

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ت عنوان الدراسة
الباح
 2الش ــعور مبع ــق  Kinnerتع ــر العالق ــة ب ــن مراهقن
العينة

أهو األهدا
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ابرا النتائ
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احلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة 1994
وعالقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات
لدى املراهقن
 1فقـ ــدران معـ ــق Lants
احلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة 1994
وعالقت ب يادة
الوان

ت ــدين الش ــعور مبع ــق
احلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة وتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
امل درات

مبعــق احليــاة يشــكل
____ نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيان
ي ـ ــدف املـ ـ ـراهقن اىل
تعال امل درات

هـ ـ ــل هنـ ـ ــاإ عالقـ ـ ــة جمموع ـ ـ ـ ـ ــة مقابالت ان اإلحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بـ ــاملعق عنـ ــد بعـ ــت
بـ ـ ـ ــن معـ ـ ـ ــق احليـ ـ ـ ــاة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
العوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دفعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
واالفـ ـ ـ ـراط يف اي ـ ـ ــادة العائالت
لألك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفراط
الوان
وال ـ ــذي ق ـ ــاد ل ي ـ ــادة
يف الوان

الفصل الثالث :منهج البحث واجراءاته
إجراءات البح :
يتضــمن هــذا الفصــل وصــفان جملتمـ البحـ وعيناتـ واإلجـراءات الــي يتبعهــا الباحـ لتحقيـ أهــدا
حب ـ ـ وأس ــلوب اختي ــار العين ــة واألدوات املس ــتعملة جلميـ ـ البيان ــات وأه ــو الوس ــائل اإلحص ــائية ملعاجلته ــا
وحتليلها.
مجتمع البحث :Population of Rescarch

تكـون جمتمـ البحـ احلـا مـن املرشـدين واملرشــدات العـاملن ضـمن مديريـة تربيـة كـربالء املقدســة يف
م ــدار املتوس ــطة واالعدادي ــة وال انوي ــة للع ــا الدراسـ ـ  1026 – 1027إذ بل ــل الع ــدد الكلـ ـ (189
مرشدان ومرشدة منهو ( 106ذكور و ( 83انال .مواعن عل بعت مدار كربالء.
إجراءات بناء األداة (املقياس):

يتطل ـ البح ـ بن ــاء أداة لقي ــا مفه ــو مع ــق احلي ــاة ل ــدى املرش ــدين واملرش ــدات الع ــاملن يف جم ــاس
االرشــاد النفس ـ والتوجي ـ الرتبــوي يف مــدار ك ـربالء .وقــد اعتمــد الباح ـ األســس اآلتيــة يف بنــاء األداة
وه :
 .2نوع القيا
 .1أسلوب القيا
 .7لريقة القيا
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 -3وع الق ا :
اعتمــد الباح ـ يف حب ـ احلــا عل ـ القيــا الســيكومرتي  Psychometryالــذي يقــو عل ـ مقارنــة
درجة املستجي بدرجات املتوس العا لآلخرين.
 -1أسلو الق ا :
اسـتعمل الباحـ أسـلوب التقريـر الـذايت  self – reportبكونـ يبعـد الباحـ عـن الذاتيـة يف احلصـوس
عل البيانات فضالن عن سهولة التصحيع وتقليل اجلهد (الكبيس  ،1987 ،ص. 143
 -1ريق الق ا :
اعتمد الباح لريقة ليكرت  Likertيف القيا
خطوات بناء األداة (املقياس):

أن بناء األدوات او املقاييس يتطل االلالع عل الدراسات السابقة واملقاييس ذات العالقـة مبفهـو
البح ا إذ الل الباح عل املقاييس االتية:
 .2اختبار الغرض من احلياة (.The purpose in life pil
 .1قائمة تقدير احلياة (.Life Regard Index LRI
ص ات الفقرات:
بعد الالع الباح عل الدراسات السابقة واملقاييس قا مبا يتيت:
 صياغة  17فقرة بشكل أو ومبا يغط مجي جماالتصالح الفقرات:
يشــري  Allenاىل ان صــالحية الفقـرات وصــدقها يتحقـ بفحـ
1979, p.96

املقيــا مــن قبــل اخلـرباء (

Allen,

ولتحقي ـ ذلــك قــا الباح ـ بعــرض الفق ـرات عل ـ اخل ـرباء واحملكمــن ذو اخلــربة يف هــذا اجملــاس لبيــان
آرائهو يف صالحية الفقرات واجملاالت الي ه :
احلياة البيةية العامة
أ احلياة االسرية ب احلياة املهنية (يف املدرسة
أ احلياة االسرية:
هـ شــعور املرشــد أواملرشــدة بالســعادة والرضــا عــن عائلتـ ملــا يتلقــا مــنهو مــن معاملــة وعالقــة يســودها
احل واالحرتا والتعاون.
ب احلياة داخل املدرسة:
هـ شــعور املرشــد أو املرشــدة بالســعادة والرضــا عــن عملـ داخــل املدرســة مــن خــالس مــا يقــد للطلبــة
واإلدارة واهليةة التدريسية ورضاهو عن .
احلياة يف البيةة العامة:
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ه شعور املرشد أو املرشدة بالرضا والسعادة عن البيةة العامة كاحمللـة أو اجلـريان واألصـدقاء واالقـارب
وما تربط هو من عالقات اجتماعية صميمية.
وكذلك احلكو عل بدائل اإلجابة وه :
تنطب عل َّ ك ريان جدان ،تنطب عل َّ ك ريان ،تنطب عل َّ بدرجة متوسطة ،تنطب عل َّ قليالن ،ال تنطب
ومت اإلبقاء عل ( 10فقرة وحذفت ( 7فقرات بتتفات أك ر من .%80
أسلو تصح األدا (المق ا ):
ان األداة مت صياغة فقراكا باجتاهن (إااي – وسلا ةمس بدائل أعطيت أواان تراوحت بن ( – 1
 5حس ـ تسلس ـل اإلجابــة بالنســبة للفق ـرات اإلاابيــة وأيض ـان أعطيــت أواان تراوحــت بــن (5 – 1
للفقرات السلبية.
ع ن ال جرب االس طالع :
كــد هــذ التجربــة التح ـ مــن وضــوم تعليمــات اإلجابــة ووضــوم الفق ـرات وال ـ من الــذي تســتغرق
ل جابـة وتتلفــت العينــة مــن ( 20مرشــد ومرشــدة وتبــن ان التعليمـات واضــحة والفقـرات واضــحة والـ من
هو ( 15دقيقة.
ع ن ال جرب األساس :
بلــل افـراد العينــة األساســية ( 200مرشــد ومرشــدة وفقـان ملــا يشــري اليـ  Nunnallyاىل ان نســبة عــدد
افـراد العينــة اىل فقـرات املقيــا اـ ان يكــون أو ال يقــل عــن نســبة ( 1: 5وذلــك لتقيــل وقــوع الصــدفة
(. Nunnally, 1978, p.262
مؤ رات الصدق:
 -3الصدق الظاهري:
يشـري ابيـل  Ebel 1979اىل ان افضـل وسـيلة الســت را الصـدت الرـاهري هـ قيـا عـدد مـن اخلـرباء
واحملكمن بتقدير مدى يل فقرات املقيا للراهرة املراد قياسها (. Ebel 1979 p.79
وقد حتق هذا النوع من الصدت يف فقرة صالحية الفقرات .أنرر ص.24
 -1صدق البناء:
أوال :أسلو المجموع الم طر :
لغرض است را القوة التمي ية هذا األسلوب اتب الباح اخلطوات التالية:
أ -رت الدرجات الكلية ترتيبان تنااليان من اعل درجة اىل ادى درجة يف املقيا .
ب -مت اختيــار اعل ـ ( %27مــن الــدرجات ألل ـ عليهــا (اجملموعــة العليــا وأدى ( %27مــن الــدرجات
وألل عليها (اجملموعة الدنيا .
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ت -اســت دا االختبــار التــائ  Te-Testلي بــت مســتقلن ملعرفــة داللــة الفــروت واتضــع ان مجي ـ فق ـرات
املقيا يفي ة عند مستوى داللة ( 0.05واجلدوس رقو ( 2يوضع ذلك
جدوس رقو (2
اجملموعة الدنيا
اجملموعة العليا
القيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
الفقرة
االاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
االاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
الدالىل
التائية
املتوس
املتوس
املعياري
املعياري
*
5.390
0.7730
1.6538
0.8214
2.2500
2
*
3.366
0.5213
1.2596
0.7729
1.5673
1
*
4.052
0.3922
1.0385
0.6956
1.3558
7
*
7.872
0.4034
1.0481
0.9113
1.8173
6
*
2.413
0.6086
1.3077
0.7623
1.5385
5
*
8.986
0.5153
1.2115
0.8486
2.0865
4
*
7.441
0.8648
1.5962
0.8116
2.4615
3
*
4.929
0.5305
1.2404
0.8414
1.7212
8
*
8.202
0.4043
1.1442
0.8535
1.9038
9
*
9.111
0.4645
1.1635
0.8744
2.0481
20
*
6.117
0.4572
1.1827
0.7911
1.7308
22
*
2.691
0.4338
1.0769
0.6303
1.2788
21
*
9.148
0.5257
1.2308
0.8596
2.1346
27
*
4.006
0.6691
1.3654
0.8439
1.7885
26
*
5.197
0.5001
1.2981
0.8000
1.7788
25
*
7.971
0.6501
1.4327
0.8503
2.2622
24
*
10.375
0.3445
1.0865
0.9105
2.0769
23
*
7.679
0.6181
1.2115
0.7482
1.9423
28
*
5.819
0.6379
1.4712
0.8275
2.0673
29
*
10.564
0.5023
1.2596
0.8243
2.2596
10
ثا ا :أسلو عالق الفقر بالد ج الكل للمق ا
يقــو هــذا األســلوب علـ ارتبــاط درجــة كــل فقــرة مــن فقـرات املقيــا بالدرجــة الكليــة للمقيــا نفسـ
(عبد الرمحن ،1983 ،ص184
جدوس ( 1يوضع ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقيا معق احلياة
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الداللة

درجة االرتباط

ت
0.32
2
0.33
1
0.27
7
0.37
6
0.47
5
0.41
4
0.45
3
0.22
8
0.24
9
0.39 20
0.26 22
0.39 21
0.35 27
0.19 26
0.24 25
0.26 24
0.36 23
0.27 28
0.47 29
0.31 10
* دالة عند مستوى 0.05

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

النبات:
يعد ال بات ضرورة عل الرغو من ان مقيا الصدت هو مقياسان ثابتان (فر  ،1980 ،ص232
وقا الباح بإجراء نوعن من ال بات تا.
 -3أسلو ال جزئ النصف :
قســو الباحـ فقـرات املقيــا اىل نصــفن بطريقــة (فــردي – اوجـ بعــد أن تتكــد الباحـ مــن عــد
وجــود تبــاين داس احصــائيان بــن نصــف املقيــا إذ بلغــت القيمــة التائيــة ( 0.71وه ـ أقــل مــن اجلدوليــة
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( 1.98وأظهرت النتائ أن معامالت االرتباط كانت ( 0.76وملا كانت الدرجـة املسـت رجة هـ نصـف
املقيا فقد مت تعديلـ بتسـتعماس معادلـة سـبريمان – بـراون ( Sperman – Brownثورنـدايك و هـيجن،
 ،1989ص78 - 3
فبلغــت قيمــة االرتبــاط ( %83وهـ قيمــة ثبــات عاليــة اذا مــا قورنــت بقــيو ال بــات للمقــاييس األخــرى
(الغري  ،1977 ،ص659
 -1أسلو إعاد االخ با :
يعـد هـذا األســلوب مــن أك ــر األســالي اســتعماالن يف حسـاب ال بــات (Anastasi, 1971, p.116
ولتحقي ذلـك قـا الباحـ وبعـد مـرور أسـبوعن علـ تطبيـ (عينـة التحليـل االحصـائ بإعـادة التطبيـ
ملقيا مرة أخرى عل عينة بلل عددها ( 25مرشد ومرشدة العاملن ضمن مـدار كـربالء املقدسـة .ت
حس ـ معامــل ارتبــاط (بريســون بــن درجــات العينــة يف التطبي ـ األوس وبــن درجــاكو يف التطبي ـ ال ــاين
فبلغت قيمة االرتباط (. %81.5
التطبيق النهائي:

قـا الباحـ بتطبيـ املقيـا علـ عينـة بلغـت ( 50مرشـد ومرشـدة فقـ وذلـك لصـغر حجـو جمتمـ
البح البالل ( 189مرشدان ومرشدة كان منها ( 32مرشدان و ( 18مرشدة.
الوسائل اإلحصائية:








ت است دا الوسائل اإلحصائية االتية لغرض معاجلة البيانات احصائيان لتحقي اهدا البح .
االختبار التائ  T – testلفةتن مستقلتن.
معامل ارتباط بريسون Person Correlation coefficient
معامل سبريمان – براون Spearman – Brown Formulas
االختبار التائ لبعد واحد T- test one sample case
معادلة الفاكروبناخ ل نسان الداخل Cronbach Alpha
حتليل التباين التائ Tow-way Variance analysis

الفصل الرابع :النتائج وتفسيرها
عرض النتائج وتفسريها:

سو يتو يف هذا الفصل عرض النتائ وتفسريها وفقان ألهدا البح يف الفصل األوس.
بعــد إن مت بنــاء أداة البح ـ (املقيــا مت تطبيقهــا عل ـ عينــة بلغــت ( 50مرشــدان ومرشــدة .ظهــرت
النتائ التالية:
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الهدف األو :
تع ــر مس ــتوى مع ــق احلي ــاة يف الوج ــود البش ــري ل ــدى الع ــاملن يف جم ــاس االرش ــاد النفسـ ـ والتوجيـ ـ
الرتبوي.
ولتحقي هذا اهلد قا الباح باستعماس احلاس اال
أ -حسـاب املتوسـ احلســاي للــدرجات الكليــة علـ مقيـا مفهــو معــق احليــاة املكــون مــن ( 20فقــرة
وجلمي افراد العينة احلالية البالل ( 50مرشدان ومرشدة ويبلل ( 75.63وباارا معياري (. 26.10
ب -حس ــاب املتوسـ ـ النر ــري ملقي ــا مفه ــو مع ــق احلي ــاة فبل ــل ( 60ب ــاارا معي ــاري بل ــل (ص ــفر
(الغري  ،1977 ،ص. 50
ت -ولغــرض إاــاد داللــة الفــرت احصــائيان مت اســتعماس االختبــار التــائ  T- testلعينــة واحــدة (فركســون،
 ،1991ص 202وجدوس رقو ( 3يوضع ذلك
جدوس (3
املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ القيمة التائية
مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ االاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
الداللة
اجلدولية الداللة
النرري
احلساي املعياري
العينة
احملسوبة
دالة
0.05
1.96
15.61
60
27.10
75.63
50
يتبــن مــن خــالس اجلــدوس رقــو ( 3ومــن خــالس مقارنــة املتوسـ احلســاي لــدرجات العينــة علـ فقـرات
معق احليـاة والبـالل ( 75.63بـاارا معيـاري ( 27.10إن املتوسـ احلسـاي أعلـ مـن املتوسـ النرـري
البــالل ( 60وإن الفــرت داس إذ بلغــت الي ـ القيمــة التائيــة احملســوبة ( 15.61وه ـ اكــرب مــن القيمــة التائيــة
اجلدوليـة ( 1.96عنــد مسـتوى  %5وهــذا يعــين ان عينـة البحـ احلـا تتمتـ بالشــعور العـا مبعــق احليــاة
وهذ النتيجة ملشر إااي يدعو اىل التفا س واالظمةنان عل سالمة ش صية املرشد واملرشدة.
الهدف النا ي:
تعر مستوى معق احلياة يف الوجود البشري وفقان ملتغري اجلنس (ذكور – انال ولغرض حتقي ذلك
مت استعماس االختبار التائ  T- testلعينتن مستقلتن واجلدوس رقو ( 4يوضع ذلك
جدوس (4
القيمة اجلدولية
مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االاـ ـ ـ ـ ـ ـرا
الداللة
اجلنس
اجلدولية الداللة
املعياري
احلساي
العينة
احملسوبة
26.6
76.31
65
ذكور
دالة
0.05
1.46
15.41
27.46
74.32
25
انال
يتبـن مـن اجلـدوس أعـال ان املتوسـ احلســاي للـذكور والبـالل ( 76.31بـاارا معيـاري ( 26.6هــو
اعل من املتوس احلساي ل نال والبالل ( 74.32باارا معيـاري ( 27.76كمـا بلغـت القيمـة التائيـة
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(0.05

احملســوبة ( 15.41وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة اجلدوليــة البالغــة ( 1.96ظهــر افــا دالــة عنــد مســتوى
وهذا يعين ان الذكور يتمتعون مبستوى اعل من االنال يف معق احلياة والباح يفسر هذا الفـرت لصـاش
الذكور بتن نتيجة لبيعية ملا يتمت ب الرجل يف اجملتم العراق من حرية يف اشباع حاجات وملا تتعرض ل
املرأة العراقية من كبت وكبع حلاجاكا وحريتها بفعل التقاليد والعادات االجتماعية.
إذ من واجبهما ارع املعق يف نفو املسرتشـدين ،وهـذا يـدس علـ قـوة الش صـية العراقيـة رغـو مـا ميـر
ها من ظرو صعبة يف الوقت احلاضر.
االستنتاجات:

 .2أن (املرشد واملرشدة العاملن يف جمـاس االرشـاد النفسـ والتوجيـ الرتبـوي يف مـدار كـربالء املقدسـة
يتمتعون مبستوى عاس من معق احلياة يف الوجود البشري.
 .1توجد فروت دالة احصائيان ملستوى معق احلياة يف الوجود البشري وفقان ملتغري اجلنس ولصاش الذكور.
التوصيات:

 .2االهتمــا بــالبحول الــي جتــري عل ـ (املرشــد واملرشــدة العــاملن يف جمــاس االرشــاد النفس ـ والتوجي ـ
الرتبــوي واالخــذ بتوصــيات تلــك البحــول كمنطلقــات أساســية اىل قـرارات تكفــل تطــوير ش صــياكو
والتعر عل مشكالكو وحلها.
 .1إقامة دورات تطويرية (للمرشد واملرشدة لتطوير مهاراكو يف التعامل م اآلخـرين باألسـلوب العلمـ
ليكونوا عل دراية كافية بكيفية عد التتثر مبا يواجهون من مشـكالت قـد تنشـ علـ ش صـياكو
وتسب هلو فقدان املعق حلياكو مستقبالن.
 .7ويوص الباح واارة الرتبيـة االهتمـا (باملرشـد واملرشـدة مـن خـالس الوقـو علـ معوقـات عملهـو
وجتنبهو الوقوع يف مشكالت مهنية واجتماعية مستقبالن.
املقرتحات:

 .2اجراء دراسات أخرى كد اىل إااد العالقة بن معق احلياة ومتغريات أخرى نفسية.
 .1اجراء دراسـات أخـرى تنـاوس متغـريات أخـرى يف ش صـية املرشـد واملرشـدة العـاملن يف جمـاس االرشـاد
النفس والتوجي الرتبوي.
المصادر
املصادر العربية:

 .2القرآن الكر .
 .1ايعور ،عل ( ، 1984مذاه علو النفس ،دار االندلس ،بريوت ،ط.5
 .7الشمري ،أمحد عل ذياب ( ، 2002اإلرهاب لدى فاقدي الوالدين يف دور الدولة واقرافو مـن غـري
فاقدي الوالدين يف مدينة بغداد كلية الرتبية ،اجلامعة املستنصرية( ،رسالة ماجستري غري منشورة .
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 .6باترســون –ي-ه ـ  1990نرريــات االرشــاد والعــال النفسـ  ،ترمجــة حامــد عبــد الع يـ الفقـ  ،ط،2
دار العلو للنشر ،الكويت.
 .5النواب ،ناج حممود ( 1998األسس النررية واملنهجية للعال النص الوجودي ،جملة علـو تربويـة
نفسية ،العدد .2
 .4عبد الرمحن ،سعد جالس  1983القيا النفس  ،مكتبة الفالم ،بريوت.
 .3ثورندايك ،روبرت ،وال ابي هيجن ( 1989القيا والتقـو يف علـو الـنفس والرتبيـة ،ترمجـة عبـد ا)
الكيالين ،وعبد الرمحن عد  ،مرك الكت األردين.
 .8فر  ،صفوت ( 1980القيا النفس  ،دار الفكر العري ،القاهرة.
 .9الغري  ،رم ية ( 1977التقو والقيا النفس والرتبوي ،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة.
 .20فركو  ،جور ( 1991التحليل االحصائ يف الرتبية وعلو النفس ،ترمجة هذا العكيل  ،واارة الرتبية
والتعليو العا والبح العلم  ،بغداد.
 .22فرانكل ،فكتور ( 1982االنسان يبح عن املعق ،ترمجة د .للعت املصري ،القاهرة.
 .21اهلاب  ،حممد السيد  1978دعائو الصحة النفسية ،املكت اجلامع احلدي  ،اإلسكندرية.
 .27الشرقاوي ،مصطف خليل  1983علو الصحة النفسية ،دار النهضة العربية ،بريوت.
 .26الكبيس  ،وهي جميد  1987لرت البح يف العلو السلوكية ،1 ،مطبعة التعليو العا .
 .25ماكوري ،جون ( 1982الوجودية ،ترمجة :اما عبد الفتام ،سلسلة عام املعرفة ،الكويت.
املصادر االجنبية:

1. Shantall (1982) relationship of spirituality to cognitive and moral
development and purpose in lice. An exploralory in vestigation
counseling and values.
2. Lebon (2001) Existential psychotherapy
3. Frank L. V.E. (1964). Man's search for meaning: An Introduction to
Logotherapy. London: Hodder and Stoughton.
4. Frank L. V. (1969) The will to meaning: Foundation and applications of
Logatherapy. New York Penguin In: wons (1999). Living with Dignity
and Palliative counseling.
5. Frank L. V. E (1986) The Doctor and the Souli from Psychotherapyt.
logotherapy. New York: Vintage Books.
6. Crumbangh, J. C, and Maholick, L.T. (1969) A experimental stady in
existentialism: The psychometric approach to Frankl's concep of
noogennic neurosis Journal of clinical Psychology 20, 200, 207.
7. Crumbangh, J. C, and Maholich, L.T (1969). Manual of Instruction for
the Purpose in life test. Muster. Psyehometric Affiliates.
8. Allen M. J. and Yen, W. N. 1979, Measurement theory. California.
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9. Diener, E. D. and Fujta, F(1992) Extravesion and subjective well –
being in U.S, National sample U.S.A.
10. Ellis (1980) the prinoiple and Paractice crational comotive Theroapy,
London. studies.
11. Nunnally, J. C (1978) Psychometric theory Ms Graw Hill, New York.
12. Ryff, C. D. (1989) Happiness is every thing is it exploration on the
meaing of psyochological well being Journal of personality and sacial
psychology vol. 57.
13. Park, James (2001) our Existential Perdicament, Lone lines.
Depression, Anxiety and Death.
14. Reker, G.T. (2000). Theoretical perspective, dimsmensions, and
measurement of existential meaning. In G. T. Reker and K.
chamberlain (Eds), Explorins existential meaning: Optimizing human
development a cress the life span (pp. 39 – 55) Thousand Oaks, (A:
sage).
15. Lebon, T (2001): Existential Psychotherapy,
http://www.members.com.

المعحق

ال
تنطب

:مقياس معنى الحياة بصيةته النهائية

َّ تنطب عل
بدرج ـ ـ ـ ــة
ك ـ ـريان
جدا ك ريان متوسطة قليالن
ن

الفقرات

ت

أجد صعوبة يف التعامل م املسرتشدين

2

أكر عمل لك رة اع ملشاكل املسرتشدين

1

تلموين إدارة املدرسة عل التقاعس يف عمل

7

اشـ ـ ـ ــعر بـ ـ ـ ــالف ر عنـ ـ ـ ــدما اجنـ ـ ـ ــع يف حـ ـ ـ ــل مشـ ـ ـ ــكلة
للمسرتشد

6

اعتقد ان مهنة االرشاد يفلة

5

حصلت عل احرتا وتقدير املسلولن

4

اشعر بال قة بالنفس عندما أتعامل م املسرتشدين

3
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8

اشعر ان ش صيي مقبولة من قبل املسرتشدين

9

اشعر بالف ر النتمائ لعائلي

 20اعتقد أن حيايت العائلية مهددة باالفيار
 22أ ق لوكنت يف عائلة أخرى
 21افكر باالنتحار لل الص من حيايت
 27اجد صعوبة يف كس األصدقاء
 26اشعر باالنسجا م قيو جمتمع
 25اشعر ان أصدقائ حيبونين
 24أ ق لو اعود لفالن
 23اشعر بالسعادة م عائلي
 28اشعر ان عائلي متعاونة مع
 29اشعر ان احلياة يفتعة
 10اعتقد ان للنا وجهن
أسماء الخرباء واملحكمني:

مكان العمل

ت االسـ ـ ــو
2

أ . .د .أمحد عبد احلسن االايرجاوي

جامعة كربالء – كلية الرتبية

1

 .د .إميان نعمة كاظو

الكلية الرتبوية املفتوحة – كربالء

7

أ . .د .أاهار حممود الربيع

اجلامعة املستنصرية – كلية الرتبية

6

أ . .د .اين عبد الكاظو غامن

معهد املعلمات – بغداد
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الكلية الرتبوية املفتوحة – كربالء

.
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يلويوا االناضول (تاريخهم و يقائدهم)

)Alawites of Anatolea (Their history and Ideologies
()1

Dr. Mahdi Jamali Far
Dr. Mehri Idreesi

د .مهدي جمالي فر
()2
د .مهري ادريسي

الملخص
تع ـ ـ ّد الطائفـ ــة العلويـ ــة  -البكتاشـ ــية احـ ــدى أهـ ــو الطوائـ ــف العقائديـ ــة يف تركيـ ــا .وقـ ــد قـ ــدرت بعـ ــت
االحصائيات اعداد هذ الطائفة بـ  25مليون نسمة( ، هلذا عدت من االقليات الكبرية ،إذا ما وضـعت
يف مواجهــة الطائفــة الســنية الغالبــة يف تركيــا .و ألرتبــاط هــذ الطائفــة بالتشــي بوصــفها علويــة اجلـذور فقــد
أثارت جدال لدى الباح ن ت عن تسا الت عدة لعل أتها ،ماهية جذورها التارنية؟ و ما ه أهو
التحوالت التترنية الي رافقت نشتكا و تطورها ،و ما ه مراحل تكوينها العقائدي؟
المقدمة
و علـ كــل مــن ناصــر و آمــن
تطلـ تســمية العلــوي بصــورة عامــة نســبة اىل علـ بــن اي لالـ
بغــت النرــر عــن مــا إذا كــان عاصــر االمــا علـ أ م يعاصــر .
ةالفتـ بوصــف وصــيا لرســوس ا)
 - 2لال دكتوراة جامعة بيا نور /ايران.
 - 1عضو اهليةة العلمية /جامعة بيا نور /إيران.
( الرــرو الولنيــة و املذهبيــة يف تركيــا ادت اىل التعمــد علـ االتــاس حــوس نســمة احلقيقيــة للعلــوين ،فهنــاإ اخــتال شاس ـ
حــوس االحصــاء الــذي يــتو اعالنـ مــن احلكومــة الرتكيــة و مــا يعلنـ العلويــون ألنفســهو .فقــد اعلــن العلويــون يف عــا  2989أفــو 10
مليـون نسـمة لكـن قــد اعلـن بعـت احملققـن أن هــذ النسـمة ال تتجـاوا  5ماليــن .لكـن حسـ بعـت الشـواهد املوجـودة و بعيـدا عــن
االفراط و التفري بإمكاننا أن نقوس يعي اليو أك ر من  25مليون علوي يف تركيا.
)Yaman, ali, Alevilik Bektaşilik nedir? In: www.Alevibektaşi.org

مل يد من التفاصيل حوس االحصائيات امل تلفة حوس العلويون راج :

üzüm, Ilyas, Günümüz Aleviliği, İstanbul, Tȕ rkiyede diyanet vakfi, 2000, s 20
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فاالميان بإمامت تض املسلو يف خانة التشي و من شاي باملبايعة ل  .لكن من قرن التاس العشـر و حـع
االن استعمل حمققوا الرتإ و الغربين للمجتمعات الدينية – العرفانية يف آناضـوس و منطقـة البلقـان .و يف
البدايــة االمــر كــان يطل ـ علــيهو ق لبــاش ،ختت ـ ج ـ  ،ايشــي  ،ابــداس ،تــورالت ،حــرويف و يف مفهــو اعــو
 .و اليو لفظ
قلندري و بكتاش  .و استعماس عنوان العلويون يعين أفو يغالون بالنسبة لالما عل
العل ــوي يف تركي ــا ،يفطلـ ـ علـ ـ أقلي ــة خاص ــة ،وهل ــذ الطائف ــة يف ال قاف ــة الرتكي ــة أ ــاء تلف ــة ،م ــن أته ــا
(7
(البكتاشية وهو أتباع لريقة احلا بكتاش و اخلراساين.
شــكلت اهلجـرات الــي انطلقــت مــن ايـران و آســيا الوســط بعــد االجتيــام املغــو هلــذ املنــال تيــارين
تلفن يف املنطقة فمنهو من فضل العي يف املدن و منهو من واصـل حياتـ القبليـة البدويـة يف التنقـل و
الرحاس بن الصحاري و االريا  ،األمر الذي أدى اىل أختال االجواء السياسية و العقائدية بن الريف
و املدينة و يفا ساعد عل استفحاس أمر الطريقة الصوفية البكتاشية أتاس احلكا (سالجقة الرو حلقوت
(6
البدوين يف الدولة.
أمــا اعمــاء وقــادة العشــائر الــذين لبس ـوا اهــاب البــابوات يف آســيا الصــغرى ،يف احلقيقــة هــو اســتمراران
للطريقة الشامانية يف آسيا الوسط الي كانت جت العشائر لاعتهو .و ما داحلركة البابائيةد( 5إال فضـة
احتجاجية ضد الرلو و اجلور حي تتسسـت بقيـادة احـد هـلالء البابـاوات يف القـرن السـاب  ،الـذي كـان
الرحــل املهــاجرين اىل األناضـوس .وبعــد فشــلها ،إلتــف بقايــا هــذ احلركــة
يسـع اىل افــاء الرلــو علـ البــدو ّ
(4
حوس احلا بكتاش و (أحد خلفاء قائد احلركة البابائية و من هنا تتسست دالطريقة البكتاشيةد.
إنقسـو أتبــاع هــذ الطريقــة اىل قســمن :البكتاشــية القرويــة ،والبكتاشــية املدنيــة .وعنــدما بــدأت الــدعوة
الصــفوية يف األناضــوس إنضــو البكتاشــيون القرويــون الــيهو ،و كــانوا مــن معارض ـ احلكومــة ،ويســمون بـ ـ
دالق لبــاشد .و م يكــن هنــاإ تعريــف دقي ـ للق لبــاش .فف ـ الوثــائ الع مانيــة كــانوا يســمون ب ــ :ال نــدي ،
والرافض  ،والشيع  ،وامللحد ،إالّ أفو اشتهروا فيما بعد بـدالعلويند .لكن بق الق لبـاش ا ـا تترنيـا هلـو
ويعــين ذوي الــر و احلمـراء ألفــو كــانوا يرتــدون قبعــات محـراء ذات اثــين عشــر شــقة .ومبــا أن الق لبــاش يف
الوثائ الع مانية كانت تعين املرتـد واملتمـرد ،فـان ق لبـاش اسـتبدلت بـالعلوين وصـاروا جـ ءان مـن اجلماعـات

Kutlu, Sönmez, Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi veya - 7
Metadoksi. Islâmiyât, C. VI, S, 2003, 3: 32.
Ethem ruhi fiğlali, Türkiyede Alevilik ve Bektaşilik, Istanbul, selçuk yayinlari, 4-BA SKI, - 6
1996, s118.

 - 5احلركـة البابائيـة :اسـو حركـة دينيـة – اجتماعيـة تركمانيـة يف آسـيا الصـغرى قامـت علـ غيـال الـدين كي سـرو الســلجوق يف
القرن الساب اهلجري .مل يد مـن املعلومـات راجـ  :ابـن ي ي ،تـاري سـالجق ي رو  ،بـ اهتمـا دكـرت حممـد جـواد مشـكور ،انتشـارات
تربيـ ـ  ،الطبع ــة االو  2750 ،هج ــري مشسـ ـ  ،ص ،229اب ــن الع ــربي ،ت ــاري تص ــر ال ــدوس ،وضـ ـ حواش ــي اب انطـ ـوان ص ــاحلاين
اليسوع  ،بريوت ،املطبعة الكاتوليكية ،الطبعة ال اني  ، 2958 ،ص ،251الشيا ،ﮐامل مصطف  ،الفكـر الشـيع والن عـات الصـوفية
حع مطل القرن ال اين عشر اهلجري ،ىار االنىلس ،الطبعة ال ال ة ،بريوت ، 2981 ،ص 771
Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.9. - 4

143

ال دد31 :

امللحدة يف تركيا 3(.وبسب الفـروت املوجـودة بـن البكتاشـية القرويـة واملدنيـة ،فقـد ـوا البكتاشـية القرويـة
بـدالعلويند و بكتاشية املدنية بـدالبكتاشيةد 8(.أما اليو فـان كلمـي دالعلويـة  -البكتاشـيةد تفسـت د معـا
يف تركيا ،وقد تفطل تساحمان عل مجي (العلوين والبكتاشين برلمة العلوين.
الحاج بكتاش ولي
صويف معرو بإسو احلا بكتاش و و هو ال عيو املشرتإ للبكتاشية و العلوين (الق لباش و يعتقد
ألوان جلا ،حفيد بابا اليا (و هو من اعماء احلركة البابائية  ،إن احلا بكتاش كان احد مريدي جد
بابــا اليــا  9(.أيــد هــذا ال ـرأي املــلرخ الع مــان عاش ـ باشــاااد (مــلرخ القــرن التاس ـ اهلجــري يف كتــاب
(تواري آس ع مان ( 20و االفالك ملرخ القرن ال امن يف (مناق العارفن حي وصف باخلليفة اخلاص
(22
للبابا رسوس الذي ظهر يف ملك الرو و ا البعت بابا رسوس ا).
فولِــد احل ـا بكتــاش يف نيســابور .وال ــد اب ـراهيو ال ــاين ،وام ـ دخــامتد بن ــت الشــي امحــد ،مــن علم ــاء
نيســابور .ا ـ حممــد ولقبـ البكتــاش (مبعــق :املســاوي ،النرــري ،الع يـ  21( .ويــذكر عاشـ باشــاااد أن
مولــد كــان يف خراســان ،و جــاء مــن خراســان اىل ســيوا  ،وبعــد استشــهاد اخي ـ منــت (الــذي كــان يف
احلركة البابائية انتقل اىل آماسـي وقـري شـهر( . 27وقـد تكـررت عبـارة دجـاء مـن خراسـاند يف اغلـ كتـ
الت ــاري والس ــري القدمي ــة ،وهـ ـ ت ــدس علـ ـ اهلج ــرة .ففـ ـ فاي ــة الق ــرن  5 / 22ه ـ ـ ب ــدأت هج ــرة القبائ ــل
الرتكمانية اىل األناضوس .و اشتدت هذ اهلجرة يف القرن 4/ 21هـ والسيما يف 3/ 27هـ هربا من هجو
املغــوس .وكانــت تبــدأ عــادة مــن آســيا الوســط  ،مــن خــالس خراســان و س ـواحل حبــر ق ـ وين ،وتســتمر اىل
آذربااـان االيرانيــة .وإختـذ هــذا الطريـ لالبتعــاد مـن صــحاري ايـران .ولعــل احلـا بكتــاش و كـان يبحـ
(26
عن ملجت م اخلوارا شاهيان امله ومة فجاء اىل األناضوس.

Irene Melikoff, Bektashi/ kizilbash, Historical Bipartition and Its consequence, in: Tord olsson, - 3
Elisabeth ozdalga, cathrina Raudvere (eds) alevi Identity, (istanbul: Swedish Research institute, 1998),
p.2.
Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.9. - 8
DR Mertol tulum, “Menakibul-kudsiyye üzerinde Bir Deneme”, Istanbul, Deniz kitabevi, - 9
2000, s. 352.
Irene Melikoff, op.cil.p.2. - 20

 - 22افالك ـ  ،امحــد ،مناق العــارفن ،تصــحيع وحواش ـ  ،حتســن يــااا  ،2 ،دنيــاي كتــاب ،له ـران ،2741 ،ص .782
الشيا ،ﮐامل مصطف  ،الفكر الشيع والن عات الصوفية حع مطل القرن ال اين عشر اهلجري ،ىـار االنىلـس ،الطبعـة ال ال ـة ،بـريوت،
 2981ص .773
Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.137. - 21
 - 27سـبحاين ،توفيـ  ،انصـاري ،قاسـو ،حـاج بكتـاش و و بكتاشـي  ،نشـري دانشـكد ي ادبيـات وعلـو انسـاين ،دانشـرا
تربي  ،سنة  ،18العدد املسلسل ،210الشتاء 2754هجري مشس  ،ص.508
Irene Melikoff, op.cil.p.2. - 26
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ويره ــر م ــن طول ــات البكتاش ــية ،وكت ــاب دوالي ــت نامـ ـ د( 25وم ــن القص ــائد البكتاش ــية ،أن احل ــا
بكتــاش كــان هامشيــا 24(.و هــو «احلــا بكتــاش بــن اب ـراهيو ال ــاين بــن موس ـ بــن اســحات بــن حممــد بــن
ابـراهيو بــن حســن بــن ابـراهيو بــن مهــدي بــن حممــد ال ــاين بــن حســن بــن ابـراهيو املكــر اجملــاب بــن االمــا
» 23(.كما ذكر ل نس آخر و هو« :احلا بكتاش بن حممد اخلراساين بـن السـيد
موس الكاظو
عل اهلـادي اخلراسـاين النيسـابوري بـن جعفـر الطيّـار بـن ابـراهيو ال ـاين بـن موسـ ال ـاين بـن ابـراهيو املكـر
اجملــاب بــن االمــا موسـ الكــاظو » ( 28ولكــن م ــل هــذا االنتســاب نرـرا بالفاصــلة ال منيــة بــن احلـا
غري صحيحا.
بكتاش واالما الكاظو
وهناإ تناقضات ك رية يف كت واليت نام املكتوبة بيد مريدي احلا بكتاش .فعل سبيل امل اس :يف
(واليــت نام ـ الــذي كتب ـ حــاجيو ســلطان ذكــر أن احلــا بكتــاش هــو خليفــة امحــد يســوي .بينمــا تــذكر
النسـ ة املطبوعــة مــن (واليــت نامـ حــاج بكتــاش وايضــا اجلـ ء اخلــامس مــن «كنـ األخبــار» أن احلــا
بكتاش كان مريد الشي لقمان برند  .ويوصلون نس الشي لقمان اىل اخلواج امحد يسوي ،ويف بعت
(29
.
الروايات الضعيفة يوصلون اىل حممد احلنفية بن االما عل
وعل ـ أن وفــاة امحــد يســوي كانــت يف عــا 565-4/ 2250ه ـ فاعتبــار معلم ـان للحــا بكتــاش غــري
صـحيع ،لكــن اتفقـت املصــادر علـ أنـ تعلّـو مــن اجــات يسـوي وكــان لقمـان برنــد واسـطة هــذ التعلــيو.
( 10و شارإ احلا بكتاش يف احلركة البابائية ضد سالجقة الـرو  ،لكنـ م يشـرتإ يف املرحلـة األخـرية مـن
(12
احلركة املذكورة الي ادت اىل مذحبة كبرية وواسعة يف سهل مااليا.
ظهـر احلـا بكتــاش بعـد ســنوات مـن االختفــاء يف قريـة دكــارايوسد أو دصـولوجا كــارا اويـوإد .وكانــت
قبيلة آغوا الصينية تسكن هناإ آنذاإ .ورغو ان م ينتم اىل هـذ القبيلـة لكـن احتضـن احـدى العوائـل
(11
السب يف تلك القرية ،اي دكادينجيك آناد واوجها دادريسد.
ِ
وباعتقاد عاش باشاااد م يكن لريقة حلا بكتاش يف امن حياتـ  ،ومـا نفسـ اليـ هـو بعـد يفاتـ و
هو من صن امرأة تفدع (كادينجينك آنا  .وه  -حس امللرخن -ربيبة احلا بكتـاش ،و علـ نقـل

 - 25مللـف هـذا الكتـاب جمهـوس و قـد مت ت ليفـ بعـد مـرور متئـة عـا علـ وفـاة احلـا بكتـاش .دمناقـ نامـ د و دواليـت نامـ د
عنوانان لكتـ يـذكر فيـ كرامـات و خـرت عـادات للعرفـا كبـار املتصـوفة .و قـد كتـ يف اناضـوس كتـ عديـدة بإسـو دواليـت نامـ د يف
ترمجة الشيوخ و اوليائهو.
 - 24صبح االنطاك  ،بسيو ،علويوا االناضوس ،ملسسة البالا ،بريوت ،الطبعة االو  ، 1007،ص.9
 - 23املصدر نفس  ،و الصفحة انفسها.
 - 28املصدر نفس  ،و الصفحة انفسها.
 - 29كوبر  ،فلاد ،ريش هاي افسان هاي مربوط ب حـاج بكتـاش و بنيانرـذار لريقـت بكتاشـيّ  ،ترمجـة حممـد تقـ امـام ،
ﮐسرت ي تاري وادبيات ايران ،لهران 2746،هجري مشس  ،ص .218
Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.14 - 10
Irene Melikoff, op.cil.p.2. - 12
Ibid, op.cil.p.2 - 11
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كت (واليت نام افا اوجت املعنوية .وقد اسست كادينجيك آنا هـذ الطريقـة مبسـاعدة مريـدها ابـداس
(17
موس .
اما عن تاري وفاة احلا بكتاش ،نررا بتن الكات أفالكـ كسـائر املـلرخن كـان يـذكر تـاري الوفـاة،
فــان وفات ـ قبــل ســنة 328/ 2728ه ـ و ه ـ الســنة االوىل مــن تــتليف الكتــاب .و بــذلك يرهــر أن ســنة
 378 / 2773ه ـ الــي نقلــت كتــاري وفــاة حـا بكتــاش امنــا هــو تــاري موضــوع للحروفيــة لكـ يســاوي
(16
كلمة دبكتاشيةد عل حساب اجلفمل.
وعل ـ مــا نفقــل يف إحــدى نس ـ (واليــت نام ـ احملفوظــة يف مكتبــة خل ـ يف مدينــة حلــا بكتــاش ،ان
احل ــا بكت ــاش ع ــاش  47عام ـ ـان ،وكان ــت والدت ـ ـ يف س ــنة 404 / 2109ه ـ ـ ووفات ـ ـ يف س ــنة / 2132
449هـ 15(.و هناإ شواهد اخرى تنسجو م هذ التواري  ،فان التواري املذكورة األخرية ه أصـع مـن
غريها.
و الكرامات املذكورة حلا بكتاش حـوس عالقتـ مـ اوس سـلطان ع مـاين ،و كمرشـد و عـون يف ااـاد
فكـرة ديـق جــريد [اجلـي اجلديــد /االنكشـارية ،.كلهــا مـن موضـوعات القــرن 9 - 25ه ـ ولــيس هلـا أيــة
وبشــر باســتيالء الع مــانين علـ الســلطة ،وانـ الــذي قلّــد
حقيقــة تارنيــة .والروايــة الــي حتكـ أنـ قــد تنبّــت ّ
الس ــيف لع م ــان غ ــااي وق ــا بتتواـ ـ  ،كله ــا ِ
وض ــعت يف اواسـ ـ الق ــرن التاسـ ـ اهلج ــري عن ــدما حري ــت
(14
البكتاشية بالقوة يف االمربالورية.
احتوت لريقة احلا بكتاش يف البداية عل شعائر بسيطة كإشعاس الشموع يف املراسيو ،ووجبة دينية،
وجملس اع ،وحل الرأ  ،ولبس قبعة (الف  ،والتكبـري يف مراسـيو اسـتقباس املنتمـن اجلـدد .ولكـن هـذ
الشـعائر تطــورت يف القـرون التاليــة لتتسـ وتنســجو بشــكل أكـرب 13(.ويعتقــد احلـا بكتــاش أن اخلــو ال
يقود االنسـان اىل ا) تعـاىل ،و العشـ هـو لريـ الوصـوس دون غـري  18(.وقـد ذفكِـرت املراتـ العرفانيـة يف

Ibid, op.cil.p.2. - 17
 - 16سبحاين ،توفي  ،انصاري ،قاسو ،املصىر الساب  ،ص .509
 birage, The Bektashi order of dervishes, London, Luzac, 1937.p. 41. J.King - 15مت تسـجيل والدة و
امن وفات و بعت وقائ حياة احلا بكتاش و حي تاري و عقائد البكتاشية خطتَ خاصة يف اللغة العربية .و عل سبيل امل ـاس سـجل
ســليمان املــدين يف كتاب ـ دموســوعة الصــوفيةد والدت ـ يف ســنة 464ه ـ هــذا يعــين أن ـ كــان معاص ـرا لســلطان اورخــاين ع مــاين( .ســليمان
امل ــدى ،املوس ــوعة الص ــوفية ،احلرم ــة  -دمشـ ـ  ،الطبع ــة االوىل 2618 ،ت ،ص 54او امح ــد س ــر باب ــا ال ــذي ك ــان م ــن الباب ــاوات
البرتاشـية يف مصـر سـجل هـذا التــاري يف  465ت و وفاتـ يف عـا 378ت .و ذكـر أنـ كــان معاصـرا لسـلطان اورخـان الع مـاين و أنـ
كــان حاض ـرا يف تاســيس ين ـ جر (االنرشــارية وهــو الــذي انت ـ هــذا االســو(.امحد ســري بابــا ،الرســالة االمحديــة يف تــاري لريقــة
العلية البكتاشية مبصر احملروس  ،مطبعة الشرت ، 2979 ،ص  4و.9
 - 14سبحاين ،توفي  ،انصاري ،قاسو ،املصىر الساب  ،ص  ،509حممد عبدالعاس ،بديعة ،الفرر البالين ف االناضوس االمـا
عل يف معتقد البرتاشية  -منوذجا ،الىارال قافية للنشر ،القاهرة ،الطبعة االول  ، 1020 ،ص .72
 - 13الجوردي ،فالم  ،بكتاشيّ  ،دايرة املعار ب ر اسالم  ،21 ،ص .793
 - 18صبح االنطاك  ،بسيو ،املصدر الساب  ،ص .22
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كتــاب املقــاالت (املنســوب للحــا بكتــاش حتــت عنـوان داالبـواب االربعــةد وكــل بــاب يتكــون مــن عشــرة
(19
مقامات ،حي يكون اجلمي اربعن مقاما ،ويع ّد هذا من عقائد التصو االسالم .
إن اجلمـ بــن تلــف االقـواس حــوس احلــا بكتــاش عســري جــدا ،حيـ تصــطف احلقــائ التارنيــة يف
جهة ،وتقف االسالري امل تلفة عنها يف جهة أخرى .ولكن املهـو أ ّن افكـار كانـت قائمـة علـ املـداراة و
(70
التسامع ،وان يدعو اىل االسال يف إلار العر وآداب وتقاليد األتراإ.
هــل تـ و احلــا برتــاش ولـ فـ حياتـ ا ال؟ هــذا هــو موضــوع نقــاش اختلــف فيـ البرتاشــيون بعــد
(72
موت  .فري البعت ان ت و من فالمة نورية ،بنت خواج ادريس وكادينجيك آنـا ،ورات منهـا ولـدا.
و يعتقد أن سيد عل سلطان (خضر الل أو تيمورتاش هو ابن احلا بكتاش ،و قد خلّف بعد وفات  ،و
قد خلف نفس إبنا رسـوس بـا ومرسـل بـا  .و حسـ روايـات التـاري الع مـاين إ ّن تريـة حـا بكتـاش
و اتبعت بعدتا خليفي با جلا (باليو سلطان وقلندر جلا .وهلذا يت خلفاء الطائفة العلويـة –
(71
البكتاشية الي تنتم باحلا بكتاش نسبا بإسو (جلا .
كما يعتقد البعت أن احلا بكتاش م يت و  ،وأ ّن اخلواج ادريس فرات باألوالد من اكادينجينك آنا،
وســيد عل ـ ســلطان (خضــر الل ـ هــو واحــد مــنهو ،وهــو لــيس مــن صــل حــا بكتــاش ،بــل يع ـ ّد ابن ـ
(77
املعنوي .وأ ّن احلا بكتاش تويف دون أن يكون ل ولد .هذا الفري يفدع بـ دالبابالرد.
وعلـ ـ أي ح ــاس ك ــان س ــيد علـ ـ س ــلطان (320–805 / 2720– 2601ه ـ ـ أوس خليف ــة حل ــا
بكتاش ،و عاش يف عهد اورخان بيك الع ماين (ابن ع مـان بيـك وملسـس الدولـة الع مانيـة  ،و كـان مـ
ســليمان باشــا بــن اورخــان واجلــي الع مــاين يف دخ ـوهلو اىل الرومل ـ مــن األناضــوس ،واســس تكيــة (أحــد
املعابد عند الصوفية يف دمي توكا (ىف أقص مشاس غرب اليونـان  .وقـد تـويف هنـاإ ومرقـد اليـو هـو مـ ار
ـوىل إبنــا رســوس بــا ومرســل بــا االشـرا علـ
للبكتاشــية والعلويــة 76(.وبعــد وفــاة ســيد علـ ســلطان تـ ّ
تكايــا ددمي ـ توكــاد ودصــولوجا كــارا ايــوإد .وبعــد وفــاة مرســل بــا  ،اســت لف بــا جلــا (بــاليو ســلطان
الـذي يعـر ب ـ (بـري ثـان او الشـي ال ـاين (جمــدد الطريقـة البكتاشـية وذلـك يف عهـد حكـو باي يـد ال ــاين
الع ماين (. 75
واختلفــت الروايــات البكتاشــية حــوس بــاليو ســلطان ك ـريا .وحسـ مــا كتـ علـ قــرب هــو ابــن رســوس
بــا  .إال أ ّن رســوس بــا تــويف عــا 865 / 2662ه ـ بينمــا كــان مــيالد بــاليو ســلطان حسـ مــا نفقــل يف
Yaman, Mehmet, Alevilik İnanç Edeb Erkân, 4. b, İstanbul: yb,1995, S. 236. - 19
Ayhan aydın, Akademisyenlerle alevilik bektaşilik söyleşileri, ıstanbul, horasan - 70
yayınları,1.baskı,2006,s 126
Şener, Alevilik olayl (Toplumsal Bir Baskaldirinin kisa Tarihçesi), Istanbul, kurtiş Cemal - 72
matbaasi, 4- Baski, 1989, s 106.
Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.194. - 71
Şener, op.cil.p.106. Cemal - 77

 - 76صبح االنطاك  ،بسيو ،املصدر الساب  ،ص.27
 - 75املصدر نفس  ،ص .26

132

ال دد31 :
(74
وحيتمـل أنـ كـان ابـن مرسـل بـا  ،الــذي
887 / 2638هــ .إذن فـان هـذا اإلنتسـاب خـالئ تارنيـان.
ف
اســت لف بعــد وفاتـ  .وتبــدأ الــدورة ال انيــة للبكتاشــية مـ بــاليو ســلطان .إ ّن هــذ الش صــية املهمــة ،الــذي
تعد البكتاشية امللسس ال اين لطـريقتهو ،قـا بإدخـاس بعـت االبـداعات يف تقاليـد وشـعائر هـذ الطريقـة،
وأضف عل النرا الداخل لل انقاهات تنريمات ك رية 73(.و كما فصل اجلماعات املتشـبّهة بالطريقـة
الذين ظهروا يف إهاب الطوائف الدينية حوس القرى واالريا  ،و جعلهو حلقات درويشية جمـردة .و كـان
هــلالء يعيشــون يف اخلانقاهـات فعّابــا ،وكــانوا يعلّقــون احللقــات احلديديــة يف آذافــو اشــارة اىل عـ وفهو عــن
ال ـ وا  78(.واضــافةن اىل الع وبــة الــي كانــت يف مقدمــة االصــوس البكتاشــية ،ارتــداء باهلنــك (وه ـ حجــارة
الئمـة االثنـ عشـر ،و[الت ليـ  .احلـ وحممـد وعلـ ،
كانت تلص فوت احلـ ا يف حمـاذاة املعـدة واحـرتا ل ّ
(79
ه من الشعائر الي فوضعت يف عهد باليو سلطان.
ويبدو أ ّن باليو سلطان ع ا االصوس الشيعية واحلروفية الي دخلت بعـد القـرن 9هــ 25 /شـيةا فشـيةا
يف البكتاشية ،يف إلار خاص بعيدان عن التتثر من اإلعال املذها السياس الصفوي 60(.وبسب ع وبـة
باليو سلطان است لف اخو قلندر .وقد أثار قلندر احتجاجات كبرية يف وجـ احلكومـة الع مانيـة ،اىل أن
ه مـ ـ ـ ابـ ـ ـراهيو باش ـ ــا (الص ـ ــدر االعر ـ ــو لس ـ ــليمان ق ـ ــانوين يف س ـ ــنة 977 / 2514ه ـ ـ ـ وقفتِ ـ ــل يف فاي ـ ــة
املطا  62(.وبعد ذلك وحع عا 958 / 2552هـ استولت فرتة من اخلمود علـ تكيـة احلـا بكتـاش.
(61
الع ـّاب .ومنــذ هــذ الفــرتة
ويف هــذ الســنة حضــر سرســو عل ـ بابــا يف التكيــة و نش ـ فــرع البكتاشــية ف
فصاعدان ،مت استحدال مقا ددد باباد وداالب البكتاش االع بد اضافة اىل اجللبين 67(.و لكن بقيت
بيد اجللا ،اال أن أعل مقا يف الطريقة كانت بيد ددد باباد66(.
االوقا
رغو انفصا س الق لباش عن البكتاشية ،لكن ال ميكن فصلهما اليو من الناحية التارنية واالجتماعية و
إعتبارتــا مجــاعتن مســتقلتن .فعقائــد العلــوين والبكتاشــين هـ واحــدة .و ال يوجــد اخــتال اساسـ يف
ادبياكو وعقائدهو ،وحع أ ّن أصوهلو ه مشرتكة أيضان .إ ّن إختالفهو االساس هو إختال إجتماع ،

Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.196-7. - 74
 - 73سبحاين ،توفي  ،انصاري ،قاسو ،املصىر الساب  ،ص .525
 - 78املصدر نفس  ،و الصفحة انفسها .حممد عبدالعاس ،بديع  ،املصدر الساب  ،ص .73
 - 79عل اكرب ديانت ،باليو سلطان ،دايرة املعار ب رإ اسالم  ،22 ،ص .145
 - 60امحد ياشار اجات ،باليو سلطان ،دانشنام ي جهان اسال  ،1 ،ص .51
Aabdulbak gölpinarli, kizilbaş, Lydenin tabi esas,tutularak, islam Ansiklopeeisi telif, tadil, - 62

ikmal ve tercüme süretile, Istanbul, milli eğiti matbasi evi, 1967, cit 6,s 794.

 - 61والدت يف اواخر القرن  9هــ ، 25 /و قـد تـوىل الصـدارة (الصـدر االعرـو يف حكومـة سـلطان سـليمان قـانوين ،و لكـن
ختل عنها لك يكون خاد للتكية (نوع من اخلانقا  .و وصل اىل دحريو اﮐربد يعن رئيس الطريق البرتاشية .و كان وفات يف عا
933ه. 2524 /
)(Şevki koca, Bektaşilik ve Bektaşi dergahlari, Ankara,cem vakfi yayınlari,2002,s139
Aabdulbak gölpinarli, op.cil.p.794. - 67
Aabdulbak gölpinarli, op.cil.p.794. - 66
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(65

الرحالــة.
ذلــك أن أك ــر البكتاشــية كــانوا يعيشــون يف املدينــة ،بينمــا العلويــة كانــت تعــي حيــاة البدويــة ّ
وم ــن هن ــا ف ــان بع ــت الب ــاح ن يلقب ــون العل ــوين بالبكتاش ــين الق ــروين ( 64ف ــان البكتاش ــية ه ـ جمموع ــة
حد مـا .كمـا أن العلـوين تـلمن ةرافـات
منرمة ،بينما العلويون الذين يعيشون يف القرى غري منرمن اىل ٍّ
اختلطت فيها االسالري من ال قافة احمللية 63(.كمـا إن االنتمـاء للطريقـة البكتاشـية كـان مفتوحـا للجميـ ،
بينما العلويون جمتم مغل وال يقبلون انتماء غري العلوي اليهو .وبعبارة اخرى ان العلوية وراثيـة والـذي ال
يولــد علويــا ال يس ـ تطي أن يكــون علويــا .امــا البكتاشــية فه ـ اكتســابية ،واجلمي ـ بامكــافو أن ينتم ـوا اىل
(68
البكتاشية.
رغــو أن ال ـ وا و االســرة ام ـران مقدس ـان ومهم ـان عنــد الق لبــاش االناضــولين ،و افــو كــانوا يرفض ـوا تقليــد
ع وبة باليو سلطان ،لكنهو كانوا يفع ّدون من اجللبين ،اي أفو كـانوا أتبـاع أبنـاء احلـا بكتـاش الصـلبين.
بينما البكتاشية كانوا يع ّدون الفرع املذكور أبناء املعنوين ،وكانوا يعتقدون أفو من صل اخلواج ادريس
(69
(او كادينجيك آنا
لقد جنحت احلكومـة الع مانيـة (مـن عهـد السـلطان سـليو فصـاعدا أن تقسـو البكتاشـية اىل قسـمن:
القسو االوس الب كتاشية املدعومة مـن قبـل احلكومـة وكانـت نشـالاكو مباحـة .والقسـو ال ـاين هـو الق لبـاش
الــذين كانــت تالحقهــو احلكومــة ،وكانــت تقتــل قيــاداكو وأتبــاعهو ،وتنف ـ أقربــاءَهو وعشــائرهو 50(.ويف
احلقيقة فان الفرت بن العلوية والبكتاشية هو سياس قبل أن يكون عقائدي .فانضما البكتاشية البدوية
الرحــل األناضــولين اىل الــدعوة الصــفوية ونصــركو أدى اىل انفصــاهلو عــن اجملتمـ الع مــاين حيـ يــت ب ـ
ّ
الق لباش .والوثائ الع مانيـة اكمـت ق لبـاش أناضـوس بنصـرة الصـفوين ومجـ املسـاعدات املاليـة والتجسـس
(52
هلو.
كان هلالء يرسلون حل اوجاكو ملساعدة الصفوية يف ايران 51(.وكانوا يوالون الصفوية ك ريان ،ومبا أن
الطائفة العلوية الرتكية ه جمتم مغل  ،وأ ّن اااكو داخلية فيما بينهو ،لذلك فهـو بقايـا الق لبـاش الـذين
كانوا يف يو ّما يوالون الصفوية ،وكانوا بسب هذا الوالء يفرهبون الدولة الع مانية .وهو اليـو يكنـون حمبـة
خا صـة لشـا ا اعيـل ،ويقيمـون مراسـيو التكـر لـ بـن حـن وآخـر .و كـان يقـرء اشـعار شـا ا اعيــل يف

Irene melikoff, op.cil.p.5-6 - 65
J. K. birage, op.cil.p.19/ Bedri noyan, “Bektaşilik, Alevilik nedir?’ Istanbul, ANT/ CAN, - 64
.1995, S.13
Abdulbaki gölpinarli, op.cil.p.791. - 63
Irene melikoff, op.cil.p.6. - 68
Abdulbaki gölpinarli, op.cil.p.794. - 69

 - 50صبح االنطاك  ،بسيو ،املصدر الساب  ،ص .203

Savaş, Saim, XVI ASIRDA ANADOLUDA ALEVilik, ANKARA VADi YAYINLARI, - 52
birinci baski, 2002, s 62.
Savaş, Saim, op.cil.p.62. - 51
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اآلداب العباديــة للعلــوين و يف عــا  1027و ّــت حكومــة اردوغــان جســر مضــي بســفر ب ـ دسلطان
سليود اعرتض العلويون اعرتاضا شديدا و للبوا تسميت بـ دشاه اسماعيلد57(.
تاريخ العلويي م سلالنة بايزيد الثاني الى اليوم
أدى عد إهتمـا الدولـة الع مانيـة بالرتكمـان املهـاجرين اىل األناضـوس ،اىل اسـتقطاهو وتنرـيو امـورهو
مــن قبــل الصــفوية .و رغــو إحلــات األناضــوس باالراض ـ الع مانيــة عل ـ يــد الســلطان حممــد الفــاتع ،إال أ ّن
أهــا األناضــوس ظلـوا حمــرومن مــن حقــوقهو .وكــانوا يعيشــون حيــاة شــاقة بــن اجلبــاس حمــافرن فيهــا عل ـ
عقيــدكو .وهلــذا قــرر الســلطان باي يــد ال ــاين أن يتســل علــيهو باظهــار احملبــة لبــاليو ســلطان والتقــرب اىل
ـود هلــو 56(.وم يتـواى عــن مســاعدكو إذ دفـ هلــو ســتة اىل ســبعة آال (آقجـ اىل
البكتاشــية واظهــار الـ ّ
خليفـ حسـن وابنـ شــا قلـ  ،اللـ َذيْن كانــا مــن خلفــاء الشــي حيــدر والشــا ا اعيــل الصــفوي يف منطقــة
(55
أنتاليا .ولقد استغل شا قل هذ الفرصة و قاد فضة خطرية ضد الع مانين.
فجر الق لباش يف األناضوس فضات تلفة ضـد الع مـانين ،منهـا فضـات :نـور علـ خليفـة ،وجـالس
ّ
يف عه ـ ــد حكوم ـ ــة الس ـ ــلطان س ـ ــليو ،وأيض ـ ــا اىل س ـ ــوغلون (س ـ ــلكون قوج ـ ـ  ،ش ـ ــا و  ،باب ـ ــا ذوالن ـ ــون،
دموااوغالن ،بينج بيك ،و خليفة ،قلندر جلا ،و ...الي حدثت فيما بن977 / 2519-2513ـ
(54
975هـ ويف اوائل حكومة السلطان سليمان القانوين.
انــدلعت يف عهــد الســلطان ســليمان القــانوين صـراعات عــدة بــن الصــفوين والع مــانين ،وخــالس هــذ
املدة هجو السلطان سليمان االراض االيرانية ثالل مرات 53(.ويف النهايـة جـنع الطرفـان للسـلو ،فعقـدا
بينهما معاهدة الصلع يف 19مايس  / 2555رج 941هـ يف آماسي دون مواجهة اية عقبة حقيقية.
وبعــد فــرتة مــن هــذا الصــلع أصــدر خضــر باشــا  -وهــو مــن واراء الدولــة الع مانيــة  -حكمــا بإعــدا بــري
سلطان ابداس (قوج حيدر يف مدينة سواسية ،وهو من أبرا الشعراء البكتاشية ،والذي كان يتمق جم ء
الصفوين اىل األناضوس واستيالءهو عل احلكو ،وقد شـارإ يف فضـات تلفـة ،كنهضـة ذوالنـون وقلنـدر
جلا 58(.اغضـ هـذا االعـدا الق لبـاش يف األناضـوس ،إال أنـ بسـب األجـواء اخلانقـة احلاكمـة فيهـا ،م
Kasım 2014, 24 bogaz koprusunun adi sah ismail olsun in: http://www.zaman.com.tr/politika - 57
Pazartesi.

مل يد من املعلومات حوس مكانة شا ا اعيل فيما بن العلويون ف ترﮐيا راج :

Arsalanoglu, Ibrahim. "Şah Ismail Hatayi ve Anadolu Hatayileri." Der Yayinlari Istanbul (1992)./
Gündüz, Tufan. Son Kızılbaş: Şah İsmail, Vol, 110, Yeditepe, 2010.

 - 56صبح االنطاك  ،بسيو ،املصدر الساب  ،ص .203
 - 55املصدر نفس  ،ص .215-4
 - 54لاللالع عل فضة ق لباش االناضوس راج  :صبح االنطاك  ،بسيو ،املصدر الساب  ،ص 210ال .260
 - 53راج  :روملو ،حسن ،احسن التواري  ،ب سـع و تصـحيع چـارلس نـارمن سـيدن ،انتشـارات كتاةانـ ي صـدر ،لهـران،
ي تا(.سنة 970هـ و مابعد
 - 58امام  ،حممد تق  ،معريف يك شاعر ب ر علوي بكتاش اهل آنالو  ،ب وهشنام ي دانشكد ي ادبيـات وعلـو انسـاين
دانشرا شهيد هشي ،رقو  ،25-24الربي و الصيف 2737هجري مشس  ،ص .223
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حيدل اي اعرتاض .وبعد هذا الصلع املذكور انفصل ق لبـاش األناضـوس عسـكريان ،وسياسـيان واعتقاديـان مـن
ايران ،واضطروا بالعي يف أريا بعيدة ،و اضطروا عل التقية و االنطواء الداخل حمافرة عل عقائدهو
(59
و اعرافهو.
وخــالس الق ـرنن احلــاد عشــر و ال ــان عشــر اهل ــجر م حيــدل اي حتــرإ ملحــو مــن قبــل ق لبــاش
األناضــوس .ويبــدو أن توجـ احلكومــة الصــفوية اــو التشــيّ الفقهـ  ،وضــعف الصــفوين التــدرا  ،وتشـ ّدد
التدابري الع مانية ضد محاة الصـفوين ،وبالتـا إسـتيالء نـادر شـا افشـار علـ السـلطة يف ايـران ،أدى اىل
(40
يت العلوين من احلكومة االيرانية بشكل كامل.
إ ّن اهو حادثة شـهدكا الطائفـة العلويـة الرتكيـة يف النصـف االوس مـن القـرن  27اهلجـري هـ ما يـت
بواقعـة اخلرييـة .وذلـك يف عـا 2161 / 2814ه ـ عنـدما قـرر السـلطان الع مـاين حممـود ال ـاين (-2808
2155-2117 / 2879هـ ـ ـ ـ  ،وضـ ـ ــمن اصـ ـ ــالحات اجلديـ ـ ــدة ،بـ ـ ــااالس فرقـ ـ ــة يـ ـ ــين جـ ـ ــري العس ـ ـ ــكرية
(42
(االنرشارية الي كانت تتعل معنويان بالبكتاشية.
بعـد ااــالس فرقـة يــين جـري مت منـ نشـاط الطريقــة البكتاشـية ايضـان ،ذلـك ألن الدولــة الع مانيـة كانــت
تعتقــد ان البكتاشــين هــو الــذين ســاندوا ــرد فرقــة يــين جــري ،حيـ امــر الســلطان حممــود ال ــاين بت ريـ
جيم ـ التكايــا الصــغرية للبكتاشــية ،ومصــادرة ام ـواهلو او اعطائهــا للفق ـراء ،وتبــديل التكايــا ذات البنايــات
املفيدة اىل ما يفيد (عبّاد املسلمن م ل جوام  ،او مساجد حملية ،او مكات  ،اومدار  .وهكذا بدأت
(41
عملية ختري تكايا البكتاشية اثر ذلك االمر .و يت هـذ الواقعـة يف الوثـائ التارنيـة بواقعـة اخلرييـة.
وكانـت هــذ الواقعــة ســببا للتقــارب بــن العلـوين والبكتاشــين ،و ادى اىل امت اجهمــا بشــكل كبــري ،و قيــل
(47
بإحتادتا.
بعد إلغاء البكتاشية مت تعين شيوخ النقشبندية عل اخلانقاهات القدمية للبكتاشية .ولكن البكتاشين
اضــافوا الطربــوش عل ـ قبعــاكو ،وحصــلوا عل ـ اجــااات مــن شــيوخ النقشــبندية ،و ســلكوا أســهل الطــرت
(46
للمشي ة يف اخلانقاهات.
و نس ـ ق ـرار االلغــاء بعــد حممــود ال ــاين بشــكل كامــل .وقــا مجــاس الــدين اجللــا (/ 2910-2814
2779 -2169ه ـ (الــذي تــدهورت عالقتـ مـ بالبــابوات بارســاس يف لــن اىل أبعــد منــال األناضــوس،
David zidan, “THE ALEVI OF ANATOLIA”, in, www. AleviBektasi.org - 59
 - 40ىف اواخــر حكــو الشــا ا اعيــل ويف نتيجــة هجــرة بعــت العلمــاء االص ـولين مــن جبــل عامــل والبح ـرين اىل اي ـران ودخ ـوهلو
للقصر الصفوي ،تعّا االجتا الفقه وضعفت التوجهات الصوفية.
 - 42جـ شــاو ،اســتانفورد ،تــاري امﭙرالــوري ع مــاين ،ترمجـ حممــود رمضــان ااد  ،1 ،آســتان قــد رضــوي ،مشــهد ،الطبعــة
االو  2730 ،هجري مشس  ،ص  .12لاللالع عل العالقات الوثيقة بن البرتاشية واالنرشارية راج  :عبدالع ي حممد الشناو ،
الدولة الع مانية دولة اسالمية مفرت عليها ،2 ،مطبع جامع القاهر  ، 2980 ،ص 680و.682
تصو در آسياي صغري وبالكان ،دانشنام ي جهان اسال  ،اير نرر غالمعل حداد عادس،3 ،
 - 41اروس قليچ ،حممودّ ،
بنياد دايرةاملعار اسالم  ،لهران ،الطبعة االو  2781 ،هجري مشس  ،ص .614
Hülya, küçük, bektaşilik ve aleviliĝin sufi ve esoterik boyutu karşilaştirmali kavram analizi, - 47
islamiyat, cilt6, say3, (temmuz-eylül 2003), s151.

 - 46سبحاين ،توفي  ،انصاري ،قاسو ،املصدر الساب  ،ص .517
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ال دد31 :

الستقطاب العلـوين وتع يـ نفـوذ فـيهو .وقـد أعلـن أن اجـات احلـا بكتـاش مصـدرا واعتـرب كـل (دد ال
(45
يكون مع منحرفان.
واستطاع أن يستقط تلك اجملموعة من الـ (دد الذين م يعتنـوا باجللبيـة ،وأن يضـاعف نفـوذ هـذ
الطريقة .ويف املرحلة ال انية للمشرولة (2714 / 2908ه ـ عـادت حيـاة جديـدة اىل البكتاشـية ،ونشـ
فرع دباباغاند بعد اسـتقطاب ثقـة عبـد احلميـد ال ـاين الع مـاين .واقيمـت التكايـا مـرة اخـرى ،ودبّـت احليـاة
فيهو حتت ظل املالمتية رغو توتر العالقات مـ الع مـانين ،وقـد قـا مجـاس الـدين اجللـا  -خـالس احلـرب
(44
العاملية االوىل ( - 2926م الك ري من [العلوين .البكتاشين ،و ارساهلو اىل احلرب متطوعن.
كمــا أ ّن مصــطف كمــاس (أتــاتورإ  -الــذي كــان بكتاشــيا  -دعــا أهــل الطريقــة وال ســيما العلــوين
البكتاشــين للمشــاركة يف حــروب االســتقالس ( . 2928 -2917و للـ مــنهو املســاعدة ،فاســتجابوا
دعوت ـ و وقف ـوا مع ـ حــع فايــة احلــروب ،ألفــو كــانوا يكرهــون الســاللن الع مــانين ،و يــدعمو تيــارات
(43
املعارضة للع مانين دائما.
و يف نيســان [ابريــل .عــا  2910و بعــد افتتــام الربملــان الرتكـ  ،صــار مجــاس الــدين اجللــا نائب ـان عــن
مدينـة قــري شــهر ،وارتقـ فيـ اىل منصـ نائـ رئــيس الربملــان .ويف عــا  2912و بعــد وفاتـ  ،اســت لف
أخو و ّ الدين اجللا ،واسـتمر بـدعو أتـاتورإ أيضـا 48(.وأخـريان ويف عـا  2911أعلـن مصـطف كمـاس
إلغــاء الســلطة الع مانيــة و قــا بــإعالن اجلمهوريــة .ويف عــا  2916إلغيــت اخلالفــة و مت خلـ والســلطان
عبد احلميد ال اين آخر سلطان ع ماين( 49و سقطت اخلالفة الع مانية عل يد أتـاتورإ مـا ادى اىل ااديـاد
شعبيت بن العلوين ،وأنشد الشعراء القصـائد يف مدحـ  ،بـل ول ّقبـ الـبعت بــداملهديد الـذي ظهـر ،ألفـو
(30
كانوا بانترار من حيي آماهلو مرة اخرى.
كان ارتيام العلوين ألتاتورإ ك ريا جدا ،حي إفو استمروا مبساندت رغو إلغائ مجي الطرت الصوفية
واجلماعات الدينية .إ ّن فصل السياسة عن الدين (العلمانية رف الك ري من القيود والتهديدات الي كانت
حتي بالعلوين آنـذاإ .هجـرة العلـوين الكبـرية اىل املـدن الكـربى ادى اىل تفريـل قـراهو مـن السـكان ،فقـد
(32
هاجروا اىل املدن الكربى كتنقرة واسطنبوس ،وبعد اهلجرة اخنرلوا للعمل يف املعامل والدوائر احلكومية.

.Abdulbaki gölpinarli, op.cil.p.794 - 45
.Ethem ruhi figlaliy, op.cil.p.209 - 44
baki öz ; "kurtuluş savaşinda alevi bektaşiler" ; Istanbul ; canyayınlari; 3-baski; 199 ; s.1-4 - 43
Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.209 - 48

 - 49ﮐليفـورد باســورل ،ادمونــد ،سلسـل ها اســالم جديــد ،ترمجـ فريـدون بــدر ا  ،مرﮐـ بااشناسـ اســال وايـران ،لهـران،
الطبعة االول  2782 ،هجري مشس  ،ص .646
baki öz, op.cil.p.78 - 30
 - 32ل  ،نور ،ج  ،مارتن ،جهر جديد امنيت در خاورميان  ،ترمج قدير نصر  ،بژوهشرد مطالعات راهربد  ،لهران،
 2787هجري مشس  ،ص .103-8
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وكانت نتيجة هذ اهلجـرة عـد اسـتطاعة شـيوخ الطريقـة (دد بـتداء واجبـاكو التقليديـة ،فمنـذ حقبـة
الستينات فصاعدا ابتعدوا عن شعائرهو وتقاليدهو اال نادران ،و ترى االوالد يف البيةة اجلديدة حي جهلوا
(31
أصوس الطريقة العلوية اما ،فلهذا تلقت الشعائر والتقاليد العلوية ضربات ململة.
وبتصـاعد وتـرية اهلجـرة يف السـبعينات ،عـاش العلويـون يف ضـواح املـدن الكبـرية و يف االكـواخ .ونرـران
لألوضاع املعيشية املت لّفة إجنذب اجليل العلوي امل قف اىل شعارات االشرتاكية يف العدالـة واملسـاواة .فـإ ّن
أغلبيــة أعضــاء املنرم ــات اليســارية املس ـلّحة وغــري املس ـلّحة كانــت م ــن العلــوين او م ــن أوالدهــو ،حبي ـ
صارت الرموا العلوية (الشارب الطويل واالنشودات العلوية رمواان ل جتاهات ال وروية واليسارية 37(.كمـا
اخــذت روايــاكو العقائديــة صــبغة سياســية ،فتصــبع االمــا علـ عليـ الســال نصــري املستضــعفن والفقـراء،
وإبنا احلسن واحلسن شهداء الدفاع عن املرلومن .إ ّن إجتا العلوين اىل االح اب اليسارية يبدو واضحان
بشكل جل من مقارنة آراء االح اب 36(.وخالس فرتة االستقطاب بن اليمن واليسار يف تركيـا يف حقبـة
السـ ــبعينات أصـ ــبحت كلمتـ ــا (العلـ ــوي و(الشـ ــيوع تفـ ــذكران كمفهـ ــومن مرتادفَـ ـ ْـن .ويف سـ ــنة 2938
[وبذريعة احتاد العلوين بالشيوعين .قا احل ب اليميـين املتط ّـر داحلركـة القوميـةد بقيـادة القـوم املتط ّـر
آل ارسالن توركي مبذحبة سياسية يف مدينة قهرمـان مـاراش [يف جنـوب تركيـا .قتـل فيـ اك ـر مـن 200
(35
مهــدت هــذ احلادثــة أرضــية اإلنقــالب العســكري يف عــا  2980حيـ كشــف عــن ــاو
علــوي.
ّ
اجلــي مــن االح ـ اب اليســارية .فقــا بــاإلنقالب العســكري يف هــذ الســنة الن ـ كــان يعتقــد أن االح ـ اب
اليسارية ه أكرب كديد للجمهورية .و كان تعبري العلوين عن هذا االنقالب بتطهري الطائفة العلوية(. 34
بعد الوقائ املذكورة هاجر الك ري من العلوين اىل اوروبا ،حبي أن  % 70من األتراإ يف أملانيا كانوا
مــن العلــوين 33(.وشــكل العلويــون إحتــادات يف كــل مــن بلجيكــا ،وبريطانيــا ،وسويس ـرا ،وفرنســا وحــع يف
(38
اس ـرتاليا[ .ويف عــا  . 1000شــارإ  70الــف عضــو مــنهو يف االحتــاد االوروي للجمعيــات العلويــة.
وبافيار االحتاد السوفيي واملعسكر الشرق يف عا  2992بل وحع قبل ذلك اصي امل قفـون العلويـون
ةيبــة أمــل جتــا الشــيوعية ،وتبلــورت لــدى العلــوين فكــرة العــودة اىل هــويتهو ،ألفــو اســتنتجوا أن الفكــر
(39
العلوي أك ر مطالبة للعدالة واملساواة واحلرية مـن االشـرتاكية ،وهكـذا ظهـرت ايديولوجيـة جديـدة منهـا
وبرهــور االســال السياس ـ الســين يف تركيــا ،وانطــالت نشــالات االســالمين الســنة فيهــا ،شــعر العلويــون
David zidan, “THE ALEVI OF ANATOLIA”, in, www. AleviBektasi.org. - 31

معاص ــر ،ب وهش ــرد

 - 37ق ــا  ،حمم ــد عل ـ  ،ﮐ ـ ارش ب وهش ـ  ،ت ــتثري علوي ــان ب ــر سياس ــت ترﮐي ـ
لهران 2787 ،هجري مشس  ،ص .8
 - 36املصدرنفس  ،و الصفحة انفسها.
 - 35اجلهمان  ،يوسف ،العلويون ف ترﮐيا ،دارالرنوا االدبي  ،بريوت ،الطبعة االول  ، 1007 ،ص.91
 - 34املصدر نفس  ،و الصفحة انفسها.
 - 33املصدر نفس  ،ص .91
 - 38مصاحب با ﮐل جيجو ،رئيس اجنمنها علويان در اروبا ،علويت يو فلسف ويو را اندﮐ  ،ترمجـ ابواحلسـن خلـ
منفرد ،جمموع مقاالت فرهنر  ،ب جا2781 ،هجري مشس  ،ص .42
 - 39قا  ،حممدعل  ،املصدر الساب  ،ص .8
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ب ــاخلطر وب ــادروا بتتس ــيس وتوس ــي املنرم ــات االس ــالمية العلوي ــة .وأص ــبع ال ــدفاع العل ــوي جت ــا النهض ــة
(80
االسالمية السنية عامالن الااد وحدة سياسية فيما بينهو.
إن اخلشــية مــن انتمــاء الشــباب اىل املــذه الســين ،دفعــت العلــوين للبحـ عــن أســالي وامكانيــات
الي تساعد عل إعادة العالقة بتقاليدهو العقائدية .ومنذ أواس ال مانينات ومـا بعـدها ،قامـت احلكومـة
 رغــو الفــة األهــا  -ببنــاء املســاجد يف القــرى العلويــة وارســاس أئمــة مجاعــات حنفيــة هلــا 82(.وبســبعج شـيوخ الطريقـة العلويـة عـن اإلجابـة علـ تسـا الت الشـباب ،وانعـدا املصـادر املكتوبـة صـار التعلـيو
العقائـدي أمـران شــاقان ،فتحمــل امل قفـون العلويــون مســلولية التوعيــة .ومنـذ عــا  2988ااداد انتشــار كتـ
(81
العلوين بشكل كبري جدان.
جترأ العلويون علـ قبـوس هـويتهو املكبوتـة ،وأعلنـوا
و يف عا  ، 2989وألوس مرة يف التاري املعاصرّ ،
للحكومة بكل صراحة عن مصاحلهو اجلمعية ،مطالبن باملساواة م األغلبية السنية.
وتضمن بيان آذار (مار  ، 2989املعرو ببيان العلوين ،اك ر مطالبهو كالتا :
 -2اعتبار العلوية من املذاه االسالمية.
 -1يعي  10ميليون علوي يف تركيا.
 -7املسلمون السنّة يف تركيا ال يعرفون شيةا عن العلوين ،بل يكررون االشائعات املنتشرة عـنهو منـذ
العهد الع مانين .وال يلي يف العصر الراهن البقاء عل التصورات الع مانية املعادية عنهو.
 -6إ ّن إدارة االمور الدينية (منرمة الشلون الدينية ال ل غري أهل السنة ،بينما العلويون هو ثلـ
سكان تركيا ،واحلكومة تتجاهلهو وتعلن تركيا بتفا دولة فسنيّة.
 -5رغو انتهاء الضغوط [احلكومية .عل العلوين بعد إعالن اجلمهورية ،اال أ ّن الضغوط الش صية،
والسياسية ،واإلجتماعية ال ت اس مستمرة ،وهو ال يتمتعون حبرية الفكر واإلنتمـاء الـديين .هـذا بينمـا تـن
املادة  16من الدستور الرتك عل م ل هذا احل .
 -4ال ك ــتو وس ــائل االع ــال العام ــة بنش ــر معلوم ــات ع ــن عقائ ــد وثقاف ــات وآداب وأعي ــاد وأش ــعار
وموسيق واآلداب الشعبية للعلوين.
 -3عل احلكومة أن ن منرمة الشلون الدينية من بناء املساجد وإرساس األئمة اىل قرى العلوين.
 -8هنــاإ اعــال مضــاد للعلــوين يف املــدار  .يطال ـ العلويــون بالغــاء التعلــيو الــديين االجبــاري يف
املدار  ،ذلك ألن نالف مبدأ علمانية الدولة.

Reha Çamuroğlu, “Alevi Revivalism in Turkey”, in: Tord olsson,…(eds) Alevi identity, - 80
Istanbul, Swedish research institute, 1998, P. 80

 - 82ﮐهــل بــودروﮐ  ،ﮐريســتينا ،باايــاب فرقـ علــو در ترﮐيـ  ،جمموعـ مقــاالت جانـ غربـ (دفــرت دو انت ــاب وتــدوين:
فريدااد  ،حممدجواد ،دفرت ب وه ها فرهنر  ،لهران ،الطبعة االو 2731 ،هجري مشس  ،ص.75
 - 81املصدر نفس  ،ص.16
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 -9إ ّن األجواء املعادية للعلوين تركت تتثريها السلا علـ أعضـاء احلكومـة والربملـان ،حبيـ أصـبحوا
نشون حع من كلمة العلوي.
 -20تسع احلكومة لرتوي أ ّن (فكر العلوين هو نفس الفكر الشيع يف ايران اليو  ،وهذا الف
للواق  ،فليس هناإ أي شب بن علوي األناضوس والشيعة يف ايران87(.
ّ
إ ّن التتثري الشامل للدين عل احلياة العامة يف التسعينات ،واهلجو علـ الفنـدت املعـد إلقامـة ضـيو
مــل ر تكــر بــري ســلطان ابــداس ،مــن كبــار شــعراء العلــوين ،وقتــل  73ش صــا مــنهو[ .كــان هــذا احلــادل
بسـب كلمـة ع يـ نسـن ،الكاتـ الرتكـ  ،حــوس القـرآن .وحـوادل اخـرى كاغتيــاس اثنـن مـن العلــوين يف
مـار  ، 2995ومــوت  25علــوي اثــر الرصــاص يف ترـاهرات احتجاجيــة ضــد االغتيــاس املــذكور ،وحتقــري
كلمة ق لباش واعتبار امرا غري أخالق يف أحد الربام التلف يونية ،و ...كل ذلك ااد توتر عالقة العلوين
مـ أهـل الســنة ،وأدى اىل تراجـ العلـوين عــن مـواقفهو اليســارية منـذ انت ابـات عــا  2995فيمـا بعــد،
واإلدالء ب ـ رائهو املتش ــتتة ملص ــلحة أح ـ اب تلف ــة .كم ــا أ ّن احل ـوادل امل ــذكورة أدت اىل مطالب ــة العل ــوين
بتشكيل ح ب سياس جديد للوقو يف وج االح اب االسالمية السنية احلاكمة 86(.و هذا اهلد م
يتحق ـ ح ــع اآلن ،وذل ــك ملغايرت ـ مـ ـ الق ــانون الرتك ـ م ــن جه ــة ،واخ ــتال و ـّت العل ــوين م ــن جه ــة
(85
اخرى.
يعد إنضما تركيا اىل االحتاد االوروي فرصة هامة للعلوين ،ذلك ألن يتكفل باحلفا عل حقوقهو.
ألن يستل رعاية معايري كوبنهاغن واعطاء احلرية القومية والدينية بناءن عل ذلك .و هذ املستلة أدت اىل
بروا بعت االختالفات ،وذلك بسب معارضة اك رية اهل السنة وح ب العدالة والتنمية االسالم  .ورغو
عــد وجــود أيــة مشــكلة خاصــة حــع اآلن ،لكــن حيتمــل أن تكــون مســتلة احلريــة وقضــايا العلــوين – يف
(84
املستقبل  -يف قائمة مطالبات االحتاد االوروي من تركيا.
يقائد العلويي
تكمن االرضية املساعدة يف تكوين و تطوير عقائد العلوين اىل إن العقائد العلوية شـتفا شـتن الك ـري
مــن العقائــد الدينيــة االخــرى تكونــت يف مرحلــة تارنيــة معينــة ،ومــن ت شــهدت حتــوالت تلفــة يف ل ـواس
حياكا .ويرهر مـن دراسـة العقائـد العلويـة أن ماهيـة هـذ العقائـد هـ تركيـ مـن معتقـدات تلفـة .ومـن
أبرا عناصر املاهيّات الي جعلت من العلوين فرقة إنتقائية ه  :الشامانية ،والتصو  ،والتشي  ،وتتثريات
االرضية العقائدية احمللية ملنطقة األناضوس.

 - 87اجلهمان  ،يوسف ،املصدر الساب  ،ص .95-3

David zidan, “THE ALEVI OF ANATOLIA”, in, www. AleviBektasi.org. - 86
David shankland,, The Alevis in turkey, the emergence of a secular Islamic tradition, London - 85
and Newyork, Rontledge curzon, 2003, p. 80.

 - 84قا

 ،حممدعل  ،املصدر الساب  ،ص .8
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كــان لألت ـراإ قبــل اعتنــاقهو لالســال بعــت العقائــد الشــامانية (.ومبــا أن بعــت العقائــد االســالمية
كاإلميان ببقاء الـروم ،واحليـاة االخرويـة ،واجلنـة والنـار ،واالضـحية ) ،و ...قريبـة مـن عقائـدهو ،فتوجهـوا
اىل اإلسال بسهولة .لكن يبـدو أن اك ـر تـتثريا هـو اسـت دا مسـم (الشـي و(الـو يف االسـال بـدال
من (كا او (مشن يف العقائد الرتكية ،ذلك ألن للشي واالولياء كرامات أيضا ،وهـو امـان م ـل الشـمن
(83
يستطيعون اإلخبار عن الغي وشفاء املرض .
عن ــدما دخ ــل اآلغواي ــون اىل االسـ ــال وع ــربوا م ــن اي ـ ـران اىل األناضـ ــوس ،ك ــان الع ــام االس ــالم ميـ ــر
مب اضــات عــدة يف التيــارات الصــوفية .حبيـ كــان ظهــور شــيوخ الصــوفية  ،وكرامــاكو ،ومنــاقبهو يف القــرن
العاشــر املــيالدي  -الراب ـ اهلجــري مشــهودان ،لــيس يف ةــارا وفرغانــة فحس ـ  ،بــل حــع يف املنــال الرتكيــة
امل تلفــة .وكــان هــذا االمــر ظــاهران بشــكل كبــري بــن األت ـراإ املهــاجرين ،ألفــو كــانوا يلمنــون يف معتقــداكو
السابقة بتم اس الشي والكاهن الذي يستطي أن يستجي حلاجاكو الروحية 88(.وم يكن إسال األتراإ
الر ّحــل اســالما فقهيـان ،بــل كــانوا يتعلمــون االســال مــن الــدراوي (البــابوات والــددهات  .وكــان الــدراوي
الرح ــل مـ ـ التس ــاهل
الرح ــل وش ــب ّ
ب ــدورهو يش ــرحون االس ــال بلغ ــة بس ــيطة وعلـ ـ ق ــدر عق ــوس األتـ ـراإ ّ
(89
والتسامع.
التصوف

إ ّن بني ــة العقي ــدة العلوي ــة ،واس ــت دا املص ــطلحات الص ــوفية ،ك ــاملرشد ،واملري ــد ،والطريق ــة ،واحلقيق ــة،
والفتوة ،و ...يعط الدليل الكـايف علـ العالقـة بالتصـو  90(.كمـا إ ّن امتـ ا الطـرت الصـوفية بـالبعت،
ظ ــاهرة مش ــهودة يف ت ــاري التص ــو  .وم ــن ب ــن الط ــرت الص ــوفية ك ــان ل ـ الل ل ــرت الت ــتثري األك ــرب علـ ـ
البكتاشية ،ه املالمتية ،والقلندرية ،واحلروفية.
ظهرت املالمتية (* ردة فعل عل ف الصوفية لألوقا  ،وبرا ذلك يف إنفصاهلو عن النـا مبالبـس
ومراهر خاصة والتراهر بال هد .كان املالمتية يلكدون عل َك ّد اليمن ،وكانوا يتراهرون بتفو من أوض
( . لاللالع عل الشامانية راج :
Eliade, Mircea,"Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, New York, 1964.
.Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p. 84 - 83
Ibid. op.cil.p.100 - 88
Ibid. op.cil.p.103 - 89
Hülya, küçük, op.cil.p.15. - 90
(* لقد كان الشي األكرب حمي الدين بن عـري (ت ـ2160

478/ه ـ يعـرتض علـ اسـو «املالمتيـة» ،و يـرى أن هـذ النسـبة لغـة
ضــعيفة ،ويســميهو «املالميــة»(.ابــن العــري ،حمي ـ الــدين ،الفتوحــات املريــة ،ق ـرأ و قىــو ل ـ ن ـوا اجل ـرام ،اجمللــد ال ال ـ  ،دارصــادر،
بــريوت ،الطبعــة ال انيــة ، 1003 ،ص 12ومــن قبــل كــان اهلجــويري علـ بــن ع مــان اجلــالي (ت ـ645 / 2031ه ـ قــد عقــد يف كتابـ
«كشـف احملجـوب» بابــا لبيـان املالمــة ،ت َّـ أصـحاها يف الكــال عـن فــرت الصـوفية الفرقـة «القصــارية» نسـبة إىل شــي هو األوس أي
ص ــاش مح ــدون ب ــن أمح ــد ب ــن عم ــارة القص ــار (ت132/ 886ه ـ ـ ( .هج ــويري ،علـ ـ ب ــن ع م ــان ،كش ــف احملج ــوب ،تص ــحيع و-
اوﮐوفسر  ،با مقدم قاسو انصار  ،ﮐتاةان لهور  ،الطبعة السادسة ،لهران 2738 ،هجري مشس  .و جاء يف كتاب اي سعد
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النــا  .واشــتهر املالمتيــة الــذين ظهــروا منــذ القــرن ال ال ـ اهلجــري فصــاعدان يف خراســان ،ب ـ (اخلراســانين
(92
و(اهــل خراســان وبعــد ذلــك ب ـ (رجــاس خراســان و (واصــل خراســان  .وكانــت هــذ الطريقــة عــامالن
مهمـان وأساســيان لرهــور واتســاع بعــت الطــرت الرتكيــة ،س ـواء البالنيــة أو أتبــاع الشـريعة ،وهلــذا الســب فــإ ّن
مجي ـ أهــا األناضــوس تقريب ـان ،وخاصــة الق لبــاش والبكتاشــيون ،يلمنــون بــت ّن كــل و ٍّ ترك ـ هــو قــاد مــن
خراسـان ،ويســموفو ب ـ (واصــل خراســان  .الشــعائر البابائيـة املســتقاة مــن شــعائر وأركــان املالمتيــة ،خاصــة
مالمتية خراسان ،كانت مقبولة عند احلا بكتاش(. 91
وبانضما البكتاشية باملالمتية ،دخل الك ري مـن لـرت اخـرى ،وال سـيما البالنيـة ،اىل املالمتيـة .ذلـك
ألن االبداس ،والقلندرية ،واحليدرية ،واجلامية ،واالدتيـة ،والشمسـية كانـت تشـب البكتاشـية اىل حـد كبـري،
سـواء مــن جهــة اإلعتقــاد أو مــن جهــة العــر والرــاهر ،حبيـ ورثــت البكتاشــية معتقــدات مجيـ الطوائــف
(97
املذكورة عن هذا الطري .
و فيمــا يتعل ـ بالطريقــة القلندريــة الــي كانــت املــلثِّرة عل ـ البكتاشــية ،نقــوس افــا كانــت متداخلــة م ـ
املالمتية بشكل ال ميكن التميي بينهما باملعق احلقيق  .وقد ذكرت املصادر أن فرقة القلندرية ه الطريقة
املتكاملة للمالمتية .ويف احلقيقة ميكن القوس بتن املالمتية ه منشت القلندريـة .وكانـت القلندريـة مـن أشـد
رد فعل اجتماع الـي منـت ونضـجت يف ايـران يف مواجهـة الغـ و املغـو  ،ومـن تّ يف وجـ تشـكيل احلكـو
(96
االيل اين.
إ ّن الش صـيات العلويـة املعروفـة ،مـن ام ـاس كايقوسـوا ابـداس ،غةيـك بابـا ،سـلطان شـجاع الــدين،
وسيد عل سلطان ،و ...كلهو يفعدون من القلندريـة .وكـان سـلوإ الدولـة الع مانيـة جتـا القلندريـة مقبـوالن
عبــد امللــك بــن حممــد اخلركوشـ دبــاب ىف ذكــر املالمتيّــة و صــفاكو و شــعارهو و الفــرت بــن الصــوفية و بيــنهو ىف األقـواس و األفعــاس و
األحواس و ما قيل فيهود (اخلركوش  ،ابو سعد عبد امللك بن حممد ،كذي االسرار ىف اصوس التصو  ،دار الكت العلمية ،بريوت،
الطبعة االول  2613 ،ت ،ص 16يقوس أبو عبد الرمحن السلم (من ﮐباراملتصوفة ف قرن الراب اهلجري  « :لري املالمة :هو تـرإ
الشهوة فيما يق في التميي من اخلل يف اللبا واملش واجللـو والسـكون معهـو علـ ظـاهر األحكـا  ،والتفـرد عـنهو حبسـن املراقبـة،
وال نالف ظاهر ظاهرهو حبي يتمي منهو ،وال يواف بالن بالنهو ،فيساعدهو عل ما هو علي من العادات والطبـائ  ،وال نـالف
ظاهرهو حبي يتمي » (عفيف  ،أبو العال ،املالمتية والصوفية وأهل الفتوة ،ط دار إحياء الكت العربية ـ القاهرة ، 2965 ،ص207
 - 92ﮐولبينــارل  ،عبــدالباق  ،مولوي ـ پــس اا موالنــا ،ترمج ـ دﮐــرت توفي ـ ســبحان  ،انتشــارات رواب ـ  ،الطبعــة االول ـ  ،له ـران،
 2738هجري مشس  ،ص.71
 - 91توفي سبحان قاسو انصار  ،املصدر الساب  ،ص .517
 - 97املصدر نفس  ،والصفحة انفسها.
 - 96بيــان  ،شـريين ،فرقـ قلندريـ در عهــد ايل ــان  ،جمموعـ مقــاالت اولــن ينــار تــارن هجــو مغــوس بـ ايـران ،دانشــرا
شــهيد هش ــت  ،مرﮐ ـ ج ــاب وانتشــارات ،له ـران2739 ،هج ــري مشس ـ  ،ص .708-9شــهاب ال ــدين اب ــو حف ـ الس ــهروردى(من
ﮐباراملتصوفة ف القرن الساب اهلجري ف بيان الفرت بن املالمـي و القلنـدري يقـوس« :املالمـي يعمـل يف كـتو العبـادات ،و القلنـدري
يعمل يف ختري العادات ،و املالمع يتمسك بكل أبواب الرب و اخلري و يرى الفضل في  ،و لكن نف األعمـاس و األحـواس ،و يوقـف
نفسـ موقـف العـوا يف هيةتـ و ملبوسـ و حركاتـ و أمـور  ،سـرتا للحـاس لـةال يفطـن لـ  ،و هـو مـ ذلـك متطلـ إىل للـ امل يـد ،بــاذس
جمهود يف كـل مـا يتقـرب بـ العبيـد .و القلنـدري ال يتقيـد هيةـة ،و ال يبـا مبـا يعـر مـن حالـ و مـا ال يعـر  ،و ال ينعطـف إال علـ
ليبة القلوب و هو رأ مال  .و الصويف يض األشياء مواضعها ،و يدبر األوقات و األحواس كلها بالعلو ،يقيو اخلل مقامها ،و يقـيو
أمر احل مقام  ،و يسرت ما ينبغ أن يسرت و يرهر ما ينبغ أن يرهر ،و يتيت بـاألمور يف مواضـعها حبضـور عقـل ،و صـحة توحيـد ،و
كمـاس معرفـة ،و رعايــة صـدت و إخـالص( ».شــهاب الـدين ابـو حفـ السـهروردى ،عـوار املعــار  ،2 ،مكتبـة ال قافـة الدينيــة -
قاهرة ،الطبعة االوىل 2613 ،ت ،ص. .89
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اىل سلطنة باي يد ال اين .لكن بعد حماولة اغتياس السلطان بواسطة أحد القلندريـة ،مت القـاء القـبت علـيهو
و ارســاهلو اىل األناضــوس .وبعــد عشــر ســنوات مــن اخ ـرا القلندريــة مــن املنــال الغربيــة واملرك يــة للدولــة
الع مانيـة ،أدرإ رجــاس الدولــة أفــو كــانوا طةــن يف هـذ السياســة .كانــت هــذ السياســة يف احلقيقــة ســببان
جتم الصوفين يف املنطقة الشرقية للدولة الع مانية منطلقا
لتجم الصوفين يف منطقة خاصة ،وقد اصبع ّ
ّ
(95
للنشاط السياس ملصلحة الدولة الصفوية.
واذا كان قط الدين حيدر الذي يـذكر الك ـري مـن البكتاشـية هـو نفـس قطـ الـدين حيـدري الـذي
أســس إحــدى فــرت الطريقــة القلندريــة (احليدريــة والــذي تــويف يف ســنة428 / 2112هــ ،يتضــع لنــا مــدى
العالق ـ ــة ب ـ ــن البكتاش ـ ــية والقلندري ـ ــة .كان ـ ــت ه ـ ــذ العالق ـ ــة متماس ـ ــكة ج ـ ــدا حي ـ ـ مرتادف ـ ــة يف الف ـ ـرتات
(94
الالحقة.
وأما عن تتثري احلروفية ( 93علـ عقائـد البكتاشـية والعلويـة ،نقـوس بعـد إعـدا شـي فضـل ا) احلـرويف،
وقمـ فضــة بنــت الشــي  ،جلــت اغلـ احلــروفين اىل ســوريا ومصــر واألناضــوس ،وســافر آخــرون اىل الروملـ
(أو بالد الرو والتحقوا هناإ ببعت الطرت الصوفية ،وقاموا بنشر عقائـدهو سـران .وال شـك يف أن الـدور
األكرب يف تروي احلروفية يف األناضوس هـو مـا قـا بـ شـريف مصـر وعمـاد الـدين نسـيم  ،الشـاعر الرتكـ
(98
الكبري وشي احلروفية.
Ahmet yaşar ocak, Kalanderiler, ANKARA, T.T.K, 1999; S.93. - 95
 - 94سبحان  ،توفي  ،انصار  ،قاسو ،املصدر الساب  ،ص  .511عبد الوهاب الشعراى (مـن ﮐباراملتصـوفة فـ القـرن العاشـر
اهلجــري نقــال عــن اســتاذ  ،امحــد ال اهــد ،يرتـ « :ال ينبغـ ان يسـ ّـم كــال مــن فقـراء القلندريــة و احليدريــة و املالمتيــة علـ االلــالت
فقراء اي وليّا أو صوفيا فقريا الن اك رهو خار عن الشريعة كما قاس و كـذلك احلكـو يف أك ـر فقـراء االمحديـة و الرفاعيـة و البسـطامية
و االدتية و املسلمية و الدسوقية فان افعاهلو يكذها لريـ اشـياخهو الـي كـانوا عليهـا مـن الصـدت و ال هـد و الكرامـات و اخلـوارت و
التقيــد علـ ظــاهر الكتــاب و الســنة فــال يــلمر مريــد بــاالدب مـ هــلالء بــل األوىل لـ هجــر جمالســهو .قــاس و الضــاب الــذي يعــر بـ
الصادت من غري ان كـل مـن رأينـا متقيـدا برـاهر الكتـاب و السـنة متتدبـا بـ داب اهـل الطريـ علـ وفـ سـري املشـاي املنقولـة يف م ـل
رسالة القشريي و احللية ألي نعيو فهو صادت يف دعوا املشي ة فيج علينا التتدب مع ( ».عبد الوهاب الشـعراى ،األنـوار القدسـية
ىف معرفة قواعد الصوفية ،1 ،املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة االوىل ،ص . 66
 « - 93تنسـ فرقــة احلروفيــة إىل ملسســهاد فضــل اللّـ بــن عبــد الــرمحن احلســيقد الــذى ولــد ىف (اسـرتاباد [ 360/ 2779ه.
م ــن أس ــرة ص ــوفية .و ق ــد ت ــرإ فض ــل اللّ ـ ثالث ــة كت ـ رئيس ــية مقدس ــة عن ــد احل ــروفين .و م ــت فرق ــة احلروفي ــة مب ــوت ملسس ــها [ت
800/ 2793ه ،.و إمن ــا بقي ــت ىف قل ــوب أتباعـ ـ الك ـ ـريين املنتشـ ـرين ىف الع ــام اإلس ــالم  ،و ك ــان م ــنهو تس ــعة خلف ــاء علـ ـ ع ــدد
األخ ــالس .و ي ــت ه ــذ الفرق ــة باس ــو احلروفي ــة العتنائه ــا ال ائ ــد ب ــاحلرو و أس ـرارها عل ـ لريق ــة األوف ــات و الطالس ــو و ال ابرج ــة و
استنطات احلرو و التنجيو .و تقـو دعـوى احلـروفين علـ أن األصـل ىف العبـادة هـو اللفـظ ،و بـ ميكـن ل نسـان أن يتواصـل باللّـ و
املعرفة ه أيضا معرفة باأللفا  ،ألفا مرهر للموجودات ،و اللفظ مقد عل املعق ،و ال ميكن تصور معق دون لفظ .فهو يـرون أن
التعبري عن املعاى و احلرو و أصواكا يكمل ىف احلرو العربية و عددها ( 18حرفا ،و احلرو الفارسـية و عـددها ( 71حرفـا .و
يرى احلروفيون أن التعبري عن املعاى بـاحلرو و أصـواكا ينصـ ىف لـريقن و قـالبن أوهلمـا :القالـ العـرى الـذى نـ س بـ كـال اللّـ  ،و
يتضمن مثانية و عشرين حرفا .و ال اى :القال الفارس  ،الـذى يتضـمن اثنـن و ثالثـن حرفـا ،و امـ احلـرو كلهـا منـذ أيـا آد ».
(حممود محدى اق وت ،موسوعة التصو االسـالم  ،واارة االوقـا اجمللـس االعلـ للشـةون االسـالمية ،قـاهرة ،الطبعـة االوىل2670 ،
ت ،ص  167-66للم يد من الفائدة وااللالع راج :
Usluer, Fatih, "Hurufilik." İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009.

 - 98ياشــار اجــات ،امحــد ،ت ريـ تـ خــداﮐر بـ اســال دﮐــر انــدي آنــالول  ،تــتثريات حروفيرــر  ،ترمجـ اصــغر دلرب پــور،
جمموع ـ مقــاالت فرهنر ـ  ،ب ـ جــا 2781 ،هجــري مشس ـ  ،ص .51و يكت ـ لاشــرربي ااد (تــويف ســنة 948 / 2540ه ـ حــوس
حاج بكتـاش « :كـان رمحـ ا) مـن مجلـة اصـحاب الكرامـات و اربـاب الواليـات و قـرب بـبالد تركمـان و علـ قـرب قبـة و عنـد ااويـة
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جــاء شـريف مصــر واخــو بــالك ري مــن مللفــات احلروفيـة ،وال ســيما مللفــات فضــل ا) اســرتآبادي اىل
األناضــوس ،كمــا أ ّن عمــاد الــدين نســيم الــذي كــان أكــرب خلفــاء فضــل ا) قــا حبملــة تبليغيــة واســعة.
ولكــنهو م يكون ـوا يف مــتمن يف األراض ـ الع مانيــة مــن املطــاردة والعقوبــات .ويبــدو مــن الوثــائ الع مانيــة
املهمة املتعلقة بالقرن 20- 24هـ أن احلروفين ،وخاصـة يف مـدن وقـرى البلقـان ،قـد تعرضـوا للمالحقـة،
وقــد مت اعــدا اك ــرهو .وكمــا يفســتفاد مــن هــذ املصــادر فــإ ّن هــلالء إن م يكونـوا حــروفين فقــد كــانوا مــن
املتـ ــتثرين بافكـ ــار ومعتقـ ــدات احلـ ــروفين ،وكـ ــانوا منتمـ ــن اىل الفـ ــرت امل تلفـ ــة ،ورمبـ ــا كـ ــانوا منضـ ــمن اىل
الق لبــاش 99(.ورغــو كــل هــذ املطــاردة والعقوبــات ،بق ـ مــن ينتم ـ اىل تلــف حمافــل الصــوفية امل تلفــة
ويدع للحروفية ،و من أهـو شـعراء الق لبـاش (العلـوين م ـل :حـرييت ،وحميطـ  ،وويـراين ،ومييـين مـن هـذ
الفةة .كما كان عدد آخر من هلالء الشعراء الذين اقتبسوا االعتقاد باحللوس من احلروفين و أظهروا ذلـك
يف ادبي ــاكو( 200ولعـ ــل تـ ــتثري نسـ ــيم يف توس ــي االفكـ ــار احلروفيـ ــة يف األناضـ ــوس ك ــان أك ـ ــر مـ ــن بـ ــاق
احلروفين ،حع أ ّن البكتاشية يف تركيا اليو تعترب نسيم منهو ،كمـا أ ّن العلـوين اعلـون لـ مقامـان ومرتبـة
خاصة 202(.وبناءن عل ما يرا امحد ياشار اجات (باح ترك إ ّن اعتقاد الق لباش حبلـوس ا) يف جسـو
االما عل علي السال متخوذ من احلروفية .ولقد أثّر االعتقاد حبلوس ا) يف جسو االنسان أثناء انتشـار
احلروفيــة يف األناضــوس والروملـ  ،علـ املالمتيــن البــايرامين ،والقلندريــة وعــن هــذا الطريـ علـ البكتاشــية
وبعــت احملافــل العلويــة .وحسـ مــا يــرى فــإ ّن اإلعتقــاد بــاحللوس عنــد احلروفيــة يـرتب بســنّة منصــور احلــال
الذي شكل اسا التصو عل اسا وحدة الوجـود .والـدليل الـدامل علـ ذلـك هـو تعـابري دانـا احلـ د
ودسنّة منصور احلال د الي نشاهدها يف اآلداب العرفانية للمولوية ،والقلندرية ،واملالمتية البايرامية ،وأك ر
احلال إىل أعمات اجملتم اإلسالم يف املشرت ،علـ
من ذلك يف اشعار البكتاشية والق لباش 201(.نفذ ّ
اخلصـوص بتــتثري مــن الطــرت الصـوفية ،ففـ تركيــة مــا ااس أتبــاع الطريقـة املولويــة يســمون امل مــار الرئيسـ يف
أذكــارهو «نــاي املنصــور» و كــذا مــا ااس أتبــاع الطريقــة البكتاشــية فيهــا يتبعــون ،يف حفــل خت ـري املريــدين،
حالجيا واضحا يتم ل يف إفرادهو مكانا يف تكاياهو ،الي يسموفا «امليـدان» ،يطلقـون عليـ اسـو
تقليدا ّ
(207
[الصــحيع صـ ّـالبة أو مشــنقة منصــور ..فــإذا أمتّ املريــد
«دار منصــور» ،يريــدون «صــلي احلـ ّـال ».
سلوك و استح لق «بكتاش » جا وا ب إىل «دار منصور» و وضعوا يف عنق حبال يرم إىل أن «قد
(206
مات عن هذ الدنيا الفانية و رحل إىل ميادين املعشوت اإلهل ».
ي ار و يتربإ ب و تستجاب عند الدعوات و قد انتس الي يف اماننا هذا بعـت مـن املالحـدة نسـبة كاذبـة و هـو بـر مـنهو بالشـك
قىــس ا) تعــا ســر الع ي ـ  ».هــذا و يفهــو مــن كالم ـ أنـ يقصــد مــن املالحــدة أم ــاس احلروفية(.لاشــكربيااد  ،الشــقائ النّعمانيّــة يف
علماء الدولة الع مانية ،حتقي  ،الدكتور امحد صبح فرات ،اسطانبوس2605 ،هـ ،ص. 10
 - 99املصدر نفس  ،و الصفحة انفسها.
 - 200املصدر نفس  ،و الصفحة انفسها.
 - 202آاند ،يعقوب ،حروفي در تاري  ،نشر ن  ،الطبعة االول  ،لهران 2749 ،هجري مشس  ،ص.224
 - 201ياشار اجات ،امحد ،ت ري ت خداﮐري ب اسال دﮐراندي آنالو … ،ص .57
 - 207الشيىب ،كامل مصطف  ،شرم ديوان احلال  ،اجلمل ،كلن -األملانية الغربية ،الطبعة ال انية ، 1003 ،ص .97
 - 206املصدر نفس  ،و الصفحة انفسها.
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وبعد حماربة البكتاشية بيد السلطان حممود ال اين يف عـا 2160 / 2842-1هــ ،واجهـت احلـروفين
أيضـ ـ ـان تنك ـ ــيال كالبكتاش ـ ــين ،ف فقت ـ ــل الك ـ ــري م ـ ــنهو ودم ـ ــرت خانقاه ـ ــاكو وس ـ ــلمت يفتلك ـ ــاكو اىل فرق ـ ــة
(205
النقشبندية.
إعتقــد العلــوين بتصــحاب الكســاء اخلمســة علــيهو الســال الــذين يعـ ِّـربون عــنهو بـ ـ دبنج ـ آس عبــاد،
واالعتقــاد باألئمــة اإلثــين عشــر كمــا يعتقــد هــو االماميــة ،و الــوالء الشــديد لالمــا احلســن  ،واقامــة
مراسيو إحياء عاشوراء ،والتتكيد الكبري عل االمـا جعفـر الصـادت  ،واالعتقـاد بـالتو والتـربي ،كـل
(204
ذلك هو من عالمات التشي املوجودة بن العلوين.
ك ــذلك وج ــود االحادي ـ الش ــيعية عن ــد العل ــوين ه ـ م ــن عالم ــات االخ ــرى للتش ــيعهو 203(.لك ــن
والتـربي
املالحرة املهمة ه أ ّن رغو اعتقـاد العلـوين بــالتو (حـ علـ بـن اي لالـ واهـل بيتـ
وهذا القبوس يفصلون فجهو عن أهل السنة ،لكـنهو
(رفت ومعاداة الف االما عل واهل بيت
(208
مـن أهــل التتويــل والتفســري فهــو مــن الشــيعة البالنيـة ولــيس مــن الشــيعة االماميــة .فــالعلويون بــالنيون،
ـتولون احك ــا االس ــال
لك ــن اـ ـ أن ال نع ـ ّد ب ــالنيتهو م ــل اال اعيلي ــة .فه ــو ب ــالنيون بس ــب أف ــو ي ـ ّ
(209
العبادية ،وبعبارة اخرى افو ليسوا اهل الشريعة (التمسك بقوانن املذه .
وس ـواء أن قلنــا إ ّن العقائــد الشــيعية ظهــرت بعــد انضــما علــوي األناضــوس للصــفوية ،أ إفــا كانــت
موجــودة قبــل ذلــك وحــع يف عهــد احلــا بكتــاش ،وأن جنيــد الصــفوي تــتثر بعقائــدهو بعــد حضــور بــن
الرتكمــان يف األناضــوس ،ففـ مجيـ هــذ االحـواس ســيكون العلويــون شــيعة بــالنين ،وإ ّن التشــي فيمــا بــن
عقائدهو يتيت يف مرتبة متتخرة بعد التصو .
نتلف النرا االجتماع  ،العقائد الدينية ،اآلداب ،و اجلذور االخالقية اختالفـا كـامال عنـد العلـوين
و الشعية اجلعفرية .و رغو أن اصوهلو العقائدية تبتين عل اثق عشر ائمة ،لكن النرا الديين يف األخذ و
التفسري و املناه ختتلف عندهو .و ا فصل العلوية و االثق عشرية كمجموعي اجتماعية – دينيـة و
(220
نبح عن اختالفاكو بدس عن شباهتهو.
 - 205اســحات افنــدي ،ﮐاشــف االس ـرار و داف ـ االش ـرار ،مرتبــة جملــس الشــور االســالمية يف اي ـران ،لباعــة حجريــة ،ال ـرقو
 ،40657الرقو اخلاص  ،201ص .5
 - 204ارج  :نوري دمن  ،حممد ،علويان تركي  ،انتشارات دانشرا اديان ومذاه  ،الطبعة االول  ،قو2788 ،هجري مشس .
Ahmet yıldrim, Alevi-Bektaşi Edebiyatinda Kullanilan Hedisler ve Değerlendirilmesi, - 203
islamiyat, Cilt 6 say 3, (temmuz-eylül 2003),S.4-9

 - 208كولبينار  ،عبدالباق  ،مالمت ومالمتيان ،ص .229
(Halkımızın Kökenleri ve Gerçekler), İstanbul, Tayyar Önder, ali, Türkiye'nin Etnik Yapısı - 209

S 22..Kripto Basım Yayın,2008
faris, Journal ‘A Comparison of the Alevis and the Ja :ism in Turkey‘Yeler, Abdulkadir, Shi - 220
2010, p 338. ،3 No .III .Vol a lslamic Studies Summer,‘ of Shi

ال تت و العلوية م أهل السنة يف تركيا .كما ال تت و العلوية م الشيعة اجلعفرية .و لكن يت و اهـل السـنة مـ الشـيعة اجلعفريـة.
و نقل أن أهل السنة كانـت تـرفت خطوبـة الشـيعة اجلعفريـة يف بدايـة االمـر ،باعتبـار أفـو علـوينا لكـن بعـدما علمـوا أن الشـيعة ليسـوا
بعلوين ،و هو حيضرون يف املساجد و يقيموا الصالة قبلوا خطوبتهو و ت اوجوا معهو.
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علويوا اال اضو (تا يخهم و عقائدهم)

وملا كانت آسيا الصغرى مهد ال قافة املسيحية ،فإن يبدو لبيعيا تتثري ونفوذ هذ ال قافة عل األتراإ
الذين سكنوا هذ املنطقة فيما بعد .ومن املسلَّمات أ ّن هذ املنطقة كانت متـتثرة دينيـان وثقافيـان باملسـيحية
قب ــل ف ــتع األناض ــوس بي ــد األتـ ـراإ يف س ــنة646 / 2032هـ ــ .وك ــان أغلـ ـ س ــكان األناض ــوس يتح ــدثون
باليوناني ــة ويعتنق ــون امل ــذه االرثوذكس ـ  .وك ــان املس ــلمون يف الب ــدء وبالقي ــا اىل اليون ــانين جم ــرد أقلي ــة
(222
حس إحتماس قوي ،ولكن مبا أن االسال كان دين احلكا يف األراض الرتكية ،فإنتشر شيةا فشيةا
ولعــل الســب هــو أ ّن أغل ـ أهــا األناضــوس القــدماء الــذين كــانوا قــد انقطع ـوا عــن مرك ـ هو الروحــاين يف
(221
القسطنطنية ،كانوا يشعرون بالع لة املعنويـة ،ولـذلك اجتهـوا اـو االسـال  .وهكـذا انـدجموا بـن االتـراإ
وعندما احف الع مانيون عل منال السالجقة والقرمانين واسـتولوا علـ كـل منـال الـرو  ،كـان اجملتمـ
الرتك املرك من عنصرين :روم مسيح وترك مسلو ،وكان يتوق عقيدة موحدة تكون  -من جهة -
وسيطا بن املسيحية واالسال  ،ومن جهة اخرى بن االسـال الر ـ والتصـو الغالـ  .وكـان املقـدَّر أن
تقــو الفرقــة البكتاشــية هــذ املهمــة .وبعــد وصــوس البكتاشــية اىل هــذ املرحلــة اجتهــت اــو التشــيّ  ،ألن
التشــي كــان املــذه الوحيــد الــذي كــان مبقــدور رفــد الفرقــة اجلديــدة باالفكــار املعنويــة .وهكــذا حتولــت
األقــانيو املســيحية ال الثــة اىل [ثالثــة أقــانيو بكتاشــية .ه ـ  :ا) ،حممــد ،علـ  227(.ويبــدو أن العلــوين م
يكونوا يلمنون يف جماس الت لي ك الل إلـ  ،وم يضـعوا هـذ األقـانيو ال الثـة يف عـرض واحـد .بـل كـانوا -
كــالتفكر األريوس ـ  -يعتقــدون بــت ّن االاليــة ه ـ ) ســبحان وتعــاىل وحــد  ،وأ ّن حممــدان وعلي ـان تــا مره ـرا
جتلّـ ـ ا) حي ـ ـ وصـ ــال اىل مرتبـ ــة ودرجـ ــة االلوهيـ ــة ،اال افمـ ــا كسـ ــائر امل لوقـ ــات جـ ــاءا مـ ــن العـ ــد اىل
(226
الوجود.
الخاتمة:
إن تتري علويوا أنـاظوس يشـهد بـتن معـرفتهو باالسـال م تكـن مـن قبـل الفقهـا و املـدار  ،و هلـذا ال
لك الشريعة لديهو مكانة خاصة .و بدراسة عقائدهو نعلو أن رغـو تتكيـدهو علـ  21امـا لكـنهو م
يتــتثروا م ــن احلرك ــة االص ــيلة للشــيع االمامي ــة و اعتق ــادهو ب ـ ـ  21امــا س ــطح و ال ي ــدخل يف املباح ـ
العلمية يف مقا علمهو و عصمتهو.
تتري العلوية يف الدورة الع مانية يشهد ضغوط و صعوبات ك رية و مـن جهـة اخـرى تضـعيف ق لبـاش
لعد مساندة ايران هلو بعد هجرة علماء جبل عامل و حبرين (يف اواخـر حكومـة شـا ا اعيـل الصـفوي
(Yeler, Abdulkadir, Türk Toplumunda Caferiler (İstanbul Halkalı Örneği), İstanbul: MÜSBE
). 2006, s 42.) ،(BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tez

 ،2ايــر نرــر احســان يارشــالر ،بنرـا ترمج ـ ونشــر كتــاب ،الطبعــة

 - 222تشــنر ، ،آنــالو  ،دانشــنام ي اي ـران واســال ،
االول  ،لهران 2755 ،هجري مشس  ،ص .125
 - 221املصدر نفس  ،ص.129
 - 227الشيا ،ﮐامل مصطف  ،الفكر الشيع والن عات الصوفية حع مطلـ القـرن ال ـاين عشـر اهلجـري ،ىـار االنـدلس ،الطبعـة
ال ال ة ،بريوت ، 2981 ،ص .760
 - 226سبحاين ،توفي  ،انصاري ،قاسو ،املصدر الساب  ،ص .528
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اىل ايران و ظهور احلركة الفقهية الشيعية فيهـا .فمجـ ء اتـاتورإ كانـت فرصـة تارنيـة هلـو ادت اىل حتسـن
ظــروفهو االقتصــادية و االجتماعيــة لــدعو الــولين و العلمــاين .و هــذا يرهــر ســب اجتــاههو للعمــانين و
الفتهو لالح اب االسالمية.
إ ّن اعتماد العلوين عل تناقل ثقافتهو شفهيا ،وعـد وجـود املصـادر املكتوبـة لـديهو ،أدى اىل ظهـور
حتلــيالت تلفــة عــن العلــوين يف تركيــا .ورغــو أ ّن دخــوس العلــوين يف األج ـواء العص ـرية احلدي ــة أدى اىل
إبتعادهو تدرايا عن التقاليد واملعتقدات ،إال أ ّن افيار اإلحتاد السوفيايت ،والتطورات الي شهدكا تركيا يف
احلقبة األخرية ،أدت اىل ظهور حركة للعمل عل إعادة الروم يف الطائفة العلوية من جديد يف هذا البلد.
رغ ــو أن احلكوم ــة احلالي ــة يف تركي ــا امنح ــت امتي ــااات خاص ــة للعل ــوين ،لك ــن ال ميك ــن حتقـ ـ مجيـ ـ
مطالباكو حع وإن وافقت علي احلكومة الن سيلدي اىل الفـة االسـالمين يف تركيـا .تـتري العلـوين يف
آناضوس ي بت لنا أن هذا املوضوع ل معقدات اخلاصة و بإمكان أن يتبدس اىل حتد هلو.
المصادر:
 .2ابن العري ،تاري تصر الدوس ،وض حواشي اب انطوان صاحلاين اليسوع  ،املطبعة الكاتوليكيـة،
بريوت ،الطبعة ال انية2958 ،
 .1ابــن ي ي ،تــاري ســالجق ي رو  ،ب ـ اهتمــا دكــرت حممــد ج ـواد مشــكور ،انتشــارات تربي ـ  ،الطبعــة
االو  2750 ،هجري مشس .
 .7اروس قليچ ،حممود ،تص ّـو در آسـياي صـغري وبالكـان ،دانشـنام ي جهـان اسـال  ،3 ،ايـر نرـر
غالمعل حداد عادس ،بنياد دايرةاملعار اسالم  ،لهران ،الطبعة االو  2781 ،هجري مشس .
 .6آاند ،يعقوب ،حروفي در تاري  ،لهران ،نشر ن  ،الطبعة االو 2749 ،هجري مشس .
 .5اسحات افندي ،ﮐاشف االسرار و دافـ االشـرار ،مرتبـة جملـس الشـور االسـالمية يف ايـران ،لباعـة
حجرية ،رقو  ،40657رقو خاص .102
 .4افالك ـ ـ ـ  ،امح ـ ـ ــد ،مناق الع ـ ـ ــارفن ،تص ـ ـ ــحيع وحواش ـ ـ ـ  ،حتس ـ ـ ــن ي ـ ـ ــااا  ،2 ،دني ـ ـ ــاي كت ـ ـ ــاب،
2741هجري مشس .
 .3امام  ،حممد تق  ،معريف يك شاعر ب ر علوي بكتاشـ اهـل آنـالو  ،ب وهشـنام ي دانشـكد ي
ادبيــات وعلــو انســاين دانش ـرا شــهيد هشــي ،العــدد  ،25-24الربي ـ و الصــيف 2737هجــري
مشس .
 .8بيان  ،شريين ،فرق قلندري در عهد ايل ان  ،جمموع مقـاالت اولـن ينـار تـارن هجـو مغـوس
ب ايران ،دانشرا شهيد هشت  ،لهران ،مرﮐ جاب وانتشارات 2739 ،هجري مشس .
 .9تشــنر ، ،آنــالو  ،دانشــنام ي اي ـران واســال  ،2 ،ايــر نرــر احســان يارشــالر ،له ـران ،بنرــا
ترمج ونشر كتاب ،الطبعة االو  2755 ،هجري مشس .
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 .20الت ــوين ،أي الف ــداء س ــام  /أرس ــالن ،ش ــكي  ،حاض ــر الع ــام اإلس ــالم  :ل ــوثروب س ــتودارد،
تعلي  :شكي أرسالن ،مراجعة كتاب. 1006 ،
 .22اجلهمان  ،يوسف ،العلويون ف ترﮐيا ،بريوت ،دارالرنوا االدبي  ،الطبعة االول . 1007 ،
 .21ج ـ شــاو ،اســتانفورد ،تــاري امﭙرالــوري ع مــاين ،ترمج ـ حممــود رمضــان ااد  ،1 ،مشــهد ،آســتان
قد رضوي ،الطبعة االول  2730 ،هجري مشس .
 .27محـ ــدى اق ـ ـ وت ،حمم ـ ــود ،موسـ ــوعة التص ـ ــو االس ـ ــالم  ،واارة االوقـ ــا اجملل ـ ــس االعل ـ ـ للش ـ ــةون
االسالمية ،قاهرة ،الطبعة االوىل 1430 ،ت.
 .26اخلركوش  ،ابو سعد عبد امللك بن حممد ،كذي االسرار ىف اصوس التصـو  ،دار الكتـ العلميـة،
بريوت ،الطبعة االول  1428 ،ت.
 .25روملــو ،حســن ،احســن الت ـواري  ،بـ ســع و تصــحيع چــارلس نــارمن ســيدن ،انتشــارات كتاةان ـ ي
صدر ،لهران ،ي تا.
 .24سبحاين ،توفي  ،انصاري ،قاسو ،حاج بكتاش و و بكتاشي  ،نشري دانشكد ي ادبيات وعلو
انساين ،دانشرا تربي  ،ساس ،18مشار مسلسل ،210امستان  2754هجري مشس .
 .23سري بابا ،امحد ،الرسـالة االمحديـة يف تـاري لريقـة العليـة البكتاشـية مبصـر احملروسـ  ،مطبعـة الشـرت،
. 1232
 .28السهروردى ،شهاب الدين ابو حف  ،عوار املعار  ،2 ،مكتبة ال قافة الدينية ،قـاهرة ،الطبعـة
االوىل 1428 ،ت.
 .29الشــعراى ،عبــد الوهــاب ،األن ـوار القدســية ىف معرفــة قواعــد الصــوفية ،1 ،املكتبــة العلميــة ،بــريوت،
الطبعة االوىل ،دون التاري .
 .10الشيىب ،كامل مصطف  ،شرم ديوان احلال  ،اجلمل ،كلن -األملانية الغربيـة ،الطبعـة ال انيـة2008 ،
.
 .12الشيا ،ﮐامل مصطف  ،الفكر الشيع والن عات الصوفية حع مطل القرن ال اين عشر اهلجري ،ىار
االنىلس ،الطبعة ال ال ة ،بريوت. 1232 ،
 .11صبح االنطاك  ،بسيو ،علويوا االناضوس ،بريوت ،ملسس البالا ،الطبعة االو . 1007،
 .17لاشــكربيااد  ،الشــقائ النّعمانيّــة يف علمــاء الدولــة الع مانيــة ،حتقيـ الــدكتور امحــد صــبح ف ـرات،
اسطانبوس2605 ،ت.
 .16عفيف  ،أبو العال ،املالمتية والصوفية وأهل الفتوة ،ط دار إحياء الكت العربية ـ القاهرة. 2965 ،
 .15ق ـ ــا  ،حمم ـ ــد علـ ـ ـ  ،ﮐـ ـ ـ ارش پ وهشـ ـ ـ  ،ت ـ ــتثري علوي ـ ــان ب ـ ــر سياس ـ ــت ترﮐيـ ـ ـ معاص ـ ــر ،لهـ ـ ـران،
پ وهشرد مطالعات راهربد  2787 ،هجري مشس .
 .14كــوبرل  ،ف ـلاد ،ريش ـ هاي افســان هاي مربــوط ب ـ حــاج بكتــاش و بنيانرــذار لريقــت بكتاشــيّ ،
ترمج حممد تق امام  ،ﮐسرت ي تاري وادبيات ايران ،لهران 2746،هجري مشس .
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 .13ﮐليفـورد باسـورل ،ادمونــد ،سلسـل ها اســالم جديـد ،ترمجـ
اسال وايران ،لهران ،الطبعة االو  2782 ،هجري مشس .
 .18ﮐهل بودروﮐ  ،ﮐريستينا ،بااياب فرق علو در ترﮐي  ،جمموع مقاالت جان غرب (دفـرت دو
انت ـ ــاب وت ـ ــدوين :حممـ ـ ــدجواد فري ـ ــدااد  ،له ـ ـ ـران ،دفـ ـ ــرت پ وه ه ـ ــا فرهنر ـ ـ ـ  ،الطبعـ ـ ــة االوىل،
2731هجري مشس .
 .19ﮐولبينارل  ،عبدالباق  ،مولوي پس اا موالنا ،ترمج دﮐرت توفي سبحان  ،لهـران ،انتشـارات روابـ ،
الطبعة االوىل 2738 ،هجري مشس .
 .70الجـ ــوردي ،فالم ـ ـ  ،بكتاشـ ــي  ،دايرةاملعـ ــار ب ـ ـ ر اسـ ــالم  ،22 ،ايـ ــر نرـ ــر كـ ــاظو موسـ ــوي
نوردي ،بنياد دايرةاملعار ب ر اسالم  ،لهران ،الطبعة االوىل 2787 ،هجري مشس .
 .72ل ـ ـ  ،نـ ــور ،ج ـ ـ  ،مـ ــارتن (تـ ــدوين  ،چهـ ــر جديـ ــد امنيـ ــت در خاورميان ـ ـ  ،ترمج ـ ـ  :قـ ــدير نصـ ــر ،
پ وهشرد مطالعات راهربد  ،لهران 2787 ،هجري مشس .
 .71حمم ــد الش ــناو  ،عب ــدالع ي  ،الدول ــة الع ماني ــة دول ــة اس ــالمية مف ــرت عليه ــا ،1 ،مطبع ــة جامع ــة
القاهرة. 1230 ،
 .77حممــد عبــدالعاس ،بديعــة ،الفرــر البــالين فـ االناضــوس االمــا علـ يف معتقــد البرتاشــية  -منوذجــا،
الىارال قافية للنشر ،القاهرة ،الطبعة االول . 1020 ،
 .76حمي ـ الــدين بــن عــري ،الفتوحــات املريــة ،ق ـرأ و قىــو ل ـ ن ـوا اجل ـرام ،اجمللــد ال ال ـ  ،دارصــادر،
بريوت ،الطبعة ال انية. 1003 ،
 .75املدى ،سليمان ،املوسوعة الصوفية ،احلكمة ،دمش  ،الطبعة االوىل 1423 ،ت.
 .74مصاحب با ﮐل جيجو ،رئيس اجنمنها علويان در اروپا ،علويت يو فلسـف ويـو را انـدﮐ ،
ترمج ابواحلسن خل منفرد ،جمموع مقاالت فرهنر  ،ب جا 2781 ،هجري مشس .
 .73ن ـ ــوري دمن ـ ـ  ،حمم ـ ــد ،علوي ـ ــان تركي ـ ـ  ،ق ـ ــو ،انتش ـ ــارات دانش ـ ــرا ادي ـ ــان وم ـ ــذاه  ،الطبع ـ ــة االوىل،
ساس 2788هجري مشس .
 .78ياشار اجات ،امحد ،ت ري ت خداﮐر ب اسال دﮐر اندي آنالول  ،تـتثريات حروفيرـر  ،ترمجـ
اصغر دلرب پور ،جمموع مقاالت فرهنر  ،ب جا 2781 ،هجري مشس .
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The impact of excitement irregular in expressive
performance of the fourth-grade science students
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ملخص البحث
يرمـ البحـ احلـا إىل:معرفـة أثـر االثـارة غـري املنترمـة يف االداء التعبـريي لـدى لـالب الصـف الرابـ
العلم  .ولتحقي مرم البح وض الباح ان الفرضية الصفرية اآلتية:
ال يوجـد فــرت ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى( 0805بـن متوسـ درجــات اجملموعــة التجريبيــة الــي
تدر اسلوب االثارة غري املنترمة ومتوس درجات اجملموعة الضابطة الـي تـدر بالطريقـة االعتياديـة يف
األداء التعبريي.
وضــو جمتم ـ البح ـ مجي ـ املــدار اإلعداد يــة للبنــن التابعــة للمديريــة العامــة لرتبيــة ك ـربالء املقدســة،
والبالل عددها( ، 22واختار الباح ان عشوائيان مدرسة جابر االنصاري للبنـن لتطبيـ التجربـة فيهـا .وبعـد
أن حــدد الباح ــان املدرســة الــي ســيطب فيهــا التجربــة اارهــا احــد البــاح ن ،فوجــدها تضــو شــعبتن للراب ـ
العلمـ ـ تـ ـ ا(أ،ب  ،واخت ــريت بطريق ــة عشـ ـوائية ش ــعبة(أ لتم ــل اجملموع ــة التجريبي ــة ،وش ــعبة(ب لتم ــل
 - 2جامعة كربالء /كلية العلو االسالمية.
 - 1املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة.
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اجملموع ــة الض ــابطة ،وبل ــل ع ــدد ل ــالب الش ــعبتن( 47لالب ــا ،بواقـ ـ ( 71لالب ــا يف اجملموع ــة التجريبي ــة
و( 72لالبا يف اجملموعة الضابطة.
ح ــدد الباح ــان املوض ــوعات الدراس ــية ال ــي س ــتدر يف اثن ــاء التجرب ــة ،وص ــاغا أه ــدافان س ــلوكية هل ــذ
املوضوعات فكانت( 81هدفان سلوكيان.
أعــد الباح ــان خططــا تدريســية للموضــوعات املقــرر تدريســها يف اثنــاء التجربــة وعــرض اثنتــان خط ـ
امنوذجية عل خنبة من اخلرباء واملت صصن ملعرفة صالحيتها ومالءمتها لتلك املوضوعات.
لب الباح ان اختبارا بعديا يف مادة التعبري بعد انتهاء التجربـة ،واسـتعمال الوسـائل االحصـائية اآلتيـة:
االختبــار ال ائ ـ لعينتــن مســتقلتن ،ومرب ـ كــاي ،ومعامــل ارتبــاط بريســون  ،وبعــد حتليــل النتــائ توصــل
الباح ان إىل تفوت لـالب اجملموعـة التجريبيـة الـي درسـت االثـارة غـري املنترمـة علـ اجملموعـة الضـابطة يف
اختبار االداء التعبريي.
وخل الباح ان اىل جمموعة توصيات منها:
ضرورة عمل دورات تدريبية للمدرسن من اجـل تـدريبهو علـ اسـتعماس األسـالي واالسـرتاتيجياتاحلدي ة يف التدريس ،وتطبيقها بشكل فعل .
واقرتم الباح ان ما يتيت:
 إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلالية عل مراحل دراسية أخر.Abstract
The current research aims to: identify the effect of excitement irregular
in expressive performance of the fourth-grade science students.
To achieve the goal put researchers search the following null
hypothesis:
There is no difference statistically significant at the level (0.05) between
the average scores of the experimental group taught style thrills irregular
and the average scores of the control group taught the usual way in
expressive performance.
Find all brought together community prep school for boys of the General
Directorate for Educational holy city of Karbala, of (11), and the
researchers randomly chose Jaber Al-Ansari School for Boys to apply the
experience. Having identified the researchers school which will apply the
experiment visited, and found includes two divisions of scientific fourth two
(a, b), were selected randomly Division (a) to represent the experimental
group, and the Division (b) to represent the control group, and the number
of divisions students (63 students), by (32) students in the experimental
group and 31 students in the control group.
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The researchers identified academic subjects that will be examined in
the course of the experiment, and coined the behavioral targets for these
subjects were (82) behaviorally target.
The researchers prepared plans for teaching the subjects to be taught
in the course of the experiment and display two atypical plans to a group of
experts and specialists to see the validity and relevance of these topics.
The researchers applied a test Uday in the material expression after the
end of the experiment, and were used statistical means the following: Test
Zaúa for two independent samples, and Chi-square, Pearson) correlation,
and after analyzing the results, the researchers to outweigh the
experimental group that studied the excitement irregular to the control
group to test the performance of students Expressionist.
-

The researchers concluded that a set of recommendations including:
The need to work training courses for teachers to be trained in the use
of modern methods and strategies in teaching, and applied effectively.

The researchers suggested the following:
- Conducting a similar study of the current study to study the last stages.

 التعريف بالبحث:الفصل األول
:مشكلة البحث:أولًا

إ ّن مشــكلة ضــعف الطــالب يف التعبــري مشــكلة حلرهــا الرتبويــون واملفكــرون يف أقطــار شــع مــن الــولن
.العري ورأوا أن احلاجة ماسة إىل دراستها واقرتام املعاجلات هلا من أجل النهوض مبستوى تعبري الطالب
د ثبت من عمليـات: فمن هلالء الرتبوين من أشار إىل خطورة هذ املشكلة يف املدار ال انوية بقول
 عل الرغو، التتب يف امليدان بالنسبة للتعبري باملدار ال انوية أن التدري علي م حيق اهلد من دراست
 فضـال عمـا يشـي،  يبدو عـاج ان عـن تـدوين مذكراتـ وتل ـي حماضـرات... فالطال...يفا يبذل املدرسون
 ومنهو من. 183 :2932، يف كتابات من أغالط اوية وإمالئيّة ولغوية وأسلوبيةد(اجلمبالل والتوانس
. 249 :2937،أ اها مشكلة املشكالت (إبراهيو
، وذلــك مــن حي ـ األفكــار،وقــد اثبتــت الدراســات قصــوران واضــحان يف مهــارات التعبــري عنــد الط ـالب
، 2988،  ومن هذ الدراسات دراسة (اهلامش، وك رة األغالط اإلمالئية والنحوية، والصياغة،واألسلوب
. 2989 ،و دراسة(عبد عون
 وق ــد يك ــون الس ــب يف ذل ــك نرامن ــا،وق ــد ب ــدأ الض ــعف يف الكتاب ــة يره ــر جلي ـان يف الوق ــت احلاض ــر
 ومــن األســباب املهمــة األخــر يف، 241 :1003، التعليم ـ الــذي يرِّك ـ عل ـ التلقــن واحلفــظ (مصــطف
،واحليلــة،  واالســتعماس السـليو لـ (مرع، افتقــارهو إىل الـوع الكتـاي،تفـاقو هـذ املشــكلة لـدى الطـالب
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 ، 152 :1001أضــف إىل ذلــك ،ك ــرة اللهجــة العاميــة يف أثنــاء التــدريس وقلــة اســت مار فــرص التــدري
عل العربية الفصيحة يف درو العربية األخر(الوائل . 85 :1006،
وقــد بــرات مش ـ كلة الضــعف يف التعبــري قلــة عنايــة املدرســن بالــدر مــن حي ـ اإلعــداد ل ـ  ،ولريقــة
التــدريس ،وتصــحيع كتابــات الطــالب واالبتعــاد غالبــا عــن اللغــة الفصــيحة اىل عاميــة ســقيمة م ـ افتقــار
الطــالب ألركــان التعبــري الالامــة مــن املفــردات والعبــارات واألفكــار وغيــاب املنه (عبــد احللــيو ،وحفــظ ا)
. 22 :2948
ان اإلحســا مبشــكلة تــدريس التعبــري ومــا يتعــرض ل ـ مــن صــعوبات يقتض ـ التفكــري بالبح ـ عــن
أســلوب جديــد لتدريس ـ يف املرحلــة ال انويــة يتف ـ م ـ مــا تلكــد األســالي احلدي ــة يف مشــاركة الطــالب
وتشــجيعهو عل ـ النقــد ،والتحليــل ،واالســتقراء وتــدريبهو عل ـ ذلــك واالعتمــاد عل ـ أنفســهو يف تقــو
الرواهر واحلكو عليها ،ويعتقد الباح ان ان هذا العمل قد يسهو يف تذليل بعت صعوبات تدريس التعبري
ومعاجلة بعت مشكالت لذا حياوال يف دراستهو احلالية جتري اسلوب االثارة غـري املنترمـة األثـر يف األداء
التعبريي عند تدريس لالب الصف الراب العلم .
ثانياً:أهمية البحث:

مادامـت اللغـة أداة التعبـري ،فالعربيـة كانـت ومـا االـت خـري أداة للتعبـري واإليضـام ،فهـ املـرآة الصـادقة
الي تعكس ثقافة اإلنسان وما حيمل من ألوان العلو واألدب ،وكيـف يـرد هـا علـ اآلخـرين فيمـا يسـتلون
فيحجو ،ويورد هلو األدلة عل ما يقوس فه أسلوب للدفاع عن العقيدة والدين ولقد كان للرسوس(صل
ا) علي وال وصحب وسلو شعراء يدافعون عن وعن دعوت ويردون عل مشرك قري هجاءهو ل  ،دإذ
ك ـ ــان ي ـ ــرى الرسوس(ص ـ ــل ا) علي ـ ـ ـ وال ـ ـ ـ وص ـ ــحب وس ـ ــلو أن وق ـ ـ ـ ش ـ ــعرهو عل ـ ــيهو اش ـ ــد م ـ ــن وق ـ ـ ـ
احلسا د(ضيف ، 65 :2984 ،ومنهو حسان بن ثابت االنصاري(رض ا) عن  ،إذ قاس ل رسوس ا)
(صل ا) علي وال وصحب وسلو  :داهجهو وروم القد معكد(املربد ،ب .ت. 201 :
ِ
ِ
ِِ
ِ
وقد قاس تعاىل يف كتاب الع ي َ ِ ِ
ـك لتَ فكـو َن
يل َر ِّ
ـن* َعلَـ قَـ ْلبِ َ
وم ْاألَم ف
ب الْ َعـالَم َ
ن* نَـَ َس بـ الـر ف
((:وإنَّف لَتَـْن ف
ِمن الْمْن ِذ ِر ِ
ي فمبِن (سورة الشعراء،اآلية  295-291أي ان املرء مقيس حبسـن مشـاعر
ين* بِل َسان َعَرِ ٍّ
َ ف َ
ولي احساس وجودة كالم وبيان  ،وكان الرسوس الكر (صل ا) علي وآل وصحب وسلو مـ ال رائعـا
يف سداد التفكري وبراعة التصوي ،ول خط متثورة النت فيها الطباع الفرة واهتدت ها النفو الضـالة
واستمدت منها الع ائو الواهنة والقلـوب املـرتددة ثباتـا ونـورا يف سـاعات احملن(الـرحيو. 63 :2932 ،ومـ
ان العــرب كــانوا أمــة فصــاحة وبالغــة فقــد كــانوا ينقــدون الكــال  ،ويبينــون مـوالن القــوة والضــعف فيـ  ،لــذا
عاب اخلليفة األموي هشا ابن مروان ع ل الشاعر(ذي الرمة ملا بـدأ قصـيدت بقولـ :ما بـاس عينيـك منهـا
الــدم ينســك اإذ غض ـ علي ـ واــا حــع عــاد وقــاس :د مــا بــاس عيــين منهــا الــدم ينســك د(أمــن،
 ، 645 :2943وكانوا يفضلون الكال عل الصمت وهذا اجلاحظ يلكد ان الكال انف من الصـمت،
والــرواة م يــروا ســكوت الصــامتن كمــا روت كــال النــاظمن والنــاثرين ،فبــالكال أرســل ا) تعــاىل أنبيــاء
وليس بالصمت أرسلهو(اهلامش . 96 :2985 ،
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ويعــد التعبــري الغايــة الرئيســة مــن درو اللغــة بصــفة عامــة ،إذ إنـ البوتقــة الــي تنصــهر فيهــا فــروع اللغــة
العربية مجيعها من او ،وصر  ،وإمالء ،وخ  ،ونصوص ،وأدب ،وبالغـة ،فـالتعبري هـو اهلـد األ ـ ،
وفروع اللغة مجيعها وسائل لتحقي هذا اهلد (عبد الباري. 263 :1020 ،
فــالتعبري لـ أتيــة كبــرية يف حيــاة الفــرد وكــذلك يف حيــاة اجملتمـ  ،فهــو مي ّــل لريقـةن التصــاس الفــرد بغــري
حل املشكالت ،وذلك عن لريـ مـا يتبادلـ ف األفـراد
سواء أكان باألفراد أ باجملتم  ،ويساعد التعبري عل ِّ
ـلدي إىل فقـ ـ ـ ــدان ال قـ ـ ـ ــة وتوسـ ـ ـ ــي املشكالت(السـ ـ ـ ــاموإ
مـ ـ ـ ــن آراء ومناقشـ ـ ـ ــات ،والفشـ ـ ـ ــل يف ذلـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ّ
والشمري ، 175 :1005،وللتعبـري أتيـة يفيـ ة يف التعلـيو ،فدروسـ تق ّـوي ش صـية املـتعلو وتع ّـود ف اجلـرأة
وتدربفـ ف عل ـ حس ــن االســتماع والتفكــري قبــل احلــدي أو الكتاب ــة(لاهر،
وحســن األداء وأدب احلــدي ّ ،
. 234 :1020
و ّيعد الركن األساس يف العمل اللغوي ،وفيـ يرهـر كمـاس اللغـة ،وعليـ يعتمـد التحصـيل الدراسـ يف
ك ــري مــن صــور  ،ويســهو يف حـل املشــكالت الفرديــة واالجتماعيــة(االايرجاوي  ، 22 :1001اذ ينقســو
بــدور مــن حيـ املوضــوعات اىل وظيفـ وأبــداع ومــن حيـ االداء اىل شــفوي و حتريــري و كــل األنـواع
مطلوبة يف مواقف احلياة امل تلفة (الطاهر. 280 :2949،
أ ّن التعبريهو رياضـة الـذهن ،واملعـاين غالبـان مـا تكـون غامضـة وغـري حمـددة يف الـذهن ،واإلنسـان عنـدما
يضطر إىل التعبري فهو يضطر إىل إعماس ذهن لتحديـد األفكـار واملعـاين وتوضـيحها ،والتعبـري عنهـا شـفويان
أو كتابتها حتريريان(الدليم  ،وسعاد. 673 :1005 ،
ويعــد األســلوب مــن اهــو مرــاهر التعبــري الــذي يبتعــد الطالـ عنـ يف كتاباتـ وهلــذا األســلوب صــفات
ثالل ينماا ها وه  :الوضوم والقوة واجلماس .فمع جتمعت هذ الصفات م بعضها أعطت أتية بالغة
ألسلوب الكات وقد قيل االسـلوب هـو الكاتـ نفسـ يريـد بـذلك أن أسـلوب الطالـ هـو مـرآة صـافية
لش صيت (عامر. 19 :1005 ،
ويرى الباح ان أن ما نلحر يف هذ األيا من التطور ،أدى إىل اتساع الفجوة بن حاجات الطالب
التعليمية-الرتبوية وبن قدرات املدرسن املهنية ،عل مواكبة التغيريات احلضارية السريعة،إذ تـ داد احلاجـة
إىل توظيف العديد من الوسائل واألسالي واالسرتاتيجيات الرتبوية احلدي ة.
لذا وج إجراء مراجعة شاملة لبيان ما إذا كانـت تلـك اخلطـ تـلدي وظيفتهـا فعـالن ،وحتـدل الـتعلو
املطلوب أ ال؟(اجلاغوب. 115 :1001 ،
ومن االسالي احلدي ة هو أسلوب اإلثارة غري املنترمـة الـي تـوفر للطالـ حريـة ومرونـة للـت ل مـن
معوقــات الواق ـ والتقليــد وتقرب ـ مــن اإلبــداع وذلــك مــن خــالس اج ـراء مقارنــات بــن مفــردات ال تربطهــا
عالقات واضحة ،أذ يشعر الطال من لري تتمل للمفردات بالقـدرة علـ حتريـر اخليـاس مـن قيـود املنطـ
والتفكــري التقليــدي ويف هــذ احلالــة النفســية يشــعر الطال ـ أن املشــكلة بــن ت ـراب املفــردات يف لرائقهــا
للحل(صالم الدين. 1004:621،
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ويعـد أســلوب اإلثــارة غــري املنترمــة مــن أســالي اسـرتاتيجية العصــف الــذهين وآليــة مــن آليــات التفكــري
اإلبداع يقو عل است ارة الدماا لتوليد أفكار إبداعية م يسب التفكري فيها من قبل ،فهو مي ل آلية من
آليات التفكري اإلبداع من لري إااد عالقات بن مفاهيو أو أشياء م تكن بينها عالقة ظاهرة معروفة
يف األصل لذلك ألل عل امل ريات املطروحة (امل ـريات غـري املنترمـة  ،إذ ميكـن أ ْن يكـون هـذا األسـلوب
فعَّاال يف تدريس املفاهيو ،واالجتاهات ،كذلك شرم األفكار وتوضيحها (عطية. 103:1003 ،
وتـتيت أتيـة مرحلـة الرابـ العلمـ مـن أتيـة املرحلـة اإلعداديـة ،ففـ هـذ املرحلـة أصـبع وعـ الطــالب
أك ر ،وتفكريهو أقوى(أبو مغل  ، 54 :2984 ،ويف املرحلة ال انويةا َّ
البد من إيالء اهتما كبري للتعبـري
التوس ـ ـ يف معاجل ـ ــة بع ـ ــت
الكت ـ ــاي ،إذ ينبغ ـ ـ للط ـ ــالب أن يتعلَّم ـ ـوا هن ـ ــا كتاب ـ ــة املوض ـ ــوعات األدبي ـ ــة ،و ّ
(عمـ ــار ، 230 :1001،فض ـ ـالن ع ــن ذلـ ــك َّ
أن اسـ ــتعماس
ـدرب عل ـ ـ التل ي
املوض ــوعات كتابي ـ ـان ،والتـ ـ ّ
ّ
التجربة يكون أك ر مالءمةن إذا لـبِّـ عل لالب من مراحل دراسية متقدمة(قطام . 81 :1005 ،
وميكن إااا أتّية البح احلا يف ما يتيت:
-2أتيــة اللغــة العربيــة،لكوفا املقــو ال ـرئيس للوجــود العري،وه ـ فــوت كــل هــذا لغــة كتــاب ا) الع ي ـ
القرآن الكر
 -1أتيــة التعبــريا ألن ـ اهلــد األخــري وغايــة الدراســة لفــروع اللغــة العربيــة جمتمع ـةن والوســيلة الوحيــدة
لالتصاس بن النا يف تلف البلدان واحملافرة عل الرصيد احلضاري وال قايف ونقل اىل األجياس املقبلة.
-7ض ــرورة اس ــتعماس األس ــالي الرتبوي ــة احلدي ــة ال ــي تعتم ــد املش ــاركة الفعلي ــة للط ــالب يف العملي ــة
التعليمية.
-6أتيــة أســلوب اإلثـارة غــري املنترمــة بوصــف أســلوبان مــن أســالي العصــف الــذهين وآليــة مــن آليــات
التفكري اإلبداع
-5أتية املرحلة اإلعدادية ،والسيما مرحلة الصف الراب العلم .
ثالثًا:مرمى البحث:

يرمـ البحـ احلـا إىل:معرفـة أثـر االثـارة غـري املنترمـة يف االداء التعبـريي لـدى لـالب الصـف الرابـ
العلم 0
رابعًا:فرضية البحث:

اليوجــد فــرت ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى( 0805بــن متوس ـ درجــات اجملموعــة التجريبيــة الــي
تدر اسلوب االثارة غري املنترمة ومتوس درجات اجملموعة الضابطة الـي تـدر بالطريقـة االعتياديـة يف
األداء التعبريي.
خامسا:حدود البحث:

يقتصر البح احلا عل :
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. 2املدار اإلعدادية وال انويـة النهاريـة التابعـة ملركـ حمافرـة كـربالء املقدسـة للعـا الدراسـ – 1026
. 1025
 .1التعبري الكتاي.
سادسًا:تحديد املصطلحات:

-3اإلثا ت ر المن ظم .Random stimulataion
عرفها كل من-:
أ( .دي بونــو بتفــا" :ه ـ نــوع مــن التح ـريت غــري امل ط ـ  ،وأك ــر تقنيــات التفكــري اجلــانا ســهولة
يكون مناسبا عل النحو اخلصوص حلالة إبداعية تكـون عنـدما يطلـ منـك لـرم أفكـار إبداعيـة ولكنـك
ال تعر من أين تبدأ د(دي بونو. 289 :2995 ،
ب( .أبو جادو ،وحممد بتفا :دنوع من الرتكي املبدع نلجت إليـ عنـدما نكـون حباجـة إىل توليـد أفكـار
جديدة ،وخنتار كلمة بنحـو عشـوائ مـن بـن األفكـار املطروحـة للمناقشـةد(أبو جـادو ،وحممـد :1003 ،
. 631
التعريف اإلجرائ ل ثارة غري املنترمة.
هوعمليــة ت ــري تفكــري الطالب(عينــة البحـ  ،وت يــد مــن دافعيــتهو اــو الــدر  ،وجتعلهــو ينرـ ْـرون إىل
املوضوع مـن اوايـا متعـددة ،وقـادرين علـ توليـد أفكـار جديـدة م يسـب هلـو أ ْن يتوصـلوا إليهـا قبـل عمليـة
التفكـري فيهــا ،وذلـك مــن لريـ ربـ امل ـريات املطروحـة مبوضــوع الــدر وإ ْن كانـت هــذ امل ـريات لــيس هلــا
عالقة باملوضوع يف الراهر.
 -1األداء ال ب ري .Expressive performance
األداء لغ ـة :جــاء يف لســان العــرب مــادة(أدا و َّأدى الش ـ ء أوصــل وهــو ِ
آدي لألمانـ ِـة من ـ مبــد األلــف
َ ْ َ ف
االسو األداءف(ابن منرور ،د .ت.)73 :
و َّأدى دين ف تتديةن أي قضا ف و ف
األداء اصطالحا:
عرف جناد :د بتن اجناا عمل ،أو إحراا تفوت يف مهارة ماد(جناد. 25 :2940 ،
ِ
ـلوس إليـ
فســرها واخــرب مبــا يـ ف
الر يــا يـَ ْعبفـفرهــا َعـ ْـرب وعبــارةن ّ
وعربهــاّ :
التعبــري لغــة :جـاء يف لســان العــرب َعبَ ـ َـر ف
أمرها(ابن منرور ،د.ت.)443 :
ف
التعبري اصطالحا:
عرف أبو فمغل  :د هو تدف الكال عل لسان املتكلو ،أو الكات فيصور مـا حيـس بـ  ،أو مـا يفكـر
ب ـ  ،أو مــا يريــد ان يســاس ،اويستوضــع عن ـ  ،وهــو الــار يكشــف خالصــة املقــروء مــن فــروع اللغــة واداهــا
واملعار امل تلفة د(ابو فمغل . 57 :1002 ،
التعريف اإلجرائ لألداء التعبريي:
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إجناا لالب جمموعي البح اللغوي يف التعبري الكتاي ،عن املوضوع التعبريي امل تار هلو من أفكـار
ـاعر كتاب ـةن ،وبتســلوب واضــع وســليو ومفهــو  ،ويقــا ف ذلــك عل ـ وف ـ حم ّكــات معتمــدة
ـيس ومشـ َ
وأحاسـ َ
املعد لذلك.
لتصحيح  ،ويعبَّـفر عن بالدرجات الي حيصل عليها لالب اجملموعتن يف االختبار ِّ

 -1الصف الرابا ال لمي:Class Of Scientific Fourth
صف من صفو املرحلة اإلعدادية وأحد فرعيها ،وتتيت هذ املرحلة بعد املرحلة املتوسطة ،ومدة
ّأوس ٍّ
الدراسة فيها ثالل سنوات وتضو الصفو اآلتية :الراب  ،واخلامس ،والساد .
الفصل الثاني :دراسات سابقة
اوالً :دراسات عربية:

( - 3د اس بان).
(اثر است دا االثارة العشوائية عل حتصيل مادة االحياء لدى لالب الصف احلادي عشر
أجريت هذ الدراسة يف البحرين ،وه ج ء من متطلبات نيل درجة املاجستري ،ورمـت إىل معرفـة أثـر
اســت دا االثــارة العشـوائية علـ التحصــيل مــادة االحيــاء لــدى لــالب الصــف احلــادي عشــر ،ومت اختيــار
عينة البح عشوائيا والي تتلفت من ( 40لالبا ،وه عبارة عن صفن من صفو الرابـ االعـدادي،
مبدرسة املتمون للبنن ،حبي يدر احد الصفن وحدة احلرارة والتغيريات من كتاب االحياء للصف الراب
االعـدادي باسـتعماس االثـارة العشـوائية لتكـون اجملموعـة التجريبيـة ،يف حـن يـدر الصـف األخـر بالطريقــة
املعتــادة ليكــون اجملموعــة الضــابطة،وقا الباح ـ باختبــار حتصــيل وأخــر للتفكــري العلم ـ  ،وقــد أســفرت
الدراســة عــن وجــود فــروت بــن اجملمــوعتن التجريبيــة والضــابطة ،وذلــك عل ـ االختبــار التحصــيل البعــدي
واالختبار املرجئ يف الدرجـة الكليـة ومسـتوى التـذكر ،ومسـتوى الفهـو ،لصـاش اجملموعـة التجريبية(شـعبان،
. 205 -200 :2994
( -1د اس جم ):
(أثرأسلوب اإلثارة العشوائية يف تنمية التفكري اإلبداع واألداء التعبريي لدى لالبات الصف اخلامس
األدي
أجريت هذ الدراسة يف العرات يف جامعـة بابـل /كليـة الرتبيـة االساسـية ،وهـ جـ ء مـن متطلبـات نيـل
درجة املاجستري ،وهدفت إىل تعر مدى أثر أسلوب اإلثارة العشوائية يف تنمية التفكري اإلبداع واألداء
التعبريي لدى لالبات الصف اخلامس األدي وقد تكونت عينة الدراسة من( 37لالبة وبواق جممـوعتن
جتريبيــة وضــابطة درســت اجملموعــة التجريبيــة األوىل وه ـ بواق ـ ( 73لالبــة باســتعماس االثــارة العش ـوائية،
ودرســت اجملموعــة الضــابطة وعــددها ( 74لالبــة باســتعماس الطريقــة االعتيادية،وقــد كافــتة الباح ــة بــن
جمموعــات البح ـ ملتغ ـريات العمــر ال ـ مين والتحصــيل الدراس ـ لألبــوين ،وبعــد انتهــاء مــدة التجربــة ال ــي
استمرت شهرين لبقت الباح ة اختباران حتصيليان عل الطالبات بلغت عدد فقرات ( 60فقرة ،ومت التتكـد
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مــن صــدت االختبــار مــن خــالس عرضــها عل ـ جمموعــة مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص ومت حســاب ال بــات
بطريقة التج ئة النصفية وصحع باستعماس معادلة سـبريمان بـراون ومت حسـاب معـامالت صـعوبة الفقـرات
ومعامــل التميي ـ  ،ولتحليــل النتــائ إحصــائيا اســتعملت الباح ــة اختبــار  T-Testلعينتــن مســتقلتن وق ـد
توصلت الدراسة إىل:
يدرسن
وجود فرت ذو داللة إحصائية عند مستوى( 0 ,0 5بن متوسط درجات الطالبات الالئ
ّ
التعبــري الكتــاي بتســلوب اإلثــارة العش ـوائية و درجــات الطالبــات الالئ ـ يدرسـ ّـن التعبــري الكتــاي بالطريقــة
االعتيادية يف التفكري اإلبداع واالداء التعبريي(مجعة. 1-2 :1022،
( -1د اس الجبو ي):
(اثر استعماس اسلوب االثارة غـري املنترمـة يف التحصـيل لـدى لـالب الصـف ال ـاين املتوسـ يف مـادة
التاري
أجريت هذ الدراسة يف العرات يف جامعة بابل /كلية الرتبية للعلو االنسانية ،وه ج ء من متطلبات
نيــل درجــة املاجســتري ،وهــدفت إىل تعــر مــدى أثــر اســتعماس اســلوب االثــارة غــري املنترمــة يف التحصــيل
لـدى لـالب الصــف ال ـاين املتوسـ يف مــادة التـاري وقـد تكونــت عينـة الدراسـة مــن ( 44لالبـا ،وبواقـ
جمموعتن جتريبية وضابطة درست اجملموعة التجريبية األوىل وه بواق ( 77لالبا يف كـل مـن اجملمـوعتن
التجريبيــة والضــابطة،وقد كافــت الباحـ بــن جممــوعي البحـ ملتغـريات العمــر الـ مين ،والتحصــيل الدراسـ
لألبــوين ،واختبــار الــذكاء ،وبعــد انتهــاء مــدة التجربــة الــي اســتمرت شــهرين لبـ الباحـ اختبــاران حتصــيليان
عل الطالب بلغت عدد فقرات ( 50فقرة ومت التتكد من صدت االختبار من خالس عرضها عل جمموعة
م ــن ذوي اخل ــربة واالختص ــاص ومت حس ــاب ال ب ــات بطريق ــة التج ئ ــة النص ــفية وص ــحع باس ــتعماس معادل ــة
سبريمان براون ومت حساب معامالت صعوبة الفقرات ومعامل التميي  ،ولتحليل النتائ إحصائيا اسـتعمل
الباح اختبار  T-Testلعينتن مستقلتن وقد توصلت الدراسة إىل:
وجـود فــرت ذي داللـة إحصــائية عنـد مســتوى داللـة( ، 0805ولصــاش اجملموعـة التجريبيــة الـي درســت
باس ــتعماس اس ــلوب االث ــارة غ ــري املنترم ــة عل ـ ـ اجملموع ــة الض ــابطة ال ــي درس ــت بالطريق ــة االعتيادي ــة يف
التحصيل(اجلبوري- :1026،ط .
ثانياً :دراسات أجنبية:

(-3د اس )Feldhausen
(معرفة اثر استعماس اسلوب االثارة العشوائية يف حتصيل للبـة الصـف ال ـامن يف مـادة تـاري الواليـات
املتحدة
أجريت هذ الدراسـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،وهـ جـ ء مـن متطلبـات نيـل درجـة املاجسـتري،
ورمـت اىل معرفــة اثــر اســتعماس اســلوب االثــارة العشـوائية يف حتصــيل لــالب الصــف ال ــامن يف مــادة تــاري
الواليات املتحدة بلغت عينة البح ( 50لالبا ،مشلت الصفو يف احدى املدار الذي تدر تاري
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الواليات املتحدة ،قسموا عل جمموعتن األوىل جمموعة جتريبية بلل عدد لالها( 15لالبا ،درسوا بطريقة
اسلوب االثارة العشوائية واألخـرى اجملموعـة الضـابطة تتلفـت مـن( 15لالبـا ،درسـوا بالطريقـة االعتياديـة،
ومت إج ـ ـراء مس ـ ــع تق ـ ـومي للمجموع ـ ــة التجريبي ـ ــة بع ـ ــد االختب ـ ــار البع ـ ــدي وعوجل ـ ــت البيان ـ ــات إحص ـ ــائيا،
وباستعماس االختبار التائ لعينتن مستقلتن وحتليل التباين أظهرت النتائ :
وجود فـروت دالـة إحصـائيا يف التحصـيل اآلين وامللجـل لصـاش لـالب اجملموعـة التجريبيـة الـذين درسـوا
باستعماس االثارة العشوائية(. Feldhausen,1990:68
(-1د اس ):Hanuscin
(اثر االثارة العشوائية يف حتصيل لالب الراب االعدادي يف مادة االحياء
اجريت هذ الدراسة يف امريكا ،وه جـ ء مـن متطلبـات نيـل درجـة املاجسـتري ،هـدفت هـذ الدراسـة
إىل معرفة اثر االثارة العشوائية يف التحصيل لتدريس خلية تنفس األوكسجن ،وتكونت عينت الدراسة من
صــفن مــن صــفو املرحلــة ال انويــة الــي بلــل عــددها ( 51لالبــا ،إحــداتا ــل اجملموعــة التجريبيــة الــي
تدر باستعماس االثارة العشوائية ،واألخرى اجملموعة الضـابطة الـي تـدر باسـتعماس الطريقـة االعتياديـة.
وقــد اعــد الباح ـ اختبــارا حتصــيليا بعــديا .وأســفرت نتــائ الدراســة عــن متوس ـ درجــات االختبــار لــدى
لالب اجملموعة التجريبية بلل ( ، % 84ومتوس درجات اجملموعة الضـابطة بلـل ( ، % 80وهـذا يـدس
عل تفوت اجملموعة التجريبية عل اجملموعة الضابطة يف التحصيل(. Hanuscin,2008: 211
ثالثا :موازنة الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

واان الباح ـان بــن الدراس ــات الســابقة والدراس ــة احلاليــة ،مبين ـا م ـوالن الشــب واالخ ــتال بــن ه ــذ
الدراسات ،وكذلك بينها وبن الدراسة احلالية ،وميكن إمجاهلا بالنقاط االلتقاء اآلتية:
 -3الهدف:
تنوع ــت الدراس ــات فيم ــا بينه ــا م ــن حيـ ـ أه ــدافها ،ف ــالبعت منه ــا ك ــان يه ــد اىل التع ـ ّـر علـ ـ
أثرأس ــلوب اإلث ــارة العشـ ـوائية يف التحص ــيل ك ـ ــدراسة (ش ــعبان ، 2994،و(اجلب ــوري ، 1026،و(,1990
 ، Feldhausenو( ، 2008.Hanuscin,وال ــبعت اآلخ ــر يف تنمي ــة التفك ــري اإلب ــداع واألداء التعب ــريي
كدراسة(مجعة 1022،يف املراحل التعليمية امل تلفة ،والدراسة احلالية هدفت اىل أثر االثارة غري املنترمة
يف االداء التعبريي لدى لالب الصف الراب العلم .
 -1المنهق:
استعملت الدراسات السابقة املنه التجريا ،إذ افا دراسات تتطل هكذا مـنه  ،والدراسـة احلاليـة
ايضا.
تتف م هذ الدراسات الستعماهلا املنه التجريا ن
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 -1ال ن :
تباينــت الدراس ــات الس ــابقة يف أعــداد عينتها،وكان ــت أك ــرب عينــة ض ــمتها دراس ــة(مجعة ، 1022 ،إذ
بلغت( 37لالبا ،وأصغر عينة ضمتها دراسة( ،Feldhausen( ,1990إذ بلغت( 50لالبا ،أما الدراسة
احلالية فكانت عينتها عشوائية بلغت( 47لالبا.
 -4المرحل الد اس
لبقت الدراسات السابقة عل مراحل التعليو امل تلفة ،وم تقتصر عل مرحلة دراسـية بعينهـا ،فمنهـا
املرحلـ ـ ـ ـ ـ ــة املتوسـ ـ ـ ـ ـ ــطة كدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـي (اجلبـ ـ ـ ـ ـ ــوري، 1026 ،و(، Feldhausen,1990واملرحلـ ـ ـ ـ ـ ــة االعداديـ ـ ـ ـ ـ ــة
كدراسة(شعبان، 2994،و(مجعة، 1022 ،و( ، Hanuscin,2008اما الدراسة احلالية فقد لبقت عل
املرحلة االعدادية ايضا.
 -5األدا :
اتفقت الدراسة احلالية م الدراسات السابقة باستعماهلا االختبار التحصيل أداة لتحقي أهدافها.
رابعا :جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

-2صياغة مشكلة الدراسة وأتيتها -1.تصميو منه الدراسة وإجراءاكا.
-6بناء االداة وتطبيقها.
 -7اختيار عينة الدراسة.
-5كيفية عرض النتائ وتفسريها.
الفصل الثالث :منهج البحث وإجراءاته
أوالً:منهج البحث:

اتب الباح ان املنه التجريا لتحقي هد حب هو ا ألَنّ املنه املالئو إلجراءات البح  ،واملقصود
من مصطلع دجترياد تطبي ش ء ومالحرة أثر التغيري يف ش ء آخر(عبا وآخرون0 1009:80،
ثانيًا:التصميم التجريبي:

اعتمد الباح ان واحدان من تصاميو الضـب اجل ئـ الـذي يـرا مالئمـان لرـرو البحـ احلا ،والشـكل
اآليت يبن ذلك:
األداة
املتغري التاب
املتغري املستقل
اجملموعة
اختبار بعدي
األداء التعبريي
االثارة غري املنترمة
اجملموعة التجريبية
..........................
اجملموعة الضابطة
شكل ( 2التصميو التجريا للبح احلا

700

ثالثا :مجتمع البحث وعيّنته:

أثر االثا ت ر المن ظم ي االداء ال ب ري لدى ال الصف الرابا ال لمي

3ا مج ما البحث:
مشل جمتم البح املدار اإلعدادية النهارية للبنن ضمن حـدود مركـ حمافرـة كـربالء املقدسـة للعـا
الدراس ، 1025 – 1026الي ال يقـل عـدد شـع الصـف الرابـ العلمـ فيهـا عـن شـعبتن ،فكانـت
املدار عل ما مبن يف جدوس (. 2
جدوس ( 2املدار اإلعدادية النهارية للبنن يف مرك حمافرة كربالء املقدسة ،ومواقعها
ت

اسو املدرسة

 -2إعدادية كربـالء للبـنن
 -1إعدادية فر العلقم للبنن
 -7إعدادية الغد األفضل للبنن
 -6إعدادية عبد ا) بن عبا للبنن
 -5إعدادية ع مان بن سعيد للبنن
 -4إعدادية املكاس للبنن
 -3إعدادية الرافدين للبنن
 -8إعدادية امحد الوائل للبنن
 -9إعدادية أسامة بن ايد للبنن
 -20إعدادية حسن حمفو للبنن
 -22إعدادية جابر األنصاري
اجملموع

موقعها

عدد شعبها

العباسية الغربية 4
7
باب بغداد
1
ح األلباء
ح اإلحصاء 6
العباسية الغربية 6
7
ح رمضان
1
ح العامل
1
سيف سعد
7
ح احلر
ح املعلمن 7
ح املوظفن 1

76

جممـ ـ ـ ـ ـ ــوع لـ ـ ـ ـ ـ ــالب
الشع
174
222
88
228
266
90
84
85
250
205
82
2196

 .1ع ن البحث:
علـ البــاح ن أن نتــاروا عينــة ــل اجملتمـ األصــل ــيالن صــادقان وقــد حــددت عينــة البحـ احلــا
عل النحو اآليت:
أ-ع ن المدا :
(7
بعد استصدار الباح ان أمران من املديرية العامة لرتبية حمافرة كربالء املقدسة لتسهيل مهمتهو اختار
الباح ان إعدادية جابر االنصاري النهارية للبنن بطريقة عشوائية

(6

 - 7كتاب املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة املرقو  42490يف . 1026/22/29
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إلجراء حب هو فيها.

ال دد31 :

ا ع ن الطال :
اار الباح ان إعدادية جابر االنصاري للبنن مبوج الكتاب الصادر من مديرية تربية كربالء املقدسة،
(5
فوجــدوا أفــا حتــوي شــعبتن (أ ،ب للصــف الراب ـ العلم ـ اختــار الباح ـان شــعبة (أ بطريقــة عش ـوائية
ـدر بتســلوب اإلثــارة غــري املنترمــة ،وشــعبة (ب اجملموعــة الضــابطة الــي
لتكــون اجملموعــة التجريبيــة الــي تفـ ّ
در بالطريقة االعتيادية ،وقد بلل اجملموع الكل لطالب اجملموعتن( 82لالـ بواقـ ( 60لالـ يف
تف ّ
شــعبة(أ  ،و( 62لال ـ يف شــعبة(ب وذلــك قبــل اســتبعاد الطــالب امل فقــن يف اجملمــوعتن وعــددهو
( 28بواق ( 8لالب يف اجملموعة التجريبية ،و( 20لالب يف اجملموعة الضابطة ليكون عدد الطالب
يف اجملمــوعتن بعــد االســتبعاد( 47لال ـ بواق ـ ( 71لال ـ يف اجملموعــة التجريبيــة ،و( 72لال ـ يف
اجملموعة الضابطة ،علمان بتن استبعادهو كان من النتائ النهائية فق م إبقائهو يف الصف حفاظان علـ
النرا املدرس وجدوس ( 1يبن ذلك.
جدوس( 1تواي لالب عينة البح عل جمموعي البح
عـ ـ ـ ـ ــدد الطـ ـ ـ ـ ــالب ع ـ ـ ـ ــدد الط ـ ـ ـ ــالب عــدد الطــالب بعــد
اجملموعة
استبعاد امل فقن
امل فقن
قبل االستبعاد
71
8
60
اجملموعة التجريبية(أ
72
20
62
اجملموعة الضابطة(ب
رابعا :تكافؤ مجموعتي البحث:

أجرى الباح ان قبل بدء التجربة تكافلان إحصائيان بن جمموعي البح يف املتغريات اآلتية الي قد تلثر
يف نتائ هذ التجربة:
 -2العمر ال مين للطالب حمسوبان بالشهور.
 -1درجات اللغة العربية يف اختبار فائ السنة للعا الدراس الساب ( 1026-1027ملح . 2/
 -7درجات االختبار القبل يف االداء التعبريي(ملح . 1/
 -6التحصيل الدراس لآلباء.
 -5التحصيل الدراس لألمهات.
وفيما يتيت توضيع تكافل لالب جمموعي البح إحصائيان يف املتغريات السابقة.

 - 6كت ـ الباح ـان أ ــاء املــدار اإلحــدى عش ــرة مدرســة يف أورات صــغرية ووضــعهها يف كــيس ،وســحبا ورق ــة واحــدة لتم ــل
املدرسة الي سيطب فيها الباح ان جتربتهو ،فكانت الورقة املسحوبة حتمل اسو إعدادية جابر االنصاري للبنن.
 - 5كت الباح ان أ اء الشعبتن يف ورقتن صغريتن ووضعهها يف كـيس وسـحبا ورقـة واحـدة لتكـون اجملموعـة التجريبيـة وكانـت
الورقة املسحوبة حتمل اسو شعبة (أ أما الورقة الي حتمل اسو شعبة (ب فكانت اجملموعة الضابطة.
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أثر االثا ت ر المن ظم ي االداء ال ب ري لدى ال الصف الرابا ال لمي

3ا ال مر الزمني محسوبا بالشهو :
للتحقـ مــن أن جممــوعي البحـ متكافةــة يف العمــر اســتعمل الباح ـان اختبــار( Zلعينتــن مســتقلتن
حلساب داللة الفروت بن أعمار جمموعي البح فكانت النتائ عل ما مبنية يف جدوس(: 7
جدوس( 7القيمة ال ائية احملسوبة ألعمار لالب جمموعي البح حمسوبان بالشهور
القيمتان ال ائيتان درج ــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
االا ـرا
اجملموعة حجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الوسـ ـ ـ ـ ـ التباين
املعياري احملسوبة احلرجة احلرية الدالل ـ ـ ـ ـة عنـ ـ ـ ــد
احلساي
العينة
(0,05
 42 2894 2871غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري دالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
685 10896 29484
التجريبية 71
7803 9867 29886
الضابطة 72
إحصائيان
 1ا د جات ماد اللغ ال رب ي اخ با هائي السن لل ام الد اسي 1034 -1031م:
أجرى الباح ان تكافلان إحصائيان يف درجات مادة اللغة العربية يف اختبار فائ السنة لطالب جمموعي
البح  ،وباستعماس اختبار( Zلعينتن مستقلتن أيضا ،فكانت النتائ عل ما مبنية يف جدوس(: 6
جدوس ( 6القيمة ال ائية لدرجات لالب جمموعي البح يف اختبار فائ السنة ملادة اللغة العربية.
القيمتان ال ائيتان درجـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
اجملموعة حجو الوسـ ـ ـ ـ ـ التباين االاـ ـ ـ ـ ـرا
احملسوبة احلرجة احلرية الدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املعياري
العينة احلساي
عند(0,05
 42 2894 08236غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري دال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التجريبية 9880 94817 59841 71
الضابطة 22802 21286 59824 72
إحصائيان
1ا د جات االداء ال ب ري ي االخ با القبلي:
أج ــرى الباح ـان تك ــافلان إحص ــائيان يف درج ــات االختب ــار القبل ـ يف االداء التعب ــريي لط ــالب جمم ــوعي
البح ـ  ،إذ كت ـ لــالب اجملمــوعتن يف املوض ــوع التعبــريي الــذي ـّـت املوافقــة علي ـ مــن بــن عــدد م ــن
املوضــوعات التعبرييــة الــي عرض ـهها الباح ـان يف اســتبانة عل ـ جمموعــة مــن اخل ـرباء واحملكمن(ملح ـ ، 7
اإلنسان يف ِ
ِ
ِ
اللسان (ملح . 6/وباستعماس معادلة
حفظ
واملوضوع هو قاس النا حممد
 ):سالمةف
اختب ــار ( Zلعينت ــن مس ــتقلتن ملعرف ــة دالل ــة الف ــرت اإلحص ــائ ب ــن درج ــات ل ــالب جمم ــوعي البح ـ ،
وجدوس ( 5يبن ذلك:
ج ــدوس ( 5القيم ــة ال ائي ــة احملس ــوبة ل ــدرجات ل ــالب جمم ــوعي البحـ ـ يف االختب ــار القبلـ ـ ل ــالداء
التعبريي.
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ال دد31 :

اجملموعة
التجريبية
الضابطة

حجو الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العينة احلساي
71
72

التباين

االا ــرا
املعياري

8832 3589 57812
8856 37806 57809

القيمتان ال ائيتان
احملسوبة

احلرجة

08055

2894

درج ـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
احلرية الدالل ــة عن ــد
(0,05
 42غ ـ ـ ـ ـ ــري دال ـ ـ ـ ـ ــة
إحصائيان

4ا ال حص ل الد اسي لآلباء:
أظهــرت نتــائ التكــافل يف التحصــيل الدراسـ لآلبــاء باســتعماس مربـ (كــا انـ لــيس هنــاإ فــرت ذو
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0,05ودرجـة حريـة ( 7بـن اجملمـوعتن يف حتصـيل اآلبـاء ،وجـدوس
( 4يبن ذلك.
جدوس ( 4تكرارات التحصيل الدراس آلباء لالب جمموعي البح .
مسـ ـ ـ ــتوى
اجملموعة حجـ ــو أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ ابتدائية متوسطة معهـ ـ ـ ــد درج ـ ـ ـ ــة قيمتا مرب كاي
الداللـ ـ ـ ـ ـ ــة
وكلي ـ ـ ـ ـ ــة احلرية
و
العينة يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ
احملسوبة احلرجة عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
إعدادية فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ويكت
(0,05
فوت
20
22
4
التجريبية 5 71
غــري دالــة
3881 28271
7
إحصائيان
21
3
3
الضابطة 5 72
1

5ا ال حص ل الد اسي لألمهات:
أظهرت نتائ التكافل يف التحصيل الدراس لألمهـات ،وباسـتعماس مربـ (كـا أنـ لـيس هنـاإ فـرت
ذو دالل ــة إحص ــائية عن ــد مسـ ــتوى ( ، 0,05ودرج ــة حري ــة( 7بـ ــن اجملم ــوعتن يف التحص ــيل الدراس ـ ـ
لألمهات ،وجدوس( 3يبن ذلك:
جدوس ( 3تكرارات التحصيل الدراس ألمهات لالب جمموعي البح
1

اجملموعة

معهـ ـ ـ ــد
درجة
متوسطة
حجـ ـ ــو أميّــة تق ـرأ
فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ابتدائية
احلرية
وإعدادية
العينة وتكت
فوت

التجريبية

71

4

8

3

22

الضابطة

72

6

3

22

9
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7

مسـ ـ ـ ــتوى
قيمتا مرب كاي
الدالل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احملسوبة احلرجة عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
(0,05
 3881 2،564غري دالة
إحصائيان

أثر االثا ت ر المن ظم ي االداء ال ب ري لدى ال الصف الرابا ال لمي

خامساَ:متطلبات التجربة :قام الباحث باآلتي:

تحديد الماد ال لم :أعـ ّد الباح ـان اســتبانة ضــمت ( 21موضــوعان تعبريي ـان (ملحـ  ، 5/وعرضـهها عل ـ خنبــة مــن اخل ـرباء،
واملت صصــن يف اللغــة العربيــة ،ولرائ ـ تدرســيها ،الختيــار( 4ســتة موضــوعات منهــا تكــون املوضــوعات
التعبريية الي ستكت فيهـا لـالب جممـوعي البحـ يف أثنـاء التجربـة .فوقـ اختيـار اخلـرباء ،واملت صصـن
عل موضوعات تعبريية بينها الباح ان يف جدوس ( 8اآليت:
جدوس ( 8املوضوعات التعبريية الي اختارها الباح ان لتدريس لالب جمموعي البح
ت

املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوعات

خري الربية ﴾.
2
وع ِملوا الصاحلات أ َ
الذين آمنوا َ
قاس ا) تعاىل ﴿ :إ ّن َ
فولةك فهو ف
ـديد بالص ِ
ـديد
1
ـرعة إمنـا الش ف
قاس النا حممد (صل ا) علي وآل وصـحب وسـلو (( :لـيس الش ف ف
نفس عند الغض .
من ف
ميلك َ
قاس اإلما عل (علي السال ((:ما ِ
جفت الدموع إال لقسوة القلوب وما قسوة القلوب إال
7
لك رة الذنوب .
ِ
رسوال.
قاس الشاعر :قو للمعلو وفّ التبجيال
6
كاد املعلو أ ْن يكون ف
قاس الشاعر :بالدي وإ ْن جارت عل ّ ع ي ة وأهل وإ ْن َش فحوا عل ّ كرا ف.
5
حسن األخالت.
4
ف
وأعــد الباح ـان قائمــة ضــمت( 40م ـريا عش ـوائيا (ملح ـ  4/وعرض ـهها عل ـ جمموعــة مــن اخل ـرباء،
واملت صصن يف اللغة العربيـة ،ولرائـ تدريسـها الختيـار( 70م ـريا بطريقـة عشـوائية ،يعتمـدها الباح ـان،
ولالب اجملموعة التجريبية يف االختيـار العشـوائ ألي مخسـة م ـريات منهـا لكـل موضـوع مـن املوضـوعات
الست الساب ذكرها يف جدوس( 8فوق اختيار اخلرباء عل امل ريات العشوائية اآلتية:
د شجرة ،مدينة ،صندوت ،وسادة ،اهرة ،ربي  ،قلو حـرب ،مفتـام ،سـور ،الـة ،فـالم ،حجـر ،جسـر،
منلة ،والعة ،جحر ،ثوب ،سـلو ،فراشـة ،بيـت ،جبـل ،عـود اخضـر ،حطـ  ،مطـر ،سـاعة ،خنلـة ،مشـس،
بذرة ،أصفاد ،سرا د.
ص ات األهداف السلو :اذ مت صــياغة ( 81هــدفا ســلوكيا عرضــت علـ جمموعــة مــن احملكمــن واملت صصــن يف اللغــة العربيــة،
ولرائ تدرسيها لبيان صدقها وكانت نسبة اتفات احملكمن بقبوهلا أك ر من(. %80
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 أعداد الخط ال د يس :مت إعــداد اخلطـ التدريســية جملمــوعي البحـ  ،وعرضــت علـ جمموعــة مــن احملكمــن واملت صصــن يف
اللغة العربية ،ولرائ تدرسيها ،ل فادة من آرائهو ومالحراكو ومقرتحاكو ،وبضوء آرائهو أجريت عليها
بعت التعديالت املطلوبة (ملح . 3/
 تطب ق ال جرب :باشر الباح ــان بتطبي التجـ ـ ـربة عل ـ ـ ـ لالب جممـ ـوعي البح يـو االحـد املوافـ (1026/22/17
وانتهـت التجربــة يــو االحــد املوافـ ( 1025 /1/ 11بعـد أن درب الباح ـان لـالب اجملموعــة التجريبيــة
عل أسلوب اإلثارة غري املنترمـة والتوايـ بـن جمموعـات غـري متجانسـة وتَـ َـو رئـيس كـل جمموعـة مهامـ ،
واتف الباح معهو عل هذ الصـيغة لـواس مـدة التجربـة ،ودر الباحـ نفسـ جممـوعي البحـ مـادة
التعب ــري اسـ ــتنادا إىل اخلط ـ ـ التدريس ــية الـ ــي وضـ ــعها بنفس ــها وكت ـ ـ ل ـ ـالب جمم ــوعي البح ـ ـ يف سـ ــتة
موضوعات تعبريية.
سادسا د أداتا البحث:

 اخ با األداء ال ب ري:من متطلبات البح احلا إعداد اختيار موضوع تعبريي يتو اختبار الطـالب فيـ اختبـارا بعـديان ،لـذا
اعد الباح ان االستبانة الي تضمنت عددا من املوضوعات(،ملح  ، 8/وعرضها عل جمموعة من اخلرباء
املت صص ــن يف اللغ ــة العربي ــة ،ولرائـ ـ تدرس ــيها .الختي ــار املوض ــوع ال ــذي يرونـ ـ أك ــر مناس ــبة الختب ــار
الطالب في فوق االختيار عل قوس الشاعر:
ما ااا أ ا اارق

أي حضا ااا أ
ا ااي الكا ااون ُّ

إالن و ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ض ا ا ا ا اء م لا ا ا اام()6

بعد ان حصل عل نسبة ( %80من اختيار اخلرباء.
 اخ ا م ا ال صح :اعتمد الباح ان معيار تصحيع جاه ا لتصحيع كتابات لالب جمموعي البح التجريبية والضـابطة
لتكون أدا نة لقيا أدائهو التعبريي ،وهو معيار تصحيع اهلامش الذي أعد وأعتمد يف دراسـت (2996
(ملح ـ  ، 9/وان مــا شــج الباح ــان عل ـ اعتمــاد هــذا املعيــار ،أن ـ وض ـ للبيةــة العراقيــة ولقيــا األداء
التعب ــريي للمرحل ــة اإلعدادي ــة ،وق ــد اعتم ــد يف دراس ــات ك ــرية ،وب ــذلك اعتم ــد الباح ــان معي ــار تص ــحيع
حدي وجمرب.

 - 4ديوان أمحد شوق – الشوقيات.
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 ثبات م ا ال صح :مــن أجــل التحق ـ مــن ثبــات معيــار التصــحيع لب ـ الباح ــان موضــوع األداء التعبــريي -املشــار إلي ـ -
ســابقا -وهــو عل ـ شــكل اختبــارعل عين ـ اســتطالعية مكونــة مــن( 29لالبــا مــن لــالب الصــف الراب ـ
العلم ـ ـ يف اعدادي ــة املكاس ـ ـ للبنـ ــن ،وبع ــد االنته ــاء الط ــالب مـ ــن الكتاب ــة يف املوض ــوع مجعـ ــا األورات
وصححهها خار الصف ،وقد اعتمد الباح ان عل نوعن من االتفات:
-2االتفات عرب ال من -1 .االتفات م مصحع آخر(. 3
صــحع الباح ــان االختبــار بعــد عشــرة أيــا مــن تصــحيع للمــرة االوىل ،ولل ـ مــن مصــحع آخــر ان
يصحع االورات املسحوبة بعد ان دربا عل التصحيع ،وباستعماس معامل ارتباط بريسون وجد ان معامل
ثبات التصحيع عرب ال من كان( 0,92وبن الباح ان ومصحع آخر كان(89،0
(ملح  ، 20/ويفع ّد معامل ال بات جيدان يف التصحيحن ،ذلك أ ّن ثبات االختبار يع ّد جيـدا بالنسـبة
إىل االختبارات غري املقننة الي إ ْن بلل معامل ثبات ( 48،0فتك ر(أبو عال . 676 :2999 ،
 تطب ق أدا البحث:لب ـ ـ الباح ـ ــان األداء التعبريي(االختبـ ــار البعـ ــدي يـ ــو االحـ ــد املواف ـ ـ (، 1025 /1/ 11وصـ ــحع
الباح ــان أختبــار األداء التعبــريي علـ وفـ معيــار اهلــامش  ،وكــان احلــد األعلـ للتصــحيع ( 200درجــة،
واحلد األدى(صفرا .
سابعا :الوسائل االحصائية:

استعان الباح ان للتوصل إىل نتائ حب هما بالوسائل اإلحصائية اآلتية:
 -2االختبار ال ائ ( Zلعينتن مستقلتن -1.مرب كاي -7.معامل ارتباط بريسون.
الفصل الرابع:
أوال :عرض النتيجة:

جدوس ( 9القيمة ال ائية احملسوبة لدرجات جمموعي البح يف االختبـار النهائ .
القيمتان ال ائيتان درج ـ ـ ــة الداللـ ـ ـ ــة عنـ ـ ـ ــد
االارا
اجملموعة حجو املتوس ـ ـ ـ التباين
املعياري احملسوبة اجلدولية احلرية مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
العينة احلساي
(0805
42 2894 18024 22887 260804
التجريبية 40 71
دالة إحصائيان
الضابطة 72

22854 277836 56804

 - 3املصحع هو االستاذ جنو عبد ا) ،اللغة العربية –اعدادية الوثبة-كربالء املقدسة.
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يتضــع مــن النتيجــة املعروضــة يف اجلــدوس أعــال أن متوس ـ درجــات لــالب اجملموع ـة التجريبيــة تبلــل
( ، 40ومتوس درجات لالب اجملموعة الضابطة بلل( ، 56804وعند استعماس االختبار ال ائ لعينتن
مســتقلتن ،ظهــر أن القيمــة ال ائيــة احملســوبة بلغــت( 18024عنــد مســتوى داللــة( ، 0805وبدرجــة حريــة
( ، 42يف حن كانت القيمة التائية اجلدولية ( ، 2894وملا كانت القيمة ال ائية احملسوبة أكرب من القيمـة
اجلدولية ،فإن هذا يدس عل وجود فرت ذي داللة إحصائية ملصلحة اجملموعة التجريبية.
ثانيا :تفسري النتيجة:

لقــد أظهــرت النتيجــة املتقدمــة تفــوت لــالب اجملموعــة التجريبيــة الــذين مارسـوا االثــارة غــري املنترمــة يف
در التعبريعل لالب اجملموعة الضـابطة الـذين م ميارسـوا االثـارة غـري املنترمـة يف األداء التعبـريي ،ويـرى
الباح ان َّ
أن سب ذلك قد يعود إىل أ ّن:
 -2فاعلية استعماس االثارة غري املنترمة اعل الطـالب يف موقـف جيـد ومتفاعـل مـ الـدر اعتمـادان
عل ـ ـ تنـ ــوع اإلجابـ ــات وتش ــعبها وك ركـ ــا ،بـ ــدالن عـ ــن املوق ــف غـ ــري املتجـ ــدد ال ــذي يعتمـ ــد عل ـ ـ الطريقـ ــة
االعتيادية0
 -1يفارســة االثــارة غــري املنترمــة فميكــن الطـالب مــن فهــو املــادة املقــروءة واســتيعاها مبــا فيهــا مــن صــيل
وعبارات وأسالي  ،يفّا أدى ذلك إىل است مارالقراءة يف حتسن أداء الطالب التعبريي.
-7الحــظ الباح ـان إن اســلوب االثــارة غــري املنترمــة ســاعد عل ـ شــد انتبــا الطــالب وإثــارة عنــايتهو
للدر وتنريو أفكارهو حبي يكون ذا معق.
تنميــة ال ــروة اللغويــة لــدى الط ـالب يفــا
 -6يفارســة االثــارة غــري املنترمــة يف در التعبــري يســاعد علـ ّ
ميكنهو عل حتسن التعبري لديهو و اإلجادة في .
-5يفارســة االثــارة غرياملنترمــة قــد أثــرى الط ـالب بــالك ري مــن املفــردات ،وعمــل عل ـ تنميــة اإلبــداع
التعبريي من لري استعماس الفنون البالغية الي تتتت من حماولة الرب بن الكلمات العشوائية ،وموضوع
الــدر الــذي كــان نتيجتـ تقــد مســتوى الطـالب يف فقريت(فنيــة التعبــري  ،و(دقــة اختيــار اللفــظ املعــرب عــن
املعق .
-4يفارسة االثارة غري املنترمة ساعد يف تتجيل صياغة الكتابة ،وجعلها يف حصة التعبري التاليـة جعـل
عملية الكتابة ر مبراحلها الطبيعية أي توليد األفكار ،وكتابتها يف مسودة ت صياغتها بتتن وروية.
 -3إن استعماس االثارة غـري املنترمـة ولكوفـا م تعـرض علـ الطـالب مسـبقا اوجـدت لـديهو اإلثـارة
والتشوي للدر الذي ي يد دافعية الطالب وهذا ما توصلت إلي نتيجة البح .
ثالثا :االستنتاجات:

يف ضوء النتيجة الي توصل اليها البح احلا ميكن استنتا ما يتيت:
 - 2إ ّن ألســلوب اإلثــارة العش ـوائية أث ـران كب ـريان يف ايــادة ال ــروة اللغويــة لــدى الط ـالب ،وتنميــة اإلبــداع
التعبريي لديهو  ،نتيجة استعماس الفنون البالغية يف إثناء احلدي والكتابة ،وقدرة يف التعبري عن املشاعر،
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ومــا اــوس يف الــذهن مــن أفكــار ،يفــا يــلدي إىل رف ـ قــدراكو فيمــا ن (فنيــة التعبــري ،ودقــة اختيــار اللفــظ
املعرب عن املعق .
-1يفارسة االثارة غري املنترمة يف در التعبري يشارإ يف اسـت مار مـادة التعبـري بشـكل أفضـل ومفيـد،
حتسن األداء التعبريي لدى لالب اجملموعة التجريبية.
وهذا ما تبن يف ّ
 - 7عـ ّـوَد أســلوب اإلثــارة العش ـوائية الط ـالب عل ـ املالحرــة الدقيقــة ملــا ح ـوهلو وإدراإ أوج ـ الشــب ،
واالختال بن خصائ األشياء،وتشجي الطالب عل اإلتيان باجلديد ،ساعد ذلك كل الطال عل
جتــاوا املشــاعر الســلبية يف ّأفــا قــد ختــالر بتجــاوا الواقـ  ،وحــدود احلقيقــة ،إذ كــان الطالـ يتلعـ و عنــدما
يوج ل سلاس إبداع  ،ويعرب عن بكلمات غامضة ينس في تكملة ما تبق من أج اء الصورة.
-6االثارة غري املنترمة شكلت نشالان لغويان وظيفيان وجـد مكانـ الطبيعـ يف خـربات الطـالب اليوميـة
ومواقف احلياة االنسانية.
 -5إ ّن االثارة غري املنترمة تساعد عل حتسن أداء الطالب التعبريي واإلجادة في .
-4الطالب متحمسون اىل التدريس بوسالة اسالي تدريسية حدي ة م يتلفنها من قبل.
رابعا :التوصيات:

يوص الباح ان مبا يتيت:
 -2ضـ ـ ـ ـ ـرورة عم ـ ـ ـ ـل دورات تـ ـ ـ ـ ـدريبية للمدرسـ ـ ــن مـ ـ ــن اجـ ـ ــل تـ ـ ــدريبهو عل ـ ـ ـ اسـ ـ ــتعماس األسـ ـ ــالي
واالسرتاتيجيات احلدي ة يف التدريس ،وتطبيقها بشكل فعل .
-1استعماس أسلوب اإلثارة العشوائية يف املرحلة اإلعدادية ملا ل من أتية يف تنمية التفكري اإلبداع ،
وانعكا ذلك بشكل اااي يف حتصيل الطالب يف فروع اللغة العربية ،ومنها األداء التعبريي.
-7ضرورة إيالء در التعبريأتية يفي ة تتناس ومكانة التعبريبن فروع اللغة العربية األفخر.
 -6أن يوجـ املدرســون لالهــو إىل ضــرورة توظيــف مــا تعلمــو يف درو القـراءة يف تعبـرياكو ،يعــدِّها
املصدر املهو يف تنمية ال روة اللغوية لدى الطالب الي يتطلبها التعبري بنوعي .
خامسا :املقرتحات:

استكماال جلوان البح احلا يقرتم الباح ان ما يتيت:
 -2إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلالية عل مراحل دراسية أخر.
 -1إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلالية يف حتصيل الطلبة (الذكور واالنال عل حد سواء.
 -7إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلالية عل فروع اللغة العربية األخر.
 -6إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلالية يف تنمية التفكري االبداع .
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المصادر
القران الكر-2إبراهيو ،عبد العليو .املوج الفين ملدرس اللغة العربية.ط ،3دار املعار  ،مصر. 2937،
-1اب ــن منر ــور ،أب ــو الفض ــل مج ــاس ال ــدين حمم ــد ب ــن مك ــر (ت 322ه ـ ـ  .لس ــان الع ــرب ،إع ــداد
وتصنيف ،يوسف خياط ،وند مرعشل  ،دار صادرـ بريوت(د.ت .
-7ابو جادو،وحممد بكر نوفل .تعليو التفكري النرريـة والتطبيـ  ،دار املسـرية للنشـر والتوايـ  ،عمـان-
االردن. 1003،
-6أبو عال  ،رجاء حممود .مناه البح يف العلو النفسـية والرتبويـة ،ط ،1دار النشـر للجامعـات ـ
القاهرة. 2999 ،
-5أبـ ـ ــو مغل ـ ـ ـ  ،ـ ـ ــيع.األسـ ـ ــالي احلدي ـ ـ ــة لتـ ـ ــدريس اللغـ ـ ــة العربيـ ـ ــة،ط ،1دار حممـ ـ ــد الوي للنشـ ـ ــر
والتواي ،عمان – األردن. 2984 ،
.-------------------- 4األس ــالي احلدي ــة لت ــدريس اللغ ــة العربي ــة ،دارياف ــا ـ عم ــان،
. 1002
-3االايرج ـ ــاوي،منته فه ـ ــد بريسو.أثرأس ـ ــلوي التص ـ ــحيع التحليل ـ ـ واالنطب ـ ــاع يف األداء التعب ـ ــريي
لطالبـات الصـف اخلــامس اإلعدادي،كليـة الرتبيــة(ابن رشـد ،جامعة بغداد(،رسـالة ماجســتري غـري منشــورة
. 1001
-8أمن ،امحد .النقد األدي ،ط ،6دار الكتاب العري ،بريوت ،لبنان. 2943 ،
-9اجلاغوب ،حممد عبد الرمحن .النه القو يف مهنة التعليو ،دار وائل ،عمان. 1001،
-20اجلبــوري ،نصــريحممد ظــاهر .أث ــر اس ــتعماس أس ــلوب اإلثــارة غ ــري امل ــنترمة فـ ـ التحصــيل ل ــدى
لــالب الصــف ال ــاين املتوس ـ يف مــادة التــاري  ،كليــة الرتبيــة للعلــو االنســانية جامعــة بابــل الع ـرات(رســالة
ماجستريغري منشورة . 1026 ،
 -22اجلمبالل  ،عل وأبو الفتوم التوانس .األصوس احلدي ة لتدريس اللغة العربية والرتبية الدينيـة ،ط
 ،1دار فضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة. 2932 ،
-21مجعة ،اين مراد محود .أثر أسلوب اإلثارة العشوائية يف تنمية التفكري اإلبداع واألداء التعبريي
لــدى لالبــات الصــف اخلــامس األدي ،كليــة الرتبيــة االساســية ،جامعــة بابــل -العـرات(،رســالة ماجســتريغري
منشورة . 1022 ،
-27الدليم ،ل عل حسن،وسعاد عبد الكر الوائل .اللغة العربية مناهجها ولرائ تدريسها ،دار
الشروت للطباعة والنشر ،عمان. 1005 ،
-26دي بونو،ادوارد.برنــام الكــورت لتعلــيو التفكــري،ط،1دارالفكرللطباعــة،عمان-االردن2995 ،
.
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-25ال ـ ــرحيو ،امح ـ ــد حسن.اص ـ ــوس ت ـ ــدريس اللغ ـ ــة العربي ـ ــة والرتبي ـ ــة الدينية،مطبع ـ ــة اآلداب،النج ـ ــف،
. 2932
-24الســاموإ ،ســعدون حممود،وهــدى عل ـ ج ـواد الشــمري.مناه اللـ ـ ــغة العربيــة ول ـ ــرت تدريســها،
لـ ،2وائل للنـشر والتواي عمان–األردن. 1005،
-23شــعبان ،حممد،شــعبان .اثــر اســت دا االثــارة العشـوائية علـ حتصــيل مــادة االحيــاء لــدى لــالب
الصف احلادي عشر،البحرين ،رسالة ماجستري غري منشورة. 2994،
-28صالم الدين عرفة حممود .تفكري بال حدود ،عام الكت  ،القاهرة -مصر. 1004 ،
-29ضيف ،شرق .العصر االسالم  ،ط ،20دار املعار  ،القاهرة ،مصر. 2984 ،
-10ل ــاهر،علوي عب ــد ا).ت ــدريس اللغ ــة العربي ــة وفق ــا ألح ــدل الطرائـ ـ الرتبوي ــة،ط ،2دار املس ــرية
 ،عمان  -األردن. 1020 ،
-12الطاهر،عل جواد.تـدريس اللغـة العربيـة يف املـدار املتوسـطة وال انويـة،النجف األشـر  ،مطبعـة
النعمان. 2949 ،
 -11عــامر ،ف ــر الــدين.لرت التــدريس اخلاصــة باللغــة العربيــة والرتبيــة االســالمية ،ط ،2منشــورات
جامعة الفاتع ،لرابلس. 1005 ،
-17عبا  ،حممد خليل ،وآخرون0مــدخل إل ـ مناهـ ـ البحـ ـ ف ـ الرتبيـة وعــلو الـنفس ،ط ،1دار
املسرية للنشر والتواي والطباعة ،عمان -األردن0 1009،
-16عبـد البـاري ،مـاهر شـعبان .املهـارات الكتابيـة مـن النشـتة اىل التـدريس .ط ،2دار املسـرية للنشـر
والتواي والطباعة ،عمان -األردن . 1020
-15عبــد احلليو،فــتع البــاب،وإبراهيو حفــظ ا).وســائل التعلــيو واألعــال ،ط،2عــام الكت ـ مطبعــة
يمر،القاهرة. 2948 ،
-14عبـد عـون ،فاضـل نـاه  .تقـو تدريـ ــس مـادة التعبيــر يف املـدار املتوسـطة يف العـرات مـن وجهــة
نر ر املدرسن ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية(رسالة ماجستري غري منشورة . 2989،
-13عطية ،عل حمسن .تدريس اللغة العربية ،دار املناه  ،عمان -األردن . 1003
عمــار ،ســا  .اجتاهــات حدي ــة يف تــدريس اللغ ــة العربيــة،ط ،2ملسســة الرســالة ،بــريوت– لبنــان،
ّ -18
. 1001
-19قطام  ،نايفة .تعليو التفكري لأللفاس ،ط ،1دار الفكر،عمان -األردن. 1005 ،
-70املربد ،ابو العبا حممد بن ي يد .الكامل ،عرض بتصـول وعلـ عليـ حممـد ابـو الفضـل ابـراهيو،
اجمللد الراب  ،دار الفكر العري القاهرة ،بدون تاري .
-72اجمللسـ  ،حممـد بــاقر(ت  2220هــ .حبـار األنـوار ،32 ،ط 7املصـححة ،دار إحيـاء الـرتال
العري ـ بريوت (د .ت .
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-71مرعـ  ،توفي ـ أمحــد وحممــد حممــود احليلــة .لرائ ـ التــدريس العامــة ،ط ،2دار املســرية ،عمــان –
األردن. 1001 ،
-77مصطف ،عبد ا) عل  .مهارات اللغة العربية،ط ،2داراملـسرية ،عمان– األردن. 1003 ،
-76جناد ،فريد جربائيل .قامو الرتبية وعلو النفس الرتبوي ،بريوت -لبنان. 2940 ،
-75اهلامش ،عابد توفي .لرائ تدريس االنشاء،معهد التدري والتطوير الرتبوي،بغداد. 2985 ،
-74اهلامش ،عبــد الرمحن.ددراســة مقارنــة ألثــر أســالي التصــحيع يف األداء التعبــريي لطالبــات املرحلــة
اإلعداديةدكلية الرتبية(ابن رشد ،جامعة بغداد(ألروحة دكتورا غري منشورة . 2996،
-73اهلــامش  ،عبــد الــرمحن عبــد عل ـ  .مشــكالت تــدريس التعبــري التحريــري يف املرحلــة اإلعداديــة يف
العرات ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية(رسالة ماجستري غري منشورة . 2988 ،
-78الوائل ،سعاد عبد الكر عبّا  .لرائ تدريس األدب والبالغة والتعبري بن النررية والتطبيـ ،ط
،2دار الشروت للنشر والتواي ،عمان– األردن. 1006،
-79واارة الرتبية ،مجهورية العرات .توجيهات عامة يف لرائ تدريس اللغـة العربيـة ،ط ،2مطبعـة واارة
الرتبية ،بغداد. 2990 ،
40-Feldhausen, See the excitement in the random collection of eighth grade
students in the history of the United States, Unpublished MA Thesis, United
States,1990.
41-Hanuscin, The impact of random excitation in the collection of the students
in the fourth preparatory material neighborhoods Unpublished MA Thesis,
America,2008.

المتتتعحق:
(ملحق)1/

درجات لالب جمموعي البح يف مادة اللغة العربية لنهائ السنة(. 1026 -1027

اجملموعة التجريبية
ت
2
1
7

الدرجة
43
86
42

اجملموعة الضابطة
ت
23
28
29

ت
2
1
7

الدرجة
55
53
45
721

الدرجة
33
53
51

ت
23
28
29

الدرجة
68
51
54

10
46
6
12
65
5
11
46
4
17
52
3
16
69
8
15
86
9
14
69 20
13
46 22
18
49 21
19
54 27
70
52 26
72
42 25
71
41 24
= 2908
اجملموع
املتوس احلساي = 59841
االارا املعياري = 9880

51
53
68
51
68
65
53
43
41
43
49
63
63
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10
12
11
17
16
15
14
13
18
19
70
72

57 6
42 5
66 4
68 3
91 8
78 9
39 20
48 22
44 21
55 27
54 26
31 25
51 24
اجملموع = 2876
املتوس احلساي = 59824
االارا املعياري = 22802

54
50
42
44
47
58
68
50
39
42
58
58

(ملحق)5/

درجات لالب جمموعي البح يف االختبار القبل لألداء التعبريي
اجملموعة التجريبية
ت
2
1
7
6
5
4
3
8

الدرجة
44
54
62
58
65
54
30
44

اجملموعة الضابطة
ت
23
28
29
10
12
11
17
16

الدرجة
41
56
62
56
56
58
78
46

ت
2
1
7
6
5
4
3
8
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الدرجة
42
69
62
50
52
55
56
50

ت
23
28
29
10
12
11
17
16

الدرجة
44
55
45
56
54
52
52
58
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15
14
13
18
19
70
72
71

57
9
59
20
52
22
65
21
50
27
47
26
50
25
50
24
اجملموع = 2307
املتوس احلساي = 578128
االارا املعياري = 8832

65
57
40
55
65
59
70
68

15
14
13
18
19
70
72

69
49
60
57
66
79
44
49

9
20
22
21
27
26
25
24
= 2464
اجملموع
املتوس احلساي = 57809
االارا املعياري = 88564

79
60
68
57
65
59
44

(ملحق)3/

أ اء اخلرباء الذين استعان هو الباح ان يف إجراءات حب هما
الت ص الدقي االختب ـ ــار
ت ا اء اخلرباء
القبل
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألداء
التعبريي
 2أ. .د ضياء عبدا) التميم  .لرائـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ــدريس
اللغة العربية
×
 1أ. .د منذر ابراهيو احلل  .لغة
لرائـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ــدريس ×
.د امحد جبار العابدي.
7
اللغة العربية
.د .ك ـ ـ ـ ــر خض ـ ـ ـ ــري فـ ـ ـ ـ ــار لرائ ـ ـ ـ التـ ـ ــدريس ×
6
اللغة العربية
املسعودي
املن ـ ـ ــاه ولرائ ـ ـ ـ ×
 .صالم جميد كاظو
5
تدريس
بكـ ـ ــالوريو لغـ ـ ــة ×
 4االستاذ جنو عبدا) الفواا
عربية
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األهـ ـ ـ ـ ــدا
السلوكية

اخلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التدريسية

×

×

اختيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
موضـ ـ ـ ـ ــوع
االختب ـ ـ ــار
النهائ
×

×

×
×

×

×

×

×

×
×

×
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(ملحق)4/

بسو ا) الرمحن الرحيو
 /استبانة آراء اخلرباء يف صالحية االختبار القبل .
األفستاذ الفاضل..................................احملرت
األفستاذة الفاضلة.............................. ...احملرتمة
يـرو الباح ـان إجـراء دراســتهما املوســومة ب ـ (أثــر اإلثــارة غــري املنترمــة يف االداء التعبــريي لــدى لــالب
الصــف الراب ـ العلم ـ  ،ومــن متطلبــات الدراســة احلاليــة إج ـراء اختبــار قبل ـ يف األداء التعبــريي جملمــوعي
البح ـ (الضــابطة ،والتجريبيــة  ،لــذا يض ـ الباح ـان بــن أيــديكو عنوانــات موضــوعات تعبرييــة .ويرج ــو
الباح ان اختيار موضوع تعبريي واحد منها ترون أك ر مالءمة من غري لطالب الصف الراب العلم  ،م
ج يل الشكر.
الباح ان
املوضوعات:
(8
 -2قاس رسوس ا) حممد (صل ا) علي وآل وسلو ((:سالمة اإلنسان يف حفظ اللسان
 - 1قاس الشاعر(: 9
الح لن ا ا اااظ أر
تواض ا ا ااا تكا ا ا ا ا ا ااالنجم َ
والتا ا ا ا ال ا ا اادخان ي ل ا ا ااو بنفس ا ا ااه

 – 7القناعةف كن ال يفق.

(ملحق)2/

علا ا ااى صا ا اافحات الما ا اااء وها ا ااو ا ا ااا
علا ا ااى بقا ا ااات الجا ا ااو وها ا ااو وض ا ا ا ا

سالم الشعوب وف فرها.
الشباب
–6
ف
ف

بسو ا) الرمحن الرحيو
 /استبانة آراء اخلرباء يف صالحية اختيار موضوعات التعبري.
األفستاذ الفاضل..................................احملرت
األفستاذة الفاضلة.................................احملرتمة
يرو الباح ان اختيار موضوعات تعبريية جملموعي البح (الضابطة والتجريبيـة  ،لدراسـتهما املوسـومة
(اثر أسلوب اإلثارة غري املنترمة يف األداء التعبريي لدى لالب الصف الراب العلم  .ويعرض الباح ـان
عليكو جمموعـة مـن املوضـوعات التعبرييـة ،نرجـو اختيـار سـتة مـن بينهـا ،بوضـ عالمـة (√ إااء التسلسـل
الذي ترون مالئما ،ولكو الشكر اجل يل.
الباح ان
 - 8اجمللس (ت ، 2220.حبار االنوار ،184 :32 ،رقو احلدي (. 62
 - 9عبد اجلليل الطبالبائ .
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املوضوعات:
الكلو الطي ف ﴾(. 20
 2ـ قاس ا) تعاىل ﴿ :إلي ِ ف
يصعد ف
(22
خري الربية﴾
 1ـ قاس ا) تعاىل ﴿:إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولةك هو ف
الشديد بالص ِ
رعة
 7ـ قاس النا حممد (صل ا) علي وآل وسلو (( :ليس
ف ف
نفس عند الغض (. 21
إمنا
ف
الشديد من ف
ميلك َ
 6ـ قاس اإلما عل (علي السال (( :ما ِ
الدموع إال لقسوةِ القلوب وما
جفت
ف
ِ
القلوب إال لك رة الذنوب (. 27
قسوةف
 5ـ قاس اإلما عل (علي السال :

إ نن ال ا ا ا ا ا ا ا َم ي ا ا ا ا ا ا ا م ال ل ا ا ا ا ا اام واألد

ل ا ا ي ال ا ا م ال ا ا ي قا ااد ما ااات والا ااده

 4ـ قاس الشاعر أمحد شوق :

ق ا ا ا ا ا ا ام للم لا ا ا ا ا ا اام ونا ا ا ا ا ا ااه ال بج ا ا ا ا ا ا ا ال

ا ا ا ا اااد الم لا ا ا ا اام أن يكا ا ا ا ااون سا ا ا ا ااوال

با ا ا ااالدي وإ نن جا ا ا ااا ت علا ا ا ا ناي عزيا ا ا ااز

وأهلا ا ا ا ااي وإ نن َ ا ا ا ا ااحوا علا ا ا ا ااي ا ا ا ا اارام

 3ـ قاس الشاعر:

 8ـ قاس الشاعر إليا فياض:

إ نن الشا ا ا ا ااه َد ي ا ا ا ا ا

ال تبك ا ا ا ا ا ااه ا ا ا ا ا ااال وم بَا ا ا ا ا اادأ ح ات ا ا ا ا ا ااه

مفتام الفرِ .
الصرب ف
9ـ ف
ب ضارة نافعة.
 20ـ فر ّ
حسن األخالتِ .
 22ـ ف
وقت الضي .
 21ـ الصدي ف ف
(ملحق)6/

بسو ا) الرمحن الرحيو

 /اختيار امل ريات العشوائية.
األفستاذ الفاضل..................................احملرت
األفستاذة الفاضلة.................................احملرتمة

 - 20فالر .20 /
 - 22البينة .3 /
 - 21األشرتي ،تنبي اخلوالر ون هة النوادر.211 :2 ،
 - 27القم (ت  ، 782علل الشرائ .82 :2 ،
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يا ا ا ا ا َ
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ي ـرو الباح ـان إج ـراء دراس ــتهما املوس ــومة(أثر أس ــلوب اإلث ــارة غ ــري املنترم ــة يف األداء التعب ــريي ل ــدى
لــالب الصــف الراب ـ العلم ـ .ومن متطلبــات البح ـ احلــا إعــداد قائمــة بــامل ريات العش ـوائية املطلــوب
ربطها باملوضوعات التعبريية بطريقة غري قصدية ،لذا يض الباح ان بن أيديكو جمموعة من هذ امل ـريات
الي هـ عبـارة عـن كلمـات وي رجـو اختيـار ثالثـن م ـريا بطريقـة عشـوائية أي :مخـس م ـريات لكـل موضـوع
من املوضوعات التعبريية الستة،ولكو الشكر اجل يل.
الباح ان
امل ريات العشوائية:
شجرة ،معجون أسنان ،مدينـة ،صـندوت ،كتـاب ،وسـادة ،اهـرة ،ربيـ  ،ورقـة ،حقيبـة ،قلـو حـرب،
مفتام ،سور ،باب ،الة ،أسد ،فـالم ،شـباإ ،ـ ن ،قفـل ،فـرن ،حجـر ،جسـر ،لاولـة ،منلـة ،والعـة،
عسل ،سكائر ،سفينة ،لري  ،صحراء ،د  ،قالدة ،فسلَو ،ثوب ،قناع ،تلفاا ،إمبسيلن ،سالم ،فضة،
فجحــر ،فراشــة  ،بيــت ،جبــل ،عـ ود أخضــر ،مشعــة ،حطـ  ،ذئـ  ،صــابون ،مطــر ،عجــن ،ســاعة،
إبرة ،مرآة ،خنلة ،مشس ،بذرة ،غيمة ،أصفاد ،سرا .
(ملحق)7/

بسو ا) الرمحن الرحيو
 /إستبانة آراء اخلرباء يف صالحية اخلطتن االمنوذجتن للمجموعتن الضابطة والتجريبية.
األفستاذ الفاضل................................احملرت
األفستاذة الفاضلة...............................احملرتمة
ي ـرو الباح ـان إج ـراء دراســتهما املوســومة (أثــر أســلوب اإلثــارة غــري املنترمــة يف االداء التعبــريي لــدى
لالب الصف الراب العلم  .وملا يتو ا الباح ـان فـيكو مـن أمانـة علميـة ،نرجـو إبـداء آرائكـو السـديدة
يف ص ـ ــالحية اخلطت ـ ــن اإلمن ـ ــوذجيتن لت ـ ــدريس م ـ ــادة التعب ـ ــري لطـ ـ ـالب الص ـ ــف الرابـ ـ ـ العلمـ ـ ـ  ،اجملموع ـ ــة
ـدر عل ـ وف ـ
ـدر بتســلوب االثــارة غــري املنترمــة ،واجملموعــة األخرى(الضــابطة تفـ ّ
األوىل(التجريبيــة تفـ ّ
الطريقــة االعتياديــة ،وتــدوين مــا ترون ـ مناســبا مــن مالحرــات تعتقــدون أفــا ت ــري املوضــوع .ولكــو شــكر
الباح ان وامتنافما...
الباح ان
خط ـ ـة أمنوذجية لتدري ـ ـس التعبري عل وف أسلوب اإلثارة غري املنترمة
اليو والتاري :
املادة :التعبري
الوقت65:
الصف :الراب العلم
املوضوع:
وأهل ا ا ا ااي وإ نن َ ا ا ا ااحوا عل ا ا ا ا ناي ا ا ا اارام.

با ا ا ااالدي وإ نن جا ا ا ااا ت علا ا ا ا ناي عزيا ا ا ااز
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أوال :األهداف ال ام :
.2تنمية قدرة املتعلو عل سلسلة األفكار وبناء بعضها عل البعت مل مرتابطة ترابطان منطقيان.
 .1كن املتعلو من استعماس الذخرية اللغوية يف التعبري الواضع السليو.
.7ايادة قدرة املتعلو والسيما املوهوبن منهو عل جماواة التعبري املباشرىل التعبري الفين اجملااي.
.6تنمية قدرة املتعلو عل املعاين اجلديدة واألفكار الطريفة.
.5تنمية قدرة املتعلو عل اجلهر بالرأي أما اآلخرين وإكساهو اجلرأة وحسن األداء وآداب احلدي .
.4تنمية قدرة املتعلو عل التعبري عن املعاين واألفكـار بتلفـا فصـيحة وتراكيـ سـليمة (واارة الرتبيـة،
العرات. 2990 ،
ثا ا :األهداف الخاص :
وتس ــتق م ــن موض ــوع ال ــدر  ،م ــل ت ــدري الطـ ـالب علـ ـ ص ــياغة األفك ــار بص ــورة س ــليمة ،فه ــو
املوضوع ،والكتابة في كتابة فنية ذات أسلوب جيد خاس من األغالط بتنواعها.
ثالنا :األهداف السلو :
جعل الطال قادر عل أ ْن:
.1يذكر العناصر الرئيسة يف املوضوع.
عر مفهو الولن.
.2يف ّ
.7يوضع عناصر املوضوع الرئيسة بتسلوها.6.يستشهد بتقواس وأبيات شعرية.
.4ينتق العبارات اجلميلة املوحية للتعبري عن أفكارها.
.5يوضع أتية الولن.
.3يعرب بتسلوب جيد خاس من األغالط.8 .حيسن استعماس عالمات الرتقيو.
اب ا :الوسائل ال ل م
 السبورة البيضاء ،والقلو اخلاص ها.خامسا :المقدم  )1( :دق ق
اع ائ ـ الط ــالب كم ــا تعلم ـوا أ ّن ال ــولن ه ــو ل نس ــان س ــكن ،وأه ــل ،وكرام ــة اقرتن ــت ب ـ احلسـ ـرات،
وشغِ َل ب كل ذي َجنَان .أنا ،وأنتو ،وكل كائن ح يف هذ الدنيا ينتم إىل ولن كيت لـ فيـ
واملسرات ،ف
أس ــباب الع ــي  ،وبل ــد آم ــن يع ــي في ـ ،ومن أجلـ ـ ا ـ أرضَ بالدن ــا و اءَها،وك ــل م ــا فيه ــا م ــن ارع
وضرع ،بالدي روح ووجودي.
سادسا :ال ر  )40( :دق ق
 - 2يعرض املدر (الباح املوضوع أما الطالب يف أعل السبورة.
وأهل ا ا ااي وإن ا ا ااحوا عل ا ا ااين ا ا اارام .

ت عل ا ا ااين عزيا ا ا ااز
ب ا ا ااالدي وإن جا ا ا ااا ن
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 -1يذكر املدر (الباح ،والطالب العناصر الرئيسة يف املوضوع،ويدوفا الباح عل السبورة عل
النحو اآليت:
أ ـ ح ـ الــولن والــدفاع عن ـ  .ب ـ بــالدي ه ـ أم ـ احلقيقيــة .ت ـ يف بــالدي تكمــن الســعادة
احلقيقية.
ـ بالدي اخلري ،والعطاء.
ل ـ بالدي املرهر احلسن.
املدر (الباح :يوض ـ ـ ــع امل ـ ـ ــدر (الباح للطالب أن ه ـ ـ ــذ العناص ـ ـ ــر ليس ـ ـ ــت عنوان ـ ـ ــات جانبي ـ ـ ــة
ّ
للموضوع ،وإمنا ل اإللار العا ،والفكرة املتكاملة للموضوع،وبإمكانكو ايادكـااإذا أعطـت تلـك ال يـادة
للموضوع قونة،وكماالن.
 -7تقد امل ريات العشوائية:
املدر (الباح والطالب عددان من امل ريات العشوائيةا عل أن يكون هناإ م ري عشوائ لكل
يقد ّ
عنصر مـن العناصـر الـي مت ذكرهـا سـابقا ،ويوضـع املـدر (الباحـ للطـالب أن هـذ امل ـريات اـ أ ْن
يتو اختيارها من غري قصد أن يكـون هلـا عالقـة باملوضـوع ،ت يـتو ربـ امل ـريات العشـوائية مبوضـوع الـدر
فهـ يف الرـاهر لـيس هلـا عالقــة ،ولكـن مب يـد مـن التفكـري ،والت يــل ميكـن إاـاد روابـ  ،وعالقـات م يــتو
ختيلهـا مـن قبـل ،كـذلك يوضـع الباحـ للطـالب عـد القلـ يف حـاس م ا فـد األفكـار اجلديـدةا ذلـك أن
األفكار اجلديدة قد ال توجد دائما.
املدر (الباح  :وليكن امل ري العشوائ عل سبيل امل اس(:بيت فهل ختتاروا م ريات عشوائية أفخر؟.
ّ
لال  :ثوب.
لال آخر :قلو حرب.
لال  :شجرة.
املدر (الباح  :أحسنتو مجيعا !
ّ
 -6تواي الطالب بن جمموعات غري متجانسة:
يطل ـ ـ املـ ــدر (الباح مـ ــن الط ـ ـالب أن يتواع ـ ـوا بـ ــن مخـ ــس جمموعـ ــات كـ ــل جمموعـ ــة تضـ ــو(4
دون أفكارهو ،ويقرأها عل املدر (الباح  ،م
لالب،وكل جمموعة نتار لال يرتأ جمموعت حع ي ّ
درب الط ـالب عل ـ أس ـلوب اإلثــارة غــري املنترمــة ،وكيفيــة التواي ـ بــن
مالحرــة إن املــدر (الباح قــد َّ
جمموعــات ،كــذلك كيفيــة إدارة جلســة (العصــف الــذهين يف أوس لقــاء معه ـو ،وقبــل تطبي ـ التجربــة ،ت
االتفات معهو عل هذ الصيغة حع ال يلثر ذلك فيما بعد عل وقت تطبي التجربة.
 -5احلدي عن عناصر املوضوع:
ك ــل جمموع ــة تتن ــاوس واح ــدان م ــن العناص ــر ال ــي ذك ــرت بالش ــرم ،والتوض ــيع مـ ـ واح ــد م ــن امل ـ ـريات
العشوائية.
 - 4تقد معلومات عن امل ريات العشوائية:
دون
كـ ــل جمموع ـ ــة تق ـ ــد معلوم ـ ــات ع ـ ــن واح ـ ــد م ـ ــن امل ـ ـريات العش ـ ـوائية ال ـ ــي ق ـ ــدمت(،والباح ي ـ ـ ّ
األفكار،واملعلومــات الــي تـوافرت عــن امل ــري العشـوائ  ،الــي هلـا عالقــة باملوضــوع علـ الســبورة ،وتطــرم مــا
ليس ل عالقة.
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 3ـ عملية الرب :
يطل املدر (الباح من الطالب إااد رواب ،وعالقات بن امل ري العشوائ  ،وموضوع الدر من
لري مشاركة أفراد كـل جمموعـة بـالتفكري ،والتتمـل ،والت يـل ،ت اسـتنتا الـرواب مدونـة يف دفـرت تل ـي
خاص بالتعبري ،ت يتوىل قائد كل جمموعة مهمة قراءكا عل املدر (الباح .
تعمل اجملموعات اخلطوات ( 5ـ  4ـ  3يف وقت واحد حرصا عل وقت الدر .
 8ـ املناقشة:
يناق املدر (الباح الطالب يف كل جمموعة يف اخلطوات( 5ـ  4ـ  ، 3ويطل منهو تسـجيل مـا
يتو ذكر من ع ناصر،وم ريات عشوائية ،ورواب ،وشـواهد يف دفـرت تل ـي خـاص بالتعبري،واسـتعمال فيمـا
بعدا الستذكار ما مت ذكر  .اجملموعة األوىل ،العنصر األوس ،امل ري العشوائ (بيت :
املدر (الباح  :ماذا يعين لك(ح الولن ؟.
قائــد اجملموعــة:احل هــذ الكلمــة الطــاهرة الربيةــة تعــين إنــين أقــد بــالدي وأجمــدها،وح الــو لــن ال
يواايـ ح ـ فهــو اشــد مــن ح ـ األ ،واألب،واألهل،واألصــدقاء،وما قيمــة اإلنســان بــال ولن،فولننــا هــو
ِ
لت باخللــد عن ـ
وجودنــا،والخري يف إنســان الحي ـ ولن ،ويضــح مــن اجل ـ قــاس الشــاعر :ولــين لــو فشــغ ف
نااعتين إلي باخللد نفس .
والشاعر يف البيت الشـعري الـذي هـو عنـوان املوضـوع التعبـريي يع ّـرب عـن حبـ لولنـ  ،وإن نالتـ ـور،
وعذاب،ويصف أهل بالكر  ،وإن شحوا فنار الولن جنة ،وشع األهـل جـود .وبالدنـا ع يـ ة علينـا ،وهـ
قيّمة عند أهلها ا فرماهلا الذه  ،وأحجارها اجلواهر ،وأفارها اللنب.
املدر (الباح  :وما املعلومات الي توصلتو إليها حوس كلمة(بيت ؟.
ّ
قائد اجملموعة :البيت مكان آمن يسكن في الفرد ،واد الراحة ،وينا ويضو أشياء عديدة ،لـ سـور،
وبــاب ،ومفتــام ،وحــار ال يدخل ـ الغربــاء إال إذا اســتتذنوا في ـ غــر للنو ،واســتقباس الضــيو وحديقــة
مجيلة.
املدر (الباح  :وما عالقة ذلك بـ (بالدي ؟
ّ
قائـد اجملموعـة :الـولن بيتنـا الكبـري فيـ كرامـة اإلنسـان ،وأمنـ  ،تسـكن فيـ العوائـل وتتكـل مـن خرياتـ ،
وتشرب من مائ  ،تعش اء  ،وهواء  ،ومـاء  ،تتنـ يف رياضـ اخلالبـة ،وجداولـ العذبـة .بـالدي منـام
أفســكن فيهــا أســفار الســحر ،وأنــا عل ـ صــوت أنفاســها العطــرة ،وهــذا احل ـ ال يقتصــر عل ـ بــين البشــر
فحع الطيور حت أعشاشها ،وكل كائن ح حين إىل بيت  ،ويتوي إلي  ،فتضعف احليوانات تتحف للدفاع
عن جحورها ا فه ل ولنها الصغري .حيم (حر احلدود بـالدي ا فهـو محـاة الـولن ،وسـور املنيـ ،
مينعون دخوس الغرباء إلي  ،ومفتام دخوهلو الوحيد هو جوااات سفرهو.
املدر (الباح  :بارإ ا) فيكو !
ّ
اجملموعة ال انية ،العنصر ال اين ،امل ري العشوائ (شجرة :
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املدر (الباح  :ماذا تقولوا يف العنصر ال اين وهو أ ّن بالدي ه أم احلقيقية ؟
ّ
قائد اجملموعة :أنـا سـعيد بـتم ،وه تبتسـو ،وكـو اشـعر بالتعاسـة عنـدما أرى دمعـة يف عينيهـا ،و لقـد
رضــعت هواهــا يف لفــولي ،وش ـربت حبهــا منــذ نعومــة أظفــاري ،وكــان حبهــا الالع ـ عفافــا ،وله ـران ،لقــد
وهبتها سعاديت ،وجعلتين فداها بالدي كتم الي أرضعتين حلي صدرها ،ومـألت رئـي حبنافـا ،وكسـتين
من روائ ثياها.إن عطفها عل  ،وبرها ي هو أن تضمين إىل أحضافا عند ذاإ أكون سعيد حقا.
املدر (الباح  :وكيف أرضعتك بالدإ ؟
ّ
قائـ ـ ــد اجملموعـ ـ ــة :ش ـ ـ ـربت حبهـ ـ ــا منـ ـ ــذ لفـ ـ ــولي ا فكـ ـ ــان بعـ ـ ــدها لـ ـ ــوعي ،وح ـ ـ ـ ين ،وقرهـ ـ ــا فـ ـ ــرحي،
وغطائ ،ارتويــت م ــن جــداوهلا العذب ــة ،وعيوف ــا الفياضــة ،تض ــمين ألحض ــافا ا فت عهــا تغ ــين بص ــوكا
الشج املنبع من حفيف األغصان ،وافيف الريام ،وخرير املاء ،قاس الشاعر:
أه ا ا ا ا ا م بها ا ا ا ااا و ا ا ا ا ااي قلبا ا ا ا ااي هواها ا ا ا ااا
وال ما ا ا ا ا ا ا ا اايء يسا ا ا ا ا د ي س ا ا ا ااواها

ويا ا ا ا ا ا ااؤلمني الفا ا ا ا ا ا ااراق أو المغ ا ا ا ا ا ا ااب
وع شا ا ا ا ااي ا ا ا ا ااي سا ا ا ا ااواها ال يط ا ا ا ا ااب

املدر (الباح  :وما املعلومات الي توصلتوا إليها حوس كلمة(شجرة ؟
ّ
قائــد اجملموعــة :الشــجرة نبــات كبــري ،ســاقها لويلــة ،هلــا أغصــان ،وأورات ،جــذورها ثابتــة يف األرض،
مثاره ــا لري ــة ،نر ــرة ،ليب ــة ،واألش ــجار ختتل ــف يف الش ــكل ،والن ــوع م ــل :الس ــنديان ،البل ــوط ،الص ــنوبر،
والسدر...
املدر (الباح  :وما عالقة (بالدي بالشجرة ؟
قائــد اجملموعــة:بالدي شــجرة أغصــافا يف أعــا الســماء وجــذورها يف أعمــات األرض تارنهــا عري ـ ،
وجــذورها متتصــلة يف نفــو أبنائهــا ،بــالدي شــجرة تضــللين بعطفهــا ،وحنافــا ،وترويين،وإخــويت ،وتغــذينا
فنقطــف مثارهــا مــن ســين تعبهــا فينــا ،بــالدي شــجرة ر و حتبنــا ،وإن قســونا عليهــا ،وآذيناهــا ،فمــا ت ـ اس
تعطينا أحل مثر قاس الشاعر:
ا ا ا النخ ا اال عا ا ا األحق ا اااد مرتف ا ااا

يرما ا ااى بصا ا ااخ أر

طا ا ااي يا ا ااا َا النما ا اار

املدر (الباح  :أحسنتو ! ولكن ذكرمت أنواع للشجر هل لذلك عالقة باملوضوع ؟
قائد اجملموعة :ال ليس لذلك عالقة باملوضوع.
املدر (الباح  :إذن وج حذ هذ املعلومة من عل السبورة.
وهكذا م بقية اجملموعات.
ساب ا :الخاتم ( )1دقائق
املدر (الباح  :من يعط خالصة للموضوع.
لال  :لتحيا بالدي ع ي ة أبية ،ولتهن األروام من دوفا ،وليد أبنا ها يف هناء احلياة وخفت العي
ه أم الي أهواها سقتين حبا،ن وعطفان ،وحنانا.
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املدر (الباح  :بالدي مطا آما  ،فيها ذكريات ال مان ،ومرفت اإلنسان ،ه ل نسان أم  ،ه
ل نسان أهل ،ه ل نسان بيت بالدي أقف أمامها بإجالس ،واحرتا يفتلةةن إميانان أ ل فيها رم اخللود،
وأقرأ فيها أسطران ،وآياتان مـن أخبـار األجـداد ،ترتقـرت الدمعـة مـن العـن ،وحتـاوس السـقوط عنـدما أذكـرإ يـا
بالدي.
ثامنا :الك اب ي الموضوع:
يوجـ املــدر (الباح ـ الط ـالب قبــل الكتابــة يف املوضــوع إىل حســن البــدء ،وحســن اخلتــا  ،كــذلك
تسلســل األفكــار ،واالبتعــاد عــن اإلســهاب ،والــدوران حــوس الفكــرة ،وكتابــة الش ـواهد ،وحســن اســتعماس
عالم ــات الرتق ــيو ،وااللت ـ ا بالقواع ــد النحوي ــة والص ــرفية ،واإلمالئي ــة ،ت يكت ـ الط ـالب املوض ــوع داخ ــل
الصف يف حصة التعبري ال انية بعد أن نص املدر (الباح وقت عشر دقائ ملراجعة مـا مت ذكـر يف
حصة التعبري السابقة ،وام الدفاتر يف وقت واحد ا لغرض تصحيحها.
تاس ا :تصح الد اتر:
يصحع الباح الدفاتر عل وف حمكات التصحيع املتبعة يف معيار اهلامش املتكون من ( 22حمكا
وهذا التصحيع يكون خار الصف إذ حيضر الباح الدفاتر مصححة يف حصة التعبري القادمة ،ويعتمد
الباح التصحيع املرم ا حع يقف الطال عل أغالل .
خطـ ـ ـة أمنوذجية لتدريس التعبري بالط ـ ـريقة االعتي ـ ــادية:
األهدا (:األهدا العامة،واخلاصة ،والسلوكية،والوسائل التعليمية مت اإلشـارة إليهـا سـابقا يف اخلطـة
السابقة.
الصف :الراب العلم
اليو والتاري :
املادة :التعبري
املوضوع:
وأهل ا ا ااي وإن ا ا ااحوا عل ا ا ااين ا ا اارام .

ت عل ا ا ااين عزيا ا ا ااز
ب ا ا ااالدي وإن جا ا ا ااا ن

الوقت.65 :
خامسان  :املقدمة 1( :دقيقة
حمددة يف اخلطة األمنوذجية السابقة0
سادسان  :العرض 60( :دقيقة
املدر (الباح املوضوع أما الطالب يف أعل السبورة.
 2ـ يعرض ّ
وأهل ا ا ااي وإن ا ا ااحوا عل ا ا ااين ا ا اارام .

ت عل ا ا ااين عزيا ا ا ااز
ب ا ا ااالدي وإن جا ا ا ااا ن
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املدر (الباح  ،والطالب العناصر الرئيسة يف املوضوع ،وتدوفا عل السبورة علـ النحـو
 1ـ يذكر ّ
اآليت:
أ ـ ح الولن والدفاع عن  .ب ـ بالدي ه أم احلقيقية .ت ـ يف بالدي تكمن السعادة احلقيقية.
ـ بالدي اخلري ،والعطاء.
ل ـ بالدي املرهر احلسن.
ـدر (الباح للطالب أن ه ـ ــذ العناص ـ ــر ليس ـ ــت عنوان ـ ــات جانبي ـ ــة
ـدر (الباح  :يوض ـ ــع امل ـ ـ ّ
امل ـ ـ ّ
للموضوع وإمنا ـل اإللـار العـا والفكـرة املتكاملـة للموضـوع وبإمكـافو ايادكـاا إذا أعطـت تلـك ال يـادة
للموضوع قوةن ،وكماالن.
 7ـ احلدي عن عناصر املوضوع:
املدر (الباح  :إن احلدي عن بالدي لويل ذو شجون ،ي ري فينا ذكريات ال مان ،وأحال الصبا،
ّ
فمن يتكلو عن ح الولن ؟
لال :ح ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ــولن أ ـ ـ ـ ـ أن ـ ـ ـ ـواع احل ،فح ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــولن اليوااي ـ ـ ـ ـ ح ـ ـ ـ ـ فهوأشـ ـ ـ ـ فـد مـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ
األب،واأل ،واألهل،واالصدقاء.
ملدر (الباح :أحس ــنت!فبالدي امتلك ــت عل ـ ّ ش ــعوري،وبلل حبه ــا م ــين الس ــويداء،فبماذا ت ــوح
ا ّ
لكن كلمة أحبها؟.
ّ
لال  :أحبها كلمة لاهرة ،بريةة أفحبها أي :أقدسها ،وأجمدها.
املدر (الباح  :جيد !
ّ
لال  :قاس الشاعر:
يمج ا اادها قلب ا ااي وي ا اادعو له ا ااا م ا ااي.

بااالدي هواهااا ااي لسااا ي و ااي دمااي

خري يف إنسان ال حي ولنَ  ،ويضح
لال أخر:ماقيمةف اإلنسان بال ولن ،فولننا هو وجودنا ،وال َ
من أجل .
ـدر (ال باح  :بــارإ ا) فيــك ،ح ـ الــولن هــو تلــك املرســاة اخلفيــة الراس ـ ة الــي ت ـرب ســفن
املـ ّ
عوالفنــا مبراس ـ أرض الــولن يشــعر هــا الفــرد بكرامت ـ  ،وأمان ـ العــائل  ،وراق ـ مقابــل عمل ـ  ،يــرى فيهــا
ـغلت باخللـدِ عنـ نـااعتين إليـ يف
حاضر  ،ويستطي أن يطل ها علـ مسـتقبل  .قـاس الشـاعر :ولـين لـو فش ف
اخللدِ نفس .
املدر (الباح  :كيف يتحق ح الولن عند اإلنسان ؟
ّ
لالـ  :يتحقـ ذلــك عنــدما يتحقـ صــدت االنتمــاء إىل الــدين أوالن ت الــولن ثانيـانا ألن تعــاليو ديننــا
اإلسالم حتت عل ح الولن ،والـدليل علـ ذلـك مـا صـع قولـ عـن النـا حممد(صـل ا) عليـ وآلـ
وصـحب وســلو أن ـ وقــف نال ـ مكــة املكرمــة مودع ـان هلــا وه ـ ولن ـ الــذي أفخ ـ ِر َ من ـ حي ـ قــاس(:مــا
ِ
أليبك من بلد ،وأحبّكِ إ ّ ،ولوال أ ّن قوم أخرجوين منك اِ ما سكنت غريإ .
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املدر (الباح  :أحسنت ! هذا رسـوس ا) (صـل ا) عليـ وآلـ وصـب وسـلو معلـو البشـرية لـو م
ّ
حيـ ولن ـ ا ملــا قــاس هــذا القــوس ،ولــو أدرإ كــل إنســان معنــا لرأينــا ح ـ الــولن يتجل ـ بــتحل صــورة،
وأصدت معق ا وألصبع الولن لفرا حتب األفةدة ،وكوا  ،وتتحرإ لذكر املشاعر.
املدر (الباح :يتم ل ح الولن احلقيق مبعرفة الفرد مبال من حقـوت وماعليـ مـن واجبـات فمـن
ّ
تتحدل يف ذلك ؟
لالـ  :إذا كــان اإلنســان يتــتثر بالبيةــة الــي ولــد فيها،ونشــت علـ تراها،وعــاش مــن خرياكاافــإن عليـ (مبا
فيهــا مــن كائنات،ومكونات حقوقا،وواجبــات ك ــرية تتم ــل يف حقــوت األخوة،واجلريان،والقرابــة،وغريها مــن
احلقوت األخرى الي عل اإلنسان يف أي امان ،ومكان أن يراعيها ،ويلديها علـ الوجـ املطلـوب ا وفـاءن
وحبان من لولن .
املدر (الباح :يفتاا! إن حكمة ا) قد اقتضت أن يست لف اإلنسان األرضا ليعمرها عل هدى
ّ
وبصــرية،وان يســتمت مبــا فيهــا مــن الطيبــات وال ينــة الســيما أفــا مسـ رة لـ ،فح اإلنســان لولن ،وحرصـ
علـ احملافرــة علي ـ ،واغتنا خرياتـ اإمنا هــو حتقي ـ ملعــق االســت ال ،وقد وردت آيــة عــن ذلــك يف القــرآن
الكر  ،من يذكرها؟
لال ـ  :قــاس ا) ســبحان وتعــاىل ﴿ :هــو أنشــت فك ْو ِمـ َـن األرضِ وأســتعمرفكوْ فيهــا ﴾(ســورة هود:آيــة:
. 42
املدر (الباح  :يف البيـت الشـعري الـذي هـو عنـوان موضـوعنا
املدر (الباح  :بارإ ا) فيك !ّ .
ّ
عرب في الشاعر عن حب لولن ؟
كيف َ
لال  :إ ّن الشاعر عرب عن حب لولن  ،وإن نالت ور ،وعذاب ،ويصف أهلَ ف بالكر  ،وإن شـحوا ا
وشع األهلِ جود.
فنار الولن جنة ،ف
املدر (الباح :يفتاا ! فالولن هو أن يسكنك ،وتسكني هو أنت ،وأنت هو حع ،وإن أقلقـك،
ّ
وأتعبك بوع ِاء السري يف دروب  ،ومهما قسا عليك فال مفر من إال إلي .
املدر (الباح  :كيف يكون تصر احمل لولن إذا ما تعرض الولن لالعتداء ؟
ّ
لال :البد من املض قدما ،وعد السكوت ،ووض األروام عل األكف ،ومالقاة املداف بالصدور
تدت
فهذا الشاعر يقوس :وللحريةِ احلمراءِ باب
مضرجة ف
بكل يد ّ
فمجد الشع تبني الضحايا.
لال آخر :أ ق أن أموت فداءن لبالدي،فتنا أهوى فيها املنايا
ف
أحد الشعراء يقوس:
املدر (الباح  :احسنتما ! فال تروى شجرة احلرية إال بدماء الشهداء فهذا ف
ّ
إن ضا ا اااقَ يا ا ااا و ن ا ا ااي علا ا ااي ض ا ا ااا ا
أجا ا اارى ث ا ا اراك دما ا ااي ا ا ا ن أ ا ا ااا خن ا ا ااه

ل سا ا ا ا ا ااا با ا ا ا ا ااي لألما ا ا ا ا ااام خطا ا ا ا ا ا ااا
ل نب ا ا ا ا ا ا ا ا ي إن ثوي ا ا ا ا ا ا ا ا ثرا ا ا ا ا ا ا ا ااا.

املدر (الباح  :ماذا تَـ فقولوا يف أفنا ي ّدعون ح الولن ،ويرتكون بالدهو للعدو ،ويهاجرون!؟
لال :الاوا ألي إنسان شريف ،وغيور ،حي ولنـ أن يـرتإ بلـد للمحتـل ،واعلـ ملكـان لآلخـرين
قاس الشاعر:
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أال أب ا ا ا ا ااه

ادهر مالك ا ا ااا.
وال أ ى ت ا ا ااري ل ا ا ااه ال ا ا ا َ

الس سا ااهل ن الص ا ا بَ أو أد ك المنا ااى

ما ا ا ااا ا قا ا ا ااادت اآلما ا ا ااا إال لصا ا ا ااابر.

لال آخر :إن اإلنسان الصابر الذائد عن ولن يصـارع الغـ اة ،ويقـد التضـحيات ملمنـا بـتن النصـر
آت ،والبد من رحيل األعداء.
لال آخر:هذا يذكرين بقوس الشاعر:
املدر (الباح  :بارإ ا) فيكو ! فح الولن علينا أن نداف عنـ بتموالنا،وأرواحنـا ونقـف صـ رة
ّ
صماء بوج األعداء الـذين يريـدون النيـل مـن هـذا الـولن والتصـدي لكـل أمـر يرتتـ عليـ اإلخـالس بـتمن
البلد ،وسالمت  ،والعمل ،عل رد ذلك بالوسائل امل تلفة ،واإلمكانات املتاحة.
املدر (الباح َ :من أفمنا احلقيقية ؟
ّ
لال  :بالدي ه أم احلقيقية.
املدر (الباح  :أحسنت.
ّ
لال آخر :أنا سعيد بتم ،وه تبتسو،وكو أشعر بالتعاسة،واحل ن عنـدما أرى دمعـة يف عينيهـا ،لقـد
رض ــعت هواه ــا يف لفولي،وشـ ـربت حبه ــا من ــذف نعوم ــة أظفاري،وك ــان حبه ــا الالعـ ـ عفافان،لق ــد وهبته ــا
سعاديت ،وجعلتين فداها.
ـدر (الباح  :أحســنتما ! لــذلك ا ـ تربيــة الفــرد عل ـ استشــعار مــا للــولن مــن أفضــاس ســابقة
املـ ّ
والحقــة علي (بعــد فضــل ا) تعــاىل  ،ومــن ت تربيت ـ عل ـ رد اجلميــل ،وجمــاااة اإلحســان باإلحســان قــاس
تعــاىل ﴿:وهــل ج ـ اء اإلحســان إال اإلحسان﴾(ســورة الرمحن:آيــة ، 40لــذلك بــالدي ه ـ أم ـ احلقيقيــة
شربت حبها منذ لفولي فكان بعدها لوعي ،وح ين ،وقرها فرحي ،وغطائ قاس الشاعر:
أهيوف ها ويف قلا هواها ويلملين الفرات أفو املغي ف .
املدر (الباح  :يف بالدي تكمن السعادة احلقيقية من يتحدل عن ذلك ؟
ّ
لال :أنــا ســعيد فــوت أرض بــالدي اخلصــبة الناعمــة ،وحتــت مشســها املشــرقة الضــاحكة ،ســعيد وأنــا
ألرت إجالالن لذلك الصوت السماوي الذي تشدو ب أليارها شدوان شج النغو ،حلو الرنن.
لال آخر :إين لسعيدا إذ أقيو م أصدقائ عرسان يف رقة نسيو ،نتجوس ربوعها فنقف أمـا جباهلـا
الشو يف رهبة،وإجالس ،نتم ل فيها رم اخللود ،ونقرأ آيات من أخبار أجدادنا العرا .
املدر (الباح  :ج اكو ا) خريا هل ميكن أن يعي اإلنسان سعيدان وهو بعيد عن ولن ؟
ّ
الطال ـ  :الســعادة احلقيقيــة تكمــن يف الــولن الــذي نشــت في ـ الفــرد وترعــرع ،شــرب مــاء  ،وأكــل مــن
خرياتـ  ،يف بــالدي عـ يت ،وكـرامي وال يهنــتف عيشـ إال يف بــالدي ،والفــرد بعيــد عــن الــولن مبتــذس مهــان.
الولن يكرب ،ويتس يف عيون حمبي  ،ول ح يل ف بالن القل  ،وخبايا الذاكرة ،ول رائحة ال يشمها إال
النااحون عن .
ـدر (الباح  :أحســنت ! هــذا صــحيع البحـ عــن عـٍّ بغــري الــولن ال اـ ي الكرامــة فــال يعــر
املـ ّ
السعادة احلقيقية إال من كابد مواج االبتعاد ،وعذاب الرحيل ،ومن جرب البعد ال ينس مواجعـ  ،ومـن
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رأى السو ال يشق كمن شرب فكو من أنا اخرجوا من ديارهو ،وأجربوا عل الرحيل عنها  ،أو قذفت
هــو ظــرو احليــاة ،فراح ـوا يتكســرون عل ـ مـوانئ التغــرب ،وشـوالئ الرحيــل ،فضــاقت األرض علــيهو مبــا
رحبت.
املدر (الباح  :من يتحدل عن العنصر الراب (بالدي املرهر احلسن ؟
ّ
وهكذا نكمل البقية.
سابعان  :اخلا ة 7( :دقيقة
املدر (الباح  :من يعطيين خالصة للموضوع ؟
ّ
حمددة يف اخلطة األمنوذجية السابقة.
ثامنا :الكتابة يف املوضوع:
حمددة يف اخلطة األمنوذجية السابقة.
تاسعا :تصحيع الدفاتر:
حمددة يف اخلطة األمنوذجية السابقة.
(ملحق)8/

 /اختيار موضوع االختبار البعدي.
األستاذ الفاضل000000000000000000000000000000:احملرت
حتية ليبة:
يــرو الباح ـان إج ـراء دراســتهو املوســومة ب ـ (أثــر االثــارة غــري املنترمــة يف األداء التعبــريي لــدى لــالب
الصف الراب العلم  ،ومن متطلبات الدراسة إجـراء اختبـار بعـدي يف األداء العبـريي لغـرض التكـافل بـن
جممــوعي التجربــة ،لــذى يض ـ الباح ـان بــن أيــديكو عنوانــات موضــوعات تعبرييــة يرجــو اختيــار موضــوع
واحد منها ترون أك ر صالحية من غري لطالب الصف الراب العلم وتقبلوا شكر الباح ان وامتنافما.
الباح ان
املوضوعات:
إال وكانت مـن ضياء معلـو
 . 2ما شرقت يف الكون أي حضارة
إن اجلماس مجاس العلو واألدب
 .1ليس اجلماس بتثواب ت ي ــننا
وخري جليس يف ال مان كتاب
 . 7اع مكان يف الدى سر سابع
 . 6مجيل أن ميوت اإلنسان من اجل ولن  ،ولكن األمجل أن حيىي من اجل هذا الولن.
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 . 5قــاس اإلمــا علـ البنـ احلســن (عليهمــا الســال ( :يــا بــين اجعــل نفســك مي انــا بينــك وبــن غــريإ
(26
فتحب لغريإ ما حت لنفسك واكر ل ما تكر هلا
يرم بص ر فيعط ألي ال مر
 . 4كن كالن يل عن األحقاد مرتفعا
(ملحق)9/

معيار تصحيع التعبري للمرحلة اإلعدادية.
معيار تصحيع اهلامش (: 25
مواعة بن فقرات  ،و فيما
يبلل عدد فقرات إحدى عشرة فقرةن ،والدرجة الكاملة للمعيار ( 200درجة ّ
يتيت فقرات املعيار وعناصرها ودرجاكا ،وتواي درجة الفقرة عل عناصرها:
 -2اخللو من االغالط اإلمالئية 20( :درجات
يتم ل ذالك يف:
التامة يف قواعد اإلمالء املتّف عليها يف اللغة العربيّة.
الصحة والكفاية ّ
ّ
تواي الدرجة:
تواع الدرجات العشر عل عدد االغالط اإلمالئيّة يف املوضوع املشتمل عل اكرب عدد من االغالط،
ّ
كل خطت ،وحيتس اخلطت املكرر مرة واحدة.
عن
ختصو
الي
الدرجة
لتحديد
ِّ
 -1اخللو من األخطاء النحويّة والصرفيّة 20( :درجات
التامة يف قواعد النحو والصر .
الصحة والكفاية ّ
يتم ّل ذلك يف ّ
تواي الدرجة:
لتحديــد الدرجــة الــي ختصــو عــن كـ ِّـل خطــت اــوي أو صــريف ،يتّبـ املصــحع األســلوب نفسـ املتّب ـ يف
الفقرة األوىل
 -7جودة اخل ِّ  5( :درجات
يتم ّــل جتويــد اخل ـ ِّ يف :أ-حســن رســو احلــرو  .ب -االســتقامة يف الكتابــة عل ـ الســطر  -وض ـ
النقاط يف أماكنها.
د -انسجا حرو الكلمة بعضها م بعت من حي الصغر والكرب.
هـ -انسجا الكلمات بعضها م بعت من حي الصغر والكرب.
تواي الدرجة:
لكل عنصر من العناصر اخلمسة السابقة درجة واحدة.
يفعط
ِّ
 -6تنريو الصفحة 5( :درجات
 - 26ف البالغة – ابن اي احلديد –  – 24ص.69
 - 25اهلامش .287 :2996،
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يتم ــل ذل ــك يف :أ-نراف ــة الص ــفحة .ب -مراع ــاة نر ــا الفقـ ـرات - .مراع ــاة اس ــتعماس عالم ــات
الرتقيو.
تواي الدرجة:
تعط درجة واحدة لكل من العنصرين األوس وال اين ،وثالل درجات للعنصر ال ال .
 -5فنّيةف التعب ِري 25( :درجة
البالغة ال ِ
ِ
املوضوع عل ألو ِان ِ
ِ
الثة (البيان ،البدي  ،املعاين
فنون
اشتماس
يتم ّ فل ذلك يف
ِ
تواي الدرجة:
ِّ
نفس املتب
لتحديد الدرجة الي تعط
ِّ
لكل مجلة بليغة مطابقة ملقتض احلاس يتب املصحع األسلوب َ
يف الفقرة األوىل.
 -4وضوم األفكار 20( :درجات
يتم ّل ذلك يف:
أ-فهــو القــار للم ـراد مــن الكــال املكتــوب .ب -خلــو املوضــوع مــن التنــاقت - .تفصــيل األفكــار
بتفاصيل مالئمة.
تواي الدرجة:
كل فقرة غري واضحة ،يتب األسلوب نفس املتب يف الفقرة األوىل.
لتحديد الدرجة الي ختصو عن ِّ
صحة األفكار 20( :درجات
ّ -3
ِ
يتم ّل ذلك يف خلو التعبري من احلقائ امل طوءة تارنيان وعلميان.
تواي الدرجة:
ـحع األســلوب نفس ـ املتب ـ يف الفقــرة
لتحديــد الدرجــة الــي ختصــو عــن كـ ِّـل فقــرة طــوءة ،يتب ـ املصـ ّ
األوىل.
 -8االلت ا باملوضوع 5( :درجات
يتم ل ذلك يف:
أ -انتمــاء األفكــار للموضــوع.ب -خلــو املوضــوع مــن األشــكاس امل لــة بوحــدة املوضــوع - .االبتعــاد
عن احلشو واللغو.
تواي الدرجة:
ـحع األسـلوب املتبـ يف الفقـرة
لتحديد الدرجة الي ختصو عن ِّ
كل فقرة غريبة عـن املوضـوع ،يتبـ املص ّ
األوىل.
 -9االستشهاد 20( :درجات
األدي
يتم ّــل ذلــك يف االقتبــا مــن القــرآن الكــر والتضــمن مــن احلــدي النبــوي الشـريف واملــورول ّ
شعران ون ران
تواي الدرجة:718
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املصحع األسلوب نفس املتب يف الفقرة
لكل استشهاد يعِّ فا الفكرة ،يتب
لتحديد الدرجة الي تفعط
ِّ
ّ
حد هومخسة استشهادات للموضوع كلِّ .
األوىل ،و أقص ٍّ
املعرب عن املعق 20( :درجات
 -20دقّة اختيار اللفظ ِّ
يتم َّل ذلك يف:
وتنوعها.ب-االبتعاد عن األلفا العاميّة.
أ-اختيار املفردة األك ر مالءمةن للمعق ِّ
ِ
الدرجة:
تواي ف
لتحديـد الدرجـة الـي فختصـو عـن ك ِّـل لفــظ م يوفَّـ الطالـ يف اختيـار ،يتب املصـحع األسـلوب نفسـ
يف الفقرة األوىل
التدر بالعرض ابتداءن من املق ّدمة وانتهاءن باخلا ة 20( :درجات
ّ -22
يتم َّل ذلك يف:
أ-حسن التمهيد :ويكون مب قدمة ت ري اهتما القار وتعد ذهن يف قليل من األلفا والرتاكي 7( .
درجات
ب-حسن العرض :يكون بالتقد املنترو ألفكار املوضوع وقيا بعضها فوت بعت ،فال حتس بوجود
فجوات ومن دون تكرار ل للفظ واملعق 6( .درجات.
 حس ــن اخلت ــا  :ويك ــون بنهاي ــة ت ــوج يف اس ــطر مع ــدودة م ــا أراد الكات ـ أن ي ــربا ويص ــل إلي ـ .( 7درجات.
(ملحق)10/

درجات ال بات ملعيار التصحيع بطريقتن عرب ال من وم مصحع آخر.
مصحع آخر
ت عرب ال من
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التوازن القانوني لألجرة في الععقة األيجارية
(دراسة مقارنة بي القانون المدني وقانون أيجار العقار)

The legal balance of rental in the renting relationship
(A contrastive study between civil law and law of
)property renting
()1

م.م.محمد عبد الرزاق محمد الشوك
M.A. Mohammad Abdul-Razaq Mohammad AL-Shok

الملخص:
يعد عقد األاار من عقود املعاوضـة ،فـامللجر يسـتويف األجـرة مـن املسـتتجر مقابـل أنتفـاع هـذا األخـري
باملـ ـ ــتجور  ،فـ ـ ــتن أنتفـ ـ ــت األجـ ـ ــرة رفعـ ـ ــت صـ ـ ــفة األاـ ـ ــار عـ ـ ــن العقـ ـ ــد،وأذا كـ ـ ــان للمتعاقـ ـ ــدين حريـ ـ ــة يف
حتديدمقــداراألجرة يف القــانون املــدين فــتن هــذااحلكو لــيس كــذلك يف قــانون أاــار العقــار،ألن املشــرع تــيّقن
م ــن أن أل ــالت احلري ــة للمتعاق ــدين يف حتدي ــد األج ــرة يف ق ـ ـوانن األا ــارمن ش ــتفا أن تلثرس ــلبان يف ت ـ ـواان
هــذ ِ العالقــة األااريــة املهمة،لــذا تــدخل املشــرع لتحديــد نسـ معينــة لألجــرة الاــوا جماواكــا عنــد تقــدير
األجرة ألسباا التواان عل هذ ِ العالقـة ملاحيـافظ علـ النرـا القـانوين واالجتمـاع مـا بـن مصـاش املـالإ
ف
ولبقة املستتجرين عل أسس من العدس والتضامن والتعاون وللوقو عل مدى حتق التواان القانوين يف
األجرة فقد تناولنا التواان القانوين لألجرة يف كل من قانون أاار العقار والقانون املدين.

 - 2جامعة اهل البيت /كلية القانون.
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Abstract
The Leasing contract considers as an onerous contract which subject of
each of the parties to giving or to doing something, that is to say normally
in poses reciprocal obligation upon the parties and it is then specified as
bilateral contract such as hiring so if there is no Rent the leasing contract
would not fond, thus, if there are Rent limited for the parties of leasing
contract, we observe that the civil code does not contain the immovable
rent, some applications which could effected with the Relations negativity
writing the limited for Rent keep the became of the contractual relative.

أوالً /التعريف بموضوع الدراسة-:
تعد العالقة األاارية من أهو العالقات يف كافة اجملتمعـات علـ اـو ال غـق لألنسـان عنها،وملاكانـت
هذ العالقة تعاين الك ري مـن األضـطرابات نتيجـة عـد تواافـا ارتتينـا أن تنصـ هـذ الدراسـة علـ بيـان
مدى حتق التواان القانوين يف هذ العالقة من عدمها من خالس بيان أحكامها ومعرفة املولن اخللل فيها
وخصوص ـان فيمــايتعل بــاألجرة والــي تنســح بالضــرورة عل ـ عــد تواافــا ويفــايلدي اىل أنشــغاس املشــرع
والقضاء ها.
ثانياً  /أسباب أختيار الموضوع-:
ملاكانت العالقة األاارية من أهو العالقات وأبراها فتن أامة السكن الـي تشـهدها أغلـ الـدوس نـت
عنها أضطراب العالقة األااريـة ،ومايواكـ ذلـك مـن تـداعيات تلقـ برالهلـاعل اجملتمعـات ،واااء ذلـك
وج ـ ّدنا أن ـ مــن املهــو التصــدي هلــذا املوضــوع  ،مــن خــالس أقامــة ت ـواان قــانوين هلــذ العالقــة مــابن املــلجر
واملستتجر.
ثالثاً  /منهجية الموضوع- :
أن منهجيــة هــذا املوضــوع تتجســد بالتحليــل واملقارنــة ،أذ أشــتملت علـ املقارنــة مــابن القــانون املــدين
العراق وقانون العقار املعدس رقو  54لسنة .1000
رابعا  /هيكلية البحث :ت
سنبن يف
سنتناوس يف هذاالبح التواان القانوين لألجرة ،من خالس تقسيم اىل ثالثة مباح ،حي
ّ
املبحـ التمهيــدي مفهــو األجــرة مــن خــالس مطلبــن نتنــاوس يف األوس تعريــف األجــرة وســو نبحـ يف
املطل ال اين أنواع األجرة ،أمايف املبح ال اين فسنتناوس التواان القانوين لألجـرة يف القـانون املـدين  ،مـن
خالس تقسيم اىل ثالثة مطال  ،يف األوس نتكلو عـن حتديـد مقـدار األجـرة  ،ويف املطلـ ال ـاين فسـو
نبح وقت الوفاء بقيمة األجرة،اما يف ال ال سنتكلو عن أثبات األجرة ،ويف املبح ال ال فسنبح
الت ـواان القــانوين لألجــرة يف قــانون أاارالعقــار مــن خــالس تقســيم اىل ثالثــة مطال ـ  ،األوس نــتكلو عــن
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حتديــد مقــدار األجــرة ،ويف املطل ـ ال ــاين نبــن وقــت الوفــاء بقيمــة األجــرة  ،أمــا ال ال ـ ســنتناوس أثبــات
األجرة.
المبحث التمهيدي  /مفهوم األجرة:
س ــو نقس ــو ه ــذا املبحـ ـ اىل ثالث ــة مطالـ ـ نتن ــاوس يف األوس تعري ــف األج ــرة ويف املطلـ ـ ال ــاين
سنتكلو عن شروط األجرة ،ويف املطل ال ال سنعرض أنواع األجرة-:
املطلب األول  /تعريف األجرة:

األجرة ه املاس الذي يستوج عل املستتجراداء ف للملجرمقابل أنتفاع ِ بالش ء املـلجر ،أذ تعـد
األج ــرة ركنـ ـان أساس ــيان الينعق ــد األااربدونـ ـ ف ــتن ختلّف ــت أنتفـ ـ العق ــد(، 7وبالت ــا لكـ ـ ينعق ــد األا ــار
ص ــحيحانا ان يك ــون هن ــاإ مقاب ــل يتفـ ـ عليـ ـ الطرف ــان ف ــتن ختلّــف ال نك ــون أم ــا عق ــدأاار،فتن م
توجــداألجرة فــتن العقــد يكــون تربعي ـان( ، 6فــاألجرة ه ـ موضــوع الت ـ ا املســتتجر وه ـ عنصــر جــوهري
ألنعقاد األاار فالعالقة األاارية هـ قائمـة علـ األنتفـاع املمنـوم للمسـتتجر مقابـل األلتـ ا بـدف األجـرة
( ، 5والب ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ان تك ـ ـ ـ ــون األج ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ــي يلتـ ـ ـ ـ ـ املس ـ ـ ـ ــتتجر بس ـ ـ ـ ــدادهاج ّدية وحقيقي ـ ـ ـ ــة( ، 4أي أن
يقصداملستتجرسدادها،وامللجرأقتضــاءها ،أمــاإذا كانــت صــورية أي مبقتضــاها اليقصــد املتعاقــدان ان يلت ـ
املستاجربدفعها ولكنها ذكرت للشكل فق بعبارة أخرى أن األجرة تذكرمن دون أن تستويف حقيقية(، 3
فاليعد هنا العقد أااران ولكن يصع بوصف أعارة ألن املنفعة يف عقد العارية تكون بـال مقابـل ( ، 8واـوا
لكل من املتعاقدين التمسك بصورية األجرة يف العقداملرب ،واوا أثبات هذ الصورية بكافة لرت األثبات
كافة مبا فيهاالبينة والقرائن(، 9
(1

 - 1د .أمحـد شــر الــدين ،عقــد األاــاريف القــانون املــدين وقـوانن أااراألمــاكن املبنيــة  ،اهليةــة املصـرية العامــة للكتــاب  ،القــاهرة،
 ،1004ص .55
 - 7د .س ــعدون الع ــامري ،ال ــوجي يف ش ــرم العق ــود املس ــماة ،يف البيـ ـ واألا ــار ،2 ،ط ،1مطبع ــة الع ــاين ،بغ ــداد،2930 ،
ص.111
 - 6د .حمم ـ ــدكامل مرسـ ـ ـ باش ـ ــا ،ش ـ ــرم الق ـ ــانون امل ـ ــدين ،عق ـ ــد األا ـ ــار ،منش ـ ــتة املع ـ ــار  ،األس ـ ــكندرية  ،1006 ،ص،47
د.حممودعبدالرمحن حممد ،الوجي يف عقد األاار،دارالنهضة العربية ،القاهرة ،دون سنة نشر ،ص.49
 - 5د .عبــد الــراات الســنهوري  ،شــرم القــانون املــدين يف العقــود  ،عقــد األاــار ،دار الفكــر للطباعــة والنشــر ،دون ســنة النشــر،
ص.235د .أسعد دياب العقود املسماة(البي  ،األاار ،الوكالة  ،2 ،منشورات اين احلقوقية ،بريوت  ،1003 ،ص .662
 - 4د .ســعيد مبــارإ و د .ل ـ املــال حــوي  ،املــوج يف العقــود املســماة(،البي  ،األاــار ،املقاولــة  ،دار العربيــة للقــانون ،ط،6
 ،1020ص .175
العرا  ،شرم عقـد البيـ واألاـار ،2945 ،ص.761د .كمـاس قاسـو ثـروت  ،شـرم أحكـا عقـد األاـار،2 ،
 - 3د .عبا
ّ
ط ،1بغداد  .2934،ص.38
 - 8د .حممودعبــدالرمحن حممــد ،مصدرســاب  ،ص ،31د .ســعدون العــامري ،مصدرســاب  ،ص ،117د .أمحــد شــر الــدين،
مصدرساب  ،ص ،55د .عبا العرا  ،مصدرساب  ،ص.766
 - 9د .أمحدشر الدين  ،مصدرساب  ،ص ،55د .سعدون العامري  ،مصدرساب  ،ص ،117د .حممد كامل مرس باشا ،
مصدرساب  ،ص.45
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ويلح ـ ـ ـ بـ ـ ــاألجرة الصـ ـ ــورية االجـ ـ ــرة التافهـ ـ ــة وه ـ ـ ـ الـ ـ ــي اليوجدتناس ـ ـ ـ بينهـ ـ ــا وبـ ـ ــن قيمـ ـ ــة منفعـ ـ ــة
الش ءامللجرعل األلالت( ، 20أوتبلل من الض لة بالنسـبة اىل منفعـة الشـ ء حـدان يتعذرمعـ أعتبارهـا أجـرة
جدية فه تعتربيف حكو العد (. 22
ولكن ال يشرتط ان تعادس األجرة املنفعـة امـان  ،فيكفـ أن تكـون مقاربـة للمنفعـة ومـن ت أن األجـرة
الب ســة يصــع هــا العقــد( ، 21وه ـ الــي تقــل عــن أجــرة م ــل الش ـ ء املتجوربدرجــة تتجــاوا املــتلو يف
التعامل أوالي تنطوي عل غنب فاح بالنسبة للملجر( ، 27فاألجرة الب سة التلدي اىل أنعدا التناس
بـن املنفعــة واألجـرة وان أدت اىل غــنب يلحـ املــلجر ولكــن ذلـك اليــلثرعل صـحة العقــد األ أذا صــاحب ف
تغريــر ،مــام ينص ـ هــذا الغــنب عل ـ مــاس احملجواأواحلوالــة أو الوقــف ،فــتن العقــد يعــد بــالالن حينهــا(، 26
ويــذه جان ـ مــن الفق ـ ( ، 25اىل أن التفرقــة مــابن األجــرة الب ســة واألجــرة التافهــة ال مــربر ل ـ ف ،وذلــك
لعــد وجــود حــد واضــع يفصــل بينهمــا مــن جانـ  ،وعــد وجــود ســند قــانوين للتفرقــة بينهمــا مــن جانـ
آخر ،ويرى أن مادا القانون م يشرتط التناس بن األجرة وقيمة املنفعة الي البها املستتجرمن العن،
فــتي أجــرة تكف ـ ألنعقــاد األاارمهمــا كانــت ضــةيلة بشــرط أن تكــون جديــة ،أي أجــرة أجتهــت أرادت
املتعاقدين اىل تقاضيها والوفاء ها فعالن.
وتسري عل األجرة القواعد العامة يف حمل العقد من حي الوجود والتعيـن واملشـروعية  ،فيشـرتط أن
تكون األجرة يفا ميكن الوفاء ب  ،وأن تكون معينة أوقابلة للتعن ،وأن تكون مشروعة( ، 24وتتحدد دائـرة
املشروعية بنطات النرا العا واآلداب العامة فتذا كانت األجرة الفة للنرـا العـا واآلداب ،كـتن تكـون
األجرة كمية من امل درات أو معاشرة جنسية غـري مشـروعة أوالتسـرتعل جرميـة ،وبالتـا يعتربالعقـد بـالالن
لت لف أحدالشروط الواج توافرها يف العقد(. 23
املطلب الثاني  /أنواع األجرة:

األجرة ه املقابل الذي يلت ب املستتجرنرريأنتفاع بالش ء امللجر ،وقديكون هـذا املقابـل مبلـل مـن
النقود أو أي ماس آخر غريالنقود ،ويف ضوء ذلك سو نقسو املطل اىل فرعن وعل النحو اآليت- :

 - 20د .حممود عبدالرمحن حممد ،مصدرساب  ،ص ،31د .سعدون العامري ،مصدر ساب  ،ص.116
 - 22د .أمحد شر الدين  ،مصدر ساب  ،ص .54د .عبا الصرا  ،مصدر ساب  ،ص.765
 - 21د .كمــاس قاس ــو ث ــروت ،مصدرس ــاب  ،ص ،39د.حممودعب ــدالرمحن حمم ــد ،مصدرس ــاب  ،ص ، 37د.حمم ــدكامل مرس ـ
باشا ،مصدرساب  ،ص.44
 - 27د .حممدعبـ ــدالرمحن حمم ـ ــد ،مصدرس ـ ــاب  ،ص .37د .س ـ ــعدون الع ـ ــامري  ،مصدرس ـ ــاب  ،ص ،117د .أس ـ ــعد دي ـ ــاب،
مصدرساب  ،ص.661
 - 26د .عبد اجمليد احلكيو  ،مصادراأللت ا  ،2 ،ط ،1بغداد  ،2947،ص.255
 - 25د .حممدعبدالرمحن حممد ،مصدرساب  ،ص .37د .حممد ع م البكري ،موسوعة الفق والقضاء يف أحكا عقد األاـار
يف التنفيذ املدين اجلديد  ،دارحممود للنشر و التواي  ،2996،ص.3
 - 24د .أمحد شر الدين ،مصدرساب  ،ص ،54د.سعيد مبارإ و د .ل املال حوي  ،مصدرساب  ،ص .113
 - 23د .حممودعبدالرمحن حممد ،مصدر ساب  ،ص  ،31د .سعدأدياب  ،مصدرساب  ،ص.66
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الفرع األو األجر النقدي :
أن األجــرة يف الغالـ تكــون مبلغـان مــن النقــود يدفعـ ف املســتتجريف فـرتات امنيــة متتاليــة  ،أو يدفعـ مــرة
واحــدة يف بدايــة األاــار أويف فايت ـ ( ، 28فاألصــل أن تكــون األجــرة نقــودان تــتو دفعهــاعل شــكل أقســاط
متســاوية ،قــد تكــون شــهرية أوســنوية أويــتو دفعهــا مــرة واحــدة حسـ األتفــات( ، 29وهنــا تلتقـ األجــرة يف
األاــار م ـ ال ـ من يف البي ـ ،أذ يل ـ يف األخــري أن يكــون مــن النقــود( ، 10فــاألجرة تكــون عــادة مبلــل مــن
النقود يل املستتجر بدفع ِ للملجر مقابل أنتفاع بالعن املتجورة( ، 12ويف حالة أذا كانت األجرة بالنقود،
فه تكون أمابالعملة الولنية احمللية أو األجنبية كالدوالر م الن( ، 11وذهـ جانـ مـن الفقهـاء املسـلمن
( ، 17أنـ أذا كانــت األجــرة مبلــل نقــدي اـ بيــان مقــدارها كـ تنتف ـ اجلهالــة مــن خــالس تعيــن قيمتهــا
متقومان معلومان مقدورانعل تسليمها منتفعان ها.
كتلف دينار ،فاألجرة ا أن تكون ماالن ّ

الفرع النا ي األجر ال ن :
لقــد ذكرنــا ســابقان أن األجــرة تكــون يف األصــل مبلــل مــن النقــود ،بيــد أن ذلــك المين ـ مــن ان تكــون
األجــرة أي مــاس آخــر غــري النقــود ،وعلـ ذلــك نصــت املــادة ( 374مــن القــانون املــدين العراقـ علـ أنـ
(يصــع أن تكــون األجــرة نقــودان ،كمــا يصــع أن تكــون أي مــاس آخــر كمانصــت املــادة( 542مــن القــانون
املــدين املصــري علـ أنـ (اــوا أن تكــون األجــرة نقــودان ،كمــا اــوا أن تكــون أي تقدمـ أخــرى وهــذا مــا
نصـت عليـ أغلـ القـوانن ( 16وتتسيسـان علـ ذلــك فـتن األجــرة المينـ مــن أن تكـون أي مــاس آخـر غــري
النقود،سواء كان املاس منقوالن أ عقاران ،كتن يعط املستتجر بضاعة معينة عوضان عن األجرة  ،وقد تعط
األجــرة ج ـ ءان مــن حمصــوس ( ، 15أو األنتفــاع بش ـ ء آخــر مقابــل األنتفــاع بــالعن املــلجرة (مقايضــة أنتفــاع
بتنتف ــاع أو أي أداء آخ ــر يلـ ـ بـ ـ ِ املس ــتتجر( ، 14كمايص ــع أن تك ــون األج ــرة بن ــاءن بقيم ــة املس ــتتجريف
املتجور،ليصــبع ملك ـان للمــلجر،أو أن اــري حتســينات عل ـ املــتجور ( 13لتكــون األجــرة ه ـ التحســينات
 - 28د .حممودعبدالرمحن حممد ،مصدرساب  ،ص ،36د .لـارت الطنطـاوي  ،عقـد األاـاريف القـانون املـدين ،مطبعـة العمرانيـة،
القاهرة ،2998 ،ص .94
 - 29د .أمحد شر الدين  ،مصدرساب  ،ص .55
 - 10وهذا ماجاء يف ن املادة  1/513من القانون املدين العراق بقوهلا (يف البي املطل ا أن يكون ال من مقدران بالنقد .
 - 12د.حممد كامل مرس باشا ،مصدرساب  ،ص ،46د.لارت الطنطاوي  ،مصدرساب  ،ص.930
 - 11لقــد قضــت حمكمــة الــنقت املص ـرية بتــاري  2990/2/7لعــن 55/157ت ،بشــتن التعامــل بالنقــداألجنا ،ومفادهــاأن
املشرع قد أجاا التعامل يف النقداألجنا  ،داخل البالد أو خارجهـا  ،وعليـ أن ألتـ ا املسـتتجربدف األجـرة بعملـة أجنبيـة أجنبيـة معينـة
هوألت ا صحيع وقانوين أشارالي  :د .أمحدشر الدين  ،مصدرساب  ،ص .54
 - 17عبـ ــدالرمحن اجل ائـ ــري  ،كتـ ــاب الفق ـ ـ عل ـ ـ املـ ــذاه األربعـ ــة( ،قسـ ــو املعـ ــامالت ،7لبنـ ــان، 2988،ص ،99واألمـ ــا
عالءالدين أبوبكر بن مسعود الكاساين احلنف  ،بدائ الصنائ يف ترتي الشرائ  ،2 ،بريوت ،ط ،2981، 1ص  ،98ايـن الـدين
بن جنو احلنف  ،البحر الرائ شرم كن الدقائ  ،3 ،لبنان ،بدون تاري نشر ،ص.198
 - 16ينرر:ن املادة ( 574من قانون املوجبات والعقود اللبناين  ،املادة( 519من القانون املـدين السـوري واملـادة ( 542مـن
القانون املدين الليا.
 - 15د .حممدكامل مرس  ،شرم القانون املدين اجلديد ،العقود املسماة ،عقداألاار  ،5 ،مصر ،2957 ،ص .41
 - 14د .أمحــد شــر الــدين  ،مصــدر ســاب  ،ص  ،55د.أســعد ديــاب ،مصدرســاب  ،ص  ، 661د.حممودعبــدالرمحن حممــد،
مصدرساب  ،ص  ،36د .سعدون العامري ،مصدر ساب  ،ص .111
 - 13د .عصمت عبد اجمليد ،شرم أحكا عقد األاار  ،بغداد ،1001 ،ص.41
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نفسـها ،الـي أدخلهــا املسـتتجرعل امللجــور ،واىل غـري ذلــك مـن الصــوراحملتملة لألجـرة مــن غـري النقــود(، 18
ومــن هــذ الصــور أن ميتن ـ املســتتجرعن فــتع حمــل جتــاري يف شــارع معــن أو أن يق ـ ّد شــيةان أو عم ـالن أو
كليهمــا معـان ( ، 19وهــذا ماقصــد بـ ِ املشــرع يف نـ املــادة( ، 374بقولـ ِ (كمــا يصــع أن تكــون أي مــاس
آخر وتقابلها ن املادة ( 542من القانون املدين املصري بقوهلا (أي تقدمة أخر .
ومــن هنــا جنــد أن الق ـوانن منحــت لــريف العالقــة األااريــة حريــة واســعة يف حتديــد نــوع األجــرة  ،الــي
يتقاضاها امللجر ،وهذا خال ماجاء يف عقدالبي والذي أوج املشرع أن يكون ال من مبلل نقديان(. 70
أمابشــتن ج ـواا أن تكــون األجــرة منفعــة ،فــتن الفقهاءاملســلمن(، 72قــدأمجعوا عل ـ أن تكــون األجــرة
منفعــة ،اال أفــو اختلف ـوا يف ج ـواا أن تكــون املنفعــة مــن جــنس املعقودعلي ـ  ،أ مــن غــري ذلــك ؟ فــذه
جان من الفق ( 71اىل جواا أن تكون األجرة منفعة من جنس املعقودعلي  ،كتجارة السكق بالسكق ،
وال راعــة بال راعــة ،واخلدمــة باخلدمــة  ،يف حــن ذه ـ أغل ـ الفقهــاء املســلمن اىل عــد ج ـواااألجرة أذا
كانــت منفعــة مــن جــنس املعقــود علي ـ ،ألن أحتــاد اجلــنس يولــد الربــا  ،فكــان ال بــد مــن أخــتال جــنس
املنفع كتستةجارسكق الدار ب راعة األرض ( ، 77بيد أن القانون املدين العراق م ين عل هـذ احلالـة،
علـ جـواا أن تكــون األجــرة منفعــة أ عــد جوااهــا ،وبرأينــا اــوا أن ال تكــون منفعــة األجــرة مــن جــنس
املعق ــود علي ـ وذل ــك قطع ـان لألجته ــادات وم ــنع املتعاق ــدين مرون ـ أك ــربيف أختي ــار ج ــنس األج ــرة مب ــا يع ـ ا
أستقرارالعالقة مابن امللجرواملستتجروحيق تواافا.
المبحث األول  /التوازن القانوني لألجرة في القانون المدني:
تنقســو العالقــة األااريــة حب ـ األنتفــاع املمنــوم للمســتتجر مقابــل األلت ـ ا بــاألجرة ،الــي ه ـ ركــن يف
ـنبن
عقداألاار و يبطل العقد بتنتفائها  ،وملعرفة مدى حتق التواان القانوين لألجرة يف القانون املـدين ،س ّ
كيفيــة حتديــد األجــرة  ،ووقــت الوفــاء هــا ،وأثبــات األجــرة ،وذلــك مــن خــالس تقســيو املبح ـ اىل ثالثــة
مطال وكاآليت-:
 ،4اجملل ـ ـ ـ ــد األوس ،الق ـ ـ ـ ــاهرة ،دارالنهض ـ ـ ـ ــة

 - 18د .عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــراات الس ـ ـ ـ ــنهوري  ،الوس ـ ـ ـ ــي يف ش ـ ـ ـ ــرم الق ـ ـ ـ ــانون امل ـ ـ ـ ــدين ،
العربية،2947،ص،241د عبدالفتام عبدالباق ،عقد األاار ،مصر،2951،ص.200
 - 19د.حممود عبد الرمحن حممد ،مصدرساب  ،ص .35
 - 70تـ ــن الفقـ ــرة األوىل مـ ــن امل ـ ــادة( 513مـ ــن القـ ــانون املـ ــدين العراق ـ ـ عل ـ ـ أن ـ ـ (يف البي ـ ـ املطل ـ ـ ا ـ ـ ان يكـ ــون ال ـ ـ من
مقدرانبالنقد ، ..يقابلها ن املادة( 628من القانون املدين املصري بقوهلا (البي عقد يلت ب البائ ان ينقل للمشـرتي ملكيـة شـ ء
أو حقان ماليان آخر يف مقابل مثن نقدي .
 - 72ينررالعالمة اين الدين بن جنو احلنفـ  ،مصدرسـاب  ،ص ،198العالمـة أمحـد الطحـاوي احلنفـ  ،حاشـية الطحـاوي علـ
در امل تــار  ،داراملعرفــة ، 6 ،لبنــان  ،2935،ص 7حممــدأمن الشــهريبتبن عابــدين ،الــدارامل تارعل شــرم تنويراألبصــار،4 ،ط،1
مصر2784 ،هـ  ،ص .52
 - 71ينرــر :االمــا عــالء الــدين أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاين  ،مصدرســاب  ،ص  ،297مصــطف الســيول  ،مطالـ أو
املنته  ، 7 ،ص .583
 - 77اين الدين بن جنو احلنف  ،مصدرساب ،ص ،198ف رالدين بن ع مان بن عل ال يلع احلنف  ،تبين احلقائ شرم كن
الدقائ  ،5 ،لبنان ،داراملعرفة للطباعة 2725،هـ  ،ص .205
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املطلب األول  /تحديد مقداراألجرة:

(76

األصــل أن يــرتإ حتديــد األجــرة مــابن املتعاقــدين فلهــو حتديــدها  ،عــن كــل مــدة األاــار اوجت ئتهــا
حبس الوحدات ال منية ملدة األاار ،وغالبانما يق ّدراملتعاقدان األجرة بطريقة مباشرة  ،كاالتفات عل مبلل
حمــدد مــن النقــود ،وهــذا املقدارالــذي يرتضــي الطرفــان يكــون يف العــادة ثابتـان لـواس مــدة األاــار ،ولكنـ قــد
يكــون متغ ـريان نتلــف بــاختال الرــرو واألح ـواس  ،وهــذا األخــري يســم بالرتديــد( ، 75كــتن يــلجراملن س
بــتجرمعن إذا س ـ كن املســتتجر ،وبــتجرآخر ي يــد علي ـ إذا أعــاد تــتجري مــن البــالن  ،أو أن تــلجراألرض
ال راعيــة بــتجرة معينــة إذا ارعهــا املســتتجرقمحان ،وبــتجرة مضــاعفة إذا ارعهــا قطن ـان (. 74وقــدأجاا القــانون
املدين العراق ترديد األجرة(، 73
عل ـ ـ أك ــر مـ ــن ص ــورة واح ــدة وتل ـ ـ األج ــرة حبس ـ ـ الصـ ــورة ال ــي يره ــر هـ ــا امل ــتجور  ،إذ نصـ ــت
املادة( 373عل أن :
(( -2يصع ترديداألجرة عل أك ر من صورة واحدة ويل أعطا هاعل موج الصورالي ترهرفعالن.
 -1فلوأستلجر حانوت عل أن تكون ل أجرة معينة أن أستعمل للعطارة ،وأن تكون ل ف أجر أخرى
أ ْن أستعمل للحدادة فتي العملن أستعمل في احلانوت تعط اجرت .
ونالحــظ يف ن ـ املــادة الســابقة الــذكر أعتــربت األجــارة صــحيحة مــن وقــت أب ـرا العقــد ،ويف ذلــك
متخـذعل موقــف القــانون العراقـ  ،ومـن األجــدرأن يفصــرم املشــرع بتحقيـ أبـرا العقــد وصــحت منــذ حلرــة
القيا بالعمل ،وذلك ألن االجارة التنشت بوصفهاعقدان مام حتدداألجرة ولبيعة املنفعة وبالتا يف األجارة
املرددة اليتحق ذلك إال عندالقيا بالعمل كتستغالس املتجورباحلدادة او النجارة م الن  ،لذا تصع األجارة
من وقت القيا بالعمل وليس من وقت أبرا العقد.
وقــد ال يقدراملتعاقــدين األجــرة بطريقــة غــري مباشــرة  ،ويكــون ذلــك باألتفــات لــيس علـ مقــدار االجــرة
ذاكا ،بل عل أسا تقديرها فق ،وهذا األتفات جائ تطبيقان للقواعدالعامة الي التستل أن يكون حمل
االلتـ ا معينــا بذاتـ ِ ،.بــل يكفـ أن يكــون قــابالن للتعيــن  ،ولكــن بشــرط أن تكــون األســس املتف ـ عليهــا
واضحة حبي ميكن مبقتضاها معرفة مقدار األجرة مستقبالن من دون لبس أو غموض(، 78

 - 76د.أمحــد شــر الــدين  ،مصدرســاب  ،ص  ،54د.حممــدكامل مرس ـ باشــا ،مصدرســاب  ،ص  ،47د .حممودعبــدالرمحن
حممد ،مصدرساب  ،ص  ،34د .أسعد دياب  ،مصدرساب  ،ص .661
 - 75يراد ترديد األجرة ان تذكرأك ر من أجرة عل أن ت بـت األجـرة الـي يرهرعليهـا لبيعـة أسـت دا املـتجور  ،كـتن حتـدد أجـرة
معينــة ،إذاأســتعمل املتجورللتجــارة ،وأجــرى أخــرى ان أســتعمل املــتجور للســمكرة ،فت بــت األجــرة علـ أســا العمــل الــذي بوشــر فعـالن
باملتجور ،أنرر :د .حممدكامل مرس باشا ،مصدرساب  ،ص.45
 - 74د.حممود عبد الرمحن حممد ،مصدرساب  ،ص ،33د .سعدون العامري  ،مصدرساب  ،ص.117
 - 73لقــد ذهـ جانـ مــن الفقـ األســالم املعاصـراىل الرتديــد يعــوداىل عــد صــحة األجــارة جلهالــة العوضــن  ،اال أن األجــارة
تصع ب واس اجلهالة وت وس حن بدء العمل ،وه ماتسم ب(األجارة املعالاتية .
أنرر -:آية ا) العرم السيد حممـد حممـد صـادت الصـدر ،مـنه الصـاحلن ،7 ،النجـف األشـر ،2996،ص،246وآيـة ا)
العرم روم ا) اخلميين  ،معرفة أبواب الفقة ،ط،1املرك العامل للدراسات األسالمية  ،قو  ،1001،ص.271
 - 78د .حممود عبدالرمحن حممد ،مصدرساب  ،ص.38
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ويالحــظ أن لريقــة حتديــد األجــرة ختتلــف حبس ـ لبيعتهــا  ،فــتن كانــت نقــودا حتــدد مبقــدارها ،وأن
كانــت مــن األشــياء املعنيــة بالــذات فتحــدد ببيــان الش ـ ء اــو ينف ـ اجلهالــة عن ـ  ،فــتذا كانــت نصــيبان مــن
حمصوس اراع فتفا حتدد ماهية العمل عل او واضع(، 79
أمــا أذا م يعــرض لرفــا العالقــة األااريــة لألجــرة أو تعــذر أثبــات األجــرة املـ ّدع هــا فــتن األجــرة حتــدد
عل أسا أجرة امل ل ،ويقصد بتجرة امل ـل أجـرة مـتجور يفاثـل مـن حيـ الصـفات وامل ايـا للمـتجور املـراد
حتديــد أجرت ـ ِ ،وحيــدد القاض ـ أجــرة امل ــل بعداألســتعانة ب ـاخلرباء( ، 60وذلــك بغيــة التقليــل مــن حــاالت
البطالن ،وهذا ماجاء يف ن املادة ( 873من القانون املدين العراق بقوهلا((إذا م يتفـ املتعاقـدان علـ
مقدار األجرة املدع ها وج أجرة امل ل .
وه ــذا مانص ــت علي ـ امل ــادة( 541م ــن الق ــانون امل ــدين املص ــري  ،وامل ــادة ( 570م ــن الق ــانون امل ــدين
السوري واملادة ( 573من قانون املوجبات والعقود اللبناين.
ويالح ــظ أنـ ـ ل ــيس م ــن الدق ــة أس ــتعماس تعب ــري(إذا م يتفـ ـ املتعاق ــدان ألن ه ــذا التعب ــري ي ــدس علـ ـ
األخــتال يف األجــرة  ،ومــن ت عــد أنعقــاد العقــد ،ألن األجــرة ركــن في ـ ومــن أجــل الدقــة يف الصــياغة
التشريعية وضرورة أنسجا اللفظ م املعق كان األوىل باملشرع أن ين عل أن (إذا أغفـال املتعاقـدان ،
حع املعق يلدي اىل حالة األتفات عل األجرة م تعذرأثباكا.
وي ار تسا س حوس أتفات ألرا العالقة األاارية عل بدس أاار حمدد ،ت حدثت ظـرو أقتصـادية
أو سياســية أدت اىل تغريقيمــة النقــد ،س ـواء أكانــت أخنفاض ـان أ أرتفاع ـان ،يف بدايــة العالقــة األااريــة أو يف
اثنائها فكيف ميكـن حتقيـ التـواان هلـذ ِ العالقـة ومحايـة املتعاقـدين مـن تلـك التقلبـات الـي بانـت واقعـان ال
مفر من ؟
ق ــد يب ــدو للوهل ــة االوىل أن نرري ــة الر ــرو الطارئ ــة ه ـ الكفيل ــة بتع ــاد الت ــواان هل ــذ العالق ــة ،ال ــي
بتن ـ ف :إذا كــان العقــد مــن العقــود املســتمرة التنفيــذ أوالفــوري ،غــري أن ـ ملجــل ،وحــدثت ظــرو
تــتل
أســت نائية غريمتوقعــة أدت اىل أخــتالس التـواان العقــدي الــذي كــان موجــودا حــن أبرامـ  ،وعل ـ اــو يهــدد
املـدين ةسـارة فادحـة ،فاملــدين ال فاربعلـ تنفيـذ ألت امـ الـوارد يف العقـد ،بـل يــنق هـذا األلتـ ا اىل احلــد

 - 79د .س ــعيد مب ــارإ ول ـ ـ املالح ــوي وص ــاح عب ــد الف ــتالوي ،امل ــوج يف العق ــود املس ــماة ،بغ ــداد ،داراحلكم ــة للطباع ــة
والنشر ،2997،ص .174ويفاجتدراألشارة اىل أن الفقهاء املسلمن أجتهوا اىل حتديد االجرة وفقـان لطبيعتهـا  ،فـتن كانـت نقـودان فتحـدد
قـدرها ،وأن كانـت مـن املكـيالت واملواونـات واملعــدودات فتحـدد ببيـان وافـا وكمهـا ،وان كانــت األجـرة حيوانـان فيجـ أن يكـون معنيـان
ومشــاران اليـ  ،كهــذا اجلمــل أو هــذ البقــرة ،فــاملهو هــو حتديــد وتعيــن األجــرة علـ اــو نــا للجهالــة ،للم يــد أنرــر :آيــة ا) العرمـ
السيد عبداألعل املوسوي السب واري  ،مهذب األحكا  ،29 ،النجف ،2987 ،ص.29
 - 60د.عصمت عبداجمليد ،شرم أحكا عقداألاار ،بغداد ،1005 ،ص ،44وينرر :القرارات القضائية اآلتية:
 القرارالتميي ي املرقو 44/ / 786يف  2944/1/1قضاء حمكمة التميي  ،اجمللد الراب ،ص ،45أشار إلي  :د .عصمت عبداجمليد  ،مصدرساب  ،ص.43
 الق ـ ـرار امل ـ ـرقو /466م2948/يف  ، 2944/1/اجملل ــداخلامس ،ص ،292أش ــارالي  :د .جعفرالفض ــل ،ال ــوجي يف ش ــرم عق ــداألاار ،مكتبة اجليل العري ،العرات ، 1007،ص.15
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الذي تقض ب العدالة( ، 62من خالس ن املادة سابقة الـذكر نـرى بـتن القـانون املـدين العراقـ قـد أجـاا
أنقاص األلت ا فيما إذاحصل أرتفاع بقيمة النقد ،فهنا من ح القاض أنقاص األلت ا املره واملرتت يف
ذمة املـدين اال وهـو املسـتتجر بوصـف ِ مـدين لألجـرة ،ولكـن مـا احلكـو إذا أدت تلـك الرـرو األسـت نائية
اىل أخنفاض قيمة النقد،
وهــذا يففهــو ضــمنان مــن وقــد نصــت املــادة( 264مــن القــانون املــدين العراق ـ عل ـ أن ـ ف ((إذا ل ـرأت
حوادل أست نائية عامة م ميكن يف الوس توقعها ،وترت عل حدوثها أن تنفيذ األلت ا العقدي ،وأن م
يصبع مستحيالن صارمرهقان للمدين  ،حبي يهدد ةسارة فادحة ،جااللمحكمة بعد املواانة بن مصلحة
الطرفن أن تنق األلت ا املره اىل احلد املعقوس أن أقتضت العدالة ويق بالالن كـل أتفـات علـ خـال
ذلك  .فحوى ن املادة( 264حي م ين عل ايادة األلت ا عل عات املدين واملتم ل باملستتجر
وبالتــا قــد نـ علـ أنقــاص مقــدار األجــرة ولــيس علـ رفعهــا مــن جانـ املســتتجر ،وعليـ يكــون هــذا
الن عاج ان عن أستيعاب كافة التطورات الي من شتفا أن ختل بالعالقـة األااريـة وهـذا بـدور يـلدي اىل
جعل العالقة األاارية مضطربة وغريمتواانة  ،وبالتا البد من تبين أجرة امل ل وقت تغريقيمة العملة النات
عــن تلــك الرــرو مراعــاة جلان ـ املــلجر إذا أخنفضــت قيمــة العملــة ،ومراعــاة جلان ـ املســتتجر فيمــا إذا
أرتفعت قيمة العملة ليلدي اىل حتقي التواان مابن امللجر واملستتجر.
املطلب الثاني  /وقت الوفاء بقيمة األجرة:

يلت املستتجر بدف األجرة املتف عليها يف العقد  ،فاملستتجريل بدف األجرة يف املواعيداملتف عليها
واحملددة يف العقد فتن سكت الطرفان عل حتديد ميعاد معن للوفاء وج الرجوع اىل العر واملعموس ب
 ،فإذا قض العر بوفاء مق ّدمان او ملخران وج األلت ا بتلك اآلجاس الي بيّنها العر ( ، 61وهذا ماجاء
يف ن ـ املــادة( 584مــن القــانون املــدين املصــري بقوهلــا ((ا ـ عل ـ املســتتجرأن يقــو بوفــاء األجــرة يف
املواعيد الي يعيّنهاعر اجلهة (. 67
أما قانون املوجبات والعقود اللبناين فقد ن يف املادة( 549عل أن ((ا عل املستتجرأن يـدف
املعن يف العقد ،وإذا م يكن في تعين فبحس العر احملل ،وإذا م يكن عـر فعنـد
األجرة يف األجل ّ
فاية مدة األنتفاع ،اواأن يشرتط دف األجرة مقدمان .
يعن املتعاقدان
يتضع من هذا الن أن عل املستتجر دف األجرة يف مواعيدها املتف علي  ،فإذا م ّ
موعــدان للوفــاء بــاألجرة وج ـ تبــين العــر  ،وأن أنعــد العــر وج ـ الوفــاء يف فايــة مــدة االنتفــاع ،ألن
األجرة تقابل املنفعة املستوفاة أو املمكنة األستيفاء(، 66
 - 62د .عصمت عبداجمليد،نررية الررو الطارئة و دورالقاض يف تطبيقها ،واارة العـدس ،مركـ البحـول القانونيـة  ،دار احلريـة
للطباعة والنشر ،2997،ص .18
 - 61د .حمم ــدعل عمـ ـران ،ش ــرم أحك ــا عق ــد األاـ ـار يف الق ــانون اللي ــا ،2934،ص ،216د .حمم ــد كام ــل مرسـ ـ باش ــا،
مصدرساب  ،ص .123
 - 67أنرر :ن املادة ( 556من القانون املدين السوري و ن املادة( 585من القانون املدين الليا.
 - 66د .توفي حسن فر ،عقد األاار  ،دراسة حلكا قوانن األاار ،بريوت  ،2986 ،ص.315
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وقد يتف عل تعجيل األجرة أي دفعها قبل بدء األنتفاع ،أو يتف عل تتجيل األجرة أي دفعهـا يف
آخر مـدة األنتفـاع  ،أويتفـ علـ تقسـي األجـرة أي دفعهـا علـ شـكل أقسـاط لـواس مـدة األنتفـاع(، 65
وهــذا ماجــاء يف ن ـ املــادة (، 345مــن القــانون املــدين العراق ـ عل ـ أن ((يصــع أش ـرتاط تعجيــل األجــرة
وتتجيلها وتقسيطها اىل أقساط تلدى يف أوقات معينة .
أمـا يف القـانون املـدين املصـري فقـد نـ يف املـادة( 645علـ أنـ ((تسـتح أجـرة كـل مـدة مـن مـدد
األنتفــاع عنــد أنقضــائها مــام يوجــد شــرط ةــال ذلــك  ،وهــذا يعــين أن األجــرة تــدف مــلخران ال مقــدمان،
بعبارة أخرى  ،األجرة التستح اال إذا أستوىف املستتجر املنفعـة أو كـن مـن اسـتيفائها مـام يشـرتط دفـ
األجرة مقدمان(. 64
وبالتا لتحقي التواان القانوين مابن امللجر واملستتجر ا حتديد الوفاء باألجرة من حي تعجيلها
أو تتجيلها مبدة معقولة  ،بالنررعل الررو األست نائية  ،الي ميـر هـا الـبالد ،ومـا يرتتـ علـ ذلـك مـن
تقلبات أقتصادية وسياسية ت ع ع استقرارهذ ِ العالقة ،ومن ت األخالس بتواافا.
املطلب الثالث  /أثبات األجرة-:

أن املســتتجر هــو املكلــف يف أثبــات دفـ األجــرة فهـ تعــد مــن األلت امــات األساســية الــي تلقـ عل ـ
عــات املســتتجرلبقان للقواعــد العامــة ،فــإذا كانــت األجــرة ت يــد قيمتهــا عل ـ مخســة آآل دينــار فــال ميكــن
أثبات التصر اال بالكتابة  ،وإذ كانت األجرة تقل عن ذلك جاا أثباكابالشهادة ،وهذ ِ القاعدة العامة
الواردة يف قانون األثبات العراق (. 63
أما قانون األثبات الليا فتن فنض أثبات العالقة األاارية اىل ماتقض ب ِ القواعد العامة ،فإذا اادت
قيمــة القسـ الــذي يـ ّدع املســتتجرالوفاء بـ عــن عشــرة جنيهــات وجـ األثبــات بالكتابــة  ،امــا إذا كــان
القس دون ذلك جاا أثبات ِ بباق لرت األثبات(. 68
وقــد ن ـ قــانون البيّنــات اللبنــاين يف املــادة( 18عل ـ أن ـ ((:إذا كــان األلت ـ ا التعاقــدي يف غــري امل ـواد
التجارية ت يد قيمت عل عشرة لريات ،أوكان غريحمدد القيمة  ،فالجتواالشهادة يف أثبات وجود األلتـ ا أو
الـ ـ ـرباءة من ـ ـ ـ  ،وأمنااـ ـ ـ أن يك ـ ــون هن ـ ــاإ دلي ـ ــل كت ـ ــاي ( . 69باألض ـ ــافة اىل ماتق ـ ــد ن ـ ــرى ب ـ ــتن قي ـ ــا
املستتجربتسديد قس من األااريعتربقرينة عل تسليم لألقساط الشهرية السابقة  ،وهذا ماجـاء يف نـ
 - 65د .لارت الطنطاوي  ،مصدرساب  ،ص.125
 - 64د.عبــدالراات الســنهوري  ،شــرم القــانون املــدين يف العقــود  ،املصــدر الســاب ،ص ، 126د .اهــدي يكــن  ،عقــد األاــار،
بريوت  ،من دون سنة لب  ،ص.47
 - 63نصـت املــادة( 33مـن قــانون األثبـات العراقـ النافـذ علـ أنـ (التصــر القـانوين إذا كانــت قيمتـ ف ت يــد علـ مخســة آآل
دينــار ،أو إذا كــان غــري حمددالقيمــة فالاــوا أثبــات هــذا التصــر أوأنقضــائ ِ بالشــهاد  ، ...امل يــد أنرــر :د .عبــا العبــودي  ،شــرم
احكا قانون األثبـات العراقـ ،بغـداد،2993،ص.106د .عصـمت عبداجمليـد ،الـوجي يف شـرم قـانون األثبـات ،بغـداد  ،2993،ص
.118
 - 68أشارالي  :د .منذر الفضل و د .صاح الفتالوي و د.كامل سعيد ،العقود املسماة ،ط ،2األردن ،2997،ص .161
 - 69أشارالي  :د .حممد عل عمر،انرر :شرم أحكا عقد األاار يف القانون الليا ،2934 ،ص.275
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املــادة( 349مــن قــانون املــدين العراقـ بقوهلــا((وأن الوفــاء بقسـ مــن االجــرة قرينـ علـ الوفــاء باألقســاط
السابقة عل هذا القس  ،حع يقو الدليل عل عكس ذلك  ،وهذ ه مهمة امللجر الذي يستطي
أثبات ذلك بالشهادة عندما يكون القس أقل من مخسـة آآل دينـار أمـا إذا جتـاوا هـذا املبلـل فـال اـوا
أثبات االبالكتابة مام يوجد أتفات أو قانون يقض ةال ذلك (. 50
وهذا ماجـاء أيضـان يف نـ املـادة( 583مـن القـانون املـدين املصـري بقوهلـا ((الوفـاء بقسـ مـن االجـرة
قرين عل الوفاء باألقساط السابقة عل هذا القس  ،حع يقو الدليل عل عكس ذلك (. 52
ومــن اجلــدير بالــذكرأن الفق ـ األســالم يســتند يف أثبــات العالقــة األااريــة مــن ناحيــة دف ـ األجــرة اىل
البينة الش صية ،حي ذه بعت الفقهاء املسلمون اىل أن إذا تنااع امللجر واملستتجر يف أصل االجارة
 ،فتن أثباكا عل من أدع سواء أكان املالك أو املستتجر ،بعبارة أخرى إذا كانـت لديـة بيّنـ قفـ ّد قولـ ِ،
ـف املنكـر ،ألن البينـة علـ املـدع واليمـن علـ املنكـر ،أمـاإذام ت بـت األجـارة واسـتوفيت املنفعــة
االحل ّ
و ف
ل مــت أجــرة امل ــل ،أمــا إذا أنصـ الن ـ اع العل ـ أصــل األجــارة وأمنــاعل األجــرة ،فــتذا أدع ـ املــلجراالجرة
بــتلف دينــار ،وقــاس املســتتجربتلف دينــار ،فــان ال يــادة الــي ينكرهــا اآلخــر البــد مــن أثباكــا ،فــاذا م ت بــت
سقطت الدعوى فال يستح اال مبا يعرت ب املنكر(. 51
المبحث الثاني  /التوازن القانوني لألجرة فتي قتانون أيجارالعقارالمعتدل
رقم  65لسنة :1999
جــاءت ق ـوانن األجــرة بنصــوص قانونيــة حتــدد فيهــا حــدودان لبــدالت األاــار اخلاصــة بالعقــارات ،الــي
ختض ألحكا تلك القـوانن ،حلمايـة املسـتتجرمن رفـ بـدالت األاارحيـاس تنـام أامـة السـكن يف أغلـ
البلــدان ،ويف ضــوء ذلــك ســو نقســو هــذا املبح ـ اىل ثــالل مطال ـ  ،نتنــاوس يف األوس حتديــد مقــدار
األجــرة ،ويف املطل ـ ال ــاين ســو نــتكلو عــن وقــت الوفــاء بقيمــة األجــرة،ويف املطل ـ ال ال ـ نبح ـ يف
أثبات األجرة ،وهذا ماسنتناول تباعان-:
املطلب األول  /تحديد مقدار األجرة-:

لقــد ن ـ قــانون أاارالعقاراملع ـ ّدس رقــو( 54لســنة 1000عل ـ حــد أقص ـ لبــدالت األاــار بالنســبة
للعقارات املشمولة بتحكام ِ( ، 57وذلك يف الفقرة األوىل من املادة الرابعة ،الي جاء فيها-:
 - 50د .سعيد مبارإ وآخرون ،مصدرساب  ،ص ،178د .لارت الطنطاوي  ،مصدرساب  ،ص  ، 110د .حممدكامل مرسـ
باشا  ،مصدرساب  ،ص .118
 - 52أنرر :املادة ( 555من القانون املدين السوري رقو  86لسنة .2969
 - 51آيــة ا) العرمـ الشــي مرتضـ الربوجــردي ،مســتند العــروة الــوثق  ،النجــف ،2986 ،ص ، 610أبوالقاســو جنــو الــدين
جعفر بن احلسن احلل  ،شرائ األسال يف مسائل احلالس واحلرا  ،من دون سنة لب  ،ص.253
 - 57نصت املادة األوىل من قانون أاار العقار املعدس رقو  54الصادربتاري  1000/20/6كما يل -:
(( -2تســري أحكــا هــذا القــانون عل ـ العقــارات املبنيــة املــلجرة ألغ ـراض الســكق للع ـراقين الواقعــة ضــمن حــدود أمانــة بغــداد
البلديات.
 -1تسـت ق العقـارات األتيــة مـن أحكــا الفقـرة( 2مــن هـذ ِ املادةوختضـ يف أاارهـا اىل أحكــا القـانون املــدين أو القـوانن اخلاصــة
هلا:
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((-2ال ت يد األجرة السنوية للعقارات املشمولة بتحكا القانون عل النسبتن اآلتيتن:
أ %5 -من القيمة الكلية يف العقارات  ،أو الشق املع ّدة للسكن امللجر هلذا الغرض.
ب %3 -من القيمة الكلية يف العقارات أو الشق امللجرة عل شكل غر للسكن.
 -1جمللــس الــواراء ايــادة النســبتن املنصــوص عليهــا يف الفقــرة( 2مــن هــذ املــادة كلمــا أقتض ـ األمــر
ذلك.
 -7تس ــت ق العق ــارات املعـ ـ ّدة للس ــكق املبني ــة ح ــدي ان وأكتم ــل بنا ه ــا يف  2998/2/2أو بع ــد م ــن
أحكا الفقرة ( 2من هذ املـادة .وقـد صـدر قـانون أاـار العقـار نسـبان متفاوتـة حبسـ صـفة العقـار ،فـتن
كان العقارملجرانعل شكل شق مع ّدة للسكن فتن بدس األاـار اـ أن ال ي يـد عـن ( %5مـن القيمـة
الكلية للعقار(، 56
أمــا إذا كــان عل ـ هيةــة غــر ســكنية فيج ـ أن ت يــد بــدس األاــارات عــن(، %3مــن القيمــة الكليــة
للعقار،والراهر أن هذا التفاوت يف النس يعود اىل كون العقارات الي تـلجر علـ شـكل غـر للسـكن
معرضة لألندثار السري يفا يستوج أجراءالصيانة املستمرة عليها(، 55
تكون ّ
وجتدر األشارة اىل أن نس بـدالت األاـار املنصـوص عليهـا تعـ ّد مـن النرـا العـا ،وبالتـا إذا أتفـ
املتعاقدان عل جتاوا هذ النس حينةذيعـد األتفـات بـالالن يف حـدود مـاااد عـن النسـ احملـددة بالقـانون
فيــتو ختفــيت بــدس األاــاراىل النسـ املنصــوص عليهــا لبقـان لنرريــة أنتقــاص العقــد( ، 54وقــد أجــاا قــانون
أاــار العقــار املعــدس يف الفقــرة ال انيــة مــن املــادة الرابعــة جمللــس الــواراء ايــادة تلــك النس ـ كلمــا أقتض ـ
األمرذلك ،والراهر أن املشرع حاوس هذا الن حتقي تـواان هلـذ ِ العالقـة يف ظـل الرـرو األسـت نائية أو
التقلبــات األقتصــادية ،أال أن املعاجلــة م تكــن دقيقــة فلــو حيــدد املشــرع حــدود معينــة يف حالــة ايــادة تلــك
النس  ،فضالن عن ذلك نرى بـتن املشـرع أجـاا ايـادة تلـك فقـ وم يفص ّـرم ـواا ختفيضـها ،لـذا كـان مـن
االوىل باملشــرع أن يــن عل ـ تبــين أجــرة امل ــل يف ظــل الرــرو الــي تــلدي اىل أخنفــاض أو أرتفــاع قيمــة
العملـة أو العقـار ،وذلــك للمحافرـة علـ تـواان تلـك العالقـة يف كــل الرـرو والتقلبـات الــي قـد حتــدل،
ويالحــظ مــن نـ الفقــرة( 7مــن املــادة الرابعــة مــن قــانون أاــار العقــار املعــدس أن املشــرع أســت ق العقــارات
املبنيــة حــدي ان وأكتمــل بنا هــا يف  ،2998/2/2مــن النسـ املنصــوص عليهــا يف القــانون ،ونــرى أن ذلــك
سيلدي اىل دف امللجر اىل أستغالس أامة السكن ودف بدالت األاار ،مادا أن األجرة الختض للنس
أ -العقارات املع ّدة للسكق الي تلجرها الدولة أو األش اص املعنوية العامة للعاملن فيها.
ب -العقارات املع ّدة للسكق الي تلجرها الدولة أو األش اص املعنوية العامة والي يصدر واير املالية بيانان بتست نائها.
 العقارات امللجرة لغري العراقين أش اص أو هيةات. - 56بيّنـت الفقـرة الرابعــة مـن املــادة الرابعـة مـن قــانون األاـار النافــذ رقـو  54لسـنة  1000مايقصــد بالقيمـة الكليــة للعقـار وهــو
جمموع األرض والبناء وقت التقدير الذي جتر السلطة املالية تنفيذان ألحكا هذا القانون.
 - 55كاظو الشي جاسو  ،قواعد أاارالعقار ،ط ،2بغداد  ،2983 ،ص  ،33د .جعفر الفضل  ،مصدرساب  ،ص.14
 - 54أنرــر :ن ـ املــادة( 279مــن القــانون املــدين العراق ـ  ،والفقــرة ال انيــة مــن املــادة الرابعــة مــن قــانون أاــار العقــار املعــدس رقــو
( 54لسنة (. 1000
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املنصوص عليها يف قـانون أاـار العقـار بالنسـبة للعقـارات املشـيدة حـدي ان وقبـل تـاري  ، 2998/2/2مـن
خالس ما سب ذكـر نـرى أن املشـرع أراد ايـادة املشـيدات العقاريـة السـكنية مـن خـالس ألقائهـا علـ عـات
األف ـراد ،يف ح ــن أن ـ ك ــان عل ـ املش ــرع أن يع ـ ّـوس ر و األم ـواس العام ــة يف توجيههــا اواي ــادة املش ــيدات
العقارية السـكنية بالدرجـة األسـا  ،الن ذلـك واجـ الدولـة أجتـا موالنيهـا وشـعبها  ،فكـان مـن األوىل
عد السع اىل هد التواان يف هذ العالقة للتنصل من الواجبات  ،والي يففرتض أن تقو ها الدولة بدالن
من حماولة ألقائها عل عات األفراد  ،لذا كان من االوىل أن تبق تلك العقارات اخلاضعة للنس احملددة
يف قانون أاار العقار ألنتفاء علة أحالتها اىل القانون املدين يف ظل تفاقو أامة السكن  ،فضالن عن ذلك
فقد نصت الفقرة اخلامسة من املادة الرابعة من قانون أاار العقار املعدس عل أن ((وللملجر أو املستتجر
للـ تقــدير القيمــة الكليــة للعقــار املــتجورمرة كــل مخــس ســنوات ،ويعــدس تبعـان للتقديراجلديــد بــدس األاــار
عل وف النسبتن املنصوص عليهما يف الفقرة ( 2من هذ املادة .
يتضــع مــن هــذا الــن أن املشــرع حــاوس أن حيقـ نوع ـان مــن التـواان يف الســمام للمــلجر أو املســتتجر
لل تقدير القيمة الكلية للمتجور مرة واحدة كل مخس سنوات ،ولكـن مـا احلـل إذا حـدثت تقلبـات يف
قيمة العقار قبل مض مخس سنوات ؟ فهل عل ألرا العالقة األاارية األنترار حتت ظل عد التواان
حع مرور كل تلك املدة ؟
لذا كان من األوىل تبين أجرة امل ل يف تلك الررو م االبقاء عل هذا الن ولكن ليس علـ هـذا
احلاس ،إذا أن الن يشرتط مرورمدة مخس سنوات ألعـادة تقـدير القيمـة الكليـة للعقـار ،وهـ مـدة لويلـة
إذا ما قورنت تلك املدة بالتقلبات األقتصادية والسياسية املتسارعة ،لذا كان من األجدر حتديدها بسنتن
بدالن من تلك املدة مراعةن هلذ ِ التقلبات.
املطلب الثداني  /وقت الوفاء بقيمة األجرة:

لقــد ن ـ قــانون أاــار العقــار املع ـ ّدس رقــو  54لســنة  1000عل ـ أن الوفــاء بــاألجرة يكــون بتقســاط
شهرية  ،وقض ببطالن االتفات ةال ذلك  ،خشية أستغالس امللجرللمستتجر بتسـتيفاء األجـرة مقـ ّدمان
عـن مـدة لويلـة قـد يعج املسـتتجرعن الوفـاء هـا حـن أبـرا العقـد ،وهـذا ماجـاء يف الفقـرة االوىل مـن املــادة
العاشرة من قانون أاار العقار املعـ ّدس بقوهلـا ((تـدف سـلفا أجـرة العقـارات املشـمولة بتحكـا هـذا القـانون
بتقساط شهرية بصر النررعن مدة سريان عقـد األاـار ،ويقـ بـالالن كـل أتفـات يقضـ ةـال ذلـك ،
وأذا كــان املــلجر هــو الدولــة أو األش ـ اص املعنويــة العامــة فللمســتتجر أن يــدف األجــرة شــهريان أو بقس ـ
واحد أو أك ر .
ومن خالس ما تقد نرى بتن املشرع يف هذ الفقرة أخر األجرة من نطات قانون أاار العقار وأدخل
يف نطات القانون املدين من حيـ دفـ األجـرة إذا كـان املـلجر الدولـة أو األشـ اص املعنويـة حيـ ذهـ
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بعــت الفقهــاء (، 53اىل س ــب هــذا األس ــت ناء يف الفقــرة األوىل هــو مراع ــاة جان ـ يف ت ــرإ حريــة تس ــديد
األجرة للمستتجر.
وقدنصــت الفقــرة ال انيــة عل ـ أن ـ ((اــوا دف ـ األجــرة وفق ـان ملــا نصــت علي ـ الفقــرة الســابقة بوســطة
الكات العدس أو حبوالة مصرفية أو بريدة حلساب امللجر .
ومن خالس مـا نـ عليـ املشـرع العراقـ يف الفقـرة سـابقة الـذكر نـرى بتنـ أراد أسـباا التـواان القـانوين
من خالس منع املستتجر صالحية الوفاء باألجرة بوسـالة كاتـ العـدس أوحبوالـة مصـرفية أو بريديـة خشـية
أمتناع امللجرمن أستال بدس األاار.
أمــا الفقــرة ال ال ــة فقــد نصــت عل ـ أن ـ (((إذا أمتن ـ املــلجر عــن قــبت القس ـ املســتح مــن األجــرة،
فللمستتجر أن ّيودع لدى كات العدس يف املدينة الي يق فيها العقار خالس مخسة عشر يومان من تاري
املودع .
أستحقاق ويتحمل امللجر مصاريف األنذارواأليداع ،وتستقط من القس
ّ
نــرى أن املشــرع يف الفقــرة ســابقة الــذكر قــد مــنع املســتتجر ضــمانة أخــرى يف حالــة أمتنــاع املــلجر عــن
قــبت األجــرة اال وهـ أن يـ ّـودع املســتتجر األجــرة لــدى كاتـ العــدس خــالس مخســة عشــر يومـان مــن تــاري
أس ــتحقاق ح ــع ال يت ــذرع امل ــلجر بع ــد أس ــتال األج ــرة ليطالـ ـ بالت لي ــة ،وحس ــنان فع ــل املش ــرع بتل ــك
الضمانات.
ويف الفقرة الرابعة فقد ن القانون عل أن ((تراع يف العقارات الي تسـتتجرها الدولـة أو األشـ اص
املعنوية العامة شروط دف األجرة املنصوص عليها يف العقد .
نرى أن هذ الفقرة ه واضـحة الداللـة  ،فـاألجرة تـدف علـ وفـ شـروط العقـد أن كانـت الدولـة أو
ملسساكا مستتجرة ،ومن ت فتن الدولة وملسساكا قد منحها املشرع حريـة واسـعة يف كيفيـة دفـ بـدالت
األاار سواء كانت ملجرة أو مستتجرة ،وكان من األوىل أخضاعها لقانون أاـار العقـار يف دفـ األقسـاط
شهريان  ،وذلك ملن األستغالس احملتمل واألسباا التواان عل هذ ِ العالقة.
وقــد ن ـ ّ قــانون أاــار األمــاكن املصــري رقــو ( 212لســنة  ، 58( 2963عل ـ نس ـ حمــددة لبــدس
األاار ال اوا جماواكا  ،أذ نصت الفقرة األوىل من املادة الرابعة مـن هـذا القـانون علـ أنـ ((ال اـوا أن
ت يــد األجــرة املتف ـ عليهــا يف عقــود األاــار الــي أبرمــت منــذ أوس مــايو  2962عل ـ أجــرة شــهر أبريــل
 2962أو اجــرة امل ــل لــذلك الشــهر . .....وقــد أختــذ املشــرع املصــري أجــرة شــهر أبريــل 2962
أساسا يستند ألي حلساب احلد األعل لألجرة  ،ألن هذا التاري هـو السـاب علـ ظهـور أامـة السـكن ،
أتض ــع أن
وأن ب ــدالت األا ــار يف ذل ــك الوق ــت كان ــت متلوف ــة ومنطقي ــة مـ ـ األس ــعار الطبيعي ــة ،أم ــا أذا ّ
 - 53د .سعيد مبارإ وآخرون ،مصدرساب  ،ص.163
 - 58وجديران بالذكر أن الفقهاء املسلمن ذهبوا اىل أن امللجر اليستح األجرة اال بتسلو العن وتستقر ملكيـة األجـرة بتسـتيفاء
املنفعـة أو مـا جـاء يف حكمـ فاصـ ل امللكيـة للطـرفن مـرتب بتماميـة العقـد  ،وجـواا املطالبـة موقـو علـ تسـليو  ،الن املنـاف معدومــة
واملعدو ال ميلك .أنرر :آية ا) العرم السيد عبد األعل السب واري ،مصدر ساب  ،ص ،45والسيد حممدحسن العامل  ،ال بدة
الفقهية يف شرم الروضة البهية  ،5 ،ط ،2بريوت  ،2995،ص  ،204الشي مرتض الربوجردي  ،مصدر ساب  ،ص.71
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العقــارت قــد أنشــةت بعــد أوس ينــاير  ، 2966فتفــا ال ختض ـ اىل النس ـ املةويــة املــذكورة  ،الــي ــل
القاعدة العامة  ،وأمنا ختض اىل نس مةوية أخرى ال اوا جتاواها كذلك.
وأيضا ن قانون األاارات اللبناين لسنة  2996يف املادة العاشرة عل أن ((وللمستتجر بالرغو مـن
كل أتفات لف أن يدف بدس األاار مشاهرة وسلفان .
وعل ـ ذلــك فــتن املشــرع اللبنــاين قــد مــنع املســتتجر مي ـ ة دف ـ البــدس مشــاهرة بــالرغو مــن كــل أتفــات
الف ،ومن البديه أن هـذا الـن جـاء حلمايـة املسـتتجر مـن أحتمـاس أسـتغالس املـلجر لـ ف ليضـمن بنـود
العقد مااعل يتسلو بدالت أاار ملدة لويلة والحقة وبدفعـة واحـدة قبـل أن ينتفـ املسـتتجر فعـالن مبنفعـة
املتجور(. 59
املطلب الثدالث  /أثبات األجرة:

لقــد ن ـ املشــرع العراق ـ يف قــانون أاــار العقــار املع ـ ّدس رقــو  54لســنة  1000عل ـ أن أثبــات عقــد
األاار من حي األجرة بالنسبة للعقارات املشمولة بتحكا هذا القانون تتو مي لرت األثبات ،وذلك
خالفـان للقواعــد العامــة يف األثبــات ليكــون مب ابــة الــن اخلــاص يقيّــد نصــوص األثبــات العامــة هــذا الشــتن،
وذلك أنصافا للمستتجر من أجحا امللجر يف رفض ِ لتحرير عقـد األاـار هيـدان ألنكارالعالقـة األااريـة
ومايرتت عليها من أخالء املتجور بوصف شاغل غاصبان ،وهذا ماجاء يف الفقرة الرابعة من املادة السابعة
املع ّدلة بالقانون رقو( 54لسنة( 1000عل أن ف-:
((أ -عل املـلجر واملسـتتجر حتريـر عقـد األاـار كتابـة وأيـداع نسـ ة منـ لـدى ضـريبة العقـار ومكتـ
املعلومات أو مرك الشرلة عند عد وجود املكت يف مدة ال تتجاوا ( 70يومان من تاري أبرام ِ
((ب -إذا م حيرر عقد األاار او م ّتودع نس ة منـ وفـ السـند (أ مـن هـذ الفقـرة ،ومضـت سـنة
فــتك رعل األتفــات علـ عقــد األاــار وأشــغاس املســتتجراملتجور مــن دون منااعــة حتريريــة مــن املالــك ،وكــان
املالك أو من مي لـ ف مقيمـان يف العـرات خـالس املـدة املـذكورة فللمسـتتجر أثبـات عقـد األاـار وشـرول ميـ
لرت األثبات (. 40
وجتــدر األشــارة اىل هــذا احلكــو األســت نائ متعل ـ بالعقــارات امل صصــة للســكن أي الــي تــدخل يف
نطات قانون أاار العقار ،اما باق العقـارات كاملكاتـ التجاريـة أوالصـناعية فتفـا تبقـ حمكومـة بالقواعـد
العام ــة املنص ــوص عليه ــا يف ق ــانون األثب ــات  ،ه ــذا وك ــان م ــن األوىل تعم ــيو ه ــذا ال ــن األس ــت نائ عل ـ
العقـارات امل صصـة لألغـراض التجاريــة أو الصـناعية  ،ألن وجـود شـاغل للعقارمــدة سـنة مـن دون منااعــة
حتريرية يدس عل حتق العالقة األاارية.

 - 59تــن املــادة األوىل مــن القــانون رقــو ( 212لســنة  2963عل ـ أن ـ تســري أحكام ـ ((فيمــا عــدا أراض ـ الفضــاء عل ـ
األماكن وأج اء األماكن عل أختال أنواعها امللجرة للسكق أو لغري ذلك من األغراض  ،سواء أكانت مفروشة أو غري مفروشة .
 - 40الق ـرار/341أاارعقــار 1000/يف  1000/21/23الكــرخ  ،الق ـرار/342أاارعقــار 1000/يف  1000/21/28الكــرخ،
أشار الي  ،هادي ع ي عل  ،املباد العامة القانونية يف قضاء حمكمي أستةنا بغداد الكرخ بصفتها التميي ية  ،ص .9
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ونرى بـتن املشـرع اللبنـاين يف قـانون املوجبـات والعقـود اللبنـاين قـدجاء بنصـوص خاصـة متعلقـة بتثبـات
العالقــة األااريــة ،إذا كــان املــتجور عقــاران والعقــد غــري حمــرر ،إذا نصــت املــادة( 561علـ أن ((عقــد أاــار
املدع علي بوجوداألاار ،أو حبلف
العقارات غري اخلط ال ميكن أثبات قبل تنفيذ اال بتعرتا الش
ويعن البدس عنـد أخـتال املتعاقـدين
اليمن  ،وذا كان هناإ بدء تنفيذ فيعد برهانان عل وجود األاار ّ ،
بواسطة أحد اخلرباء  ،وحتدد مدت مبقتض عر البلد. ...
يتضع من هذا الن أن العقد إذا كان غري حمرر وم يتو البدء بتنفيذ فال بد ألثبات من أقرار امل ّدع
علي بوجـود العالقـة األااريـة أو بتتديـة اليمـن القانونيـة  ،امـا إذا حتقـ البـدء بالتنفيـذفتن ذلـك يعـد دلـيالن
عل ـ وجــود عقــد األاــار  ،أي أن البــدء بالتنفيــذ تعف ـ املســتتجر مــن أثبــات العالقــة األااريــة بوصــفها
متحققــة بــدليل التنفيــذ،أال أن مايلخــذعل هــذا الــن هــو أن البــدء بالتنفيــذ قــد يعـ ّـرب عــن حالــة غص ـ
تعرب بالضرورة عن أستةجارالعقار ،لذا كان األوىل أن ميـر علـ البـدء بالتنفيـذ مـدة معقولـة مـن
العقار ،وال ّ
دون منااعة من امللجر ليستدس مبوجبها حتق األاار ال الغص .
الخاتمة- :
مــن خــالس ماتقــد ذكــر ال بــد لنــا مــن أن نبــن أهــو النتــائ والتوصــيات الــي توصــلنا اليهــا يف هــذ
الدراسة وكاآليت:
أ – النتائج-:

 -2منحت القوانن حرية واسعة لطريف العالقة األاارية يف تعين لبيعة األجرة الي يتقاضاها امللجر،
فقد تكون مبلل من النقود أو أي ماس آخرما دا هذا ال نل بالتواان املنشود للعالقة األاارية.
 -1مــن أجــل التقليــل مــن حــاالت الــبطالن وحتقي ـ األســتقرار يف الت ـواان للعالقــة األااريــة  ،أقـ ّـرت
املادة( 378من القانون املدين العراق عل تبين أجرة امل ل ،يف حالة م حيدد ألرا العقد مقدار األجرة
أو تعذرأثباكا والي يتو حتديدها من خالس األستعانة باخلرباء.
 -7نــرى بــتن املشــرع العراقـ قــد أســت ق يف قــانون أاارالعقــاررقو ( 54لســنة( 1000العقــارات املبنيــة
يف  2998/2/2أو بعـد هــذا التــاري مــن النسـ املعينــة واحملـددة لبــدالت األاــار  ،وأخضـ األجــرة فيهــا
للقانون املدين  ،وذلك يف حماولة لدف ر و األمواس اخلاصة او األست مار العقاري ،اال أن هذا احلل قد
أثر سلبان عل تواان الع القة األاارية و وض املستتجر حتت رمحة امللجر نتيجة تفاقو أامة السكن.
ب – التوصيات- :

 -2أج ــاات الفق ــرة ( 1م ــن امل ــادة ( 6م ــن ق ــانون أا ــار العق ــار رق ــو ( 54لس ــنة( 1000جملل ــس
الواراءايــادة نسـ بــدالت أاــار العقــارات الســكنية كلمــا أقتضـ األمــر ذلــك ،ونقــرتم يف هــذا الشــان أن
يتبق املشرع أجـرة امل ـل يف ظـل الرـرو الـي تـلدي اىل أخنفـاض أو أرتفـاع قيمـة العملـة ،وذلـك مـن أجـل
احملافرة عل تواان العالقة األاارية  ،ال سيما أن الن يَسمع بال يادة وال يسمع بالت فيت.
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 -1أجاا املشرع يف الفقرة(ب 6/من املادة الساب عشر ،للمستتجر أثبات عقد األاار بكافة لرت
األثبــات  ،إذا مضــت مــدة ســنة فــتك ر عل ـ عقــد األاــار و أشــغاس املســتتجر للمــتجور مــن دون منااعــة
حتريرية من املالك أو من مي ل خالس تلك املدة  ،ونقرتم يف هذا الشتن تعديل هذا الن بالقوس عل أن
للمسـتاجر أثبــات عقـد األاــار بكافـة لــرت األثبـات يف حالــة أشـغاس املــتجور مـن دون منااعــة حتريريـة مــن
امللجر ،ألن العالقة األاارية قد تصدر من غري املالك  ،وحصر املنااعة التحريرية باملالك ال حيق احلكمة
التشريعية من الن .
 -7نصــت الفقــرة ( 7مــن املــادة ال ال ــة قــانون أاــار العقــار رقــو( 54لســنة( ، 1000عل ـ أســت ناء
العقــارات الــي أكتمــل بنا هــا ، 2998/2/2أو بعــد هــذا التــاري مــن النس ـ احملــددة لبــدالت األاــار ،
ونقرتم أخضاع هذ ِ العقارات للنس املنصوص عليها يف قانون أاار العقار ،وذلـك ألن العلّـ التشـريعية
مــن حتديــد بــدالت األاــار ه ـ أامــة الســكن ،ومــا يواكبهــا مــن أحتماألســتغالس املــلجر هلــا ورف ـ ب ـدالت
األاار  ،مااالت تلك العل قائمة ،وال مسوا ألست ناء تلك العقارات من هذ ِ النس .
المصادر:
أوال:د الفقه االسالمي:

 .2أبوالقاسو جنو الدين جعفر بن احلسن احللـ  ،شـرائ األسـال يف مسـائل احلـالس واحلرا ،منـدون سـنة
لب .
 .1األما الشهيد ال اين السيدحممدصادت الصدر،منه الصاحلن ، 7 ،النجف األشر .2996 ،
 .7األما روم ا) اخلميين ،معرفة أبواب الفق  ،ط، 1املرك العامل للدراسات األسالمية ،قو.1001،
 .6األما عالءالدين أبوبكربن مسعودالكاساين احلنف  ،بدائ الصنائ يف ترتي الشرائ  ،2 ،بريوت،
ط.2981 ، 1
 .5اين الدين بن جنو احلنف  ،البحرالرائ شرم كن الدقائ  ،3 ،لبنان ،بدون تاري نشر.
 .4السيد عبداألعل املوسوي السب واري  ،مهذب األحكا  ،29 ،النجف.2987 ،
 .3الس ــيد حمم ــد حس ــن الع ــامل  ،ال ب ــدة الفقهي ــة يف ش ــرم الروض ــة البهي ــة  ،5 ،ط ، 2ب ــريوت ،
.2995
 .8الشي مرتض الربوجردي ،مستندالعروة الوثق  ،النجف.2986 ،
 .9عبـ ــدالرمحن اجل ائـ ــري ،كتـ ــاب الفق ـ ـ عل ـ ـ املـ ــذاه األربعـ ــة ( ،قسـ ــو املعـ ــامالت  ، 7 ،لبنـ ــان،
.2988
 .20العالمة أمحد الطحاوي احلنف  ،حاشية الطحاوي عل درامل تار  ،داراملعرفة، 6 ،لبنان.2935 ،
 .22ف رالدين بن ع مان بن عل ال يلع احلنف ،تبين احلقـائ شـرم كن الـدقائ ، 5 ،لبنـان ،داراملعرفـة
للطباعة 2725،هـ.
 .21حممد أمن الشهريبتبن عابدين ،الدارامل تارعل شرم تنويراألبصار،4 ،ط ،1مصر2784 ،هـ.
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ثانيا:د الكتب القانونية:

 .2د .أمحد شـر الـدين  ،عقـد األاـار يف القـانون املـدين وقـوانن أاـار األمـاكن املبنيـة ،اهليةـة املصـرية
العامة للكتاب  ،القاهرة .1004،
 .1د.أس ـ ـ ــعد دي ـ ـ ــاب العقوداملس ـ ـ ــماة (البيـ ـ ـ ـ ،األا ـ ـ ــار ،الوكال ـ ـ ــة  ،2 ،منش ـ ـ ــورات اي ـ ـ ــن احلقوقي ـ ـ ــة ،
بريوت.1003،
 .7د .توفي حسن فر  ،عقد األاار ،دراسة حلكا قوانن األاار ،بريوت.2986 ،
 .6د .جعفرالفضل ،الوجي يف شرم عقداألاار ،مكتبة اجليل العري ،العرات.1007،
 .5د .اهدي يكن ،عقداألاار ،بريوت،من دون سنة لب .
 .4د .س ــعدون الع ــامري،الوجي يف ش ــرم العق ــود املس ــماة،يف البي ـ واألا ــار، 2 ،ط ، 1مطبع ــة الع ــاين،
بغداد .2930،
 .3د .س ــعيد مب ــارإ ود.ل ـ املالحوي ،امل ــوج يف العق ــود املس ــماة(،البي ـ  ،األا ــار ،املقاول ــة  ،دارالعربي ــة
للقانون ،ط.1020 ، 6
 .8د .لارت الطنطاوي ،عقد األااريف القانون املدين ،مطبعة العمرانية،القاهرة.2998،
 .9د .عبا العبودي،شرم احكا قانون األثبات العراق  ،بغداد.2993 ،
 .20د .عبا العرا  ،شرم عقدالبي واألاار.2945،
 .22د .عبــدالراات الســنهوري ،الوســي يف شــرم القــانون املــدين،4 ،اجمللــداألوس ،القــاهرة ،دارالنهضــة
العربية .2947،
 .21د .عبدالراات السنهوري ،شرم القانون املدين يف العقـود ،عقـداألاار ،دارالفكرللطباعـة والنشـر ،دون
سنة النشر.
 .27د.عبدالفتام عبدالباق  ،عقد األاار ،مصر.2951،
 .26د .عبداجمليداحلكيو ،مصادراأللت ا  ،2 ،ط، 1بغداد.2947 ،
 .25د .عصمت عبداجمليد ،شرم أحكا عقد األاار ،بغداد ، 1001،ص.41
 .24د .عصمت عبداجمليد ،الوجي يف شرم قانون األثبات ،بغداد .2993 ،
 .23د .عصــمت عبداجمليــد ،نرريــة الرــرو الطارئــة ودورالقاض ـ يف تطبيقهــا ،واارةالعــدس ،مرك البحــول
القانونية ،داراحلرية للطباعة والنشر.2997،
 .28د .كماس قاسو ثروت ،شرم أحكا عقد األاار ،2 ،ط ،1بغداد .2934،
 .29د .حممـ ــدع م البك ـ ــري ،موس ـ ــوعة الفق ـ ـ والقضـ ــاءيف أحك ـ ــا عق ـ ــداألااريف التنفيذامل ـ ــدين اجلدي ـ ــد،
دارحممود للنشروالتواي .2996،
 .10د .حممد عل عمران،شرم أحكا عقد األااريف القانون الليا.2934 ،
 .12د .حمم ــد كام ــل مرسـ ـ باشا،ش ــرم القـ ـانون امل ــدين ،عق ــد األا ــار ،منش ــتة املع ــار  ،األس ــكندرية،
،1006ص.47
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ثالثا:د متون القوانني:

القانون املدين العراق رقو ( 60لسنة (. 2952
القانون املدين املصري رقو ( 272لسنة (. 2968
قانون املوجبات والعقود اللبناين الصادر يف .2971/7/9
القانون املدين السوري رقو ( 86لسنة (. 2969
القانون املدين الليا الصادر لسنة (. 2951
قانون ااار العقار العراق النافذ رقو ( 54لسنة (. 1000
قانون أاار األماكن املصري رقو ( 212لسنة (. 2963
قانون االاارات اللبناين رقو ( 774لسنة (. 2996
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أثر استعمال النصو

االدبية االثرائية في تحصيل طعب الصف الرابع

العلمي في مادة قوايد اللغة العربية

The impact of the use of literary texts Enrichment in the
collection of the fourth grade science students in Arabic
language rules
د.كريم خضير فارس المسعودي()1
Dr. Karim Khodeir Faris AL-Masoudi
الخعصة
انطالقان من أتية قواعد اللغة العربية يف حفظ اللسان وتقومي وملا ينطـوي عليـ الشـكل مـن شـتن كبـري
واسا يف بناء اللغة العربية وهو مت فا الكرب ،ونرران اىل ك رة االخطاء النحوية وتفشيها بن الطلبة بشكل
واس ـ  ،فض ـالن عــن نــدر يف الدراســات الــي تعرضــت ألســلوب اســتعماس النصــوص االدبيــة االثرائيــة ،رأى
الباح ان نض هذا االسـلوب للتجريـ كـ يسـل الضـوء علـ هـذا املوضـوع املهـو يف ميـدان تـدريس
قواعد اللغة العربية إذ أن أغل االدبيات قد نادت بتتية الشكل وما اكتسـب يف الـدر النحـوي لتـذليل
صعوبة القواعد النحوية ورف مستوى حتصيل الطلبة فيها.
ولتحقي ذلك اعتمد الباح تصميمان جتريبيان يق يف حقـل التصـاميو التجريبيـة ذوات الضـب اجل ئـ
واختبــاران قبلي ـان وبعــديان جملمــوعتن األوىل جتريبيــة وال انيــة ضــابطة اختــار الباح ـ عش ـوائيان اعداديــة احلســينية
للبنن والواقعة يف مرك حمافرة كربالء.

 - 2جامعة أهل البيت

.

750

ي تحص ل ال الصف الرابا ال لمي ي ماد قواعد اللغ ال رب

أثر اس ما النصوص االدب االثرائ

 لالب ـان يف اجملموعــة التجريبيــة الــي تــدر قواعــد اللغــة70(  بواق ـ، لالب ـان40( بلغــت عينــة البح ـ
 لالبان يف اجملموعـة الضـابطة الـي تـدر اللغـة70( و،العربية بتسلوب استعماس النصوص االدبية االثرائية
.العربية بالطريقة التقليدية
 م ـ االختبــار، در الباحـ جممــوعي البحـ نفس ـ خــالس مـدة التجربــة الــي اســتمرت ســتة اســابي
.القبل والبعدي
:وباستعماس الوسائل االحصائية توصل البح اىل النتيجة اآلتية
لــيس هنــاإ فــرت ذو داللــة احصــائية بــن متوسـ حتصــيل الطــالب الــذين يدرســون باســلوب اســتعماس
النصــوص األدبيــة االثرائيــة ومتوسـ حتصــيل الطــالب الــذين يدرســون بالطريقــة التقليديــة ويف ضــوء النتــائ
أوص الباح باستعماس اسلوب استعماس النصوص االدبية االثرائية يف تدريس مادة اللغة العربية يف كافة
:املراحل
 اقرتم الباح اجراء احبال اخرى عن هذ الطريقة عل عينات من صفو، واستكماالن هلذا البح
.تلفة ومراحل دراسية أخرى لكال اجلنسن
Research Summary
Given the importance of the Arabic language rules in keeping the
tongue and evaluation and what is involved in the shape of a big affair and
the basis of the construction of the Arabic language, which Metznha
arrogance, and due to the large number of grammatical errors and
outbreaks among students broadly, as well as rarely in the studies that
have been the method of use of literary texts Enrichment, researcher felt
that this technique is subject to a workout to shed light on this important
subject in the teaching of Arabic language rules that most of the field as
the literature has advocated the importance of shape and acquired in the
grammar lesson to overcome the difficulty of grammatical rules and raise
the level of student achievement in them.
To achieve this, the researcher adopted experimentally determined
animate located in the experimental field setting designs and partial test of
tribal and Uday first two experimental and the second officer picked
randomly junior researcher Hosseinieh for Boys, located in the center of
the province of Karbala.
Total sample (60 students), by (30) students in the experimental group,
which is studying the Arabic language rules in a manner to use literary
texts Enrichment, and (30) students in the control group, which is studying
the Arabic language in the traditional manner.
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Find a researcher studied two groups of the same during the period of
the experiment, which lasted six weeks, with the pretest and posttest.
Using statistical methods to search reached the following conclusion:
There is no statistically significant difference between the average
collection of students who are studying the use of literary texts manner
Enrichment and the average collection of students who are studying in the
traditional manner and in light of the findings, the researcher
recommended using the style of literary texts Enrichment use in the
teaching of Arabic language material at all stages:
As a complement to this research, the researcher suggested further
research on this method on samples of different classes, seminars and
other stages for both sexes.

الفصل االول:التعريف بالبحث
مشكلة البحث وأهميته:

تبوأت اللغة العربية ألتيتها املرتبة االوىل من عالقات االنسان بالبيةة احمليطة ب منذ نشوئها ويف جمرى
تطورها ،وأخذت الكلمات مبرور ال من تعرب عن معرو االشارات وحتل حملها ((فاللفظ م يع ّد جمرد عنوان
بل حقيقة رهيبة هلـا نصـي مـن لبيعـة الشـ ء املسـم (باجيـ  ،2956 ،ص 10واللغـة عبـارة املـتكلو
عن مقصود وتلك العبارة فعل لساين فال بد أن تصري ملكـة متقـررة يف العضـو الفاعـل هلـا وهـو اللسـان يف
كـل امــة حبسـ اصــطالحاكو ،هــا يـتو التفــاهو والت الـ  ،وهـ الفــا يعـرب هــا كــل قـو عــن أغراضــهو
ومقاصــدهو وعمــا اــي يف نفوســهو مــن أحاســيس وافكــار ايــادة عل ـ أفــا تعــد ســببان مــن اســباب يي ـ
الرواب بن افراد االمة الواحدة (ابن خلدون ،ب.ت ،ص. 564
وتعــد اللغــة أهــو وســيلة ألكتســاب املعلومــات مــن اآلخـرين أو نقلهــا الــيهو ،والتواصــل بــن البشــر يــتو
باالس ــتماع ال ــيهو وقـ ـراءة م ــا كتب ــو ونق ــل االفك ــار واالحاس ــيس ال ــيهو غ ــري التح ــدل معه ــو أو الكتاب ــة
(مصطف  ،2936 ،ص. 78
فف ـ لغتنــا العربيــة حيــاة وجمــاس وفيهــا فكــر وادب وت ـرال أمــة وال أدس عل ـ ذلــك م ـن عمرهــا املديــد
وصـمودها اااء كــل انـواع الغـ و الـذي م يســتط ان يقضـ عليهــا علـ الــرغو مـن ك ــرة دسائسـ يف حماربــة
الفصــح بلهجاكــا وأكامهــا بــالعقو والبــداوة والعج ـ عــن مســايرة رك ـ احلضــارة احلدي ــة (مرك ـ دراســات
اخللي العري ،2936 ،ص. 57 – 51
وميكن ان نستدس عل اتية اللغة العربية ومكانتهـا مـن علمائهـا ،فهـذا ابـن جـين يقـوس :وجـدت فيهـا
مــن احلكم ــة واالره ــا والرقــة مب ــا ل ــك عل ـ جان ـ الفك ــر (ابــن ج ــين ،2990 ،ص ، 68ووج ــدوها
751

أثر اس ما النصوص االدب االثرائ

ي تحص ل ال الصف الرابا ال لمي ي ماد قواعد اللغ ال رب

ال عالا بتفا (خري اللغات ،اذ ه اداة التعلو ،ومفتام التفق يف الدين ،سب اصالم املعاش واملعاد...
(ال عالا ،2974 ،ص. 1
ونرران ألتية اللغة العربية ماضيان وحاضران ومستقبالن ،فقد حرص املربون عل أن تعق املنـاه الدراسـية
يف املراحل الدراسـية كلهـا بتنميـة القـدرات اللغويـة عنـد الطلبـة فهـ (مرهـر ووسـيلة ألفهـا ودليـل االقتنـاع
وأداة االقناع ( ك ،2949 ،ص139
ولكن عل الـرغو مـن ذلـك نلحـظ قصـوران يف تطـوير تعلـيو اللغـة العربيـة وعلـ املسـتوى العـري بشـكل
عا وقد يرج السب يف ذلك اىل عوامل تتيت يف مقدمتها نقـ البحـول العلميـة يف جمـاس تـدريس هـذ
اللغة ،كما ان هناإ الك ري من املشكالت يف جماس تطوير تدريس اللغـة العربيـة حيتـا اىل حلـوس عمليـة ال
حلوس نررية تعتمد عل اجلدس واحلجة اللفرية (احتاد املعلمن العرب ،2934 ،ص160
ومن بن مشكالت اللغة العربيـة مـا يتعلـ بتـدريس قواعـد اللغـة العربيـة يف املـدار االعداديـة – مـادة
البح احلا – وان مصطلع قواعد اللغة العربيـة :هـو جمموعـة القواعـد الـي تـنرو هندسـة اجلملـة ومواقـ
الكلم ــات فيه ــا ووظائفه ــا م ــن ناحي ــة املع ــق وم ــا يـ ـرتب ب ــذلك م ــن أوض ــاع اعرابي ــة تس ــم عل ــو النح ــو
(اجلمباللـ  ،2935 ،ص ، 151وهـ ليســت غايــة يف حــد ذاكــا وامنــا هـ وســيلة لتقــو اللســان و ييـ
اخلطت من الصواب ولك يتكلو املسلو غـري العـري بلسـان عـري سـليو ويف ذلـك يقـوس ابـن جـين( :النحـو
وهو انتحاء ت كال العرب يف تصرف من اعراب وغري  ...ليلح من ليس من أهل اللغة العربية بتهلها
يف الفصاحة فينط ها وان م يكن منهو وأن َّ
رد اليها ( .ابن جين ،2990 ،ص. 75
شذ بعضهو عنها ّ
ان دميومــة اللغــة العربيــة وبقاءهــا البــد ان ينشــد اىل مقومــات وق ـوانن تضــبطها وتعصــو متكلميهــا مــن
اخلطـت ،وهــذا ال يــتو اال مـن خــالس القواعــد الــي حتكمهـا فهـ مــن اهــو مقومـات اللغــة االساســية وأصـوهلا
ويعـد النحـو العمــود الفقـري للغــة العربيـة وقبلهـا النــابت ألنـ حيــدد اجلملـة وبناءهـا وموقـ الكلمـة ومعناهــا
وص ــحتها (املنرم ــة العربي ــة للرتبي ــة وال قاف ــة والعل ــو  ، 2987 ،ص ، 12ولـ ـ أتي ــة يف ص ــحة االس ــلوب
وسالمة الرتكي وتقو اللسان يف النط والكتابة ويف فهـو الكلمـة يف اجلملـة ومجلـة مـ مجلـة حـع تتسـ
العبارة وفق اسلوب خاس من التشوي (قورة ،2931 ،ص ، 148وال علو يستقل بنفسـ عـن النحـو او
معرفت او يستغين عن االسرتشاد بنور (حسن ،2944 ،ص44
ان قواعد اللغـة العربيـة تعـاين مـن ضـعف لرائـ تعليمهـا املتبعـة ،إذ نالحـظ تـدين مسـتويات الطلبـة يف
ه ــذ القواع ــد بص ــورة مس ــتمرة عل ـ ال ــرغو م ــن االهتم ــا بتعليمه ــا ودلي ــل ذل ــك ان قس ــمان م ــن الطلب ــة ال
حيصلون عل درجة يف القواعد بل افو امعون درجة النجام من فروع اللغة العربيـة االخـرى ،إذ نالحـظ
ان اك ر الطلبة علقوا املهو عل هذ الفـروع مـن تعبـري وادب ونصـوص ومطالعـة تغنـيهو درجاكـا للنجـام
عن درجات النحو (اهلامش  ،2931 ،ص. 14
ويف ضوء ما تقد ميكن تل ي اتية البح بالنقاط االتية:
 -2اتية اللغة العربية واثرها يف حياة الشع العري بوصفها لسان االمة.
 -1اتية القواعد بوصفها العمود الفقري للغة العربية.
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أتية املرحلة االعدادية يف تعلو القواعد.
أتية استعماس النصوص االدبية (االثرائية .

هدف البحث:

يرم البح احلا اىل تعر اثر استعماس النصوص االدبية االثرائية يف حتصيل لالب الراب العلم
يف مادة قواعد اللغة العربية.
فرضيات البحث:

لـيس هنــاإ فــرت ذو داللــة احصــائية بــن متوسـ حتصــيل الطــالب الــذين يدرســون بتســلوب اســتعماس
النصوص االدبية االثرائية ومتوس حتصيل الطالب الذين يدرسون بالطريقة التقليدية.
حدود البحث:

يقتصر البح احلا عل :
 -2لــالب الصــف الراب ـ العلم ـ يف مدرســة اعداديــة احلســينية مــن مــدار حمافرــة ك ـربالء للعــا
الدراس .1025 – 1026
 -1عــدد مــن املوضــوعات املقــررة يف كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة للصــف الراب ـ العلم ـ – 1026
.1025
تحديد املصطلحات:

 -3النصوص االدب :
يقصــد بالن صــوص االدبيــة :قط ـ أو أم لــة ختتــار مــن ال ـرتال االدي قدميــة وحدي ــة يتــوفر هلــا خ ـ مــن
اجلماس الفين وتنطوي عل فكرة متكاملة او عدة افكار مرتابطة وميكن اختذها مصدران الستنباط االحكا
االدبية (الع اوي ،2988 ،ص1
التعريف االجرائ للنصوص االدبية:
وهـ جمموعـة الشـواهد أو أم لـة الـي حيتويهـا كتـاب قواعـد اللغـة العربيـة للصـف الرابـ العلمـ او تلـك
النصــوص الــي نتارهــا الباح ـ  ،وقــد تكــون تلــك النصــوص آيــات قرآنيــة أو أحادي ـ نبويــة ،أو نصــوص
شعرية أو ن رية.
 -1ال حص ل:
أ -لغة( :احلاصل من كل ش ء :ما بق وثبت ما سوا  ،يكون من احلساب او االعماس واوها ،وقد
حصلت الش ء حتصيالن ،وحاصل الش ء وحمصول  :يغني (ابن منرور ،ب.ت ،ص257
وحص ــل حيص ــل حص ــوالن أي يق ـ وي ب ــت والتحص ــيل ي ـ م ــا حيص ــل واالس ــو احلص ــيلة (الفراهي ــدي،
 ،2982ص. 224
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ب -أص ــطالحان :عرف ـ ـ النج ــار بتن ـ ـ (اجن ــاا عم ــل م ــا ،او احـ ـراا التف ــوت يف مه ــارة أو جمموع ــة م ــن
املعلومات (جنار ،2940 ،ص. 25
التعريف االجرائ للتحصيل:
هــو مــا حيصــل علي ـ الطــالب (عينــة البح ـ مــن درجــات يف اختبــار التحصــيل النمــائ املقــد مــن
الباح بعد تدريس املوضوعات املقررة يف املنه املطلوب ضمن املدة احملددة.
 -1قواعد اللغ ال رب :
مفهــو يشــمل القواعــد النحويــة والصــرفية والبالغيــة وعلــو الصــوت ورســو احلــرو واملعــرو أن قواعــد
اللغة العربية تعين القواعد النحوية واملعرفية يف الكت املقررة تدريسها (املوس  ،2934 ،ص26
التعريف االجرائ لقواعد اللغة العربية فهو:
جمموعــة القواعــد النحويــة والصــرفية الــي يتضــمنها كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة املقــرر تدريسـ يف الصــف
الراب العلم .
الفصل الثاني :دراسات سابقة
دراسات سابقة

حــاوس الباحـ االفــادة يفــا تـوافر بــن يديـ مــن دراســات ســلطت الضــوء علـ بعــت جوانـ الدراســة
احلالية فيما يتعل باألهدا ومنهجية البح والوسائل واسلوب عرض النتائ وحتليلها.
وفيما يتيت عرض موج هلذ الدراسات عل وف ترتيبها ال مين.
 -3د اس امل الدل مي :3141
أجريــت الدراســة يف بغــداد ورمــت اىل تعــر اثــر اســلوب املواقــف التعليميــة يف حتصــيل تالميــذ الصــف
اخلــامس االبتــدائ يف قواعــد اللغــة العربيــة ،يبلــل عــدد أف ـراد العينــة االساســية ( 269تلميــذان وتلميــذة يف
مدرسـتن مـن مـدار بغـداد /الرصـافة اختـريت عشـوائيان احـداتا للبنـن واالخـرى للبنـات وقـد ضـمت كــل
مدرسة جمموعتن جتريبية وضابطة وبلل عدد افراد عينة التالميذ ( 35تلميذان وعينة البنات ( 36تلميـذة
وكوفة ــت اجملموع ــات يف املتغ ـريات االتي ــة (العم ــر الـ ـ مين ،واملس ـتوى املعاشـ ـ لألس ــرة ،وال ــدخل الش ــهري،
ودرجات التحصيل للصف الراب االبتدائ  ،وحتصيل االب واال .
اعد الباح اختباران حتصيليان يتسو بالصدت وال بات والتميي والصعوبة واستعمل االختبار التائ (T-
 Testتوصلت الدراسة اىل اآليت:
 -2تفوت تالميذ اجملموعة التجريبية يف التحصيل.
 -1ليس هناإ فرت ذو داللـة احصـائية وللمسـتويات كافـة بـن متوسـ البنـن الـذين مت تدريسـهو
بتسلوب املواقف التعليمية ومتوس حتصيل البنات الاليت تدرسن باألسلوب نفس .
 -7تفوت حتصيل البنن يف اجملموعة التجريبية عل حتصيل البنن يف اجملموعة الضابطة.
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 -6تفـ ــوت حتصـ ــيل البنـ ــات يف اجملموعـ ــة التجريبيـ ــة عل ـ ـ حتصـ ــيل البنـ ــات يف اجملموعـ ــة الض ـ ــابطة
(الدليم  ،2989 ،ص245
 -1د اس السامرائي :3115
أجريــت هــذ الدراس ــة يف حمافرــة بغ ــداد ورمــت اىل التعــر اث ــر جت ئــة القواع ــد النحويــة وتطبيقه ــا يف
حتصــيل للبــة الصــف االوس املتوس ـ ومت اختيــار املديريــة العامــة للرتبيــة يف حمافرــة بغــداد  /الرصــافة االوىل
عشوائيان من بن املدرستن للرتبية يف حمافرة بغداد  /الرصافة االوىل وال انية وقا الباح بتحديد املدار
املتوســطة وال انويــة للبنــن فقــد مت اختيــار متوســطة صــالم الــدين للبنــن عشـوائيان مــن تلــك املــدار وكانــت
هذ املدرسة تضو ( 8شع .
اختار الباح شعبتن ل احداتا اجملموعة التجريبية وعدد لالها ( 66لالبان والشـعبة ال انيـة ـل
اجملموعة الضابطة وعدد الطالب فيها ( 67لالبان وبذلك عدد عينة الطـالب يف اجملمـوعتن ( 83لالبـان
واجــرى الباح ـ التكــافل بــن اجملمــوعتن يف املتغ ـريات اآلتيــة( :التحصــيل يف الصــف الســاد االبتــدائ ،
واملعلوم ــات النحوي ــة الس ــابقة ،والتحص ــيل الدراسـ ـ ل ــألب واأل  .اس ــتمرت التجرب ــة ( 7اش ــهر ودر
الباح نفس اجملموعتن.
أعـ ّد الباحـ اختبــاران حتصــيليان أتســو بالصــدت وال بــات والشــموس والتمييـ والصــعوبة مشــل املوضــوعات
اآلتية (العلو ،التصـغري ،ا ـاء االشـارة ،اال ـاء املوصـولة ،املعـر باالضـافة ،املبتـدأ واخلـرب ،كـان واخواكـا،
املعر بـ (اس وقد تكون االختبار من ( 60فقرة مواعة عل ( 6اسةلة يضو كل سلاس ( 20فقرات
وكانت اسةلة االختبار متنوعة بن اعراب ما يتيت واالختيار من متعدد ،وعبارة الصع واخلطت.
واستعماس االختبار التائ ( T-Testمت التوصل اىل اآليت:
تفوت اجملموعة التجريبية الي درست بطريقة جت ئة القواعد النحوية عل اجملموعة الضابطة الي درست
بالطريقة التقليدية (السامرائ  ،2995 ،ص. 88 – 47
 -1د اس ال كري ي :3114
اجريــت هــذ الدراســة يف مدينــة بغــداد ورمــت اىل تعــر اثــر التــدريس باســتعماس الرســو البيانيــة يف
التحصيل واستبقاء املعلومات وجتن اخلطت النحوي يف مـادة قواعـد اللغـة العربيـة لتالميـذ الصـف السـاد
االبتدائ .
اختـارت الباح ـة مدرسـة الرضـ االبتدائيـة امل تلطـة بطريقـة عشـوائية مـن بـن املـدار االبتدائيـة قطـاع
الكاظميــة وقــد مت اختيــار شــعبتن مــن هــذ املدرســة لتم ــل احــدتا اجملموعــة التجريبيــة واالخــرى اجملموعــة
الضــابطة وبلــل عــدد أف ـراد العينــة االساســية ( 54فــردان مــواعن اىل اجملمــوعتن بواق ـ ( 19فــردان اجملموعــة
التجريبية و ( 13فردان للمجموعة الضابطة ،كافتت الباح ة بن اجملموعتن يف (العمر ال مين ،درجة قواعد
اللغة العربية والتحصيل الدراس لألب واأل .
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درست الباح ة نفسها اجملموعتن خالس مدة التجربة الي استمرت من الشهر ال اين من الفصل االوس
اىل فاية الفصل ال اين من  /22/25اىل  2993/6/70اعدت الباح ة اختباران حتصـيليان لعينـة تتـتلف مـن
( 70فقـرة اتسـو بالصـدت وال بـات والشــموس والتمييـ والصـعوبة واعيـد االختبــار نفسـ بعـد ثالثـة اســابي
من تاري اجراء االختبار التحصيل لقيا استبقاء املعلومـات النحويـة وكتابـة جممـوعي البحـ (التجـريا
والضــابطة موضــوعان يف التعبــري ملعرفــة االخطــاء النحويــة واملوضــوعات الــي درســت خــالس مــدة جتريبيــة يف
(امل ق واعراب  ،مج املذكر السام ،ومجـ امللنـ السـام واعرابـ  ،ومجـ التكسـري واال ـاء اخلمسـة والفاعـل
واملفعوس ب ونائ الفاعل واملفعوس املطل .
وباست دا االختبار التائ ( T-Testمت التوصل اىل النتائ اآلتية:
تفوت اجملموعة التجريبية يف متوس التحصيل عل اجملموعة الضابطة.
تفوت اجملموعة التجريبية يف استبقاء عل اجملموعة الضابطة.
تفوت اجملموعة التجريبية يف قلة االخطاء النحوية عل اجملموعة الضابطة.
(التكريي ،2998 ،ص221 – 38
 -4د اس هادي :1001
اجريت هذ الدراسة يف مدينة بابل ورمت اىل تعر اثر است دا اآليات القرآنية –أم لة عرض– يف
حتصيل لالب املرحلة االعدادية يف مادة قواعد اللغة العربية.
اختــار الباحـ عشـوائيان مدرســة اعداديــة الكنــدي للبنــن مــن بــن املــدار ال انويــة االعداديــة يف مركـ
قضاء احللة ،واختار بطريقـة السـح العشـوائ شـعبتن مـن بـن مخـس شـع  ،وقـد بلـل عـدد افـراد العينـة
( 40لالبـ ـان م ــنهو ( 70لالبـ ـان يف اجملموع ــة التجريبي ــة و ( 70لالبـ ـان يف اجملموع ــة الض ــابطة وق ــد كاف ــت
الباح بن اجملموعتن يف (العمر ال مين ،التحصيل الدراس  ،لآلباء واالمهات ،ودرجات اللغة العربية يف
الصــف ال ال ـ ا ملتوس ـ (البكالوريــا در الباح ـ نفس ـ اجملمــوعتن خــالس مــدة التجربــة البالغــة (20
اسابي .
وقد اعتمد الباح اختباران حتصيليان اتسو بالصدت وال بات والتميي والصعوبة للمواد املقررة اثناء مـدة
التجربـة وهـ (الفعــل املاضـ  ،ورفـ الفعــل املضــارع ،ونصـ الفعــل املضــارع ،وجـ الفعــل املضــارع ،وبنــاء
الفعــل املضــارع ،وفعــل االمــر وكــان نــوع االختبــار ،االختيــار مــن متعــدد وقــد بلــل عــدد فقراتـ ( 70فقــرة
وباست دا االختبار التائ مت التوصل اىل اآليت:
تفوت لالب اجملموعة التجريبية الذين يدرسون بتسلوب است دا اآليات القرآنية– أم لة العرض –يف حتصيل لالب اجملموعة الضابطة الذين يدرسون مبوج ام لة الكتاب املدرس .
(هادي ،1001 ،ص229
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موازنة الدراسات السابقة

من خالس الالع الباح عل مناقشـة الدراسـة السـابقة يف البحـول فإنـ يـرى أيهـا اقـرب اىل املواايـة
منها اىل املناقشة وعدد عرض الدراسات السابقة الواردة يف هذا البحـ ومواانتهـا مـن حيـ مـنه حب هـا
ووسائلها واهدافها وما توصلت الي من نتائ اتضع للباح ما يتيت:
 -2كان هد الدراسـات السـابقة معرفـة أثـر لرائـ تـدريس اللغـة العربيـة يف التحصـيل او مقارنـة
هذ الطرائ بعضها م بعت ملعرفة أيها أك ر تتثريان يف التحصيل.
أمــا البح ـ احلــا فإن ـ يرم ـ اىل معرفــة أثــر اســتعماس النصــوص االدبيــة االثرائيــة يف حتصــيل لــالب
الصف الراب العلم يف قواعد اللغة العربية.
 -1عــدد اف ـراد العينــة االســا اختلــف مــن دراســة اىل اخــرى اذ بلــل عــدد اف ـراد العينــة ( 54يف
دراسة التكريي ( 2998و ( 83فردان يف دراسة السامرائ ( 2995و ( 269فردان يف دراسة الدليم
( 2989و ( 40فردان يف دراسة هادي (. 1001
أما الدراسة احلالية فقد بلل عدد افراد العينة االساسية ( 40فردان
 -7قســمت العينــة يف الدراســات اىل جمموعــات جتريبيــة فق ـ كمــا يف دراســة التك ـريي (2998
ودراسة السامرائ ( 2995ودراسة هادي (. 1001
 -6كل الدراسات اعتمدت التصميو التجريا ،اما الدراسة احلالية فقد كافتت بن اجملموعتن يف
املتغـريات اآلتيــة العمــر الـ مين ودرجــات التحصــيل يف الصــف ال الـ املتوسـ  ،والتحصــيل الدراسـ لــألب
واال .
 -5اغل الدراسات كافتت بن اجملموعتن يف املتغريات اآلتية (العمر ال مين ،ودرجات التحصيل
للصــفو الســابقة  ،أمــا الدراســة احلاليــة فقــد كافــتت بــن اجملمــوعتن يف املتغ ـريات اآلتيــة (العمــر ال ـ مين،
التحصيل يف الصف ال ال املتوس .
 -4املراحل الي اجريت عليها الدراسـات السـابقة تلفـة ،متوسـطة ،اعداديـة ،امـا الدراسـة احلاليـة
فقد اجريت عل لالب الراب العلم .
 -3الدراسات السابقة اختلفت من اعتمادها يف اجلنس فمنها الذكور ومنها االنال والذكور.
اما الدراسة احلالية فقد اعتمدت الذكور فق .
 -8م تعتمد الدراسات السابقة ،نوعان واحـدان مـن انـواع االسـةلة فقـد تركـ ت علـ اسـةلة االختيـار
من متعدد واختيار االجابة الصحيحة.
أما الدراسة احلالية فقد اعتمدت اعداد اختيار من نوع االختيار من متعدد.
 -9تبــاين النتــائ يف الدراســات الســابقة يف دراســة الــدليم ( 2989ظهــرت فــروت ذات داللــة
احصائية بن لريقتن الن والتوليف ملصلحة لريقة التوليف ،وتفوت اسلوب جت ئة القواعد النحوية عل
االســلوب التقليــدي يف دراســة الســامرائ ( 2995ويف دراســة التك ـريي ( 2998تفــوت اســلوب الرســو
البيانية عل الطريقة التقليدية .وتفوت اسلوب اآليات القرآنية – ام لة عرض يف دراسة هادي (. 1001
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اما البح احلا فهو يقارن الباح بن نتائج ونتا الدراسات السابقة يف الفصل الراب .
استفاد الباح من استعراض الدراسات السابقة يف جماس حب يفا يتيت:
 -2صياغة االهدا السلوكية
 -1العينات وكيف اختيارها
 -7االختبارات التحصيلية
 -6معرفة الوسائل االحصائية
 -5االفــادة مــن نتــائ الدراســات الســابقة بصــفتها شـواهد وملشـرات علـ اتيــة البحـ واحلاجــة
الفصل الثالث :منهج البحث واجراءاته
التصميم التجريبي:

الختيار التصميو التجريا أتية كبرية يف البح ألن يضمن للباح اهليكل املناس للبح ،
ويوصل اىل نتائ ميكن االعتماد عليها يف االجابة عن االسةلة الي لرحت والتحق من فرضيات البح
(ال وبع  ،2982 ،ص. 201
وهو عل الشكل اآليت:
اختبار بعدي
اجملموعة التجريبية متغري مستقل
اختبار بعدي
اجملموعة الضابطة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ويف هذا التصميو تتعرض اجملموعة التجريبية للمتغري املستقل وهو اسلوب استعماس النصوص االدبية
االثرائية بينما تدر اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
مجتمع البحث وعينته:

مج ما البحث:
من متطلبات البح احلا اختيار مدرسة اعدادية أو ثانوية للبنن بصورة عشوائية ال يقل عدد
شع الصف الراب العلم فيها عن شعبتن ،ومن أجل ذلك اار الباح املديرية العامة لرتبية كربالء ومت
اختيار اعدادية احلسينية للبنن عشوائيان من تلك املدار لتطبي التجربة فيها.
ع ن البحث:
اختار الباح اعدادية احلسينية للبنن عشوائيان وتبن ان لالب الصف الراب العلم فيها يكونون
ست شع  ،اختار الباح شعبتن عشوائيان فكانت شعبي (ب ،د بلل عدد لالها ( 47لالبان،
منهو ( 71لالبان يف شعبة (ب و( 72لالبان يف شعبة (د وبعد استبعاد الطالب الراسبن البالل
عددهو ( 7منهو ( 1يف شعبة (ب و( 2يف شعبة (د .
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إذ بلل عدد افراد اجملموعة التجريبية بعد االستبعاد و ( 70لالبان وعدد افراد اجملموعة الضابطة (70
لالبان.
تكافؤ املجموعتني:

يعتقد الباح ان ليس هناإ متغريات تلثر يف نتائ التجربة كون اجملموعتان من مدرسة واحدة ومن
وس اجتماع او اقتصادي وثقايف متقارب اىل حد ما ،ولكن م ذلك ضب الباح قبل اجراء
التجربة بعت املتغريات الي قد تلثر يف نتائ التجربة وه :
 -2درجات اللغة العربية يف الصف ال ال املتوس .
 -1درجات االختبار القبل .
 -3د ج اللغ ال رب .
حصل الباح عل درجات اللغة العربية من سجل الدرجات بالتعاون م ادارة املدرسة ملح (2
وباستعماس االختبار التائ ( T-Testلعينتن مستقلتن وجد أن اجملموعتن متكافةتان ،جدوس
(: 2
جدوس ( 2املتوس احلساي والتباين واالارا املعياري والقيمتان التائيتان لدرجات اللغة العربية للصف
ال ال املتوس
مستوى
القيمة التائية
املتوس
الداللة
االارا
التباين
العدد
اجملموعة
احلساي
احملسوبة اجلدولية
0805
التجريبية

70

4681

978197

98458

الضابطة

70

47854

848238

98187

58184

18000

غري دالة
احصائيان

 -1د جات االخ با القبلي.
إن اجملموعتن متكافةتان يف درجة االختبار القبل الذي لبق الباح يف بداية التجربة عل عينة
البح االساسية ملح (. 1
وباستعماس االختبار التائ ( T-Testلعينتن مستقلتن وجد ان اجملموعتن متكافةتان .كما ترهر
يف اجلدوس (1
جدوس ( 1املتوس احلساي والتباين واالارا املعياري والقيمتان التائيتان
لدرجات االختبار القبل
اجملموعة

العدد

املتوس

التباين

االارا
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احلساي

احملسوبة

التجريبية

70

228544

98721

78052

الضابطة

70

208444

88955

18991

2857

اجلدولية
18000

الداللة
0805
غري دالة
احصائيان

طريقة اجراء التجربة:

تحديد الماد ال لم :
اختار الباح مادة قواعد اللغة العربية للصف الراب العلم (املقرر الدراس ( ،الفعل املاض  ،رف
الفعل املضارع ،نص الفعل املضارع  ،إذ اعد الباح استبانة تضمنت جمموعة من النصوص االدبية
(االثرائية (ملح  7عرضها عل خنبة من اخلرباء املت صصن يف اللغة العربية ولرائ تدريسها (ملح
.6
ضب الم غ رات الدخ ل
 -2املتغري املستقل :استعماس نصوص ادبية (اثرائية .
 -1املتغري التاب  :مادة قواعد اللغة العربية.
 -7املتغريات الدخيلة الي قد كدد سالمي التصميو الداخلية واخلارجية.
م يتعرض البح احلا اىل اي حادل يعرقل سري التجربة وال اي متغري متعل بالنمو البايلوج
والنفس وضب هذا املتغري باعتماد الباح اداة واحدة (اختبار بعديان وم حيصل اي متغري دخيل
بالنسبة للندثار التجريا هذا بالنسبة للمتغريات الدخيلة.
اما بالنسبة للمتغريات الي حتدد السالمة اخلارجية للتصميو التجريا سيطر الباح عل تفاعل
املتغري املستقل و ي ات االختبار وعمل الباح عل احلد من االجراءات التجريبية وذلك در الباح
نفس جمموعي البح واحلرص عل سرية البح اتف الباح م ادارة املدرسة عل ان ال نرب
الطالب عن لبيعة البح ومت تواي احلص والسيطرة عل هذا املتغري من خالس تدريس جمموعي
البح يف اليو نفس وسيطر الباح عل متغري املادة الدراسية مبساواة جمموعي البح يف عدد
املوضوعات الي قدمت هلو ولبقت التجريبية يف مدرسة واحدة ومدة التجربة واحدة بالنسبة
للمجموعتن اذ بدأت بتاري  1026/20/11وانتهت بتطبي االختبار بتاري 1026/21/11
وكذلك الوسائل التعليمية متشاهة
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اسلو اجراء ال جرب
بعد ضب الباح املتغريات ،در لالب اجملموعتن املواضي احملددة مسبقان إذ در اجملموعة
التجريبية (ب بطريقة استعماس النصوص االدبية (االثرائية اما اجملموعة الضابطة (د فقد درست
بالطريقة التقليدية
تطبيق االختبار

(7

بعد ان انتهت جمموعتا البح من االختبار ،مج الباح االورات وصححها وكانت النتائ امللح

الوسائل االحصائية

حتليل التباين االحادي ،مرب كاي ،معادلة معامل الصعوبة ،معامل التميي  ،لريقة شيفية ،معادلة
كودر.
الفصل الرابع :يرض النتائج وتفسيرها
عرض النتائج:

النتائ الي اسفر عنها البح يف اجلدوس (7
جدوس (7
املتوس احلساي والتباين واالارا املعياري والقيمتان التائيتان لتحصيل جمموعي البح يف اختبار
التحصيل البعدي
مستوى
القيمة التائية
املتوس
االارا
الداللة
التباين
العدد
اجملموعة
احلساي
املعياري
اجلدولية
احملسوبة
0805
دالة
148377 48776 608278
70
التجريبية
احصائيان
عند
18000 18440
118277 38062 698581
70
الضابطة
مستوى
0805
يتضع من اجلدوس ( ، 7ان متوس درجات لالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا مادة قواعد اللغة
العربية بطريقة استعماس النصوص االدبية (االثرائية بلل ( 148377بتباين مقدار ( 608278أما
الضابطة مبتوس ( 118277وبتباين مقدار ( 698581وعند استعماس االختبار التائ ملعرفة داللة
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الفرت بن جمموعي البح  ،ظهر ان هناإ فرت ذو داللة احصائية عند مستوى ( 0805بالدرجة
احملسوبة ( 10440وه أعل من القيمة اجلدولية البالغة (. 18000
وبذلك ترفت الفرضية الصفرية الي تن عل ان ال يوجد فرت ذو داللة احصائية بن متوس
حتصيل اجملموعة الي درست قواعد اللغة العربية بطريقة استعماس نصوص ادبية (اثرائية ومتوس حتصيل
اجملموعة الي تدر مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية
تفسري النتائج:

يف ضوء ما مت عرض من نتائ تبن ان استعماس اسلوب النصوص االدبية (االثرائية قد أثبتت فعاليت
يف تدريس قواعد اللغة العربية يف الصف الراب العلم ويرى الباح ان الطريقة امل ل يف تفسري النتائ
تكون وف فرضيات البح وكما يتيت:
التحصيل:
يعتقد الباح ان تفوت اجملموعة التجريبية عل اجملموعة الضابطة يف متوس التحصيل قد يعود اىل
االسباب االتية:
 -2ان الطالب يف املرحلة االعدادية مييلون اىل اعماس الفكر اك ر من غريهو من حي النرر اىل
اتية الشكل وقدركو عل اكتساب مهارة استعماس النصوص االدبية االثرائية ،وأجد ان اثران ااابيان هلذا
االستعماس ،وكلما كان االستعماس أك ر ساعد الفرد عل اكتساب اخلربة احلقيقية عن لري املمارسة
العملية (بلقيس ،2981 ،ص. 191
 -1ان الطالب يف مرحلة االعدادية وجدوا يف اسلوب (استعماس النصوص االدبية ان يرهر
قدراكو النحوية ويشجعهو عل التنافس من خالس اشراكهو يف استعماس النصوص االدبية (االثرائية
وهذا ما حرص الباح عل مراعات .
فاحلركات ه الي حتدد وصيغة اجلملة و نحها معناها وبذلك ت داد قيمة احلركة بوصفها العامل
احلاسو يف خل الكلمة العربية (شاهن ،2980 ،ص . 67وهذا يعين ان املعق االسا للكلمة يشار
الي غالبان باألصوات الصامتة اما احلركات بصورة عامة فإن وضيفتها حتديد املعق العا وتوجيه وجهات
خاصة (وايف ،2966 ،ص. 25
يف معرفة املعلومات وخ ينها بل هو نشاط قوام تنريو االشياء وان
فالتعلو ليس شيةان اليان يتل
هذا التنريو ي داد م تكرار استعماس النصوص وبالتا اكتشا عالقات ،داخل الرتكي أو ان بينهما
بطريقة معينة تسهل عملية الفهو واالدراإ (توت ،2986 ،ص. 106
فالقواعد النحوية ليست معلومات جمردة تضا اىل الذخرية اللغوية وامنا ه وسيلة الستقامة اللسان
عل اسالي معينة فإن م تلخذ بالتدري والتطبي واالستعماس املتكرر فال يكون للقواعد النحوية اي
مرهر من مراهر احلياة (ابراهيو ،2931 ،ص25
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الفصل الخامس :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
االستنتاجات:

يف ضوء النتائ الي توصل اليها البح ميكن استنتا اآليت:
 -2ان اسلوب استعماس النصوص االدبية (االثرائية يف تدريس قواعد اللغة العربية أفضل من
الطرائ التقليدية وذلك ملا اسفرت عن الدراسة احلالية من تفوت اجملموعة التجريبية عل اجملموعة
الضابطة.
 -1اتف البح احلا م ما ذهبت الي ادبيات النحو العري وادبيات لرائ تدريس اللغة
العربية من ابراا أتية الشكل ومكانت يف الدراسة النحوية.
 -7ان اسلوب استعماس النصوص االدبية (االثرائية يلدي اىل فهو املسائل النحوية واستيعاها
ألن يفض اىل املعق واالفصام عن القاعدة النحوية.
التوصيات:

 -2اعتماد اسلوب استعماس النصوص االدبية (االثرائية ليس يف تدريس قواعد اللغة العربية
فحس بل ا توظيف فحس بل ا توظيف مجي فروع اللغة العربية يف معاجلة القواعد النحوية
وذلك باستعماس النصوص االدبية (االثرائية .
 -1اعادة النرر يف منه قواعد اللغة العربية حبي يتضمن استعماس نصوص ادبية اخرى يف فاية
كل موضوع من موضوعاكا.
 -7تتكيد جانا الفهو واالستيعاب عند تدريس مادة قواعد اللغة العربية وابعاد الطلبة من حفظ
قواعد صماء ال روم فيها وال حياة.
املقرتحات:

يقرتم الباح استكماالن هلذا البح اجراء الدراسات اآلتية:
 -2دراسة يفاثلة عل مراحل دراسية اخرى يف املادة نفسها او مواد دراسية اخرى.
 -1دراسات اخرى تتناوس عالقة استعماس النصوص االدبية االثرائية مبتغريات اخرى كالتفكري
الناقد م الن.
المصادر
 .2القرآن الكر
 .1ابراهيو ،امحد ابو بكر ،دراسة حوس مشكالت اللغة العربية يف التعليو العا  ،االدارة العامـة للمنـاه
والكت املدرسية ،دولة االمارات. 2981 ،
 .7ابن جين ،ابو الفتع ،ع مان (ت 797هـ  ،اخلصائ  ،حتقي  :حممد عل النجـار ،2 ،ط ،6دار
الشلون ال قافية العامة ،بغداد.2990 ،
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 .6ابن خلدون ،عبد الرمحن ،املقدمة ،ط ،6دار ،احياء الرتال العري ،بريوت ،لبنان( ،ب .ت .
 .5ابن منرور ،ابو الفضل مجاس الدين حممد بن مكر (322هـ  ،لسان العرب ،27 ،22 ،2 ،دار
صادر بريوت ،لبنان( ،بدون تاري .
 .4احتاد املعلمن العـرب ،املـل ر التاسـ  ،تطـوير تعلـيو اللغـة العربيـة ،ط ،2دار املنـاه للطباعـة والنشـر،
عا .1002
 .3بلقيس ،أمحد وتوفي مرع  ،امليسر يف علو النفس الرتبوي ،ط ،2دار الفرقان ،عمان. 2981 ،
 .8بياجي  ،جان ،اللغة والفكر عند الطفل ،ترمجة :أمحد عـ ت ،ط ،2مكتبـة النهضـة املصـرية ،القـاهرة،
. 2956
 .9التكـريي ،خولــة كــر ياســن ،اثــر تــدريس قواعـد اللغــة العربيــة باســتعماس الرســو البيانيــة يف التحصــيل
واســتيفاء املعلومــات وجتنـ اخلطــت النحــوي ،جامعــة بغــداد ،كليــة الرتبيــة ابــن رشــد ،بغــداد،2998 ،
(الروحة غري منشورة .
 .20توت ،حمي الدين ،وعبد الرمحن عد  ،اساسيات علو النفس الرتبوي ،نشر جون رايل . 2986 ،
 .22ال ع ــالا ،اب ــو منص ــور عب ــد املل ــك مح ــد ،فق ـ اللغ ــة وس ــر العربي ــة ،املكتب ــة التجاري ــة الك ــربى ،مص ــر،
. 2974
 .21اجلمهوري ــة العراقي ــة ،واارة الرتبي ــة ،لرائ ـ ت ــدريس اللغ ــة العربي ــة للص ــفن االوس وال ــاين معاه ــد اع ــداد
املعلمن ،ط ،2مطبعة ملسسة ال قافة العاملية ،بغداد. 2938 ،
 .27حسن ،عبا  ،اللغة والنحو بن القد واحلدي  ،دار املعار مبصر ،القاهرة. 2944 ،
 .26احلمبالل  ،عل  ،ابو الفتوم التونس  ،االصوس احلدي ة لتـدريس اللغـة العربيـة والرتبيـة الدينيـة ،ط،7
دار النهضة العربية ،القاهرة. 2935 ،
 .25ال ـ دليم  ،كام ــل حمم ــود جن ــو ،اس ــلوب املواق ــف التعليمي ــة وأث ــر يف حتص ــيل تالمي ــذ الص ــف اخل ــامس
االبتدائ يف قواعد اللغة العربية ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية (ابن رشد ( ، 2989 ،الروحـة دكتـورا
غري منشورة .
 .24ال وبع  ،عبد اجلليل ،مناه البح يف الرتبية ،2 ،مطبعة جامعة بغداد. 2982 ،
 .23الســامرائ  ،حــامت ل ـ حســن ،أثــر جت ئــة القواعــد النحويــة وتطبيقهــا يف حتصــيل للبــة الصــف االوس
متوس  ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ابن رشد( ، 2995 ،الروحة دكتورا غري منشورة .
 .28ــك ،حمم ــد ص ــاش ،فـ ــن الت ــدريس اللغ ــة العربي ــة والرتبيـ ــة الديني ــة ،ط ،7مطبع ــة االجنل ــو املص ـ ـرية،
. 2949
 .29ش ــاهن ،عب ــد الص ــبور ،امل ــنه الص ــويت للبني ــة العربي ــة ،ملسس ــة الرس ــالة للطباع ــة والنش ــر ،ب ــريوت،
. 2980
 .10الع اوي ،نعمة رحيو ،اصوس تدريس النصوص االدبية ،مكت املنتصر للطباعة ،بغداد. 2988 ،
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 .12الفراهيـدي ،عبـد الــرمحن اخلليـل بـن أمحــد (280ه ـ كتــاب العـن ،حتقيـ  :مهــدي املم وحـ وابـراهيو
السامرائ  ،7 ،دار الرشيد للنشر ،بغداد. 2982 ،
 .11قورة ،حسن ،تعليو اللغة العربية ،ط ،1دار املعار  ،القاهرة. 2931 ،
 .17مصــطف  ،عبــد ا) عل ـ  ،مهــارات اللغــة العربيــة ،آرا للدراســات والنشــر والتواي ـ  ،عمــان ،االردن،
. 2936
 .16املنطقــة العربيــة للرتبيــة وال قافــة والعلــو  ،تطــوير منــاه تعلــيو القواعــد النحويــة وأســالي التفكــري يف
مراحل التعليو العا يف الولن العري ،تونس. 2987 ،
 .15املنرمــة العربيــة للرتبيــة وال قافــة والعلــو  ،تطــوير منــاه تعلــيو القواعــد النحويــة وأســالي التعبــري يف
مراحل التعليو ال انوي يف الولن العري ،تونس. 2987 ،
 .14املوس  ،فاد ،جملة الرتبية ،رأي يف رسو منها النحو ،اللجنة الولنية القطرية للرتبية وال قافة والعلو ،
العدد الراب عشر. 2934 ،
 .13جنــار ،فريــد جربائيــل وآخــرون ،قــامو الرتبيــة وعلــو الــنفس الرتبوي،منشــورات دار الرتبيــة ،بــريوت،
. 2940
 .18ه ــادي ،خال ــد رائ ــد ،أث ــر اس ــت دا اآليـ ـات القرآني ــة ،أم ل ــة وع ــرض – يف حتص ــيل ل ــالب املرحل ــة
االعدادية يف قواعد اللغة العربية ،جامعة بابل ،كلية املعلمن. 1001 ،
 .19وايف عل عبد الواحد ،فق اللغة ،ط ،1مكتبة النهضة املصرية. 2966 ،
المعحق

ت

ملح (2
درجات جمموعي البح ملادة اللغة العربية للصف ال ال املتوس
اجملموعة
اجملموعة
اجملموعة
ت
ت
ت
الضابطة
التجريبية
التجريبية

اجملموعة
الضابطة

2

32

24

52

2

30

24

52

1

50

23

51

1

52

23

51

7

80

28

42

7

43

28

40

6

53

29

46

6

41

29

81

5

47

10

81

5

49

10

31

4

45

12

50

4

51

12

32
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3

49

11

52

3

45

11

40

8

37

17

52

8

39

17

51

9

40

16

40

9

34

16

52

20

44

15

53

20

44

15

41

22

36

14

32

22

50

14

45

21

41

13

31

21

50

13

33

27

49

18

45

27

59

18

46

26

35

19

50

26

32

19

43

25

45

70

80

25

35

70

59

اجملموع

2914

اجملموع

2903

املتوس احلساي

4681

املتوس احلساي

478544

االارا املعياري

98458

االارا املعياري

98187

التباين

978147

التباين

848238
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درجات االختبار القبل للمجموعتن
اجملموعة
اجملموعة
ت
ت
الضابطة
التجريبية

ت

اجملموعة
الضابطة

ت

اجملموعة
التجريبية

9

2

23

24

5

2

25

24

1

9

23

9

1

8

23

24

24

28

25

7

20

28

27

7

9

29

3

6

21

29

8

6
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5

20

10

25

5

26

10

8

4

27

12

9

4

28

12

27

3

20

11

7

3

22

11

9

8

24

17

25

8

26

17

20

9

20

16

3

9

3

16

21

20

21

15

22

20

24

15

8

22

20

14

20

22

20

14

22

21

21

13

26

21

9

13

9

27

25

18

9

27

27

18

20

26

21

19

27

26

3

19

27

25

26

70

24

25

22

70

20

ت

اجملموع

763

اجملموع

710

املتوس احلساي

228544

املتوس احلساي

208444

االارا املعياري

78052

االارا املعياري

18991

التباين

98721

التباين

88955
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اجملموعة
اجملموعة
اجملموعة
اجملموعة
ت
ت
ت
الضابطة
الضابطة
التجريبية
التجريبية

2

16

24

28

2

29

24

12

1

77

23

19

1

10

23

20
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7

77

28

28

7

72

28

11

6

15

29

18

6

71

29

9

5

77

10

25

5

10

10

27

4

14

12

18

4

27

12

16

3

14

11

20

3

17

11

15

8

76

17

13

8

25

17

25

9

75

16

19

9

14

16

23

20

74

15

29

20

18

15

19

22

13

14

72

22

24

14

70

21

74

13

10

21

76

13

23

27

13

18

17

27

12

18

28

26

74

19

72

26

12

19

70

25

13

70

71

25

76

70

72

اجملموع

801

اجملموع

446

املتوس احلساي

148377

املتوس احلساي

118277

االارا املعياري

48776

االارا املعياري

38062

التباين

608218

التباين

698581

ملحظ  :احلد االعل لدرجات االختبار ( 60درجة واحلد االدى (صفر درجة
ملح (6
قائمة بت اء السادة اخلرباء الذين استعان هو الباح يف اجراء البح
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ت

اسو اخلبري

اللق العلم

د .حسن عل فرحان

استاذ

ط.ت .لغة عربية

د .ماجد حممد الدفاع

استاذ

علو النفس

د .سعد عل ااير

استاذ

ط.ت .لغة عربية

×

د .رحيو عل صاش

استاذ مساعد

ط.ت .لغة عربية

×

×

د .حسن خلباص محادي

استاذ مساعد

ط.ت .لغة عربية

×

×

د .خضري عبا دروي

استاذ مساعد

أدب

×

×

د .أمحد جبار

مدر

ط.ت .لغة عربية

×

×

د .عل حسن يوسف

مدر

أدب

×

×

د .صبيع كر الكناين

مدر

علو النفس

الت ص

املوضوعات

×

اخلط

احلكمات

×

×

×

×

×

×
×
×

×

د .غامن كامل احلسناوي

مدر

لغة

×

×

د .خالد مرع حسن

مدر

أدب

×

×

د .عمار سلمان عبيد

مدر

أدب

×

×
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ملحق ()2

استبانة آراء اخلرباء يف صالحية اخلط التدريسية
االستاذ الفاضل ...احملرت
السال عليكو ورمحة ا) وبركات
يرو الباح دراسة (استعماس النصوص االدبية االثرائية يف حتصيل لالب الراب العلم يف مادة
قواعد اللغة العربية وملا كان البح احلا يتطل اعداد وخط امنوذجية لتدريس موضوعات كتاب
قواعد اللغة العربية املقرر لصف الراب العلم توضع خطوات الدر فقد اعد الباح خطتن امنوذجتن
لتدريس موضوع ج الفعل املضارع (االدوات الي جت فعالن واحدان  .وعل اآليت:
 -2خطة تدريسية امنوذجية عل وف اسلوب استعماس النصوص االدبية االثرائية.
 -1خطة تدريسية امنوذجية تقليدية.
ونرران ملا تتمتعون ب من خربة علمية يف هذا اجملاس ،يض الباح بن ايديكو اخلطتن االمنوذجيتن
راجيان التفضل بتبداء آرائكو السديدة ومالحراتكو القيمة يف مدى صالحياكا.
م شكري وامتناين
الباح
خطة امنوذجية لتدريس موضوع ج الفعل املضارع
(االدوات الي جت فعالن واحدان
اليو والتاري :
املادة :قواعد اللغة العربية
الصف :الراب العلم
املوضوع :ج الفعل املضارع
الشعبة:
(االدوات الي جت فعالن واحدان
األهدا العامة :السنة الطلبة وعصمتهو من اخلطت يف الكال وتنمية قدركو اللغوية وصقل اذواقهو
االدبية بفضل ما يدرسون من االم لة والرتاكي فيما يسمعون ويقرأون (واارة الرتبية ،ص. 42
االهدا السلوكية :جعل الطال قادران عل أن
 -2يعر الفعل املضارع اجمل و بإسلوب اخلاص
 -1يذكر عالمات ج الفعل املضارع.
 -7يذكر االدوات الي جت فعالن مضارعان واحدان
 -6حتديد املعق الذي تفيد كل اداة من االدوات الي جت فعالن واحدان.
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 -5يعط ام لة جديدة حتتوي عل افعاس مضارعة جم ومة
 -4ميي بن االدوات الي تنص الفعل املضارع االدوات الي جت الفعل املضارع
الوسائل التعليمية :الكتاب املقرر ،السبورة ،القلو امللون
خطوات الدر :
 -2التمهيد :ابدأ بطرم عدد من االسةلة عل الطالب عن املوضوع الساب من اجل است ارة
دوافعهو وكيةة اذهافو للدر اجلديد وعل النحو اآليت:
املدر  :اع ائ الطالب درسنا يف الدر الساب موضوع نص الفعل املضارع وتعرفنا عل ادوات
وعرفنا ان لكل اداة فائدة معينة فمن منكو يستطي ان يعدد ادوات النص
الطال  :ان ،لن ،ك ...،
املدر  :من منكو يستطي ان يعطينا م االن يكون في الفعل املضارع املنصوب معتل اآلخر بالواو او
الياء.
الطال  :أنا مبكران ك
أصحو مبكران
َ
املدر  :من منكو يستطي ان يعطينا م االن يكون في الفعل املضارع املنصوب من االفعاس اخلمسة.
الطال  :قرر العراقيون ان يعلموا العدو كيف تكون البسالة.
املدر  :اع ائ الطالب درسنا هلذا اليو يتناوس حالة اخرى من حاالت اعراب الفعل املضارع وه
اجل .
فدرسنا اليو (ج الفعل املضارع والذي سنتعر من خالل اىل االدوات الي جت فعالن واحدان
وعالمات اجل .
 -1العرض:
يف هذ اخلطوة اعرض االم لة الي تتضمن افعاالن مضارعة جم ومة بعالمات تلفة وتدوينها عل
السبورة وتكون تلك االم لة من الكتاب او ما يضا اليها من نصوص اخرى كما يتيت:
نسمع للعدو بتدنيس ارضنا.
 -2م
ْ
ينرو صفوف .
 -1اندحر العدو وملّا ْ
((وال َْ ِ ِيف األ َْر ِ
ض َمَرحان (االسراء 73 /
 -7قاس تعاىلَ :
فلرب مغلوب هوى ت ارتق
 -6قاس الشاعر(( :ال تيتسوا ان تسرتدوا جمدكو
((ولْيَ ْح فك ْو أ َْه فل ا ِإل ِْجن ِيل ِمبا أَنْـَ َس ا)ف فِي ِ (املائدة 63 /
 -5قاس تعاىلَ :
بعد تدوين االم لة اقرأها م الضب بالشكل وبعد االنتهاء من قراءكا الل من الطالب قراءكا
واشرم معناها بإااا.
(نسمع وال اين
املدر  :لو نررنا اىل االم لة لوجدنا يف كل منها فعالن مضارعان فف امل اس االوس
ْ
(حيكو .
(ينرو وال ال ( ِ ويف الراب (تيتسوا ويف اخلامس
ْ
ْ
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(نسمع
ولكن هذ االفعاس جاءت يف حالة اعرابية غري حالة الرف والنص واشري اىل الفعل االوس
ْ
فتستس :أين ذهبت الضمة ؟ فتجي  :أفا قطعت وج مت .ت انتقل اىل امل اس ال اين
وأصل
(نسمع  ،ف
ف
قطعت أيضان ،ت انتقل اىل امل اس ال ال والفعل
(ينرو وإن حركت
(ينرو فتصل
ْ
فتشري اىل املضارع ْ
ف
املضارع ( ِ وأستس :ما أصل الفعل ؟ فيجي أحد الطالب ( ش حذ حر العلة (الياء ت
انتقل اىل امل اس الراب وأشري اىل الفعل املضارع (تيتسوا وأصل ِ تيتسون فتستس :ما هو التغري الذي حدل
يف الفعل ؟ فيجي أحد الطالب :حذفت النون من آخر وهكذا م بقية األم لة.
(نسمع فبعد ان كانت الضمة اصبحت
واآلن نعود اىل االداة (مْ ونلحظ افا قطعت حركة الفعل
ْ
عالمة السكون ،فه ج مت الفعل اي قطعت  ،فاجل يعين قط احلركة ت أستس :ماذا فعلت (مْ يف
امن الفعل أيضان ؟ فيجي احد الطالب :نف وج وقل  ،والفعل
(نسمع فعل مضارع جم و بـ(مْ
ْ
وعالمة ج م السكون وهذا يعين ان اداة اجل عندما تدخل عل الفعل املضارع الصحيع اآلخر فإفا
جت م وعالمة ج م السكون .وعندما تدخل عل الفعل املضارع املعتل فإفا حتذ حر العلة وعندما
تدخل عل الفعل املضارع من االفعاس اخلمسة حتذ النون وهكذا م بقية االم لة.
وبعد االنتهاء من شرم املوضوع ابدأ ةطوة استعماس النصوص االدبية االثرائية وذلك بتدوين جمموعة
من االم لة عل السبورة واخلاصة الفعل املضارع وارك عل االفعاس املضارعة اجمل ومة الي يتضمنها
كل م اس وه كما يتيت:
ِ
َحد (االخالص 6 -7 /
 -2قاس تعاىلَ (( :مْ يَل ْد َوَمْ يفولَ ْد * َوَمْ يَ فك ْن لَ ف فكفوان أ َ
 -1انته وقت االمتحان وملا ين ِ الطال اجابت .
 -7قاس رسوس ا) (( :ال تعلموا العلو لتماروا ب السفهاء .
وان ا الفعل لوس التجارب
 -6قاس الشاعر(( :ام تر ان الفعل اين ألهل
إال تقدم وجي من الرع
 -5قاس الشاعر(( :م يغ و أرض وم ينهد اىل بلد
((ولْيَكْتف ْ بـَْيـنَ فك ْو كاتِ بِالْ َع ْد ِس (البقرة 181 /
 -4قاس تعاىلَ :
تفتع بابان يعيبك سد .
 -3ال ْ
مفتقر
 -8قاس الشاعر(( :ال حتسبوين غنيان عن مودتكو
إين اليكو وإن ايسرت ف
فف امل اس االوس ألل من أحد الطالب ضب الن وبعد ضبط استل  :ملاذا وضعت السكون يف
يكن ،ألفا مسبوقة بتداة اجل (مْ وه افعاس صحيحة اآلخر.
آخر االفعاس (يل ْد ،يول ْدْ ،
املدر  :أين فاعل هذ االفعاس ؟ فيجي احد الطالب :ضمري مسترت تقدير هو يعود عل لفظ
اجلاللة.
ت انتقل اىل امل اس ال اين والل من احد الطالب بيان اداة اجل والفعل املضارع اجمل و (انته وقت
االمتحان وملا ين ِ الطال اجابت فيجي اداة اجل (مْ والفعل املضارع اجمل و (ين ِ اي بوض كسرة
بدس حر العلة الياء ت الل من احد الطالب قراءة الن قراءة مضبولة الشكل.
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(ال تعلموا العلو لتماروا ب السفهاء وقوس :تلحرون
ت انتقل اىل امل اس ال ال وهو قوس النا
الفعلن (تعلموا ،اروا قد تشاها يف ضب آخرتا ،ما السب ؟ اي احد الطالب (تعلموا دخلت
علي (ال الناصبة فج وعالمة ج م حذ النون الن من االفعاس اخلمسة .واي لال اخر الفعل
( اروا هو ايضا جم وعالمة ج م حذ النون الن مسبوت (بال االمر املدر  :ال ..هذ ليس ال
المر فيجي لال اخر امنا (ال التعليل  ،جيد وال التعليل تنص الفعل وقلنا ان الفعل اذا كان من
االفعاس اخلمسة ينص حبذ النون ،املدر  :اين فاعل الفعل (تعلموا ؟ فيجي احد الطالب
(الواو  ،احسنت (الواو ضمري متصل مبين يف حمل رف فاعل ،والعلو مفعوس ب منصوب وعالمة نصب
الفتحة الراهرة عل اخر .
وهكذا م بقية االم لة يف النصوص االدبية االثرائية من خالس بيان موق الكلمة االعراي والتشديد
عل ضرورة وض احلركة عل اخر كل كلمة سواء كان اثناء الكتابة او اثناء اللفظ.
 -7استنتا القاعدة:
يف هذ اخلطوة يستنت املدر م الطالب القاعدة الرئيسية ويكتبها عل السبورة ة واضع
وكاآليت:
اجل يعين القط  ،قط احلركة او احلر .
أ
ب ا الفعل املضارع اذا سبق أحدى ادوات اجل .
االدوات الي جت فعالن واحدان ه :
مْ :حر ج ونف وقل .
o
ملا :حر نف وج وقل .
o
ّ
ال الناهية :حر ج يطل ب الكف عن العمل.
o
ال االمر :حر ج يطل ب حصوس الفعل.
o
عالمات ج الفعل املضارع ه :
د
السكون :اذا كان صحيع اآلخر.
o
حذ حر العلة :اذا كان معتل اآلخر.
o
حذ النون :اذا كان من االفعاس اخلمسة.
o
الواج البيي :الل من الطالب حل التمرينات املوجودة يف الكتاب املقرر م التتكيد عل ضب
آخر الكلمة أثناء حل التمارين واعطيهو ارين اثرائية اخرى والل حلها ايضان
خطة امنوذجية لتدريس موضوع ج الفعل املضارع
(االدوات الي جت فعالن واحدان
عل وف االسلوب التقليدي بصوركا النهائية
اليو والتاري :
املادة :قواعد اللغة العربية
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الصف :الراب العلم
املوضوع :ج الفعل املضارع
الشعبة:
(االدوات الي جت فعالن واحدان
األهدا العامة :تقو السنة الطلبة وعصمتهو من اخلطت يف الكال وتنمية قدركو اللغوية وصقل
اذواقهو االدبية بفضل ما يدرسون من االم لة والرتاكي فيما يسمعون ويقرأون.
االهدا السلوكية :جعل الطال قادران عل أن
 -2يعر الفعل املضارع اجمل و بإسلوب اخلاص
 -1يذكر عالمات ج الفعل املضارع.
 -7يذكر االدوات الي جت فعالن مضارعان واحدان
 -6حتديد املعق الذي تفيد كل اداة من االدوات الي جت فعالن واحدان.
 -5يعط ام لة جديدة حتتوي عل افعاس مضارعة جم ومة
 -4ميي بن االدوات الي تنص الفعل املضارع االدوات الي جت الفعل املضارع
الوسائل التعليمية :الكتاب املقرر ،السبورة ،القلو امللون
خطوات الدر :
 -2التمهيد :ابدأ بطرم عدد من االسةلة عل الطالب عن املوضوع الساب من اجل است ارة
دوافعهو وكيةة اذهافو للدر اجلديد وعل النحو اآليت:
املدر  :اع ائ الطالب درسنا يف الدر الساب موضوع نص الفعل املضارع وتعرفنا عل ادوات
وعرفنا ان لكل اداة فائدة معينة فمن منكو يستطي ان يعدد ادوات النص
الطال  :ان ،لن ،ك ...،
املدر  :من منكو يستطي ان يعطينا م االن يكون في الفعل املضارع املنصوب معتل اآلخر بالواو او
الياء.
الطال  :أنا مبكران ك أصحو مبكران
املدر  :من منكو يستطي ان يعطينا م االن يكون في الفعل املضارع املنصوب من االفعاس اخلمسة.
الطال  :قرر العراقيون ان يعلموا العدو كيف تكون البسالة.
املدر  :اع ائ الطالب درسنا هلذا اليو يتناوس حالة اخرى من حاالت اعراب الفعل املضارع وه
اجل .
فدرسنا اليو (ج الفعل املضارع والذي سنتعر من خالل اىل االدوات الي جت فعالن واحدان
وعالمات اجل .
 -1العرض:
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يف هذ اخلطوة اعرض االم لة الي تتضمن افعاالن مضارعة جم ومة بعالمات تلفة وتدوينها عل
السبورة وتكون تلك االم لة من الكتاب او ما يضا اليها من نصوص اخرى كما يتيت:
نسمع للعدو بتدنيس ارضنا.
 -4مْ
ْ
 -3اندحر العدو وملا ينرو صفوف .
((و ّال َْ ِ ِيف األ َْر ِ
ض َمَرحان (االسراء 73 /
 -8قاس تعاىلَ :
فلرب مغلوب هوى ت ارتق
 -9قاس الشاعر(( :ال تيتسوا ان تسرتدوا جمدكو
ِ
((ولْيَ ْح فك ْو أ َْه فل ا ِإل ِْجن ِيل ِمبا أَنْـَ َس ا)ف في ِ (املائدة 63 /
 -20قاس تعاىلَ :
بعد تدوين االم لة اقرأها م الضب بالشكل وبعد االنتهاء من قراءكا الل من الطالب قراءكا
واشرم معناها بإااا.
(نسمع وال اين
املدر  :لو نررنا اىل االم لة لوجدنا يف كل منها فعالن مضارعان فف امل اس االوس
ْ
(حيكو .
(ينرو وال ال ( ِ ويف الراب (تيتسوا ويف اخلامس
ْ
ْ
(نسمع
االوس
الفعل
اىل
اشري
و
النص
و
الرف
حالة
غري
ابية
ر
اع
حالة
يف
جاءت
االفعاس
هذ
ولكن
ْ
فتستس :أين ذهبت الضمة ؟ فتجي  :أفا قطعت وج مت .ت انتقل اىل امل اس ال اين
وأصل
(نسمع  ،ف
ف
قطعت أيضان ،ت انتقل اىل امل اس ال ال والفعل
(ينرو وإن حركت
(ينرو فتصل
ْ
فتشري اىل املضارع ْ
ف
املضارع ( ِ وأستس :ما أصل الفعل ؟ فيجي أحد الطالب ( ش حذ حر العلة (الياء ت
انتقل اىل امل اس الراب وأشري اىل الفعل املضارع (تيتسوا وأصل ِ تيتسون فتستس :ما هو التغري الذي حدل
يف الفعل ؟ فيجي أحد الطالب :حذفت النون من آخر وهكذا م بقية األم لة.
(نسمع فبعد ان كانت الضمة اصبحت
واآلن نعود اىل االداة (مْ ونلحظ افا قطعت حركة الفعل
ْ
عالمة السكون ،فه ج مت الفعل اي قطعت  ،فاجل يعين قط احلركة ت أستس :ماذا فعلت (مْ يف
امن الفعل أيضان ؟ فيجي احد الطالب :نف وج وقل  ،والفعل
(نسمع فعل مضارع جم و بـ(مْ
ْ
وعالمة ج م السكون وهذا يعين ان اداة اجل عندما تدخل عل الفعل املضارع الصحيع اآلخر فإفا
جت م وعالمة ج م السكون .وعندما تدخل عل الفعل املضارع املعتل فإفا حتذ حر العلة وعندما
تدخل عل الفعل املضارع من االفعاس اخلمسة حتذ النون وهكذا م بقية االم لة.
 -7استنتا القاعدة:
يف هذ اخلطوة يستنت املدر م الطالب القاعدة الرئيسية ويكتبها عل السبورة ة واضع
وكاآليت:
اجل يعين القط  ،قط احلركة او احلر .
ه
ا الفعل املضارع اذا سبق أحدى ادوات اجل .
و
االدوات الي جت فعالن واحدان ه :
ا
مْ :حر ج ونف وقل .
o
ملا :حر نف وج وقل .
o
ّ
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ال الناهية :حر ج يطل ب الكف عن العمل.
o
ال االمر :حر ج يطل ب حصوس الفعل.
o
م عالمات ج الفعل املضارع ه :
السكون :اذا كان صحيع اآلخر.
o
حذ حر العلة :اذا كان معتل اآلخر.
o
حذ النون :اذا كان من االفعاس اخلمسة.
o
الواج البيي :الل من الطالب حل التمرينات املوجودة يف الكتاب املقرر م التتكيد عل ضب
آخر الكلمة أثناء حل التمارين.
ملحق ()6

استبانة يف آراء اخلرباء بشتن صالحية فقرات اختبار التحصيل البعدي
األستاذ الفاضل ...احملرت
السال عليكو ورمحة ا) وبركات .
يرو الباح إجراء حب بـ(أثر استعماس النصوص االدبية االثرائية يف حتصيل لالب الصف الراب
العلم يف مادة قواعد اللغة العربية  .ويتطل ذلك بناء اختبار حتصيل موضوع لقيا اثر استعماس
النصوص االدبية االثرائية يف حتصيل عينة البح يف املوضوعات االثرائية (الفعل املاض  ،والفعل املضارع،
رفع ونصب وج م  ،باالدوات الي جت فعالن واحدان والي جت فعلن .
وملا مْ ا ْد الباح اختباران حتصيليان جاه ان وموضوعيان َّ
أعد اختباران حتصيليان ليطبق عل عينة البح
بعد التجربة ،ومن أجل أن يكون هذا االختبار صادقان لقيا حتصيل الطالب (عينة البح يض
الباح بن ايديكو هذا االختبار.
راجيان إبداء مالحراتكو يف صياغت ِ وصالحيت ومالءمت ِ لقيا ما وض ل .
م ج يل الشكر واالمتنان
الباح
اختبار التحصيل البعدي بصيغت النهائية
االس ــو ال الث :
الصف والشعبة:
التاريـ :
ال من:
ملحظ :االجابة عل ورقة االسةلة نفسها.
ع ي ي الطال :
بن يديك ( 10فقرة اختبارية من نوع االختبار من متعدد ل حمتوى املادة الي درستها من كتاب
قواعد اللغة العربية وحتت كل فقرة أرب اجابات ،املطلوب قراءة كل فقرة بدقة واالجابة عليها بوض دائرة
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حوس احلر الذي مي ل االجابة الصحيحة وال ترتإ اي فقرة بال اجابة.
م اس :االداة الي تنص الفعل املضارع ه :
د ملا
لن
ب أي
أ م
 -2عالمة نص الفعل املضارع املعتل اآلخر بالواو أو الياء
د الفتحة
الفتحة الراهرة
أ الفتحة املقدرة للتعذر ب حذ الواو او الياء
املقدرة لل قل
 -1االداة الي تفيد الفعل املضارع يف ال من املستقبل ه :
د ما
ملا
أ لن
ب مْ
ّ
من:
ْ
ينجع تعرب ْ
 -7يف قولنا (من حيرت ْ
د
مبتدأ
ب خرب مقد
أ حر جر
مفعوس ب
 -6تكون صيغة فعل االمر من
الفعل املاض (رم َ
ِ
ب ار
د ارم ِ
أ ارم ْ
ارم َ
 -5يبق فعل االمر إذا كان معتل اآلخر عل :
د حذ حر العلة
الفتع
ب حذ النون
أ السكون
(ليحاسنب كل واحد نفس ف ه :
 -4الال يف قولنا:
َّ
د ال االمر
حر جر
ب ال التعليل
أ ال اجلحود
 -3ستدر معك ،إذ سو  .........بك ،اخرت الفعل املناس للفراا:
د اتشر ِ
ب اتشر ْ
اتشر َ
أ اتشر ف
 -9إذا سبقت (مْ الفعل املضارع (يدعو تكون صيغت ف:
يدع
يدعو
يدعو
د م ْ
ب م يدعف
م َ
أ م ف
 -20يبق الفعل األمر إذا كان مسندان اىل (واو اجلماعة عل :
حذ حر العلة د حذ النون
ب السكون
أ الفتع
 -22الفعل املضارع املعتل اآلخر باأللف إذا م يسبق ناص أو جاا تكون عالمة رفع :
الضمة الراهرة د حذ حر
ب الضمة املقدرة للتعذر
أ الضمة املقدرة لل قل
العلة
 -21اداة اجل الي يطل ها الكف عن العمل ه :
د ملا
ال الناهية
ب ال االمر
أ م
ّ
وأصفر للور ِ من جوع حمياها
بكت من الفقر فتمحرت مدامعها
 -27قاس الشاعرْ :
بكت
يعر
ْ
فعل ماض مبين عل السكون.
أ
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ب فعل ماض مبين عل الفتحة الراهرة.
فعل ماض مبين عل الفتحة املقدرة لل قل.
فعل ماض مبين عل الفتحة املقدرة للتعذر.
د
ِ
ِ
نب
(حت َس َ َّ
((وال َْحت َس َ َّ
نب ا)َ غافالن َع َّما يـَ ْع َم فل الرَّال فمو َن ابراهيو  61/يعرب الفعل َْ
 -26قاس تعاىلَ :
ب فعل مضارع مبين عل الفتع
أ فعل مضارع مرفوع ب بوت النون
د فعل مضارع مبين عل الفتع يف حمل
فعل مضارع منصوب وعالمة نصب الفتحة

 -25اذا اسند الفعل املاض اىل الف االثنن فإن يبق عل :
الفتحة املقدرة عل االلف
ب السكون
أ الفتحة الراهرة
د الضمة
 -24أداة النف الي تفيد توق حصوس املنف ها ه :
د ما
لن
أ ملا
ب مْ
ّ
 -23نون التوكيد اخلفيفة تكون:
د مفتوحة غري مشددة
مشددة مفتوحة
ب ساكنة
أ مضمومة
 -28يبق الفعل املاض اذا اتصلت ب (تاء التتني الساكنة عل :
د الكسر
الفتع
ب السكون
أ الضو
 -29اداة الشرط الي تفيد ال مان ه :
كيفما
أيان
ب إذن
أ حي ما
د ّ
يكتنب الدر  .حركة النون يف الفعل (يكتنب ه :
 -10الطالبات ْ َّ
د السكون
الكسرة
ب الضمة
أ الفتحة
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Abi AL-Salt AL-Hirawi,the companion of Imam
)Ridha(A.S
().

م.م عالوي مزهر مزعل المسعودي
Asst.Prof. Alawi Mizher Mizil AL-Masoudi
ملخص بالغة العربية
تناولــت يف صــفحات هــذا البحـ ش صــية إســالمية غايــة يف األتيــة رافقــت اإلمــا عل ـ بــن موسـ
وكان من املقـربن لـ جـدا ذلـك هـو الشــي عبـد الس ـ ــال بـن صـاش اهلـروي أبـا الصـلت خـاد
الرضا
وأمنا سر  ،واحل هو
اإلما الرضا كما كان يســم نفس فهو واحد من أصحاب اإلما الرضا
كذلك وعل هذا األسا من اإلنصا والعـدس والواج ـ ـ أن نتعـر أك ـر علـ ش صـيت وعـن العلـو
ومــن امللسف حقا ان التوجد مللفات ك رية
واملعار الي نقلها ألينا الشي اهلروي عن أهل البيت
عن هذا الرجل املهـو واملرلـو الـذي يعـد واحـدا مـن رواد احلـدي وخص ـ ــوصا احلـدي املنقـوس عـن اإلمـا
 .وقد اقتضت لبيعة البح تقسيـ ــم اىل ثالل مباح تناولنـا يف
أمري امللمنن عل بن أي لال
املبح األوس تعريفا كامال أل ونسب ووالدت ونشتت وبداياتـ يف نق ـ ـ ــل احلـدي وكتابتـ  ،كمـا أسـهبت
متطرقا عن ابرا شـيوخ وتالميـذ حـع وفاتـ سـنة 174هــ ،إمـا املبحـ ال ـاين فقـد كـان احلـدي فيـ عـن
فهـو اص ـ ـ ــدت مـن
الي نقلها الشي اهلروي باعتبار كـان مالامـا ومقـرب لـ
أخبار اإلما الرضا
بشكل مفصل ألن الش
ينقل عن ويروي أحادي  ،فقد أورد وذكر قصة استشهاد اإلما الرضا
ليلــة استشــهاد  ،وكذل ـ ـ ـ ــك حتــدل الشــي اهلــروي عـ ــن امل ـ ـواقف الــي
الوحيــد الــذي كــان عنــد اإلمــا
بــتدت تفاصــيلها ،امــا املبح ـ ال ال ـ فقــد كــان
دارت بــن احلــاكو العباس ـ املــتمون واإلمــا الرضــا
 - 2كلية ألطف اجلامعة.
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احلــدي فيـ عــن األحاديـ النبويــة ال ــشريفة املرويــة عــن اي الصــلت اهلــروي ونرـرا لــدقتها وصــحتها الفــا
فه ـ اذن اصــدت مــاروي مــن االحادي ـ النبويــة الش ـريفة
منقولــة عــن عــام اس حممــد االمــا الرضــا
 وقـد اعتمـدت علـ عـدد مـن املصـادر.  لذلك نالت جان من االهتمـا والرعايـة يف هـذا البحـ،واتها
يف اعــداد وكتابــة هــذا البح ـ اتهــا كتــاب كــذي الكمــاس يف ا ــاء الرجــاس للحــافظ مجــاس الــدين امل ـ ي
 ومصـادر اخـرى اليسـ اجملـاس،هـ368  وكتاب سرية اعال النبالء للذها املتويف سنة،هـ361 املتويف سنة
اي الصـلت اهلـروي للميـاح
 امـا املراجـ احلدي ـة فقـد كـان اتهـا كتـاب خـاد االمـا الرضـا،لذكرها
.جلليل عرفات
ابو جهاد وكتاب مسايرة االما الرضا
Summary In English
Dealt with in thesis pages of this research a very important Islamic
person that accompanied Imam Ali Ibn Musa Reza (As) and was close to
him, he is: (Abdul Salam Bin Saleh Abu Salt Heravi) Imam Riza (As) Sever
as he calls himself if, he is one of the followers of Imam Reza (As) and his
secrets trustees, and he was, and for this its from quity and justice and the
duty to know more about this person and his science and knowledge that
by him to which is related with Ahl Al-Bayt (As).
It is really onfortunate that there are no books recieter about this
important and oppressed man who is one of the pioneers of hadeeth
especially hadeeth, that transferred from the faithful Imam Ali Ibn Abi Talib,
especially (P).
The nature of the research has necessitated dividing it into three
sections we had in the first part, a complete definition for his name and
lineage and his birth and upbringing and his beginnings in the felid of
hadeeth and write it 6 also I had toke along way talking about his teachers
and students until his death in 236 AH, while the second section has been
talk about the news of Imam Reza (As) that conveyed by sheikh Heravi
because he was so cloused to him (A), is truer.
Than convey him and tells his talks, he cited the story of the martyrdom
of Imam Reza (As) with details because he was the only person who was
with Imam Reza at the night of his martyrdom, as well as sheikh Heravi
situations occur that took place between Al Ma'moon and Imam Reza (As)
with the smallest details. The third section has been talking about the
hadith irrigated by Abe Salt Heravi and Due to the accuracy, validity, of it
because it reproduces Imam Reza (As) so they believe to be the mosty
Honest hadith every, so had gave attention and care for it in this research.
I had relied on a number of sources in the preparation and writing of this
research such as: (Tahtheeb Al Kamal of Asma'a Alrijal) for Hafiz
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Jamaluddin Mazzi (Abu) Hajjak the year 742 AH, and the book: (serat
Alam Al nobala for Al Thahabi) (d. 748 AH), and other sources that I can';t
mention. About the modern references was the most important book is:
(Imam Reza (As) Abe Salt Heravi) for Maahi Abu Jihad and the book:
(Mosayarat Al Imam Al Riza for Jalil Arafat).

المقدمة
تناولـت يف صـفحات هـذا البحـ ش صـية إسـالمية فـذة أفنـت حياكـا يف خدمـة عـرتة الرسـوس
وكان نصيبها خدمة سيدي وموالي اإلما عل الرضـا بـن موسـ الكـاظو بـن جعفـر الصـادت،
الكر
أال وهـو الشـي عبـد السـال بـن صـاش اهلـروي ،وكـان الـداف الختيـار هـذ الش صـية والكتابـة عنهـا ،أين
وبعـد إفـاء ايـاريت للضـريع املقـد للبـت أن ااور مراقـد ومقامـات
قمـت ب يـارة ضـريع اإلمـا الرضـا
أصحاب الكرا فتشرفت ب يارة مرقد الشي اهلروي وبعد االلالع عل سريت وحيات وجماورت ومالامت لألما
حب ـت عـن أصـل وفصـل وتترنـ فوجدتـ واحـدان مـن أشـهر واشـر علمـاء عصـر ولـ ش صـية
الرضـا
كبرية وصدت حدي فشجعين ذلك عل أن اكت عن هذا البح املتواض .
وقـد قسـمت هـذا البحـ إىل ثالثـة مباحـ كـان احلـدي يف املبحـ األوس عـن ا ـ الكامـل ونسـب
وأسلوب مرافقت  ،وكذلك رأي العلماء احملبـن واحلاقـدين عليـ
ووالدت ونشتت وكيف راف اإلما الرضا
وأبـرا شـيوخ وتالميـذ وسـنة وفاتـ وفايـة حياتـ الـي أفناهـا يف خدمـة سـيد ومـوال اإلمـا الرضـا
الـي أوردهـا شـي نا الفاضـل أي الصـلت
وأسـهبت متطرقـان يف املبحـ ال ـاين عـن أخبـار اإلمـا الرضـا
وذلـك ألنـ هـو مـن الامـ ألـوس فـرتة يف
اهلـروي فهـو أك ـر مـن روى وحـدل ونقـل أخبـار اإلمـا الرضـا
حيات وكان من اقرب احملبن ل ما  ،وقد تعلو من الك ري الك ري وفل من حبر علم الواس يفا جعل املتفـوت
كمـا إن
دائمـا ويف كـل املنـاظرات واجللسـات العلميـة الـي أجراهـا مـ املناهضـن واملنـا ين ألهـل البيـت
الشي اهلروي من الذين كرمهو ا) سـبحان وتعـاىل بربكـة العلـو ونـور قلبـ باألميـان الصـادت وحمبـة أهـل بيـت
وشـارإ يف مراسـيو غسـل وتكفينـ والصـالة عليـ بعـد
فهـو أخـر مـن نرـر إىل اإلمـا الرضـا
النبـوة
استشـهاد وروى ذلـك إىل املقـربن واحملبـن وتعجبـ يفـا رأى يف تلـك الليلـة الـي استشـ ـهد ف ـيـ ـهااإلما
الرضا .
اما املبح ال الـ فقـد كـان احلـدي فيـ عـن األحاديـ املرويـة عـن الشـي أي الصـلت اهلـروي وكيـف
كـان شـي نا اجلليـل يسـافر واـوب الـبالد حب ـا عـن الصـدت يف روايـة احلـدي والتتكـد مـن رواتـ وناقليـ مـ
وخصوصان سيدنا وموالنا اإلما أمري امللمنن عل ابن أي
الرتكي عل األحادي الي خت أهل البيت
وعرتت الطـاهرة
لذلك كجو عل الشي اهلروي احلاق ـدين والـ ـمناهـضن ألس رسوس ا)
لال
واكامهو الشي اهلروي بالكذب والنفات وحاشا ) أن يكون عبد السال بن صاش اهلروي من هلالء.
وقـد اعتمـدت علـ بعـت املصـادر يف كتابـة وأعـداد هـذا البحـ كـان مـن أبراهـا كتـاب سـرية أعـال
النبالء ،للشي الذها املتوىف سنة 378هـ وكتاب كذي التهذي البن حجر املتوىف سنة 851هـ ،وكتـاب
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عيون أخبار الرضا للشي الصدوت وكتاب حبار األنوار للشي أجمللس وكتاب معجو رجاس احلدي للشـي
الطوس .
المبحث األول:-اسمه ونسبه ووالدته ونشأته وتعميذه وشيوخه
أسمه ونسبه:

عبد السال بن صاش بن سليمان بن أيـوب بـن ميسـرة بـن هـاوش وكـان هـاوش مـن مدينـة هـرات إحـدى
اكرب مدن خراسان القدمية يف أفغانستان حاليان (. 1
وكـان جـد األعلـ هـاوش قـد وقـ بيـد اجليـوش اإلسـالمية أسـريا أيـا حكـو ع مـان بـن عفـان وعنـدما
كانت اجليوش اإلسالمية تواصل احفها لنشر الديانة اإلسالمية وإعالء كلم ا) ،كان هاوش فارسان وشابان
ميتاا مبهارة ركوب اخليل وخوض السباقات .ومن التقاليد املعروفة عند القادة العرب أيا الفتوحات اإلسالمية
هو جل احلرفين ومن ل صنع إىل املدينة لالستفادة من خدماكو وصنعتهو ،فكان هاوش واحد من هلالء
الذين مت جلبهو إىل املدينة لرباعت يف ركوب اخليل ومعرفة أنساها وكيفية تدربيها وتربيتها (. 7
ومـن املقـربن لألمـا أمـري
ت و هاوش يف املدينة وأجن أوالد وبنات وكان من املوالن آلس حممـد
وكـان اواجـ مـن السـيدة فضـة مـن نسـاء املدينـة املنـورة وحتالفـ مـ
امللمنن عل ابن أي لالـ وأوالد
إحدى قبائل قري برئاسة عبد الرمحن بن أي رة القريش  ،لذلك عرفت عائلة أي الصلت اهلروي فيما بعد
مبوىل عبد الرمحن بن رة القريش .
والدته ونشأته:

ولـد عبـد السـال بـن صـاش املكـق (أبـا الصـلت يف املدينـة املنـورة سـنة 240ه ـ و ـا أبـو عبـد السـال ،
ومنذ لفولت كان أبا الصلت اهلروي حمبان جملالس العلو والعلمـاء والبحـ  ،خصوصـان يف علـو احلـدي لـذلك
تتلمـذ علـ يـد كبـار العلمـاء م ـل سـفيان بـن عيينـة املتـوىف سـنة 238ه ـ ومـن اجـل للـ العلـو سـافر أي
الصـلت اهلـروي إىل بلـدان إسـالمية ك ـرية للبحـ عـن احلـدي وعـن الروايـة وج ـالـ ـس العـل ـماء وخصوصـان يف
بغداد حاضرة الدولة العباسية آنذاإ والبصرة والكوفة ونيشابور واحلجاا وبلدان إسالمية أخرى.
وكان من املالامن ل والرواة ألحادي وأخبار  :بل يف(كذي
كانت بداية حيات أيا اإلما الرضا
وذكـروا عنـ أنـ كـان عاملـان فقيهـان أديبـا يـرد علـ أهـل
الكماس هو خاد اإلما عل بـن موسـ الرضـا
(6
األهواء من املرجةة واجلهمية وال نادقة والقدرية ويناظرهو ويف كـل ذلـك كـان الرفـر لـ وذكـروا أيضـا :أنـ
إال باجلميل واخلري ( 5ولكن اغل امللرخن والرواة
كان يقد أبا بكر وعمر وال يذكر أصحاب النا
 - 1الذها  ،حممد بن امحد بن ع مان بن قامياا (ت368:هـ سرية أعال النبالء  ،حتقيـ مصـطف عبـد القـادر  ،ط( 2بـريوت ـ ـ
.117/6 . 2988
 . - 7ن .710/6
 - 6أبو حجا  ،احلافظ مجاس الدين امل ي (ت361:هـ كذي الكماس يف أ اء الرجاس  ،حتقي بشار عواد،ط ( 2قو املقدسة
ـ 621/4 2987ا الذها  ،سرية أعال النبالء .363/22 ،
 - 5الرااي  ،أي حممد عبد الرمحن بن حامت (ت713 :هـ اجلرم والتعديل  ،ط ( 2ال .ت( .765/1
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الدالة
وذكر مناق اإلما أمري امللمنن عل ابن أي لال
رمو بالتشي لروايت عن اإلما الرضا
كروايت للحدي القائل (أنا مدينة العلو وعل باها ( . 4والذي
عل أفضليت و إمامت بعد رسوس ا)
وأعـداء أي الصـلت اهلـروي يفـا دفعهـو إىل
كـان مـن أك ـر األحاديـ الـي أغاضـت أعـداء أهـل البيـت
اهلجو عل أي الصلت واكام بالكذب واخلب  .رغو أن هذا احلدي جاء عل لسان اغل رواة احلدي
كما روا أي معاوية ،وإ اعيـل بـن جمالـد وأبـو
فقد روا األعم عن جماهد عن ابن عبا عن النا
الفتع الكويف واحلافظ أبو عبيد القاسو بن سال البغدادي وأخرج ابن اجلواي يف كتاب املوضوعات ( 3ورمبا
الك ـري وحبـ هلـو دفـ أعـدائهو واحلاقـدين علـيهو إىل مهامجـة كـل مـن
ذكر الشي اهلروي ألهـل البيـت
يتيت بذكرهو وال ناء عليهو وخاصةن يف العصرين األموي والعباس وهذا حاس موضوع حب نـا العـام والفقيـ أي
الصلت اهلروي رغو ان كان يذكر أبا بكـر وعمـر وسـائر الصـحابة باجلميـل واحلسـن وال يغلـو أبـدا يف ذكـرهو
(. 8
وقــد ذكــر اي الصــلت اهلــروي العديــد مــن املــلرخن واحملــدثن والـرواة فمــنهو مــن الـرا عليـ وذكــر ةــري
ان ـ ثقــة صــحيع احلــدي ( 9وذكــر الســيد اخلــوئ
ورف ـ مــن شــان  ،فقــاس عن ـ الشــي النجاش ـ
(20
الاشـكاس يف وثاقتـ ولعلهـا مـن املتفـ عليـ بـن املوالـف وامل ـالف وذكـر أيضـا حيـىي بـن نعـيو حيـ
قـاس:أبو الصـلت نقـ احلـدي  ،ورأينـا يسـم ولكـن كـان شـديد التشـي وم ي َـر منـ كـذب ( 22وقـاس :عنـ
وكانوا
امحد بن سعيد الرااي إن أبا الصلت اهلروي ثقة متمون عل احلدي  ،إال ان حي آس الرسوس
دين ومذهب ( 21وذكر الذها يف سرية أعال النبالء فقاس :عن الشي العام العابد شي الشيعة ،ل فضل
وجـالس ...وكـان ااهـدان متعبـدان ( 27ومـ هـذا اإللـراء وال نـاء مـن قبـل كـل هـلالء احملـدثن والـرواة فقـد قذفـ
البعت األخر واكمو بالكذب واخلبي فقاس عن أبو امحد بن عدي اجلرجاين:ل ع ـ ـن عبد الـراات أح ـادي
منـا كـري يف الفضـائل ،وهـو مـتهو يف هـذ األحاديـ ( 26كمـا اكمـ أبـو جعفـر العقيلـ وقـاس عنـ  :رافضـ
خبي  ،ومرة يقوس عن كذاب ،ومرة غري مسـتقيو األمـر ( 25ولكـن ابـن حجـر رد علـ العقيلـ فقـاس أفـرط
 - 4ابن حجر ،أبو الفضل امحد بن عل بـن حممـد العسـقالين (ت851 :ه ـ لسـان امليـ ان  ،حتقيـ عبـد الفتـام أبـو غـد  ،مكتبـة
املطبوعات اإلسالمية (ال .ت .24/2
 - 3ابن اجلواي  ،مجاس الدين بن عبد الرمحن بن عل (ت593:هـ املوضوعات  ،حتقي عبد الرمحن حممد ع مان  ،ط(1بريوت ـ
750/2 2987ـ .751
 - 8الذها  ،سرية أعال النبالء .663/22 ،
 - 9النجاش  ،امحد بن عل الكويف (ت650:هـ رجاس النجاش  ،ط ( 5لهران ـ  2935ص.165
 . - 20ن  ،ص .165
 - 22الكشـ  ،أي جعفـر الطوسـ  ،حممـد بـن احلسـن (ت640 :ه ـ( اختيـار معرفـة الرجـاس املعـرو }رجـاس الكشـ { حتقيـ
السيد حممد رجائ (قو املقدسة ـ ال.ت .831/1
 . - 21ن .831 /1 ،
 - 27الذها  ،سرية أعال النبالء .664/22 ،
 - 26اجلرجـاين  ،أبـو امحـد عبـد ا) بـن عـدي بـن عبـد ا) (ت745 :ه ـ الكامـل يف ضـعفاء الرجـاس  ،حتقيـ جلنـة مـن امل تصـن
بريوت ـ ال .ت .771/1
 - 25العقيلـ  ،أي جعفـر حممـد بـن عمـرو موسـ (ت ـ  711ه ـ الضـعفاء الكبـري  ،حتقيـ الـدكتور عبـد املعطـ صـلعج  ،دار
(الكت العلمية بريوت ـ .251/4 2980
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(23

العقيل يف قول كذاب ( 24كما ناس من أبو حامت الـرااي فقـاس :م يكـن عنـدي بصـدوت وهـو ضـعيف
وبعد البح عن ش صية أي الصلت اهلروي وجدنا إن اغل رواة الـ ـحدي وأفـقـهـهـو
كـانوا نصـون أي الصـلت بال نـاء واملـديع وحسـن السـري وصـدت احلـدي وم يـذكر بالسـوء إال املـوالن
لألموين والعباسين.
شيوخه وتالميذه:

كان أي الصلت اهلروي قد تتلمذ عل يد ابرا وأشهر علماء عصر وعل رأسهو اإلمـا علـ الرضـا بـن
موس الكاظو بن جعفر الصادت بن حممد الباقر بـن علـ ايـن العابـدين بـن اإلمـا احلسـن الشـهيد بـن أمـري
امللمنن اإلما عل بن أي لال (عليهو صلوات ا) وسالم أمجعن فهو اعلو األولن واآلخرين ،وكذلك
الشي والفقي إما عصر عبد الراات بن تا بن ناف الصنعاين واإلما مالك بن انس بن مالك بن أي عامر
بـن عمـرو أبـو عبـدا ) االصـبح احلمـريي ،واالصـر بـن غيـال النيسـابوري اخلراسـاين الشـيباين أبـو غيـال
وجرير بن عبد احلميد بن جرير بن قرط بن هالس بن النضر أبو عبدا ) الكويف الرااي وسف ـيان ب ـن عيي ــنة بن
ميسـون أبـو امحـد املكـ اهلـال  ،وغـريهو الك ـري وهـلالء هـو الن بـة مـن العلمـاء والفقهـاء واملعـروفن آنـذاإ
(. 28
أما ابرا تالميذ وهو ك ران أيضا ومنهو الفقي و العام املعرو عبد ا) بـن امحـد بـن حممـد بـن حنبـل أبـو
عبد الرمحن البغدادي الشيباين ،وعل بن حممـد بـن علـ بـن حيـان أبـو احلسـن اخل اعـ وحممـد بـن أيـوب بـن
سنان بن حيىي أبو عبد ا) البجل الرااي وحممد بن اكريا بن حيىي بن صاش أبو شريع القفاع ويعقـوب بـن
يوسف بن أيوب أبو البكر البغـدادي وهـلالء هـو خنبـة األوىل مـن تالميـذ الشـي الفاضـل أبـا الصـلت اهلـروي
وإ اعيل بن عياش
الذي روى عن ال قاة من العلماء عصرف ويف مقدمتهو اإلما عل بن موس الرضا
وجرير بن عبد احلميد وجعفر بن سليمان الضجع ومحاد بن ايد(. 29
(10
ويفا ذكر عن شي نا الفاضل أي الصلت اهلروي ما كتب ف الشي الطوس إذ قاس عن من أبناء العامة
ورمبـا كـان قـوس الشـي الطوسـ هـذا سـندان إىل مواقـف الشـي أي الصـلت اهلـروي مـن صـحابة رسـوس ا)
عند ذكرهو فهو كما أسلفنا يذكرهو باحلسن واجلميل واخلري دائمان لـذلك كـان يـتهو بتنـ مـن السـنة
وأحيانا أخرى يتهو بتن من الشـيعة ولكـن يف حقيقـة القـوس انـ شـيعيان تتلمـذ ودر علـ يـد اإلمـا علـ بـن
بـل كـان خادمـ وندميـة الـذي ال يفارقـ  ،ومـن أشـهر مللفـات العـام والفقيـ أي الصـلت
موس الرضـا
والـذي أورد فيـ حبـ مفصـل عـن حيـاة اإلمـا علـ بـن موسـ الرضـا
اهلـروي كتابـ وفـاة اإلمـا الرضـا
وأحادي وما جرى ل يف حكو املتمون العباس .
 - 24ابن حجر ،كذي التهذي ،ط  ،2دائرة املعار النرامية (اهلند ـ .277/1 2006
 - 23الرااي  ،اجلرم والتعديل .765/1،
 - 28الرااي  ،اجلرم والتعديل .763/1 ،
 . - 29ن.763/1.
 - 10الشـي الطوسـ  ،أبـو جعفـر حممـد بـن احلسـن (ت640:ه ـ معجـو رجـاس احلـدي  ،ط( 2النجـف االشـر ـ 1006
.24/25
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وفاتهُ :

تويف الشي اهلروي يف سنة ( 174هـ يف مدينة نيشابور وهذا يعين إن وفات كانت بعد استشـهاد اإلمـا
حبوا ثالثن عا  ،وأوص بتن يدفن إىل جان سيد وموال اإلما عل بن موس الرضا
الرضا
ولك ـن السلطات العباسية آنذاإ م
فنقلت جناات إىل لو وباألخ سنباذ حي م ار اإلما الرضا
ـين منطَقـةَ لَ َـر ْت القدميـة
توافـ علـ دفنـ إىل جانـ اإلمـا الرضـا
وأوقفـوا جنااتـ ف يف بوابـة لـو  ،أع َ
واليـو مـ ار حمـل تـردد املسـلمن مـن الشـيعة
واحلاليـة فـدفن علـ بـف ْعـد فرسـ ن مـن مرقـد اإلمـا الرضـا
والسـنة علـ السـواء وهـو علـ بعـد أربعـة كيلـومرت مـن مدينـة مشـهد املقدسـة أثـين عشـر كيلـومرت عـن احلـر
الرضـوي الشـريف ( 12وقـد أولـت حكومـة اجلمهوريـة اإلسـالمية يف إيـران كـل الرعايـة واالهتمـا باملراقـد
واملـ ارات املوجـودة هنـاإ فنجـد ضـريع الشـي أي الصـلت اهلـروي واحـد مـن اكـرب املـ ارات ي هـو بـتف ر أنـواع
س َن الرعاية واالهتما شتن بذلك شتن كل امل ارات واملراقد الدينية .
البناء والريااة ومجالية املكان ويناس فح ْ
ي أبي الصلت
المبحث الثاني- :أخبار اإلمام الرضا
هنـاإ الك ـري مـن العلمـاء واحملـدثن يف التـتري اإلسـالم وقـد ورد عـنهو أخبـاران مجـة عـن أهـل بيـت النبـوة
(صلوات ا) وسالم عليهو ولكن أخبار الش صيات املالامة هلو بالتتكيد تكون أك ر دقة وتفصيالن فهذا
فيقـوس أي الصـلت اهلـروي
الشي اهلروي يروي لنا كل صغرية وكبرية عن اإلمـا علـ بـن موسـ الرضـا
حريت مبا ال حير ب غريي...ف صين ا) هذ الدرجـة
من خالس مالامي ومرافقي لعام أس حممد
(11
ويض ـيف أيضــا فيقوس عنـدما تـذكر مص ـ ـ ـائ
العريمة واملن لة الرفيعة ألين كنت خاد اإلما الرضا
واستشـهاد يـذكر ا ـ معهـا فيقـوس اخلطبـاء قـاس اإلمـا
ومصـ ـيبة اإلمـا الرضـا
أهـل الب ـ ـيت
الرضـا  :يـا أبـا الصـلت أغلـ بـاب احلجـرة وأمجـ الفـراش أريـد أن استشـهد كمـا استشـهد جـدي اإلمـا
يف كربالء عل األرض والرتاب ،يتحدل شي نا أي الصلت اهلروي فيقوس :جاء شهر رمضان
احلسن
املبارإ ومج اإلما الرضا فراش استعدادان للعبادة و التهجد حع وصل عيد الفطر املبارإ فطل املتمون
أن يتمت باملسلمن يف صالة العيد ولكن اإلما الرضا كان عاملان مبـا يريـد
العباس من اإلما الرضا
ن حكو العباسـين
املتمون وما عنـ ـ ـد من أهدافا يسع لتحقيقها حبي أصبع وجود اإلما الرضا
مـ أصـحاب األديـان واملـذاه
أمـر ال يطـات وخطـر يـداهو حكمهـو ليـل فـار ،فمنـاظرات اإلمـا
وح النا الـذي كـان يـ داد يـو بعـد يـو
امل تلفة وإذعان هلالء واعرتافهو بعلو وأحقية اإلما الرضا
ف
وال يع س أي مسلوس وال يتدخل يف شلون
وعد قبوس والية العهد إال بشروط منها أن ال ينص اإلما
(17
الدولة وضع املتمون يف ااوية حرجة أحرجت ف يومان بعد يو .

ص .23/24

 - 12املياح  ،أبو جهاد  ،خاد الرضا أبا الصلت اهلروي  ،ط (2مشهد ـ ال .ت
 - 11غال رضا اكربي  ،أبا الصلت اهلروي  ،ط( 2قو املقدسة ـ  1008ص .44
ط( 2بريوت ـ  1003ص650ـ.652
 - 17الشي الصدوت  ،أي جعفر حممد بن عل  ،عيون أخبار الرضا
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عرض املتمون ألقامة صالة العيد إال بشروط منها ان يقيمها كما كان يقيمها رسوس
رفت اإلما
وإال ال نر للصالة ،فقبل املتمون ذلك وقاس :يا
ا) (صل ا) علية وال وسلو وعل ابن أي لال
أخـربوا
َم ْـن أفضـل منـك وأنـت السـيد ابـن السـادة فتفعـل مـا تريـد ،فقـاس اإلمـا
ابـن رسـوس ا)
النـا قبـل ثالثـة أيـا يف املدينـة وألرافهـا بـتن تقـا صـالة العيـد هـذ السـنة بإمـامي وان تقـا الصـالة بطريقـة
فـدقت الطبـوس يف شـوارع املدينـة وأاقتهـا وذهـ امل ـربون وقـد
وعل ابـن أي لالـ
رسوس ا)
ركبوا اخليوس واينوها إىل ألرا مرو والكل ينادي أيها املسلمون سـتقا صـالة العيـد هلـذ السـنة بإمامـة عـام
وشـاع
وعلـ بـن أي لالـ
وبطريقـة رسـوس ا)
أس حممـد اإلمـا علـ بـن موسـ الرضـا
اخلـرب ميـ نـواح مـرو وألرافهـا وأبـته النـا هـذا اخلـرب حـع شـعر املسـلمون بـتفو يصـلون خلـف النـا
وجاء يو العيد األوس من شواس ،فهرع النا رجاالن ونساء شيوخان وشبابان إىل الشارع امللدي إىل بيت
وكـان يف لليعـة هـذا السـيل العرـيو مـن النـا الـواراء واملستشـارون العسـكريون ومسـللوا
اإلمـا الرضـا
للصالة
الدولة ويف جانا الشارع تضرب الطبوس وتقرع األبوات ابتهاجان بفرحة العيد وفرحة إمامة الرضا
فـيهو .الكـل واقـف وكـتن الطـري علـ ر و النـا فطلبـوا مـن اإلمـا اخلـرو إىل صـالة العيـد ،فمـا كـان منـ
يغتسـل
إال أن قاس :دعوا النا تتجم بتكملها حع ال ينحر أحد من ثـواب صـالة العيـد وبـدأ
ويعطر بتلي العطور ومشر عن ساعدي وساقي حـع املـرافقن والـركبتن ،ويقـوس أبـا الصـلت فوضـعت أمامـ
وأمـري املـلمنن عنـدما نرجـون
النعـل فقـاس :يـا أبـا الصـلت اليـو مـن أيـا ا) تعـاىل وكـان رسـوس ا)
لصـالة العيـد نرجـوا حفـاة اإلقـدا قـد مشـروا لباسـهو عـن سـاعديهو وسـيقافو ووضـعوا لـر العمـائو علـ
وعلـ ابـن أي لالـ
أعناقهو وأنا أفعـل مـا فعلـو  ،فلـريى النـا كيـف كانـت صـالة رسـوس ا)
(. 16
ومرهـر الـذي يرهـر اخلـو واخلشـوع ) تعـاىل وكـتين واقـف أمـا
يقوس اهلروي أخذتين هيبة اإلما
فتخـذين البكـاء واخلشـوع وهرولـت إىل البـاب ألفتحـ حـع يـرى النـا هـذا املرهـر اإلهلـ
رسـوس ا)
العجيـ الـذي م أر قـ يف حيـايت ،فتحـت البـاب وضـ النـا بـالتكبري والتهليـل وحتـرإ اجلمـ اـو الـدار
وكتن سيالن ن س من جباس مكة او السهل ،كربت وأوميت إىل النا أن يبقوا يف مكافو وال ي ريوا الضجة،
من الدار إىل صحن الدار فكرب ثالثان حـع وصـل البـاب وأنـا
أالن ،ف ـ ر اإلما
وسي ر اإلما
فلما وصل إىل الباب وخر إىل الشارع
خلف وباق اخلدا والعلماء خلف وان نكرب بعد اإلما الرضا
وهيبتـ ف وقـد مشـر عـن سـاعدي وسـاقي وم حيتـذ
ورأى الـواراء واملستشـارين ومسـلو الدولـة وضـ اإلمـا
بنعل ن لوا من خيوهلو وخلعوا أحذيتهو ولتلةوا ر وسـهو وكـربوا ) تعـاىل وفسـحوا الطريـ ل مـا ومـن معـ :
أما عامة النا فيصفهو الشي اهلروي بتفو كانوا كالبحر املتاللو ميو ميينان ومشاالن حبي أصـبع الوضـ ال
ميكـن السـيطرة عليـ وأمـا احلـر واحلمايـات ففقـدوا السـيطرة علـ الوضـ فائيـان وكانـت أصـوات دت الطبـوس
ت داد وتتعاىل كلما شاهـ ـد ضارب ـوا الطبوس وعاافوا
 - 16جليل عرفات  ،مسايرة اإلما الرضا

من املدينة اىل خراسان  ،ط( 2مشهد ـ 1021ص.151
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األبـوات اإلمـا الرضـا وهـو يتعـدى مـن أمـامهو كتعرـيو سـال وحت ـية جلـالس مقدمـ الكـر واسـتمر
بن ال حا يش لريق اىل ساحة املدينة الكبرية حي تقا صالة العيد .وكما أوردنا أصـبحت
االما
احلالـة يف املدينـة ال ميكـن السـيطرة عليهـا وم يبـ ييـ بـن وايـر وال مستشـار والمسـلس وقـد اخـتل احلـاس
بالنبـاس ،فضـ النـا بالبكـاء وهـو ينـادون يـا رسـوس ا) يـا حممـد يـا علـ بـن موسـ الرضـا (علـيهو مجيعـا
والتكبري والتهليل ي داد من كل حدب وصـوب
صلوات ا) وسالم السال عليك يا ابن رسوس ا)
فترسل واير املتمون رسوالن إىل املتمون يقوس ل عن لسان الواير :أيها اخلليفة إذا كان لك أمـل يف خالفـة بـين
إىل بيت ف الن الوض أصبع قاب قوسن أو
العبا وتريد حياتك وخالفتك فترج عل بن موس الرضا
بتن يرج إىل بيت فوران وقاس :يا
أدى من سقوط اخلالفة بتكملها .فتصدر املتمون أمرف إىل اإلما الرضا
أنـا قلـ علـ سـالمتك مـن هـذا الوضـ يف املدينـة أرجـ سـتكلف غـريإ أن يـتمت
ابـن رسـوس ا)
صل بنا ولو مـرة واحـدة
إىل بيت والنا تبك وتنادي يا ابن رسوس ا)
باملسلمن فرج اإلما
وهلـذا وقـ املـتمون يف ورلـة سياسـية كبـرية
وجدإ أمري امللمنن
يف حياتنا لنرى صالة رسوس ا)
كـادت أن تـلدي حبكمـ إىل األبـد فرجـ النـا وهـو يبكـون وهجـو عـدد مـنهو باحلجـارة علـ احلـرا
واحلمايـات وعـدد آخـر نـادوا بالشـعارات املناوئـة حلكـو املـتمون وظلمـ وضـجت الضـجة علـ دار اخلالفـة
ورج النا إىل بيوكو وهو يلعنون املتمون وبين العبا (. 15
سفر اإلمام الرضا

إىل مدينة سرخس:-

إىل مدينـة سـرخس وهـ مدينـة
ذكر شي نا أي الصلت اهلروي قائالن :عندما ن لنا م اإلمـا الرضـا
يف بيت كتن سجن
بيت الطو ومرو وتبعد عن مدينة مشهد تقريبا 264كو شرقان ،ن س اإلما الرضا
بن احلن واألخر يف
وهذا ما أراد املتمون العباس  ،وكان عل أي الصلت أن ي ور سيد اإلما الرضا
ذلـك املنـ س ،ولكـن كـان يواج ـ ـ صـعوبات مـن قبـل احلـرا حـوس تلـك ال يـارات فقـد منعـو أك ـر مـن مـرة،
وبعد أن أغدت يف العطاء عل احلرا كـان
فلجاء إىل أسلوب الرشوة للدخوس إىل البيت وايارة اإلما
لـيس لديـ وقـت
ردهـو :لـيس األمـر أن ال نعطيـك أجـااة لل يـارة ،بـل إن السـيد املقصـود اإلمـا الرضـا
لل وار واللقاء.
يقـوس أي الصـلت فتعجبـت مـن هـذا الكـال وقلت:مـا معـق لـيس لديـ وقـت للقـاء ؟ مـا عمـل السـجن
حع ال يسمع ل وقت ب يارة قصرية؟ قلت الكال ألي الصلت اعتقد أن يصل يف الليل والنهار ألـف ركعـة،
غري النوافل ،فهو يف الصبام والرهر واملغرب يصل والس يف مصال ويدعو رب .
ويـذكر أي الصـلت :للبـت مـن احلـار أن يتفضـل علـ ويتخـذ أجـااة ايـارة يف أي وقـت لديـ فـراا.
ويف النهاية وبعد إحلاحا ك ري وص ـ ـ ـ ـرب دخلت عل اإلما عل بن موس الرضا
فرأيتـ ف سـجينان مهمومـان
وجالسـان يف احملـراب يف حالـة تـفـكـي ـر وعـنـدئ ـذ أغرورقـت عينـاي بالـدموع ولكـن سـعيت أن أسـيطر علـ
 - 15املياح  ،اي الصلت اهلروي  ،ص43ـ .48
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مـا هـذ الـداعيات الـي
أحاسيسـ فسـتلت ف عـن دعايـات توجـد بـن النـا  ،فقلـت :يـا أبـن رسـوس ا)
مـاذا يقولـون ؟ قلـت ،يقولـون بتنـك تقـوس
توجـد بـن النـا  ،والـي نسـبت إليـك ؟ فقـاس اإلمـا الرضـا
وتـدع بـتن مجيـ النـا عبيـد لكـو ! فرفـ اإلمـا رأسـ إىل السـماء مهمومـان ومتعجبـان وقـاس :أهلـ  ،يـا خـال
بالعل ِن والسر! وأنت تشـهد بـتين م أقـل هـذا مهمـا كـان األمـر ،وم أ ـ هـذا مـن
السموات واالرضن وعام َ
آبائ وأجدادي! وأنت عام بالرلو الذي حل بنا من هلالء ومن هذ األمة وهـذ ِ هـ أحـد املرـام يف حقنـا
وقـاس-:يـا عبـد السـال ! إذا كـان النـا يقولـون عنـا
( 14يقوس الشي اهلروي وألتفت إ ّ اإلما الرضـا
هـذا كـل النـا عبيـدنا فكيـف بـاألحرار وهـو ليسـوا عبيـدان ِم ْـن َم ْـن اشـرتيناهو ؟ (. 13يقـوس شـي نا :فلمـت
وقلت :نعو يا ابن رسـوس ا)
نفس فقلت ملاذا م نطر بذهين هذا اجلواب فبتسو اإلما الرضا
أراد أن ينبهـين ويـوةين فقـاس :يـا عبـد السـال :
صـحيع مـا تقولـ .سـتلين بتعجـ ولعـل اإلمـا
السامع ا) :أنت لست منكران هلذ الوالية الي وجبها ا) تعاىل لنا ؟ فقلت ل بارتباإ ال....ال....ال ! أعوذ
بـا) ،أسـال ف أن ال يبقيـين هلـذا اليـو الـذي أفكـر هـذا الشـكل ولـو للحرـة واحـدة ،أنـا بكـل ودودي مـلمن
(. 18
بواليتكو يا أبن رسوس ا)
علي قسم الجنة والنار:

واملتمون العباس فقاس:
ذكر لنا الشي اهلروي رواية وحدي ان دار بن اإلما عل بن موس الرضا
املـتمون جالسـان يف قصـرف يومـان وكـان اإلمـا الرضـا جالسـان نبـ  ،فتلتفـت املـتمون ل مـا وقـاس :يـا أبـا
احلسن! منذ مدة شـغلت بـا قضـية ،فكـرت أن ألرحهـا عليـك حـع أ ـ اجلـواب منـك ،فقـاس اإلمـا
قسـيو اجلنـة والنـار
وما هـذ القضـية ؟ فقـاس املـتمون :الروايـة الـي تقـوس بـتن جـدإ علـ ابـن أي لالـ
فكيف يكون ذلك فتجاب اإلما الرضا قائالن :يا أمري ! :ما عت من آبائك عن عبد ا) بـن عبـا ؟
قاس :ح عل أميان وبغض كفر ،فقاس املتمون :نعو وا) عت ذلك فقاس
قاس :عت رسوس ا)
يـذه إىل اجلنـة
 :وعل هذا فكل حم لألما عل بن أي لالـ
اإلما عل بن موس الرضا
(19
وكل مبغت وعدو لعل يذه إىل النار وعل هذا األسا فعل قسيو اجلنة والنار فقاس املتمون :يا أبا
فلما وصل اإلما املن س جلست
احلسن ! ال أبقاين ا) حلر بعدإ وأشهد بتنك وارل علو رسوس ا)
ما أعج من جواب أجبت ب املتمون عـن علـ ابـن
وقلت:يا أبن رسوس ا)
جنب بكل شوقا وفرم ف
 :يـا أبـا الصـلت!
وأعتقـد بـتن ذلـك هـو اجلـواب املناسـ للمـتمون ،فقـاس اإلمـا الرضـا
أي لالـ
قلت ل مبقدار احلاجة ومن لت وإال املوضوع حيتا إىل أك ر من ذلك ،ألين عت عن أي وهو من آبائ

 - 14املياح  ،أي الصلت اهلروي  ،ص .220
 . - 13ن  ،ص .220
 - 18غال رضا أكربي  ،أبا الصلت اهلروي  ،ص .83
 - 19اخلوارام ،أبو مليد املوف بن امحد بن حممد البكري (ت548 :هـ مناق اخلوارام ،حممد رضا املوسوي (النجف االشر
ـ  2945ص .221
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قاس :يـا علـ ! أنـت قسـيو اجلنـة والنـار يـو القيامـة وتقـوس

نقل عن رسوس ا)
عن أمري امللمنن
وذلك لك (. 70
جلهنو هذا اش
سو يقتل
ذكر الشي اهلروي يقوس :عت يف أماكن تلفة ومناسبات متعددة من اإلما الرضا
بالسو بيـد املـتمون العباسـ ال بـارإ ا) فيـ لكـن كنـت أرجـو مـن ا) تعـاىل أن ال تقـ هـذ املصـيبة وال يـتيت
يومـا،
ذلك اليو أو عل األقل أن ال يكون املصاب قريبان حع ال أكـون حيـان وارى مصـرع اإلمـا الرضـا
قائالن:يـا أبـا الصـلت اذهـ إىل تلـك القبـة الـي دفـن فيهـا هـارون الرشـيد وأتـين بقبضـة تـراب مـن
وأمـرين
(72
اإللـرا األربعـة للقـرب ولكـن حـذران أن نـتل الـرتاب بيـدإ يقـوس أبـا الصـلت فـذهبت إىل قـرب هـارون
ووضعت الرتاب عل قطع من القماش ووضـعتها أمـا سـيدي ومـوالي علـ
وفعلت كما أمرين اإلما
إىل ذلـك الـرتاب ووضـ يـد علـ كومـة الـرتاب الـذي جلبتـ مـن
فنرـر اإلمـا
ابـن موسـ الرضـا
اجلهـة املقابلـة لبـاب القبلـة وقـاس :هـذا الـرتاب الـذي أخذتـ مـن مقابـل البـاب ؟ فـتن الـذي رأى العجائـ
الك رية من علو اإلما وإمامت  ،م يستغرب ك ريان من معرفت ملكان جل الرتاب وقلت :نعو يا سيدي! لكن
بعـد ذلـك كانـت عجيبـة وبعيـدة عـن املتوقـ  ،إذ قـاس :غـدا سـيحفرون يف هـذ
اجلملة الـي قاهلـا اإلمـا
الرتبـة قـربان وسـو يصـطدمون بصـ رة صـماء ال ميكـن أن يفعلـوا معهـا شـيةان فالقـا الـرتاب جانبـان ت وضـ يـد
عل كومة الرتاب الذي جلبت من جانـ القـرب فقـاس :هـذا الـرتاب الـذي جةـت بـ مـن اجلهـة اليمـق مـن قـرب
وهنا سو يصطدمون مبرتف حاد القمة ،ال ميكن احلفر بـ
هارون الرشيد فقلت:نعو يا موالي ،فقاس
أب نـد ت وضـ يـد علـ الـرتاب الـذي جلبتـ مـن اجلهـة اليسـرى للقـرب وقـاس :هنـا أيضـا سـيجدون مرتفـ م ـل
املرتفـ األميـن للقـرب .وأيضـا ألقـ هـذا الـرتاب جانبـا ،وأالن بقـ الـرتاب الـذي جلبتـ مـن جهـة رأ هـارون
الرشيد اخذ هذا الرتاب وقـاس :يف هـذ الرتبـة ال توجـد مشـكل وسـو تشـارإ أنـت يف حفـر قـربي ،وعنـدما
تصل إىل قعر القرب ض يدإ عل قعر القرب واقرأ هـذ الكلمـات :يقـوس أبـا الصـلت علمـين اإلمـا الرضـا
نسـيتها بالكامـل فكـان هـذا
كلمات وأذكار حفرتها مجيعا ولكن بعد االنتهاء من مراسيو دفـن اإلمـا
األمر من العجائ ت استمر اإلما بكالم وقاس :عندما تقرأ هذ الكلمات واألذكار سي ر املاء بقوة من
داخل القرب حع ميأل القرب باملاء ويف هذ اإلثناء سو ترى ا اإ صغري وكبري داخل املاء ،خذ هذ القطعة
من اخلب اسـحقها وان رهـا باملـاء حـع تتكـل األ ـاإ منـ وعنـدما تتكـل األ ـاإ الصـغرية فتافيـت اخلبـ ختـر
ك كبري وتتكل مجي األ اإ الصغرية ت ختتف عن األنرار .ت أقرأ مرة أخرى الكلمات واألذكار سو
تبتل األرض كـل املـاء يف القـرب ،أدعـو املـتمون نيابـة عـين حـع حيضـر مراسـيو الـدفن ويشـاهد هـذ احلالـة عـن
قرب .فقلت:وإذا م يقبل :فقاس سيقبل حتمان أالن سيتيت رسوس املتمون  ،أنت تعاس مع إىل جملس

 - 70أجمللسـ  ،حممـد بـاقر (ت2222 :ه ـ حبـار األنـوار اجلـام لـدرر أخبـار األئمـة األلهـار  ،ط ( 2لهـران /69 2989
ص.179
 237ا الشي الصدوت  ،عيون أخبار الرضا
ص .179
 - 72الشي الصدوت  ،عيون أخبار الرضا
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املـتمون وعنـد اخلـرو مـن اجمللـس ،إذا رأيـت عبـاءيت علـ متـين فكلمـين يف أي موضـوع حتـ  ،أمـا إذا رأيـت
عب يت عل رأس فال تكلمين ولو بكلم واحد(. 71
فقـاس :إن هـذ
ويقـوس الشـي اهلـروي يصـف حالـ بعـد أن ـ هـذا الكـال مـن اإلمـا الرضـا
ـت قبـل هـذا وم َأر ه ـ ـ ـذا ال ـيو  ،لـبس اإلمـا
الكلمـات مـن اإلمـا
ألقـت النـار يف قلـا ويـاليتين َم ف
اسـتطي أن
لباس وذه خلف رسوس املتمون وأنـا خـلـف والن اجلمي يعر بتين مراف وخاد اإلمـا
فقـا مـن مكانـ
احضـر مـ اإلمـا يف أي مكـان .وعنـد وصـولنا جملـس املـتمون ووقـ نرـر علـ اإلمـا
مـن بـن عينيـ واجلـس اإلمـا انبـ  ،كـان أمـا املـتمون لبـ مجيـل ونريـف
ون س من ختت وقبل اإلمـا
ويفلوء بالعن املمتاا فمد املتمون وأخـذ منـ عنقـودان وأكـل نصـف وأعطـ النصـف ال ـاين الـذي سـق بالسـو
وقـاس :هـذا العنـ اهـدي إليـك وهـو مـن النـوع النـادر ،فكيـف أستسـيغ وآكلـ وأنـت م
إىل اإلمـا
فقد كان يعلو باألسرار والغي بعلو ا)
تشاركين ب أرجوإ يا ابن رسوس ا) أن تتكل من  ،إما اإلما
تبـارإ وتعـاىل فتجـاب قـائالن :أعفـين عـن هـذا األمـر :ولكـن املـتمون أصـر علـ ذلـك ،وقـاس :قسـما بـا) ،أذا
ثـالل مـرات ويف كـل مـر يقـ ـسو ع ـل اإلمـا ب ـمحمد
تتكـل منـ سـو أكـون مسـروران فتعتـذر اإلمـا
جمربان فق ثالل حبات من هذا العن
أن يتكل من ولو مبقدار قليل فتكل اإلما
وعل
ووض عباءتـ علـ رأسـ وخـر مـن اجمللـس وعنـدما رأيـت اإلمـا قـد وضـ عباءتـ علـ رأسـ علمـت حبلـوس
ال تبعد ك ريان عن قصـر املـتمون إال
البالء ووقوع املصبية وان املتمون قد فعلها :ومبا إن دار اإلما الرضا
كان الس ويقو عدة مرات من شدة السـو خـالس هـذ املسـافة القصـرية وعنـدما وصـلنا إىل
أن اإلما
ال يستطي الكال فتشار إ ّ أن أغل الباب فتغلقت البـاب بتحكـا مـن الـداخل
البيت ،كان اإلما
وعنـدما ذهـ اإلمـا إىل املكـان الـذي كـان
حـع ال ميكـن ألحـد دخـوس الـدار ويسـب األذى ل مـا
الـس بـ دائمـا ألقـ بنفسـ علـ األرض و ـدد وأنـا بقيـت يف حـرية مـن أمـري انرـري ميينـان ومشـاالن وانرـر إىل
م أر مـن قبـل ،احتملـت بتنـ ابـن اإلمـا الرضـا
ساحة الدار ،وإذا بصا يشب ك ـريا اإلمـا الرضـا
وقلت :سيدي :الباب موصد ومغل  ،مـن أيـن دخلـت ! واحلقيقـة مـا كنـت اعلـو بتنـ هـو اإلمـا بعـد الرضـا
فـتن جمـ
م اسـتس هـذ قـ ألين رأيـت بعيـين كـل املعجـ ات مـن اإلمـا
وهـو اإلمـا اجلـواد
من املدينة إىل لو ودخول الـدار وهـ مغلقـة األبـواب م يكـن شـيةا عجيبـا علـ اإلمـا
اإلما اجلواد
(77
لعلمهو ومعج اكو .وأجابين ذلك الشاب ذو الوج املنور قائالن :ال تستس عن أشـياء ال ختصـك وأسـرع
قـا مـن مكانـ رغـو
فلمـا وقعـت عـن اإلمـا الرضـا علـ ولـد حممـد اجلـواد
إىل اإلمـا الرضـا
وضـ ـم إلـ ـ صـدر الشـ ـريف وجلـ ـس
الضـعف ،والوضـ األلـيو الـذي يعـاين منـ  ،واعتنـ اإلمـا اجلـواد
العباءة عل رأسيهما وشرعا بالنجوى ،وم افهو شيةا
فتلق اإلما
االثنن عل فراش اإلما الرضا
من مكان وغطا اإلما اجلواد هذ العباءة وجـاء إىل صـحن
من جنواتا ،وبعد ذلك دد اإلما الرضا
فكلمين بكلمات التسلية
الدار وناداين با وقاس :يا أبا الصلت وقلت خادمكو يا ابن رسوس ا)
ص.160
 - 71الشي الصدوت ،عيون اخبار الرضا
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التحقــت ببارئهــا ! فبكيــت بكــاء شــديد فكــان كــال اإلمــا
علمــت بــتن روم اإلمــا الرضــا
فلمـا رأى بكـائ قـاس :اآلن ال تبكـ
اجلـواد هكـذا! عرـو ا) أجـرإ يف الرضـا ذهـ اإلمـا الرضـا
ـت
أذهـ وأحضـر وسـائل التغسـيل و التكفـن وأتـين باملـاء حـع نقـو معـان بتجهيـ اإلمـا
ومبـا أين عش ف
وأعلو بكل ما في  ،فقلت :سيدي املاء موجود يف البيت ،ولكن
لويالن هذا البيت ان اإلما الرضا
قاس :يوجـد مغتسـل يف امل ـ ن! إمـا
ال يوجد مغتسل أال أن نتيت ب من خار البي ـت لكن اإلما اجلواد
أنا فمرات عديدة دخلت امل ن ورتبت ما في وم أرى مغتسالن في رغو هذا امت لـت ألمـر اإلمـا اجلـواد
(76
علـ املغتسـل
ودخلـت امل ـ ن و أذا هنـاإ أشـاهد مغتسـال جديـدان ونريفـان فوضـعنا اإلمـا الرضـا
ولكـن
بكل أعماس تغسيل وتكفن سـيدي ومـوالي اإلمـا الرضـا
وأردت أن أشارإ اإلما اجلواد
قـاس :قـف أنـت جانبـا ستسـاعدين املالئكـة و ال حاجـ إليـك ،فلمـا انتهـ التغسـيل قـاس
اإلمـا اجلـواد
أيضـا :الكفـن
أتـين بـالكفن واحلنـوط ،فقلـت :م نعـد الكفـن واحلنـوط فقـاس اجلـواد
اإلمـا اجلـواد
داخل امل ن .فكان الكفن واحلنوط داخل امل ن ،وم أراتـا مطلقـا لـوس مـدة بقـائ يف خدمـة اإلمـا
مـرة أخـرى :أتـين بالتـابوت يقـوس الشـي اهلـروي خجلـت أن أقـوس ال منلـك تـابوت،
فقاس اإلمـا اجلـواد
وذهبـت مباشـرة إىل امل ـ ن فرأيـت تابوتـا م أرا مـن قبـل مطلقـان ،فرفعتـ وأتيـت بـ ووضـعت مقابـل اإلمـا
اجلـواد صـلينا صـالة امليـت علـ جنـااة اإلمـا الرضـا وكـان وقتهـا الغـروب وغابـت الشـمس خلـف
اجلباس احمليطة مبدينة لو من اجلنـوب والـي تسـم اآلن بسلسـلة جبـاس بينـالود وه ـ الـ ـجباس ال ـواقعة مشـاس
وبعد الصالة انشغلنا بـالكال وفجـتة
مدينة نيشابور أيضا صلينا صالة املغرب وأنا خلف اإلما اجلواد
انش السقف وارتف التابوت او األعلـ وذهـ إىل السـماء فكـان هـذا األمرسـهالن علـ اإلمـا اجلـواد
فماذا نقوس
إما أنا فقد ارتبكت وقلت ل ما اجلواد  :سيدي سيطالبنا املتمون نااة اإلما الرضا
براحة باس وبدون قل قائالن يا أبا الصلت ال ضري عليك ال تقلـ
ل وماذا نفعل؟ فتجاب اإلما اجلواد
إىل مكافا قريبان .وأضا قائالن يا أبا الصلت ال ميوت نا يف مغرب األرض
سرتج جنااة اإلما الرضا
إال أن ام ا) تعاىل بين وبن وصي عندما ميوت يف مشرت األرض قبل دفنـ  .فلمـا اقـرتب الليـل مـن نصـف
انشـ السـقف مـرة أخـرى ونـ س التـابوت يف مكانـ األوس فلمـا صـلينا صـالة الصـبع قـاس اإلمـا اجلـواد
اذهـ ـ يـا أبـا الـصـ ـلت وافـتع بـاب الـدار أالن يـتيت الطاغيـة املـتمون إليـك وقـل لـ جه نـا اإلمـا الرضـا
مرة أخرى فلو أر  ،وبدون أن يدخل أو نر من
فذهبت إىل باب الدار ،ورجعت ألنرر اإلما اجلواد
باب ذه وم أر فلما فتحت الباب وإذا باملتمون راكبان علـ جـواد وحيـي بـ محايتـ وحاشـيت فلمـا وقعـت
عينا عل َ ستلين :ماذا فعل الرضا ؟ وأنـا جمـرب أن اع يـ بكلمـات ترهـر انـ هـو صـاح العـ اء فقلـت :عرـو
ا) أجرإ ! فلما املتمون هـذ املصـيبة ألقـ بنفسـ مـن جـواد علـ األرض وشـ قميصـ وألقـ بـالرتاب
عل رأس وبك بتعل صوت ملدة لويلة وبعد ذلك اصدر األوامر حلاشيت  ،جه وا جنااة الرضا بتحسـن مـا
ميكـن فتجبتـ – جه نـا اجلنـااة ،وم يتوقـ املـتمون هـذا اجلـواب وكـان يرـن بتنـ م اـرأ احـد علـ جتهيـ جنـااة
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و عهد بدون أوامر ويصل علي  ،فتعرتض بغض وقاس :من عمل هـذا؟ وأنـا مرتبكـا أجبتـ خائفـا صـا
ويصـف شـي نا اهلـروي حالـ وهـو
جاء ودخل الدار وجه وال ادري من هو ،لكن أظن ان ابن اإلما
يكلو املتمون فيقوس :حع قلت هذ اجلملـة وصـلت روحـ إىل انفـ وانترـرت االنتقـا مـن املـتمون ولكـن ال
ادري كيـف حصـل ذلـك وم يعـرتض املـتمون عليـ  ،وقـاس :احفـروا لـ قـربان يف القبـة الـي دفـن هـا أي هـارون
الرشـيد ...فقلـت لـ واحلـدي ألي الصـلت :للـ اإلمـا مـين مشـاركتكو يف مراسـيو الـدفن مـن بدايتـ إىل
فايت  ...فقاس املتمون نعو ستشرتإ باملراسيو وأكون حاضران.احضروا كرسيان جلـس عليـ املـتمون حتـت القبـة
الي دفن فيها أبو هارون وباق املشيعون وقفـوا خلفـ واحضـروا عـدد مـن الـدفانن ذوي اخلـربة والكـل ينترـر
أمـ ــر املتمون فقاس أحفروا هنا ...وأشار إىل القسو األسفل من رجلن هـارون الرشـيد وأراد املـتمون بـذلك أن
وان يرفـ مـن شـتن أبيـ  ،بـدء الـدفانون حبفـر القـرب ولكـن سـريعا مـا
يقلل من مكانـة وهيبـة اإلمـا الرض ـا
وصلوا إىل ص رة كبرية ال ميكن قلعها وقالوا:يا حضرة اخلليفة لو أتينا بكل معاوس املدينة ال نستطي حفرها
أو أااحتها فتشار املتمون إىل اجلهة اليمق ت اليسـرى وكـان األمـر كتولـ وعجـ وا عـن ذلـك واضـطر إىل حفـر
القرب يف أعل قرب أبي اي عند رأ هارون فحفر احلفارون القرب بسهولة وصار قرب اإلما الرضا (. 75
ويـذكر اهلـروي قائالن:وعنـدما انتهـ احلفـارون م ـ ـن احل ـ ـفر وضـعت يـدي علـ ارض القـرب وبـدأت اقـرأ
وفجـتة تفجـر املـاء ومـالء القـرب وخرجـت
الكلم ـ ـات واألذكـ ــار الـي علمـين عليهـا سـيدي اإلمـا الرضـا
األ ـاإ الصـغرية فسـحقت قطعـة اخلبـ ونشـركا يف املـاء وأكلهـا السـمك الصـغري ت جـاءت السـمكة الكبـرية
ت اخت ـف كـل شـ ء املـاء والسـمكة الـكـبـي ـرة
وابتلعـت مجيـ األ ـاإ الصـغرية كمـا قـاس اإلمـا الرضـا
هو من
فوضعت يدي عل القرب مرة أخرى وقرأت ما بق يف ذاكريت ،فستلين املتمون هل اإلما الرضا
علمـك هـذا يـا أبـا الصـلت فقلـت نعـو ،فقـاس :الرضـا كـان يرينـا العجائـ ف ـ ـ ـ حياتـ وأالن بعـد موتـ أرانـا
العجائ أيضا ،هذ جممل قصة استشهاد ومراسيو غسل ودفن اإلما عل بن موس الرضا كما اخرب
ب خادم ورفيق الدائو أبا الصلت اهلروي.
ويضيف الشي اهلروي فيقوس :أرسل بطلا املتمون ليعر ماذا قرأت عندما كنا يف مراسـيو دفـن اإلمـا
فقلت وا) يا أمري امللمنن م أتذكر حرفـان واحـدان يفـا قـرأت فغضـ املـتمون وألقـ ي يف السـجن
الرضا
وضي علـ اخلنـات وحلسـن احلـظ أن املـتمون كـان راغبـان بسـماع تلـك الكلمـات وهلـذا م يسـتعجل يف قتلـ .
ومضـ علـ سـجين سـنة كاملـة واملـتمون يلـع علـ ملعرفـة هـذ الكلمـات واألذكـار وال يصـدت قـو بـتين
نسيتها ،ويقوس اهلروي يف ليلة اجلمعة اغتسلت وبـدأت بالصـالة مـن صـبام يـو اجلمعـة إىل فجـر اليـو ال ـاين
وأنا أتضرع إىل ا) حب حممد وأهل بيت الطيبن أن نلصين من ما أنا في ويف صالة الفجر وإذا باإلما اجلواد
(روح فدا داخل عل َ ال ن ان ـة ولـ ـل منـ ـ أن أن ـهت مع وأمسك بيـدي وقـاس إىل أيـن تريـد الـذهاب يـا
أبا الصلت فقلت بتعج إىل بيي القد يف هرات ألن بعيد عن عيون املـتمون وحاشـيت فلـو تكـن أال ثـواين
وإذا أنـا يف بـاب بيـي يف هـرات وال يوجـد احـد ـانا ( 74هـذا بعـت مـا روا الشـي أبـا الصـلت اهلـروي مـن
 - 75املياح  ،أبا الصلت اهلروي ،ص .277
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وحالتـ مـ املـتمون العباسـ وعلمـ اهلائـل الـذي ال يشـبه احـد،
أخبـار اإلمـا علـ بـن موسـ الرضـا
ولكن لبيعة البح ال حتتمل أك ر من ذلك .
المبحث الثالث :األحاديث المروية ي أبي الصلت الهروي
من خالس البح يف ش صية الشي أي الصلت اهلروي يتبن لنا ان كان مول يف نقل الرواية واحلدي
حـع دفعـ ذلـك إىل السـفر أحيانـا مـن بلـد إىل أخـر
واألئمـة مـن ذريتـ الطـاهرة
عـن النـا الكـر
حب ـان عـن علمـاء احلـدي ومحلـة الروايـة واضـعا مـن اجـل ذلـك مبـالل كبـرية لتغطيـة نفقـات سـفر ناهيـك عـن
اجلهـد الـذي يبذلـ أثنـاء هـذ الـرحالت الطويلـة والشـاقة ،وكـان ذلـك كلـ مـن اجـل روايـة واحـدة أو حـدي
أو احد األئمة األلهار (عليهو صالة ا) وسالم وعندما راف اإلما
واحد موضوع عن رسوس ا)
وجد حبران ااخران بالعلو الذي حيتاجـ فالامـ أميـا مالامـة وم يفارقـ أبـدا حـع وفاتـ كمـا وضـحنا
الرضا
ومن بن
ذلك يف الصفحات السابقة من هذا البح وكانت مالامت ل ما بعنوان خاد اإلما الرضا
أنـا
وكـان شـديد الرتكيـ علـ قـوس النـا
ما أورد الشـي اهلـروي مـن أحاديـ الرسـوس الكـر
مدينة العلو وعل باها ( 73وذكر صاح فتع امللك العل بقول  :أنا مدينة العلو وعل باها فمن أراد باها
أن تولـوا عليـان جتـدو هاديـان مهـديان سـلك بكـو الطريـ املسـتقيو ،وقولـ
فليـتت عليـان( 78وقولـ
يـا علـ أنـت
عل م احل واحل م عل ولن يفرتقـا حـع يـردا علـ َ احلـوض يـو القيامـة ( 79وقولـ
أوس من أمن ي وصدقين ،وأنت أوس مـن يصـافحين يـو القيامـة وأنـت الصـدي األكـرب وأنـت الفـاروت الـذي
يفرت بن احل والبالل وأنت يعسوب امللمنن واملاس يعسوب الرلمة (. 60
كان تركي الشي اهلروي عل هذا النوع من األحاديـ النبويـة الشـريفة وحب ـ عـن حقيقتهـا والتتكـد مـن
صحة روايتها وأشهر رواكا من أك ـر األمـ ــور الـ ـي ركـ عليهـا ،وجـد يف البحـ عنهـا لـذلك جنـد متنقـل بـن
املدن والبلدان إلثبات صحة احلدي الذي ينقل ودرجة ال قة يف روات ف.
اإلمـا علـ بـن موسـ
يروي شي نا أي الصلت اهلروي فيقوس :ستلت يومان عام آس حممـد
نعو
فقلت :يا ابن رسوس ا) :هل خل ا) تبارإ وتعاىل اجلنة والنار ؟ وهل تا موجودتان حاليا ؟ فقاس
إىل السماء ليلة اإلسراء واملعرا دخل اجلنة ورأى
يا أبا الصلت تا موجودتان وعندما عر رسوس ا)
هـلالء ليسـوا منـا
جهنو فقلت يا ابن رسوس ا) هناإ قو يقولون تا مقدرتان وال توجدان اآلن ! فقـاس
وان لسنا منهو ،ومن أنكر اجلنـة والنـار فقـد أنكـر واليتنـا وم ينتفـ هـا وسـيكون دائمـا يف نـار جهـنو ،وقـاس
تعاىل (هذ جهنو الي يكذب ها اجملرمون * يطوفون بينهـا وبـن محـيو آن ( 62و يف قولـ تبـارإ وتعـاىل هـذ
 - 73احلـاكو النيسـابوري  ،أبـو عبـد ا) حممـد بـن عبـد ا)(ت605 :ه ـ املسـتدرإ  ،دار الفكـر (بـريوت ـ  213/7 2938ا
اخلطي البغدادي  ،ابوبكر امحد بن عل بن ثابت (ت647 :هـ تاري بغداد مكتبة اخلاجن (القاهرة ـ .50 /22 2972
 - 78املغري  ،امحد بن صدي  ،فتع امللك العل  ،باب صحة حدي مدينة العلو وعل باها (ال .ت ص.11
 - 79حسكاين  ،حاكو  ،شواهد التن يل (قو املقدسة ـ.87 /2 2988
 - 60الشي أجمللس  ،حبار األنوار .122/78
 - 62سورة الرمحن .66 /

796

أبي الصل

الهروي صاحب االمام الرضا (عل ه السالم)

جهنو تتكيد عل وجودها وان هلالء اجملرمون الذين يكذبون ها سـو يصـلوفا يـو القيامـة ويطوفـون بينهـا
وبن محيو آن أي ماء حار متنا يف احلرارة وال يستطي أن يت يلها اإلنسان ( 61روى الشي الطوس بإسناد
عن أي نصر اللي بن حممد العنربي قـاس :ذكـر امحـد بـن عبـد الصـمد اهلـروي ابـن أخـت الشـي أي الصـلت
قـاس كنـت أنـا (عبـد
اهلـروي قـاس حدثنـ ـ ـ ـ ـا خـا عبـد السـال بـن صـاش اهلـروي عـن سـفر اإلمـا الرضـا
حبـ
السال بن صاش مع يف سـفرة إىل نيشـابور وحضـر العلمـاء و الفقهـاء وقـالوا يـا أبـن رسـوس ا)
رأس الشريف من اهلود وكان علي
أجدادإ الطيبن حدثنا حبدي عن أبائك ننتف ب  ،فتخر اإلما
قاس :قاس حبيا جربائيل عن
رداء من اخل وقاس :عن أي عن أبائ عن أمري امللمنن عن رسوس ا)
ا) تعاىل قاس :أين أنا ا) ال ال أال أنا وحدي ياعبادي فاعبدوين وليعلو من لقيين منكو بشـهادة أن ال الـ
اال ا) لصا ها فتن دخل حصين ومن دخل حصين أمـن مـن عـذاي ( 67فقـالوا يـتبن رسـوس ا)
ماأخالص الشهادة ؟ قاس لاعة ا) ورسول ووالية أهل بيت ف (. 66
ـت :يـا أبـن رسـوس ا)
ويف حدي للشي اهلروي قاس :ستلت يومان سيدي اإلمـا الرضـا
وقل ف
ما رأيك حوس احلدي الذي روا احملـدثون ،وهـو بـتن املـلمنن يـ ورون ا) تعـاىل مـن منـااهلو يف اجلنـة ؟ فقـاس
أفضـل لوقاتـ وأنبيائـ
يـا أبـا الصـلت ! مبـا إن ا) تعـاىل جعـل جـدي رسـوس ا)
اإلمـا الرضـا
يف الدنيا واآلخرة ك يارة ا) تعاىل ،فقاس تعاىل( :من يطي الرسوس
ومالئكت وجعل لاعة وايارة نبي
فقـد ألـاع ا) ( 65وقـاس تعـاىل( :إن الـذين يبايعونـك أمنـا يبـايعون ا) يـد ا) فـوت أيـديهو ( 64ويف قولـ
يـتمر مبـا أمـر ا) بـ وينهـ عمـا فـ ا) عنـ
تعاىل من يطي الرسوس فقد ألاع ا) ألن الرسوس الكر
( 63فهو أذن يتكلو مبا يوح ل ا) سبحان وتعاىل ،أما مـا جـاء يف االيـة املباركـة ال انيـة فهـو تتكيـد علـ ان
مـن يبـاي الرسـوس مـن املـلمنن ويـلمن برسـالت فقـد ألـاعوا ا) سـبحان وتعـاىل وهـو مسـلموا احلديبيـة الـذين
بايعوا الرسوس الكر وآمنوا برسالت (. 68
عـن آبائـ
وروى الشـي الصـدوت بإسـناد عـن عبـد السـال بـن صـاش اهلـروي عـن اإلمـا الرضـا
) عـ وجـل تسـعة وتسـعون ا ـان مـن دعـا ا) هـا اسـتجاب لـ
قـاس :قـاس رسـوس ا)
الطـاهرين
(69
يوما فقلت :يا ابن رسـوس ا)
ومن أحصاها دخل اجلنة ويقوس الشي اهلروي ستلت اإلما الرضا
يـا أبـا
رغو أن بينهو ألفاالن رضـعا بـريةن مـن الـذنوب ؟ فقـاس
بتي سب هلك قو نوم
الصلت م يكن بينهو ألفاس رض  ،وكان ا) سبحان وتعاىل قد أصاهو بالعقو قبل أربعن سنة من الطوفان

 - 61شـرب  ،السـيد عبـد ا) (ت 2161:ه ـ تفسـري القـرآن الكـر  ،ملسسـة االعلمـ للمطبوعـات ،ط( 2بـريوت ـ 1009ص
.431
 - 67املياح  ،أبا الصلت اهلروي  ،ص 268ـ .269
ص .276
 - 66الشي الصدوت  ،عيون أخبار الرضا
 - 65سورة النساء .80
 - 64سورة الفتع .20،
 - 63شرب  ،تفسري القرآن الكر  ،ص .271
 . - 68ن  ،ص.467
 - 69الشي الصدوت  ،كتاب التوحيد (قو املقدسة ـ ال.ت ص.295
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وأنقط نسلهو وعندما هلكوا م يكن بينهو أي لفل وم يهلـك ا) سـبحان وتعـاىل الـربيء بسـب املـذن .
وأصـحاب فيقـوس
( 50إمـا النـا نـوم
وإما هالكهو فكان بسب تكذيبهو النبوة ،نبوة سيدنا نـوم
عندما رست السفينة عل اجلبل ون س نوم ومن مع إىل األرض وكان عددهو مثانون
عنهو اإلما الرضا
يف هذا املكان قرية و يت قرية ال مـ ـ ـ ـانن ألفو وكما أسلفنا كانوا مثانون ش صان،
ش صان فتسس نوم
(52
والن هذ القرية موجودة يف غرب مـ ـ ـديـ ـن ـة املوصل يف العرات تسم منطقة ال مانن او قرية ال مانن .
يقوس الشي اهلروي عت سيدي وموالي اإلما عل بن موسـ
ويف فضل السيدة فالمة ال هراء
ان قاس :عندما اوجـين رسـوس ا)
يقوس :عن أبي عن آبائ عن اإلما أمري امللمنن
الرضا
قاس  :أبشر وأخر يا عل كما كفـاين ري مـن غمـ وتـ يف اواجـك ،فقلـت يـا
من فالمة ال هراء
 :ن س عل ّ جربائيل وبيد سنبلة وقرنفل من اجلنة،
ما ه البشارة ؟ فقاس رسوس ا)
رسوس ا)
أمر ا) تعاىل
فتخذكما من ومشمتها فقلت يا حبيا يا جربائيل ما قصة هذين ،السنبلة والقرنفل فقاس
مالئكة اجلنة وساكنيها أن ي ينوا أشجار وأفار وقصور وغر اجلنـة وأمـر حـور العـن أن يقـرأن سـورة محعسـ
ت أمر
ويس ،ونادى املنادي و قاس :يقوس ا) ع وجل :اوجت فالمة بنت حممد بعل بن اي لال
ا) تعاىل غيومان حلت فوت ر و هلالء وأمطرن الياقوت واللللل واجلواهر والسنبل والقرنفـل وهـذان السـنبلة
والقرنفل من هذا املطر عل ر و املالئكة وحور العن أتيت هما إليك ( 51وهو هذ الرواية إمنا يبن مباركة
ا) سـبحان وتعـاىل وفرحـة مالئكتـ بـ وا سـيدنا أمـري املـلمنن بسـيدة نسـاء العـاملن السـيدة فالمـة ال هـراء
.
وان أصل هذا ال وا املبارإ أمنا بتمر من ا) سبحان وتعاىل أوح ب إىل رسول الكر
ولو إن كل التوفي وأي حدل خريان يف حياة اإلنسان أمنـا هـو مـن ا) سـبحان وتعـاىل ولكـن هلـذا الـ وا
املبارإ خصوصية عند الباري ع وجل.
فيقـوس كنـت يف جملـس سـيدي
ويفا روا شي نا اهلروي أيضا حدي عـن استشـهاد اإلمـا احلسـن
يوجـد يف ألـرا الكوفـة قـو يقولـون م يقتـل
فسـتلت  :يـا ابـن رسـوس ا)
ومـوالي اإلمـا الرضـا
وإمنا رفـ إىل السـماء كعيسـ بـن مـر وحنرلـ بـن أسـعد الشـام ألقـ هـذ الشـبهة
احلسن بن عل
ويسـتدلون يف هـذ اآليـة الكرميـة (ولـن اعـل ا) للكـافرين علـ املـلمنن سـبيال ( 57فقـاس اإلمـا الرضـا
حيـ قـاس سـيقتل ولـدي احلسـن يف أرض يقـاس
كذبوا عليهو لعنة ا) وغضب ف وكذبوا قوس رسوس ا)
اللذان هو أعلـ درجـة مـن
واحلسن
وقتل أمري امللمنن
هلا كربالء .وقسمان با) قتل احلسن
وليس منا اال أن يقتل شهيدان ،وا) ستقتل أنا أيضان بالسو شهيدان ،و هذا ما أخربنا عنـ رسـوس
احلسن
والذي أخرب ب جربائيل عن ا) سبحان وتعاىل .وإما معـق اآليـة الكرميـة فهـو:ال توجـد حجـة وال
ا)

 - 50الشي الصدوت  ،عيون أخبار الرضا (علي السال ص 35ا أجمللس حبار األنوار .187 /5،
 - 52الشي الصدوت  ،عيون أخبار الرضا (علي السال ص .33
 - 51احلسيين  ،هاشو معرو  ،سرية األئمة األثين عشر  ،ط( 5النجف االشر ـ  1005ص .49
 - 57سورة النساء .262،
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دليل للكافرين عل امللمنن وهذ اآلية تدلل عل أن بعت الكافرين قتلوا األنبياء بغري ح ( 56وهو جتـاواوا
عل حرمات ا) تعاىل وحساهو وعقاهو عند ا) سبحان وتعاىل .هذ الروايات واألحادي الي ذكركا إمنا
وهو ااخر
ه ج ء بسي يفا روا الشي اهلروي ،فهو يروي احلدي عن اإلما عل بن موس الرضا
فهـو اصـدت مـن روى أحاديـ
وأهـل بيتـ األلهـار
باألحاديـ والروايـات عـن الرسـوس الكـر
وتـابعيهو أيضـا كـانوا مـن أصـدت النـا يف نقـل احلـدي وت بيـت صـحت ف وعـد
الرسـوس الكـر
التحريف في أو إدخاس كال اائد علي .
كرامات أي الصلت اهلروي:
م تكـن الكرامـات الـي ناهلـا شـي نا أي الصـلت اهلـروي شـ ء عـابران وإمنـا كانـت نـوران يضـ ء بـ وجهـ
ويف م ـاس مجيـل ذكـر
املشـرت ألنـ مـن أصـحاب ومرافقـ عـام أس حممـد سـيدنا وموالنـا اإلمـا الرضـا
(55
يقوس :أتعلـو إن القمـر
الشي اهلروي يقوس في :قاس تعاىل (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوران
مـن احلجـر وفاقـد للحيـاة مرلـو علـ سـكنت وال يشـ ضـياءا ،ولكـن هـو يـدور حـوس الشـمس كغـري مـن
الكواك ومن أقرها مسافة للشمس لذلك كان نور وضـيائ يـنعكس مـن نـور وضـياء الشـمس فيضـ علـ
أهل األرض وغريهو يف الليل املرلو فرتا يش نوران وهـو هـذا امل ـاس البسـي إمنـا يلكـد إن مرافقتـ لألمـا الرضـا
ونور نور اإلمامة والوالية وقد
إمنا هذبت أخالق واادت من علم وأدب ومشل بذلك ضياء اإلما
ستس يوما ،فقيل ل من أين لك هذا ،أي من أين أتيت هذا العلـو فيجيـبهو كمـا أجابـت السـيدة مـر بنـت
عمران عندما ستهلا أهلها عن الربكات والغذاء الذي كان معها من أت ِ
لك هذا (وتقوس هو من عنـد ا)،
هـذا يف علـو أي
علـ بـن موسـ الرضـا
فيقوس أبا الصلت كنت أجي هـو مـن عـام أس حممـد
الصـلت اهلـروي .أمـا الكرامـات فهـ ك ـرية ومجـة أكرمـ هـا ا) سـبحان وتعـاىل وكيـف ال وهـو إنسـان صـاحلان
عابدان خد أولياء ا) وأحبائ وأهل بيت نبي ِ وأحفاد ف (عليهو مجيعان صلوات ا) وسالم ف فف ايـاريت ملرقـد
خـدا املرقـد بعـت الروايـات ووجتهـا مـذكورة يف كتـاب خـاد
سـيدي ومـوالي أي الصـلت اهلـروي قـ
أبو الصلت اهلروي منها.
الرضا
ذكـر أن رجـالن مـن أهـا أذربيجـان ،كانـت اوجتـ ف تشـتك مـن مـرض القلـ وبعـد أن عجـ الطـ عـن
شفائها توج اوجها إىل مراقد أولياء ا) الصاحلن يطل هلا الشفاء من عند ا) تعاىل مبا هلـلالء األوليـاء مـن
شفاعة عند ا) فتوج من يوم ف إىل مرقد سيدنا وموالنا عل بن موس الرضا متوسالن إلي لالبان شفاعت
يـتمر بالـذهاب والـدعوة حتـت قبـة الشـي أبـا
عنـد ا) سـبحان وتعـاىل فـرأى يف منامـ أن اإلمـا الرضـا
الصلت اهلروي ،فف ع من منام وتوج يف صبام اليو التا إىل مرقد الشي اهلروي وجلس يدعو ا) سبحان
وتعـاىل حبـ اإلمـا الرضـا وخادمـ ف الشـي اهلـروي أن ميـن علـ اوجتـ ف بالشـفاء فاسـتجاب ا) سـبحان
وتعاىل لدعوا ف وكت هلذ املرأة الشفاء من مرضها (. 54
 - 56شرب  ،تفسري القرآن الكر ،ص.621
 - 55سورة يونس .5 ،
 - 54املياح  ،أي الصلت اهلروي  ،ص  246ـ .245
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وعن بناء م ار أي الصلت اهلروي ذكر السـيد غـال رضـا كلـ ار وهـو مـدير التوليـة يف مـ ار الشـي اهلـروي
قـائالن أثنـاء بنـاء مرقـد ومـ ار الشـي اهلـروي كنـا نواجـ صـعوبات يف تـتمن مبـالل البنـاء وخصوصـان أفـا مبـالل
باهضة التكاليف وعندما يتوقف العمل لقلة األمواس أتوج إىل مرقد الشي اهلروي وأتضرع إلي متوجهان با
وكراماتـ ف عنـد ا) ليسـاعدين يف إ ـا هـذ املشـاري لتسـيري األمـور فكـان دعائنـا مسـتجاب عنـد ا) سـبحان
وتعاىل وتتتينا املبالل من حي ال اتس ويتو املباشرة بالعمل ( 53وهذا ليس بالغري و ال بالعجي فتتباع
عند ا) سبحان وتعاىل ومن لة أولياء ا) الصاحلن عند رهو
يعرفون من لة أهل البيت
أهل البيت
وكراماكو الي أع هو ا) ها .وشي نا أي الصلت اهلروي واحدا من أكر أولياء ا) وأحبـاب أهـل بيـت النبـوة
فال غرابة أن نص ا) سبحان وتعاىل ببعت هذ الكرامات.
الخاتمة
عبـد السـال بـن صـاش اهلـروي ش صـية إسـالمية كـان هلـا دور يف نصـرة آس بيـت الرسـوس الكـر حممـد
أال وهو اإلما عل الرضا بن موس الكاظو بن
وأفنت حياكا يف خدمة ثامن أئمة أهل البيت
جعفـر الصـادت بـن حممـد البـاقر بـن علـ السـجاد ايـن العابـدين بـن اإلمـا احلسـن الشـهيد بـن اإلمـا أمـري
امللمنن عل بن أي لال (عليهو مجيعا أفضل الصالة وأمت الـتـسـلـيـو وقد تتلمذ عل يد اإلما الرضا
بـل لقـ نفسـ
وكـان خادمـان مطيعـاف عاملـان م يرهـر يومـان امللـل أو العجـ عـن خدمـة سـيد ف اإلمـا الرضـا
وهـذا احلـ واإلخـالص دفـ
لقـد كـان الشـي اهلـروي مـن حمـا أهـل البيـت
خـاد اإلمـا الرضـا
ومدافعان عنهو،
للتهجو عل كل إنسان عار حب أهل البيت
أعدائ بل هو أعداء أهل البيت
هلذا م يكن اهلروي هو األوس وال اآلخر املعرض هلذا النوع من اهلجو واالكا واحلقد ،فقد جتـاوا الك ـري مـن
الشـي اهلـروي واكامـ بالكـذب والغـ
علـ شـ
علمـاء عصـر مـن املناهضـن لعـرتة الرسـوس
واخلـداع وعـد ال قـة مبـا يرويـ ويقولـ يف حدي ـ ف ،كمـا إن الشـي اهلـروي كـان مـن أك ـر املـوالن لعـرتة الرسـوس
وقوفان بوج اخلوار والتكفريين املتجاواين وكـان النصـر والرفـر حليـف الشـي اهلـروي يف كـل
الكر
مناظراتـ وجلسـات العلميـة وأدلتـ الدامغـة الـي كـان يلقيهـا علـ ادعـاءات هـلالء اخلـارجن عـن الـدين وم
يستطيعوا يوما من الرفر ب أو النيل من .
جعلـ حمـ أنرـار احلكـا العباسـين
كما وجدنا أن ح الشي اهلروي ألبنـاء علـ بـن أي لالـ
ويلقـون هـو يف غياهـ السـجون حـع املـوت وكـان
فهو يراقبون كل احملبن و املقربـ ـن ألح ـ ـفاد النا
نصي شي نا اهلروي السجن واملوت في لوال عناية ا) سبحان وتعاىل وإنقاذ ووفات قرب قرب سيد وموال
اإلما الرضا فناس الشي اهلروي الرعاية الكاملة مـن لـدن احلكومـة يف اجلمهوريـة االسـالمية يف إيـران مـن
حي تشييد املرقد الطاهر والبناء واألعماس .حال يف ذلك حـاس كـل دور العبـادة واملرقـد واملقامـات الطـاهرة
يف الرعاية واالهتما .
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 2ـ القرآن الكر .
 1ـ ابـن حجر،أبـو الفضـل امحـد بـن علـ العسـقالين(ت  851:ه ـ لسـان امليـ ان ،حتقيـ عبـد الفتـام
ابوغد  ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية (ال .ت .
7ـ كذي التهذي ،ط ،1دائرة املعار النرامية(اهلند ـ 2006
6ـ ابن اجلواي ،مجاس الدين بن عبد الرمحن بن عل (ت593 :ه ـ املوضوعات ،حتقي عبد
الرمحن حممد ع مان ،ط(2املدينة املنورة ـ 2948
5ـ أبو حجا  ،احلافظ مجاس الدين امل ي (ت ـ 361ه ـ كـذي الكمـاس يف أ ـاء الرجـاس،حتقي بشـار
عواد (قو املقدسة ـ 2987
4ـ اجلرجاين ،أبو امحد عبـد ا) بـن عـدي بـن عبـد ا) (ت745 :ه ـ الكامـل يف ضـعفاء الرجـاس ،حتقيـ
جلنة من امل تصن (بريوت ـ ال .ت
3ـ احلاكو النيسابوري ،أبو عبد ا) حممد بن عبد ا) (ت605 :هـ املستدرإ(بريوت ـ 2938
8ـ اخلطي البغدادي ،أبو بكر امحد عل بن ثابت (ت647 :هـ تاري بغداد (القاهرة ـ . 2972
 9ـ اخلـوارام  ،أبـو مليـد املوفـ بـن امحـد البكـري (ت548 :ه ـ مناقـ اخلـوارام  ،حتقيـ حممـد رضـا
املوسوي (النجف االشر ـ 2945
20ـ الذها ،حممد بن امحد بن ع مان بن قامياا (ت368 :هـ سرية أعال النبالء،حتقي مصطف عبد
القادر ،ط(2بريوت ـ 1007
22ـ الرااي ،أي حممد عبد الرمحن بن أي حامت (ت713 :هـ اجلرم والتعديل ،ط(2ال.ت .
ط( 2بريوت ـ
21ـ الشي الصدوت،أي جعفر حممد بن عل بن (ت719:هـ عيون أخبار الرضا
1003
27ـ الشي الطوس  ،أبو جعفر حممـد بـن احلسـن (ت640 :ه ـ معجـو رجـاس احلـدي  ،ط(1النجـف
االشر ـ 1006
 26ـ العقيلـ  ،أي جعفـر حممـد بـن عمـرو موسـ (ت711 :ه ـ الضـعفاء الكبـري ،حتقيـ الـدكتور عبـد
املعط صلعج  ،دار الكت العلمية (بريوت ـ 2980
25ـ الكش  ،أي جعفر الطوس  ،حممد بن احلسن (ت640 :هـ اختيار معرفة الرجاس ،املعرو رجاس
الكش  ،حتقي السيد حممد رجائ (قو املقدسة ـ ال .ت .
24ـ أجمللس  ،حممد باقر (ت2222 :هـ حبار األنوار اجلام لدرر أخبار األئمة األلهار،ط( 2لهران ـ
2989
23ـ النجاش  ،امحد بن عل الكويف (ت650 :هـ رجاس النجاش  ،ط( 5لهران ـ2935
28ـ احلسين ،هاشو معرو  ،سرية األئمة أالثين عشر ،ط( 2النجف االشر ـ . 1005
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29ـ شرب ،السيد عبد ا) (ت 2161:هـ تفسـري القـرآن الكـر  ،ملسسـة االعلمـ للمطبوعـات ،ط2
(بريوت ـ 1009
من املدينة إىل خراسان،ط (2مشهد ـ
10ـ عرفات ،جليل ،مسايرة اإلما الرضا
. 1021
12ـ غال رضا اكربي ،أبا الصلت اهلروي ،ط( 5قو املقدسة ـ . 1008
11ـ املغري ،امحد بن صدي  ،فتع امللك العل  ،ط( 2ال .ت .
أبو الصلت اهلروي ،ط) 2مشهد ـ ال.ت .
17ـ املياح  ،أبو جهاد ،خاد الرضا
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The structure of Arabic poem between requirements and
description
د.علي حسين يوسف

()1

Dr. Ali Hossein Yusuf

ملخص البحث
يعاجل البح قضية بناء القصيدة ،يف مـرحلي :االعـداد ،واالجنـاا ،او مـرحلي االشـرتاط ،والتوصـيف،
فالبناء مبعق التكوين ،او الصناعة ،او اخلل  ،او االنشاء ،ومعايري  ،فيقصد بـ يف البحـ  :دراسـة شـروط
تكــوين القصــيدة ،وخلقهــا ،وق ـوانن صــناعتها ،ودراســة عمليــة االبــداع الشــعري ،وكيفيــة تكــوين االفكــار،
وتبلورهـا وشــرولها ،وآليــات توصــيف العوالــف ،وبيــان صـدقها مــن عدمـ  ،وحتليــل االخيلــة ودراســة مــدى
دقتها.
اما البناء املنجـ  ،فنعـين بـ  :البنـاء اهليكلـ  ،او الشـكل  ،او اخلـارج  ،او املنجـ  ،وينـدر حتتـ  :نشـاة
القصــيدة شــكليا ،وتطورهــا الشــكل  ،ان ـواع القصــيد :ارجــوا  ،مقطوعــة ،قصــيدة ،موشــع ...اخل ،واج ـ اء
القصيدة :مطل  ،مقدمة ،ختل  ،موضوع ،خا ة .ويشتمل ايضا عل البناء الداخل  ،الذي يشتمل عل
معاجل ــة القض ــايا اآلتي ــة :توص ــيف اللغ ــة الش ــعرية ،االلف ــا  ،الرتاكيـ ـ  ،االس ــالي  ،وااليق ــاع ،اخل ــارج ،
الـ ــداخل  ،والصـ ــورة الفنيـ ــة ،عناصـ ــرها ،انواعهـ ــا ،التش ـ ـ ي  ،التجسـ ــيد ،التجسـ ــيو ،وتوصـ ــيف الرمـ ــوا،
واالفكار ،والعوالف ،واالخيلة.
Abstract
Build the Arabic poem between characterization and requirement
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This analytical research to an important issue, in Arabic literature,
relating to the construction of the Arabic poem, in the case of
characterization, in the case of the requirement, and depending on the
nature of the material studied, this study divided the two sections preceded
pave the linguistic definition and idiomatic to denote construction and
understandable.
The first topic on the study of construction, understood as indicating the
shape done. While the other section, in construction as a normative
concept means and configuration requirements in construction and
creativity, and followed Alambgesan Conclusion The researcher found
necessary to extract the most important findings and proposals.
Due to the appropriate analytical approach to the subject matter,
paragraphs Thread has studied the data according to the curriculum.

المقدمة
ل القصيدة من الناحية التكونية ـ يف املدونة العربية التقليدية ـ جمموعة من االبيات الشعرية ،من حبر
واحد ،ملت فيها قافية واحدة يف الغال  ،اما عدد هذ االبيـات ،واحلـد االدى هلـا لتكـوين القصـيدة فقـد
كــان موض ـ خــال  ،فقــد رأى االخف ـ  :ان ثالثــة ابيــات ميكــن ان تللــف قصــيدة ،لكــن اك ــر علمــاء
العروض يرون ان القصيدة ا اال تقل عن سبعة ابيات.
وقد شغل بناء القصيدة النقاد القدام  ،واحملدثن ،اىل احلد الـذي اصـبع هـذا املوضـوع املـادة االسـا
يف معرو الكت النقدية ،ونرران لتلك االتية ،وجد الباح  ،ان مفـاهيو موضـوعة بنـاء القصـيدة العربيـة،
ومصطلحاكا ،هذا التوظيف م تستوع اما يف البح االكادمي بعد ،ومن هنا كان هذا البح .
وتبعان لطبيعة املادة املدروسة ،قسمت هذ الدراسة عل  :مبح ن ،سبقهما هيد يف التعريف اللغوي،
واالصطالح لداللة البناء ،ومفهوم .
قـا املبحـ االوس علـ  :دراســة البنــاء ،بوصــف مفهومـا معياريــا يعــق بإشـرتالات التكــوين ،واالنشــاء،
واالبداع ،فيما كان املبح االخر :يف البنـاء بوصـف مفهومـا يـدس علـ الشـكل املنجـ  ،واعقـ املبح ـن
خا ة ،وجدها الباح ضرورية إلست الص اهو النتائ واملقرتحات.
ونرـرا ملناســبة املــنه التحليلـ ملــادة البحـ  ،فقــد درســت فقـرات املوضــوع علـ وفـ معطيــات ذلــك
املنه .
وقد كان البح مثرة جملهود ،انص عل تتب آراء النقاد العرب قدام  ،وحمدثن ،وفراها ،ودراستها،
وحتليله ــا ،وتقوميه ــا ،االم ــر ال ــذي اف ــرا ع ــددا م ــن الص ــعوبات ،واملش ــاكل ل ــت يف ت ــداخل افك ــار امل ــادة
املدروسة ،واختال االراء وتباينها احيانان ،لكن الرغبة يف اجناا العمل خفف تلك الصعوبات ،فضالن عن
مساندة ك ري من االصدقاء وال مالء الذين ال يس الباح اال تقد الشكر واالمتنان هلو.
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التمهيد :البناء ...المفهوم والداللة
للبناء يف املعاجو اللغوية داللتان عامتان ا فهـو اوالن :يـدس علـ الشـ ء املنجـ  ،واملتحقـ يف الوجـود،
ومجع ـ أبنيــة ( ، 1وهــذا املع ــق فــإن مفهــو البن ــاء ي ـراد مفهــو البنيــة ال ــي تعــين(( :تلــك املنروم ــة ذات
العناصر املتفاعلة ،حي كل عنصر يلدي وظيفة داخل املنرومة ،وحتدد قيمت هذ الوظيف (. 7
والبناء باملعق املتقد ال بد ان يتكون من شكل ظاهر للعيان ،سنطل علي  :البناء اخلـارج  ،وشـكل
آخر غري ظاهر امنا يعكس الشكل اخلارج ويدس علي  ،وسنطل علي  :البناء الداخل  .ورمبا يقرتب هذا
الفهو لبناء القصيدة من مفهو تشومسك يف البنية السطحية والبنية العميقة.
اما الداللة االخرى ملفهو البناء فإفا حتيل اىل معق اجرائ  ،وتدس عل عمليـة خلـ الـن وإنشـائ ،
وصناعت  ،فالبناء هذا املعق نقيت اهلد (. 6
عل ان التميي بن داللي البناء اخلارج او الداخل او داللي املنج واالجرائـ السـابقتن ،م يكـن
واضحان امان عند اصحاب املعاجو اللغوية ،وال عند النقاد القدام او احملـدثن ،فقـد اـد القـار يف ك ـري
من املللفات الي تتحدل عن بناء القصيدة لبسان ك ريان يف مراد الكات وقصد ألي املفاهيو يعين.
واملتتب للمصطلحات اخلاصة لبناء القصيدة ادها ك رية ،متداخلة ،متضاربة ،فقد افرا الدر االدي
العري عددا من املصطلحات يف هذا اجملاس ،من اتها :بناء القصـيدة ،البنـاء الفـين ،البنـاء اهليكلـ  ،البنـاء
املوضوع  ،الوحدة املوضوعية ،الوحدة العضوية ،شكل القصيدة ،تركي القصيدة ،فضال عل عدد آخر
من املفاهيو الي اعتاد عليها النقاد القدام  ،م ل :الصناعة ،النس  ،عمود الشعر ،وغريها.
وقد انعكس عد التميي بن دالالت البناء عل املفهـو االصـطالح  ،لـذلك فمـن الصـعوبة ان اـد
الباح تعريفان دقيقان للبناء ـ بناء القصيدة ـ عنـد القـدماء او احملـدثن ،فقـد اصـبع هـذا املفهـو جمـاالن امـ
االراء املتباينة واملتناقضة الي تراوحت بن توصيف شكل القصيدة العربية ،وبيان مفاصل جسدها وتركي
هيكلها ،وبن عملية انشاء القصـيدة وتكوينهـا اجرائيـا ،والفـرت بـن هـذ املعـاين واضـع وكبـري كـالفرت بـن
وصــفنا لبيــت مــن اخلــار ووصــفنا ملكونــات بنائ ـ وم ـواد  ،او كــالفرت بــن ووصــفنا لبيــت مكتمــل البنــاء
ووصفنا لطريقة عمل بيت آخر يف لور االجناا.
وبناء عل ما تقد  ،ونتيجـة الخـتال مفهـو البنـاء ،و ـاي داللتـ بـن شـكل اخلـارج او الـداخل ،
وآليات تكوين  ،يرى الباح ان داللة البناء يفرتض ان ال تق حتـت مفهـو تعريفـ موحـد امـ املعنيـن
السابقن يف سلة واحدة كمفهو البناء الفين ،او مصطلع شكل القصـيدة الـي انتشـرت مـلخرا بـن النقـاد
حدي ا ،فلكل واحد من هذ املفاهو ميدان حب امل تلف عن االخر.
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المبحث االول :البناء ....مفهوما معياريا اشتراطات الصناية والتكوي
ان بناء القصيدة هذا املعق يعد مفهوما يفعـق مبـا اـ ان تكـون عليـ القصـيدة الناجحـة ،فهـو ـ ـ هـذا
التوظيـف ـ ـ اداة معياريــة ،حيــاوس اجـرتام االشـرتالات اخلاصــة ملــا اـ ان تكــون عليـ القصــيدة ،وقــد انتبـ
ابــن قتيب ـ هلــذا التمــاي بــن بنــاء وآخــر حينمــا قــاس(( :املــديع بنــاء واهلجــاء بنــاء ( ، 5اذ ان لكــل واحــد
منهما متطلبات النفسية ،وشرول الي يستوجب .
ويتضع يفا تقد ان احلدي عن البناء باملعق االجرائ يق عل متطلبات صناعة القصيدة ،مبكوناكا
اخلارجية او الداخلية ،عل الرغو من كل مفهو من هذين املفهومن اشرتالات تكوين وخلق اخلاصة ب ،
ول ـ معــايري وشــرول ايضــا ،وك ـريا مــا تتضــمن هــذ االش ـرتالات دواف ـ القــوس الشــعري ومهيةات ـ  ،م لمــا
تتضمن صفات النجام الش صية بالنسبة للمبدع.
لذلك افاض النقـاد قـدميان وحـدي ان يف شـروط بنـاء القصـيدة املميـ ة ،ومعـايري جناحهـا ،ومـا يتطلـ علـ
الشــاعر عمل ـ  ،اىل احلــد الــذي ميكــن مع ـ القــوس :ان اغل ـ مــا كت ـ عــن بنــاء القصــيدة يتضــمن تلــك
االش ـرتالات ،وإن م جن ــد يف م ــدوناكو فص ــال واض ــحا ب ــن ش ــروط بن ــاء هيك ــل القص ــيدة وش ــروط لغته ــا
الشعرية واساليبها اللغوية والبالغية.
ان عملية اخلل الشعري تتطل شرولان ،منها ما ا ان يتوفر يف الشاعر ،ومنهـا مـا اـ ان يتـوفر
يف القصيدة ،لك ميكن القوس ان هذا الشاعر يتمي عن غري مبي ة معينة ،وان تلك القصـيدة امنـاات عـن
سواها بشروط انفردت ها ،ومن حي العمو فالشـاعر املميـ هـو الشـاعر الفحـل الـذي(( :لـ م يـة علـ
غ ــري كم ي ــة الفح ــل عل ـ احلق ــا ( ، 4ام ــا ال ــن املمي ـ فم يتـ ـ (( :م ــا رأيت ـ م ــتالحو االجـ ـ اء ،س ــهل
فــتعلو بــذلك انـ افــرا افراغــا واحــدان ،وســبك ســبكان واحــدان ( ، 3فالشــعر(( :صــناعة وضــرب مــن النس ـ ،
وجنس من التصوير ( ، 8وعل الشاعر ان يكون دقيقـان يف اختيـار الفاظـ  ،وان تكـون تلـك االلفـا دالـة
عل ـ املقص ــود م ــن غ ــري عن ــاء فــإن(( :احس ــن الك ــال م ــا ك ــان قليل ـ يغني ــك ع ــن ك ــري ومعن ــا يف ظ ــاهر
لفر (. 9
وقد فصلوا القوس يف اللفظ واملعق وشرولهما والعالقة بينهما ،فمن الضروري ((ايفاء كل معـق حرـ
من العبارة ،والباس ما يشاكل من االلفـا  ،حـع يـربا يف احـس اي ،واهـ صـور ( . 20فاملعـاين للشـعر
مبن لــة(( :املــادة املوضــوعة والشــعر فيهــا كالصــورة ( ، 22فــإن(( :اللفــظ جســو وروح ـ املعــق ( ، 21وتبــدو
 -5ينرر ،الشعر والشعراء43 /2 :
 -4فحولة الشعراء27 :
 -3البيان والتبن.43 / 2 :
 -8احليوان.271 / 7 :
 -9البيان والتبن 2 :ـ .87
 -20عيار الشعر.6 :
 -22نقد الشعر.6 :
 -21العمدة.216 / 2 :
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الن عــة التعلميــة واضــحة عنــد النقــاد العــرب وهــو بصــدد عمليــة اخلل ـ الشــعري ومــا يتطلب ـ ذلــك ،يقــوس
اجلرجاين(( :وا ذا اردت ان تعر موق اللفظ الرشي مـن القلـ  ،وعرـو غنائـ يف حتسـن الشـعر فتصـفع
نسي متيم العرب ،ومتغ اهل احلجاا ( ، 27ويعلل اآلمدي القوس الساب قائال(( :وينبغ ان نعلـو
ان ســوء التــتليف ،ورداءة اللفــظ يــذه بطــالوة املعــق الــدقي  ،ويفســد  ،ويعميـ حــع حيــو مســتمع اىل
لوس تتمل (. 26
امــا كيفيــة تكــوين القصــيدة فقــد نالــت حرــا واف ـران مــن كــال النقــاد العــرب الــذين تكلم ـوا عــن صــناعة
الشعر ،وأوس ما يصادفنا يف ذلك :رسالة بشر بن املعتمر ،الي حـاوس فيهـا وضـ قواعـد الصـنعة ،فيقـوس:
((خذ من نفسك ساعة نشالك ،وفراا بالك ،واجابتها اياإ ...وإياإ والتوعر ،فإن التوعر يسـلمك اىل
التعقيد ،والتعقيد هو الذي يهلك معانيك ،ويشن الفاظك ،ومن اراد معق كرميا فليلتمس ل لفرا كرميا،
فإن ح املعق الشريف اللفظ الشريف ،ومن حقها ان تصوفما عما يفسدتا ويهجنهـا ،وعمـا تعـود مـن
اجل ان تكون اسوأ حاالن منك قبل ان تلتمس اظهارتا ،وتـركن نفسـك مبالبسـتها ،وقضـاء حقهـا ،فكـن
يف ثــالل منــااس ا فــإن اوىل الـ الل :هــو ان يكــون لفرــك رشــيقان ،عــذبا ،وف مـان ســهال ،ويكــون معنــاإ
ظ ــاهران مكش ــوفان ،وقريب ــا معروف ـ ـان ...ف ــان امكن ــك ان تبل ــل م ــن بي ــان لس ــانك ،وبالغ ــة قلم ــك ،ولط ــف
مــداخلك ،واقتــدارإ علـ نفســك ،اىل ان تفهــو العامــة معــاين اخلاصــة وتكســوها االلفــا الواســط الــي ال
تلطف عن الدتاء ،وال جتفو عن االكفاء ،فتنت البليل التا (. 25
يف الن الساب حدد بشر ما مطلوب من الشاعر عملـ لتـوفري الوقـت املناسـ لقـوس الشـعر متمـ الن
مبا يتيت:
 .2ساعة النشاط وفراا الباس.
 .1االستعداد النفس (وإجابتها إياإ .
اما شروط الشعر الناجع فقد حددها بشر مبا يتيت:
 .2اختيار االلفا الكرمية للمعاين الكرمية.
 .1ابعادتا عن اهلجنة.
 .7اللفظ الرشي العذب الف و السهل.
 .6املعق الراهر املكشو والقري املعرو .
 .5جتن التوعر والتعقيد.
وهذا ميكن ان يعـد بشـر بـن املعتمـر مـن اوائـل النقـاد الـذين ارسـوا قواعـد العمليـة الشـعرية ،وشـرولها،
وعلي ميكن ان يكون بشر ملسس هذا املفهو من البناء ،وواض اسس  ،وشرول .

 -27الوسالة.16 :
 -26املواانة.601 / 2 :
 -25البيان والتبن 275 / 2 :ـ .274
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ويفن اولوا عملية البناء الشـعري اهتمامـا مت ايـدان بعـد بشـر الناقـد ابـن لبالبـا الـذي وضـ كتابـ ـ عيـار
الشعر ـ ال ستقصاء مفصل يات عملية االبداع الشعري ،وشـرولها ،يقـوس ابـن لبالبـا(( :فـإذا اراد الشـاعر
بناء قصيدة ت املعق الذي يريد بناء الشعر علي يف فكر ن را ،واعد ل ما يلبسـ ايـا مـن االلفـا الـي
تطابقـ  ،واالقـواس يف الــي توافقـ  ،والــوان الــذي يســلس لـ القــوس عليـ  ،فــإذا اتفـ لـ بيــت يشــاكل املعــق
الذي يرومـ اثبتـ  ،واعمـل فكـر يف شـغل القـوايف مبـا نقتضـي مـن املعـاين علـ غـري تنسـي للشـعر ،وترتيـ
لفنــون القــوس في ـ  ،بــل يعل ـ كــل بيــت يتف ـ لـ نرم ـ علـ تفــوت مــا بينـ وبــن مــا قبلـ  ،فــاذا كملــت ل ـ
املعاين ،وك رت االبيات وف بينها بتبيات تكون نراما هلـا ،وسـلكا جامعهـان ملـا تشـتت منهـا ،ت يتتمـل مـا
قد ادا الي لبع ونتجت فكرت يستقص انتقاد  ،ويرمو ما وه من  ،ويبدس بكل لفرة مسـتكره لفرـة
سهلة نقية. 24( ...
فف هذا الن ـ الذي نقلنا عل لول ألتيت ـ يقسو ابن لبالبا مراحل نرو القصيدة عل املراحل
اآلتية:
 .2مرحلة كوفا فكرة جمردة (ن ران .
 .1تشكيل الفكرة الن رية بقوال الشعر والفاظ وقوافي واواان .
 .7التسلسل يف االبيات وتالمحها.
(23
 .6التهذي وإعادة النرر يف القصيدة .
ان اتيــة آراء ابــن لبالبــا يف عمليــة اخلل ـ الشــعري تتجســد يف تــتثر النقــاد الــذين جــا وا بعــد بتلــك
االفكار ،فهذا اب و هالس العسكري يتابع يف منهج التعليم فيوصـ الشـاعر مبـا اـ عليـ فعلـ  ،يقـوس
العسكري(( :واذا اردت ان تعمل شعران فاحضر املعـاين الـي تريـد نرمهـا يف فكـرإ ،واظهرهـا علـ قلبـك،
والل هلا وانا يتتى في إيرادها ،وقافية حيتملها ،فمـن املعـاين مـا تـتمكن مـن نرمـ يف قافيـة ،وال تـتمكن
من يف اخرى ،وتكون هذ اقرب لريقان ،وايسـر كلفـة منـ مـن ذلـك ،وإلن تعلـو الكـال فتتخـذ مـن فـوت
فيجــئ سلس ـان ســهالن ذا حــالوة ورون ـ خــري مــن ان يعلــوإ فيجــئ ك ـ ان فجــا ومتجعــدا جلف ـان ،فــاذا عملــت
القصيدة فهذها ،ونقحها بإلقاء ماغ ٍّ من ابياكا ،ورل ،ورذس ،واالقتصار عل ما حسن ،وف و بابداس
حر منها ب خر اجود من حع تستوي اج ا ها ،وتتضارع عواديها ،واعجااها (. 28
جند هنا ا ن ابا هالس العسكري قد لاب يف آراء ما قال ابن لبالبا حع اننا ال نكاد نع ر عل أي
خال بينهما عل الضد من ابن رشي الذي خـالف ابـن لبالبـا والعسـكري معـان يف اختيـار البيـت دون
ان يسبق بإختيار القافية ،فيقوس(( :بل اصن القسو االوس عل ما اريد ت التمس يف نفس ما يلي بـ
مـن القـوايف بعـد ذلـك فـابين عليـ القسـو ال ـاين ،افعــل ذلـك كمـا يفعـل مـن يبـين البيـت علـ القافيــة وم ار
 -24عيار الشعر.22 :
 -23ينرر :حماضرات يف تاري النقد عند العرب.288 :
 -28كتاب الصناعتن.279 :
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ذلـك مب ـل علـ وال يـ عجين عـن مـرادي وال يغــري علـ ّ شـيةان مـن لفــظ القسـو االوس اال يف النـدرة الــي ال
يعتمد ها او عل جهة التنقيع املفرط (. 29
ان ابن رشي يف هذا الن يبدو وكتن يتكلو عن جتربت الذاتية بضـمري (االنـا ال سـيما اذا علمنـا ان
الرجل شاعر مار كتابة الشعر.
وهكذا نلحظ ان البناء بشكل املعياري هذا عند النقاد القدام ك ريان ما اريد من امورا تعليمية تص
يف اجنــام عمليــة االبــداع وكيفيــة تكــوين القصــيدة ،اذ ان النقــد العــري القــد كــان يف االعــو االغلـ نقــدان
توجيهيان تغل علي ة التعليمية ،ت ان قلة النصـوص النقديـة الـي تناولـت املفهـو االوس للبنـاء ـ الشـكل
املنجـ او البنــاء اهليكلـ ـ قــد يفســر بــتن اولةــك النقــاد اعتــربوا ان شــكل القصــيدة العربيــة امـران مفروغـان منـ
تســام عليـ النــا  ،فــال حاجــة للتفصــيل فيـ وقــد تكلــو النقــاد العــرب علـ وفـ مــنه معيــاري ارادوا مــن
خالل حماكاة امل ل الفنية املمتااة ((الي حيتوي كل م ـاس منهـا علـ صـفات وخصـائ تعـ اصـحاها يف
التعبري عنها .اما امل ل الفنية املطلقة من غري قيود وال حدود فإفا ال توجد يف الشعر وال يف أي ضرب من
ضروب الفن (. 10
ويف النقــد احلــدي جنــد ان البنــاء مبعنــا االجرائ ـ ـ التكــوين واخلل ـ ـ اخــذ شــيةا مــن اهتمــا النقــاد
احملـدثن ،لكــن املالحـظ ان التتكيــد كــان منصـبا علـ عمليـات االنشــاء والتكــوين يف قسـم الــداخل وقــد
يعــود الســب يف ذلــك اىل اي ــار مــا اـ ان يكــون عليـ املضــمون اجلديــد علـ املنجـ الشــكل التقليــدي
اوال يف بن ــاء القص ــيدة عن ــدهو ،ت ان ه ــلالء النق ــاد ح ــاهلو ح ــاس االدب ــاء ق ــد س ــةموا االش ــكاس البنائي ــة
اجلاه ة،ومــالوا اىل احلريــة يف اختــاذ اشــكاس مبتكــرة ،وكتمنــا اصــبع التتكيــد علـ هــذا الفهــو للبنــاء الــداخل
متطلبا عصريا ،لذلك جند ان االشـرتالات الـي اـ ان تكـون عليهـا العناصـر التكوينيـة االبداعيـة للعمـل
الشعري كانت متعلقة يف املكونات الداخلية للن الشعري ،لذلك كان جماس البح يف اغلـ مـا كتـ
منص ــبا عل ـ ـ مـ ــا ا ـ ـ ان يك ــون علي ـ ـ بنـ ــاء القصـ ــيدة الـ ــداخل  ،فمحم ــد عبـ ــد املـ ــنعو خفـ ــاج اعـ ــل
االش ـرتالات التكوينيــة يفــا ا ـ ان تتصــف عناصــر التجربــة الشــعرية واملوســيق واخليــاس والصــورة الشــعرية
والوحــدة الفكريــة( ، 12يف حــن يــرى حممــد اكـ عشــماوي ان عناصــر جنــام الــن الشــعري حمصــورة ب الثــة
مكونات اساسية وكلها داخلية ،وهـ عنـد  :الفكـرة والصـورة واملوسـيق ( ، 11وخلطـت نـااإ املالئكـة بـن
املوضوع واهليكل وان كانت رائـدة يف هـذ التسـمية وقـد اضـافت عنصـري التفاصـيل والـوان( ، 17امـا امحـد
كماس اك فإن شـروط جنـام الـن ال بـد ان تتـوافر يف عناصـر البنـاء الداخليـة ايضـا وهـ عنـد  :العالفـة
واخلياس واملعق واللغة ( ، 16اما صالم فضل فعل الرغو من تقسيم عناصـر البنـاء علـ قسـمن :عناصـر
 -29العمدة.120 / 2 :
 -10الفن ومذاهب يف الشعر العري.11 :
 -12ينرر :البناء الفين للقصيدة العربية.65 :
 -11ينرر  ،فلسفة اجلماس.229 :
 -17ينرر  ،قضايا اشعر املعاصر.176 :
 -16ينرر  ،النقد االدي احلدي .65 :
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شكلية (صوتية واخرى موضوعية (داللية ( 15اال ان الواضع من كالم انـ يلكـد علـ شـروط جنـام كـال
القســمن اللــذن مي ـ الن البنــاء الــداخل  ،فيمــا جنــد تلــك العناصــر عنــد حممــد فتــوم امحــد تتحــدد ب الثــة:
االيقــاع والرتكيـ والداللــة( ، 14وكلهــا عناصــر داخليــة ،امــا مرشــد ال بيــدي فيجــدها باربعــة عناصــر داخليــة
ايضا :اللغة واملوسيقة والصورة واملوضوع(. 13
المبحث الثاني:البناء ...مفهوما وصفيا توصيف الشكل المنجز
تعــد القصــيدة عمــال بنائيــا ،فه ـ تبــدأ بفكــرة ذهنيــة بســيطة ،لتنته ـ ســد كتــاي متحق ـ وجوديــا،
والقصيدة بشكلها املتحق ختض لتوصيفات ترسو مالحمها ،م لما ختض إلشرتالات تكفل جناحها.
والفرت بن توصيف القصيدة ،بوصفها وحدة بنائية مكونة من اج اء متعددة ،وبـن االشـرتالات الـي
اـ ـ ان تك ــون عليه ــا ص ــناعة القص ــيدة ك ــالفرت ب ــن امل ــادة املدروس ــة وم ــنه دراس ــتها ،فهم ــا مي ــدانان
متغــايران ،لكــل منهمــا اســتقالل وخصوصــيت  ،حبي ـ يصــبع اجلم ـ بينهمــا تعســفا واضــحا ،بــل خلطــا ال
يسوغ املنط .
وبناءا عل ما تقد  ،يصبع من الضروري ،ان يكون لكل ميـدان مـن امليـدانن السـابقن ،مصـطلحات
اخلاصة ،الي حتدد ـ وبدقة ـ هوية كل منهمـا ،ليتسـق للـدار واملتلقـ معـا اخلـرو بصـورة واضـحة لعمليـة
اخلل الشعري.
واملت ــاب للم ــأ النق ــدي الع ــري املت صـ ـ بدراس ــة القص ــيدة العربي ــة ،ال نفـ ـ عليـ ـ م ــا وقع ــت فيـ ـ
الدراس ــات اخلاص ــة ه ــذا اجلانـ ـ م ــن خلـ ـ مص ــطلح  ،اىل درج ــة ميك ــن معه ــا ان نص ــف ه ــذا اخللـ ـ
بالفوض املصطلحية ،وسيكون هذا املبح خاصا بدراسة البناء بوصف شكال منج ا.
فالبناء مبعق الشكل املنج  ،هو هيكل القصيدة القائو املاثل للعيان ،ودراست تعين توصيف مكونات
القصيدة اخلارجية ،او الداخلية ،أي ان عمليا يدس عل دراسة االج اء اخلارجية للقصيدة من :مقدمة اىل
الت ل ت املوضوع وصوالن اىل اخلا ة ،ت االنتقاس لدراسة املكونات الداخلية هلا الي تتكـون مـن :دراسـة
اللغة الشعرية :االلفا  ،والرتاكي  ،واجلمل ،واالسالي  ،واالبيات ،والبناء هذا املعق نادرا ما نتلف من
غــرض آلخــر ،اومــن شــاعر آلخــر ،منــذ نشــوء القصــيدة العربيــة قبــل االســال اىل العصــر احلــدي اال يف
حاالت قليلة.
وبنــاءا عل ـ مــا تقــد  ،فــإن ميــدان البح ـ  ،وجمــاس الدراســة هلــذا املفهــو مــن البنــاء انص ـ عل ـ بنيــة
القصيدة اخلارجيـة ،ت الوقـو علـ مـا ختفيـ مـن آليـات داخليـة ،ومـن ت تفكيـك اج ائهـا ملعرفـة اآلليـات
احلاكمة لعالقة تلك االج اء ببعضها ،وهو هذا غـري معـين مبـا اـ ان تكـون عليـ تلـك االجـ اء معياريـا،
 -15ينرر  ،نررية البنائية يف النقد االدي196 :
 -14ينرر  ،قراءة اخرى يف شعر املتنا.65 :
 -13ينرر  ،بناء القصيدة الفين.15 :
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وغري معق ايضان مبا ا ان تكون علي عملية اخلل الشـعري وادواتـ مـن خيـاس او تصـوير او غـري ذلـك،
فهو مفهو وصف حتليل وليس معياريا ،معين مبا هو كائن وليس مبا ا ان يكون.
وفضــال علـ مــا تقــد فإنـ يفــا ينــدر حتــت هــذا املفهــو مــن البنــاء توصــيف خطـوات انشــاء القصــيدة
وصــناعتها ،اذ ان(( :كــل مرحلــة مــن هــذ املراحــل ــل خطــوة يف إ ــا مشــروع العمــل الشــعري ،ويســتل
تبعـان هلــذا االســا ااــاد رابـ لفرـ او معنــوي يـرب تلـك الوحــدات بـراب الوحــدة القديــة املشــرتكة ،وملــا
كــان هــذا املضــمار اســا البــد منـ يف عمليــة البنــاء الشــعري فقــد اقتضـ براعــة يف وضـ اللبنــات موضــعها
(18
املناس حع تتجاذب اقطاب املراحل م بعضها بعضان
وقد حاوس ابن قتيبة ان يض تتسيسا تارنيا هلذا املفهو من البناء حينما قاس(( :و عـت بعـت اهـل
االدب يذكر ان مقصد القصيدة إمنا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار .فبك وشكا ،وخال الرب ،
واسـتوقف الرفيـ  ،ليجعـل ذلــك ســببا لـذكر اهلهــا الرــاعنن عنهـا ،اذ كــان ناالــة العمـد يف احللــوس والرعــن
عل خال ما عليـ ناالـة املـدر ،إل نتقـاهلو مـن مـاء اىل مـاء وانتجـاعهو وتتـبعهو مسـاق الغيـ  ،حيـ
ك ــان ،ت وص ــل ذل ــك بالنس ــي فش ــكا ش ــدة الوج ــد وام الفـ ـرات ،وف ــرط الص ــبابة والش ــوت ،ليمي ــل ا ــو
القلــوب ،ويصــر اليـ الوجــو  ...فــإذا علــو انـ اســتوقف مــن االصــغاء اليـ واالســتماع لـ  ،عقـ بااــاب
القـوس ،فرحـل يف شـعر  ،فشـكا النصـ والسـهر ،وسـرى اليـل ،وحـر اهلجـري ،وانضـاء الراحلـة والبعـري ،فـاذا
علو ان قد اوج عل صاحبة ح الرجاء ،وذمامة التتميل ،وقرر عند ما نال من املكار يف املسري ،بدأ
يف املديع. 19( ...
جند يف الـن السـاب ان ابـن قتيبـة حـاوس ان يضـ يـد علـ اجـ اء القصـيدة العربيـة االساسـي اال انـ
قــد وأخــر بــن تلــك االجـ اء واملوضــوعات الــي تعاجلهــا ا فالشــاعر (مقصــد القصــيدة يبــدأ باملقدمــة الــي
تتض ــمن وص ــف ال ــديار ت ي ــذكر معاناتـ ـ  ،وم ــن بع ــد ذل ــك يس ــتوقف الص ــح لي ــت ل ل ــذكر احبابـ ـ
وهجرافو عنها بغية امالة قلوب السامعن الي ليكون ذلك مدخالن مناسبا للدخوس يف غرض وهو املديع:
((فالشعراء يبدأون قصائدهو بوصف الديار وحاهلا يف نفوسهو من ذكريات وبالغ س واحلدي عن احلبيبة
وديارها قبل ان ينتقلوا اىل ما نكبتهو ب ضرورة العي وهو املديع استجداء لرم املمدوحن (. 70
ويبدو ان هذا الرتتي بن اج اء القصيدة كان اشب بالدستور الذي يسري مبقتضا الشاعر حينما يريد
بناء قصيدة(( :فالشـاعر يبـد ها بوصـف االلـالس والـديار والنسـي  ،ت يسـتطرد اىل وصـف الصـحراء ،او
حيوافا االليف والوحش  ،حع إذا فرا من هذا الوصف خر اىل الغـرض االساسـ لقصـيدت مـن الف ـر
او املدم او اهلجاء او االعتذار او الرثاء ،ورمبا ختمها باحلكو واالم اس (. 72

 -18شعر رثاء االما احلسن يف العرات (الروحة .22 :
 -19الشعر والشعراء.96 / 2 :
 . -70ن 36 / 2 :ـ .35
 -72االدب وفنون 59 :
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ومعــق هــذا ان االجـ اء البنائيــة للقصــيدة العربيــة علـ وفـ هــذا املفهــو مــن البنــاء ااصــرت يف ثــالل
وحــدات :املقدمــة والــت ل واملوضــوع ،وقــد تناوهلــا الشــاعر العــري حبس ـ مــا ذكــر ابــن قتيبــة يف نص ـ
الساب يف ثالل مراحل وه  :االفتتام والرحلة والغرض ،فلقد(( :حتددت صيل مدخل القصيدة اجلاهلية
املوروثــة عــرب ثــالل مراحــل ا اوهلــا :االفتتــام الــذي يعــاجل فنــون الطلــل والرعــن والنســي والغ ـ س واخلمــر
والشــي والشــكوى والفروســية ومــا اىل ذلــك مــن صــور ظلــت البيةــة اجلاهليــة تغــذيها ،وحتــدها بالتفاصــيل
املتجددة ،وظل الشاعر يت ـذها منفـذا تعبرييـا حلـدي الـنفس يف تتملهـا للماضـ  ...وثانيهـا :الرحلـة الـي
تت ذ ـ غالبان ـ جمرى وصف الناقة ورحلتها ...وثال ها :الغرض الذي تعاجل القصيدة ويتم ل يف االستجابة
اآلنيــة لرــر لــار يســتدع املــديع او اهلجــاء او الرثــاء او الف ــر...اخل ويت ــذ الشــاعر منفــذا تعبرييــا ال
ستشراف الذايت وتطلع اىل النموذ االعل مل ل يف احلياة (. 71
ونرى عند النقاد العرب القدماء تتكيدان عل ضرورة اسـك تلـك االجـ اء ،فقـد اشـار احلـا اىل ان:
((القصيدة م لها م ل خل االنسان يف اتصاس بعت اعضائ بـبعت ،فمـع انفصـل واحـد عـن اآلخـر ،او
باين يف صحة الرتكي  ،غادر باجلسو عاهة تت ون حماسن وتعف معام مجال ( ، 77وهذا الكال حييلنـا
اىل مفهـو الوحـدة العضــوية للقصـيدة الـي يفــرتض ان تكـون كالكلمـة الواحــدة ((يف اشـتبا أوهلـا ب خرهــا،
نسجان ولفران ،ومعق (. 76
وفيما ن البناء الداخل فقد وجد النقاد العرب ان املكونـات الداخليـة للقصـيدة العربيـة يعـد الوجـ
اآلخر لبنائها اخلارج  ،فقد ااد الدكتور نوري محودي القيس عل عناصر وحدة القصيدة عناصر اخرى
تص يف بنائها الداخل منها(( :الرتاب العضوي بن االغـراض الـي يطرقهـا الشـاعر ،ووحـدة الفكـر الـي
تشــد اج ائهــا ،ووحــدة احلــدل ،وت ـراب احلــدل ،وت ـراب االفعــاس الــي تــتيت وف ـ ســيات حمكــو وتسلســل
مرتاب (. 75
وقد جند هذا املفهـو للبنـاء ـ مبعـق الشـكل املنجـ ـ يقـرتب مـن دراسـة الوحـدة العضـوية للقصـيدة الـي
ســب ارســطو العــرب يف الرتكي ـ عل ـ ضــروركا اثنــاء حدي ـ عــن املتســاة اليونانيــة اذ رأى ارســطو ان تلــك
االج اء ا ان تكون متماسكة(( :حبي اذا نقل او برت ج ء انفرط عقد الكل وت ع ع ألن ما ميكن ان
يضا اوال يضا دون نتيجة ملموسة ال يكون ج ءان من الكل (. 74
وعلـ الـرغو مـن تـالا مكونـات البنـاء الــداخل والبنـاء اخلـارج للقصـيدة ،وعـد انفصـاهلما منطقيــا،
وصعوبة تصور اي واحد منهما دون تصور اآلخـر ،يـرى الباحـ ضـرورة فصـلهما يف دراسـة القصـيدة ،اذ

 -71يف النقد االدي.256 :
 -77حلية احملاضرة.125 / 2 :
 -76عيار الشعر.214 :
 -75مالمع من صور البناء الفين لقصيدة احلرب.209 :
 -74فن الشعر.14 :
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ان م جهما معا حتت مفهو واحد يف الدراسة ،وكتفما شيةا واحدا ك ريا يفا يلدي اىل نتائ دراسية سلبية
ال تص يف الكشف عن آاليات القصيدة ،ورمبا تلدى اىل تكوين صورة مشوشة وغري دقيقة عنها.
فقــد اوجــدت الدراســات النقديــة احلدي ــة مصــطلحا جديــدا ملتبســا هــو :البنــاء الفــين ،للداللــة عل ـ
حممــوالت املصــطلحن الســابقن معــا ،ومــن خــالس اســتعراض املتــون النقديــة احلدي ــة ،واســتعراض مــا اجن تـ
اجلامعــات مــن رســائل والــاريع اكادمييــة جنــد ان امل ـراد مبصــطلع البنــاء الفــين :دراســة هيكــل القصــيدة او
شــكلها املنج ـ فضــال عل ـ دراســة البنــاء الــداخل هلــا :اللغــة الشــعرية ،واالســالي  ،والصــورة الفنيــة ،ورمبــا
جتمـ تلــك الدراســات بــن مكونــات القصــيدة املتقدمــة اىل جانـ مــا اـ ان تكــون علي ـ عمليــة اخلل ـ
الشعري ،وهو مج ال مربر ل وال يسوغ املنط العقل .
لقــد اوقـ هــذا املفهــو ك ـريا مــن القـراء واملتلقــن العــرب يف لــبس ،وقــد ال يســتطي القــار ان يتبــن لـ
مفهوما موحدا او تعريفا دقيقا يف دراسات النقاد املعاصرين ،فقد بـان اخللـ واضـحا يف املللفـات احلدي ـة
ةص ــوص حتدي ــد املصـ ــطلحات اخلاص ــة بدراسـ ــة مكون ــات القصـ ــيدة العربي ــة ،وعل ـ ـ س ــبيل التم يـ ــل ورد
املص ــطلع املذكورعن ــد ال ــدكتور مرش ــد ال بي ــدي واراد منـ ـ (( :بن ــاء العب ــارات والص ــور واملوس ــيق واالفك ــار
والرتكيبات اللغوية والعوالف املت لفة واملتضادة فيها ، 73( ...وهذا معق عا غري ص  ،يشتمل عل
دراسـة اوجـ القصــيدة كلهـا ،وهــو معــق يبتعـد مــن مفهــو دراسـة وحــدات القصــيدة الـذي يتفـ مـ الر يــة
الســابقة ملفهــو البنــاء ،ويفــا ي يــد االمــر غموضــا والتباســا ان االســتاذ ال بيــدي يعــود ثانيــة ليعقــد مقارنــة بــن
املصطلع املذكور ومصطلع آخر هو :الوحدة العضوية ،قائالن(( :وان الفرت بن املفهومن فيما ترى يتعل
بطرائ التحليل ،فف حالة دراسة الوحدة العضوية يتعل البح بدراسة العالقات الي ه االقسـا الـي
يتكــون منهــا الــن بينمــا يف حالــة البنــاء الفــين يتعلـ االمــر بدراســة العناصــر املكونــة للقصــيدة فضـالن عــن
دراســة عالقــات االقســا املكونــة هلــا ،فالبنــاء الفــين ...امشــل مــن وحــدة القصــيدة ،وهــو يتضــمنها ،ولــذلك
يكون من املناس يف بنية العمل الفين ان نص ج ءان من دراست ملوضوع وحدة القصيدة (. 78
وال ميكن التسلسو بصـحة هـذا الكـال مبجملـ لتناقضـ ال سـيما يف اجلـ ء االخـري منـ حينمـا اراد مـن
(مصطلع البناء الفين  :الدراسة الشاملة للقصيدة أي جعل مفهوم البناء :الشكل املنج  ،وعملية اخلل
والتكوين منرويات حتت  ،م االشارة اىل ان هـذا اللـبس الـذي يتم ـل يف تعمـيو مصـطلع البنـاء الفـين وارد
يف اك ر املصادر الي عنونت هذا العنوان(. 79
ويرى الباح ان مصطلع (البناء الفين مصطلع غري دقي  ،فهو ي ري ك ريان من االرباإ اوال ،ت اذ ان
م يـرد يف املــأ النقـدي العــري القــد ثانيـا ،فاملدونــة النقديــة العربيـة قــد درســت القصـيدة العربيــة يف اغلـ
االحواس عل وف مفهوم البناء اللذين ذكرناتا.
 -73بناء القصيدة الفين.26 :
 -78ينرر ،ن.54 :
 -79بناء القصيدة الفين يف النقد العري يف ضوء النقد احلدي  ،والبناء الفين للقصيدة العربية  ،وبناء القصيدة يف شعر الشريف
الرض  ،والبناء الفين يف قصيدة احلماسة العباسية ومراث االما احلسن يف الشعر العراق  2900ـ ( 2950الروحة .
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وجنــد االمــر ذاتـ عنــد الــدكتور جــودت ف ــر الــدين يف كتابـ (شــكل القصــيدة العربيــة  ،فقــد اســتعمل
ال ــدكتور ج ــودت مص ــطلحا آخ ــر ل ــيس اق ــل ارباك ــا م ــن مص ــطلع البن ــاء الف ــين ،فق ــد اس ــتعمل مص ــطلع:
الشكل ،بوصف مصطلحا جديدا يف دراسـة القصـيدة العربيـة ،فقـد جعلـ جامعـا ملفهـوم البنـاء السـابقن
يف سلة واحدة ،فالشكل عند يتحدد هذ املعادلة:
الشكل = املعق  +املبق
وبذلك فإن مفهو الشكل عند الدكتور ف ر الـدين مفهـو عـا ميكـن للـدار مـن خاللـ دراسـة كـل
ما يتعل بالقصيدة بصورة غري حمددة ،يفا افقد هذا املصطلع هويت (. 60
وبنــاءا عل ـ مــا قــد يــرى الباح ـ ان ـ يتوج ـ عل ـ الــدار إن اراد معاجلــة الشــكل اخلــارج املنج ـ
وهيكلهـا املعمـاري واهلندسـ فــإن مصـطلع البنـاء اخلــارج اومصـطلع البنـاء اهليكلـ هـو املصـطلع املالئــو
لدراست  ،ويق حتت هذا النوع من الدراسة :دراسة اللغة الشـعرية :االلفـا والرتاكيـ واجلمـل واالسـالي
واالبي ــات ،واج ـ اء القص ــيدة م ــن مقدم ــة وختل ـ وموض ــوع وخا ــة ،فض ــال عل ـ دراس ــة االيق ــاع بنوعي ـ :
اخلــارج والــداخل  ،امــا إذا أراد دراســة عناصــر القصــيدة الداخليــة :االفكــار والعوالــف ،اخليــاس ،الصــور
الفنية ،واحلاالت النفسية فإن مصطلع البناء الداخل سيكون املصطلع املناس لدراست .
خاتمة
من خالس العرض الساب تبن للباح ان مفهـو البنـاء م حيـظ مبصـدات موحـد عنـد نقادنـا القـدام
فتحت هذا املفهو انطـوت موضـوعات ال جـام ينهـا سـوى افـا تفعـق بدراسـة القصـيدة ال
واحملدثن معان،
َ
سيما بعد ان تناسل مصطلع البناء اىل مصطلحات غري دقيقة ال تف مبصاديقها ،وبناءا علـ ذلـك يـرى
الباح ان مصطلحات م ل البناء الفين او البناء املوضوع ال ضرورة هلا كوفا ت ري من االشكاليات اك ر
يفا تسلط من اضواء يف اجملاالت الي تدرسها داخل اجلسد الشـعري التقليـدي ،وتبعـان لـذلك وانسـياقان مـ
املنط العقل نرى ان يدر بناء القصيدة وف ط االيت:
البناء مبعق عمليات التكوين او الصناعة او اخلل او االنشاء ،ويدر حتت هذا الباب:
أ .شروط تكوين القصيدة وخلقها وقوانن صناعتها.
ب .ودراسة عملية االبداع الشعري.
 .كيفية تكوين االفكار وتبلورها وشرولها.
د .آليات توصيف العوالف وبيان صدقها من عدم .
ذ .حتليل االخيلة ودراسة مدى دقتها.
اما البناء املنج  ،فيق حتت دراسة:
 -60ينرر ،شكل القصيدة العربية.17 :
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اوالن :البناء اهليكل  ،او الشكل  ،او اخلارج  ،او املنج  ،ويندر حتت :
أ -نشاة القصيدة شكليا وتطورها الشكل .
ب -انواع القصيد :ارجوا  ،مقطوعة ،قصيدة ،موشع ...اخل
ت -اج اء القصيدة :مطل  ،مقدمة ،ختل  ،موضوع ،خا ة.
ثانيا :البناء الداخل  ،ويدر :
أ .اللغة الشعرية ،االلفا  ،الرتاكي  ،االسالي .
ب .االيقاع ،اخلارج  ،الداخل .
 .الصورة الفنية ،عناصرها ،انواعها ،التش ي  ،التجسيد ،التجسيو ،الرم .
د .االفكار ،والعوالف ،واالخيلة.

مصادر ومراجع
 .2االدب وفنون  ،د .حممد مندور ،دار فضة مصر للطب والنشر ،مصر ،ط ،1د.ت.
 .1البناء الفين للقصيدة العربية ،د .حممد عبد املنعو خفاج  ،مكتبة القاهرة ،د .ت.
 .7البنــاء الفــين يف قصــيدة احلماســة العباســية ،د .ســعيد حســون العنبك ـ  ،دار الشــلون ال قافيــة العامــة،
بغداد ،ط.1008 ،2
 .6بنــاء القصــيدة يف شــعر الشـريف الرضـ  ،د .عنــاد غـ وان ،دار الشــلون ال قافيــة العامــة ،بغــداد ،ط،2
.1008
 .5بناء القصيدة الفين يف النقد الع ري القد واملعاصر ،د .مرشد ال بيـدي ،دار الشـلون ال قافيـة العامـة،
بغداد.2996 ،
 .4بناء القصيدة يف النقد العري القد يف ضوء النقد احلدي  ،د .يوسـف حسـن بكـار ،دار االنـدلس
للطباعة والنشر والتواي  ،بريوت ،ط.2987 ،1
 .3البيــان والتبــن ،اجلــاحظ ،ابــو ع مــان عمــر بــن حبــر (ت155ه ـ حتقي ـ عبــد الســال هــارون ،مطبعــة
الباي احللا واوالدة ،مصر ،ط.2978 ،2
 .8شكل القصيدة العربية يف النقد العري القد حع القرن ال امن اهلجري ،د .جودت ف ر الدين ،دار
اآلداب ،بريوت ،ط.2986 ،2
 .9حلية احملاضرة ،احلا  ،ابو عل حممد بن احلسن املرفر (ت788هـ حتقي جعفر الكتاين ،املكتبـة
الولنية ،بغداد.2939 ،
 .20احليـوان ،اجلــاحظ ،ابــو ع مــان عمــر بــن حبــر (ت155ه ـ حتقيـ عبــد الســال حممــد هــارون ،مطبعــة
الباي احللا واوالد  ،مصر ،ط.2978 ،2
 .22ش ــعر او ب ــن حج ــر وروات ـ ـ اجل ــاهلين ،دراس ــة حتليلي ــة ،د .حمم ــود عب ــد ا) اجل ــادر ،دار الرس ــالة
للطباعة ،بغداد.2939 ،
627

ال دد31 :

 .21الشــعر والشــعراء ،ابــن قتيبــة ،عبــد ا) بــن مســلو الــدينوري (ت134ه ـ حتقي ـ حممــد حممــود شــاكر،
القاهرة.2944 ،
 .27العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابـ ونقــد  ،القــريواين ،ابــو علـ احلســن بــن رشــي االادي (ت654ه ـ
حتقي حممدحم الدين عبد احلميد ،دار اجليل للنشر والتواي والطباعة ،بريوت ،ط.2931 ،6
 .26عيـار الشـعر ،ابـن لبالبـا ،حممــد بـن امحـد العلـوي (711ه ـ حتقيـ عبـا عبـد السـاتر ،دار الكتـ
العلمية ،بريوت ،ط.2981 ،2
 .25فحولــة الشــعراء ،االصــمع  ،ابــو ســعيد عبــد امللــك بــن قري ـ (ت124ه ـ حتقي ـ حممــد عبــد املــنعو
خفاج ول حممد ال ين ،مطبعة املنريية يف االاهر ،ط.2941 ،1
 .24فن الشعر ،ارسطو ،ترمجة عبد الرمحن بدوي ،بريوت.2937 ،
 .23الفن ومذاهب يف الشعر العري ،د .شوق ضيف ،دار النعار مصر ،ط.1006 ،27
 .28فلسفة اجلماس يف الفكر املعاصر ،د .حممد اك العشماوي ،بريوت.2980 ،
 .29يف النقد االدي ،د .شوق ضيف ،دار املعار  ،مصر ،ط ،7د .ت
 .10قراءة اخرى يف شعر املتنا ،د .حممد فتوم امحد ،مكتبة القاهرة.2987 ،
 .12قضايا الشعر املعاصر ،نااإ املالئكة ،دار العلو للمالين ،بريوت ،ط ،5د .ت.
 .11كتــاب الصــناعتن ،العســكري ،ابــو هــالس احلســن بــن عبــد ا) (ت  795ه ـ ـ  ،حتقي ـ عل ـ حممــد
البجاوي وحممد اي الفضل ابراهيو ،الباي احللا وشركا  ،القاهرة.2951 ،
 .17لســان العــرب ،ابــن منرــور ،ابــو الفضــل مجــاس الــدين حممــد بــن مكــر االنصــاري (ت322ه ـ حتقيـ
عبد عل الكبري وحممد امحد حس ا) وهاشو حممد الشاذ  ،دار املعار  ،مصر ،د .ت.
 .16حماضرات يف تاري النقد عند ا لعرب ،د .ابتسا مرهـون الصـغار ود .ناصـر حـالوي ،جامعـة بغـداد،
مطاب دار احلكمة ،املوصل.2990 ،
 .15املواانة بن اي ا والبحرتي ،االمدي ،ابو القاسو احلسن بن بشر (ت730هـ حتقيـ امحـد صـقر،
دار املعار  ،مصر.2940 ،
 .14نررية البنائية يف النقد االدي ،د .صالم فضل ،دار الشلون ال قافية العامة ،بغداد ،ط.2983 ،7
 .13النقد االدي احلدي  ،اجتاهات واصول  ،د .امحد كماس اك  ،مكتبة القاهرة.2931 ،
 .18نقد الشعر ،قدامة بن جعفر (ت773هـ تصحيع  .أ بو حيباكر ،مطبعة بريل ،ليدن.2954 ،
 .19نوافذ الوجدان ال الل ،دراسة نفسـية يف شـعرية اخلطـاب االدي ،د .سـعيد يعقـوب ،ملسسـة الـبالا
للطباعة والنشر والتواي  ،بريوت ،ط1005 ،2
 .70الوسالة بن املتنا وخصوم  ،اجلرجاين ،القاضـ علـ بـن عبـد الع يـ (ت744ه ـ حتقيـ حممـد اي
الفضل ابراهيو ،وعل حممد البجاوي ،الباي احللا وشركا  ،مصر ،ط.2944 ،6
626

بناء القص د ال رب ب اال راط وال وص ف

البحوث واالطاريح
 .2شـعر رثـاء االمــا احلسـن يف العـرات اتـداء مـن ســنة 220ه ـ حــع سـنة 2750هــ ،دراســة فنيـة ،خالــد
كاظو محيدي ،رسالة ماجستري ،كلية االداب ،جامعة الكوفة.1003 ،
 .1مراث ـ االمــا احلســن يف الشــعر العراق ـ للحقبــة  2900ـ  2950دراســة يف املوضــوع والفــن ،عل ـ
حسن يوسف ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة كربالء.1009 ،
 .7مالم ــع م ــن ص ــور البن ــاء الف ــين لقص ــيدة احل ــرب ،د .ن ــوري مح ــودي القيس ـ (حب ـ جمل ــة دراس ــات
االجياس ،بغداد ،السنة ال انية ،العدد ال ال .2982 ،

625

دور الشركات الكبرى في صنع القرار السياسي االمريكي

The role played by the major companies in the making of
the American political decision
م.م .مؤيد جبار حسن صالح

M.A. Mu'aid Jabbar Hasan Salih

ملخص
الشك فيما للماس من تتثري قوي عل البق االقتصادية حوس العام ،باعتبار القل النابت هلا .ومن
الطبيع ان من ميتلك امل يد من سو ميتلك امل يد من القوة والنفوذ .ويف الوقـت احلـا اصـبحت الشـركة
الكيــان الــذي جتتم ـ لدي ـ ر و االم ـواس الض ـ مة ،وم ـ مــرور الوق ــت والســع احملمــو لل ـربع ،نش ــتت
شركات جبارة تلك اصوس مالية وموجودات ومي انيات توااي ما لدى دوس بتكملها.
ومــن ابــرا تلــك الشــركات ،الشــركات االمريكيـة الــي ختصصــت كــل منهــا يف جمــاالت اقتصــادية وجتاريــة
تلفة من صناعة االسلحة والبـرتوس مـرورا بـاإلعال وانتهـاءا باملصـار والبنـوإ .ونرـرا لطبيعـة التحالفـات
والتكتالت بينها ،اصبع كل منها يهيمن عل اجملاس الذي يعمل في وميار نوع من االحتكـار والسـيطرة
عل االسوات .بل ان تلك الشركات الكـربى جتـاوات نطـات عملهـا ،لتتـدخل بشـكل مباشـر وغـري مباشـر
يف صناعة القرار السياس االمريك  ،الداخل من واخلارج  ،مبا يضمن هلا استمرار اعماهلـا وايـادة رحبهـا
وصيانة مصاحلها.
ونررا للطبيعة اخلاصة للنرا السياس االمريك  ،وسبل احلكو واالنت ابات هناإ ،استطاع اصحاب
املاس تكوين لوبيات تعمل لضمان مصاحلهو ،حع وصل االمر إىل تبادس االدوار ،فنرى عل سبيل امل اس

 - 2جامعة كربالء /مرك الدراسات االسرتاتيجية.
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رجل االعماس يصبع سياسيا ضرما وقد نرى االخري يدخل إىل معرتإ التنافس التجاري ليصبع ثريا مـن
.االثرياء
وكـذلك ال غـق،لـذا ميكـن االشـارة إىل ان ال غـق للسياسـين االمـريكين عـن اصـحاب ر و االمواس
 فتي سياس امريك حيتا إىل دعو ما واعالم من.فهما يكمالن بعضهما.لألخريين عن السياسين
قبــل كتلــة اقتصــادية معينــة (غالبــا مــا تكــون شــركة كــربى ويف املقابــل يقــو هــو (او يطل ـ من ـ ضــمان
 أي محلة دعاية انت ابية ملرشح الرئاسة، فعال سبيل امل اس.مصاحلها عرب القرارات السياسية واالقتصا دية
 فمـن غـري اصـحاب ال ـروات الضـ مة قــادر،والكـونغر تتطلـ انفـات مـا يصـل إىل ماليـن الـدوالرات
. يف مقابل استمرار الوض الراهن او تغيري ملصلحة اجلهة املمولة،عل التربع ها
ان الشــركات الكــربى تلع ـ دورا يف صــناعة الق ـرار السياس ـ االمريك ـ مبــا تلك ـ مــن عناصــر القــوة
 مبـا تتمتـ بـ مـن سـلطة اعالميــة،حع ان نفوذهـا امتــد علـ الشـعوب ايضـا. االقتصـادية والتـتثري السياسـ
.هائلة تشكل الرأي العا وتتحكو باألذوات واالم جة
Summary
Companies has been considered an important interface for the money
Lobbies which controlling the US economy, and the latter has its
ramifications within the structure of American policy institutions generally,
which performing decision-making particulary.
According to some analysts that the major companies as the arms and
oil companies and money lobbies at Wall Street are the U.S. decisionmaking teams. and the politicians and the legislatures are just a helping
hand in order to pass the grand plans. And that the policies of successive
US administrations, were always led by the main factor, to control of the
countries which have been undergone the old colonialism in order to
depletion its wealth and utilizing it for the benefit of the giant US
companies, particularly those operating in the military and oil industries.
Its naturally that the major companies has a main effect in political life
as well as economic, especially if we noticed that the largest 1,000
companies in the United States are responsible for 60% of GDP compared
to 11 million small trading company. The contracting process does not
create new opportunities for small businesses, as the the giants companies
holding the power always.
In our research we will seek to find out and explore what does major
U.S companies and its role on the American political decision-making
process. And does it current and future interests has direct implications on
the U.S politicians attitudes? Is it possible that the politics Dominated by
funds field, in the most strongest state in the world?
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In order to meet the subject of research, I have divided it into three
sections, however, in the first part, I dealt with the major companies In
terms of meaning, structural, bases of and its Advantages. While I have
devoted the second section, and shedding light on U.S political decisionmaking process, starting with decision-making process concept, ending
with the participating institutions in this process. While third section focus
on the role of major companies in shaping internal and external U.S
political decision-making.

المحتويات
ـ ـ املقدمة
ـ ـ املبح األوس :ماهية الشركات الكربى
ـ ـ املبح ال اين :صن القرار السياس االمريك
ـ ـ املبح ال ال  :الشركات الكربى وصناعة القرار السياس األمريك
ـ ـ اخلا ة
المقدمة
أتيــة البح ـ  :تعــد الشــركات واجهــة مهمــة لــدى لــوي املــاس املــتحكو يف االقتصــاد األمريك ـ  ،وهــذا
األخري ل تشعبات املعروفة داخل بنية ملسسـات السياسـة األمريكيـة بصـورة عامـة ،ويف صـانعة القـرار منهـا
بصورة خاصة.
وحبس بعت احملللن أن الشركات الكربى كشركات السالم والبرتوس ولوي املاس يف ووس سرتيت هو
الفريـ الصــان للقـرار األمريك ،والساســة والســلطة التشـريعية جمــرد جهــة مســاعدة لتمريــر اخلطـ الكــربى.
وأن احملــرإ لــبعت سياســات اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة ،كــان دومــا الســيطرة علـ البلــدان الــي خضــعت
لالســتعمار القــد واســتن ا ثرواكــا وتوظيــف هــذ ال ــروات لصــاش الشــركات األمريكيــة العمالقـة وةاصــة
العاملة منها يف حقل الصناعات العسكرية والبرتولية.
إن م ــن الطبيع ـ ـ أن يك ــون للش ــركات الك ــربى ش ــتن يف احلي ــاة السياس ــية ع ــالوة عل ـ ـ االقتص ــادية،
خصوصان إذا علمنا أن اكـرب  2000شـركة يف أمريكـا هـ مسـلولة عـن  % 40مـن إمجـا النـات القـوم
مقابـل 22مليـون شــركة جتاريـة صـغرية .إن عمليــة التعاقـد ال ختلـ فرصـان جديـدة للشـركات الصــغرية ،إذ إن
السلطة تضل بيد الشركات العمالقة ،كما هو احلاس دائما.
وسنفرتض ان الشـركات الكـربى ذات مصـاش متعـدد وقـد تقـو بالتـدخل بـن احلـن واالخـر يف الشـتن
العــا لضــمان مصــاحلها .لــذا ســيكون مــن اهــدا البحـ الســع ملعرفــة ماهيــة هــذ الشــركات األمريكيــة
الكربى واستطالع دورها يف عملية صن القرار السياس األمريك  .وهل أن مصاش تلك الشركات اآلنية
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واملستقبلية هلا تتثري مباشـر علـ توجهـات الساسـة األمـريكين ؟ أمـن املمكـن أن يـتحكو عـام املـاس بعـام
السياسة يف دولة تعد األقوى يف العام ؟
هيكلية البح  :ولغرض االحالة مبوضوع البح  ،فقد مت تقسيو حمتويات عل ثالثة مباح  ،تناولنا
يف املبحـ االوس الشــركات الكــربى مــن حيـ املعــق واهليكيليــة وعالئمهــا ومرتك اكــا ،امــا املبحـ ال ــاين
فقــد خصـ لصــن القـرار السياسـ يف امريكــا ،بدايــة مــن مفهــو عمليــة صــن القـرار انتهــاءا بامللسســات
املن رلة يف ذلك .يف حن يرك املبح ال ال عل الشركات الكربى ودورها يف صناعة القرار السياسـ
االمريك داخليا وخارجيا.
المبحث األول :ماهية الشركات الكبرى
املطلب االول :مفهوم الشركات الكربى

املعنوي املم ل
للشركة معنيان ،يذه األوس إىل عقد الشركة ذاكا ،بينما ينصر اآلخر إىل الش
هلا .فه هذا املعق عبارة عن جمموعـة أمـواس وحصـ يقـدمها الشـركاء لتكـون ذمـة ماليـة واحـدة مسـتقلة
عن ذيفهو الش صية و صصة لتحقي مشـروع معـن 1( .والـذي يهمنـا املعـق ال ـاين للتعريـف الـذي يركـ
عل توضيع ما تتكون من الشركة ولبيعتها اهلادفة للربع.
إن الشركات الي سنتكلو عنها شركات عمالقة توااي سيولتها املالية مي انيات دوس بتكملها ،لذا من
الطبيع أن يربا دورها عل الساحة الداخلية (الولنية ويتجاوا حدود الدولة إىل ما هو (عامل  .كذلك
سنالحظ أفا شكلت بصورة تراكمية مجاعات ضغ فاعلة استطاعت أن تتغلغل يف مجي مفاصل الدولة
ومنها ملسسات صن القرار وجتذرت هناإ.
ويف تعريف األستاذ وائل حممد إ اعيل جلماعات الضغ  ،أشارة لدور الشركات فيقوس :أما مجاعات
املصـ ــاش،فه تلـ ــك اجلماعـ ــات واجلمعيـ ــات والنقابـ ــات والشـ ــركات الـ ــي جتمعهـ ــا مصـ ــلحة مشـ ــرتكة فيمـ ــا
بينها،و ار تلف وسائل الضغ للتتثري عل القرار احلكوم والتشريع (. 7
ومن ذلك نستنت أن الشـركات مكـون أسـا يف مجاعـات املصـاش الـي تسـع مـن خـالس عملهـا إىل
التتثري يف النرو السياسية وبالنتيجة التحكو بقراراكا ك تتواف م أهدافها ومصاحلها.
كمــا تعــد الشــركات الكــربى مــن القــوى املــلثرة يف توجي ـ السياســة اخلارجيــة األمريكيــة ،ويتجل ـ هــذا
ال ــدور م ــن خ ــالس النف ــوذ الواس ـ هل ــا يف تل ــف دوس الع ــام .ول ــذا أص ــبحت ذات ص ــلة ب ــاألمن الق ــوم
للواليات املتحدة وهذا يعكس مدى االرتباط بن هذ الشركات وملسسات صن القرار األمريك .

 - 1لال حسن موس  ،املوج يف الشركات التجارية ،مطبعة معار  ،بغداد ،2937 ،ط ،2ص .5
 - 7وائــل حممــد أ اعيــل ،النرــا السياسـ االمريك ـ  ،دراســة يف العالقــة بــن ال ـرئيس والكــونغر يف الشــلون اخلارجيــة ،ألروحــة
دكتورا  ،جامعة بغداد ،كلية العلو السياسية ،2991 ،ص .38
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تنام نشاط هذ الشـركات العمالقـة علـ تلـف جمـاالت االقتصـاد والتجـارة والعمـل الرحبـ املتنـوع،
فم ال أكرب مخس شركات أمريكية ل جتم الشركات املنتجة للسالم ،وصلت مبـالل عقودهـا فايـة عـا
 1001م واارة الدفاع االمريكية كاأليت:
 .2لوكهيد مارتن 23 ......................مليار دوالر
 .1بوينل 24 .............................مليار دوالر
 .7نورثروب غرومان 3 ...................مليار دوالر
 .6جنراس دينامكس 3 ...................مليار دوالر
6
 .5يونايتد تكنولوج  7،4 ..................مليار دوالر
وال نف عل أحد أن امللسسة العسكرية األمريكية ه أكرب ابون لدى شـركات إنتـا السـالم الـي
ت ّكون امللسسة الصناعية العسكرية ،ومن هذ احلقيقة نستطي فهو معطين:
األوس :دور اجلي األمريك خار بالد بات مي ل منشطا مهما ل نتا الصناع العسكري ولعملية
تصريف هذا اإلنتا يف أسوات اجليوش احلليفة واملنال الساخنة.
ال اين :السلك احلري األمريك  ،يعمل عل توظيـف مةـات ألـو االمـريكين مـن الشـباب والعـاللن
عن العمل،وهذا يساهو يف ختفيف املشاكل االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن البطالة (. 5
املطلب الثاني:الشركات الكربى والشركات متعددة الجنسية

الشركات متعددة اجلنسية،تعبري يطل عل الشركات الض مة الي تشكل شركات فرعية يف عـدد مـن
البلدان الصناعية وتسوت منتجاكا ( . 4وتعمل الشـركات الفرعيـة ضـمن البلـد اخلارج ،لكنهـا حتـافظ علـ
روابطها م الشركة اال يف الولن .أي إفا الشركات الي يضي السوت الداخل مبنتجاكا،فتمتد نشالاكا
إىل خـار حــدود بلــدها األصــل ،والذي يكـون فيـ مقرهــا الر ـ  ،فتنشـ ء فروعــا (شــركات هلــا يف بلــدان
عدة.
لقــد ظهــرت يف البدايــة الشــركات األوربيــة كعــابرة للقــارات  ،كنســتلة السويسـرية و فليــبس اهلولنديــة ،ت
تبعتها الشركات األمريكية ،ومن أبراها تلك العاملة يف جماس البرتوس.
ويبدو من الصعوبة مبكان التفري بن املصطلحن ،وةاصة يف احلالة األمريكية ،لكـن الـذي يهمنـا يف
حب نــا هــذا الشــركات املن رلــة يف العمــل السياس ـ فضــال عــن مهنتهــا الرئيســة ،التجــارة وال ـربع والتصــني .
وللشركات الكربى ثالثة خصائ رئيسة:
 .2ض امة حجو مبيعاكا ،شركة أكسون حققت عا  2980مبيعات تقدر( 207مليار دوالر.
 - 6ن ع السالم واالمن القوم  ،الكتاب السنوي ،مرك دراسات الوحدة العربية ،بريوت  ،1007ص .582
 - 5بـاهر مـردان مضـ ور ،مسـتقبل االسـرتاتيجية االمريكيـة يف العـرات ،رسـالة ماجسـتري ،كليـة العلـو السياسـية ،جامعـة النهـرين،
 ،1003ص .205
 - 4سعد حق  ،العالقات الدولية ،كلية العلو السياسية ،جامعة بغداد ،ص .95
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.

 .1أعداد عماهلا كبري ،شركة جنراس موتورا لديها ما يقارب  800ألف ش
 .7انتشارها الواس عامليا ،شركة  IBMهلا فروع يف أك ر من  80بلدا.
وترك هذ الشركات نشالاكا عل قطاعات متنوعة م ل النف  ،السيارات ،خدمات التتمن ،املالية،
السياسة وغريها.
 .3ر ات النف الكبرى (الس الكبا )
مصــطلع )(supermajorيوضــع أض ـ و ســت شــركات نف ـ ليســت يفلوكــة للدولــة ،حس ـ وســائل
اإلعال املالية العاملية .وتتاجر بت اء جتارية تلفة وه :
إكسون موبيل ،شل ،ي ي ،شيفرون ،كونوكو فليبس،توتاس .بدأت تلك الشركات بالرهور يف أواخر
التسعين ات ،بسب االنكماش احلاد يف أسعار النف  .فبدأت شركات النف الكربى باالنـدما يف حماولـة
لتحسن وضعها االقتصادي ،والتحوط من تقلبات أسـعار الـنف  ،وتقليـل الـوفرة االحتياليـة املاليـة وذلـك
(3
من خالس إعادة است مارها.
 .1ر ات اإلعالم واالتصاالت وال ر (ال مالق السب )
لقـد شــهدت تسـعينات القــرن املنصـر حراكـان حممومـان باجتـا االنــدماجات واالسـتحواذات بــن شــركات
اإلع ـ ــال واالتصــاالت والرتفي ـ ،حع بلغــت ذروكــا بتوائــل عقــد األلفــن ،القضــية ليســت األحجــا املاليــة
الض مة هلـذ الكيانـات اإلعالميـة اجلديـدة ،فهنـاإ بنـوإ وشـركات بـرتوس وأدويـة تف ــوقها حجمـا  ،ولكـن
اإلشـ ــكاس هو احتكار نوع النشــاط الذي ارس هذ الشركات ،فالقوة الكـ ــامنة يف اإلع ـ ــال ختـرتت كيـان
كل رجل وامرأة ول ـ ــفل يف اجملتم  .وأكرب هذ الشركات:
◙ بريتل مان: Bertelsmannانطلقت هذ الشركة من أملانيا يف نشاط النشر و كنت مـن السـيطرة
عل عشرات الشركات حع استحوذت عل ما ال يقـل عـن  400دار نشـر حـوس العـام ،كمـا تـدير 23
حمطة إذاعية يف فرنسا إضافة إىل عدد آخـر يف اوربـا ،و تلـك  4شـركات إنتـا وتوايـ سـينمائ واـو 10
حمطــة تلف يونيـ ــة يف تلــف الــدوس األوروبيــة ،ويف اإلنتــا املوس ـ ــيق تلــك هــذ الشـ ــركة  8شــركات إنت ـ ــا
موســيق إضافة إىل شركات إنرتنت.
:تتسسـت دنيواكـوربد يف أسـرتاليا بقيـادة الش صـية اإلعالميـة العامليـة
◙ نيـوا كـوربّ News Corp
دروبــرت مــردوإد ،وأصــبحت تلــك عش ـرات امللسســات اإلعالميــة يف أس ـرتاليا وأمريكــا الالتينيــة وأوروبــا
وكندا وحع الواليات املتحـدة ،تقـدر أصـوس هـذ الشـركة بنحـو  78مليـار دوالر ،وتشـمل عـددان كبـريان مـن
اإلذاعات من أتها دفوكس نيواد النالقة باسو اليمن املتطر األمريك  ،و لديها  11حمطة مرتبطة ها،
وحمطــة دســكاي نيــواد الربيطانيــة الشــهرية والــي ـ ــل نفـ ــس خ ـ ـ ـ دفــوكسد األمريكيــة ،و ـ ــتلك عــدد مــن

http://ar.wikipedia.org/wiki - 3
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اجملالت والصحف الشهرية من أبراها دنيويورإ بوستد األمريكية ودالتامي د الربيطانية ،فضالن عن شركات
يف جماس اإلنرتنت.
◙ سوين:SONYتتسست هذ الشركة عا  2964يف دلوكيود ،وكم يالكا من الشركات العمالقة
جتــاوا نشــاط دســويند صــناعة اإللكرتوني ـات املعروفــة إىل عــدة أنشــطة رئيســة ،فه ـ تلــك أشــهر شــركات
اإلنتا السينمائ م ـل شـركة دكوملبيـاد إضـافة إىل  8شـركات إنتـا سـينمائ  ،كمـا تـدير 4شـركات توايـ
ألفالمهـا السـينمائية ،إضــافة إىل  21شـركة تلف يونيــة يف اهلنـد واليابــان وأمريكـا الالتينيــة والشـرت األوسـ ،
و تلــك كــذلك دور عــرض مســرح وســينمائ وشــركات إنتــا موســيق إضــافة إىل إنتــا اإللكرتونيــات
وحع شركات التتمن.
◙ وولت دي ين: Walt Disneyتعد هذ الشركة ثال أكرب شركة إعال يف العام ،وتشت ا هـا مـن
نشالها األصل يف مدن املاله األمريكية الشهرية ،ولقد جتاوا نشاط هـذ الشـركة مـدن املالهـ إىل مـا
هو أهو بك ري ،حي استحوذت عل  7دور نشـر و 6جمـالت أمريكيـة و 5صـحف مـن شـرت الواليـات
املتحدة إىل غرها ،ولكن لعـل أهـو مـا تسـيطر عليـ احملطـات التلف يونيـة املهمـة م ـل حمطـة دأيـ  .ي .سـ د
( ABCالذائعــة الصــيت إضــافة إىل  3حمطــات تلف يونيــة أخــرى ،كمــا تلــك ددي ـ يند  5شــركات تواي ـ
سينمائ ،فضال عن دور العرض املسرح ،عالوة عل او  70حمطة إذاعية حوس العام.
◙ فيفندي ينيفريساس: vivendi universalتتسست هذ الشـركة مـن انـدما  7شـركات إحـداها يف
جماس االتصاالت و 1يف إنتا األفال والربام التلف يونية واإلذاعية ،تلك دفيفنديد شركتن لالتصاالت
األرضية والالسلكية ،ودار نشر يف فرنسا ،و 7شركات خلدمات اإلنرتنت ،كما تلك  9شركات ل نتـا
املوس ــيق  ،و 6شـ ــركات ل نت ــا السـ ــينمائ م ــن أبراهـ ــا ديونيفريس ــاس سـ ــتوديواد وديونايت ــد انرتناشـ ــوناس
بكتشــراد ،ولك ـ تضــمن تواي ـ إنتاجهــا اســتحوذت الشــركة عل ـ  6شــركات تواي ـ مــن أشــهرها دكنــاس
بلو د األوروبية وديو .إ  .أي  .نتوركسد.
◙ فياكو : Viacomانطلقت هذ الشركة إثر إندما بن شركة دس  .ي .إ د ( CBSاألمريكية
العمالقــة وش ــركة دفيــاكو د ،و ــت ذلــك ع ــن تتس ــيس أكــرب ش ــركة إعالميــة عل ـ مســتوى الع ــام ،أم ــا
الشــركات الــي تلكهــا وتــديرها هــذ الشــركة ،فك ــري جــدا ،بيــد أن معرمهــا معــرو حــع عل ـ مســتوى
الشرت األوس واخللي العري ،تلك دفياكو د دار نشر دتكلوديوند فضال عن  7دور نشر أخرى ،كما
تلك شركة إنتا األفال الشهرية دباراماونتد ،و 17حمطة ووحدة إنتا تلف يوين من أشهرها دس  .ي.
إ د ،ودشوتا د الي يعشقها الشباب ،وكذلك دذا مويف تشانيلد حملا األفال  ،وايادة عل ذلك ،تلك
هذ الشركات عشرات الفروع يف جماس اإلنرتنت ودور عرض السينما واملسرم.
◙ أي  .أو .إس .تا وورنر: A.O.Lيعـد إنـدما شـركي دأيـ  .أو .إسد ودتـا وورنـرد أضـ و إنـدما
عل ـ مســتوى العــام ،حي ـ بلــل جممــوع أصــوس اإلنــدما ( 245مليــار دوالر ،حمقق ـان املرك ـ األوس بــن
الشركات العمالقة  ،يذكر أن الشركة األوىل كانت ترك أنشطتها يف جماس االتصاالت بينما كانت األخرى
تلــك سلســلة كبــرية مــن اجملــالت العريقــة وشــركات إنتــا تلف يــوين عامليــة م ــل دس ـ  .إن .إند (CNN
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الشهرية .ومن اجملالت اململوكة هلا جمالت دتا د وداليفد ،ودفورتشند ودسبورتس السرتيتدد ،فضال عن
 13جملــة ،كمــا لــك  5دور نشــر وشــركات ل نتــا الســينمائ م ــل شــركة دوورنــر بــرذراد الــي ــل عراقــة
صناعة السينما األمريكية.
وحبس أحدى الشركات االستشارية العاملية بلل اإلنفات عل اإلعال العامل  ،والذي يشمل الطباعة
والتلف يـ ــون وغريتـ ــا اـ ــو ( 286ترليـ ــون دوالر فايـ ــة عـ ــا  ، 1003أي إن ـ ـ فـ ــات دخـ ــل بعـ ــت الـ ــدوس
بتضــعا  ،املقلـ هنــا لــيس ضـ امة املبلــل فحسـ ولكــن أوج ـ إنفاقـ  ،فاملبــالل املنفقــة علـ اإلعالنــات
التجاري ــة ق ــد ال ــل س ــوى عش ــر ال ــرقو امل ــذكور ،ولك ــن املالح ــظ بالفع ــل ه ــو أن قس ــمان كب ـريان م ــن ه ــذ
املي انيات تنف لصياغة الرأي العا الغري والتتثري علي مبا ند املتنفذين بتلك البالد(. 8
المبحث الثاني :صنع القرار السياسي في أمريكا
املطلب االول:مفهوم عملية صنع القرار

منذ احلرب العاملية ال انية ودراسات صن القرار تشهد منوان مت ايدان ،كون القرار يشكل عنصران مرك يان يف
العمليــة السياســية ،ورمبــا وردت إشــارات غامضــة ملفهــو اختــاذ الق ـرار يف بعــت الدراســات الــي تبح ـ يف
التــاري الدبلوماس ـ أو نشــالات امللسســات احلكوميــة .فعلمــاء الــنفس عمــدوا إىل دراســة الــدواف اخلفيــة
وراء القرارات الي يت ذها الفرد ،أما علماء االقتصاد فاهتمامهو ترك عل قرارات املسـتهلك أو املنـت أو
املس ــت مر ،وذهـ ـ علم ــاء اإلدارة إىل البحـ ـ يف كيفي ــة حتس ــن مس ــتوى أداء األجهـ ـ ة التنفيذي ــة العامل ــة
وترشيد اختاذ القرار ،أما يف العلو السياسية فقد انصر االهتما إىل تلك القرارات الي تعـرب عـن سـلوإ
تلك القوى امللثرة يف عمليات صن السياسة.
إن عملية صن القرار جتري بن لـرفن ،لـر يقـرر وحمـي حيتضـن القـرار مـن قبـل ومـن بعـد أو بيةـة،
والطر املقرر هو الدولة مـن خـالس األشـ اص امل ـولن يف اإلفصـام عـن مضـموفا باألفعـاس والقـرارات.
أمــا البيةــة فتكــون ذات بعــد امــاين ومكــاين ،فهنــاإ البيةــة الســابقة للقـرار وتكــون يف ذهــن صــاح الق ـرار
وخارج أي بيةة سيكولوجية وبيةة موضوعية ،أما البيةة الالحقة للقرار فه األخرى ذات بعد سيكولوج
وموضوع  ،وهذ السلسلة من املعطيات املتواصلة تشكل عملية صن القرار(. 9
ويعــر ريتشــارد ســنايدر عمليــة صــن الق ـرار بتفــا ((العمليــة االجتماعيــة الــي يــتو مــن خالهلــا اختيــار
مشــكلة لتكــون موضــعان لق ـرار مــا ،وينــت عــن ذلــك االختيــار ظهــور عــدد حمــدود مــن البــدائل يــتو اختيــار
أحدها لوضع موض التنفيذ والتطبي ( . 20ويرى الدكتور إ اعيل صربي مقلد أن يقصـد هـذ العمليـة
.http://pr.sv.net/aw/2006/September2006/arabic/pages082.htm - 8
 - 9كاظو هاشو نعمة :العالقات الدولية ،بغداد ،شركة أياد للطباعة  ،2983ص.34
 - 20حممد سعد أبو عـامود :صـن القـرار السياسـ يف احلقبـة السـاداتية ،املسـتقبل العـري ،بريوت،العـدد  ،221السـنة السادسـة
 ،2988ص.221
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((التوصــل إىل صــيغة عمــل معقولــة مــن بــن بــدائل عــدة متنافســة والقـرارات كلهــا ترمـ إىل حتقيـ أهــدا
(22
بعينها أو تفادي حدول نتائ غري مرغوب فيها
وهناإ من مييّ بن عملية صن القرار والقرار نفس  ،فمما ال شك في أن عملية صن القرار السياس
أك ر اتساعان من القرار ،ألن القرار تعبري عن امل رجات الـي تـرتب بـاملوقف .أمـا عمليـة صـن القرار،فهـ
كــل مــا ي ـرتب بــاملوقف مــن مــدخالت وحمرجــات فض ـالن عــن التفاعــل بينهــا .إن صــن الق ـرار عمليــة كيةــة
للمعلوم ــات وص ــياغة للب ــدائل لع ــال مش ــكلة ،بينم ــا يش ــري اخت ــاذ القـ ـرار إىل اختي ــار الب ــدائل األرج ــع أو
األم ل(، 21وبالتا يكون القرار اختيار لبديل من البدائل ونض لتوجي فري العمل أو املستشارين الذين
يوضحون ما لكل بديل وما علي (. 27
والق ـرار كمــا يعرف ـ عــام السياســة األمريك ـ ديفيــد ايســتون (( :رجــات النرــا السياس ـ الــي تــواع
السلطة عل أساسها ال قيو داخل اجملتم  .وهنـا يسـت د ايسـتون السياسـة مبعـق الت صـي السـلطوي
للقيو عل مستوى اجملتم ككل .وهذا نتلف القرار عن السياسة يف أن اختيار بـن جمموعـة مـن البـدائل
يف حلرة معينة حمددة ب مان معن .أما السياسة فتتسو بالعمو .
ويف رأينا أن القرار السياس هو:
 . 2عمل إرادي لصان القرار يعمل بتصميو عل أن يكون متطاب م الواق .
 .1وجود موقف (مشكلة تواج صان القرار وقد حتددت مكانان وامانان وموضوعان.
 . 7القـ ـرار يع ــين االنتق ــاس م ــن اإلل ــار التص ــوري للبية ــة الس ــابقة وميك ــن وص ــفها بتف ــا ع ــام الغاي ــات
واألهدا إىل الواق الذي نستطي أن ادد بتن مشكلة واجهت صان القرار السياس وا معاجلت .
املطلب الثاني:اثر املؤسسات الحكومية يف صنع القرار السياسي األمريكي

منـذ عــا ،2965م يعــد القـرار السياسـ األمريكـ شــانان داخليـان خاصـان بالواليــات املتحــدة األمريكيــة
وذلك بسـب ظهـور القطبـن العـاملين وبدايـة احلـرب البـاردة وانب ـات سـبات التسـلع لكسـ امليـ ان الـدو
لص ــاش االحت ــاد الس ــوفيي أو الوالي ــات املتح ــدة ،ت ظه ــر م ــا اص ــطلع عل ـ تس ــميت ب ــاحلروب الص ــغرية أو
اإلقليمية الي تغذي عملية كس التواان ما بن العمالقن ،منذ ذاإ غدا القرار السياس األمريك شانان
عاملي ـان يغط ـ ةروج ـ وصــدور عل ـ التحــوالت العامليــة ويشــملها حتــت مرلــة االس ـرتاتيجية العامــةاإذ إن
السياس ــة الداخلي ــة األمريكي ـة ع ـادة تص ــن نفس ــها م ــن خ ــالس ال ــديناميات االقتص ــادية ومص ــلحة امل ـوالن
األمريكـ إال إن هــذ الديناميــة تتغــذى عــرب القـرارات اخلارجيــة أيضــا ،فـإن مرشــح احلـ ب اجلمهــوري أو
 - 22إ اعيل صربي مقلد :العالقات السياسية الدولية.دراسة يف األصوس والنرريات ،الكويت ،2932،ص.169
 - 21عل السلم  :مهنية اإلدارة ،عام الفكر ،السنة  ،10العدد  ،1وا  ،2989ص.25
 - 27حممــد عل ـ العــويين :أصــوس العلــو السياســية ،نرريــة الدولــة ،الفكــر السياس ـ  ،ال ـرأي العــا واإلعــال  ،العالقــات الدوليــة،
القاهرة ،عام الكت  ،2982ص.29
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احل ـ ب الــدميقرال وتــا احل ـ بن الرئيســين يف الواليــات املتحــدة أخــذا يطرحــان السياســة اخلارجيــة ضــمن
براجمهما االنت ابية ،ومن هنا يتت القرار السياس األمريك قراران دوليان داخليان يف وقت واحد إال إن بفعد
(26
الدو هو الذي كان شامالن أك ر من غري .
فمــن خــالس القـرار السياسـ األمريك ،ألقيــت أوس قنبلــة نوويــة يف التــاري علـ مدينــة (هريوشــيما و
(ناكــاااك  ،لك ختض ـ اليابــان إىل االستســال وعــد مواصــلة احلــرب ،وعــرب الق ـرار السياس ـ األمريك ـ
أيضا بدأت حرب (فيتنا لتحصد أك ر من مليوين قتيل فيتنام عدا مةـات اآلال مـن معـوق احلـرب،
وعــرب هــذا القـرار أيضــا وعــرب اجملــالس االنت ابيــة الــي قادهــا الـرئيس (نيكســون كانــت عمليــة افيــار حــرب
(فيتنــا يف مشــروع االنت ــاي كــذلك فقــد فــاا باالنت ابــات ،وعــرب هــذا الق ـرار كانــت فايــة احلــرب عــا
.2931
كمــا لعـ القـرار السياسـ األمريكـ الــدور األوس يف إنشــاء دولــة (إسـرائيل ا وكــان هــذا القـرار دومـان
يلع ـ الــدور األســا خــالس كــل مراحــل الص ـراع العــري – اإلس ـرائيل  ،ولع ـ هــذا الق ـرار دور مهــو يف
الصـراعات الــي شــهدكا منطقــة اخللــي العــري منــذ قيــا ال ــورة اإليرانيــة عــا  2939وبدايــة حـرب اخللــي
األوىل عــا  2980وح ـرب اخللــي ال انيــة عــا  2992وصــوالن إىل عــا  1002وق ـرار الواليــات املتحــدة
اإلعــالن عــن ح ـرب جديــدة ضــد مــا أ ت ـ ب ـ (خطــر اإلرهــاب بعــد إحــدال /22أيلــوس  1002والــذي
ت عن شن حرب ضد أفغانستان ومن ت غ و العرات واحتالل عا .1007
إن القرار السياس األمريك الذي كان فاعالن يف كل تلك األحدال هو لـيس قـراران حمايـدان أو حمصـوران
فعل ـ مس ــتوى احلي ــاد أو عدمـ ـ ميتل ــك ه ــذا القـ ـرار بع ــدان أساس ــيا ه ــو املص ــلحة العلي ــا للوالي ــات املتح ــدة
األمريكية ،وع ل صعيد عـد احلصـر ،فانـ قـرار يتجـاوا الـداخل لتصـن معطياتـ يف اخلـار  ،ولـذلك حتـتو
دراسة هذا القرار ،ليس دراسة فوقية من اخلار بل دراست من الداخل،أي دراسة ((صن القرار السياس
األمريك أي الدينامية الي تتحكو ةلفية السياسة والبد أن تكون هذ الدينامية هـ األسـا احملـوري
الــذي يقــود إىل إصــدار القـرار اخلــارج الــذي يصــن ويصــاا عــرب عمليــة واعيــة ومتسلســلة تقــو بـ أجهـ ة
وملسسات وقوى عديدة تتفاعل أدوارها إلصدار القرار السياس اخلـارج  ،ومـن هنـا تكمـن أتيـة دراسـة
الق ــوى الفاعل ــة يف ص ــناعة القـ ـرار السياس ـ اخل ــارج لس ــب ج ــوهري مف ــاد انـ ـ ال ميك ــن فه ــو رد فع ــل
السياسة األمريكية عل أي حدل عامل مهما كان حجم وشدة تتثري ما م تتو معرفة القوى األساسية
الفاعلة يف الداخل األمريك ،وكيفية تعال وتفاعل تلك القوى م احلدل اخلارج .
ويتــتلف النرــا السياس ـ األمريكـ مــن ثــالل ملسســات دســتورية رئيســة ،هـ  :الرئاســة والكــونغر
واجلهــاا القضــائ  .وه ـ ــار عملهــا انطالقــا مــن فلســفة فصــل الســلطات ،كمــا تبلــورت يف الدســتور
االحتادي الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 - 26منصف السليم  ،القرار السياس األمريك  ،مرك الدراسات العري-األوري ،باريس ،2993 ،ص.22
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فالرئاس ــة تتمت ـ بس ــلطات تنفيذي ــة وتش ـريعية واس ــعة ،دأملته ــا الوق ــائ العملي ــة ملمارس ــة اختصاص ــات
الرئاسة وصن القرارات ونض الرئيس ملراقبة جملس الشيوخ ،لكن غري مل بتوجيهات د.
وينت الرئيس لوالية تـدو أربـ سـنوات ،وقـد يعـاود انت ابـ لواليـة ثانيـة ،وهـو احملـدد لل يـارات يف
جم ــاس السياس ــة اخلارجي ــة ،ويتمتـ ـ بش ــرعية مص ــدرها الش ــع ال ــذي انت بـ ـ  .فه ــو املس ــلوس ع ــن الس ــلطة
التنفيذيــة ،ول ـ صــالحية ترشــيع وتعيــن كبــار مــوظف الدولــة (الــواراء والســفراء والقناصــل وقضــاة احملكمــة
العليا  ،بعد موافقة ثل أعضاء الكونغر احلاضرين .كما نوس ل الدستور إبـرا املعاهـدات الدوليـة بعـد
موافقــة ثل ـ أعضــاء جملــس الشــيوخ علـ األقــل .ويعتــرب الـرئيس القائــد األعلـ للقـوات املســلحة ولـ ح ـ
العفو.
ام ــا الك ــونغر  ،فق ــد خولـ ـ الدس ــتور األمريكـ ـ س ــلطات تقريري ــة يف اجمل ــاالت الدس ــتورية والتشـ ـريعية
والدبلوماسية ومراقبة اإلدارة ،إضافة لبعت السلطات التحكيمية .لذلك ،فهـو مـن أهـو املكونـات احليويـة
للنر ــا السياس ـ ـ األمريك ـ ـ  ،إذ يعك ــس أعض ــاء الك ــونغر الب ــالل ع ــددهو  575عض ـ ـوا ،م ــدى تن ــوع
حاجات وآماس وتطلعات الشع األمريك او املستقبل.
أمــا ســلطة اجلهــاا القضــائ يف النرــا السياسـ األمريكـ فهـ مقــررة دســتوريا ،وحمورهــا هــو الوظيفــة
التحكيمية الي يقو ها القضاء يف حالة تنااع األفراد والدولة ،أو أجه ة الدولة الفيدرالية م الواليات أو
الكونغر .
وي ـ ــذه ال ـ ــبعت اىل ان أه ـ ــو عوام ـ ــل اخت ـ ــاذ الق ـ ـرار يف أمريك ـ ــا ،البي ـ ــت األب ـ ــيت ،متمـ ـ ـ الن بالرئاس ـ ــة
ال ـرئيس الــذي ي ـرتأ الــواارات اخلمــس واألجه ـ ة األمنيــة واإلســت باراتية..
األمريكية،وباخلصــوص ش ـ
تتيت بعد ذلك السلطة التشريعية املتم لة بالكونغر النواب والشيوخ والذي ل النصي األكرب يف صناعة
القـرار األمريكـ .هــذ عوامــل املباشــرة لصــن الق ـرار يف أمريكــا ..وهنــاإ عوامــل أساســية غــري مباشــرة وه ـ
الش ـ ــركات التجاري ـ ــة العمالق ـ ــة ال ـ ــي تتكف ـ ــل بتغلـ ـ ـ تك ـ ــاليف احلم ـ ــالت االنت ابي ـ ــة ملرش ـ ــح الرئاس ـ ــة
السياسية25(.
والكونغر ..كذلك اإلعال املرئ والصحف الذي يشهد صراعان داميان بن األلرا
المبحث الثالث :الشركات الكبرى وصناية القرار السياسي األمريكي
املطلب االول :تأثري أصحاب املال يف املؤسسة السياسية

إااء الوض ـ الــذي ــر ب ـ الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أامــة ماليــة و فضــائع ماليــة للشــركات كــان
املتوق ـ مــن امللسســة السياســية الــي تشــمل البيــت األبــيت وجملس ـ الن ـواب والشــيوخ أن تت ــذ إج ـراءات
تشريعية سريعة جترب الشركات عل التقيد مبعايري حسـابية نـ االختالسـات مـن جهـة وتـداف عـن مصـاش
مالين العماس والطبقة الوسط من جهة اخرى .ولكن بات واضحان أن ذلك لن حيصل لكـون أصـحاب

.http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=9832 - 25
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دو الشر ات الكبرى ي صنا القرا الس اسي االمريكي

املــاس ذوي تــتثري علـ أصــحاب القـرار .فالعديــد مــن النـواب تــابعون للشــركات الكــربى الــي ــوس محالكــو
(24
االنت ابية ،حع الرئيس نفس مرتب بالشركات الي دعمت محلت االنت ابية بـ  50مليون دوالر.
ويف حماولــة إلنق ــاذ م ــا ميكــن إنق ــاذ  ،ص ــوت جملــس الش ــيوخ ع ــا  1000بتغلبيــة ( 93نائب ـان تتيي ــدان
ملشــروع قـرار يــدعو إلصــالحات واســعة يف قـوانن احملاســبة وتــداوس األســهو .لكننــا نــرى أن اخلالفــات بــن
احلـ ـ بن ال ــدمي قرال واجلمه ــوري بقي ــت علـ ـ حاهل ــا .فف ـ ـ ح ــن يس ــع احل ـ ـ ب ال ــدميقرال إىل تش ــديد
اإلج ـراءات والعقوبــات عل ـ الشــركات وملسســات االســت مار ومكات ـ تــدقي احلســابات للحيلولــة دون
وقــوع ك ـوارل اقتصــادية .فــإن احل ـ ب اجلمهــوري مييــل إىل عــد التــدخل يف الســوت وترك ـ يصــحع نفس ـ
بنفس (. 23
ولكـ ـن الواقـ ـ إن التص ــويت داخ ــل جمل ــس الش ــيوخ نفـ ـ حقيق ــة ك ــون الش ــركات الكب ــرية تعم ــل وراء
الكـواليس مــن خــالس الضــغ عل ـ النـواب للتقليــل مــن صـرامة الق ـرارات التشـريعية ك ـ ال ــس إرباحهــا.
وتبقـ القـرارات يف النهايــة ملصــلحة أصــحاب الشــركات ور ســاء األمـواس ،وإن املتضــرر األكــرب هــو املــوالن
العادي ،كون أصحاب ر و األمواس هلـو لـرائقهو يف التـتثري علـ صـناع القـرار ،ولـديهو الدرايـة الكاملـة
يف آلية إدارة الدفة وقيادة السفينة لرب األمان بالنسبة هلو.
املطلب الثاني :االعتبارات االقتصادية وأهميتها يف السياسة الخارجية

أدت التطــورات العلميــة الس ـريعة إىل إحــدال ثــورة يف نرــو املعلومــات والتكنولوجيــا املتقدمــة و تع ي ـ
أدوات السياسة األمريكية الرامية لتجسيد السيطرة العاملية ،فه تعد اليو أك ر الدوس الصناعية تقدما يف
السيطرة علـ نرـو املعلومـات األك ـر تعقيـدا كمـا إفـا تلـك ناصـية علميـة – تكنولوجيـة ال تضـاهيها أي
دولــة أخــرى وقــد رتبــت هــذ املتغـريات مجلــة مــن احلقــائ األساســية الــي عـ ات يف النهايــة الــدور القيــادي
للواليات املتحدة(. 28
حي ـ ترك ـ األثــر التكنولــوج خصوصــا عل ـ اهلــر السياس ـ الــدو وفــروض التحالفــات والتواانــات
السياسية الدولية ومفهو األمن القوم يف اإللار االسرتاتيج فضال عل أثر يف القيو السياسية السائدة
عامليا كالدميقرالية واملرك ية اآليديولوجية واملوالنة العاملية من حي أثر عل مقومات القوة الشاملة ،بات
املتغ ــري التكنول ــوج يلع ـ دورا كبـ ـريان يف تقري ــر اهل ــر ال ــدو وحتدي ــد املراتـ ـ امل تلف ــة يف إل ــار  ،فال ــدوس
املتقدمة تكنولوج يا ستتمت باملي ة املطلقة مستقبال يف مضمار التنافس عل اعتالء قمة اهلر الدو .

.Michael Lind, The Next American Nation, The Free press, New -York, 2000, p.187 - 24
 - 23اميانويــل تــود :مــا بعــد اإلمربالوريــة ،دراســة يف تفكــك النرــا األمريك ـ  ،ترمجــة حممــد اكريــا ،عمــان  ،1007دار الســاق ،
ط ،2ص.86
 - 28جوايف نـاي ،املعلوماتيـة األمريكيـة ،مـوارد قـوة املسـتقبل ،ترمجـة مركـ اجلمهوريـة للدراسـات الدوليـة ،بغـداد ،العـدد املـ دو
( ،2994 3-4ص.96-90
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إن اهليمنـة علـ قمــة اهلـر الـدو يف عصــر املعلومـات واالتصـاالت ختتلــف كليـا عـن تلــك اهليمنـة الــي
سادت يف العهـد السـاب وال سـيما فيمـا بعـد احلـرب العامليـة ال انيـة حيـ كانـت تقـو أساسـا علـ النفـوذ
املباشــر املــدعو بــالقوة العســكرية واهليمنــة اآليديولوجيــة كمــا هــو احلــاس بالنســبة لالحتــاد الســوفيي الســاب
والواليات املتحدة وهذ الصيغة كما كشـفت التجربـة كانـت تقـود إىل اسـتن ا القطـ املهـيمن اقتصـاديا
ومن ت إضعاف إسرتاتيجيا عل املدى البعيد ،فاهليمنة الدولية لعام األمس كانت عسكرية الطاب سياسية
املض ــمون .أم ــا الي ــو فحس ــابات اهليمن ــة الدولي ــة أخ ــذت لابع ــا جدي ــدا قوام ـ إقام ــة ش ــبكة م ــن املص ــاش
االقتصادية والتواانات السياسية وفقا لصيل من التفاعل والتكامل بن ألرافها والدولة الي تـنجع يف بلـورة
صيل حتالفية مصلحية ستكون اقدر عل تبوء املرك القيادي عل الصـعيد العـامل  ،وهـذا يعـين إن الطـر
امله ــيمن أص ــبع حباج ــة إىل ألـ ـرا دولي ــة تعاض ــد يف سياس ــات وت ــدعو موقفـ ـ تبع ــا لنس ـ حت ــالف بعي ــد
األثر(. 29
والعام ــل االقتص ــادي-وفق ــا ل ــذلك-أص ــبع حم ــور التحالف ــات الدولي ــة،وكان لـ ـ دور مباش ــر يف قل ـ ـ
املعاهــدات السياســية والتواانــات االسـرتايتجية كمــا يشــهدها العــام اليــو  ،والنيــل مــن ال وابــت االسـرتاتيجية
العرمـ وهـ يف مســع تقريــر اهليمنـة الدوليــة .فالواليــات املتحــدة وهـ بصــدد إدراإ التحــدي اآلســيوي
واألوري هليمنتهــا العامليــة وتفــاعال منهــا م ـ فــروض التنــافس االقتصــادي الــي ضــت عــن ال ــورة العلميــة
والتكنولوجيــة ،أخــذت تبحـ عــن حتالفــات دوليــة تعــود باملنفعــة علـ اقتصــادها ولاقتهــا اإلنتاجيــة ولــيس
باالمتيــاا علـ هويتهــا العســكرية كمــا هــو احلــاس يف الســاب وهــو األمــر الــذي جتلـ يف السياســة األمريكيــة
إااء أسيا منذ مطل التسعينات( . 10ومغ ى هذا التوج األمريك يتم ل يف إدراإ الواليات املتحدة ألتية
العناصــر االقتصــادية يف بنــاء الفعــل السياسـ املــلثر دوليــا .وإذا كانــت الــدوس الصــغرية ،يف املـدة الســابقة،
تستمد وجودها من التحاقها حتالفيا بالدوس العرم فالدوس العرم يف عام اليـو أخـذت تتطلـ للـدوس
الصغرية بغية تدعيو عناصر قوة إضافية تعينها يف جماالت منافستها الدولية امل تلفة .لذلك يذه دلسرت
ثــرود يف كتاب ـ داملتنــالحوند إىل حصــر املنافســة املســتقبلية المــتالإ القــرن احلــادي والعش ـرين بــن الصــن
وأوربــا والواليــات املتحــدة تبعــا لشــروط تنافســية تعتمــد العناصــر االقتصــادية والتحالفــات اإلنتاجيــة معيــارا
هلـا( . 12وتتسيسـا علـ مـا تقـد سـتحدد هويـة األقطـاب الدوليـة يف املسـتقبل وفقـا ملـا لكـ مـن مقومــات
اقتص ــادية إنتاجي ــة ،وم ــا ت ــاا بـ ـ م ــن عالق ــات حتالفي ــة فاعل ــة وناجح ــة وااابي ــة ،وهك ــذا يك ــون العام ــل
التكنولــوج قــد أصــبع أك ــر مــن أداة ل يــادة وحتســن اآلالت واإلنتــا فهــو اآلن عامــل تغ ـريات كــربى يف
العالقات الدولية(. 11
 - 29يفدوم شوق  ،االمن القوم والعالقات الدولية ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،213يناير  ،2993ص.71
 - 10نفس املصدر ،ص.77
 - 12لسرت ثرو ،املتنالحون (املعركـة االقتصـادية القادمـة بـن اوربـا واليابـان وامريكـا  ،ترمجـة حممـد فريـد ،مركـ االهـرا للدراسـات
والبحول االسرتاتيجية ،ط ،2994 ،1ص .31
 - 11حممــد علــو الــدين ،ثــورة املعلومــات ووســائل االتصــاس – التــتثريات السياســية لتكنولوجيــا االتصــاس ،جملــة السياســة الدوليــة،
العدد  ،2994 ،217ص.207
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لق ــد ارتك ـ ـ ت السياس ــة اخلارجي ــة األمريكي ــة عل ـ ـ العنص ــر االقتص ــادي وامل ــا  ،س ـ ـواء باجت ــا اا ــاي
(مســاعدات أو ســلا (عقوبــات وقامــت الواليــات املتحــدة بــادوار اقتصــادية دوليــة عل ـ غ ـرار مشــروع
(مارشـاس يف اخلمسـينات إلعـادة بنــاء أوربـا بعـد احلـرب،وخالس فايــات احلـرب البـاردة اعتمـدت واشــنطن
عل ـ العام ــل االقتص ــادي يف املواجه ــة م ـ االحت ــاد الس ــوفيي ودفع ـ إىل االفي ــار إذ ش ــكلت خط ــة ح ــرب
النجــو الــي اعتمــدكا اإلدارة األمريكيــة يف عهــد الـرئيس (ريغــان نقطــة اجتــذبت االحتــاد الســوفيي لســبات
وتنافس غري متواان،كانت نتيجتها االفيار االقتصادي والسياس .
كما كان للصالت الوثيقة بن مراك السلطة السياسية واألسر ال رية والشركات النفطيـة الكربى،األثـر
األكرب يف توليد العالقات م كبار املوظفن والواراء والسفراء داخل احلكومة األمريكية.
وقبــل إن يتــوىل الـرئيس دجــور بــوشد الوظــائف العامــة كــان يشــغل منصـ رئــيس إدارة شــركة دذاباتــا
اوفشورد النفطية يف تكسـا الـي أسسـها بنفسـ  ،وعنـدما انت ـ عضـوا يف الكـونغر سـنة ،2944قـا
ببيـ مصــاحل يف الشــركة املــذكورة لكنـ حــافظ علـ صــالت وليــدة مـ املصــاش النفطيــة يف تكســا الــي
مولــت محلتـ االنت ابيــة للرئاســة ســنة  2980وأثنــاء الفــرتة الفاصــلة مــا بــن عضــويت يف الكــونغر وتوليـ
نائـ ال ـرئيس (ريغــان عمــل ســفريا للواليــات املتحــدة لــدى هيةــة األمــو املتحــدة ومــديرا لوكالــة امل ــابرات
املرك ية وكان (بوش عضوا يف جلنة دديفيد روكفلر ال الثيةد .ان تكوين ش صية بوش كرجل اقتصادي يف
جماس النف اثر عل تقييم للموقف من أامة اخللي ومن ت احلرب عا . 17(2992
وتعــد األســر اليهوديــة املالكــة لكربيــات الشــركات الصــناعية التجــارة أمنوذجــا للنفــاذ إىل أجهـ ة صــناعة
القـرار األمريكـ ،ومن اشــهرها :أســرة ادغــار برونغمــان و اس اننـرب و اس كـراون واس لــورد .وهنــا يبــدو تــتثري
عــام املــاس عل ـ جممــل احليــاة األمريكيــة ،فمــن دعــو أح ـ اب بــذاكا و ويــل مراك ـ حبــول معينــة إىل إنشــاء
ملسسات صحفية ونوادي خنبة ....اخل
وقد دف افيار االحتاد السوفيي وبروا اليابان وأوربا كقـوى اقتصـادية منافسـة للواليـات املتحـدة مقابـل
بعت امللشرات السلبية الي سجلت عل االقتصاد األمريك  ،احلكومة االمريكية إىل مراجعـة وضـ هيةـة
املستشارين االقتصادين يف البيت األبيت يف أف حتويلها إىل جملـس لـ وضـ قـانوين شـبي مبجلـس األمـن
القــوم  ،ولـ ســلطة تقريريــة يف القضــايا االسـرتاتيجية ذات الطــاب االقتصــادي ،وهــو اجتــا تعـ ا التوقعــات
األكادميية وبيانات السياسين األمريكين.
ان من مها اجمللس االقتصادي اجلديد تنسي عمل األجه ة التنفيذية حوس القضايا االقتصادية :م ل
واارة اخل انة وجملس االحتياط الفيـدرا (البنـك املركـ ي األمريكـ وجملـس االستشـارة التجاريـة املوجـود يف
الشــلون املاليــة بالبيــت األبــيت ووااريت التج ــارة وال راعــة أمــا الوج ـ ال ــاين لتط ــور هــذا اجمللــس فهــو تع ـ
بالعضوية يف جملس األمن القوم (. 16
 - 17بوب وودور ،القادة ،ترمجة ليل محاد ،االردن الدار العاملية للطباعة ،2996 ،ص .254
 - 16جملة املستقبل العري ،العدد  ،28نيسان  ،2997اقتبا من كتاب منصف السليم . ،ص ،ص .154
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وق ــد اورد ج ــون بريكن ـ ع ــن دور الش ــركات االمريكي ــة ،أف ــا ال تعم ــل وح ــدها ب ــل بالتع ــاون م ـ وكال ــة
امل ابرات املرك ية واحلكومة األمريكية.
ومن البلدان األك ر إغراء لتلك الشـركات ،البلـدان النفطيـة م ـل :اندونيسـيا ،والسـعودية اللتـن أجنـ ت
الشــركات األمريكيــة فيهمــا ،مشــاري ضـ مة يف البنيــة التحتيــة مقابــل إســتمرار تــدف الــنف بتســعار متفـ
عليهــا ،وكــذلك اســتعماس فــائت اإلي ـرادات النفطيــة للبلــد يف ش ـراء ســندات اخل ينــة األمريكيــة الــي تــدف
فوائدها للشركات األمريكية القائمة بتنفيذ تلف املشاري هنا وهناإ(. 15
املطلب الثالث :دور جماعات الضةط واملصالح:

ال ميكن إنكار حقيقـة التـتثري الـذي تلعبـ مجاعـات الضـغ واملصـاش يف ترسـيو اإللـار العـا للسياسـة
اخلارجي ــة األمريكي ــة وص ــن قراراك ــا ومنه ــا وعلـ ـ رأس ــها قـ ـرارات الت ــدخل ،وأن أختل ــف دور وت ــتثري ه ــذ
اجلماعــات مــن إدارة ألخــرى وتبعـان للرــرو السياســية ولبيعــة املتغـريات الناجتــة عنهــا .إن اســتجالء مــدى
فاعليــة هــذ اجلماعــات يف جمــرى السياســة اخلارجيــة ،ينطل ـ ابتــداءن مــن مجلــة العوامــل الــي ســاعدت عل ـ
منوهــا وترس ــي ها ،وال ــي تتعل ـ بطبيع ــة تك ــوين اجملتم ـ األمريك ـ وتعدديت ـ املعروفــة ،فض ـالن ع ــن العوام ــل
السياســية املتعلقــة بالســلطة ولبيعــة توايـ اختصاصــاكا ،مــروران بال نائيــة احل بيــة الــي أســهمت يف إبـراا هــذا
التنوع يف إلار املصاش بعـد أن حرمـت منـ يف إلـار األحـ اب ،ناهيـك عـن النرـرة العامـة للفـرد األمريكـ
بشكلية املتغريات احل بية يف السياسة اخلارجية يفا يدف للتتثري ها عرب مجاعات املصاش.
وتلعـ العوامــل االقتصــادية والتكنولوجيــة دوران هامـان يف بيــان لبيعــة هــذا التــتثري وتفســري أساسـان ،فــإذا
كــان النرــا االقتصــادي هــو حمــك السياســة األمريكيــة انطالق ـان مــن حقيقــة أن الوالي ـات املتحــدة جمتم ـ
صناع  ،وأن املصاش االقتصادية جتد صداها عند صان القرار بالضرورة ،فتن العوامل التكنولوجية أفـرات
موضوعيان تقسيو العمل والت ص في وقـادت بالتـا إىل لوبيـات ومجاعـات تشـكلت علـ أسـس مهنيـة
أو حــع عل ـ أســس آيديولوجيــة عــا  ،م تكــن لضــمان مصــاحلها مــن ـر ســوى التــتثري يف عمليــة صــن
القرار األمريك (. 14
إن ضـعف التعدديـة يف صـن القـرار السياسـ اخلـارج واحتكـار قلـة مسـيطرة لعمليـة إصـدار القـرارات
دعو من عمل هذ اجلماعات وجعل قابليتها لالخرتات والتفاعـل ذات مـدى أكـرب مسـتفيدة مـن األرضـية
الي يوفرها ضعف امليل او الشلون اخلارجية يف اجملتم األمريك (. 13
.http://www.tanwer.org/tanwer/news/362.html - 15
 - 14يوجــد يف الواليــات املتحــدة مــا يقــارب مــن ( 20آال مجاعــة تصــنف علـ أســس اقتصــادية كجماعــات قطــاع األعمــاس
واملـ ارعن واحتـادات العمـاس ،وأخـرى دينيـة ،وأخـرى عرقيـة ،وأخـرى أيديولوجيـة ،هـدفها مجيعـان= =فـرض مطالـ علـ النرـا السياسـ
لبقان ملصاحلها .للم يد أنرر :آسيا امليه  ،دالرأي العا يف السياسة اخلارجيةد جملة السياسة الدولية ،ع ،2993 ،213ص.90
 - 13منــذر الشــور  ،دإدارة كلينتــون ومســتقبل النرــا السياس ـ األمريك ـ د ،جملــة السياســة الدوليــة ،العــدد ( ، 222القــاهرة،
 ،2997ص.277
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ويتصل تتثري مجاعات الضغ واملصاش يف السياسة اخلارجية من خالس:
أ .التـتثري علـ الـرئيس عــرب االنت ابــات الرئاســية مســتغلة ثقلهــا املــا والعــددي مــن جانـ  ،ودعــو أو
إحباط خيارات اخلاصة باملرشحن للمناص اخلاصة بالشلون اخلارجية ،وباجتا دعو وتـروي خياراكـا مـن
جان آخر.
ب .النفــوذ الــذي ارس ـ عل ـ الوكــاالت الفيدراليــة العديــدة ،بالــذات تلــك الوكــاالت ذات املســا
بالشلون اخلارجية كالدفاع واخلارجية واالقتصاد.
جــ .التــتثري عل ـ الســلطة التشـريعية ،فاالنت ابــات التشـريعية ه ـ بوابــة هــذ اجلماعــات للضــغ عل ـ
املرشحن ،أو عرب جلان الكونغر .
د .ــار هــذ اللوبيــات-بصــورة غــري مباشــرة -ضــغولان سياســية واقتصــادية عل ـ شــركات الصــناعة
العســكرية والتكنولوجيــة املتقدمــة ،يفــا يــدف هــذ الشــركات بــدورها ملمارســة التــتثري يف امللسســة العســكرية
والسياسية األمريكية ويف جمرى قراراكا او مصاش هذ اجلماعات.
ه ــ .تســترل هــذ اجلماعــات بالعديــد مــن مراك ـ الدراســات االس ـرتاتيجية الــي يعمــل فيهــا خنبــة مــن
موظف واارة اخلارجية والدفاع األمريكيتن ،حي تتبق هذ املراك البح ية وجهات نرر هـذ اجلماعـات
لتسوقها يف إلار أكادمي لصاش صناع القرار ،أو بتقد النصع واملشورة يف جماس السياسة اخلارجية ،الـي
تقــرر اجتــا السياســات التدخليــة إىل حــد بعيــد .ناهيــك بــالطب عــن امــتالإ هــذ اجلماعــات للعديــد مــن
الوسائل اإلعالمية امللثرة.
وميكن اااا اهو مجاعات الضغ :
 .3المجما الصناعي -ال سكري
التــدخل باســت دا القــوة املســلحة عنصــر بــارا يف السياســة اخلارجيــة األمريكيــة ،ففض ـالن عــن تربيرات ـ
العســكرية ،فهــو ينطــوي عل ـ حقيقــة أخــرى ملداهــا تكــون الفــائت الرأ ــا وكــون العمليــات العســكرية
واإلنتا العسكري الذي يغذيها يعدان مـن أهـو وسـائل إعـدا هـذا الفـائت بواسـطة الصـرفيات احلكوميـة
ملصــلحة القطــاع الصــناع العســكري ومــن دون إحــدال تغيــري يف البنيــة الداخليــة للمجتمـ  ،وهــذا ملمــع
آخــر للفعــل التــدخل  .وقــد بــرا منــذ مطل ـ اخلمســينات مــن القــرن املاض ـ مــدى قــوة القطــاع الصــناع
العســكري وتغلغل ـ يف البنتــاغون واحلكومــة األمريكيــة عموم ـان .وعل ـ الــرغو مــن ااديــاد املعارضــة مــن قبــل
القطاعات الرأ الية األخرى ،إال أن نفوذ هـذا القطـاع مـا ااس كبـريان ،ويـتو غالبـان علـ حسـاب القطاعـات
األخرى.
وتتتلف البنية احلربية -الصناعية من ليف واسـ مـن املصـاش واهلويـات الـي تتقاسـو شـراكة موضـوعية
ه ــدفها حتقيـ ـ املص ــاش األساس ــية لك ــل منه ــا .إن ه ــذ الشـ ـراكة تتمح ــور أساسـ ـان ب ــن ث ــالل مس ــتويات
أساس ــية ،تض ــو األوىل أص ــحاب الص ــناعات احلربي ــة ،بينم ــا تض ــو ال اني ــة املس ــلولن احلك ــومين املـ ـرتبطن
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مصــلحيان واقتصــاديان بالشــركات الصــناعية احلربيــة ،فيمــا يضــو املســتوى ال ال ـ بعض ـان مــن ن ـواب الســلطة
التشريعية يف الواليات املتحدة الي تستفيد من اإلنفات احلري.
وتتم ل قدرة اجملم الصناع العسكري يف التتثري عل جمرى احلياة السياسية ،انطالقان مـن قدرتـ علـ
تقد املساعدات املالية الض مة لرجاس السلطتن التشريعية والتنفيذية أمـالن يف وصـوس مرشـحن يتخـذون
عل عاتقهو محاية مصاش هذ الشركات وتع ي ها.
وتلع آلية التمويل املا الذي تنفق الشركات الدفاعية عل احلمالت السياسية لـدعو املرشـحن أو
األح اب السياسية آلية م ل للتتثري يف جمرى القرار األمريك  ،وال يقتصر م ل هذا الدعو عل األسالي
املباشــرة املعتــادة ،بــل ومــن خــالس تقــد الــدعو جلماعــات ضــغ مــلثرة وأف ـراد مت صصــن يف العالقــات
العامة يف واشنطن ،فضالن عن إصدار املطبوعات اإلعالمية لتقدميها للكونغر واإلدارة.
ولقــد كانــت أحــدال احلــادي عشــر مــن أيلــوس فرصــة مناســبة للمجمـ الصــناع  -العســكري لتوســي
دور السياس من خالس الرتوي لنررية العدو اخلارج  ،مستهدفة دعو الرئيس ،األمر الذي جعل الرئيس
يتصر حبرية يف االت فاقيات التجارية املعقودة م الشركات دون العودة للكـونغر الـذي تقلـ دور إىل
حدود الرفت أو القبوس من دون الدخوس يف تفاصيلها.
إن بنية اجملم الصناع العسكري ال تنطوي فق باألدوار السياسـة الـي يقـو هـا ،بـل وأيضـان بشـكل
حاسـو يف املــردود االقتصــادي اهلائـل الــذي يــرتجو بـاحلجو االقتصــادي الــذي يشـكل يف القطــاع الصــناع
األمريكـ  ،ويف جتــارة الســالم الدوليــة ،األمــر الــذي جعــل هــذ الشــركات تتمتـ بقــدرة اقتصــادية هائلــة ال
عل صعيد الداخل األمريك حس  ،وإمنا عل مستوى العالقات الدولية.
ولربام املساعدات الواسعة الي تقدمها امللسسة العسكرية األمريكيـة ،دوران يفيـ ان يف دعـو الدبلوماسـية
األمريكية ،ومن ت دعو خيارات امللسسة العسكرية ذاكا يف الفعـل التـدخل علـ املسـتوى العـامل  ،كوفـا
تــوفر الغطــاء العمل ـ للتــتثري يف القــوى السياس ــية وأصــحاب املراك ـ املهم ــة .كمــا إن التحــالف الص ــناع
العســكري يســهو يف بنــاء قاعــدة نفســية تســت د أســالي ماليــة وش صــية الحــدل تــتثريات ك ــربى يف
القرارات التدخلية.
إن فرضـية وقـو امللسســة العسـكرية -الصــناعية وراء أغلـ القـرارات التدخليـة ،الشــك فيهـا ،وذلــك
بسـب جتمـ الرسـاميل يف أيــدي قليلـة تبحـ دومـا عــن فـرص جديــدة لالسـت مار خــار حـدود الواليــات
املتح ـ دة ،وهــذا بــال شــك ال ميكــن إال أن يقــرتن بــنم أداء سياس ـ خــارج فعــاس يتســو بالتدخليــة .إن
منطل هذا التحليل يقود إىل إبراا حقيقـة ارتبـاط املصـاش االحتكاريـة املباشـرة باحلكومـة الـي وقعـت حتـت
تتثري هذ املصاش ،وهذ املصاش عملت جهدها للضغ عل ملسسات صن القرار الر ية وغـري الر يـة
فضالن عن مراك البحول واإلعال .
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 .1دو ر ات الب رو ي الس اس األمريك
م ايادة اعتماد الواليات املتحدة األمريكية (ومن بعدها أوروبا وبقية العام الصناع عل استعماس
البـرتوس كوقــود ومصــدر للطاقــة ،تعــاظو حــرص واشـنطن – املســتهلك األكــرب هلــذ املـادة – للســيطرة علـ
منــاب البــرتوس وةاصــة يف الشــرت األوسـ (حي ـ توجــد أعرــو احتياليات ـ  ،وعلـ صــناعت وتســويق يف
العــام أمجـ  ،فــالبرتوس دســلعة اسـرتاتيجية حيويــة يف احلــرب وضــرورية أثنــاء الســال والامــة للنفــوذ العــامل د.
وقــد ترت ـ عل ـ ذلــك كل ـ أن أصــبحت شــركات البــرتوس األمريكي ــة (ومــن قبلهــا الربيطانيــة  /اهلولندي ــة
عمالقة برتوس وسياسة يف الوقت ذات  ،وااداد تـداخل السياسـة والبـرتوس يف كـل عناصـر القـرار األمريكـ .،
ويذه وليرب غرين ايغالند ،إىل أن الرئيس األمريك ترومان ألل يد واير خارجيتـ ديـن اتشيسـون فيمـا
(18
يتعل بالشرت األوس بتتثري من رجاس البرتوس وشركات .
فيما الق توفي الشي الضوء يف كتاب دالبرتوس والسياسةد عل تعاظو دور شركات البرتوس األمريكية
يف عملية اختاذ القرار السياس يف الواليات املتحدة األمريكية،قائال:ان تطوران مطردان شـهد القـرن العشـرون
يف حجو الشركات النفطية والصناعية األمريكية ودورها السياس واإلقتصادي ،متواايان م تطور اإلقتصاد
األمريك من النطات القوم إىل اإلنتشار الكويند وأضا :د م انطالت الشركات األمريكيـة إىل تلـف
أصقاع العام حاملة معها التفوت املا والفين ،وجدت احلكومة األمريكية نفسها مضطرة إىل نبذ اإلنع اس
الذي كانت تعيش وأن تتج إىل هذ األصقاع لغرض مصاحلها ومحاية شركاكا ،الي بدأت ت ّدر عائدات
كبرية و وس اخل انة بالضرائ  .وهكذا أصبحت املصلحة الفردية الي لها نشالات هذ الشركات ج ءان
مــن املصــلحة القوميــة نر ـران للفوائــد الكبــرية الــي غــدت هــذ االســت مارات اخلارجيــة جتلبهــا عل ـ االقتصــاد
(19
األمريك .د
أي إن مــن دواف ـ نبــذ سياســة الع لــة األمريكيــة ،ســع األخــرية ملتابعــة مصــاحلها ومحايــة شــركاكا الــي
انتشرت يف أااء العام امل تلفة.
وينس إىل الرئيس األمريك الساب فرانكلن روافلت قول :
دإن ما ي ع يف هذ البالد هو أنك ال تسـتطي أن تكسـ انت ابـان دون دعـو مـن مـن كتلـة برتوليـة،
(70
كما أن ال ميكنك احلكو إال وأنت مستند إىل دعمهاد
ويستعرض توفيـ الشـي يف كتابـ السـالف الطـرت امل تلفـة الـي تلجـت إليهـا شـركات البـرتوس األمريكيـة
مــن أجــل جعــل الن بــة السياســية يف لــة ملصــاش هــذ الشــركات ،ومــن هــذ الط ـرت إقامــة معاهــد األحبــال
املسـتقلة أو ويـل ملسسـات األحبـال والدراسـات األكادمييـة التابعـة للجامعـات الرئيسـة ،وتشـكيل نـوادي
الن ب ــة ال ــي تض ــو ك ــربى الش ص ــيات ذات الت ــتثري علـ ـ الص ــعيد الع ــا وم ــن أم لته ــا دجمل ــس العالق ــات
. http://www.libya-watanona.com/adab/mugariaf/mm27118a.htm - 18
 - 19توفي الشي ،البرتوس والسياسة ،دار الصفا للنشر والتواي  ،اململكة املتحدة ،ط،2988 ،2ص.294 – 287
 - 70أنتــوين سامبســون ،الشــقيقات الســب شــركات البــرتوس الكــربى والعــام الــذي صــنعت  ،ترمج ـ ســام هاشــو ،ط( ،2بــريوت،
 2943ص .207-206
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اخلارجيــةد .ودصــندوت روكفلــرد ومــن هــذ الطــرت أيضــا توجي ـ أجه ـ ة اإلعــال و ويــل احلمــالت الدعائيــة
اهلادفة للتتثري عل الرأي العا لصاش أية قضايا حتتاجها الشركات دوتنته هذ الطـرت مجيعهـا الـي تلجـت
إليها هذ الشركات إىل حمصلة واحدة ه جعل الن بة السياسية يف لة ملصاش الشركات ومدافعة عنها.د
الخاتمة
لقـد نرــر ملسسـو الواليــات املتحـدة إىل مصــلحتهو ومصـلحة اجلماعــات الـي خرجــت مـن أوربــا علـ
أفا أشياء مقدسة ،ومن ت ا أن تكون مصلحة هذ اجلماعات وأهدافها متخوذة بعن االعتبار لـدى
كل من يقود أمريكا.
وهنا تلكد د مسرية الراية د دور أصحاب املـاس يف بلـورة القـرار األمريكـ  ،فمـن خـالس اخلطـاب الـذي
ألقــا الســيناتور ألــربت بفري ــد عــا  2898الــذي وض ـ املبــادىء األساســية ال ــي ا ـ أن تلخــذ بع ــن
هذا اخلطاب يف أن التوس االقتصادي هو اسرتاتيجية أمريكية،
االعتبار يف السياسة األمريكية .ويتل
لــذا اـ فــتع أسـوات جديــدة للتجــارة األمريكيــة يف العــام ،لتنشــي االقتصـاد األمريكـ وضــمان هيمنتـ
(72
عل اجلمي  ،وا عل القوة العسكرية أن ختد هذا املبدأ.
و ل الشركات أحد العوامـل املـلثرة يف حركـة االقتصـاد العـامل  ،فمنـذ ظهورهـا يف أواخـر القـرن التاسـ
عشر شكلت نقطة حتوس هامة يف النشاط االقتصادي الدو الذي كان سائدا.
وبعد احلرب العاملية ال انية ت ايد عدد هذ الشركات ،واادادت فروعها يف العام ويف ظـل عصـر العوملـة
ان أما شركات عمالقة متعددة اجلنسيات ،تعمل عل تكييف تلف األنرمة والسياسات االقتصادية
يف العام -منذ التسعينات -م مراهر ومعطيات العام اجلديد الذي تعيد تشكيل .
واليو يشهد العام ما تقو ب الواليات املتحدة األمريكية من تدخل عسكري يف بقاع عدة ،يتو فيها
هــد البــق التحتيــة للمجتمعــات ،وبعــد ذلــك تتــدخل الشــركات األمريكيــة إلعــادة البنــاء والرتمــيو .فتحقـ
أرباح ـان لائلــة تــنع االقتصــاد األمريك ،واعــل مــن تلــك اجملتمعــات أس ـواقان جديــدة ملنتجــات الشــركات
األمريكية.وقــد أكــد هــذا املبــدأ جــور واشــنطن عنــدما أشــار إىل أنـ اـ اعتبــار أي حتــالف مـ أي دولــة
(71
ملقتا إال أذا كان مفيدان للمصاش األمريكية.
وكم ــا ورد س ــالفا يف البح ـ  ،أن الش ــركات الك ــربى (س ــالم ،ب ــرتوس ،أع ــال  ،عالق ــات عام ــة...اخل
أثبتت قدركا الفعلية ع ل صناعة القرار األمريك أو التتثري في  ،ملكـدة أن الفريـ يف البيـت األبـيت جمـرد
واجهات يف يد تلك امللسسات املالية تستغلها لتمرير القوانن والقرارات الي تريد.

.http://www.fordham.edu/halsall/mod/1898beveridge.asp - 72
.http://www.hurras.org/vb/archive/index.php/t-16422.html - 71
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االستنتاجات
بناءا عل ما تقد يف سيات هذا البحـ  ،ومـن خـالس تسـلي الضـوء علـ دور الشـركات الكـربى يف
صن القرار السياس االمريك  ،توصلنا اىل االستنتاجات التا :
 .2الشــركات الكــربى كيانــات اقتصــادية ض ـ مة تلــك باالضــافة اىل هيمنتهــا عل ـ االس ـوات
داخ ــل بل ــدافا وخارجها،عناص ــر ت ــتثري مهم ــة داخ ــل احلكوم ــات ومنه ــا حكوم ــة الوالي ــات
املتحدة االمريكية.إذ يبدو ان هناإ نوع من االعتماد املتبادس ،فالشركات حتتا احلكومات
حلمايتهــا داخلي ــا وخارجي ــا(، 77ويف نفــس الوق ــت ،ال ــدوس ال تســتغين ع ــن الش ــركات ألثره ــا
البالل يف اقتصاداكا.
 .1اهــو تلــك الشــركات الكــربى تلــك العاملــة يف جمــاس البرتوس(إكســون موبيــل ،شــل ،ي ي،
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفرون وجت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم (لوكهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارتن ،ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورثروب غروم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراس
دينامكس،بوينل ،وبالدرجـ ـ ــة ال انيـ ـ ــة شـ ـ ــركات االعـ ـ ــال والرتفي ـ ـ ـ (بريتل مان ،نيـ ـ ــوا كـ ـ ــورب،
سوين،وولت دي ين ،فيفندي ينيفريساس .
 .7الدور السياس الذي تلعب الشركات الكربى،والذي يتجاوا احيانا حدود بلدافا االصـلية،
ال نر هدف بالعمو عن م رها االقتصادية والرحبية.ونالحظ ان عدد من السياسين كانوا
قبل توليهو املنصـ مسـلولن كبـار يف الشـركات الكربى،وحـع ان بعضـهو يعـود اىل العمـل
التجاري بعد تقاعد من خدمة الدولة.
 .6نتيجة التداخل بن العمل االقتصادي والسياس ظهر نوع من التاثري املتبادس بينهما ،يصل
اىل درجــة ال ـرتاب املصــريي ،فم ـا هــو سياس ـ لــن يعــي مبع ـ س عــن مــاهو جتــاري والعكــس
صحيع.
 .5الن ـ السياسـية االمريكيـة تســتند يف محالكـا االنت ابيـة والدعائيــة علـ تربعـات اصــحاب
االمواس ،وعرب ذلك يضمنون استمرار مصاحلهو االقتصادية وتطورها عرب هذا الدعو.
المصادر
 .2جواد بشارة،احلوار املتمدن،العدد ،1005\8\26 ،2184

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43117
 .1ديفيد س كورتن ،عندما حتكو الشركات العام ،دار املتمون.1003 ،
 .7لال حسن موس  ،املوج يف الشركات التجارية ،مطبعة معار  ،بغداد ،2937 ،ط.2
 .6وائل حممد أ اعيل ،النرا السياس األمريك  ،دراسة يف العالقة بن الرئيس والكونغر يف الشلون
اخلارجية ،ألروحة دكتورا  ،جامعة بغداد ،كلية العلو السياسية.2991 ،
 - 77تشـ ـري (هكنل ــوبر وه ــو تشـ ـري أص ــدرت الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ع ــا ،2946وه ــو يه ــدد أي دول ــة تق ــو مبص ــادرة
الشركات األمريكية وقط املساعدة عنها.
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 .5ن ع السالم واألمن القوم  ،الكتاب السنوي ،مرك دراسات الوحدة العربية ،بريوت .1007
 .4ب ــاهر م ــردا ن مض ـ ور ،مس ــتقبل االس ـرتاتيجية األمريكي ــة يف الع ـرات ،رس ــالة ماجس ــتري ،كلي ــة العل ــو
السياسية ،جامعة النهرين.1003 ،
 .3سعد حق  ،العالقات الدولية ،كلية العلو السياسية ،جامعة بغداد.
 .8كاظو هاشو نعمة :العالقات الدولية ،بغداد ،شركة أياد للطباعة .2983
 .9حممــد ســعد أبــو عــامود :ص ـ ن الق ـرار السياس ـ يف احلقبــة الســاداتية ،املســتقبل العــري ،بريوت،العــدد
 ،221السنة السادسة .2988
 .20إ اعيل صربي مقلد :العالقات السياسية الدولية..دراسـة يف األصـوس والنرريـات ،الكويـت ،جامعـة
الكويت 2932
 .22عل السلم  :مهنية اإلدارة ،عام الفكر ،السنة  ،10العدد  ،1وا .2989
 .21حممد عل العويين :أصوس العلـو السياسـية ،نرريـة الدولـة ،الفكـر السياسـ  ،الـرأي العـا واإلعـال ،
العالقات الدولية ،القاهرة ،عام الكت .2982
 .27منصف السليم  ،القرار السياس األمريك  ،مرك الدراسات العري – األوري،باريس.2993،
Michael Lind, The Next American Nation, The Free press, New York, 2000, .26
.p.187
 .25اميانويــل تــود :مــا بعــد اإلمربالوريــة ،دراســة يف تفكــك النرــا األمريك ـ  ،ترمجــة حممــد اكريــا ،عمــان
 ، 1007دار الساق  ،ط.2
 .24جوايــف نــاي ،املعلوماتيــة األمريكيــة ،مـوارد قــوة املســتقبل ،ترمجــة مركـ اجلمهوريــة للدراســات الدوليــة،
بغداد ،العدد امل دو (.2994 3-4
 .23يفدوم شوق  ،األمن القوم والعالقات الدولية ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،213يناير .2993
 .28لسرت ثرو ،املتنالحون (املعركة االقتصادية القادمة بن اوربا واليابان وامريكا  ،ترمجة حممد فريد ،مرك
االهرا للدراسات والبحول االسرتاتيجية ،ط.2994 ،1
 .29حممد علو الدين ،ثورة املعلومات ووسائل االتصاس – التتثريات السياسية لتكنولوجيا االتصـاس ،جملـة
السياسة الدولية ،العدد .2994 ،217
 . 10منذر الشور  ،دإدارة كلينتون ومستقبل النرا السياس األمريك د ،جملة السياسة الدوليـة ،العـدد
( ، 222القاهرة ،2997 ،ص.277
 .12توفي ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ـ ــي ،البرتوس والسياسـ ـ ـ ـ ــة ،دار الصـ ـ ـ ـ ــفا للنشـ ـ ـ ـ ــر والتواي ـ ـ ـ ـ ـ  ،اململكـ ـ ـ ـ ــة املتحـ ـ ـ ـ ــدة ،ط،2
،2988ص.294 – 287
 .11أنتــوين سامبســون ،الشــقيقات الســب شــركات البــرتوس الكــربى والعــام الــذي صــنعت  ،ترمج ـ ســام
هاشو ،ط( ،2بريوت 2943 ،ص .207- 206
 .17بوب وودور ،القادة ،ترمجة ليل محاد ،االردن الدار العاملية للطباعة.2996 ،
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سمات السينما الشايرية يند المخرج (أندريه تاركوفسكي)

The features of the poetic cinema by the director(Andre
)Tarchoviski
د.عالء مشذوب عبود

1

Dr. Ala'a Mashdoob Abood

ملخص البحث
الااس حع اليـو ال يقـدر الـبعت قيمـة الصـورة بـالعمو والصـورة السـينمائية باخلصـوص ،حيـ حيـاوس
البعت أنساب ما تلك الصورة اىل غري جماهلا ،ناسيان أو متناسيان إن لتلك الصورة من خصائ (حركة-
واقعيــة -شاشــة عريضــة -أل ـوان -الش صــية الوجوديــة -الواقعيــة الفنيــة -الــدور التعبــريي -وحــدة املعــق-
تشكيلية الصورة ما ال ميتلك أي وسي تعبريي يف الفنون واآلداب األخرى ،حع أصـبحت الصـورة هـ
ســيدة ال قافــة الي ــو فه ـ إذ ختال ـ اإلنســان البس ــي يف أقص ـ األم ــاكن بعــدان ع ــن متطلبــات احلض ــارة
البسيطة جندها يف الوقت نفس تفشاهد مـن قبـل أعـع امل قفـن واملغـرقن بالفلسـفة واجلمـاس بـل عـدت هـ
األداة الــي مــن خالهلــا يســتطي كــل مــن ميتلــك أدوات ـ املنهجيــة ال قافيــة واجلماليــة مــن أن يطــرم مــا يريــد
عربهــا ،حــع أضــحت حلمـان للك ــري مــنهو ،ومــن تلــك املفــاهيو القدميــة اجلديــدة هـ الســينما الشـاعرية أو
الشاعرية كما حيلو للبعت تسميتها ،وه من ات السينما ضمن اشرتالات الصورة وعجبان للبعت من
أن يذه تلك الواقعية احللمية وحع االنطباعية السريالية اىل غريها ،يف الوقت ذات ال يعين هذا إن تلك
الصــورة يف بدايــة نشــتكا عــدت ضــمن بعــت التصــنيفات بتفــا تنطــوي حتــت ل ـواء (الفــن الســاب الــذي
أحتوى الفنون السبعة ،ولكنها اليو ويف األمس كانت ه ه الي أمتلك عنوان العبقرية ،يف قدركا عل
رســو كــل مــا اــوس يف داخــل اإلنســان مــن حلــو وأم وخارج ـ يف ص ـراع م ـ ذات ـ واآلخــر والطبيعــة ،مــن
 - 2الكلية الرتبوية املفتوحة /كربالء.
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الباليـة يف حماكاتـ

خالس اللوحة التشكيلية والصورة الشاعرية مبعماريـة واـت عـا اجلماليـة يتمايـل كـرق
.للفعل داخل الصورة السينمائية
تضمن الفصل األوس (اإللار املنهج مشكلة البح والي حتددت بالشكل اآليت د مـا هـ ـات
 وكانت أهدا البحـ تتم ـل.السينما الشاعرية عند امل ر أندري تاركوفسك د ؟ متبوعة باألتية أيضان
يف دالكشــف عــن ماهيــة ــات الســينما الش ـاعريةد أمــا حــدود البح ـ فقــد لــت بفلــو (املــرآة كعينــة
 كــان األوس منهــا هــو د الســينما الشــاعرية،أما الفصــل ال ــاين (اإللــار النرــري فقــد ضــو مبح ــن.قصــدية
املصــطلع واملفهــو وتنــاوس هــذا املبح ـ الشــاعرية يف الســينما كفــن إبــداع بعــد اكتمــاس نض ـ الســينما
 أما املبح ال اين فقد تناوس الشاعرية السينمائية يف السينما عند امل ر الروس أندري، (اللون والصوت
. تاركوفسك
يف الفصل ال ال والذي يضو إجراءات البح مبا في عينـة البحـ الـي ضـمت فلـو (املـرآة امل ـر
 أم ـا وحــدة التحليــل، أمــا أداة البح ـ فكانــت ملش ـرات اإللــار النرــري، الروس ـ (أندري ـ تاركوفســك
.فكانت املشهد الفلم كامالن
Abstract
Till now same do not correctly evaluate the value of the in general and
the film image in particular, hence some claim that some of picture
characteristics belong to something else, forgetting that the image has
some special features such as, (realistic motion, wide screen, the colour of
presence, artistic realism, expressive roles, unit meaning, image lineup)
which are not found in any other artistic media. Because 0f that the image
becomes the master of culture today. It addresses the man in any place
beyond the need of civilization and at the same time it is seen by the most
educated people and especially those who are fond of philosophy and
beauty as well as it is considered the tool through it those who have their
cultural tools presents what he wants.
One these old-new concepts is the poetic cinema or poetic as some like
to call. At first it is not considered as one of the seven arts bat today it is,
as it was in the past, who has the ability to present all what is inside man of
dreams and pain and outside him in his struggle with himself, the other,
and nature through the fine painting and poetic image.
The first chapter (methodoligical framework) includes the problem of the
study which is as follow ''what are the features of poetic cinema according
to the director Andrea Tarkovisky. This chapter also contains the
importance of the features of the poetic cinema. This study is limited to (the
woman) a film which is considered a deliberate sample. The second
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chapter (theoretical background) includes two parts. The first, the poetic
cinema, the term and concept. This part sheds light on the poetic cinema
to the russian director Andrea Tarkovisky. The second part deals with the
life of the film director. The third chapter (procedures) sheds light on the
sample of the study (the woman film). The tool of the study is what is
mentioned in the theoretical background and unit of analysis is the whole
film.

قائمة المحتويات
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مل
قائمة احملتويات
الفصل األوس :اإللار املنهج للبح
اوالن مشكلة البح
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الفصل األول – اإلطار المنهجي
 .1مشكلة البحث:

أن هذا العام – عام السينما  -لـ مـن اإلمكانـات القـدرة الكبـرية يف توظيـف األشـياء مبـا نـد عـام
اإلنسان ،ويغلفها مبسحة قد تفتقر إليها الفنون األخـرى ،ومبـا أن كـل الفنـون تنطلـ مـن مفهـو واحـد أال
وهو (احملاكاة إال أفا ختتلف بتوظيف تلك احملاكاة من خالس الر يـة والتقنيـة املتاحـة لكـل وسـي تعبـريي
لتلك الفنون ،والشاعرية يف السينما حتفل مبجموعة من املالمع اجلمالية والتكوينية الي تنعكس من خالس
الصــورة املرئيــة ضــمن توجهــات صــان العمــل ،وبــن تل ـك الش ـاعرية ور يــة صــان العمــل حيــاوس الباح ـ
اســتقراء إجنــااات امل ــر أندري ـ تاركوفســك وحتديــد ــات ســينما الشــاعرية ،ومــن هنــا كانــت مشــكلة
البح يف (ما ه ات السينما شاعرية يف أعماس امل ر أندري تاركوفسك .

 .5أهمية البحث:

تكمن أتية البح يف الكشف عن ات السينما الشاعرية يف أعمـاس امل ـر (أندريـ تاركوفسـك
وهو حب يرك عل الشاعرية يف السينما وبذلك يقد البح الباكورة األوىل يف هذا اجملاس ليكون مقدمة
لبحول قادمة.

 .3أهداف البحث:

تبلور هد البح بالشكل اآليت :الكشـف عـن ـات السـينما الشـاعرية يف أعمـاس امل ـر (أندريـ
تاركوفسك .

 .4حدود البحث:

ال يوجد يف البح حد مكاين أو اماين ،كـون إن عنـوان البحـ قـد حـدد الباحـ باحلـد املوضـوع
الذي هو ( ات السينما الشاعرية يف أعماس امل ر اندري تاركوفسك .
الفصل الثاني

املبحث األول :السينما الشاعرية  /املصطلح واملفهوم

يبلل عمر السينما اليو قرن ونيف وهو مقارنة بالفنون اجلميلة الستة يعترب يف املهاد ،والااس حع اليو
يبتكــر ويطــور آليات ـ الفنيــة والتقنيــة ،وكــل ذلــك يــتو مــن خــالس التجري ـ املســتمر يف الشــكل واملضــمون،
باإلضافة اىل قدرت الكبرية يف صهر الفنـون األخـرى يف بوتقتـ  ،واسـتعارة واحتكـاإ أدوات اللغـة واألدب،
ليس لعد اكتماس نضج كفن وغياب وسيط التعبريي الذي يعطيـ االسـتقاللية التامـة عنهـا ،بـل لقدرتـ
عل توظيف تلك الفنون واآلداب داخل كيان الفلمـ د بـل وينبغـ عليهـا أن تكـون أداة رائعـة للشـاعرية
اجلديدة الـي م تكـن آنةـذ موجـودة بالفعـل ...فعنـد ذلـك احلـن آخـذ كـانودو يتسـاءس حـوس داللـة وأبعـاد
هذا الفن الذي كان هو أوس من ألل عليـ أسـو (الفـن السـاب كانـت السـينما تـتيت بالنسـبة اىل كـانودو
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لتضا اىل الفنون التقليدية :اهلندسـة ،املوسـيق  ،الرسـو ،النحـت ،الشـعر والـرق  ،إفـا يف الوقـت نفسـ
اندما الفنون التشكيلية والفنـون اإليقاعيـة انـدما العلـو والفـن"( . 1مبعـق إن لقـدرة هـذا الوسـي مـن إن
حيــوي كــل وســائ تعبــري الفنــون اجلميلــة األخــرى وتوظيفهــا مبــا نــد هدف ـ إذن للســينما د كوســيلة تعبــري
مدى تعبريي غـري اعتيـادي .فهـ تشـرتإ مـ الفنـون التشـكيلية يف حقيقـة كوفـا تكوينـان مرئيـا يسـق علـ
ســطع ذي بعــدين ،ومـ الــرق يف قــدركا علـ معاجلــة احلركــة املنســقة ومـ املســرم يف قــدركا علـ خل ـ
ك افــة دراميــة لألحــدال ،وم ـ املوســيق يف قــدركا عل ـ التــتليف يف إلــار اإليقــاع واجلمــل ال مانيــة ،كمــا
ميكــن تواجــد األغنيــة واآللــة املوســيقية ،م ـ الشــعر يف قــدركا عل ـ وض ـ صــور اىل جان ـ بعضــها ،وم ـ
(7
األدب يف قدركا عل اإلحالة بالتجريد املعرو يف اللغـة فقـ – عمومـا عـن لريـ الشـري الصـويت"
وليس خافيان إن ال ميكن ألي فن من أن يكتس درجة الت ص إال إذا تبلور وسيط التعبريي د وليس
من قبيل الصدفة أن تعر فكرة السينماتوغرا حلرة والدكا عا  2896يف براءة االخرتاع الي سـجلها
(بــو . .و .ويلـ علـ النحــو التــا د ســرد القصـ عــن لريـ عــرض صــور متحركــة"( 6تلــك الصــور
املتحركة الي أذهلت العام م لما أذهلت امل تصن يف نفس اجملـاس فبـدأت التجريـ والنرريـات تتـواىل يف
جماس هذا الوسي التعبريي وتتثري من خالس (السرد والشكل خاصة بعد اكتماس نض هذا الوسي من
(الصــوت واللــون فــدخلت الســينما مرحلــة التجري ـ مــن خــالس تطبي ـ الــر ى امل تلفــة لصــانع العمــل،
(غويدر اريستوركو عل النحو التا  ،النقاط اخلمس الي تشغل باس منررة (السينما املتكاملة :
ويل
 .2التعبري عن حركة مرتبطة باإليقاع وحد .
 .1اإليقاع هو تطور احلركة املتشكلة من عنصر في يائ وعنصر عالف .
 .7ينبغـ علـ العمــل الســينمائ أن يــرفت كــل مجاليــة خارجــة عنـ وأن يســع للحصــوس علـ مجاليت ـ
اخلاصة.
 .6ان عل احلركة السينمائية أن تكون ه ه حركة احلياة أو احلياة نفسها.
 .5ينبغ ـ عل ـ العمــل الســينمائ أال يقتصــر عل ـ الش صــيات البش ـرية بــل ميتــد ليشــمل جمــاس الطبيعــة
واحللو "(. 5
إن األفــال الشــاعرية انطــوت حتــت أســو الســينما الطليعيــة ،وإن اغل ـ هــذ األفــال حتتــا اىل اــدد
مفهومهــا حــع نســتطي أن ننــاق منطـ الســينما الش ـاعرية .وحيـ إن مفهــو الشــاعرية ال يقتصــر عل ـ
الســينما فق ـ بــل يتعــدا اىل الفنــون واآلداب والــي ســبقتها يف قــرون مــن التجري ـ م ــل الفــن التشــكيل
والعم ــارة واملوس ــيق واملس ــرم والش ــعر...اخل ،إن مص ــطلع التجريـ ـ الطليعـ ـ عن ــد (إبـ ـراهيو فتحـ ـ ه ــو
 - 1هنري آجيل ،علو مجاس السينما ،تر ،ابراهيو العر  ،بريوت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،2980 ،ص.20
 - 7لوي دي جانيي ،فهو السينما ،تر ،جعفر عل  ،بغداد ،دار الرشيد للنشر ،2982 ،ص.22
 - 6يوري لو ان ،مدخل إىل سيميائية الفلو ،تر ،نبيل دبس ،مراجعة قيس ال بيدي ،دمش  ،امللسسـة العامـة للسـينما،1002 ،
ص .42
 - 5هنري آجيل ،علو مجاس السينما ،املصدر ساب  ،ص.24
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دمصــطلع فرنسـ عســكري األصــل ،امتــد ليشــمل احلركــة السياســية والفنيــة ،وهــو يعــين يف األدب جمموعــة
الكتاب والشعراء الذين يكرسون جهودهو لفكرة ان الفن جتري وثـورة علـ التقليـد ،والفنـانون هـو قـرون
استشعار اجلنس البشري ،كما يقوس داارا باوندد لذلك فتن عليهو واج ان يسبقوا العصر بالتجديد يف
األشكاس وموضوعات التناوس"(. 4
ال منـاص مــن القــوس بــتن الفنــون مجيعـان تشــتغل علـ كســر التقليــد واجلمـود الــذي ينتــاب جماهلــا مجيعـان،
ولفرادة الوسي التعبريي يف السينما وللمي ات الكبرية الي ميتلكها مـن خـالس الصـورة جنـد إن الفلـو وصـل
اىل مرحلة يعرب فيها عن نفس  ،مبعق أن أصبع يهتو بالشكل د ان الشكل الفلم القـائو علـ التجريـ
 ،حيتا موضوعان يتناس مع م لما حيتا سردان يـنهت همـا معـان ،وإال أصـبع الفلـو مفـتعالن.ان موضـوعة
م ل دامللك لريد عندما تتحوس إىل فلو سينمائ جتريا فتفا تستح شكالن وسردان فلمين يتناسبان وهذ
املوضــوعة حقــا"( 3وهــذا يعــين إن دراســة الســينما الشــاعرية تعــين أن تــدر الفلــو الــذي أبــدع اجتاهــا أو
أسلوبان أو مدرسة ملثرة يف مجاليات الفلو ،م لما ه ملثرة يف التلق اجلماهريي ،وهكذا أخذت السينما
الشاعرية ،الطليعيـة ،التجريبيـة ،تتخـذ حيـ ان جديـد مبـواااة الفنـون اجلميلـة  ،بـالرغو مـن إفـا م تكـن أسـلوبان
دائمان عند امل رجن بل يت لل بعت أفالمهو بعت اللقطات أو املشاهد الشاعرية باسـت ناء مـن ختصـ
يف هــذا اجملــاس ومــنهو (أنــدري تاركوفســك موضــوع البح ـ  .دوهكــذا انــدثر تــتثري دكل ـ أندلس ـ د و
داملدرعــة بــو كند و دامل ـوالن كــند وأخــذت حملــات بعيــدة مــن هــذ األفــال ترهــر هنــا وهنــاإ يف بعــت
األفال تبدو وكتفا نوع من احلنن إىل ذلك التجري  ،لكننا نستطي القوس ان التجري الذي جاءت ب
الســينما الســوفيتية او السـريالية جتمـ كلـ يف مفــاهيو كليــة ومشوليــة انترمــت يف الواقعيــة االيطاليــة اجلديــدة
م الن او املوجة اجلديدة الفرنسية او سينما حتت األرض ،او السينما املباشرة وغريها"(. 8
واليو وقد تغري شكل العام بعد ال ورة التكنولوجية يف االتصاس وشيوع الفضائيات واحلاسوب وألنت،
والذي هو نتيجة حبـ اإلنسـان أصـالن وتوقـ اىل التطـور ومعرفـة اجملهـوس وكشـف أسـرار املسـتقبل ،وبالتـا
تغري م اج فهو م يعد بعد اليو ذلك احلام البسي بإيقاع رتي  ،بل أصـبع العنـف تـ م لمـا هـو ـة
ال عصر واإليقاع السري خصيصت من خالس اختصار املسافات والذي لعبت في (الصورة الـدور األكـرب،
حع يكاد املتلق وهو جالس يف بيت أن يسيع عل شوالئ فلوريدا وغابات األمااون وينتقـل بالطـائرات
اىل أقص ـ روســيا حي ـ ال لــو ويرج ـ اىل خ ـ االســتواء لــريى احليــاة الربيــة واالفــرتا الــذي هــو القــانون
فيها.
وم يعــد د مصــطلع (عبقريــة الصــورة الــذي كــان كــانودو قــد أللقـ إمنــا حيــدد الســمة الشــاعرية لألشــياء
والكائنات الي من املمكن هلا أن تدخل دائـرة الضـوء وبشـكل متميـ عـن لريـ منـ التعبـري اجلديـد .هـذا
 - 4ابراهيو فتح  ،معجو املصطلحات األدبية ،القاهرة ،دار شرقيات للنشر والتواي  ،1000 ،ص .259
 - 3بان جبار الربيع  ،املعاجلات الفنية لعناصر التعبري الفلم يف السينما التجريبية ،كلية الفنون اجلميلة ،ألروحة دكتورا ا، .
 ،1020ص.26
 - 8املصدر نفس  ،ص .10
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املعق جند أنت ديلـوإ ينضـو اىل( ....املـذه التعبـريي بوصـف جممـوع عمليـات الكتابـة السـينمائية الـي
تتوصــل اىل التعبــري عــن حــاالت الــروم وعــن الوقــائ العالفيــة .إن العناصــر األساســية هلــذ الكتابــة ه ـ :
الــديكور ،الضــوء ،الك افــة ،والقنــاع (أي املم ــل د( ، 9يــتيت مبــردود مــا يســد تكلفــة الفلــو يف هــذا الوقــت
والباح ـ ال يقــف بالضــد مــن رأي كــانودو يف عبقريــة الصــورة بقــدر مــا هــو ت مــن لرأي ـ يف أتيــة الصــورة
ودورها الكبري وامللثر يف حياة اإلنسان ولكن ليس خلل األفال الشاعرية فق بقـدر مـا تقـو بـ مـن نقـل
األحدال والوقائ اىل بيت وعل لب من اجملان وبطريقة ساحري .
مــن خــالس مــا تقــد فــإن األفــال الشــاعرية هـ ليســت تلــك األفــال الــي تســتهوي اجلمــاهري ،ومبــا ان
السينما ذات تكلفة مالية كبرية فإن الك ري من تلك األفال الي أنتجـت م تلـ الـروا املطلـوب وم حتقـ
قيمة التكلفة ،وبالتا فه ل يف أغل األحيان وجهة نرـر صـانعيها ،وجنـد إن تلـك األفـال ال حتـدها
قوانن من ناحية الوقت فنجد أن بعت األفال ال يتجاوا ال الثن دقيقة مبقابـل أفـال تتجـاوا السـاعتن،
وبالرجوع اىل البح العلم من أجل حتديـد مفهـو السـينما الشـاعرية جنـد إن (لـوي دي جـانيي يعـر
الفلو الطليع  :بقول  :ديف السينما هنالك ثالثة أصنا واسعة من األفال اخليا والتسجيل والطليع .
الطليعيـة تعــين مقدمــة اجلبهــة ،يف مقدمــة اجلســو الرئيسـ ( .داجلســو الرئيسـ د يف هــذ احلــاس يعــين األفــال
الروائيــة الطويلــة التجاريــة لقــد يــت الســينما الطليعيــة أ ــاء عــدة ليســت مجيعهــا ملدبــة .يف ال الثينــات
واألربعينات كان املعرو هو دالفلو التجرياد او دالسـينما الشـاعريةد يف اخلمسـينات كانـت هـذ األفـال
ج ءا من دالسينما املستقلةد ويف أمريكا خاصة كانت تدع هـذ السـينما مبصـطلع دحتـت األرضد ومنـذ
أوائــل الســتينات كــان اغلـ أفــال املوجــة الطليعيــة يف الواليــات املتحــدة يعــد جـ ءا مــن الســينما األمريكيــة
اجلديدةد(. 20
فف الوقـت الـذي اـد فيـ (لـوي دي جـانيي صـعوبة يف تصـنيف األفـال اخلياليـة واألفـال الوثائقيـة،
جند يفتتع كتاب الـذي ألفـ يف عـا  ،2936بـالقوس بـدأت السـينما تتطـور باجتـاهن رئيسـن تـا الواقعيـة
واالنطباعيــة ،ومــن ت يفــرد فصــل كامــل للفلــو التســجيل ليســتقر يف فايــة كتاب ـ اىل إن الفلــو يف الســينما
ينقســو اىل ثــالل أصــنا تــا :اخليــا والتســجيل والطليعـ  .وال أعــر ملــاذا يفــرد الطليعـ عــن اخليــا
بشــقي (ال ـواقع واالنطبــاع  ،إذ إن األســلوب يف الفــن هــو جتســيد لشــكل لريقــة الر يــة والتفكــري عــن
احلياة ،وهو يف نفس الوقت لريقة تعبري ضمن خلفية صان العمل ال قافية واالجتماعية والسياسية...اخل،
فهناإ من يعرب عما بداخل وحول بطريقة واقعية كما يف السينما الواقعية اإليطالية ويف أفال (امرأتان  و
(ســارت الدراجــة  ،وهنــاإ مــن يصــبغها بانطباعيــة كمــا يف فلــو (كل ـ أندلس ـ  للم ــر (لــويس
 - 9هنري آجيل ،علو مجاس السينما ،مصدر ساب  ،ص.21
 - 20لوي دي جانيي ،فهو السينما ،املصدر ساب  ،ص -695ص.694
 - فلــو (إمراتــان  :إخـرا  :دســيكا ،بطولــة ،صــوفيا لــورين ،مت إنتاج ـ عــا  ،2940حصــل علـ اوســكار أحســن يف لــة 2942
لـصوفيا لورين و جائ ة أحسن يف لة من مهرجان كان  2942لـصوفيا لورين أيضان.
 - فلو (سارت الدراجة  :إخرا دي سيكا ،إنتا .2968
 - فلو (كل اندلس  :إخرا لويس بونويل ،سيناريو لويس بونويل وسلفادور دا  ،إنتا .2919
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بيونــل والــذي يعــد رائــد األســلوب السـريا يف الســينما االنطباعيــة ،الــذي يبــدأ بعمــل غــري معقــوس حيـ
ميســك رجــل مــو حالقــة ويشــطر بـ عيــين امـرأة الــي حيبهــا اىل نصــفن ،ويف لقطــات أخــرى يضـ صــان
العمل رأ محار عل البيانو...اخل.
أما يف معجو الفـن السـينمائية فـإن الفلـو الطليعـ هـو:د فلـو جديـد يف نوعـ  ،يتميـ بـالتعبري اجلـريء،
يقو ب الفنان الذي يعارض االجتاهات اجلارية ،ومييل اىل إتباع أسـلوب غـري مـتلو يف عصـر  ،وقـد تـتثر
هذا النوع يف بدايت بالتجريدية والتعبريية ،سواء يف املضمون أو الشكل ،ولقد بدأ ظهور يف فرنسا وأملانيـا
منذ عا  ،2924وهو عبارة عن كل احملاوالت والتجارب السينمائية الي ظهرت متتثرة حبركة الدادائيـة أو
السريالية ،م ل أفال لويس ديلوإ وجـريمن دوالإ ومـان راي وبعـت أفـال كوكتـو وبونويـل ،واليـو ظهـرت
يف امريكا فةة من امل ـرجن يهتمـون هـذا النـوع مـن األفـال م ـل سـتان براكيـد وكنيـت أجنـر ومـاركوبولس
وغريهو .ومن أ نواع السينما الطليعية ،نوعان اادهرا منذ اخلمسينات يف أوربا وأمريكا:
واحـد بابتكـار املوضـوع ،ومعاجلتـ
 .2فلـو امل ـر املللـف  film dauteurوهـو الـذي ينفـرد فيـ شـ
ســينمائيا وإخراج ـ  ،ويف ك ــري مــن االحي ــان ،يقــو بتوليف ـ وإع ــداد املوســيق التص ــويرية ل ـ  ،ويك ــون
املســلوس الفــين عــن الفلــو مــن مجي ـ وجوه ـ الفنيــة ،نســجا عل ـ من ـواس شــابلن يف أغل ـ أفالم ـ  ،أو
روسيليين أحد ملسس الواقعية اجلديدة ،يف بعت أفالم .
 .1الســينما الس ـرية  undergroundوه ـ تلــك الــي شــاعت بالواليــات املتحــدة منــذ اخلمســينات حــع
اليــو  ،ومــن أهــو روادهــا آنــدي وارهــوس وهــذ التســمية أللقــت علـ األفــال الــي تســتقل عــن ويــل
الشركات الكربى ،وتعتمد عل رأ ماس ضةيل وتست د أفـال  24و 8مللـ يف معرـو االحيـان.
وه غـري ملت مـة إال مبقتضـيات التعبـري احلـر عـن فكـرة سياسـية أو موضـوع جنسـ  ،أو مفهـو مجـا
وقد تعر بتسو (السينما املتحررة أو املطلقة (. 22
.2
.1
.7
.6
.5
.4
.3
.8

أما صفات الفلو الطليع فه :

األفال الطليعية عموما ال تعترب ج ءان من صناعة التسلية كما ه احلاس م أغل األفال اخليالية.
األفال التجريبية ميكن أن تكون م رية وذكية واستف ااية.
أغلبها تكون معقدة من الناحية التقنية وعسرية عل الفهو عل األقل يف عرضها األوس.
بعضها يستغرت ست أو مثاين ساعات بينما البعت اآلخر يستغرت جمرد بعت ثوان
أغل هذ األفال صور بقيا  24ملو وبعضهو حتوس اىل سوبر  8ملو لك يقلل النفقات.
كل أفال املوجة الطليعية تقريبان انطباعية.
األفال الطليعية باست ناء القلة امللحوظة ال نصوص هلا عمومان.
األبنية السردية التقليدية نادرة يف هذ األفال .

 - 22امحد كامل مرس جمدي وهبة ،معجو الفن السينمائ  ،القاهرة ،اهليةة املصرية العامة للكتاب ،2937 ،ص.16
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 .9إن جذور املوجة الطليعية ميكن تتب آثارها اىل الدادائية وه حركة فنية وضعت ثقالن كبريان عل القيو
الفوضوية والالمعقولة.
 .20السينما الطليعية كتو بالذايت والش ص ويف بعت األحيان باألفكار واملشاعر الشديدة اخلصوصية.
العديد من هذ األفال يرتب أك ر بالفنون التجريدية كاملوسيق والرق والرسو أك ر منها بالـدراما
والقصة اخليالية.
 .22املرئيات يف أغل هذ األفال التجريبيـة تشـب اللغـة الشـاعرية فهـ شـديدة الك افـة ومنحنيـة ولـذلك
فإفا يف األغل أعقد من أن يتو هضمها يف جلسة واحدة.
 .21العدســات واملرشــحات تســت د يف هــذ األفــال بتحلــل مســكر ،التع ـريت امل ـ دو واملتعــدد يتكــرر
واأللـوان تســت د بشــكل غــري لبيع .واملــلثرات الضــوئية ميكــن أن تكــون مذهلــة وفائضــة ،واملــلثرات
اخلاصة شائعة خاصة يف األفال الطليعية األمريكيةد(. 21
وبعد أن حتددت صفات األفال الطليعية بق أن نعـر كيـف حـدد أو قسـو ملرخـو السـينما عمومـا
السينما الطليعية ويف أي فرتة امنية ظهرت مالحمها ،حي يقسو أولةك امللرخن السينما اىل:
 .2فرتة الدادائية والسريالية وه تقريبا من عا  2910حع عا  .2972ومرك ها بالدرجة األوىل برلن
وباريس.
 .1الفــرتة التجريبيــة والشــاعرية و تــد تقريبـان مــن عــا  2960لغايــة  2956ومرك هــا يف األغلـ الواليــات
املتحدة.
(27
 .7الفرتة السرية من عا  2956لغاية وقتنا احلاضر وكذلك مرك ها بالدرجة األوىل أمريكاد .
إن بـ وا الســينما الشــاعرية علـ أنقــاض الســينما الدادائيــة والسـريالية وت امنـان مـ احلــرب العامليــة ال انيــة
كلها دالئل عل إن هذا النوع من األفال ولد يف ظرو غري صحية لب وا نوع جديد من السينما ضمن
حتميــة امنيــة وضــرورة اجتماعيــة يفرضــها الواق ـ بقــدر مــا هــو رغبــات ش صــية لــبعت صــانع م ــل هــذ
األعماس ،وبالتا فإن عصر م ل هذ األفال كان البد ل أن ينطفئ وهذا ليس معنا غياب الشاعرية يف
األفــال  ،بــل غيــاب املوجــة أو الرــاهرة ككــل ،م لمــا نقــوس إن ســينما الواقعيــة الرم يــة قــد اختفــت بعــد أن
ظهرت ضمن موج السينما الواقعية االيطالية ،وهذا ليس معنا اختفـاء الرمـ يف السـينما ،إذ ان الرمـ يف
السينما ل وظائف تعبريية حسية وذهنية ،عندما يصبع اللون م الن رم ان ،أو ااوية التصـوير رمـ ان لفكـرة مـا،
وقد تصبع املوسيق رم ان لفكرة أيضان كما يف فلو (ماما روما للم ر (بااوليين .
وبعــد إن اتضــحت الصــورة بالنســبة للســينما الطليعيــة والــذي ينطــوي حتتهــا الفلــو الشــاعري ،وحــددت
خصائصــها م لمــا حــددت الفــرتة الــي ظهــرت فيهــا تلــك الســينما (أي الطليعيــة وه ـ حمصــورة بــن عــا
 2960وعــا  ،2956بقـ أن نعــر مــا هـ خصــائ الســينما الشــاعرية ،فقــد كانــت امل رجــة (ديــرن
 - 21ينرر لوي دي جانيي  ،فهو السينما ،فصل الطليعيون ،ص.695
 - 27لوي دي جانيي ،فهو السينما ،املصدر ساب  ،ص.507
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سمات الس نما الشاعري عند المخرج (أ د يه تا و سكي)

منررة مهمة للسينما الطليعية ،لقد كتبت وتكلمت باسـتمرار ،كانـت يـ بـن السـينما الشـاعرية واألفـال
التجارية بالدرجة األوىل من خالس البناء وه كاآليت:
 .2األفال الش صية م ل القصيدة الغنائية تكون حتقيقات (عمودية ملوضوع أو موقف.
 .1صان الفلو ال يهتو مبا حيدل قدر اهتمام مبا ي ري املوقف من مشاعر أو ما يعني .
 .7يهتو امل ر بسرب أعمات وليات املعق يف حلرة معلومة.
 .6ال يهتو الفلو الشاعري باحلركة كما ه وإمنا يهتو (باملضمون امليتافي يق للحركة
 .5األفال اخليالية تشب الروايات واملسرحيات – فه يف جوهرها (أفقية التصور .
 .4ر الفلو السردي يست د األبنية امل ططة وا أن يقف من موقف آلخر ومن مشاعر ألخرى.
ل ــيس لديـ ـ الوق ــت الك ــايف ليستكش ــف دالالت عالفي ــة أو فك ــرة معلوم ــة إذ عليـ ـ أن اع ــل فلمـ ـ
(يتحرإ اىل أما باستمرار.
 .3إن صان الفلو الشاعري يهمـل ال مـان واملكـان يف حـن اـ أن يهـتو امل ـر السـردي (علـ األقـل
يف فرتت أك ر من مالحرة بعت األعرا ال مانية واملكانية الي تبت الك ري من ال من عل شاشت .
 .8أغلـ األفــال الشــاعرية قصــري بالضــب ألنـ مك ــف مــن الناحيــة العالفيــة وأضــي أفقـان .مبــا أن هــذ
األفال ال حتاوس أن تروي قصصان تقليدية فإفـا تـتمكن مـن الرتكيـ علـ شـدة العالفـة والـي يصـع
إسنادها لفرتات لويلة من ال من(. 26
والباح هنا ال يناق اشرتالات السينما الطليعية عموما رغو حتفرات الك ري عنها (ليست موضـوع
البح ـ بقــدر مناقشــة ــات الســينما الشــاعرية الــي ش صــتها (ديــرن والــي أجــد يف أغلبهــا ال تطــاب
القـ ـوانن الفلمي ــة واشـ ـرتالات الس ــينما املعقول ــة ،ففـ ـ النق ــاط ( 1،7،6جن ــد إن ص ــان العم ــل ال يه ــتو
باملشــاهد بقــدر اهتمام ـ بقضــيت الش صــية وهــذا نــالف املفهــو الس ـينما بكوفــا فــن مجــاهريي ذا صــبغة
عاملية ،يف النقطة ( 3جند إن الفنان الشاعري يهمل الـ من ،وهنـا يكمـن الـتحفظ الكبـري علـ هـذا النـوع
من األفال الشاعرية ،إذ كيف للمشاهد أن الس أما الشاشة السينمائية ملدة ساعتن عل سبيل امل ـاس
من أجل مالحرة فلو يناق مسـتلة ـت سـاعة واحـدة يف يـو واحـد ،أنـ لضـرب مـن اجلنـون ،باإلضـافة
اىل غيــاب املكــان اعــل املشــاهد يف متاهــة ال يعــر كنهــا ،إذ إن مــن أوليــات الســينما أن يكــون الواق ـ
الفلمـ حمــاك للواقـ احليــايت ،حــع لــو كــان ذلــك الواقـ الفلمـ يفــرتض مكــان يف احللــو أو اخليــاس ،ويف
النقطة ( 8جند أن أغل األفال الشـاعرية هـ أفـال قصـرية ،وبالتـا ال ميكـن عرضـها يف دور السـينما،
وه اقرب بذلك اىل أفال الطلبة يف األكادمييات والكليات امل تصة يف جمـاس الفنـون ،ويف املقابـل إن مـا
يشف هلذ األفال إفا أنتجت يف غري اماننا ،وبالتـا يكـون حكمنـا عليهـا يف غـري أوانـ ؟ وباملقابـل فـإن
تلك التحفرات يريد الباح أن يسحبها اىل املنطـ والعقـل ويف هـذا رمبـا الفـة لسـنن أولةـك امل ـرجن
من أم اس (أندري تاركوفسك وبااوليين وآخرون والي جندها تتكرر يف بعت األفال السينما العربية عند
 - 26لوي دي جانيي ،فهو السينما ،املصدر ساب  ،ص – 516ص.515
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داود عبــد الســيد (ســينما املللــف وهــذا امل ــر رغــو الت امـ بــال من الفلمـ املتعــار عليـ إال أن الباحـ
اد عل خط أولةك من حي ذاتية أفالم كما يف (الكيت كات والنهايات املفتوحة أو املتعددة كما
جنــد أن أغل ـ ش صــيات عصــابية ،وكــذلك فتن ـ نــر أفالم ـ الــي يللفهــا كمــا يف فلــو (رســائل البحــر
والصعاليك...اخل .
ويف كل ما تق د أعال كيـف يتسـق للباحـ إحالـة (السـينما الشـاعرية بتعريـف شـايف إذا مـا أخـذنا
يف نرــر االعتبــار إن الســينما كوســيلة اتصــاس تشــرتط القــانون ال الثـ (املرســل  -الرســالة – املتلقـ وهــذا
القــانون ن ـرا يتحق ـ يف بعــت األفــال دون أخــرى ،دولــذا فــتن احلــدي عــن لغــة ســينمائية عليــا وه ـو مــا
اسـتهدفت السـينما التجريبيــة لـيس حــدي ا يسـتهد وضـ جـدوس مبفــردات هـذ اللغــة ،وال عـن املعــادالت
املوضــوعية مــا بــن االشــياء والتعبــري عنهــا عل ـ الشاشــة ،بــل ان احلــدي عــن لغــة ســينمائية عليــا إمنــا هــو
حدي عن كيف ميكن ان تكون هـذ اللغـة ذات فـرادة ترتقـ عـن اللغـة املعتـادة ،أي لغـة الفلـو التجـريا
قياسان إىل غري من األفال مهما كانت ملثرة د( . 25وبالتا إذا استطعنا أن نقوس إن الفلو التجـريا :هـو
الفلو الذي ميتلك فرادة غري مسبوقة بالسرد والشكل واللغة السينمائية .فإن الباح مييل اىل تعريف الفلو
ضمن السينما الشاعرية بتن  :هو االن يام عن لغة املعيار يعمل خـرت بالسـائد وميكـن أن حيصـل بالتعبرييـة
األملانية والواقعية االيطالية والسينما الفرنسية والفلو احلدي عل يد (تاركوفسك ...اخل.
املبحث الثاني :الشاعرية السينمائية عند املخرج (أندريه تاركوفسكي)

ال مناص هنا من التوقف عند بعت الشذرات التارنية لتض ء درب احلاضر ملا ند حب نا ،فقد قسو
أرسـطو الفنــون علـ أسـا إفــا تشــرتإ يف مفهـو احملاكــاة ،وختتلــف يف وسـيطها التعبــريي ،وجعــل (الشــعر
واملوسيق والرق حتت عنوان واحد أ الشـعر الـذي جـوهر هـو االمتـداد الـ مين تنطـوي علـ أسـا :
دوســيلة احملاكــاة ،املوضــوعات اخلارجيــة الــي فحتــا َك (بفــتع الكــا  ،لريقــة احملاكــاة ،وإن وســيلة احملاكــاة
املالئمــة هنــا ه ـ الــوان أو اإليقــاع واللفــظ والــنغو ،وإذا أجتم ـ الــوان واللفــظ والــنغو كــان الشــعر الغنــائ
وكانت الرتاجيديا والكوميدياد(. 24
وبــاختال مفهــو احملاكــاة بــن أفاللــون وأرســطو ،حيـ رأى األوس أنـ اـ أن اــاك امل ــل العليــا
م ـل (العـدس ،احلـ  ،اخلـري ،الوجـود ...ولــيس لنـا غـرض مــن حماكـاة أشـياء موجــودة أصـالن يف الواقـ وهـ
بالتا فه حماكاة احملاكاة .بينما رأى أرسطو أنـ اـ أن اـاك الواقـ مـن خـالس إعـادة صـياغت بر يـة
اإلنسان ذات " فجعل احملاكاة حماكاة ال لألشياء احملسـة – بـل للش صـيات واالنفعـاالت واألفعـاس ،أعـين
أن حماكــاة الفــن للحقيقــة عنــد ال تكــون حماكــاة للعــام احملســو  ،بــل تكــون حماكــاة لــدنيا احليــاة العقليــة

 - 25بان جبار الربيع  ،املعاجلات الفنية لعناصر التعبري الفلم يف السينما التجريبية ،املصدر ساب  ،ص.61
 - 24ينرــر ارســطولاليس ،يف الشــعر ،تــر ،اي بشــر مــع بــن يــونس القنــائ  ،حقق ـ  ،شــكري حممــد عيــاد ،القــاهرة ،دار الكتــاب
العري للطباعة والنشر ،2943 ،ص هـ -ص و.
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داخ ــل اإلنس ــاند( . 23م ــن خ ــالس جتس ــيد الفع ــل عيانـ ـان علـ ـ خش ــبة املس ــرم ،حيـ ـ كان ــت تكتـ ـ ك ــل
النصوص املسـرحية بلغـة الشـعر و ـل كـذلك ،وكانـت أغلـ تلـك النصـوص ـل املالحـو واألسـالري الـي
تتــداوس بــن النــا وه ـ الــي حفرــت للمجتمعــات إرثهــا اإلنســاين وألرســطو قــوس مشــهور عــن الشــعر
والتاري يقرر ب  :أن الشعر أ من التاري من لة فلسفية وأخطر مضمونان ،وذلك ألن أقواس الشعر أقرب
يف لبيعته ا اىل لبيعة األحكا الكلية ،علـ حـن أن أقـواس التـاري جتـ ء عـن أحـدال ج ئيـة فرديـة ذلـك
إن الشعر ال يستهد أن يصور كائنان مفـردان ،بـل يسـتهد أن يقـد صـورة جديـدة تتجسـد فيهـا حقيقـة
()28
كلية( ...ضرورة احلدول  ...جتعل مصري اإلنسان نتيجة الامة عن ش صيت ولرائ سلوك "
ومن هذ املقارنة الي ينصف فيها (أرسطو الشعر عل التاري ويعلو ذات م يكـن نابعـان مـن فـراا أو
تعصـ لـ دون أن يكـون هلــذا (الفــن مـن ضــروب يف جـذر التــاري واإلنســانية ،فمنـذ أن عــر اإلنســان
اللغــة و ــا هــا لتم يــل األشــياء الســامية كــان يتم لهــا شــعران ألن ـ د مصــدر وأســا اللغــة والفــن والتــاري
والكينونة وال من واحلقيقة .أنـ التتسـيس األوس واإلنشـاء األوس وحتديـد املكـان األوس والتسـمية األوىل .أنـ
نلـ وينـت التفكــري .ال شـ ء لـ وجـود خـار الشــعر ،ومبعـق دقيـ  ،ال وجـود لــ(خار الشــعر  ،بـل حــع
(الالش ء نفس ال وجود ل خار الشعر ،إن فكرة سجن اللغة الي وصلتنا عـن لريـ الشـعر ال مهـرب
(29
منها ،إن الوجود ن خال من البداية اىل النهاية د
من هنا يبدأ مبح نا ال اين يف مفهو الشعر والشـعرية وكيفيـة جتسـدها ،فـالوان هـو املعيـار الـذي ينـترو
في الشعر والذي يسم القافية ،والسلاس هل بقيت هذ القافية وم لها الوان عل حال ؟ واجلواب أكيد
كــال .لقــد لـرأ عليـ تغـريات عــدة نتيجــة ضــرورة اجتماعيــة ولغويــة فتحولــت قصــيدة الشــعر بعــد أن كانــت
عمودية اىل قصيدة الشعر احلر ومن ت اىل قصيدة الن ر وصوالن اىل الن ر الشعري وبالنسـبة للفـظ واملقصـود
بـ (الشــكل فهــو كــذلك إذ م يكــن للشــعر أن يتغــري بإلــار العــا دون أن يكــون تغيــري يف الشــكل حــع
نكاد نرى يف بعت القصائد هناإ رسومات تت لل األبيات الشعرية وم لها بعت الرتسيمات األكادميية،
أو بعت النقاط والنجو ...اخل
وبالتا فإن النغو تلقائيان م يب عل حال هو اآلخر ،ولكون ج ء من الرتكيبة الي أشرتلها أرسطو،
فإن هو األخر قد أصاب التغيري ،فلو يعد يف أغل قصائد الن ر احلدي ة ل من وجود ،ما يعين إن الرتكي
الرئيس الذي وضع أرسطو م يعد ل من وجود أصالن .وهذا ينطب علـ اشـرتالات الشـعر العـري أيضـان،
فهنالك الك ري من احلتميات احلياتية تنوجد ضمن الصريورة تارنية يف كل اجملتمعات.
إذن هــذ الــوالدة جــاءت لتلــا متطلبــات احليــاة ولتكــون اللغــة وســطية بــن الفصــح والعاميــة ،ورمبــا
كانت (سواان برنار ه الداعية األوىل هلذا املوضوع يف كتاها (قصيدة الن ر من بودلري اىل أيامنا والذي
 - 23املصدر نفس  ،ص و.
 - 28ارسطولاليس ،يف الشعر ،مصدر ساب  ،ص ا.
 - 29عبد الع ي محودة ،املرايا احملدبة ،الكويت ،عام املعرفة ،اجمللس الولين لل قافة والفنون ،العدد( ،2998 ، 171ص.707
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وجهــت أنرــار الشــعراء باجتــا قصــيدة الن ــر إال إن العامــل األقــوى كــان هــو كســر القيــود واملعوقــات الــي
اهلوةَ سحيقة بن الشعر والن ر الفين من الناحية النررية قدميان ،أصبحت
أشرتلها الشعر د فبقدر ما كانت ّ
ضيقة جدان يف العهود املتتخرة ،حع إن النرريات النقدية احلدي ة حتاوس يف بعـت مفاهيمهـا اجلديـدة إاالـة
احل ـواج بــن الصــناعتن ،فــإذا الشــعر ن ــر إذا كــان نرم ـان ،وإذا الن ــر شــعران إذا كــان مشــبعان بالصــور م ـ قالن
بالر ى الشفافة حممالن عل أجنحة األلفـا ذات اخلصوصـيات الشـعرية د( 10ويف هـذا يقـوس (علـ جـواد
الطاهر والذي أعترب قصائد (حسن مردان الن رية شعران وبعت مقاالت ألفا احتوت علـ درجـة مـا مـن
الشعرية د هذا الن ر املرك شعران آخـر يف روحـ إذا آمنـا بـتن الشـعر روم أوالن ،جتديـد فيـ وعـرب بـ  ،وصـور،
وسيجد مـن يتتملـ جـديران بالـدر  ،ولـيس مـن ذنـ حسـن مـردان إن أخفـ اآلخـرون يف قصـيدة الن ـر،
لنهو جاءوا الي ناثرين ،وم يتتوا كما أت شاعرين د( 12ت جتلت تلك الشعرية بوضوم يف الرواية ،كما يف
رواية (اوربا ورواية (الساعة اخلامسة والعشـرون وم لهـا مسـرحية (تشـي و ...اخل ،هكـذا ظهـر مفهـو
(الشعرية ليست قاصرة عل الشعر ،بل ه تشكل عنصـران مهمـان مـن عناصـر الروايـة واملسـرحية والسـينما
والقصة وحع النقد ،وبالتا ظل التتكيد عل هذ اللغة (أي اللغـة الشـعرية مـن خـالس الصـور ،اخليـاس،
التك يف ،الرم  ،بل وحع األسطورة.
من كل ما تقد يلكد الباح عل ان الشاعرية م تكن حاجة كمالية أختلقها صانع األفال م لما
م تكن حاجة اجتماعية ،بل كانت ضرورة فكرية ومجالية وجدت من قبل صـانع العمـل يف البحـ عـن
كل جديد ،م لما ه كانت ضرورة حتمية فرضتها ظرو الوسـي التعبـريي للسـينما بعـد أن اسـتهلكت
أك ــر أشــكاهلا وأصــبحت شــب منطيــة ،كــذلك فــإن التطــور الــذي حرـ بـ اإلنســان والــوع الــذي أمتلكـ
حيتا اىل أن تساير كل الفنون ومن ضمنها السينما د حي يعد الفلـو مـن أك ـر الفنـون تـتثران وامتصاصـان
جململ التغريات املعرفية واالجتماعية ،فضالن عن قدرتـ علـ تقـد هـذ التغـريات والتحـوالت بشـكل أك ـر
ي ان من الفنون األخرى د( 11ولكن هل هذا التعميو ند البح العلم  ،وبالتا البـد مـن معرفـة تلـك
القدرة يف امتصاص التغريات احمليطة والقدرة عل تقدميها.
إن الوســي التعبــريي ميتلــك جمموعــة مــن الســمات ال ميتلكهــا أي وســي يف الفنــون األخــرى يســتطي
صان العمل من خالس هذ اخلصائ تطوي كل ما حيي باإلنسان من اخلار م لما يستطي أن يصور
كلمــا يعــتل داخــل الــذات البش ـرية ،فف ـ فلــو )  Inceptionنالحــظ أن ـ يعــاجل الفكــرة الــي أقــا عليهــا
العام (سيغموند فرويد نرريت يف التحليل النفس من خالس الطبقات ال الثة (األنا واألنا األعلـ واهلـو
وكــل ذلــك مــن خــالس الصــورة ،د إن لبنيــة الســينما قــدرات ســعوية أكــرب ،فالصــورة هنــا هـ قبــل أي شـ ء
 - 10أنرر :عبد امللك مرتاض ،الن األدي من أين اىل أين ،بريوت ،دار احلداثة ،2984 ،ص.14
 - 12عل جواد الطاهر ،من يفرإ الصدأ ،بغداد ،دار الشلون العامة ،2983 ،ص.162
 - 11عالء عبد الع ي  ،ما بعد احلداثة والسينما ،دمش  ،منشورات واارة ال قافة -امللسسة العامة للسينما ،1002 ،ص22
 - فل ــو( :(Inceptioإخـ ـرا كريستوفـ ــر نوالنسينـ ــاريو وكتـ ــابة ،كريستوفـ ــر نوالمنوسيق ـ ـ تص ــوير ،هـ ــانس اميـ ــر بط ـ ـولة ،ليونـ ــاردو
ديكابريو ،ماريون كوتيالرد ،اليـن با  ،إنتا .1020
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صورة مرئية مرتبطة ارتبالان مباشران باجلان احلس بالطبقة السفل من الوع بل ومـن الالشـعور فبوسـعها
أن تــلثر تــتثري األســطورة واملوســيق  ،فت ــري ردود الفعــل الفي يولوجيــة والقطيعيــة :ويقبــل صــانعوا األســالري
املعاص ـرين برغبــة كبــرية عل ـ اســت دا الســينما للــتحكو بــوع اجلمــاهريد( . 17فــالبق امل دوجــة واملتداخلــة
تشـكل فيهــا احلــدل الــدرام تشــكالن داخليـان تعكــس لبيعــة تــداخالت احلركــة االجتماعيــة جملتمـ مــا ،دان
كيــان العمــل املرئ ـ إمنــا ينطل ـ مــن اســت دا مبــدع ألدوات ووســائل التعبــري – التصــوير – يف مقــدمتها،
يضـا لـذلك بنيـة املعـق ،فـنحن ننشـد إحــاالت مجاليـة ودراميـة تشـكل مـدخال للبنـاء الشـعري يف الفلــو،
الــذي البــد أن يــدرإ مــا مت انتقــا مــن املشــهد املعــاش ،مبعــق مــا مت تــتلري واقتطاعـ مــن الســيات احليــايت،
ولذا سنكون أما أهدا مجاليـة ودراميـة حتكـو هـذا البنـاء الشـعري للفلـود( ، 16فلـو يعـد املتلقـ يقنـ مبـا
هو رابت عل سطع اخلطاب ،بل أن يبح يف العم عما يود أن يقولـ الفلـو السـينمائ وهـو اـد يف
عمليــة حب ـ عــن املعــق يف هــذا الفلــو أو ذاإ لــذة ونشــوة ختلقهــا عمليــة تشــكيل املعــق الــذي يتحق ـ مــن
خالس قدرة املتلق عل إحدال شبكة مـن التواصـل بينـ وبـن خطـاب الفلـو السـينمائ والـي تقـو علـ
أســا فــك الشــفرات األســلوبية والتمفصــالت اجلماليــة الــي حتــرإ مــأ الــن وبنــا العميقــة د وإذ يواف ـ
بــااوليين كليــة عل ـ اق ـرتام (ايكــن بــاو بــتن لغــة الفلــو تشــب (حــدي ا داخليــا أك ــر يفــا تشــب (كلمــات
مسموعة فإن يبدأ مقالت بتبين سب وأسالي اختال عالمات اللغة السينمائية – الي يسميها im-
 signsأو  imsignsاش ـ ــتقاقا م ـ ــن عالم ـ ــات الص ـ ــورة image-sigins-ع ـ ــن عالم ـ ــات اللغ ـ ــة الش ـ ــفهية أي
الكلمــات فــتوالن يقــوس بااوليين:اإلشــارات أو العالمــات البصـرية أي الصــور الســينمائية ال حــدود هلــا فه ـ
خالفان للكلمات ال ميكن تصنيفها يف معجو.إن جذور اإلشـارات السـينمائية ليسـت يف احلـدي املنطقـ
ال عقالين بل يف الذاكرة واحللو كلما حاولنا تذكر ش ء ما ر بتفكرينـا سلسـلة مـن الصـور املميـ ة.إن هـذ
السلســلة املرتبطــة ،بوضــوم بالوعينــا اثــل أيضــا األحــال الــي تتــتلف بشــكل مشــاب مــن ســيالة حــرة مــن
الصور املقسمة بتحوالت مفاجةة بالتك يف وبإحالس ش ء حمل ش ء آخر وباالستعارةد(. 15
إن خصائ الصورة واللغة الي حياوس بااوليين تعريفها ضمن حمددين ال ختض لقوانن اللغة الطبيعيـة
القائمة يف املعاجو وتفسرياكا ،لكوفا بنية متحولة باستمرار ظلت تتقل داخل العقـل اإلنسـاين وانتقلـت
من اىل اجلدران واألقمشة والورت وصوالن اىل الشـري السـينمائ وبالتـا فقـد حـوت كـل ذلـك اخلـ ين مـن
الالوع يف احلقيقة واحللـو ،ومـن ت ي ـري بـااوليين املسـتلة النرريـة ال انيـة اهلامـة للسـينما الشـاعرية بـالقوس د
هـل هنـاإ معــادس سـينمائ ملــا هـو معــرو يف األدب احلـدي بــ(احلدي احلــر غـري املباشــر  ،ايـ علـ
ذلك (جيل دول يف كتاب (الصورة – احلركة بالقوس" :مثة ش صية تتصر عل الشاشة ومن املفرتض
إفا تشاهد العام بطريقة من الطرت كذلك فإن الكامريا تشاهد الش صية وتشاهد عاملها من وجهـة نرـر
 – 17املصدر نفس  ،ص .788
 - 16لاهر عبد مسلو ،اخلطاب السينمائ من الكلمة اىل الصورة ،بغداد ،دار الشلون ال قافية العامة ،1005 ،ص.28
 - 15نوم غرين ،بيريباولو بااوليين السينما كبدعة ،املصدر ساب  ،ص.260
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ال دد31 :

أخرى إفا تفكر تعكس تنقل وجهة نرر الش صية .يقوس بااوليين :إن املللـف السـينمائ يسـتبدس بر يـة
عص ــاي ر يت ـ اخلاص ــة املس ــكونة بالن ع ــة اجلمالي ــة م ــن املفي ــد ب ــالواق أن تك ــون
للع ــام م ـ ن قب ــل ش ـ
(14
ش صـية عصــابية لكـ تعـرب بنحــو أفضــل عـن الــوالدة الشــاقة لـذات مــا يف العــامد  ،ورمبـا هــذ إحــدى
الصفات الي تاا ها السينما الشاعرية ،فقد استطاعوا أن يقتبسوا أك ر أعماهلو من الروايات ،ويندر أن
َّ
عد سيناريو مسبقان لتلك األعماس ،باإلضافة اىل إن الرواية تسرد عن لري الش صيات فإن الصورة تسرد
عن لري األشياء واألش اص ،وجتسد الفعل من خالس ذلك الكو اهلائل من الصور املتحركة الي تطاب
العقل البشري ليس من الناحية البصرية والعقلية  ،بـل ومـن الناحيـة النفسـية أيضـان حـع تكـاد تكـون صـنوان
ل ـ  ،ت تتجــاوا ذلــك التطــاب اىل ر يــة جديــدة يف داخلهــا وتــنعكس هــذ االادواجيــة والــي ألل ـ عليهــا
(بــااوليين (ذاتيــة غــري مباشــرة حــرة  ،فالكــامريا م تعــد تنقــل لنــا مــا يــدور أمامهــا حسـ  ،بــل عــادة اليــو
لتنقل لنا اإلحسا باألشياء من خالس حصرها داخل الكادر ت الغور يف أعماقها ت مغادرت .
لقد استطاعت الكامريا أن ترسو لنا تكوينات خاصة يف الفضاء املفتوم يف الغابات والسهوس مـا ي ـري
البهجــة والســعادة م لمــا ي ــري الرغبــة يف احليــاة مــن خــالس إظهــار مجــاس املكــان ،مــن خــالس املنــاظر العامــة
القصدية من قبل صان العمل ،كذلك فإن اللقطات البعيدة والي حتدد املوق اجلغرايف للمشاهدين ،فإفـا
يف نفــس الوقــت ختــر لنــا صــورة بصــبغة مجاليــة ،فف ـ فلــو (امل ـريت االنكلي ـ ي املشــفوع باملنــاظر العامــة
واللقطات البعيدة نرى ذلك التي يف الصحراء ،وم ل املناظر اجلميلة يف الكنيسة واألهـو يف كـل ذلـك هـو
إن هذ املناظر الطبيعية نراها تتوفر بك رة داخل األفال الشاعرية والي يقسمها جـون آلتـون ألتيتهـا كمـا
يل :
 .2مناظر الطبيعة اجلميلة املقصود ها إظهار مجاس املكان.
 .1اللقطات البعيدة الي حتدد املوق اجلغرايف للنرارة ،ويف نفس الوقت فتو فيها ماس الصورة.
 .7اللقطات البعيدة أو املناظر العامة الي اري فيها التم يل وكل ما عدا التم يل يكون ثانويا من حي
األتية.
 .6املناظر الشاعرية يف الطبيعة حي اجلماس هو العنصر األساس املطلوب إبراا .
 .5مناظر مواقف الرهبة ،والي يرهر فيها الغموض أو الشعور باخلطرد(. 13
وكذلك يف فلو (احل يف امن الكولريا حي األفار ه رافد احلياة والغابات ـة البسـالة واأللفـة،
حع تضف عل الفلو تلك السحرية الواقعية من خالس تغليفها بتلك املناظر العامـة والطبيعيـة ،باإلضـافة
ينترر حبيبت ألك ـر مـن ثالثـن سـنة وهـو مضـرب عـن
اىل ش صياكا العصابية ،إذ يندر أن نرى ش
ال وا بانترار موت غرمي (او حبيبت حع إذا ما جر الكنيسة يدت ،ذه أليها ليقـوس (كنـت
 - 14جيــل دول ـ  ،الصــورة – احلركــة ،تــر ،حســن عــودة ،دمش ـ  ،منشــورات واارة ال قافــة – امللسســة العامــة للســينما،2993 ،
ص.204
 - 13جون آلتون ،الرسو بالنور ،تر ،ثريـا محـدان ،القـاهرة ،امللسسـة املصـرية العامـة للتـتليف والرتمجـة والطباعـة والنشـر ،ب ،ت،
ص  – 161ص.167
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أنترــر هــذا اليــو ألك ــر مــن ثالثــن عــا ت يعــرض عليهــا الـ وا  ،كــل تلــك املنــاظر البعيــدة كــان يت للهــا
بعت التكوينات امل تارة بدقة من قبل صان العمل إلظهار الوض النفس والدرام واجلما للش وص
دإن ش ــعرية التك ــوين الس ــينمائ عن ــد (اآلن كاس ــي تق ــو عل ـ ان األس ــا يف الفل ــو كبن ــاء ش ــعري ه ــو
الوصوس اىل (كينونة اللقطة بوصفها وحدة بنائية فه نتا الست دا مبدع للتصوير كوسيلة من وسائل
التعبري الفلم وامت ا ذلك بنس املعق الذي يتدف بـ البنـاء الـدرام  .والبـد مـن معرفـة اهلـد مـن وراء
السع لشعرية التكوين .يذه (كاسي اىل ان هناإ عنصرين متفقان عليهما وتا :التـتثري اجلمـا الـذي
هو التتثري الكل والشـامل واإللـار املتكامـل الـذي يتحـرإ يف فضـائ البنـاء الفلمـ والتـتثري الـدرام الـذي
هو أداة التواصل من قبل املتلق د(. 18
وبالرغو إن تلك الشا عرية والتكوينات الـي يسـع اىل تكوينهـا صـانع الفلـو ،تـاا بكوفـا لغـة عامليـة
يفهمها اجلميـ  ،إال إفـا تصـطبل بصـبغة ش صـية ،حيـ يقـو صـان العمـل ةلـ قواعـد خاصـة بـ حـع
يكـاد يكـون أســلوب خـاص بـ  .وهـ يف نفـس الوقــت مـلثر باملشــاهد وختلـ عنـد انــدما يصـل اىل حــد
التماه د إن التتثري البالل للعمل الدرام الذي يدف باملشاهد اىل التتثر وفاعلية املشاركة هو ملشـر البنيـة
الشـاعرية العميقــة ،القــدرة علـ صــن صــور تعبرييــة عميقــة مواايــة حتقـ ذلــك االجنــذاب د( ، 19وباملســتوى
نفسـ تعمــل البنيــة الســمعية علـ خلـ وانصــهار ذلــك التــتثر املعــروض علـ الشاشــة بدجمـ مـ الصــوت،
سواء أكان عن لري احلوار املباشر ،أو الداخل  ،أو صوت من خار الكادر ،أو عن لريـ املوسـيق "
من الطبيع أن ينبغ عل السـينما ان تنحـو مباشـرة باجتـا احللـو وامل يلـة .السـينما شـاعرية يف جوهرهـا.
بي ـ ــد أن ه ـ ــذ الش ـ ــاعرية ال ميكنه ـ ــا أن تع ـ ــرب ع ـ ــن نفس ـ ــها كلي ـ ــا إال ع ـ ــرب وعيه ـ ــا لت خيه ـ ــا مـ ـ ـ الش ـ ــاعرية
املوسيقية"(. 70
مؤشرات اإلطار النظري

 .2الســينما الشــاعرية ه ـ الســينما الــي تن ـ ام عــن التقليــد مــن خــالس تقــدميها بتســلوب خــاص يتم ــل
باست دا عناصر اللغة السينمائية والتكوين بطريقة جديدة ،كاست دا األشياء واألش اص بطريقـة
غريبة.
 .1إن صان الفلو الشاعري يهمل ال مان واملكان ويهتو مبا ي ري املوقف من مشاعر.
 .7تعــرب الســينما الشــاعرية عــن ذاتيــة املللــف ،لــذلك فه ـ ال تــروي قصص ـان تقليديــة ،بــل ه ـ أقــرب اىل
الن عة الذاتية وبالتا فه أفال مجالية.

alan casty: the dramatic art of the film. Faber and faber –london -1990,pp.65 - 18

 - 19لاهر عبد مسلو ،اخلطاب السينمائ من الكلمة اىل الصورة ،مصدر ساب  ،ص.19
 - 70هنري آجيل ،علو مجاس السينما ،مصدر ساب  ،ص.73
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الدراسات السابقة

الس ـينما الش ـاعرية باخلصــوص وامل ــر الروس ـ (أندري ـ تاركوفســك بــالعمو  ،وكالتــا حتــت عن ـوان
( ــات الســينما الش ـاعرية عنــد امل ــر أندري ـ تاركوفســك م يــدر أبــدان ،ولكــن الباح ـ وجــد بعــت
الدراسات الي كتو بالسينما بالعمو تتطرت اىل خصائصها ،ومن ت تتطرت اىل السينما الطليعية وبالقدر
الضةيل اىل السينما الشاعرية كشذرات مضيةة عند هذا امل ر أو ذاإ.
يف ألروحة الـدكتورا للباح ـة (بـان جبـار الربيعـ واملوسـومة (املعاجلـات الفنيـة لعناصـر التعبـري الفلمـ
يف الســينما التجريبيــة والــي درســت الفلــو الســينمائ منــذ أن أكتمــل وســيط التعبــريي مبعــق إفــا اســت نت
(الفلـو الصـامت والفلــو األبـيت واألســود وكـذلك الفلــو القصـري كانــت قـد تطرقــت اىل السـينما التجريبيــة
ومن ضمنها الفلو الطليع  ،ولكن بشكل بسي جدان اىل الفلو الشاعري وكـان أهـدا حب هـا يتم ـل يف
الكشف عن ماهية التجري واملنط الذي تتحرإ في كعر فلم متجسد عل الشاشة ،وكذلك تبيـان
التجري ـ يف الســينما والفنــون اجملــاورة .ومــا عــدا ذلــك م اــد الباح ـ مــن رســالة ماجســتري أو ألروحــة
دكتورا تتطرت ملوضوعت .
يف ما ن البحول فقد نشر األسـتاذ الـدكتور لـ اهلـامش حبـ حتـت عنـوان (شـعرية السـرد حـاوس
أن ي يــل اللــبس املوجــود حــوس مصــلع (ا لشــعرية مــن خــالس تفريق ـ بــن الســينما الشــعرية الــي تنتم ـ اىل
الشــعر كنــوع إبــداع لـ خصائصـ  ،وبــن الســينما الشــعرية الــي ترتســو خطـ الشــعرية كمــنه أدي ،وقــد
وجــد الباحـ أن هــذا البحـ بعيــد كــل البعــد عــن موضــوع حب ـ املوســو (الســينما الشـاعرية عنــد امل ــر
أندري تاركوفسك .
الفصل الثالث – إجراءات البحث
أوال :منهج البحث:

يعد منه دراسة احلالـة مـن أفضـل املنـاه البح يـة يف م ـل هـذا البحـ  ،ألنـ يتـيع للباحـ الوقـو
عل أغل تفاصيل الفلو ،م لما يبيع ل فصل العناصر الفلمية بغية حب هـا ،وبالتـا اـد الباحـ ضـرورة
اعتمـاد هــذا املــنه يف القـراءة واملشــاهدة لتحليــل العينــة حــع يســتطي الباحـ اخلــرو بنتــائ هـ عصــارة
حب م لما نر باستنتاجات وتوصيات للباح ن من بعد يف هذا اجملاس.
ثانيا :مجتمع البحث

إن جمتم ـ البح ـ كــان قــد حــدد مســبقان مــن خــالس عن ـوان البح ـ وحــدود  ،ولــذلك فلقــد مت حب ـ
األفال اخلاصة بامل ر (أندري تاركوفسك داخل اإللار النرري ،واختيار فلو (املرآة كمجتم للبح
ملـا يـرا الباحـ يف هــذا الفلـو مـن تــوفر لكـل اشـرتالات الفلــو مـن سـرد وشــكل وعناصـر اللغـة الســينمائية
والي كلها توسو الفلو بلمسة شاعرية وهذا هو غاية البح .
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ثالثا :عينة البحث

أختار الباح فلو (املرآة ألن يلا متطلبات البح  .إضافة اىل األسباب اآلتية:
 .2مي ّــل فلــو (املــرآة منعطفــا يف الســرد الســينمائ  ،فهــو مــن أك ــر أفالم ـ تعقيــدان جلهــة األفكــار والبنــاء
الدرام  .البطل (ألكس ال يرهر عل الشاشـة ،لكننـا نسـم صـوت  ،ونـرى يـد مـرة واحـدة فقـ .
هن ــا احلي ــاة مغبّش ــة ومبهم ــة ،كم ــا ل ــو ّأف ــا مقط ـ م ــن رواي ــة مارس ــيل بروس ــت دالبح ـ ع ــن ال ـ من
املفقــودد ،الفقــدان إذا هــو مركـ عمــل (تاركوفســك وأفالمـ تتمحــور حــوس اســتعادة الـ من املنهــوب
وتسجيل .
 .1اســت د امل ــر (تاركوفســك ملقطوعــات شــعرية لوالــد يف الفلــو كمــا ان ـ تفــنن يف نقــل املــلثرات
البصرية ألرق مرات االبداع وروم الفنان احلقيق .
 .7الفلــو هــو انعكــا داخلـ عــن مــا اــري امــا اعيننــا ومــا نــلمن ب ـ داخــل عقولنــا انعكــا املــرآة هــو
انعكا لذاتنا األخرى الي حترسنا وتقو عل اشعاس ضمائرنا باستمرار ،فلو عريو للغاية حتفة فنية
خالد وقطعة فنية نادرة.
 .6فلو (املرآة يناق ثالثة أجياس ..جيل الطفل وجيل الرواي وجيل والد  ،وه أجياس ما قبل احلرب
وخالهلـا ومــا بعــدها علـ صــعيد الــولن .لكــن ال وضـوم عــا أو فروقــات امنيــة بــن ســرد األحــدال،
األمــر الــذي اعــل القــار يف حــرية شــديدة م ـ مشــاهدة الفــيلو للمــرة األوىل إىل أن حيــذ العامــل
ال ماين التسلسل  ،فتتخذ األحدال عندها اجتا احللو أو الذكريات ،فنحن خالس ذكرياتنا وأحالمنا
ال نتذكر األمور بتسلسلها ال مين وال الو بالش وص متفرقة حس ال من.
رابعا :أداة البحث

ان أداة البح ـ ه ـ امللش ـرات الــي أســفر عنهــا اإللــار النرــري ،وقــد وضــعت بتيــدي اخل ـرباء الــذين
اللعوا عليها ،وبعد التداوس معهو مت االستقرار عل امللشرات اآلتية:
ملشرات اإللار النرري
 .2الســينما الشــاعرية ه ـ الســينما الــي تن ـ ام عــن التقليــد مــن خــالس تقــدميها بتســلوب خــاص يتم ــل
باست دا عناصر اللغة السينمائية والتكوين بطريقة جديدة ،كاست دا األشياء واألش اص بطريقـة
غريبة.
 .1إن صان الفلو الشاعري يهمل ال مان واملكان ويهتو مبا ي ري املوقف من مشاعر.
 - تكونت جلنة اخلرباء الذين أقروا ملشرات اإللار النرري من السادة:
 -2أ.د عقيل مهدي .كلية الفنون اجلميلة .جامعة بغداد
 -1أ.د عل حسن صفوإ .كلية الفنون اجلميلة .جامعة بغداد
 -7أ . .د مي عبو بول  .كلية الفنون اجلميلة .جامعة بغداد
 -6أ . .د حممد عبد اجلبار .كلية الفنون اجلميلة .جامعة بغداد
 -5أ . .د لارت اجلبوري .كلية الفنون اجلميلة .كلية الفنون اجلميلة
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 .7تعــرب الســينما الشــاعرية عــن ذاتيــة املللــف ،لــذلك فه ـ ال تــروي قصص ـان تقليديــة ،بــل ه ـ أقــرب اىل
الن عة الذاتية وبالتا فه أفال مجالية.
خامسا :وحدة التحليل

كانت وحدة التحليل األساسـية هـ املشـهد الفلمـ الكامـل الـذي يتفـ وامللشـر املعـين بـ  ،وإذا كـان
احلــدي شــامال أحيانــا للقصــة الفلميــة او الفلــو ككــل أو بعــت اللقطــات ،فإفــا عرضــية الن الباحـ قــا
بدراسة املشهد كما هو متب يف التحليل الفلم .
حتليل العينة الفلمية عل ضوء امللشرات
فلـ ـ ــو (امل ـ ـ ــرآة  : 2936 -س ـ ـ ــيناريو :الكسـ ـ ــاندر مش ـ ـ ــريين وان ـ ـ ــدري تاركوفسـ ـ ــك أخ ـ ـ ـرا  :ان ـ ـ ــدري
تاركوفســك  ،تصــوير:غيورغ ريــدبريا اإلخ ـرا الفــين :أنــدري تاركوفســك موســيق  :ادوارد ارتيميــف
مهنــد الصــوت :ســبيمون ليفيــذو األدوار :يف دور األ وناتاليــا مرغاريتــا يرتةوفــا أ .دانيلتســيف ،س.
ناركوفســكايا  ،أ .دميي ـدوفا  ،أ .سولونيتســن  ،ن .غرينكــو ،ت .اوغورودنيكــو  ،يــو .ياكوفســك  ،بــو
ســفينتيكو  ،ت .ريشــيتنيكوفا قـراءة الــن  :أ .وكتوفســك  ،أشــعار الرســيين تاركوفســك  ،تع ـ يف
الفلو موسيق  :ال . .باخ ،بري غولي ي  ،بريسل.
فلو (املرآة 2936 -
القصــة ه ـ عبــارة عــن تــداعيات أل وولــديها وه ـ تتــذكر قســوة اوجهــا عليهــا ،وشــعور ذلــك ال ـ و
بالــذن اجتــا أمـ ومــن ت اجتاههــا ،هـ أقــرب اىل اإلن يــاالت الش صــية منهــا اىل قصــة الــي فيهــا حبكــة
حقيقيــة بغــت النرــر عــن لريقــة ســردها وشــكلها ،أمــا بطــل الفلــو فل ـ ثــالل مراحــل األوىل ه ـ الطفولــة
املبكــرة ،وال انيــة ه ـ مرحلــة النض ـ والتنــافر مــن اآلخ ـرين وال ال ــة عنــدما ال يســتطي العــي م ـ اآلخ ـرين
فيموت ليكون آخر ما قال إن املالإ يف شكل الشجرية احملرتقة قد ظهر للنا موس الذي قاد شعب عرب
البحر – ملاذا م يرهر ش ء م ل هذا ،أردت أن أكون سعيدان ؟
 .2الس نما الشاعري هي الس نما ال ي تنزاح ع ال قل د م خال تقديمها ب سالو خااص ي منال
باسا خدام عناصاار اللغا السا نمائ وال كااوي بطريقا جديااد اسا خدام األ ا اء واأل ااخاص
بطريق تريب .
يبدو أن است دا أدوات السينما ابتداءن من عناصرها ومروران بالسرد والشكل الفلمن ،وكل ما يدخل
يف عالقة جتاور وتداخل ،ال ي ذلك الفنان سوى أن يندر يف خانـة مـن اشـتغلوا يف جمـاس السـينما دون
أن يكــون لـ أثــر ،لكــن مــا مييـ األفــال الشـاعرية للم ــر (أندري ـ تاركوفســك يف أنـ أســتطاع أن ن ـ
لنفس سبيل نتلف عن اآلخـرين ،مـن خـالس نررتـ للـدين واحليـاة والعالقـات الـي تـرب اإلنسـان مـ كـل
منهما ،وم ذات  ،وحي أن الولو لعام الفن نتلف عن باق اجملاالت األخرى ،يف أن يستطي أن يل
اىل اآلخر من خالس ذات  ،كون الفن هو لغة حياوس النا بواسطت أن ينفـذ أحـدتا اىل اآلخـر ،وأن نـرب
أحــدتا اآلخــر عــن نفسـ  ،وأن يســتحوذ كــل منهمــا عل ـ جتربــة اآلخــر ،بــل أن أغل ـ أفــال هــذا امل ــر
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ترتقـ اىل مســتوى الفلســفة يف لرحهــا للمواضــي ومناقشــتها ،إذ أن تصــورنا للــدين كمجموعــة معتقــدات
تصـ يف النهايــة مــن أجــل ا) ذلــك اخلــال الكبــري نتقبلهــا مــن خــالس تقبلنــا للصــور الذهنيــة الــي تر هــا
الكت املقدسة كاجلنة والنار وال واب والعقاب وما اىل ذلك من مباد  ،ولكن حتويل تلك الصور وذلـك
الوجـود اإلنســاين اىل صـور متحركــة يبـدو أفــا هـ مفــرت الطـرت الــي يـ هــا رجنـا (أندريـ تاركوفســك
موضوع البح .
فقـد عمــد هــذا امل ــر ومــن خــالس فلمـ (املـرآة اىل قــذ املشــاهد يف وسـ تســا الت لــيس هلــا مــن
فايــة عــن ذلــك الــذن الــذي يلن ـ البطــل داخــل نفسـ واوجتـ  ،فقــد كــان البطــل يف هــذا الفلــو ضــعيفان
وأنانيا وغري قادر عل منع احل الن ي حع ألقرب النا ل  ،ويربر ذلك مبعانات الروحية الي قاس منها
يف حياتـ  ،ولكــن الفلــو يف بدايتـ  ،وقبــل ظهــور األ ــاء يبــدأ بشــاب يتجــاوا العشـرين مــن عمــر يف عيــادة
الط بي من أجل عالج من التتتة تستل الطبيبة عن أ فيجي أن  :يوري جاري من مدينة خـاركو
ويدر يف املدرسة التقنية ،وبعد عال لبيع  ،يت ل من التتتة  ،ويتكلو بشكل لبيع .
وم ـل هكـذا أفـال يصـع تفريـل الصـورة علـ شـكل سـيناريو أو لقطـات لـذلك حـاوس الباحـ ومــن
أجل التحليل األكادمي العلمـ أن يفـرا الصـور كمـا بـدت مـن أجـل مناقشـتها وحتليلهـا وصـوالن اىل ذلـك
الشكل اخلاص واألسلوب الذي ي ب وتفرد عن اآلخرين ب .
يبـدأ الفلـو بصـوت مـن خــار الكـادر حيـدد األب القـاد اىل الــدار ،إذا انعطـف حـوس النبتـة يف وسـ
احلقل املفتوم من غري  ،ت تدخل األ اىل البيت (الكوخ فيعود الصوت من جديد يقرأ صوت من خار
الكادر ليقرأ ترتيلة شعرية من احلكو  ،وه تنرر اىل أبنائها فيتيت الصوت باآليت:
إننــا احتفلنــا بكــل حلرــة للقائنــا ،كتفــا حلرــة عيــد ظهــور الــرب ،وكنــا وحيــدين يف الــدنيا كلهــا ،وكنــت
أك ر خفة وأك ر نشالان من جنام الطري ،وكنوبة دوار.
فتنت كبطن بالسلو وتقودينين عرب نبتة عطر الليل الرلبة.اىل أراضيك الي تق وراء اجا املرآة.
عندما حل الليل.
منيت برمحة ،وافتتحت أبواب احملراب ،وكان العري يشرت يف الرال  ،و ايل بصورة بطيةة.
وعندما صحوت من النو قلت :لتكوين مباركـة ! وكنـت علـ علـو إن بركـايت جسـيمة :ألنـك تغطـن
يف نو عمي  ،وك يالمس جفنيك ارقة الكون.
كان يناس عطر اهرة الليال من الطاولة ،وكان جفنيك ال رقاوين هادئن ويدإ كانت دافةة.
وداخل كرة من الكرستاس كانت تنبت األفر .وتتنفس اجلباس دخانان وتتبل البحار .وكانت الكرة من
الكرستاس عل كفك .وأنت نائمة عل العرش.
يا ري العادس ! أنك كنت .
أنك قـد أفقـت وغـريت قـامو اإلنسـانية العاديـة ،وامـتأل احلـدي بـالقوة .وانكشـفت كلمـة أنـت عـن
معناها اجلديد مبعق ملك .حع األشياء العادية كالطست واإلبري وهذا ملا كانت تقف بيننا كجر ميا
مطبقة وجامدة.
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واقتدينا يف اجتـا غـري معـرو وانشـقت مـدن أمامنـا كسـراب مت إنشـاءها بطـرت سـحرية .وكـان النعنـاع
ينبسـ حتــت إقــدامنا  ،فكانــت الطيــور تشــاركنا يف الطريـ  ،وكانــت األ ــاإ تتصــاعد يف النهــر ،وانفضــت
السموات يف عيوننا عندما الحقنا مصرينا كمجنون م شفرة بيد  .انته
وبالرغو من إن ترمجت أي شعر من لغة اىل لغة يفقد خصوصيت وخاصةن الشـعرية واملعـق حـع يبـدو
كتن مفكك إال أننا جند ذلك احلوار الفلسـف الااس يعتصـر داخـل الـن ويطـرم نفـس األسـةلة الـي أراد
اإلجابة عليها صان الن  ،إن هذا احلوار الذي يدخل من قل الشاشة ورمبا من ذات األ  ،أو من روم
امل ر ليقتحو املشاهد برتنيمة حوارية بن القائل ومن يسـتم ورمبـا مـ األ ذاكـا أو هـو أقـرب اىل حـوار
داخل ـ يريــد امل ــر إ اعنــا إيــا  ،أن هــذا احل ـوار الشــعري ينقــل املشــاهد اىل حي ـ العــام اآلخــر حي ـ
األ اإ تتصاعد يف النهـر ،والطيـور تشـارإ اآلخـرين يف لرقـات ،أن (أندريـ تاركوفسـك هنـا منحـاا اىل
السينما دون أن يكون موضوع يف لرح لتلك األفكار الي حيملها ،لذالك جند مييـل اىل الصـورة أك ـر
يفا مييل اىل األفعاس داخل الصورة ،وهذ مي ة قليالن ما جتدها عند اآلخرين.
وبعد ذلك حيدل حري يف كوخ امل ن احلشـائ .كان ذلـك الصـوت مـن خـار الكـادر يتـدف م ـل
امليا من فوت شالس واأل تبك حع إذا ما انته وسكت بدأت أصوات احليوانات كالكالب والقط .
لفل يف من نوم فتتحوس الصورة اىل أبيت وأسـود ،وكـ ريـع علـ األشـجار مصـحوبة بصـوت صـغري
والطفل يقوس بابا ،ت ينهت من فراش  ،قط األب يسق املاء عل رأ اوجت – اوجت ترف رأسها من
الطســت وقــد غطـ شــعرها وجههــا ،ت يبــدأ الســقف بالتســاق وينـ س املــاء مــن الســقف علـ اجلــدران ،ت
صورة اجلدة الي سو نراها يف آخر الفلو ،ينته احللو أو الر يا الي تداعت من خالس األ وه تقـف
يف ركن الغرفة تنرر اىل أبنيها.
أن أفال (أندري تاركوفسك أقرب اىل التداعيات من اىل أفال حـع احلدي ـة منهـا والـي تتفـرد سـواء
بالشــكل أو الــي تنطــوي حتــت (تيــار الــوع أو حــع بالقصــة الــي تســردها ،فه ـ أفــال شــعرية ،بلمســة
روحانية عرفانية هائمة يف ملكوت الكون ،وحتمل اخلطيةة الكربى دون البشـرية ،مـن أجـل إنقاذهـا ،يقـوس
(أندري تاركوفسك عن هذا الفلو د لقد كان العام بالنسبة مرتب بتم  ،م أدرإ هـذا عنـدما كانـت
علـ قيــد احليــاة ،لكنهــا عنــدما ماتــت ،أدركــت األمــر فجــتة وبوضــوم شــديد ،لقــد أخرجــت الفلــو (املــرآة
وكانت أم ال ت اس عل قيد احلياة ،وقد خيل ا ّ أنين أحتدل عن نفس يف هذا الفلو ،لكنـ كـان وكمـا
أتضــع فيمــا بعــد ،مكرس ـان حليــاة أم ـ  ،وأايــد عل ـ هــذا القــوس هــو أن الــروم اإلنســانية املعذبــة واملليةــة
باخليبات ال ميكن أن تكون إال هذا الشكل اهلائو والغري عن ملكوت الدنيا.
م ــن الس ــمات األك ــر ب ــرواان يف الفل ــو ه ــو الت ــداخل الغـ ـرائا لألح ــال مـ ـ الواقـ ـ  ،فعن ــدما تع ــود األ
بالتــداخل م ـ ذلــك الصــوت الــذي ينشــد شــعران تتحــوس الشاشــة بعــد اىل األبــيت واألســود وجنــد اوجهــا
يسك املاء عل رأسها وه منحنية داخل الطست ومن ت يبدأ املطر يتسـاق داخـل الغـر ورمبـا هـذ
مـن امليـ ات األخــرى الـي يـ أفالمـ عـن اآلخـرين ،أمـا املــرآة والـي إخـت هــذا الفلـو هــا فنجـدها يف كــل
تفاصــيل الفلــو ،فمــرنة تــدخل األ يف حـوار مـ اوجهــا مــن خــالس املــرآة ومــرنة تــدخل يف حـوار مـ نفســها
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وم لها أبنها الذي الس صامتان أمامها دون أن ينبس ببنـت شـفة ،إن األشـياء عنـد هـذا امل ـر تكتسـ
درجة إنسانية عالية عندما تكون ج ء من احلدل مرةن ومرةن عندما تكون ه احلدل ذات  ،فك ريان مـا نـرى
الطبيعية ومن خالس الريام تتحرإ ،وتصدر أصوات لذلك يغلف عل أفالم املناظر اخلارجية.
كذلك من السمات الي برات يف هذا الفلو هو تداخل ودم بعت املشاهد التسجيلية الي حدثت
يف املاض  ،ولكن امل ر أستطاع أن يوظفها لتكون جـ ء مـن احلاضـر والـي هـ خصيصـة رئيسـة للصـورة
الس ــينمائية يف كوف ــا تش ــتغل يف (احلاض ــر  ،ول ــيس م ــن قبي ــل الص ــدفة أن جن ــد ي ــدر بع ــت األح ــدال
األسبانية ،مـن خـالس القصـف العنيـف للسـكان اآلمنـن ومـن ت هـرع األلفـاس اىل املالجـئ ،مقرونـان ذلـك
ببعت املناليد ورجاس يقودوفا ،ومن ت هجرة بعت األسبان اىل روسيا واقرتافو هو ومن ت تكـوين أسـر
فيهــا حــع أن ـ يف أحــد املشــاهد جنــد أحــدهو يف ـ ع مهــروالن اــو أحــداهو وه ـ تــرق الرقصــة األســبانية
الفلكلوريــة املشــهورة ومــن ت تــلدي بعــت احلركــات اخلالةــة بــتن يصــفعها علـ وجههــا ،مطالبـان إياهـا بــتن
تتقن حركاكا.
ومــن ت يــتو اســتعراض الوحشــية البش ـرية مــن خــالس االنفجــار الكبــري يف اليابــان أثنــاء احلــرب العامليــة
ال انية يف (هريوشيما وناكاااك  ،مروران بالصن ،وبعت اللوحات التشكيلية.
أن الفلو بغرائيبيت وتداخل يقـد مشـكلة عانتهـا أغلـ البشـرية وهـ غربـة الـذات واملكـان ،أفـا غربـة
الــولن والــي لــت ابتــداءن بــال و ومــن ت مــن خــالس الصــور الوثائقيــة لألســبان ومــن ت اليابــان وصــوالن اىل
الســعادة احلقيقــة اىل يقوهلــا يف النهايــة األب دإن املــالإ يف شــكل الشــجرية احملرتقــة قــد ظهــر للنــا موس ـ
الذي قاد شعب عرب البحر – ملاذا م يرهر ش ء م ل هذا ،أردت أن أكون سعيدان ؟
 .1إن صا ا الفلم الشاعري يهمل الزمان والمكان ويه م بما ين ره الموقف م مشاعر.
لرمبــا يتعجـ القــار مــن هــذا القــوس وهــو كيــف بصــان العمــل مــن أن ل ـ أن يهمــل ال مــان واملكــان،
وحي إن املقصود هنا بال مان ليس هو ذلك الصبام أو املساء ،وم ل املكان يف أن يكون داخل بيت أو
شركة أو يف ريف ،وإمنا املقصود بإتاس ال مان واملكان هنا هو غياب ال من الدرام الـذي يتحـدد بلحرـة
نشوء الفعل وتطور وصوالن اىل الذروة ومن ت يتهاوى وصوالن اىل النهاية وم ل املكان.
وامل ر (أندري تاركوفسك يعمد اىل عد االهتما بقيا دراما أرسطية قائمة عل االشرتالات الي
حددها وكذلك التطورات الي حلقت ها من بعد ذلك ،فهو يلسس ل عـام خـاص وبقـوانن فنيـة خاصـة
تها الوحيد هو تسجيل التجربة اإلنسانية ،بكل ما حييطها من شقاء وصعوبات ،وإذ جتـد ذلـك جليـان يف
أفالم املعدودة الي أخرجها عل مدى حيات القصرية ،فهو يوغل هذ الذاتيـة فيعمـد اىل تسـجيل جتاربـ
الش صية الي عاناها ليلة الفرتة الي كان يستطي فيها أن يعرب عن ذات  ،وقد أنعكس ذلك جليان يف فلو
(املرآة فف اتصاس بن االبن واأل يقوس :االبن :لقد شاهدتك يف احللو ،يف أي امن غادرنا أي.
األ  :يف عا  ...2975ملاذا تريد أن تعر هذا.
االبن :ومع أحرتت ن احلشائ اجملففة.
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األ  :يف نفس العا ....لقد توفيت لي ا.
االبن :من ه .
األ  :الي كانت تعمل مع يف املطبعة.
االبن :مع حصل ذلك.
األ  :اآلن يف الساعة السابعة.
يف هذا النموذ البسي من احلوار جند إن ال من يتداخل ويتداع منذ عا  2975وحع تاري إنتا
الفلو ،وم ل يف مشهد آخر وبعـد أن يسـل امل ـر الكـامريا علـ ألبـو صـور للفنـان اليونـاردو دافنشـ ،
وبعد أن ختر األ من الدار توصـ أبنهـا أن ال يعبـ بـاألغراض ،ومـا أن يغلـ البـاب خلفهـا ويرجـ اىل
الـداخل اـد إن هنـاإ امـرأة جالسـة علـ املائـدة وإن هنـاإ خادمـة وقـد جلبـت هلـا القهـوة ،فتتحـدل معـ
وتطل من ان ال كتاب من املكتبة يف الر ال ال ويقرأ من حي توجد اإلشارة فيقـرأ:عن أخالقيـة
النــا قــاس روســو :إن انقســا الكنيســة قــد ع لنــا عــن أوربــا وم نشــاركها يف األحــدال العريمـة الــي غ كــا
لكنـ كتـ علينــا بشـكل خــاص إن روســيا بــالرغو مـن رحابتهــا الواســعة قــد ابتلعـت الغـ و املنغــو  ،م اـرأ
التتار أن اتااوا حدودنا الغربية ،وانسحبوا اىل بواديهو ومت إنقاذ احلضارة املسيحية ومن أجل إحراا ذلـك
اهلد كنا مضطرين أن اتفظ بشـكل خـاص بشـ ء مـن احليـاة الـي وإن أبقتنـا مسـيحين إال أنـ جعلـت
منا غرباء عن العام املسيح  ،أما بالنسبة لضـ لتنا التارنيـة فـال ميكنـين أن أتفـ معـك أال جتـد شـيةا هامـان
يف أوضاع روسيا الراهنة ،ما الـذي سـيده املـلرخ يف املسـتقبل علـ الـرغو مـن تعلقـ الصـميو بالقيصـر،
أنا بعيـدان مـن أن أبـته بكـل مـا أرا مـن حـو  ،بكـوين أديبـان أنـين متهـي ومتـتذ لكنـين أقسـو لـك أنـين مـا
أردت أن أبــدس ولــين لقــاء أي ش ـ ء يف الــدنيا أو أن يكــون ل ـ تــاري آخــر مــا عــدا تــاري أجــدادنا أي
التاري الذي منح لنا ربنا املقتطف من رسالة بوشكن اىل تشاعدايف .2874/20/29
وبعد أن يتو القـراءة ،يـذه ليفـتع البـاب بطلـ مـن املـرأة الـي وجـدها داخـل البيـت – يفـتع البـاب
فيجد أمام امرأة تقوس أنا آسفة يبدو أنين قد توتـت -يرجـ اىل الـداخل فيجـد إن املـرأة وقـد اختفـت ت
ينرر اىل املائدة فيجد بقايا قطرات ماء عليها.
إن كـل هــذا مـدعاة لالســتفها والتسـا س ،عــن هـذا التــداخل الكبـري بــن ال مـان ووقوعـ يف آن واحــد،
م ـ تــداخل الغربــاء داخــل املكــان األليــف ومــن ت القيــا برحلــة ســياحية يف بطــون التــاري يبــدأ منــذ غ ـ و
املغــوس قبــل أك ــر مــن ( 800عــا اىل أوربــا ومــن ت روســيا وانســحاب من ـ لكــرب مســاحتها ،والرجــوع اىل
اللحرــة اآلنيــة عنــدما يــرن جــر اهلــاتف ويكلمـ والــد مــن اجلهــة ال انيــة عــن احلـ فتـرتاءى أمامـ حبيبــة
والد  ،بل حع املكان الذي ظل حين ل األب ويشتات ل هو املكان الضمين الذي كان حيلو ب وكون يف
اخلياس ،كون إن لفولت قاسية ،كل ذلك جعل من تلك األمكنة واألامنة موجودة يف اخلياس وليس الواق .
يف أحد املشـاهد ،جنـد األب وهـو جـالس قـرب اوجتـ واضـعان يـد عليهـا ،ومـن ت نتفـ وتصـعد األ
اىل األعل في ر لائر أبيت من اجلهة اليسرى فوقها ومن ت نتف  ،إن هذا التداخل بن الواق واحللـو
وبـن الــوع واخليـاس اليــرتإ جمــاس شـك عــن إن قيمـة ال مــان واملكــان تكـاد تكــون معدومـة فــامل ر يســل
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جل جهد عل األفعاس األنسانية ،الي تضرب باألنسـان وحتطمـ  ،يف مشـهد آخـر وهـو األخـري وبعـد أن
َّ
كـ ريــع فتحــرإ األشــجار الصــغرية واحلشــائ  - ،لقطــة للطفــل وهــو يفــتع البــاب – صــوت مــن خــار
الكــادر يســتمر بق ـراءة الشــعر – ريــع ك ـ اىل داخــل البيــت فرتف ـ الشراشــف اىل األعل ـ – ت تــنعكس
صــورة الطفــل يف املــرآة وهــو حيمــل بيــد أبري ـ حليـ  .نفــس الطفــل يســبع يف املــاء باالجتــا املعــاكس مــن
الكامريا واأل تنشر املالبـس علـ حبـل يف وسـ الغابـة – تـدخل الكـامريا اىل البيـت ت ختـر مـن الشـباإ
اىل حي ـ األ وأبنهــا ال ــاين – وإذا هــا اجلــدة – قط ـ اىل الطبي ـ واأل واجلــدة – يقــوس الطبي ـ ماتــت
فجــتة أمـ واوجتـ ولفلـ  ...بــل يوجــد الضــمري والــذكرى ..ت لقطــة عامــة ولويلــة اىل الغابــة الشاســعة –
ن وال اىل األ واجها صوت املوسيق يع بقوة – ت اجلدة – ت لقطة لبعت األشجار السـاقطة – بةـر
ضــحل في ـ بعــت األغ ـراض املرتوكــة – لقطــة لــأل واوجه ــا وهــو يســتهلا هــل تريــد ولــد أ فتــاة ت اجل ــدة
وأحفادها االثنن – ت لقطة األ واقفة بقرب عمود كهرباء وحدها يف الفضاء املفتوم صوت الطفل كتن
لراان يصيع – لقطة للجدة وه تتخذ أحفادها – لقطة جلذوع األشجار ....انته  .إن هذا التـداخل
الذي يبع االرتباإ واحلرية لدى املشاهد هـو يف نفـس الوقـت يصـبل م ـل هكـذا أعمـاس ،بصـبغة مجاليـة،
وشعرية ،إن تلك األصوات من خار الكادر تتدف م ل امليـا مـن فـوت شـالس معجونـة بـدموع األمهـات
وصـيام احليوانـات بــالتوااي مـ (أشــعار الرسـيين تاركوفســك مـ املوســيق للمللـف (بــاخ  .كلهـا جتتمـ
لتع لنا فونية احلياة ولكن من خالس أنن امل ر (أندري تاركوفسك .
هاي ال تاروي قصصاا تقل ديا بال هاي أقار

 .7ت بر الس نما الشاعري ع ذات المؤلف ل ل
الى النزع ال ات وبال الي هي أ الم جمال .
إن األفــال الســبعة الــي أخرجهــا (أندريـ تاركوفســك أاعــو أفــا ــل املراحــل النفســية والصـراع الــذي
عاشـ هــذا امل ــر يف فــرتة حياتـ حــع األشــعار الــي كانــت تتلـ داخلـ كانــت مــن تــتليف والــد (أرســيين
تاركوفســك  ،فف ـ الفلــو (املــرآة يصــور امل ــر ذكريات ـ البالنــة وتصــورات عــن العــام اخلــارج احملــي ب ـ
والعــام الــداخل الــذي يعــتل في ـ مســتعينان بتشــعار والــد والــي تواك ـ الفلــو كل ـ لتعطي ـ إيقاع ـان فلســفيان
خاصـان بـ  :لســت أخشـ ال مــن اهلـواجس والوشــاية وال مــن الســو ،لســت أهــرب  ،فــال وجــود للمــوت يف
هذا العام ،كل شـ ء أبـدي أبـدي ،ال اـ أن خنشـ املـوت ال يف السـابعة وال يف السـبعن .توجـد فقـ
حقيقــة ونــور ،ال ظــال يف هــذا العــام ،واــن اآلن مجيعـان علـ الشــالئ البحــري ،وأنــا أحــد الــذين نتــارون
شباكهو.
وال نف عل املطلعن عل حياة هذا امل ر (اندري تاركوفسك اد متتثران بشكل كبـري بشـ
امل ــر (لــويس بونويــل صــاح فلــو (الكلـ األندلس ـ وحيـ أفــال األخــري ه ـ كانــت ضــد الســائد
برغو من ان الس ينما كانت يف بواكري نشتكا إال أن أفالم بقت عالقة يف الذهن السينمائ  ،وم ل امل ر
موضــوع البح ـ جنــد أن فلم ـ (املــرآة ويف بعــت الرتمجــات األخــرى (املرايــا هــو أقــرب للس ـريا من ـ اىل
الواقع  ،كون يعرض تلف املراحل الي مر ها امل ر مشحونان بالذكريات واهلواجس واألوها الغامضـة،
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بل إن يف أغل أفالم جند هناإ ركائ تكاد تكون ثابتة وه عناصر الطبيعة (املاء واهلواء والرتاب والنار
والي مبجموعها تكون لنا حلنان خالـدان يف الـذاكرة االنسـانية ،وإذ تتغلـف هـذ العناصـر بروحيـة هـذا امل ـر
إال أننــا جنــدها يف األصــوس األوىل للفلســفة اليونانيــة ،ومـ ذلــك فهـ تتخــذ لنــا منح ـ جديــد مــن خــالس
الصورة السينمائية لتعرب عن ذاتية املللف وما يعتصر يف داخل .
ويف فلـو (املـرآة يقــد امل ـر لنــا عالقـات متقابلــة غـري متواايـة يف وجــة بالتـاري مــن خـالس األرشــيف،
والك ـوارل اإلنســانية الــي حتققــت بســب جشــع ولكــن مــن خــالس منرــور الش ص ـ مقــرون بالشــعور
بالذن .
إن النــار امللتهبــة داخل ـ ه ـ يف احلقيقــة ذلــك الضــمري املتقــد يف جــوهر اإلنســانية ،والــذي حيــاوس أن
يعكس ـ اىل اخل ــار  ،يف ذات الوق ــت حي ــاوس امل ــر وم ــن خ ــالس ه ــذ الص ــورة الس ــينمائية ال ــي امتلك ــت
ناصيتها من أن تتوااى م ذلك اإلبداع الذي يتم ت داخل  ،وإذ يعمد الباح اىل بعـت الصـور ألنـ
يف بعــت األحيــان تقــف الكلمــات عــاج ة عــن التعبــري ملــا يريــد قول ـ امل ــر ذلــك مــا قال ـ امل ــل الصــيين
(الصــورة تعــادس ألــف كلمــة ومــن ت تبع ـ أهــل احلداثــة بــالقوس (الصــورة تعــادس مليــون كلمــة  ،إن اللوعــة
اإلنسانية الي تسـتعر داخـل هـذا امل ـر رمبـا نتيجـة لتنشـةت القاسـية ورمبـا للرـرو احمليطـة بـ جعلـت منـ
كومة رماد ليس أمام سوى الصورة السينمائية ليعرب عما يلرق  ،ويقل إنسانيت  ،وجند كذلك ومن خالس
الذاتيــة امل ْغرقــة داخــل الفلــو التمــاه بــن الش صــيتن ،األ اوجت ـ واأل والدت ـ  ،فك ـريان مــا تتــداخل هــذ
ف
الش صــيتن حــع اــد املشــاهد مــن الصــعوبة التفري ـ بيــنهو ،م لمــا يســتعري امل ــر بعــت املتشــاهات يف
الش صــيات فتن ـ يــرتإ الك ــري مــن األســةلة دون ج ـواب فف ـ املشــهد قبــل األخــري ودون أن ترهــر صــورة
األب وهو عل فراش املوت يف عيادة الطبي  ،وقد أمسك (فرخ عصفور صغري م بعت الغ يان األخري
بقولـ كنــت أريــد أن أكــون ســعيدان ،يقــرتن ذلــك بــالرجوع مــن جديــد لــأل مـ اوجهــا يف الفضــاء الفســيع
داخل الغابة يف بداية اوجهما وهو يستهلا :تريدين فتاة أ ولـد ،ترفـ رأسـها األ فتجـد أن أ اوجهـا وقـد
اقتادت أوالدها اىل اجملهوس.
إن الفل ــو ه ــو أق ــرب اىل جمم ــوع الص ــور املتقالع ــة من ـ ـ اىل الفل ــو الطبيع ـ ـ  ،حي ـ ـ يرتق ـ ـ اىل الفـ ــن
الســينمائ اخلــال  ،الــذي يصـ كــل مــا يف داخلـ اــو الصــورة الســينمائية اخلالصــة ،وإذ يسـ ر امل ــر
هذ اإلمكانيات من أجل تصوير ذاتيات فتن قد أجن لنا جمموعة من األفال النادرة الي صع أن تعاد
مــن جديــد ،يف ذات الوقــت هنــاإ حضــور جملموعــة القــيو الكليــة الــي حــاوس أن يناقشــها يف كــل أفالم ـ ،
فمفهو (احل والعدس واخلري واحلياة واحللو ...كلها مفاهيو جتدها يف تلك األفال .
يف فلــو (املــرآة جنــد األ تعمــل يف مطبعــة (مصــححة لألخطــاء اإلمالئيــة ،يف أحــد امل ـرات تشــعر أن
هنــاإ مطبــوع ســيدخل مرحلــة الطباعــة دون أن تلشــر وتصــحع األخطــاء اإلمالئيــة فتهــرع اىل املطبعــة يف
وس ـ املطــر حي ـ الش ـوارع فارغــة ،وصــوالن اىل املطبعــة ومــن ت اىل دوالب الكت ـ لتجــد وقــد صــححت
ولكنه ــا ق ــد نس ــيت ذل ــك ،وم ل ـ الص ـراع ال ــذي يعيش ـ اوجه ــا وعق ــدة الش ــعور بال ــذن م ـ والدت ـ  ،إن
موضوعة الصراع داخل الفلو ال تكمن بن هذ العائلة واآلخرين أو العام ولكن الصراع يكمن بن ذوات
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الش صيات نفسها من خالس محلها لألم اإلنساين ككل وهو البح عن السعادة ،إن اإلنسان بالنسبة
لتاركوفســك هــو الكــائن األك ــر تعقيــدان يف احليــاة ،وحماولــة امل ــر اكتشــا قدرت ـ عل ـ التحمــل و تع ـ
باألميان واليقن وهل لدي الرغبة يف احلياة أو ال.
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المقدمة:
مدينة الكاظمية املقدسـة حاليـان ،أو مـا تسـم بــعت أج ائهـا قـدميان بــ(مقابر قـري بلـدة قدميـة ،ذات
ماض عري وجمد أثيل ،تبعد عن بغداد مشاالن مخسة كيلـو مـرتات ،وهـ يف ذات الوقـت جـ أ ال يتجـ أ مـن
بغداد قدميان وحدي ان ،فه عل امتداد تارنها الطويـل كانـت تـلثر وتتـتثر باألحـدال الـي جتـري يف بغـداد،
(7
فارتبطت ها ارتبالان وثيقان من الناحية اجلغرافية والتارنية.
ال يفــوت كــل مطّلـ عل ـ تــاري املــدن أن آليــة نشــتكا ختتلــف حبسـ موقعهــا ،وأتيتهــا ،والغايــة مــن
تتسيســها ،وقــد لعـ املوقـ اجلغـرايف واألتيــة الدينيــة ملدينــة الكاظميــة – علـ اخــتال تســمياكا – أثـران
مهمان يف تتسيسها منذ أال السنن.
وقـد ولـت أرضـها وتعاقـ عليهـا عــرب تارنهـا الطويـل عـدد مـن الــدوس واملمالـك ،لكـن ظ ّـل الك ـري مــن
تاري هذ البقعة جمهوالن م تكشف بقايـا اآلثـار ،وم تسـطّر أقـال الرحالـة واملـلرخن ،حاهلـا حـاس العديـد
من مدن العرات ،وبطبيعة احلاس ال نع و ذلك إىل القصد واالتاس ،ولكن لبيعة أغل املدونن التارنين
ق ــد اهتمـ ـوا باجلوانـ ـ السياس ــية والعس ــكرية علـ ـ حس ــاب اجلوانـ ـ األخ ــرى كاالجتماعي ــة واالقتص ــادية
 - 2كلية االدارة واالقتصاد /جامعة كربالء.
 - 1كلية االدارة واالقتصاد /جامعة كربالء.
 - 7ينرر :تاري املشهد الكاظم .9 :
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 ل ــذا س ــيجد الق ــار يف مض ــان ه ــذا البح ـ الك ــري م ــن املعلوم ــات مبني ــة عل ـ نت ــف،والعمراني ـ ة وغريه ــا
.واشارات عابرة تناثرت يف بطون املصادر
 خــاص بتــاري هــذ املدينــة منــذ أقــد العصــور حــع فايــة: األوس،قســمنا حب نــا هــذا إىل مبح ــن
ّ وقــد
 كما اختتمنـا البحـ، اهتو بالتسميات الي اللقت عليها حس تعاقبها ال مين: وال اين،الدولة العباسيّة
ةالصة وقائمة باملصادر واملراج الي اعتمدناها يف حب نا وقد تنوعت بن كت احلـدي واملعـاجو اللغويـة
.والتاري العا والرتاجو والبلدان
Abstract
The city of Kadhimiyah that some of its parts was called the "Quraish
Cemetery" is an ancient city. The position of Kadhimiyah and its religious
importance has played a great role in its establishment. It is thought that
(Aqirqoof) is the first trace to the origin of the city. There is also an
evidence that Imam Ali (Pbuh) had come across this land when he came
back from the battle of Nahrawan to fight Al-Khawarij. The Abbassid
Al.Mansoor was the first one who made this place as a cemetery called
(Quraish Cemetery) and the first one to be buried was his son in the year
(150 A.H).
This place has acquired an importance and Sacredness in the
perspectives of Muslims in general and the believers of the House holds
(Pbut) for the first time when it was honoured by having the holy bodies of
imams Al-Kadhimain (Pbut). There were a great impact of some Khalifats,
Sultans and their minstres in addition to some wealthy people in
developing and expanding the holly shrine. Moreover, Al-Kadhimiyah has
known by some names such as: Kurtble, Al.Shunaiziah, Quraish cemetery,
Al-kadhim (pbuh) sight, Bab Al-tibin sight, The west sight, and AlKadhimiyah.

. بدون تاري لب
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مالم م تا يخها وتسم اتها ح ى هاي الدول ال باسن

المبحث األول :تاريخها:
ال يعلو بالضب كيف قامت العمارة األوىل يف الكاظمية ،ومن قـا بتشـييدها أوالن ،لكـن املعـرو أن
أقرب يفلكة ألرض الكاظمية كانـت يفلكـة الكيشـين( ، 6الـذين اختـذوا يف بدايـة حكمهـو مـن مدينـة بابـل
عاصمة هلو ،ت أقاموا عاصمة ثانية عل يد ملكهو (كوريكال و األوس يف املنطقة الواقعة غرب الكاظمية
وعرفت يف عـصرهو بـ(دور  -كوريكال و ( ، 5وقد يت فيما بعد بـ(عقرقو ( ، 4والي وم يب من آثارها
(3
إالّ برجها الذي يبلل ارتفاع عن سطع األرض ( 54مرتان.
وبذلك يفعتقد أن (عقرقو ه األثر األوس الذي مت التوصل إلي يف أصل األرض الي ف يـت بعـت
جوانبهــا بــ(الكا ظمية  ،وبقيــت هــذ األرض جمهولــة التــاري يف العهــود التاليــة كالعهــد الســلوق واألمخيــين،
رجع البعت أفا كانت غري خاليـة مـن احليـاة والسـكان ،وموضـ العنايـة والرعايـة ولـو لغـرض ال راعـة
وإن ّ
(8
عل األقل.
(9
ّأما الفرثيون الذين م يرت هلو اختاذ مدينة (سلوقية عاصمة هلو وم تكن (بابل الي دمركا احلروب
خليقة بتن تكون عاصمتهو ،فشادوا مدينة ض مة عل اجلهـة الــيسرى مـن دجلـة قبـاس (سـلوقية ا وهـا
(22
(ليسفون ( 20واملعروفة بـ(املدائن .
ويتضــع مــن دراســة األفــار والقــرى واملــدن احمليطــة بدجلــة ابتــداءن مــن (دور  -كوريكــال و يف الشــماس
الغري حع (املدائن يف اجلنوب الشرق  :إن املنطقة الي شيّد املنصور مدينت عليها – وه منطقة بغداد
انبيها الغري والشـرق  -كانـت عـامرة بريّهـا وم ارعهـا منـذ أقـد العصـور ،وأرض الكاظميـة احلاليـة كانـت
(21
ج ءن من هذ املنطقة العامرة اخلضراء بال شك.

ـريجع أن ـ كــان يف مكــان مــا مــن
 -6الكيشــيون :هــو قــو ال يفعــر أصــلهو عل ـ وج ـ التتكيــد ،أمــا مــولنهو الــذي ن ح ـوا من ـ فـ ّ
األجـ اء الوســط يف جبــاس (ااجــرو الفاصــلة بــن الع ـرات واي ـران ،ويفعتقــد مــن املنطقــة الــي تفعــر باســو (بــالد اللــر أي لورســتان يف
اجلهات اجلنوبية من ايران ،وقد جا وا إىل بابل وأقاموا ساللة حاكمـة يف الـبالد عرفـت باسـو سـاللة بابـل ال ال ـة الـي دا حكمهـا اهـاء
أربعة قرون ( 2241 -2595ت( . .ينرر :مقدمة يف تاري احلضارات القدمية697/2 :
عمرهـا وا اهـا بــ(عقرقو ( .ينرـر:
األوس
 -5هناإ من يشري إىل أفا كانت تفعر قبل ذلك بـ(إيشا  ،وأن امللـك (كوريكـال و
ّ
العرات يف التاري 207 :
 -4قاس ياقوت احلموي« :عقرقو  :هو (عقر أضـيف إليـ (قـو فصـار مركبـان ،م ـل حــضرموت وبعلبـك ،والقـو يف اللغـة:
الكل ... ،وه قرية من نواح دجيل ،بينها وبن بغداد أربعة فراس »( .معجو البلدان273/6 :
 -3ينرر :تاري الكاظمية.17 -11 :
 -8ينرر :تاري املشهد الكاظم .20 :
 -9الفرثيــون :هــو قــو يرجعــون يف أصــلهو إىل القبائــل اهلنديــة األوربيــة يف آســيا ،وكــان مــولنهو يف الســهوب املمتــدة مــا بــن حبــر
ق وين وحبر أراس ،واشتهروا بالفروسية واحلرب ،دا حكمهو للعرات من سنة ( 278ت .إىل سنة ( 114ليحل حملهو الساسانيون.
(ينرر :مقدمة يف تاري احلضارات القدمية447/2 :
 -20يرى ابن األثري أفا تق «يف شرت املدائن» ،يف حن أن ياقوت احلموي يقوس« :ليسـفون  ...هـ مدينـة كسـرى الـي فيهـا
اإليوان ،بينها وبن بغداد ثالثة فراس »( .الكامل يف التاري  ،787/2 :معجو البلدان55/6 :
 -22ينرر :العرات قدميان وحدي ان.1 :
 -21حملات من تاري الكاظمية.8 :
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وأمــا القــرى واملــدن الواقعــة جنــوب أرض الكاظميــة وشــرقيها وجنوهــا الغــري – قبــل اإلســال  -كانــت
ك رية متعددة تسلسل وتتالح حع تصل إىل مدينة (املدائن الضـ مة شـرق دجلـة و(سـلوقية الكـربى
(27
غربيها ،وكلتا املدينتن عاصمة كبرية لدولة كبرية ،وتعد من العواصو الف مة الرائعة يف تلك العهود.
وم ــن أق ــرب تل ــك الق ــرى إىل أرض الكاظمي ــة قري ــة (س ــونايا ال ــي كان ــت تق ـ ـ يف اجلن ــوب ال ـ ــشرق
للكاظمية احلالية ،وه «قرية قدمية  ...ينس إليها العن األسود الذي يتقد ويبكر عل سائر العنـ
جمنا  ،وملـا عمـرت بغـداد دخلـت هـذ القريـة يف العمـارة وصـارت حملـة تعـر بالعتيقـة لـذلك ،وهـا مشـهد
»( 26يفعر بـ«مشهد املنطقة»( ، 25وما االت احمللة الواقعة بن الكاظمية والكرخ
لعل بن أي لال
(24
تسم بـ (املنطقة .
وهنــاإ اشــارة مفادهــا أن الفـرثين قــد وصــلوا للمنطقــة املعروفــة حاليـان بــ(الكاظمية واســت دموها مقــربة
لدفن موتاهو ،كما حيتمل أن يكون الساسانيون هو من فعلوا ذلـك ألفـو توارثـوا لريقـة دفـن موتـاهو مـن
الديانة الفرثية( ، 23وأللقوا عليها تسمية خاصة كما سيتيت.
وكــان امللــوإ الساســانيون قــد أقــاموا م ـ ارع ومتن هــات وبســاتن عل ـ االرض اجملــاورة ألرض الكاظميــة
وأقرها بساتن قرية بغداد ،ألن النرا الساساين كان نرا اقطاعيان يقو عل أسا امللكية الكبرية للعائلة
احلاكمــة ،فكانــت بغــداد احلاليــة انبيهــا ال ــشرق والغــري مقســمة إىل مقالعــات كبــرية ،كمــا اختــذ امللــوإ
الساســانيون بســاتن خاصــة هلــو ومــنهو ك ــسرى أنــو شــروان( ، 28وكــان يــديرها وكــالء عــنهو عرف ـوا باســو
(10
(دهاقن ( 29كشكل إلدارة النرا االقطاع  ،وكان لكل دهقان قرية خاصة ب .
ويستفاد من بعت كتـ البلـدان أن املنطقـة اجملـاورة ملوضـ املشـهد الكـاظم احلـا مـن جهـة الــشرت
كان ــت قب ــل انش ــاء مدين ــة املنص ــور بس ــتانان ل ــبعت مل ــوإ ف ــار  ،ت اقطعه ــا املنص ــور العباس ـ عم ــارة ب ــن
(11
مح ة( ، 12لذا يت بـ(دار عمارة .

 -27مقابر قري أو الكاظمية.267 :
 -26معجو البلدان.158/7 :
 -25مراصد االلالع.353/1 :
 -24ينرر :حملات من تاري الكاظمية.267:
 -23ينرر :تاري الكاظمية.16-17 :
 -28هو أحد ملوإ الفر  ،ملك بعد والد قباذ بـن فـريوا ،مـن أبـرا أعمالـ مطاردتـ لــ(م دإ بـن ماايـار وقتلـ مـ مـن كـان يف
ملت  ،ومجع أهل يفلكت عل دين اجملوسية ومنعهو النرر واخلال واحلجا يف امللل ،كما شهد حكم عدد من االصالحات االدارية
والك ري من الفتوحات ،حكو بالد قرابة ( 68عامان( .ينرر :األخبار الطواس ،43 :مرو الذه 190/2:
 -29الــدهقان :شــي القريــة أو رئيســها ،وهــو لفــظ فارس ـ مرك ـ مــن( :د مبعــق قريــة ،و(قــان مبعــق شــي أو رئــيس ،شــاع
استعمال يف بالد فار قبل اإلسال ( .ينرر :معجو املصطلحات واأللقاب التارنية284 :
 -10ينرر :تاري الكاظمية.17 :
 -12هو من ولد عكرمة مـوىل ابـن عبـا  ،وقيـل هـو عمـارة بـن محـ ة بـن مالـك بـن ي يـد بـن عبـد ا) بـن ي يـد بـن عبـد ا) ،مـوىل
العبا بن عبد املطل  ،كان أحد الكتاب البلغاء ،وكان س يان جوادان ،وكان املنصور واملهدي يقدمانـ ا لفضـل وبالغتـ وكفايتـ  ،تـويف
سنة 299هـ( .تاري بغداد 135/21 :رقو  ،4312معجو األدباء 171/25 :رقو 73
 -11ينرر :البلدان ألبن الفقي  ،700 :معجو البلدان.611/1 :
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ومن خالس ما تقد يتبن أن املوق اجلغـرايف القريـ مـن فـر دجلـة  -والـذي سـاعد ك ـريان يف خصـوبة
أرضها  -قد لع دوران مهمان يف استيطافا من جهة واستغالهلا لل راعة من جهة أخرى.
وبعــد أن بـ ا نــور اإلســال علـ وجـ املعمــورة اخــذت حــدود تتوسـ منــذ عهــد اخلالفــة الراشـدة ومــا
بعــدها ،وبــدأت محلــة العــرب املســلمن صــوب العـرات منــذ ســنة (21ه ـ لتحريــر مــن ســيطرة الساســانيون،
(17
ومت هلو ذلك سنة (24هـ .
وبعــد الفــتع اإلســالم للع ـرات والقضــاء عل ـ احلكــو الساســاين في ـ اصــبع مــن امــالإ الدولــة العربيــة
اإلسالمية ،واستمر احلاس عل ما كان يف وجود القرى والدهاقن ،فتسلو معرو الدهاقن ،وبق النصارى
(16
عل ديانتهو واديركو يف قراهو ومقابرهو اخلاصة.
هناإ ما يشري إىل أنّ قد ولت هذ األرض عندما رج من
ويف خالفة اإلما عل بن أي لال
(13
(14
حماربة اخلوار ( 15يف النهروان ،وأقا إىل جوارها يف منطقة براثا وصل فيها.
وما يعضد ذلك وجود مقربة تق إىل اجلنوب الغري من مقابر قري وتعر مبقربة الشهداء( ، 18وقاس
فيهــا اخلطي ـ البغــدادي« :وبــالقرب مــن القــرب املنســوب إىل هشــا [ أي هشــا بــن عــروة بــن ال ـ بري بــن
الع ـوا  .باجلان ـ الغــري قبــور مجاعــة تعــر بقبــور الشــهداء ،م أاس أ ـ العامــة تــذكر أفــا قبــور قــو مــن
أصحاب أمري امللمنن عل بن أي لال  ،كانوا شهدوا مع قتـاس اخلـوار بـالنهروان وارت ـوا يف الوقعـة ،ت
(19
ملا رجعوا أدركهو املوت يف ذلك املوض فدفنهو عل هناإ .وقيل :إن فيهو من ل صحبة».
وقــد ذكــر الــدكتور مصــطف جـواد  -يف حب ـ املســو بــ(الكاظمية قــدميان  ،واملنشــور يف ضــمن موســوعة
العتبات املقدسة  -هذ املقـربة قـائالن« :هـ علـ املشـهور مقـربة الشـهداء املسـلمن الـذين حـاربوا اخلـوار
قرب أرض الكاظمية فتث نتهو اجلرام وماتوا فدنوا هناإ ،أعين يف غـري الكاظميـة اجلنـوي سـنة (73ه ـ ،
(70
وقيل بل محلوا من ساحة الوغ يف وقعة النهروان وهو مرت ّون فتدركهو املوت يف ذلك املوض ».
 -17ينرر :املنترو ،107/6 :الدولة الفارسية يف العرات.51 :
 -16ينرر :تاري الكاظمية.16 :
بعــد التحكــيو يــو صــفن ســنة 74ه ـ ،وقــالوا :ال حكــو إال )،
 -15اخلـوار  :هــو الــذين خرج ـوا علـ عل ـ بــن أي لال ـ
وك ّفــروا اإلمــا عليـان  ،ومــن ر ســائهو املشــهورين :األشــع بــن قــيس ،وحرقــوص بــن اهــري وغريتــا ،ويطل ـ علــيهو أيض ـان املارقــة مــن
الدين ،وينقسمون إىل فرت متعددة أتها :األاارقة ،والنجدات ،واألباضية( .ينرر :امللل والنحل226/2 :
 -14براثا :حملة كانت يف لر بغداد يف قبلة الكرخ وجنوي باب حموس ،وكان هلا جام مفرد تصل في الشـيعة وقـد خـرب عـن
آخـر  ،وكــذلك احمللــة م يبـ هلــا أثــر ،فتمــا اجلــام فتدركــت أنــا بقايــا مــن حيطانـ وقــد خربــت يف عصـرنا واســتعملت يف األبنيــة( .ينرــر:
معجو البلدان. 741/2 :
برباثــا بعـد رجوعـ مـن قتــاس الــشراة واــن اهـاء مائــة
 -13روي عـن جـابر بــن عبـد ا) األنصــاري أنـ قــاس« :صـل بنــا علـ
ألف رجل( .»...من ال حيضـر الفقي  171/2 :م ،489كذي األحكا  146/7 :م363
وأشـار إىل م ــل ذلــك يــاقوت احلمــوي قــائالن« :وكانـت براثــا قبــل بنــاء بغــداد قريــة ،ي عمــون أن عليـان مــر هــا ملــا خــر لقتــاس احلروريــة
بالنهروان ،وصل يف موض من اجلام املذكور – أي جام براثا( .»-معجو البلدان747/2 :
 -18ينرر :كتاب احلوادل.121 :
 -19تاري بغداد ،278/2 :املنترو.12/28 :
 -70موسوعة العتبات املقدسة /قسو الكاظمن.21 :
ببغداد – الي كانت وقتةذ مـن
يضعف مرور اإلما عل
ومن اجلدير بالذكر أن الدكتور مصطف جواد قد ّ
رد عل كل َمن ّ
القرى املشهورة واملتهولة بالسكان -وبعت املنال القريبة منها كـ(براثا  ،وعل كل من يستبعد كون مقربة الشهداء منسوبة إىل شهداء
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ويف عهــد اخلالفــة العباســية اختــار املنصــور العباسـ – ثــاين خلفــاء بــين العبــا  -موضــعان بــالقرب مــن
أرض الكاظمية احلالية لتكون في عاصمة اخلالفة العباسية ،فابتدأ بتتسيس مدينت املـدورة سـنة (265ه ـ
(71
( ، 72واستتو بناء سورها وفرا من خندقها وسائر شلوفا سنة (269هـ .
ويلكد بعت الباح ن أن ملا أف املنصور عمارة مدينتـ اقتطـ مقـربة الشـوني ي الصـغري اجملـاورة ملدينتـ
ّ
من جهة الشـماس وجعلهـا مقـربة وأ اهـا (مقـابر قـري ( ، 77وللـدكتور مصـطف جـواد رأي يف ذلـك كمـا
سيتيت.
وأوس من دفن يف هذ املقربة هو جعفر ابن املنصور األكرب الذي حق با كنيت  ،وكانت وفات سنة
(250هـ ( ، 76ت تواىل الدفن فيها ،فف سنة (287هـ فدفِـن فيهـا اإلمـا موسـ الكـاظو ( ، 75وبعـد
(74
سنة (110هـ .
ذلك دفن إىل جنب حفيد اإلما حممد اجلواد
اكتســبت هــذ البقعــة وألوس
وبعــد أن ت ــشرفت هــذ األرض بضــو جســدي اإلمــامن الكــاظمن
إذ صــارت مســكنان هلــو شــتن الــبالد املقدســة الــي
مــرة أتيــة وقدســية خاصــة يف نرــر حمــا آس البيــت
يرغ الشيعة سكنها وار أضرحة األئمة من أهل البيت  ،ألفو يرون يف جماورة وايارة تلك املشاهد
الكرمية فضالن عند ا) ،وجاءت من لرقهو أحادي مجة تدهلو عل ذلك الفضل ،منها ما جـاء يف األثـر
ـت للرضـا
حممد بن قولوي بسـند عـن احلسـن بـن علـ الوشـاء ،حيـ قـاس« :قل ف
عن الشي جعفر بن ّ
ـتي شـ ء فيـ مـن الفضـل؟ ،قـاس:
 :ما ملَن اار قرب أبيك أي احلسن ؟ فقاس :فاْر  ،قاس :فقل ف
ـت :ف ّ
(73
ل م ل َمن اار قرب احلسن ».
دس عليـ
ومن جهة أخرى أ ّن اياركو
وتعاهد قبورهو يعدها املوالون إيفاءن حل ّقهـو ،وهـذا مـا ّ
قـوس اإلمــا أي احلســن الرضــا « :إ ّن لكـ ّـل إمــا عهــدان يف عنـ أوليــائهو وشــيعتهو ،وإ ّن مــن ــا الوفــاء
فم ـن ااره ــو رغب ـةن يف اي ــاركو وتص ــديقان مل ــا رغب ـوا في ـ ك ــان أئم ــتهو
بالعه ــد وحس ــن األداء اي ــارة قب ــورهوَ ،
(78
شفعاءهو يو القيامة».
واملالحظ من بعت النصوص التارنية أن هذ املنطقة املغمورة قد قف ت خالس مـدة الــعصر العباسـ
ف
األوس قف ات واسعة باجتا التوس واالستيطان ،فف أوائل القرن الرابـ اهلجـري كانـت املنـااس حـوس مقـابر
معركة النهروان ،وكان الرد من خالس حتليل لرواية الطربي يف احدال سنة 73هـ اخلاصة مبعركة النهروان حتليالن ال م يد علي  ،واثبت من
خالل تارنيان صحة ما ذه إلي ( .ينرر :موسوعة العتبات املقدسة/قسو الكاظمن28-21 :
 -72ينرر :جتارب األمو ،627/7 :تاري تصر الدوس.211 :
 -71ينرر :تاري الطربي ،185/4:وفيات األعيان.257/1 :
 -77ينرر :مقابر قري أو الكاظمية ،266 :حملات من تاري الكاظمية.9 :
ولعــل صــاح هــذا ال ـرأي مســتند إىل قــوس اخلطي ـ البغــدادي :أن «مقــابر ق ـري كانــت قــدميان تعــر مبقــربة الشــوني ي الصــغري».
(تاري بغداد276/2 :
 -76ينرر :تاري الطربي ،188/4 :البداية والنهاية.227/20 :
 -75ينرر :إعال الورى ،4/1 :سري أعال النبالء.136/4 :
 -74ينرر :الفصوس املهمة ،2075/1 :امل تصر يف أخبار البشر.77/1 :
 -73كامل ال يارات 693 :م.331
 -78كذي األحكا .97/4 :

630

مقابر قري

مالم م تا يخها وتسم اتها ح ى هاي الدول ال باسن

ق ـري ك ــرية ومتعــددة ،وكــان بعــت تلــك املنــااس مشــتمالن عل ـ عــدة حجــر ولكــل حجــرة بــاب أو أك ــر،
(79
ويرشدنا إىل ذلك ما روا ابن مسكوي يف حوادل سنة (721هـ .
وخالس حكو البويهين للعرات شهدت مقابر قري اهتمامان ملحوظان مـن قـبلهو ،فتصـبع ذلـك حـاف ان
لتوس السكن وانتشار الدور حوس املشهد الكاظم املقـد  ،ومـن ذلـك أنـ يف سـنة (774ه ـ قـا معـ
الدولــة البــويه ( 60بتشــييد املرقــد الكــاظم املطهــر تشــييدان رائع ـان يف عمارت ـ  ،كمــا أمــر بــإن اس مجاعــة مــن
(62
اجلنود الدياملة ومعهو أفراد آخرينا لغرض اخلدمة واحلفا عل األمن.
ونر ـران الســتتباب األمــن وتــوفر اخلــدمات الــي شــهدكا مقــابر ق ـري خــالس حقبــة احلكــو البــويه مــن
جهــة ،فض ـالن عــن صــريوركا حملــة ملتصــقة مبحــاس بغــداد األخــرى مــن جهــة ثانيــة اادادت اجلمــوع الغفــرية
(61
يف املواسو واملناسبات الدينية امل تلفة.
القاصدة مشهد الكاظمن
(67
املطهر مبساع أي لاهر سباشـ
اضافة إىل ما تقد كان ايصاس املاء إىل املشهد الكاظم
سـببان
ّ
جديدان يف اادياد العمران يف هذ املدينة الصغرية ،وكان ذلك بن عـام 739-734هــ ،وفيـ قـاس السـيّد
عبد الكر ابن لاو « :والذي بق مشهد الكرخ احلاج شباش  ...وحفـر ذنابـة دجيـل ،وسـات املـاء
(66
إىل مشهد موس بن جعفر ».
كمــا أن هنــاإ معطيــات تشــري إىل ت ايــد الســكان حــوس املشــهد املقــد يف منتصــف القــرن اخلــامس
اهلجري ،وإىل وجود دور للسكق داخل سور املشهد فضالن عن خارج ( ، 65ومن هذ املعطيات ما يشري
إىل إن السواد األعرو من هلالء السـكان علـوين ،كمـا كـان يهـاهو اخلليفـة القـائو بـتمر ا) حبسـ روايـة
ابن اجلواي يف حوادل سنة (650هـ إذ قـاس« :ومحـل اخلليفـة إىل املشـهد مبقـابر قـري  ،وقـاس لـ  :تبيـت
(64
الليلة فيها ،فامتن وقاس :هلالء العلويون الذين ها يعادوين».
وكانــت أعمــاس الــرب اخلاصــة برتمــيو وتعمــري وتوســعة املشــهد املطهــر وحميطـ مــن قِبــل عــدد مــن اخللفــاء
والساللن ووارائهو وبعت امليسورين من أهل اخلري والصالم مالامة هلذا الـصرم املقد  ،ومنها األعماس

 -79ينرر :جتارب األمو ،295/5 :حملات من تاري الكاظمية.21 :
 -60هو أبو احلسن معّ الدولة أمحد بن أي شجاع بن فـناخسرو بوي الديلم ( 776ـ 754ه ـ  ،أوس ملـوإ الـديلو ،صـاح
العرات واألهواا ،دخل بغداد مـن جهـة األهـواا فتملّكهـا يف خالفـة املسـتكف  ،وكـان حليمـان ،كرميـان ،عـاقالن نن ،متصـلّبان يف التشـيّ  ،تـويف
ودفن يف دار ت نقل إىل مقابر قري ( .ينرر :وفيات األعيان ،234/2 :الكق واأللقاب632/1 :
ببغداد سنة 754هـ ،ف
 -62ينرر :صدى الفلاد إىل مح الكاظو واجلواد.21-22 :
 -61ينرر :املنترو ،81 ،73/25 :حملات من تاري الكاظمية.27 :
بالسعيد ،موىل شر الدولة أي الفـوار ابـن عضـد الدولـة أي شـجاع الـديلم  ،السباشـ
 -67هو أبو لاهر احلاج  ،املل ّق
ّ
ـويف
أو السباه الرتك  ،كان ك ـري الصـدقة ،فـائت املعـرو  ،متف ّقـدان للفقـراء ،كـان لـ الك ـري مـن أعمـاس اخلـري يف بغـداد ولريـ مكـة ،ت ّ
سنة 608هـ( .ينرر :فرحة الغري ،69 :الوايف بالوفيّات49/25 :
 -66فرحة الغري.69 :
 -65ينرر :الكامل يف التاري .533/9 :
 -64املنترو.75/24 :
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العمرانية الي قا ها الواير أسعد البالشاين( 63والي لالت املشهد وما حول  ،وكان من مجلتها تشييد دار
(68
إىل جان املشهد الكاظم السرتاحة ال ائرين ،وكان ذلك سنة (690هـ .
ومــن خــالس اشــارات بعــت املــلرخن املتعلقــة بتحــدال القــرن الســاد اهلجــري الــي شــهدكا بغــداد
عمومان  -ومنها مقابر قري – ميكن مالحرة النمو السكاين والتوس االستيطاين الذي بـات واضـحان يف
هذ املنطقـة ،ففـ سـنة (523ه ـ جـاء العلويـون مـن أهـل املشـهد الغـري إىل ديـوان اخلالفـة يشـكون فعـل
وفبهو ملا في «ف ر توقي اخلليفة [املسرتشد بـا) .بعـد
املشاغبون الذين قصدوا مشهد الكاظمن
أن أللـ يف النهـ بإنكــار مــا جــرى ،وتقــد إىل نرــر اخلــاد بــالركوب إىل املشــهد وتتديـ اجلنــاة ،ففعــل
(69
ذلك ورد بعت ما أ ِفخذ».
ويف هــذ الروايــة داللــة واضــحة علـ أن هــذ املنطقــة أصــبحت متهولــة بالســكان  -بتغلبيــة علويــة -
األمر الذي ساعد عل استجابة اخلليفة سريعان لشكواهو ،كما يبدو أيضان أن سكان هذ املنطقة يف هـذا
القرن مـن ال مـان أصـبحوا -مـن حيـ الك ـرة – يعـاملون معاملـة أقـرافو مـن أهـل احملـالت األخـرى فتخـذ
(50
بعت امللرخن يفسميهو« :أهل مشهد موس بن جعفر».
(52
ويف س ــنة (549ه ـ ـ اادت دجل ــة اي ــادة عريم ــة «وأس ــكرت احلربي ــة واملش ــهد ،ووقـ ـ أك ــر س ــور
املشهد ،ونب من داخل املاء فرم الدور والرتب»( ، 51وال ختف االشارة يف ذلك عل ك رة الدور احمليطة
باملشهد املقد .
واســتمرت هــذ الكـوارل تطــوس منطقــة مقــابر قـري حتديــدان وبغــداد عمومـان يف القــرن الســاب اهلجــري
جرائها أن أودت بالك ري من أج اء املشهد الكاظم والدور احمليطة ب كالفيضان الذي حدل
فكان من ّ
ببغداد سنة (426هـ فـ«نب املاء من الباللي واآلبار من اجلان الـشرق وغرت ك ري من  ...وأما اجلان
الغري فتهد أك ر القرية ...وخربت البساتن ومشهد باب التنب»(. 57
ويف فيضــان ســنة (464ه ـ أحــاط املــاء ببغــداد وغرقــت منــال بتكملهــا« ،وأمــا املشــهد الكــاظم -
عل ـ ســاكن الســال  ،-فتن ـ هــد ســور ودور وأقــا [املــاء .عل ـ الضــرحين الش ـريفن حبي ـ م يب ـ مــن

 -63هو الواير الكبري ،أبو الفضل أسعد بن موس البالشاينَ ،و َار للسلطان بركيا روت ،وكان في خري وعـدس وديانـة وقلّـة ظلـو،
خريانك ري الصالة بالليل ،وك ري الصدقة ال سيّما علـ العلـوين وأربـاب البيوتـات ،كمـا كـان يتشـيّ  ،قتـل
وكان كبري الشتن ،عا الرتبةّ ،
سنة 691هـ( .ينرر :الكامل يف التاري  ،190/20 :سري أعال النبالء280/29 :
 -68ينرر :صدى الفلاد ،26 :مقابر قري أو الكاظمية.263 :
 -69املنترو ،123/23 :تاري املشهد الكاظم .72 :
 -50الوايف بالوفيات.226/28 :
 -52احلربية :حملة كبرية مشهورة يف بغداد عند باب حرب( .ينرر :معجو البلدان173/1 :
 -51املنترو ،104/28 :حملات من تاري الكاظمية.26 :
 -57الكامل يف التاري  ،771/21 :وسريد أن (مشهد باب التنب هو من التسميات الي القت عل املشهد الكاظم .
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الرمــامن إال ر وســها»( ، 56علمـان أن اجـراءات اخلالفــة كانــت سـريعة ةصــوص تعمــري مــا مت كدميـ بســب
(55
هذ الفيضانات ،وكان منها بناء سوران حمكمان حيي باملشهد كل .
ويف هذ النصوص اشارة واضحة إىل حجو التوس العمراين الذي شهدت منطقة مقابر قري واملتم ل
بك رة الدور األمر الذي حتو احالتها بسور – كحاس بقية املدن  -ليكون س ّدان لصد لغيان املاء ،ولريّد
املطهرة وحميطها.
األيدي الفاسدة عن الروضة ّ
وأما اجلان الفكري و االجتماع فهناإ اك ر مـن اشـارة ترهـر مـدى التطـور امللحـو الـذي شـهدت
هذ املنطقة يف هذين اجلانبن ،أوهلا أن يف سنة (408هـ « أمر اخلليفة [الناصر لدين ا) .أن يقرأ مسند
أمحد بن حنبل  - -مبشهد موس بن جعفر حيضر صف الدين حممـد بـن معـد املوسـوي( 54باإلجـااة
(53
عن اخلليفة».
ويســتفاد مــن هــذ الروايــة وجــود مدرســة أو حلقــات داخــل أروقــة املشــهد املقــد لتــدريس فق ـ أهــل
وأخب ــارهو وه ــو أم ــر متوق ـ ج ــدان يف ظ ــل حك ــو اخلليف ــة الناص ــر ل ــدين ا) ( 535ـ ـ411ه ـ ـ
البي ــت
(58
املعرو مبيل إىل الشيعة  ،فضالن عن كون «شهمان ،شـجاعان ،ذا فكـرة صـائبة وعقـل رصـن ...وكانـت
هيبت عريمة جدان»( ، 59ورغبت يف ختفيف حدة التوتر بن السنة والشيعة وقتذاإ واضحةن جليان من خالس
أمر بتدريس مسند اإلما ابن حنبل يف املشهد املقد األمر الذي ينو عن حكمة عالية وتدبر سليو.
أما اختاذ املساجد واألضـرحة املقدسـة كملسسـات تعليميـة  -إىل جانـ وضـيفتها األساسـية كتمـاكن
للعبادة  -لتدريس العلو الدينية وما يتصل ها من علو اللغة العربية وغريها فهو أمر معرو يف احلضـارة
(40
اإلسالمية.
ثانيهان يرهـر أن بعـت املراسـيو والطقـو الـي كانـت تـلدى مـن قبـل الشـيعة يف املشـهد الكـاظم يف
أيا املناسبات الدينية كانت حترـ حبضـور بعـت أبنـاء املـذاه األخـرى فضـالن عـن أفـا وصـلت إىل حـد
يف أيـا املواســو
التـتثري فـيهو ،فهنـاإ مـا يلكـد أن أحـد أبنـاء العامـة قـد «تعلــو اإلنشـاد ملراثـ احلسـن
(42
بالكرخ يف مشهد موس بن جعفر».
ولكــن م يســعفنا هــذا الــن بكيفيــة هــذا الــتعلّو ،فهــل كــان منرم ـان يف الــار تــدريا؟ أ كــان ذاتي ـان
وبقناع ــة ش ص ــية؟ وعمومـ ـان فاإلش ــارة واض ــحة علـ ـ إن املش ــهد الك ــاظم وقت ــذاإ ك ــان جممعـ ـان لل ائـ ـرين
والقاصدين حع من املذاه األخرى يف املناسبات واألعياد الدينية.
 -56كتاب احلوادل.133 :
.44-45 :
 -55ينرر :كتاب احلوادل ،188 :تاري اإلمامن الكاظمن
 ،أحـد علمـاء
 -54هو صف الدين أبو جعفر حممد بن مع ّد يرجـ يف نسـب إىل اإلمـا موسـ الكـاظو بـن جعفـر الصـادت
اإلمامية  ،عام ،فاضل ،حمدل ،فقي  ،كان حيان سنة 424هـ( .ينرر :أمل اآلمل 703/1 :رقو  ،919خا ة املستدرإ612/1 :
 -53مرآة ال مان.557/26 :
 -58ينرر :أعيان الشيعة.520/1 :
 -59سري أعال النبالء.299/11 :
 -40ينرر :احلياة العلمية يف بغداد من خالس كتاب املنترو يف تاري امللوإ واألمو.274 :
 -42الوايف بالوفيات.268/28 :
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ويف الــار اجلان ـ االجتمــاع أيض ـان كــان يف املشــهد الكــاظم حينةــذ َمــن يهــتو باأليتــا  -ال ســيما
العلــوين مــنهو  -بشــكل يشــب إىل حــد كبــري (دار األيتــا يف الوقــت احلاضــر ،ويلكــد ذلــك روايــة لويلــة
مفادها أن الواير مليد الدين بن برا القم ( 41لل من يفلوك يف ليلة من الليا حـالوة النبـات ،فعمـل
(47
املطهر ،ففعل ذلك.
صحون متعدد منها ،وكلّف بتوايعها عل األيتا العلوين يف الصحن الكاظم
ّ
وايادة عل ذلك أكد بعت البـاح ن علـ اشـتماس منطقـة مقـابر قـري يف أخريـات الــعصر العباسـ
علـ (بيمارســتان (« 46فيـ األدويــة واالشـربة واملعــاجن»( . 45وبــذلك تكــون هــذ املنطقــة خــالس الــعصر
العباس قد شهدت تطورات سريعة وعل مجي األصـعدة ،ويف ذلـك قـاس الشـي حممـد حسـن آس ياسـن
(ت 2613هـ «:أن هذ األرض سارت ةط سريعة يف لري االادهار ،فانتقلـت – يف فـرتة قصـرية مـن
عمــر ال مــان – مــن مقــربة خاصــة ببــين هاشــو أو القرشــين واألش ـرا مــن النــا إىل مشــهد ااهــر خــاص
باإلمــامن الكــاظو واجلـواد  ،ت إىل حملــة مــن حمــالت بغــداد العــامرة املشــهورة ،وأخـريان إىل مدينــة قائمــة
(44
بنفسها فيها كل معام املدن ومرافقها الرئيسة».
وهكذا ينتهـ الــعصر العباسـ ومنطقـة مقـابر قـري – كمـا يصـفها يـاقوت احلمـوي « -حملـة عـامرة،
(43
ذات سور ،مفردة».
وما تقد من توس يف االستيطان والعمران واخلدمات هلذ املنطقة يعد ملشـران يعتـد بـ كتـاري تقـريا
النفرادهــا عــن بغــداد وحتوهلــا إىل بلــدة ذات كيــان خــاص ،هــذا فض ـالن عــن أن بغــداد نفســها منــذ القــرن
اخلامس اهلجري أخذت تشهد الك ـري مـن الفـأ واالضـطرابات والكـوارل الـي خلفـت الك ـري مـن اخلـراب
والدمار( ، 48األمر الذي انعكس سلبان عل انكماشها وضمورها.
كما أضا البعت دلـيالن آخـر بقولـ « :وملـا كـان تعيـن النقبـاء اخلاصـن باملشـهد الكـاظم قـد ابتـدأ
ّ
(49
من أوائل القرن اخلامس وم يكن قبل ذلك فهو يشعر ببدء انفراد الكاظمية مقران لسكناها».

حممــد بــن عبــد الكــر بــن بــرا ،املقــدادي القم ـ  ،الــواير ،كــان كاتب ـان ســديدان ،حمب ـان
حممــد بــن ّ
 -41هــو أبــو احلســن مليّــد الــدين ّ
للفضالء ،وناب للواارة سنة 596ه ـ واصـبع مقربـان لل ليفـة الناصـر لـدين ا) العباسـ  ،وم يـ س يف عل ٍّـو مـن شـتن  ،إىل أن كبـا بـ جـواد
وسـجن بــدار اخلالفـة ســنة 419هــ ،ومــات ســنة 470هــ( .ينرــر :الـوايف بالوفيــات 218 /2 :ـ ،219األنـوار الســالعة يف
سـعد  ،ف
فعـ س ف
املائة السابعة230 :
 -47ينرر :تبصرة الو فيمن رأى القائو املهدي  179 :اهلام .
 -46البيمارســتان :لفــظ فارس ـ مركـ مــن (بيمــار ومعناهــا :مـريت ،و(ســتان ومعناهــا :دار أو حمــل ،فتصــبع دار امل ـريت أي
املستشف ( .ينرر :معجو املصطلحات واأللقاب التارنية94 :
 -45مقابر قري أو الكاظمية.268 :
 -44حملات من تاري الكاظمية.26 :
 -43معجو البلدان.704/2 :
 -48ينرر :مناق بغداد.77 :
 -49مقابر قري أو الكاظمية.268 :
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المبحث الثاني :تسمياتها:
ـين
شرفها باحتضـان رمـس قـرة عي ََّ
لقد مرت تسميّة هذ البقعـة املباركـة عـرب مسـرية التـاري  ،ومـن قَـْبـل ت ـ ّ
وفلذيت كبـد  ،اإلمامـان اهلمامـان الكـاظو واجلـواد  ،بعـدة مراحـل ،ولكـل مرحلـة ا هـا الـي
النا
عرفت ب  ،وقد أشار الشي حممد السماوي إىل عـدد مـن هـذ التسـميات يف ارجواتـ املعرفـة بــ( :صـدى
قائالن:
الفلاد إىل مح الكاظو واجلواد
ضى ال ا ا ا ا ندهر علا ا ا ااى ا ا ا ا ااا
ث ا ا ا ا ـم ما ا ا ا ا َ
نزل ا ا ا ا ا ااوا األ ب ا ا ا ا ا ااا َ ثا ا ا ا ا ا ا ـم الكو ا ا ا ا ا ا ا ن
ث ا ا ا ا ا ا ا ـم أبا ا ا ا ا ا ااو ج فا ا ا ا ا ا ا َار َام الننقل ا ا ا ا ا ا ا ن
اداد لا ا ا ا ا ا ااه وب نخ ا ا ا ا ا ا ا
ااز بغا ا ا ا ا ا ا َ
ام ا ا ا ا ا ا ا َ
الخم ا ا ا ا ااي واأل ب ن ا ا ا ا ااا
ا ا ا ا ااي س ا ا ا ا اان
ن

وملَا ا ا ا ا ا ا َ األما ا ا ا ا ا ا َار بَنا ا ا ا ا ا ااو ال بنا ا ا ا ا ا ااا
ا ا ا ااي ضا ا ا ا ا نف أ ما ا ا ا ا هره ا ا ا ااا م رو ا ا ا ا ا ن
م ا ا ا ا ا ا َ الفا ا ا ا ا اارات لضا ا ا ا ا اافاف دجل ا ا ا ا ا ا ن
و ا ا ا ا ااا َ منها ا ا ا ااا للملا ا ا ا ااوك الن نخ ا ا ا ا ا
ومئا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نخوا (أع ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا)

وج لا ا ا ا ا ا ا ا ن (مقب ا ا ا ا ا ا اار الش ا ا ا ا ا ا ااو زي)
وه ا ا ا ا ا َاي اثن ا ا ا ا ااان لق ا ا ا ا ااري الك نب ا ا ا ا اارى
ن
وتلا ا ا ا َ ا ا ا ا ا ن عنا ا ا ا َد (ب ا ا ااا النا ا ا ناب )
َص ا ا ا ا ا ا ا ا ااق قط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ ألم ج ف ا ا ا ا ا ا ا ا اار
ل ن
س ا ا ا ا ا ا ا ا ا نام ن مقا ا ا ا ا ا ا ا ا ااابرا تا َنا ا ا ا ا ا ا ا ا ااون
ضى اإلما ااام موسا ا َاى الك ا اااظم
حنا ااى قا ا ا َ
ل ا ا ا ا اادى ال ا ا ا ا اانالث والنم ا ا ا ا ااا َ س ا ا ا ا اان ن
الجا ا ا ا ا ا ااواد
ثا ا ا ا ا ا ا ـم قا ا ا ا ا ا ا ا َ
ضى محما ا ا ا ا ا ااد ن
وأزها ا ا ا ا اار المشا ا ا ا ا ا َاهد ا ا ا ا ا ااي با ا ا ا ا ااد ي
َ
س ا ا ا ا نامَ ن (مش ا ا ا ااهد ب ا ا ا ااا الن ا ا ا ااب )
و(المش ا ا ا ااهد الغرب ا ا ا ا ُّاي) ما ا ا ا ا ن بغ ا ا ا ااداد
و(مشا ا ا ا ا ااهد الكا ا ا ا ا اااظم) نأو بال نن ا ا ا ا ا ا ن

مقب ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار للمنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الجه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااز
الصا ا ا ا ا ا ا ا ااغرى
تريب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ولسا ا ا ا ا ا ا ا ااواها ُّ
با ا ا ا ااا ل ا ا ا ا ااب الخ ا ا ا ا اال ثَا ا ا ا ا ـم َم نبنا ا ا ا ااي
ارت بها ا ا ا ااا ما ا ا ا ا َاا اب ا ا ا ا ا أ أ با ا ا ا اار
وقبا ا ا ا ا ن
باس ا ا اام ق ا ا ااري أ ح ا ا ااث ه ا ا ااا ت ا ا ااد َ
وحلـها ا ا ا ا ا ا ا ااا واح لـها ا ا ا ا ا ا ا ااا األعا ا ا ا ا ا ا ا اااظم
والمئ ا ا ا ا ا ا ا ا ا الماض ا ا ا ا ا ا ا ا ا المق ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن
ظم األحفا ا ا ا ا ا ا اااد واألجا ا ا ا ا ا ا ااداد
ا ا ا ا ا ا ا ااا َ
وذاك ا ا ا ا ااي الا ا ا ا ا ا شر ي ا ا ا ا ا والمئَا ا ا ا ا
َ
و ا ا ا ااه ع ا ا ا ا ن لف ا ا ا ا القبا ا ا ااو اس ا ا ا ا غني
ما ا ا ا ا ا ااا تا ا ا ا ا ا ااراه أع ا ا ا ا ا ا ا األ ا ا ا ا ا ا ااهاد
وتلبا ا ا ا ا بالك ا ا ا اااظم ال س ا ا ا اام ()70
ن
ن
ن

 ...إىل أن قاس:

وهنا نتطرت بش ء من االختصار إىل كل اسو من األ اء الي فعرفت ها مقابر قري :

1د (قُطرَبَل) و(طسوّج قُطرَبَل):

كانــت منطقــة الكاظميــة مــن األرضــن القدميــة املســكونة التابعــة للكيشــين كمــا تقــد  ،وم يــتو الع ــور
علـ اســو هلـا يف ع ـصرهو وال عصــور مـن حكمـوا قـبلهو كاألكــدين والبــابلين ،وال يف ع ـصر مــن حكمـوا
طربَـل  ،وهـذا يـدس
من بعدهو كالكلدانين واألمخينين ،وإمنـا هنـاإ ا ـان هلـا يشـب األ ـاء اليونانيـة وهـو (قف َ
عل أن االسو كان معروفان يف أواخر القرن الراب قبل امليالد ،وهو القرن الذي نشتت في دولة السـلوقين
(32
اليونانين.
 -30ينرر :صدى الفلاد 5 :ـ .4
 -32ينرر :موسوعة العتبات املقدسة /قسو الكاظمن.20/2 :
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ال دد31 :

وما ي ّدس عل ذلك ،اخلرب الذي اورد صاح كتاب احلوادل يف أحدال سنة (462هـ وهو الع ور
عل دراهو يونانيـة إىل الغـرب اجلنـوي مـن هـذ املنطقـة والـي تعـر ب ـ (مقـربة الشـهداء – املـار ذكرهـا -
(31
عندما حفروا يف هذ املقربة لدفن أحد املتوفن.
كما وجدت يف سنة (463هـ نقود يونانية لولـة مـ نقـود غريهـا ،وذلـك أثنـاء حفـر أسـس لعمـارة
(37
جديدة ملرقد اإلمامن الكاظمن .
طربَل أي كورة قطربل ،وكانت تروى
ّأما يف أيا الساسانين فقد عرفت منطقة الكاظمية بـ ّ
(لسو قف َ
لسـو قطربـل
من فر يتفرع من اجلان األمين من دجلة والذي يعر بنهر دجيل ،كما كان يفصل بـن ّ
ولسو بادوريا فر الـ صراة الذي يت ل من فر عتي يتخذ ماء من الفرات ،وعر يف أيا الساسانين
ّ
بإس ــو ف ــر (رفي ــل  ،ويف أي ــا العباس ــين وبع ــدهو ع ــر بإس ــو (ف ــر عيسـ ـ نس ــبة إىل عيسـ ـ ب ــن علـ ـ
(36
(ت246هـ عو أي جعفر املنصور.
5د (الشونيزية):

كما فّيت منطقة الكاظمية أيضان بـ (الشوني ية  ،وقد ذكرها ياقوت احلموي قائالن« :الشوني ية :مقربة
(35
ببغداد باجلان الغري ،دفن فيها مجاعة ك رية من الصاحلن».
و ّأما اخلطي البغدادي (ت 647هـ فقد ب ّـن سـب هـذ التسـمية ،إذ قـاس « :عـت بعـت شـيوخنا
يقــوس :مقــابر ق ـري كانــت قــدميان تعــر مبق ـربة الشــوني ي الصــغري ،واملقــربة الــي وراء التوثــة تعــر مبقــربة
الشوني ي الكبري ،وكان أخوان يقاس لكل واحد منهما الشوني ي ،فدفن كل واحد منهما يف إحدى هاتن
(34
املقربتن ونسبت املقربة إلي ».
ويرى الدكتور (مصطف جواد أ ّن اخلل واضع يف هذا اخلرب ،باعتبار أ ّن املنصور هـو ّأوس مـن جعـل
هذ املنطقة مقربة ،ولو كانت تعر بـ (مقربة الشوني ي الصغري ل فذكر افا كانت مقربة قبل اختاذ املنصـور
هلا ،ولـورد ذكرهـا علـ األقـل يف خـرب وفـاة ابنـ جعفـر األكـرب ،ولقيـل إنـّ دفـن يف مقـربة الشـوني ي الصـغري
الي عرفت بعد ذلك مبقربة قري أو مقابر قري .
وعلـ الــرغو مــن ذلــك ،يرهــر أ ّن العامــة قــد اعتــادوا علـ هــذ التســمية ،لــذلك كانــت تســم مقــابر
ق ـري أحيان ـان بـ ـ (مقــربة الشــوني ي الصــغري لتميي هــا عــن (مقــربة الشــوني ي الكبــري الــي دفــن فيهــا شــي
(33
الصوفية الشي جنيد البغدادي (ت 198هـ .

 -31ينرر :كتاب احلوادل.121 :
 -37ينرر :كتاب احلوادل.188 :
 -36ينرر :موسوعة العتبات املقدسة /قسو الكاظمن.20/2 :
 -35معجو البلدان736 /7 :ا وينرر :مراصد االلالع.812/1 :
 -34تاري بغداد.276/2 :
 -33ينرر :دليل خارلة بغداد املفصل.200 :
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قــاس احلمــوي« :مقــابر ق ـري ببغــداد ،وه ـ مقــربة مشــهورة وحملــة فيهــا خل ـ ك ــري ،وعليهــا ســور بــن
احلربية ومقربة أمحد ابن حنبل  ،واحلر الطاهري ،وبينها وبن دجلة شوط فر جيد ،وه الـي فيهـا
قرب موس الكاظو بن جعفر الصادت بن حممد الباقر بـن علـ ايـن العابـدين ابـن اإلمـا احلسـن بـن علـ
بــن أي لالـ  ،وكــان أوس مــن دفــن فيهــا جعفــر األكــرب بــن املنصــور أمــري املــلمنن يف ســنة ( ، 250وكــان
(38
املنصور أوس من جعلها مقربة لّما ابتق مدينت سنة (.» 269
وأ ّن الســب يف تســميتها مــن قِبــل املنصــور ب ـ (مقربة قـري أو (مقــابر قـري نســبة إىل قبيلتـ ق ـري ،
ولتكون مقربة خاصة مبوت قري فق كالعباسين والعلوين ،فقد ذكـر اإلربلـ «وكانـت هـذ املقـربة لبـين
(39
هاشو».
(80
ولكن هذا الـشرط م فحيافَظ علي بعد ذلك ،إذ فدفن فيها أبـو يوسـف القاضـ وم يكـن قرشـيان كمـا
هو معلو  ،ت تواىل الدفن فيهـا مـن اهلـامشين – كاإلمـامن الكـاظمن  -ومـن غـريهو ،كمـا أشـار إىل
هذا املعق الشي املفيد عند وصف ملقابر قري قـائالن« :وكانـت هـذ املقـربة لبـين هاشـو واألشـرا مـن
(82
النا قدميان».
وكذلك اخلطي البغدادي بقول « :باجلان الغري يف أعل املدينة (مقابر قري  ،دفن ها موس بن
(81
جعفر بن حممد ابن عل بن احلسن بن عل بن أي لال  ،ومجاعة من األفاضل مع ».
 4د (مشهد الكاظم

) و (مشهد موسى بن جعفر

):

تســمية قدميـة معروفـة وقــد وردت يف العديـد املصـادر ،مــن ذلـك مـا روا الشــي
(مشـهد الكـاظو
حممد بن حبر الشيباين ،قاس« :وردت كربالء سنة ست ومثانن ومائتن،
الصدوت (ت782هـ بسند إىل ّ
فلما
قاس :وارت قرب غري رسوس ا)
 ،تّ انكفتت إىل مدينة السال ّ
متوجهان إىل (مقابر قري ّ ...
واستنش ــقت نس ــيو تربت ـ املغم ــورة م ــن الرمح ــة ،احملفوف ــة حب ــدائ
وص ــلت منه ــا إىل (مش ــهد الك ــاظو
(87
الغفران ،أكببت عليها بعربات متقالرة وافرات متتابعة.»...
(86
كما ذكر هذ الرواية أيضان حممد بن جرير الطربي الشيع وهو من أعال القرن الراب اهلجري.
وأيضـان مـا ذكــر السـيّد ابــن لـاو (ت 446ه ـ يف أك ـر مـن موضـ  ،ومنـ مــا ورد يف معـرض كالمـ
(85
عن نس ة عتيقة من كتاب (املالحو للبطائح  ،مبينان ان وجدها يف خ انة «مشهد الكاظو ».
 -38معجو البلدان247/5 :ا وينرر :مراصد االلالع.2195/7 :
 -39كشف الغمة.13/7 :
 -80هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيو بن حبي  ،كان معروفـان حبفرـ للحـدي  ،ت لـ أبـا حنيفـة النعمـان فتفقـ وغلـ عليـ
الرأي وجفا احلدي  ،وال املهدي العباس القضاء يف بغداد ،فبق كذلك إىل حن وفات سنة ت 281هـ( .ينرر :الطبقـات الكـربى:
 ،770/3لبقات خليفة بن خياط427 :
 -82اإلرشاد.167/1 :
 -81تاري بغداد.271/2 :
 -87كماس الدين623 :
 -86ينرر :دالئل اإلمامة.689 :
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وكــذلك الــذها يف تارن ـ  ،قــاس يف ح ـوادل ســنة (580ه ـ « :جعــل اخلليفــة الناصــر (مشــهد موس ـ
(84
الكاظو أمنان ملن الذ ب ».
فضـالن علـ مــا تقــد فقــد ذكــر هــذ التســمية كــل مــن الصــفدي والكتــا املتوفيــان ســنة (346ه ـ  ،يف
تويف سنة (431هـ ودفن يف «مشهد الكاظو»(، 83
ترمجة اخلواجة نصري الدين الطوس  ،مشريان إىل أن ّ
(88
كما ورد أيضان باسو «مشهد الكاظو موس » .
وكذلك صاح كتاب احلوادل الذي ذكر يف احدال سنة (462هـ قائالن« :ويف ساب عـشر رج
»( ، 89وكرر هذ التسمية يف اك ر من مكـان يف
املبارإ قصد اخلليفة ايارة (مشهد موس بن جعفر
(90
كتاب .
يدس عل أ ّن هذ التسمية أفللقت عل هذ البقعة املباركة قـدميان علـ
إىل غري ذلك من املصادر ،يفا ّ
ساكناها أفضل الصالة والسال .
 2د (مشهد باب التنب):

ذكر ياقوت احلموي قائالن« :باب التنب :اسو حملـة كبـرية كانـت ببغـداد علـ اخلنـدت بـإااء قطيعـة أ
جعفر ،وه اآلن خراب صحراء ي رع فيها ،وها قرب عبد ا) بن أمحد بن حنبل  ...وبلصـ هـذا املوضـ
(مقابر قري الي فيها قرب موس الكاظو بن جعفر الصادت بن حممد البـاقر بـن علـ ايـن العابـدين ابـن
اإلما احلسن ابن اإلما عل بن أي لال رض ا) عـنهو ،ويعـر قـرب بــ(مشهد بـاب التـنب مضـا
(92
إىل هذا املوض ».
ويتّض ــع هن ــا إن (مق ــابر قـ ـري ه ـ غ ــري (مق ــربة ب ــاب الت ــنب  ،وإن اتّص ــا األوىل بال اني ــة ال يع ــين
احتادتا ،لذا علّ الدكتور مصطف جواد عل ذلك مبينان أ ّن يف تسمية يـاقوت احلمـوي (مقـابر قـري ب ـ
(مقربة باب التنب تسامع ،بل كاونا فاملقربتان تلفتان وإن كانتا متجاورتن ،فقرب عبد ا) بن أمحد بن
حنبل أوىل أن يسم بتلـك التسـميةا ألنـ كـان يف تلـك املقـربة نفسـها ،وأمـا قـرب اإلمـا موسـ بـن جعفـر
(91
وبـ(املشهد الكاظم .
فهو املعرو بـ(مشهد اإلما موس بن جعفر
وعلـ الــرغو مــن عــد االشـرتاإ املكــاين للمقربتــن إال إن النــا تعــارفوا علـ تســمية (مقــابر قـري ب ـ
(مشهد باب التنب وألَفوها من قبل عصـر ياقوت احلموي (ت 414هـ  ،فهـذا السـمعاين (ت 541ه ـ ،

 -85ينرر :إقباس األعماس.224/7 :
 -84تاري اإلسال  ،58 /60 :وينرر :سري أعال النبالء.105/11 :
 -83ينرر :الويف بالوفيات :252/2 :فوات الوفيات.154/1 :
 -88الوايف بالوفيات.103/9 :
 -89ينرر :كتاب احلوادل.127 :
 -90ينرر :كتاب احلوادل.188 ،184 ،121 :
 -92معجو البلدان.703/2 :
 -91ينرر :موسوعة العتبات املقدسة /قسو الكاظمن.16/2 :
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قد أشار إىل ذلك قبل  ،كما ّبن إن املـشر عل املشهد الكاظم املقد يعر بـ «نقي مشهد باب
(97
التنب».
قــائالن:
ويشــري الســمعاين أيض ـان يف مكــان آخــر مــن كتاب ـ يف معــرض كالم ـ عــن اإلمــا الكــاظو
«ومشهد ببغداد مشهور ي ار ،يقاس ل ( :مشهد باب التنب  ،ويقـاس لـ ( :مقـابر قـري أيضـان ،ارتـ غـري
(96
مرة م ابن ابن حممد بن الرضا عل بن موس » .
6د (املشهد الةربي):

م تكن هذ التسمية معروفة ومشهورة كسـابقاكا ،وم نقـف  -حبـدود مـا أللعنـا عليـ مـن املصـادر -
ـلرخ ابــن األثــري (ت 470ه ـ عنــد ذكــر حلـوادل ســنة (669ه ـ  ،ومنهــا حادثــة
علـ مــن ذكرهــا ســوى املـ ّ
ف دار فقي الشيعة الشي الطّوس بالكرخ ،قاس« :وفيها فبت دار أي جعفر الطوس بالكرخ  -وهو
(95
فقي اإلمامية  -وأخذ ما فيها ،وكان قد فارقها إىل (املشهد الغري ».
قبــل ابــن
أقــوس :مبــا إننــا م نع ــر علـ مــن أللـ اســو (املشــهد الغــري علـ (مشــهد الكــاظمن
األثري ،فمن احملتمل أن يكون هو َمن أوجد هـذ التسـميّة ،ومبـا إ ّن املشـهد الكـاظم املطهـر هـو مـن أبـرا
املعام يف اجلان الغري من بغداد ،لذا اصطلع علي هذا االسو ،وا) أعلو.
 7د (الكاظمية) و(الكاظمني

):

عـر مرقــد اإلمـامن يف بغــداد يف عصـرنا هــذا عنـد العامــة بــ(الكاظمية أو(الكــاظو نسـبة إىل اإلمــا
موسـ بــن جعفــر الصــادت امللقـ بالكــاظو  ،وعرفــت بــ(الكاظمن أيضـان بالت نيــة تقــديران علـ (بلــدة
الكاظمن  ،وعل الرغو من أ ّن ت نية التغلي قد جرت عند العرب علـ تقـد األقـل شـهرة أو فضـالن أو
كربان كقوس (القمرين للشمس والقمـر ،ولكـن العامـة م يقولـوا (اجلـوادين إال نـادران ،وذلـك رعايـةن لـألدب
يف تقد اإلما موس الكاظو عل حفيد حممد اجلواد بـن اإلمـا علـ الرضـا ابـن اإلمـا موسـ الكـاظو
(94
.
الخعصة:
ميكن أن نوج أهو ما جاء يف هذا البح مبا يتيت:
 .2مدينة الكاظمية املقدسة حاليان ،أو ما تسم بـعت أج ائها قدميان بــ(مقابر قـري بلـدة قدميـة ،لعـ
موقعها اجلغرايف وأتيتها الدينية أثران مهمان يف تتسيسها.
 .1يفعتقد أن (عقرقو ه األثر األوس الذي مت التوصل إلي يف أصل هذ املدينة.
 -97األنساب.128/5 :
 -96األنساب.604/5 :
 -95الكامل يف التاري .478/9 :
 -94ينرر :موسوعة العتبات املقدسة /قسو الكاظمن.9/2 :
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.7
.6
.5
.4
.3

ولــت هــذ األرض عنــدما رج ـ مــن حماربــة

هنــاإ مــا يــدس عل ـ أن اإلمــا عل ـ بــن أي لال ـ
اخلوار يف النهروان ،وأقا إىل جوارها.
أن املنصــور العباس ـ هــو أوس َمــن جعلهــا مقــربة وأ اهــا ب ــ(مقابر ق ـري  ،وأوس مــن دفــن فيهــا ابن ـ
األكرب سنة (250هـ  ،ت تواىل الدفن فيها.
اكتسبت هـذ البقعـة وألوس مـرة يف تارنهـا أتيـة وقدسـية خاصـة يف نرـر املسـلمن عمومـان وحمـا آس
حتديدان بعد أن تـشرفت بضو جسدي اإلمامن الكاظمن .
البيت
كان لعدد مـن اخللفـاء والسـاللن ووارائهـو وبعـت امليسـورين مـن أهـل اخلـري والصـالم أثـران بـاراان يف
توسعة املشهد املطهر وحميط .
فعرفــت هــذ البقعــة املباركــة عــرب مســرية التــاري  ،بعــدة أ ــاء هـ  :قطربــل ،والشــوني ية ،مقــابر ق ـري ،
مشهد ا لكاظو  ،مشهد باب التنب ،املشهد الغري ،والكاظمية.
قائمة المصادر والمراجع:

.2
.1
.7
.6
.5
.4
.3
.8

أوالً :املصادر واملرجع:

األخبــار الطـواس :ألي حنيفــة أمحــد بــن داود الــدينوري (ت 181ه ـ  ،حتقيـ  :عبــد املــنعو عــامر ،دار
احياء الكت العري/القاهرة ،ط. 2940/2
اإلرشاد يف معرفة حج ا) عل العباد :ألي عبد ا) حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي
املعـ ـ ــرو بالشـ ـ ــي املفيـ ـ ــد (ت627هـ ـ ـ ـ  ،حتقي ـ ـ ـ  :ملسسـ ـ ــة آس البيـ ـ ــت لتحقي ـ ـ ـ ال ـ ـ ـرتال ،دار
املفيد/بريوت ،ط2626/1هـ.
إعــال الــورى بــتعال اهلــدى :ألي عل ـ الفضــل بــن احلســن الطربس ـ (ت568هـ ـ  ،حتقي ـ ونـ ـشر:
إلحياء الرتال/قو املقدسة ،ط2623/2هـ .
ملسسة آس البيت
أعي ـ ــان الش ـ ــيعة :حملس ـ ــن األم ـ ــن الع ـ ــامل (ت2732ه ـ ـ ـ  ،حتقيـ ـ ـ  :حس ـ ــن األم ـ ــن ،دار التع ـ ــار
للمطبوعات/بريوت( ،د.ط (/د.ت .
اقبــاس االعمــاس :لرض ـ الــدين عل ـ بــن موس ـ بــن جعفــر بــن لــاو (ت446هـ ـ  ،حتقي ـ  :ج ـواد
القيوم األصبهاين ،مكت االعال االسالم  ،ط2626/2هـ.
أمل اآلمـل :حملمـد بـن احلسـن ،املعـرو بـاحلر العـامل (ت2206ه ـ  :حتقيـ  :السـيد أمحـد احلسـيين،
دار الكتاب اإلسالم ( ،د.ط (/د.ط .
األنساب :ألي سعد عبد الكر بن حممد بن منصور السمعاين (ت541هـ  ،حتقي  :عبـد ا) عمـر
البارودي ،دار اجلنان /بريوت ،ط2608/2هـ.
األن ـوار الســالعة يف املائــة الســابعة :آلقــا ب ـ رإ الطه ـراين (ت2789هـ ـ  ،دار إحيــاء ال ـرتال العــري/
بريوت ،ط2670/2هـ.
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 .9البداية والنهاية :ألي الفداء إ اعيل بن ك ري الدمشق (ت336هـ  ،حتقي  :عل شريي ،دار إحياء
الرتال العري /بريوت ،ط2608 /2هـ.
 .20البلدان :ألي بكر أمحد بن حممد بن إسحات اهلمذاين املعرو بـابن الفقي (ت760هـ  ،دار إحياء
الرتال العري /بريوت ،ط2608/2هـ.
 .22تـ ــاري اإلسـ ــال ووفيـ ــات املشـ ــاهري واألعـ ــال  :ألي عب ـ ــد ا) حممـ ــد بـ ــن أمحـ ــد بـ ــن ع مـ ــان ال ـ ــذها
(ت368هـ  ،حتقي  :عمر عبد السال تدمري ،دار الكتاب العري /بريوت ،ط2603/2هـ.
 .21تاري بغـداد :ألي بكـر أمحـد بـن علـ املعـرو باخلطيـ البغـدادي (ت647ه ـ  ،حتقيـ  :مصـطف
عبد القادر عطا ،دار الكت العلمية /بريوت ،ط2623/2هـ.
 .27تــاري الطــربي :الي جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي (ت720هـ ـ  ،ملسســة األعلم ـ للمطبوعــات/
بريوت ،الطبعة املقابلة عل النس ة املطبوعة يف ليدن سنة (2193هـ ( ،د.ط (/د.ت .
 .26تاري الدولة الفارسية يف العرات :لعل ظريف األعرم  ،مطبعة الفرات/بغداد( ،د.ط 2764/هـ.
 .25تـ ـ ــاري الكاظميـ ـ ــة :حملمـ ـ ــد أمـ ـ ــن األسـ ـ ــدي ،مراجعـ ـ ــة وتعلي ـ ـ ـ  :عبـ ـ ــد الكـ ـ ــر الـ ـ ــدباا ،دار الـ ـ ــورات
للنشر/بريوت ،ط. 1027/2
 .24تــاري تـ ـصر الــدوس :لغريغــور امللط ـ املعــرو ب ــابن العــربي (ت485هـ ـ  ،دار امليســرة /بــريوت،
ط(/2د.ت .
 .23تــاري املشــهد الكــاظم  :حملمــد حســن آس ياســن (ت 2613هـ ـ  ،مطبعــة املعــار  /بغــداد ،ط/2
2783هـ .
 .28ت ـبصرة الــو فــيمن رأى القــائو املهــدي  :هلاشــو البحـراين (ت 2203ه ـ حتقيـ ونشــر :ملسســة
املعار اإلسالمية /قو ،ط2622/2هـ.
 .29جتارب األمو :البن مسكوي أمحد بن حممد (ت 612هـ  ،حتقي  :أبو القاسو إمـام  ،دار سـروش/
لهران ،ط2611 /1هـ.
 .10كذي األحكا يف شرم املقنعة :ألي جعفر حممد بن احلسن الطوس (ت640هـ  ،حتقي  :السـيد
حسن اخلرسان ،دار الكت اإلسالمية /لهران ،ط2790/6هـ.
 .12خا ــة مســتدرإ الوســائل :للمــرياا حســن بــن حممــد تق ـ بــن عل ـ النــوري الطّربس ـ (ت2710ه ـ ،
حتقي ونـشر :ملسسة آس البيت إلحياء الرتال /قو املقدسة ،ط2625 /2هـ .
 .11دالئــل اإلمامــة :حملمــد بــن جريــر الطــربي الشــيع (مــن أعــال القــرن الراب ـ اهلجــري  ،حتقي ـ  :قســو
الدراسـات اإلســالمية يف ملسســة البع ــة ،مركـ الطباعـة والنشــر يف ملسســة البع ــة/قو املقدســة ،ط/2
2627هـ.
 .17دلي ــل خارل ــة بغ ــداد املفص ــل :مص ــطف جـ ـواد وال ــدكتور أمح ــد سوس ــة ،مكتب ــة احلض ــارات/بريوت،
(د.ط 2738 /هـ.
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 .16سـري أعــال النــبالء :لشــمس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن ع مــان الــذها (ت368ه ـ  ،حتقيـ  :شــعي
األرنلوط وآخرين ،ملسسة الرسالة/بريوت ،ط2627/9هـ .
 .15ص ــدى الف ـلاد إىل مح ـ الك ــاظو واجل ـواد :حملم ــد ب ــن ل ــاهر الس ــماوي (2730ه ـ ـ  ،مطبع ــة الغ ــري/
النجف األشر  ،ط2740/2هـ.
 .14لبقــات خليفــة بــن خيــاط :ألي عمــرو خليفــة بــن خيــاط العصــفري البصــري (ت160ه ـ  ،حتقي ـ :
سهيل اكار ،دار الفكر /بريوت( ،د.ط 2626 /هـ .
 .13الطبق ـ ـ ــات الك ـ ـ ــربى :حملم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن س ـ ـ ــعد ب ـ ـ ــن مني ـ ـ ـ ال ه ـ ـ ــري (ت170ه ـ ـ ـ ـ  ،دار ص ـ ـ ــادر /ب ـ ـ ــريوت،
(د.ط (/د.ت .
 .18العرات يف التاري  :جمموعة باح ن ،بغداد( ،د.ط . 2987/
 .19العرات قدميان وحدي ان :لعبد الراات احلسين(ت2628هـ  ،دار اليقرة العربية /بغداد ،ط2603 /7ه.
 :لغيــال الــدين عبــد الكــر بــن أمحــد بــن ل ـاو
 .70فرحــة الغــري يف تعيــن قــرب أمــري املــلمنن عل ـ
احلســين (ت497هـ ـ  ،حتقي ـ  :حتســن املوســوي ،مرك ـ الغــدير للدراســات اإلســالمية /قــو املقدســة،
ط2629 /2هـ .
 .72الفصــوس املهمــة يف معرفــة األئمــة  :البــن الصــباا علـ بــن حممــد بــن أمحــد املــالك (ت855ه ـ ،
حتقي  :سام الغريري ،دار احلدي للطباعة والنشر/قو املقدسة ،ط2611/2هـ.
 .71فـوات الوفيــات :حملمــد بــن شــاكر بــن أمحــد الكتــا (ت346ه ـ  ،حتقيـ  :علـ حممــد بــن يعــوض ا)
وعادس أمحد عبد املوجود ،دار الكت العلمية /بريوت ،ط2612/2هـ.
 .77كامل ال يارات :ألي القاسو جعفر بن حممد بن قولوي القم (ت748هـ  ،حتقي  :جواد القيّوم ،
ملسسة نـشر الفقاهة/قو املقدسة ،ط2623/2هـ .
 .76الكامل يف التاري  :ألي احلسن عل بن أي الكر حممد بـن حممـد ابـن األثـري (ت470ه ـ  ،الناشـر:
دار صادر ودار بريوت /بريوت( ،د.ط 2784/هـ.
 .75كتـاب احلـوادل :ملللـف مـن القــرن ال ـامن اهلجـري ،حتقيـ  :بشـار عـواد معـرو وعمـاد عبـد الســال
ر و  ،انتشارات رشيد/قو املقدسة ،ط2614/2هـ.
األئمـ ـ ــة  :ألي احلس ـ ــن عل ـ ـ ـ ّ ب ـ ــن عيس ـ ـ ـ ب ـ ــن أي الف ـ ــتع اإلربل ـ ـ ـ
 .74كش ـ ــف الغم ـ ــة يف معرف ـ ــة ّ
(ت497هـ  ،دار األضواء /بريوت ،ط2605 /1هـ.
 .73كماس الدين و ا النعمة :ألي جعفر حممـد بـن علـ بـن احلسـن بـن بابويـ القمـ املعـرو بالشـي
الص ــدوت (ت782ه ـ ـ  ،حتقي ـ ـ  :علـ ـ أك ــرب الغف ــاري ،ملسس ــة ال ـ ـنشر اإلس ــالم التابع ــة جلماع ــة
املدرسن/قو املقدسة( ،د.ط 2605/هـ.
 .78الكــق واأللقــاب :لعبــا بــن حممــد رضــا القمـ (ت2759ه ـ ،تقد  :حممــد هــادي األميــين ،مكتبــة
الصدر/لهران( ،د.ط 2789/هـ.
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مالم م تا يخها وتسم اتها ح ى هاي الدول ال باسن

 .79امل تصر يف أخبار البشر(تاري أي الفداء  :لعماد الدين أي الفداء إ اعيل بن عل بن حممود (ت
371هـ  ،دار املعرفة/بريوت( ،د.ط (/د.ت .
 .60مرآة ال مان يف تاري األعيان :ليوسف بن ق أوغل املعرو بـس ابن اجلواي (ت 456هـ  ،حتقي :
كامل سلمان اجلبوري ،دار الكت العلمية /بريوت ،ط2676/2هـ.
 .62مراصد االلّالع :لصف الدين عبد امللمن بن عبد احل البغدادي (ت379هـ  ،حتقيـ  :علـ حممـد
البجاوي ،دار اجليل/بريوت ،ط2621/2هـ .
 .61مرو الذه ومعادن اجلوهر :ألي احلسن عل بن احلسن املسعودي (ت764هـ  ،دار اهلجرة /قو
املقدسة ،ط2606 /1هـ .
 .67معجــو األدبــاء :ليــاقوت بــن عبــد ا) احلمــوي الروم ـ البغــدادي (ت414هـ ـ  ،دار الفك ــر/بريوت،
ط2600/2هـ .
 .66معجو البلدان :ألي عبد ا) شهاب الدين ياقوت بن عبد ا) احلموي البغـدادي (ت414ه ـ  ،دار
إحياء الرتال العري/بريوت( ،د.ط 2799 /هـ.
 .65معجــو املصــطلحات واأللقــاب التارنيــة :ملصــطف عبــد الكــر اخلطي ـ  ،ملسســة الرســالة /بــريوت،
ط2624 /2هـ .
 .64مقد مة يف تاري احلضارات القدمية :لط باقر ،دار الورات للـنشر/بريوت ،ط. 1009/2
 .63امللل والنحل :ألي الفتع حممد بن عبد الكـر بـن أي بكـر أمحـد الشهرسـتاين (ت568ه ـ  ،حتقيـ :
حممد سيد يالين ،دار املعرفة /بريوت( ،د.ط ( /د.ت .
 .68مــن ال حيضــر الفقي ـ  :ألي جعفــر حممــد بــن عل ـ بــن احلســن بــن بابوي ـ القم ـ املعــرو بالش ــي
الص ــدوت(ت782ه ـ ـ  ،ص ــحح وعل ـ عليـ ـ  :علـ ـ أك ــرب الغف ــاري ،مجاع ــة املدرس ــن/قو املقدس ــة،
ط(/1د.ت .
 .69مناق ـ بغ ــداد :ألي الف ــر عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد اب ــن اجل ــواي (ت593ه ـ ـ  ،حتقي ـ  :حمم ــد هج ــة
األثري ،مطبعة دار السال /بغداد( ،د.ط . 2761/
 .50املنترو يف تـاري امللـوإ واألمـو :ألي الفـر عبـد الـرمحن بـن حممـد ابـن اجلـواي (ت593ه ـ  ،حتقيـ :
حممد عبد القادر عطا ومصطف عبد القادر عطا ،دار الكت العلمية/بريوت ،ط2625 /1هـ .
 .52موس ــوعة العتب ــات املقدس ــة :جلعف ــر ب ــن أس ــد اخلليل ـ ـ (ت2605ه ـ ـ  ،ملسس ــة األعلم ـ ـ /بريوت،
ط2603/1هـ.
 .51الـوايف بالوفيـات :خلليـل بـن أيبـك بـن عبـد ا) الصـفدي (ت346ه ـ  ،حتقيـ  :أمحـد األرنــا وط/ترك
مصطف  ،الناشر :دار إحياء الرتال/بريوت( ،د.ط 2610/هـ.
 .57وفيـات األعيـان وأنبــاء أبنـاء ال مـان :ألمحــد بـن حممـد بــن أي بكـر بـن خلكــان (ت482ه ـ  ،حتقيـ :
إحسان عبا  ،دار ال قافة /بريوت( ،د.ط (/د.ت .
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ثانياً :األطاريح والرسائل الجامعية:

 احلياة العلمية يف بغداد (536-776هـ 2238-965 /من خالس كتاب املنترو يف تاري امللـوإواألمــو البــن اجلــواي :حلســن هلي ـ جنــو الشــيباين ،رســالة ماجســتري مقدمــة إىل كليــة الرتبية/جامعــة
كربالء2671 ،هـ. 1022/
ثالثاً :املجالت والدوريات:

 .2حملات من تاري الكاظمية :حملمد حسن آس ياسن ،جملة البالا ،السنة ال انية/مجادى األوىل ،العدد
2790 ،6-7هـ.
مقـابر قـري أو الكاظميـة :حملمـد حسـن آس ياســن ،جملـة األقـال  ،السـنة األوىل/مجـادى األوىل ،اجلـ ء
ال اين2786 ،هـ.
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الالبيعة القانونية لعقد الفندقة (دراسة تحليليه مقارنة)

The legal nature of the hotel contract (An analytic
)comparative study
م.م .عباس سلمان

1

M.A. Abbas Salman

المقدمة
اوال :التعريف باملوضوع:

أن انواع العقود اليو تتغري بتغري ال مان واملكان فه تتس وتضيف لعوامل ك رية منها اقتصادي ومنها
غري اقتصادي ،ولكن وجهة نرر القانون ه من ااوية كون العقد مسم او غري مسم  .واملسم هو ما
ا املشرع وقا بتنضيم اما غري املسـم هـو مـام يسـمها املشـرع وم يقـو بتنضـمينهايف نصـوص تشـريعي
وامنا تركها اىل القواعد العامة.
ومن بن العقود غري املسماة هـو عقـد الفندقـة الـي تـرإ املشـرع تنريمهـا اىل القواعـد العامـة ،ومـن هنـا
دار نقــاش حــوس مــاه لبيعــة هــذا العقــد (الفندقــة االمــر الــذي اســتدع ظهــور أراء فقهيــة ك ــرية وكــال
حس ـ وجهــة نرــرِ .حاولنــا ان نســجل االراء وندرســها ونقــد ونرج ـ االفضــل م ـ عــد أغفــاس ال ـرأي
الش ص  .هلذا كل ظهرت اتية املوضوع وفحوا .
ثانيا :نطاق البحث

ســو حتــدد دراســتنا بيــان الطبيعــة القانونيــة لعقــد الفندقــة دراســة قانونيــة ،حي ـ توث ـ وتــدر األراء
الفقهي ــة وم ــا ص ــاحبها م ــن اجته ــادات قض ــائية واراء علمي ــة ت ــدعو املوض ــوع وهل ـذا س ــو ال نش ــري بق ــدر
 - 2جامعة كربالء  /كلية القانون.

ال دد31 :

الضـرورات اىل اتيــة واركــان العقـد اال للتوضــيع والتتهيــل ،وسـو نصــر جهــد حب نـا اىل صــل املوضــوع
الذي نرجو من ا) التوفي في ِ.
ثالثا :خطة البحث

ان دراستنا ملوضوع الطبيعة القانونية تطلبت منا تقسيو املوضوع اىل مبح ن .خصصنا املبحـ األوس
لبيان مفهو عقد الفندقة وقسـمنا اىل ثالثـة مطالـ األوس منهـا لبيـان تعريـف عقـد الفندقـة وال ـاين لبيـان
خصائ العقد وال الـ كـان لبيـان اركـان العقـد عمـل البحـ امـا املبحـ ال ـاين كـان هـو صـ لبيـان
التكيف القانوين لعقد الفندقة وهـذا املبحـ قسـمنا اىل مخسـة مطالـ كـل منهـا يشـري اىل وجهـة قانونيـة
معينة ،واذا انتهينا من ذلك وضعنا خا ة تضمن التوصيات والنتائ ت املقرتحات.
المبحث االول :مفهوم يقد الفندقة

The Concept of Hospitality Contract
يعــد عقــد الفندقــة مــن مقومــات االقتصــاد يف الــبالد املتقدمــة ،حيـ ال توجــد دولــة ال ــار صــناعة
الفنادت فه من الصناعات القدمية الي ارتب ظهورها برهور الضيافة ،حبي كانت الضيافة قاصرة عل
إشباع حاجات املسـافر ،غـري إن التطـور الـذي حـدل بعـد ال ـورة الصـناعية ومـا اسـتتبع مـن اتسـاع شـبكة
الطرت والرغبة يف توليد العالقات بن املدن امل تلفة ،قد أدى إىل ك رة األسفار األمر الذي تطل إنشاء
العديد من الن س السكنية وه ما تعر اآلن بالفنادت(. 1
وبـذلك يتبــن لنــا ،أن عقــد الفندقــة يعـد وســيلة مــن وســائل تطــور الســياحة ،هــذا مــن جهــة،ومن جهــة
أخرى ،فتن يهيئ للفرد اإلقامة م تقد اخلدمات األخرى ،سواء كانت تتم ل يف تقد الطعا والشراب
أ خدم ة مراسلة أ اتصاالت أ غريها من اخلدمات املتاحـة يفـا يـتمكن بـ الفـرد مـن احلصـوس علـ املتعـة
والراحة الي يبتغيها من وراء هـذا العقـد(. 7هـذا وتبقـ صـناعة الفنـادت مرتبطـة يف الواقـ بالسـياحة بسـب
اعتمــاد النشــاط الســياح بشــكل أساس ـ عل ـ الفنــادت ،فالســائع عموم ـان والســائع األجنــا عل ـ وج ـ
اخلصــوص ،حيتــا إىل اإلقامــة يف إحــدى املنشـ ت أو امللسســات الفندقيــة أيـان كانــت التســمية الــي يطلقهــا
عليها القانون(. 6
فقد حدد املشرع املصري عل سبيل امل اس يف املادة 2/من قانون املنش ت الفندقية والسياحية رقو(2
لس ــنة( 2937املقص ــود باملنش ـ ت الفندقي ــة بتن((:تس ــري أحك ــا ه ــذا الق ــانون عل ـ املنش ـ ت الفندقي ــة
 -1ينر ــر د .ل ــارت عب ــد الفت ــام الشـ ـريع  ،التس ــوي الس ــياح -التس ــوي الفن ــدق  ،ملسس ــة ح ــور الدولي ــة للنش ــر والتواي ـ ـ ،
اإلسكندرية ،1003 ،ص.121
 -7ينرــر د .ليل ـ حممــد صــابر ال الق ـ  ،أساســيات اإلش ـرا الــداخل بالفنــادت واملنتجعــات ،دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر،
اإلسكندرية ،1003 ،ص.26
 -6ينرــر د .فــواي عطــوي ،الســياحة والتش ـريعات الســياحية والفندقيــة يف لبنــان والــبالد العربيــة ،الطبعــة االوىل ،منشــورات احللــا
احلقوقية ،بريوت ،1006 ،ص.66
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والســياحية ،وتعتــرب منشــتة فندقيــة يف تطبي ـ أحكــا هــذا القــانون :الفنــادت والبنســيونات ...اخل،وكــذلك
االسرتاحات والبيوت والشق املفروشة الي يصدر بتحديدها قرار من واير السياحة (. 5
أمــا املشــرع العراق ـ فقــد اعتــرب الفنــادت هـ إحــدى املرافـ الســياحية وقــد عــر قــانون هيةــة الســياحة
النافذ رقو( 26لسنة( 2994يف الفقرة (ثانيان من املادة 21 /املرفـ السـياح مبـا يتيت((:يقصـد بـاملرف
السياح املطاعو والفنادت والشق  ...وغريها من املراف احملددة مبوج التعليمات (. 4
وهذا املفهو اسد ل نا أركان عقد الفندقة من تراض ألراف وحمل من سكق وتقد خدمة يف مقابـل
عوض (مبلل إمجا وسبب الداف إىل التعاقد ،ولكننا نستشكل يف لبيعت القانونية وعلي مـن اجـل بيـان
مفهو عقد الفندقة بدقة فان األمر يتطل منا تقسيو هذا املبح إىل مطلبن سنتناوس يف املطل األوس
من ـ التعريــف بعقــد الفندقــة أمــا يف املطل ـ ال ــاين فســنتطرت في ـ إىل خصــائ عقــد الفندقــة وسي ص ـ
املطل ال ال لبيان اركان عقد الفندق .
املطلب االول :تعريف عقد الفندقة

The definition of Hospitality Contract
يتسو عقد الفندقة بكون من العقود الي م تنرمها اغل التشريعات املقارنـة .لـذا فـال جنـد لـ تعريفـان
حمددان جامعان ألركان وصفات .
يفــا يس ــتدع واحلــاس ك ــذلك أن نقــف أوالن عن ــد تبيــان تعري ــف عقــد الفندق ــة يف مطل ـ أوس وم ــن ت
سنتناوس خصائ هذا العقد يف مطل ثان.
بــدءان ال بــد مــن بيــان ماهيــة لفــظ الفندقــة مــن الناحيــة اللغويــة ،وهــل انـ لفــظ وضـ ملعــق معــن ا انـ
استعمل يف معق غري املعق املوضوع ل ثانيـا؟ ولبيـان ذلـك نقـوس أن -:الفندقـة لغـةن :مشـتقة مـن الفنـدت،
والفنــدت :هــو اخلــان الفارس ـ  ،وهــذا حكــا ســيبوي يف التهــذي  :الفنــدت محَْــل شــجرة مــدحر كالبفنـ فـدت
يكســر عــن ل ـ كالفســت  ،قــاس :والفنــدت بلغــة أهــل الشــا خــان مــن هــذ اخلانــات الــي ين هلــا النــا يفــا
يكون يف الطرت واملدائن(. 3
واخلــان هــو (كــل ن ـ س كبــري معــد لن ـ وس الســيام واملســافرين واملصــطافن وكلمــة (خــان عربيــة األصــل
وتعين املكان الذي يرتام في الن الء ليالن(. 8
 -5لل ياد ،قانون قـانون املنشـ ت الفندقيـة والسـياحية رقـو( 2لسـنة( 2937واملنشـور يف اجلريـدة الر يـة جلمهوريـة مصـر العربيـة،
العدد التاس  ،سنة ،2937وعل املوق االلكرتوينwww.business.gov.eg :
 -4ينرــر جريــدة الوقــائ العراقيــة اجلريــدة الر يــة جلمهوريــة الع ـرات ،العــدد( 7475يف  /11شــباط،1005 /اســتنادان إىل أحكــا
الفق ـرتن (ثاني ـان و(ثال ـان م ــن امل ــادة 21 /وامل ــادتن70 /و 77م ــن ق ــانون هية ــة الس ــياحة الناف ــذ رق ــو( 26لس ــنة ( 2994أص ــدرت
تعليمـات رقـو( 2لسـنة( 1006تعليمــات تصـنيف وتشـغيل املرافـ الســياحية املـادة 2 /منـ يقصـد بــاملراف السـياحية مـا يــتيت( :أوال-
املطاعو ثانيا -الفنادت -ثال ان -الشق السـياحية رابعـان -حمـالت اللهـو واملقـاه السـياحية والسـينمات ...تاسـعان -حمـالت بيـ التحـف
واملنتوجات الرتاثية داخل املرف السياح .
 -3ينرر مجاس الدين ابن منرور ،لسان العرب ،اجل ء العاشـر ،الطبعـة ال ال ـة ،دار إحيـاء الـرتال العـري ،بـريوت ،بـدون ذكـر سـنة
لب  ،ص.776
 -8ينرر بنيامن يوخنا دانياس ،املدخل إىل الفندقة ،مطبعة شهاب ،اربيل ،1004 ،ص.22
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من هنا فتن كلمة فندت ليست عربية فه تعترب دخيلة عل اللغة العربية ويفرج الكتاب كلمة(فندت
إىل أصل يوناين من كلمة" "Pondokiaوتعين مكان ل يواء يوفر للن يل املتوى واملتكل واخلدمة مدة معينة
لقاء اجر معلو .
وقد جرى حتويل بسي يف اوس حر منها) (Pوحتويل ) (Fحي أصبحت"Fondokiaد (. 9
ويف اللغـة االنكلي يـة جنـد كلمــة) (Hotelاملسـت دمة حاليـان مـتخوذة مــن كلمـة) (Hotelالفرنسـية وتعــين
الضيف وه تطل عل ن يل الفندت( . 20اما الفندقة اصطالحان:
أ -ي الفقه اإلسالمي-:
هــو عقــد مبوجبـ يــتو احلصــوس علـ منفعــة اإلجــارة او املكــاراة ،وصــيغت يف الفقـ االســالم  ،آجرتــك
الدار ،وأكريتك الدابة( ، 22وقيل:هو ما اكرى ب مساكن لرب وللقيو إجارت ( . 21وقيل كذلك :هو الذي
ميسك للنا دواهو باألجر(. 27
 ي الفقه القا و ي الوض ي-:هو ملسسة اقتصـادية جتاريـة صـناعية تقـد خـدمات اإليـواء واملـتكوالت واملشـروبات وخـدمات الرتفيـ
مقابل اجر معلو ملدة معلومة داخل بناء مصمو هلذا الغرض(. 26
بينما يذه آخرون إىل القوس بان الفندقة ما ه إال -:وض يتوافر عل منشـتة او مبـق للمسـافرين
العابرين م ودان بالطعا والشراب وحجرات النو (. 25
فالفندقــة إذان تعــد ظــاهرة اجتماعيــة واقتصــادية ومــن الصــناعات القدميــة جــدان ،فقــد ظهــرت الفنــادت يف
ال عصور األوىل كتحـد مـ ثر احلضـارات وةاصـة يف بـالد الشـرت القدميـة كنرـا اجتمـاع قـائو علـ أسـا
الضيافة اجملانية ،الشتهار اجملتم بكر الضيافة آنذاإ(. 24

 -9ينرــر حممــد أمــن حم ـ الــدين الســيد عل ـ  ،إدارة الفنــادت ورف ـ كفاءكــا اإلنتاجيــة ،الطبعــة األوىل ،دار وائــل للطباعــة والنشــر،
عمان ،2998 ،ص.79
 -20ينرر بنيامن يوخنا دانياس ،املصدر الساب  ،ص.22
 -22ينرر حممد بن مجاس الدين مك العامل و اين الدين اجلبع العامل  ،الروضة البهيـة يف شـرم اللمعـة الدمشـقية  ،الرابـ
 ،الطبعة ال انية ،دار احياء الرتال العري  ،بريوت – لبنان،بدون ذكر سنة لب  ،هام رقو ( ، 6ص.718
 -21ينرر حممد بن عبد الرمحن املغري املعرو (باحلطاب  ،مواه اجلليل ،اجل ء اخلامس ،الطبعة ال انية ،دار الفكـر ،بـريوت،
2798هـ ،ص.605
 -27ينرــر عب ــد الــراات ب ــن تــا الص ــنعاين ،مصــنف عب ــد الــراات ،حتقي ـ حبي ـ ال ــرمحن االعرم ـ  ،الطبع ــة ال انيــة ،املكت ـ
اإلســالم  ،بــريوت2607 ،ه ــ ،ص 110نق ـالن عــن د .أميــن فــواي املســتكاوي ،عقــد الفندقــة ،االلت امــات واحلقــوت الناشــةة عن ـ  ،دار
الفكر اجلامع  ،اإلسكندرية ،1003 ،ص.29
 -26ينرــر د .نــاد رة حممــود ســام ،التشـريعات الســياحية يف مجهوريــة مصــر العربيــة ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة ،بــدون ذكــر ســنة
لب  ،ص.31
 -25ينرر د .نادية حممد معوض ،الت امات وحقوت الفندق إااء الن الء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1002 ،ص.7
 -24ينرـر عبـد األمـري عبـد الكـاظو ،تـتثري إعـداد املالكـات الفندقيـة املت صصـة علـ مسـتوى اخلدمـة يف فنـادت الدرجـة املمتــااة،
رسالة ماجستري ،كلية االدارة واالقتصاد ،اجلامعة املستنصرية ،1002 ،ص.68
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لقــد كانــت االجتاهــات األوليــة للفنــادت قائمــة مبــا يســم (اخلانات القدميــة ،إذ كانــت مصــر وفلســطن
والعرات ه أوس الدوس الي أنشتت بيوت الضيافة للمسافرين والتجار.
ففـ مصـر القدميــة وجـدت الفنـادت الصــغرية واملطـاعو امللث ــة باملقاعـد واآلرائـك العاليــة وكـان العــاملون
فيها حيرصون عل تقد أفضل أنواع اخلدمة للضيو (. 23
أمــا يف العـرات فقــد كانــت منــااس الطريـ أو اخلانــات أمكنــة تشــاد السـرتاحة السـيام واملســافرين ،فهـ
تقــا بــن املــدن العراقيــة أو داخلهــا يقصــدها املســافرون والتجــار ونــاقلوا البضــائ والسـوام وقــد كــان النــااس
القائو بإدارت قدر
باخلانات ال يدف اجران ،إذ ان العر كان يقض بان يكر الناالون يف اخلان الش
ما يستطيعون نرري ما يقدم للمسافرين من خدمات(. 28
وقد ظهرت بيوت الضيافة يف رومـا القدميـة علـ شـكل حمطـات اسـرتاحة بـن املـدن تسـتقبل املسـافرين
وتوفر هلو مستل مات الراحة واإليواء والطعا (. 29
ويف العصــور الوســط تطــورت اخلانات،وأصــبحت كبــرية احلجــو ومقســمة إىل قســو أوس حيتــوي عل ـ
غــر بســيطة للفق ـراء وقســو ثــاين حيتــوي عل ـ غــر فــاخرة لألغنيــاء وفيهــا أمــاكن لعا .وبــدأت ختتف ـ
اإلسطبالت من تلك اخلانات بعد أن ظهر النقل بالقالرات التجارية يف أوربا ويف املدن الكربى(. 10
أمــا الفندقــة يف العصــور احلدي ــة فتصــبحت صــناعتها فريــدة ومتميـ ة يف خصائصــها وأنرمتهــا وثقافتهــا
وقوانينها ،وذلك ألثرها يف إشباع حاجات السيام واملوالنن ،حي اسـتطاعت الفنـادت احلدي ـة االنتقـاس
من مراك املدن) ،(Center Cityووس املدينة) (Down-Twonإىل الضواح ) (Suburbanالقريبة من
املدين ـ ــة ال ـ ــي ت ـ ــاا باملن ـ ــال اخلضـ ـ ـراء ،إىل أن وص ـ ــلت يف بع ـ ــت البل ـ ــدان املتقدم ـ ــة إىل الط ـ ــرت الدولي ـ ــة
الرئيســية) (High Waysوحتولــت الفنــادت إىل مــوتيالت) (Motelsومنتجعــات) (Resortsوقــرى ســياحية
) ...(Tourist Villagesاخل.
هــذا وقــد لعبــت التكنولوجيــا دوران خط ـريان وهام ـان يف تطــور صــناعة الفندقــة ،وبشــكل خــاص يف جم ــاس
املنتج ــات واخل ــدمات املقدم ــة للض ــيو  ،فق ــد ظه ــرت يف الس ــنوات األخ ــرية اس ــتعماالت ك ــرية وواس ــعة
لتكنولوجيا املعلومات يف هذ الصناعة م ل أنرمة احلج ) (Reservation Systemsعرب االنرتنت ،حي
يستطي الضيف حج غرفت ودف إاار الغرفة مسبقان وغريها من أنرمة معلوماتية حدي ة أخرى(. 12
وهكذا يفالحظ وحب  ،أن التنمية الفندقية السياحية يف العرات قد بدأت يف عقد ال مانينات من القـرن
املاض وكان من أهو أهدافها هو التحضري لعقد قمة دوس عد االاياا لغرض توفري سـكن مالئـو والئـ

 -23ينرــر اين ـ صــادت مصــطف  ،إدارة املكونــات اإلس ـرتاتيجية للســياحة وتتثريهــا يف ســياحة اجملــامي  ،رســالة ماجس ــتري،كلية
االدارة واالقتصاد ،اجلامعة املستنصرية ،1003 ،ص.69
 -28ينرر اين صادت مصطف  ،املصدر الساب  ،ص.50
 -29ينررRob Davidson,Tourism,2nd Edition, Pitman Publishing, England, 1993.P68. :
 -10ينرر د .فواي عطوي ،املصدر الساب  ،ص.65
 -12ينرر د .محيد عبد النا الطائ  ،مدخل اىل إدارة الفنادت ،الطبعة األوىل ،الورات للنشر والتواي  ،عمان ،1004 ،ص.57
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للوفــود الدبلوماســية القادمــة هلــذا املــل ر ومــن ت اســتقباس الســيام يف مرحلــة مــا بعــد املــل ر ،فقــد مت إنشــاء
الفنادت املمتااة وكان مقرها بغداد بالدرجة األوىل ،وكانت ملكيتها تعود للقطاع احلكوم حصران.
أما بالنسبة للقطاع اخلاص فقد مت إنشاء فنادت ضمن هذ املدة لرهور بوادر سياحة نشطة يفا جعل
أصحاب ر و األمواس يقدمون عل االست مار يف جماس الصناعة الفندقية(. 11
وبنــاءن عل ـ ذلــك فقــد اختلفــت آراء املنرم ـات املت صصــة وآراء الكتــاب املت صصــن يف جمــاس إدارة
الفنادت حوس تعريف الفندت ،فاجلمعية األمريكية للفنـادت واملـوتيالت (American Hotel and Motel
) Associationعرفت الفندت كمـا يلـ ( :هـو نـ س اعـدت لبقـان ألحكـا القـانون ليجـد فيـ الن يـل املـتوى
واملتكل وخدمات أخرى لقاء اجر معلو (. 17
أما القانون الربيطاين) (British Lawفقد عر الفندت( :ان مكان يتلق في املسافر خدمات املتوى
والطعا مقابل سعر حمدد قادر عل دفع (. 16
كما عرف الدكتور ماهر عبد الع ي توفيـ ( :انـ بنايـة أو ملسسـة تقـد خدمـة اإلقامـة بالدرجـة األوىل
واأللعمة واملشروبات وخدمات أخرى لعامة النا لقاء اجر معن (. 15
بينمــا يعــر الــدكتور لــارت ل ـ الفنــدت( :هــو منرمــة خدميــة هادفــة لل ـربع تقــو بإشــباع احلاجــات
والرغبــات الفندقيــة لألف ـراد واجلماعــات مــن خــالس عمليــات تبادليــة كمــا يقصــد بالتبــادس التصــر الــذي
مبقتضا حيصل العميل عل ما يرغب من خالس تقد املقابل املادي (. 14
بينمــا يــذه األســتاذ مــروان الســكر إىل ابعــد مــن ذلــك يف تعريــف الفنــدت بقول ـ ( :عبــارة عــن مرف ـ
ل قامة امللقتة والذي ينت ويبي ويقد اخلدمات والبضائ لتلبية حاجة السوام من النو والراحـة والطعـا
والعــال والرتفي ـ ومقــابالت رجــاس األعمــاس وغريهــا وذلــك حس ـ هــد ودواف ـ ســفرهو وكميــة ونوعيــة
اخلدمات املقدمة تعتمد عل درجة هذا املرف  ،واهلد من است مارها هو احلصوس عل الربع (. 13
من هنـا فـان الفنـدت ،كمـا يبـدو لنـا ،لبقـان هلـذ التعريفـات هـو :بنايـة Buildingاو مرفـ يـوفر خدمـة
اإلقامة بالدرجة األوىل ،والطعا والشراب  Food and Beverageوخدمات أخرى مـن اتصـاالت ،بريـد،
سيارة أجرة ...أخل بصورة ملقتة  Precariousor Provisoionalوبقصد الربع  Profitولقاء اجر معن.
هذا وال ري يف أ ّن مثة عوامل تكفل للفنـدت النجـام وتسـاعد علـ ايـادة نسـبة االشـتغاس فيـ ويـذكر
الباح ون هذ العوامل ومن أبراها-:

 -11ينر ــر حمم ــد حس ــن عل ـ نص ــار ال ـ ويين ،واق ـ وآف ــات الس ــياحة الديني ــة يف حمافر ــة ك ـربالء ،رس ــالة ماجس ــتري ،كلي ــة االدارة
واالقتصاد  ،جامعة كربالء  ،1005 ،ص.54
 -17ينرر د .حممد امن حم الدين السيد عل  ،املصدر الساب  ،ص.60
 -16ينرر د .لارت عبد الفتام الشريع  ،املصدر الساب  ،ص.125
 -15ينرر د .ماهر عبد الع ي توفي  ،علو ادارة الفنادت ،دار اهران ،عمان ،ص.28
 -14ينرر د .لارت ل  ،إدارة الفنادت مدخل معاصر ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية ،1000 ،ص.18
 -13ينرر األستاذ مروان السكر ،تارات من االقتصاد السياح  ،دار جمدالوي للنشر ،عمان ،2999 ،ص.18
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 -2املوقـ  :وهــو ذو اثــر كبــري علـ اإلقبــاس عليـ سـواء كــان يف وسـ املدينة(فنــدت جتــاري او منطقــة
مجيلة أو عل لري سري موتيالت.
 -1اإلعالن :وهو وسيلة مهمة من وسائل التسوي والرتوي للصناعة الفندقية.
 -7األلعمة واملشروبات :وقد تكون من أسباب شهرة الفندت واإلقباس علي وجناح .
 -6تصميو الفنادت :فكلما كان تصـميو الفنـدت الـداخل واخلـارج جـذابان ومـلثران كـان ذلـك عـامالن
من عوامل جناح يف جذب العمالء.
 -5اخلدمات األخرى :إذ قد يقد الفندت خدمات أخرى فتعترب من مي ات عـن غـري م ـل الفـاكس،
الربيد ،احلج يف الطائرات ...وغري ذلك.
 -4اإلدارة الناجحة ولطف املوظفن :ل الدور يف جنام الفندت(. 18
بيــد أن مــا يالحــظ ان ـ ورغــو هــذ األتيــة هلــذا النشــاط التجــاري املتمي ـ  ،إال إننــا جنــد أن التش ـريعات
املقارنــة م تبــذس اجلهــود الكافيــة يف ســبيل إصــدار تش ـريعات تــنرو هــذا النشــاط مــن حي ـ التعريــف أو
األحكا املتعلقة ب  ،يفـا حـدا بالفقـ اىل أن يتصـدى لبيـان تعريـف هلـذا النشـاط ،ولكـن بوصـف عقـدان مـن
العقود التبادلية ،وهذا هو حاس املشرع العراقـ واملصـري علـ سـبيل امل ـاس ،إذ م يـوردا تعريفـان هلـذا العقـد،
هلذا فقد عر األستاذ الدكتور أمين فواي عقد الفندقة بتن ( :عقد يلت مبقتضا الفندق إن يـوفر للن يـل
بصفة أساسية اإلقامـة اهلادئـة واآلمنـة واخلدمـة ،وحيفـظ لـ أمتعتـ وأغراضـ اخلاصـة بـ يف مكـان يعـد هلـذا
الغرض ،إضافة اىل تقد جمموعة من اخلدمات الفندقية األخرى ختتلـف يف النوعيـة حبسـ درجـة الفنـدت
وتصنيف وذلك يف مقابل اجر معلو يلت ب الن يل (. 19
ويرى املستشار الدكتور حممد عبد الوهاب خفاج بان عقـد الفندقـة هـو( :العقـد الـذي مبوجبـ يقـو
احـد املتعاقـدين وهـو الفنـدق بتقـد املـتوى واملتكـل واملشـرب فقـ للطـر ال ـاين وهـو الن يـل خـالس مـدة
معينة مقابل اجر حمدد (. 70
وقد عرفت الدكتورة سواان علـ علـ انـ ( :العقـد الـذي يـرب بـن املنشـتة الفندقيـة وبـن الن يـل ،تتعهـد
مبوجب املنشتة الفندقية بتقد اإلقامة واملتكل أو اإلقامة فق للن يل خالس مدة معينة لقاء اجر او مقابـل
معلو (. 72

 -18ينرـر ســهيل احلمــدان ،اإلدارة املدنيــة للملسســات السـياحية والفندقيــة ،الطبعــة األوىل ،دار الرضــا للنشــر ،دمشـ ،1002 ،
ص.82
 -19ينرر د .أمين فواي املستكاوي ،املصدر الساب  ،ص.16-17
 -70ينرــر د .حممــد عبــد الوهــاب خفــاج  ،التشـريعات الســياحية والفندقيــة ،التنرــيو القــانوين حلقــوت املنشــتة الفندقيــة والســياحة
واإلرشاد السياح والعاملن  ،ها دراسة تطبيقية يف ضوء نصوص التشري وأحكا القضـاء املصـري ،الطبعـة احلاديـة عشـر ،دار اهلنـاء،
اإلسكندرية ،1003-1004 ،ص.113
 -72ينرر د .سواان عل حسن ،التشريعات السياحية والفندقية ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية ،1006 ،ص.289
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أما بالنسبة إىل الفق الفرنس فقد عرف بتن (:العقد الذي يرب بن صـاح الفنـدت والعميـل ،والـذي
مبقتضــا يلت ـ صــاح الفنــدت بتقــد جمموعــة مــن االداءات املتنوعــة أو املرتابطــة كاملــتوى واملــتكوالت،
واملشروبات ،االتصاالت ،اخلدمات الرتفيهية ...اخل يف مقابل مبلل من املاس يدفع العميل (. 71
اما عن موقف الفق اإلسالم من تعريف عقد الفندقـة فيبـدو لنـا ،انـ ينحـو املنحـ نفسـ  ،فلـو جنـد
أحــد مــن الفقهــاء القــدام قــد قــا بتعريــف عقــدان هــذا االســو حــع أ ّن الباح ـ يف هــذا لــيرن أ ّن الفق ـ
اإلسـالم ال يعــر إال العقـود املســماة وانـ فقـ جامــد ال يواكـ التطــور العصــري وال يعـر غــري العقــود
الشــكلية الــي ال تــتو إال بتلفــا وصـيل معينــة ،ومــن ت فــان أي عقــود أو صــيل جديــدة ال توجــد يف كتـ
الفق املعهودة تعد عقودان باللةن ،وصيغان غري مقبولة لدى الفق اإلسالم (. 77
ولكــن هــذ النرــرة للفق ـ اإلســالم تعــد نرــرة قاصــرة وناجتــة عــن التبــا يف فهــو هــذا الفق ـ  ،لكــون
الفقهاء قد اتفقوا عل أن كل عقد اذا توافرت أركان الشرعية وشرول وم يوجـد مـان مـن موانـ االنعقـاد
يكون صحيحان ما دا ال حيل حرامان وال حير حالالن(. 76
ونــرى أن عقــد الفندقــة وان م يــرد يف كت ـ الفق ـ فــان أحكام ـ ال تتعــارض م ـ الش ـريعة اإلســالمية
والقواعــد العامــة فالعقــد صــحيع وواجـ الوفــاء بـ  .هلــذا فإننــا نــدعو املشــرع العراقـ مــن االلتفــا إىل مــا
عرض ـ الفق ـ يف الش ـريعة والقــانون وتبني ـ ذلــك بتطوي ـ القواعــد العامــة يف فــروع الق ـوانن األخــرى .لتنرــيو
نصوص وقواعد خاصة هذا العقد.
ول حالــة أك ــر بتعريــف هــذا العقــد جنــد مــن الضــروري أن اــدد أل ـرا هــذا العقــد وتــا دصــاح
الفندت والن يلد .فعلينا أوالن تعريف صاح الفندت وثانيان تعريف الن يل.
أوال :ت ريف صاحب الفندق
صــاح الفنــدت هــو الطــر األوس يف العقــد وقــد يكــون ش صـان لبيعيـان او ش صـان معنويـان ،والفــرض
ال ــاين هــو األك ــر وقوع ـان مــن الناحيــة العمليــة( 75ويف هــذا املعــق مــا جــاء يف القضــاء العراق ـ الصــادر مــن
حمكمة استةنا كربالء االحتادية.
حي أقامت املدعية ( دعوى عل املدع علي املدير املفـوض لشـركة سـاليك سـري وضـمنتها أفـا
أجرت للمـدع عليـ إضـافة لوظيفتـ (عقـار مبوجـ عقـد مصـدت ببـدس إاـار سـنوي وقـد اسـتح عليـ
قسطن ،فطل إل ام املبلل والفوائد التتخريية.

 -71ينررFrancois Van Derelst,Hotellerie,Ency Dalloz, Com,1978,N.29:
 -77ينرر د .عبد الراات امحد السنهوري ،مصادر احل يف الفق االسالم  ،اجل ء االوس ،الطبعة االوىل ،دار احياء الرتال العري
وملسسة التاري العري ،بدون ذكر سنة لب  ،بريوت ،ص.47-41
 -76ينرر د .أمين فواي املستكاوي ،املصدر الساب  ،ص.26
 -75ينرر د .حسن حسن الرباوي ،املسلولية املدنية لصاح الفندت ،حب منشور يف جملـة القـانون واالقتصـاد ،العـدد اخلـامس
والسبعون ،مطبعة كلية احلقوت جامعة القاهرة ،سنة  ،1005ص.417
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وقـد أصــدرت احملكمــة حكمـان قضـ بــإل ا املــدع عليـ بتتديتـ للمــدع املبلــل املــدع بـ وقــد نقــت
بقرار حمكمة التميي  ،وقد أصدرت احملكمة حكمان قض برد دعوى املدعية لعد توج اخلصومة(. 74
حي استغل العقار بتتجري فندقان ومبوج عقد مصدت ببدس إاار سنوي يدف عل قسطن.
للن يـل املــتوى
صـاح الفنـدت؟ يشــرتط بعـت الفقهـاء إن يقــد الشـ
ول كـن مـع يعتـرب الشـ
والطع ــا العتب ــار ص ــاح الفن ــدت ،وي ــرى ال ــبعت األخ ــر م ــن الفقه ــاء إن ه ــذا تض ــيقان ال م ــربر لـ ـ وان
يعتــرب صــاح الفنــدت مــع قــد املــتوى ولــو م يكــن مــن عادتـ أن يقــد لن الئـ الطعــا ولكــن
الشـ
تقد املتوى شرط(. 73
والواضع لنا ومن خالس تعريف عقـد الفندقـة أن صـاح الفنـدت يلتـ مبجموعـة اداءات يقـدمها إىل
الن ي ــل وه ــذ االداءات متنوع ــة ومرتابط ــة وتتم ــل يف ت ــوفري اإلقام ــة للن ي ــل او تق ــد خ ــدمات االتص ــاس
واخلدمات الرتفيهية ،وتقد األلعمة واملشروبات(. 78
ثا ا :ت ريف النزيل
فالن يل هو الطر ال اين يف العقد وكلمة د ن يـلد الـذي نعنيـ يف هـذا املقـا تتم ـل يف كـل مـن يتعاقـد
م الفندق عل متوى سواء كان سائحان أجنبيان ا ولنيان مسافران كان أو مقيمان يف البلد(. 79
ويف تشـريعات بعــت الــدوس تســت د بــدالن عــن كلمــة ن يــل بــ(العميل والــذي تعرفـ بتنـ ( :هــو الــذي
تق ــد لـ ـ االداءات املتع ــددة يف مقاب ــل م ــا يدفعـ ـ م ــن م ــاس ( . 60والعمي ــل بطبيع ــة احل ــاس ه ــو الشـ ـ
الطبيع  ،وقد يكون ولنيان أو أجنبيا(. 62
وقد يكون املتعاقد م صاح الفندت نيابة عن العميل ش صان معنويان كما هو احلاس يف حالة ما إذا
تعاقدت وكالة السفر والرحالت م الفندت لتوفري إقامة لعمالء الوكالة(. 61
الـذي يتعاقـد مـ الفنـدت بغـرض التمتـ باإلقامـة يف الفنـدت مـ
اذان فالن يل يعر بتنـ (:هو الشـ
سائر اخلدمات الي يقدمها الفندت ل سواء كانت خدمات ترفيهية أو رياضية أو صحية أو غذائية (. 67

 -74مل ي ـ ــد م ـ ــن التفص ـ ــيل ،انرر(الق ـ ـرار الص ـ ــادر م ـ ــن حمكم ـ ــة اس ـ ــتةنا ك ـ ـربالء االحتادي ـ ــة ع ـ ــدد ، 1020/ /292/بت ـ ــاري
 1020/8/8واملنشور عل الربيد االلكرتوينe.mail:hjc.keac2008@yahoo.com.:
 -73ينرـر د .غــين حسـون لـ وحممـد لـ البشــري ،احلقـوت العينيــة ،احلقـوت العينيــة األصــيلة احلقـوت العينيــة التبعيـة ،اجلـ ء ال ــاين،
بدون ذكر اسو املطبعة وسنة الطب  ،ص.404
 -78ينرر صفحة ( 24من هذا البح .
 -79ينرر د .حسن حسن الرباوي ،الت ا صاح الفندت حبفظ أمتعة العمالء يف القانون القطري اجلديد ،حب منشور يف جملة
القانون واالقتصاد ،العدد الساد والسبعون ،مطبعة كلية احلقوت جامعة القاهرة سنة  ،1004ص.626
 -60القاهرة ،2997 ،ص.253
 -62ينر ــر د .نارميـ ــان عبـ ــد الق ــادر ،التش ـ ـريعات الفندقيـ ــة والسـ ــياحية ،الطبع ــة األوىل ،دار النهضـ ــة العربيـ ــة ،القـ ــاهرة،2999 ،
ص.265
 -61ينرـر د .حســن حســن الـرباوي ،التـ ا صــاح الفنــدت حبفـظ أمتعــة العمــالء يف القــانون القطــري اجلديــد ،املصــدر الســاب ،
ص.625
 -67ينرر د .امين فواي املستكاوي ،املصدر الساب  ،ص.12
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وبناءن عل ماتقد  ،ميكن نا ان نعر عقد الفندقة بتن ( :عقد يلت مبقتضا صاح الفندت بتن يـوفر
للن يـل بصـفة أساسـية اإلقامـة اهلادئـة واآلمنـة ،ويضـمن سـالمت وحيفـظ أمتعتـ واغراضـ  ،إضـافةن اىل تقدميـ
جمموعة من اخلدمات الفندقية االخرى أثناء فرتة اقامت يف الفندت ،مبقابل أجر معلو يلت الن يل بدفع .
املطلب الثاني :خصائص عقد الفندقة

Hospitality properties Held
ميتاا عقـد الفندقـة ةصـائ غالبـان ماتتصـف هـا بقيـة العقـود كمـا سـنرى ،إال أ ّن هـذا العقـد ،باعتبـار
مي ل نرامان قانونيان متمي ان ينفرد ويتمي ةصائ ي عن غري من العقود ميكن أن يعرض هلا وكاآليت-:
الفرع األو  :عقد الفندق عقد ضائي
تنقس ـ ــو العق ـ ــود عموم ـ ـان م ـ ــن حي ـ ـ تكوينه ـ ــا اىل عق ـ ــود رض ـ ــائية أو ش ـ ــكلية أو عيني ـ ــة( . 66ف ـ ــالعقود
الرضائية :Contrat Consensuelه تلك العقود الي يكف جمرد الرضا يف انعقادها أي اقرتان االاـاب
بالقبوس(. 65
ولعل الغال االعـو مـن العقـود تـرب مبجـرد اتفـات الطـرفن(اقرتان اإلاـاب بـالقبوس وال حيتـا انعقـاد
اىل أي إجراء شكل (. 64
اما ما يعد من العقود الشكلية) :(Formel Contractفه تلك العقود الي ال يكف النعقادها جمرد
الرتاض بن الطرفن ،وإمنا ا أن يفرا يف شكل خاص حيدد القانون ،وم اس ذلك العقود الواردة عل
نقــل ملكيــة العقــار ،فــال تــتو هــذ العقــود اذا م تســجل يف الــدائرة امل تصــة ،ا ْذ تــن الفقــرة األوىل مــن
املادة 90/من القانون املدين العراق النافذ رقو( 60لسنة((( 2952اذا فرض القانون شكالن معينان للعقد
فال ينعقد إال باستيفاء هذا الشكل ،ما م يوجد ن ةال ذلك .
وتطبيقان لذلك قضت حمكمة التميي يف العرات يف حكو هلا صادر يف( 2940-21-21بان (املادة
ال امنــة مــن قــانون إدارة األوقــا رقــو( 13لســنة ( 2913نصــت علـ إجـراء عقــد اإلجــارة للمســقفات
واملستغالت الوقفية بامل ايدة وهذا يعين أن القانون فرض شكالن معينان للعقـد ،فـال ينعقـد إال باسـتيفاء هـذا
الشكل عمالن حبكو املادة ( 90مدين. 63( ...
 -66ينرر د .عبد اجمليد احلكيو و د .عبـد البـاق البكـري واألسـتاذ حممـد لـ البشـري ،الـوجي يف نرريـة االلتـ ا يف القـانون املـدين
العراق  ،اجل ء األوس يف مصادر االلت ا  ،الطبعة الرابعة ،العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،1002 ،ص.17
 -65ينرــر د .مجيــل الشـرقاوي ،النرريــة العامــة لاللتـ ا  ،الكتــاب األوس ،مصــادر االلتـ ا  ،التصــر القــانوين واإلرادة املنفــردة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،2936 ،ص 55-56وانرر كـذلك د .حممـد كامـل مرسـ باشـا ،شـرم القـانون املـدين ،العقـود املسـماة ،عقـد
اإلاار ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية ،1006 ،ص.26
( -64منـاط االنعقــاد أن يكـون القبــوس مطابقـان ل اــاب ال نتلـف عنـ يف ايـادة أو نقصــان وإال كـان هــذا القبـوس امل ــالف رفضـان
يتضــمن إاابــا جدي ــدان هــذا م ــا جــاء ب ـ احلك ــو الصــادر م ــن حمكمــة الــنقت املص ـرية يف الطعــن رق ــو( 756لســنة ( 70القض ــائية،
جلسة( ، 2945/22/9العدد ال ال  ،السنة السادسة عشر ،مطبعة دار القضاء العا الفرعية ،القاهرة ،2944 ،ص.984
 -63ينرر د .عبد اجمليد احلكيو ،املوج يف شرم القانون املدين ،اجل ء األوس يف مصادر االلت ا  ،بدون ذكر اسو املطبعـة ،بغـداد،
 ،1003ص.66
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بينمــا يعــر العقــد العي ــين  :Aini decadeبتن ـ ذلــك العقــد الــذي ال يكف ـ لتمام ـ جمــرد تراض ـ
الطرفن ،بل ا فضالن عن الرتاض توافر وحصوس القبت أو التسليو للعن حمل العقد ايضان.
فـالقبت أو التســليو يعتــرب ركنـان جوهريـان النعقــاد العقــد وم الـ عقــد هبــة املنقــوس( . 68وهكــذا فــان عقــد
الفندقة يعترب من قبيل العقود الرضائية ،اذ يكف النعقاد جمرد الرتاض بـن صـاح الفنـدت وبـن الن يـل
دون حاجة الشرتاط شكل معن ،فيتو الرتاض عل املكان تتجري سواء كـان غرفـة أو جناحـان وكـذا علـ
املدة واملقابل .أي مبجرد لل احلج فمنذ هذ اللحرة يل صاح الفنـدت إعـداد املكـان وكيةتـ حـع
يكون جاه ان الستقباس الن يل عند وصول كما يل األخري بدف املقابل منذ تاري االتفات(. 69
الفرع النا ي :عقد الفندق عقد ملزم للجا ب
ال شك يف أن لبي عة األثر هـو الـذي ينقسـو مبوجبـ العقـد إىل عقـد ملـ للجـانبن واىل لائفـة أخـرى
مل مة جلان واحد ،فالعقد امللـ للجـانبن :Binding contract for both sidesهـو ذلـك العقـد الـذي
يلـ فيـ كــل مــن املتعاقــدين جتــا األخـر علـ وجـ التبــادس مبقتضـ مــا هـو متفـ عليـ بينهمــا ويكــون كــل
متعاقد دائنان ومدينان يف الوقت نفس  ،اما بالنسبة للعقد املل جلان واحـدBinding contract to on :
 sideهو ذلك العقد الذي يلت في لر واحد أي متعاقد واحد فقـ جتـا املتعاقـد األخـر بـتداء معـن،
ويسم هذا الطر امللت مدينان والطر األخر دائنان م ل عقد الوديعة واهلبة(. 50
مــن هنــا يالحــظ وحب ـ  ،أن عقــد الفندقــة ،هــو عقــد مل ـ للجــانبن كون ـ مــن العقــود التبادليــة املل مــة
للجــانبن ،حيـ تنشــت الت امــات متبادلــة يف ذمــة املتعاقــدين فصــاح الفنــدت يلت ـ بتــوفري اإلقامــة اهلادئــة
اآلمنــة ،واملتكــل واملشــرب ...وغــري ذلــك مــن االلت امــات يف مقابــل التـ ا الن يــل بــدف األجــرة خــالس مــدة
إقامت (. 52
وبناءن عل ذلـك ،فـان السـلاس الـذي ينقـدم يف الـذهن :مـا هـ ابـرا اآلثـار الـي ميكـن أن ترتتـ علـ
اعتبـار هـذا العقــد  -موضـوع البحـ  -مــن العقـود املل مـة للجــانبن؟ ل جابـة عـن هــذا التسـا س نقــوس:إن
من اخطر تلكو اآلثار ه ما يتع ل مبسائل فسـ العقـد وتبعـة اهلـالإ بـل وحـع مـن إمكانيـة الـدف بعـد
التنفيــذ ،ففـ عقــد الفندقــة اذ م يقــو احــد املتعاقــدين بتنفيــذ الت امـ فانـ حيـ للطــر األخــر للـ فسـ
العقد وذلك لبقان إلحكا الفقرة األوىل من املادة 253/من القـانون املـدين املصـري( . 51ويف املعـق نفسـ
فق ـد نصــت الفقــرة األوىل مــن املــادة233/مــن القــانون املــدين العراق ـ النافــذ عل ـ أن((يف العقــود املل مــة
 -68ينرــر د .حممــد حســا حممــود لطف ـ  ،النرريــة العامــة لاللت ـ ا  ،مصــادر االلت ـ ا بــدون ذكــر اســو املطبعــة ،القــاهرة،2999 ،
 ،1000ص.10
 -69ينرر د .حممد عبد الراهر حسن ،عقـد الفندقـة ،لبيعتـ القانونيـة ،آثـار  ،مسـلولية الفنـدق  ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة،
 ،2993ص.51-52
 -50ينرر د .رمضان أبو السعود و د .تا حممد حممود ،املباد األساسية يف القانون ،منشتة املعار  ،اإلسـكندرية-2995 ،
 ،2994ص.720
 -52ينرـر د .اميــن فــواي املســتكاوي ،املصـدر الســاب  ،ص 59وانرــر كــذلك د .حممــد عبـد الوهــاب خفــاج  ،املصــدر الســاب ،
ص.138
 -51ينرر الفقرة األوىل من املادة 253/من القانون املدين املصري رقو ( 70لسنة .2968
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للجــانبن اذ م يــو احــد املتعاقــدين مبــا وج ـ علي ـ بالعقــد جــاا للعاقــد األخــر بعــد االعــذار إن يطل ـ
الفس م التعويت. ...
أمــا مــن حيـ تبعــة اهلــالإ ،إذا اســتحاس عل ـ احــد املتعاقـدين سـواء كــان صــاح الفنــدت أ الن يــل
تنفيذ الت ام بسب أجنا ال يد ل في يسق الت ام ومن ت تسق االلت امات املتقابلـة ،وهـذا يفـا يرتتـ
علي  ،إن املدين سينقضـ الت امـ السـتحالة تنفيـذ بسـب أجنـا يتحمـل مـ ذلـك تبعـة اسـتحالة التنفيـذ
وال يتحملها الدائن كما سيتحملها يف العقد املل جلان واحد(. 57
ولعل يفا جتدر اإلشارة إلي أن االرتباط الوثي او تقابل الت امات لريف عقد الفندقة يفا يقود إىل القوس
بتن عد قيا احدتا بتنفيذ الت ام يلدي إىل امتنـاع األخـر عـن التنفيـذ أي التمسـك بالقاعـدة املعروفـة -
الــدف بعــد التنفيــذ  -أواالمتنــاع املشــروع عــن تنفيــذ العقــد الــي ال ختــر عــن كوفــا كمــا هــو معلــو ح ـ
باحلبس(. 56
الفرع النالث :عقد الفندق عقد م اوض
يعــد عقــد الفندقــة مــن عقــود املعاوضــة  :Netting Contractsحبيـ يتخــذ في ـ كــل مــن املتعاقــدين
مقـابالن ملــا يعطـ ويعطـ مقــابالن ملــا يتخـذ ،فــامللجر"صــاح الفنـدت" يســمع للمســتتجردالن يلد باالنتفــاع
بالعن امللجرة يف مقابل أخذ األجرة ،واملستتجر يدف األجرة يف مقابل االنتفاع بالعن املـلجرة ،وهـذا فـال
ترهر امان نية التربع يف هكذا عقود فالعقود التربعية  :Donation Contractsهـ العقـود الـي ال يتخـذ
في املتعاقد مقابالن ملا يعط وال يعط مقابالن ملا يتخذ ،وم ال عقد عارية االستعماس(. 55
ولــيس أبلــل يف الداللــة عل ـ كــون عقــد الفندقــة مــن عقــود املعاوضــة ،هــو أن صــاح الفنــدت يتخــذ
مقــابالن ملــا يعطيـ  ،فتنـ يتخــذ األجــرة مــن الن يــل مقابــل تقــد املــتوى واملتكــل واملشــرب لـ  ،كــذلك الشــتن
بالنسبة للن يل حي ان يتلق مقابالن ملا يعطي  ،فيعط األجرة مقابل أن يقد ل صاح الفندت املتوى
واملتكل واملشرب(. 54

 -57ينرــر د .عبــد الــراات امحــد الســنهوري ،الوســي يف شــرم القــانون املــدين اجلديــد( ، 7نرريــة االلت ـ ا بوج ـ عا (األوصــا -
احلوالــة -االنقضــاء  ،الطبعــة ال ال ــة ،منشــورات احللــا احلقوقيــة ،بــريوت ،1000 ،ص ،992وانرــر كــذلك د .أنــور ســلطان ،النرريــة
العامة لاللت ا  ،أحكا االلت ا  ،دار املطبوعات اجلامعية ،2993 ،ص.608
 -56الــدف بعــد التنفيــذ وفق ـان للمــادة( 242مــن القــانون املــدين لــيس إال داحل ـ يف احلــبسد يف نط ـات العقــود املل مــة للجــانبن
املعتصو هذا احل ليس يف حاجة اىل دعوى يرفعها عل املتعاقد األخر للرتخي ل باستعماس هـذا احلـ  .لـ أن يـدف يف دعـوى حبقـ
يف عد التنفيذ أو أن يرف دعوى عل املتعاقد األخر استنادان اىل هذا احل  ،اذا ما أنكر علي او نااع يف مدى ما حيـ لـ حبسـ مـن
الت امات ـ  .انرــر يف هــذا الشــتن مــا جــاء ب ـ احلكــو الصــادر مــن حمكمــة الــنقت املص ـرية يف الطعــن رقــو ( 750لســنة( 70القضــائية،
جلسة( ، 2945/21/22العدد ال ال ،السنة السادسة عشر ،مطبعة دار القضاء العا الفرعية ،القاهرة ،2944 ،ص.2028
 -55ينرر د .حم الدين إ اعيل علو الدين ،نررية العقد ،مقارنة بن القوانن الوضعية والشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،2996 ،ص.213-214
 -54ينر ــر املستش ــار .حمم ــد حمم ــد خلي ــل ،التش ـريعات الس ــياحية والفندقي ــة ،اهلية ــة املص ـرية العام ــة للكت ــاب ،الق ــاهرة،2933 ،
ص.278
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الفرع الرابا :عقد الفندق عقد محدد المد ومس مر ال نف
يعــد عقــد الفندقــة يف الغال ـ مــن العقــود احملــددة املــدة ،م ـ صــاح الفنــدت عل ـ اســتةجار غرفــة او
جنام ملدة معينة من ال من لالت هذ املدة ا قصرت(. 53
من جان أخر ،فان عقـد الفندقـة عقـد يكـون الـ من فيـ عنصـران جوهريـان والعقـد الـ مين نـوعن أمـا أن
يكــون عقــد امــين مســتمر التنفيــذ أو أن يكــون عقــد امــين دوري التنفيــذ( . 58ومــن أم لــة العقــود ال مني ــة
املســتمرة التنفيــذ ،عقــد اإلاــار الن االنتفــاع بالشـ ء ال يتصــور إال يفتــدان يف ال مــان ،واألجــرة حتسـ علـ
أسـا املـدة ،ومـن أم لـة العقـود ال منيـة دوريـة التنفيـذ عقـد التوريـد ،كالعقـد الـذي يلـ بتوريـد مـواد غذائيـة
ملدرسة أو ناد يف فرتات منترمة(. 59
بنـاءن علـ مـا سـب  ،فـان عقـد الفندقـة عقـد امــين مسـتمر التنفيـذ كمـا يبـدو لنـا ،يلعـ فيـ الـ من دوران
هامان ،الن هو الذي حيدد مقدار املنفعة او اخلدمات املعقود عليها ،حي ان حيدد مدة اخلدمة او املنفعة
الــي ينتررهــا الن يــل مــن صــاح الفنــدت وه ـ ال تقــا بــال من وبالتــا معرفــة مقــدار األجــرة املســتحقة
الواج عل الن يل دفعها(. 40
الفرع الخامي :عقد الفندق عقد ت ر مسمى
بـدءان ميكننـا القـوس بـان املقصـود بـالعقود املسـماة :Contrats nommesوهـ تلـك العقـود الـي وضـ
املشرع هلا تنريو قانوين خاص وخصها بتسمية معينة وذلك لك رة شيوعها بن أفراد اجملتم (. 42
أمـا بالنسـبة للعقـود غـري املسـماة  :Contrats innommesوهـ تلـك العقـود الـي م نضـعها املشـرع
لتنرــيو قــانوين خــاص وم نصــها باســو معــن وذلــك راجـ إىل أفــا م تكــن معروفــة وقــت وضـ التشـري ،
وهذا ما ينطب علـ عقـدنا  -عقـد الفندقـة -فضـالن عـن ك ـري مـن العقـود األخـرى م ـل عقـد النشـر الـذي
يــتو بــن املللــف والناشــر وعقــد الن ـ وس يف الفنــدت الــذي يــتو بــن الن يــل وصــاح الفنــدت ،وعقــد الــتعلو
الذي يتو بن املتعلو(أو وصي أو ولي وبن معهد العلو(. 41
وتبدو أتيـة تقسـيو العقـود إىل مسـماة وغـري مسـماة يف حتديـد األحكـا القانونيـة واجبـة التطبيـ علـ
العقد(. 47

 -53ينرر د .سواان عل حسن ،املصدر الساب  ،ص.239
 -58ينرر د .ري عبد السيد تناغو ،عقد اإلاار ،الطبعة ال انية ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية ،2993 ،ص.5
 -59ينرــر د .عبــد الــراات امحــد الســنهوري ،الوســي يف شــرم القــانون املــدين ،اجل ـ ء األوس  ،نرريــة االلت ـ ا بوج ـ عــا  ،مصــادر
االلت ا  ،تنقيع املستشار امحد مدحت املراغ  ،بدون ذكر اسو املطبعة ومكان الطب  ،1004 ،ص.260-279
 -40ينرر د .نادرة حممود سام ،املصدر الساب  ،ص.36
 -42ينرر د .رأفت حممد محاد ،الوجي يف النررية العامة لاللت امات ،األوس ،مصادر االلت ا  ،اجمللـد األوس ،املصـادر اإلراديـة،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون ذكر سنة الطب  ،ص.19
 -41ينرر د .عبد ا) مربوإ النجار ،مباد عقد البي  ،الطبعة ال انية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2993 ،ص.20-9
 -47ينرر د .عبد املنعو فر الصدة ،مصادر االلت ا  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2991 ،ص.47
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وال تف ار مشكلة بالنسبة للعقد املسم حيـ يرجـ القاضـ ةصوصـ إىل األحكـا القانونيـة اخلاصـة
ب  ،فإن م اد فف القواعد العامة للعقود الواردة يف كتاب القانون املدين ،فان م اد فعـن لريـ القيـا
عل اقرب العقود املسماة للعقد موضوع الن اع.
امــا ةصــوص عقــد الفندقــة علـ اعتبــار مــن العقــود غــري املســماة ،فتبــدو مهمــة القاضـ أك ــر صــعوبة
حيـ ا ـ علي ـ أوالن الرجــوع إىل القواعــد العامــة للعقــود مباشــرة ،فــان م اــد توج ـ إىل القواعــد اخلاصــة
بتقرب العقود املسماة عن لري القيا  ،وذلك ما م يكن هناإ اتفات أو عر بطبيعة احلاس(. 46
والواضع من خالس تعريف العقود غري املسماة أن عقد الفندقة يدخل يف هذ الطائفـة الن املشـرع م
يض ل أحكاما خاصة ب وم نص ل ا ان معينان نعرف من خالس هذا االسو ،ولكن نض يف تنريم
للقواعد العامة باست ناء بعت النصوص اخلاصة الي تنرو مسلولية أصحاب الفنادت ،والتقاد يف حقوت
أصحاب الفنادت ،وامتياا صاح الفندت عل أمتعة الن يل(. 45
من هنا فـان املمارسـات العمليـة التطبيقيـة لعقـود الفندقـة ومـا عليهـا مـن أحكـا وصـيل تلفـة قـد ت ـري
املنااعــات ،تــدعو املشــرع إىل ضــرورة أن يعــاجل تش ـريعيان هــذا العقــد حبي ـ نضــع ألحكــا تفصــيلية حتــي
ب (. 44
املطلب الثالث :أركان عقد الفندقة

يعــد عقــد الفندقــة مــن العقــود املل مــة للجــانبن ،يســتل ت ـوافر أركانـ ال الثــة (الرتاض ـ بــن لــريف عقــد
الفندقة وحمل والباع الداف هلذا التعاقد .
ومبا أن عقد الفندقة يولد الت امات متباينة ومرتابطة ناجتة عن العالقات القانونية املتشابكة بن ألراف ،
يقودنــا بالضــرورة اىل حتلي ـ ل لبيعت ـ القانونيــة ،فهــل هــو عقــد ينتم ـ إىل احــد العقــود املســماة حــع تطب ـ
أحكام علي ؟ أ أن عقد مستقل بذات ول أحكا ولبيع خاصة ب  ،ول جابة عن ذلك كان ل امان علينا
أن نتعرض لبيان أركان عقد الفندقة ابتداءن.
يتوج النعقاد عقـد الفندقـة تـوافر أركـان التعاقـد لبقـان للقواعـد العامـة ،فالبـد مـن تراضـ لرفيـ وتـا
(صاح الفندت والن يل  ،ومبا أن تراض لرفي ينصر اىل إنشاء الت امات عديـدة فـان هـذ االلت امـات
بدورها حتتا اىل حمل تنص علي وباع داف للتعاقد.

 -46ينرــر د .ا شــر جــابر ســيد ،عقــد الســياحة ،دراســة مقارنــة يف القــانون املصــري والفرنس ـ  ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة،
 ،1002ص.68
 -45ينرر يف القانون املدين العراق النافذ رقو( 60لسنة  2952املادة  931/من حي تناولـت هـذ املـادة مسـلولية أصـحاب
الفنــادت امــا املــادة 672/مــن هــذا القــانون تضــمنت املســائل املتعلقــة بالتقــاد يف حقــوت أصــحاب الفنــادت واخـريان املــادة 2735 /فقــد
تناولت امتياا صاح الفندت عل أمتعة الن يل.
 -44ينرر د .نبيلة رسالن ،العقود املسماة ،ال اين ،عقد اإلاار ،بدون ذكر اسو املطبعة ومكان الطب  ،2988 ،ص.7
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القا و ل قد الفندق (د اس تحل ل ه مقا )

لذا يستوج اخلوض يف معرفة هذ األركان ،وهذا ما سـنبح يف الفـروع ال الثـة ،األوس منـ سـنتناوس
في الرتاض بن لريف عقد الفندقة ،أما يف الفرع ال اين فسنبن احملل يف عقد الفندقة ،أما يف الفرع ال ال
فسنتحدل عن الباع الداف اىل التعاقد.
الفرع األو  :الرضا
يعتــرب الرتاض ـ ركن ـان أساســيان يف العقــد ،فــإذا م يوجــد فــان العقــد ال يــتو ،ويشــرتط النعقــاد العقــد أن
(. 43
يصدر إاابا يصادف قبوالن من الطر األوس ،فاإلااب يكون من الن يل والقبوس من صاح الفندت
وهكذا فالرتاض  ،يف عقد الفندقة :هو اتفات اراديت الطرفن املـذكورين علـ إحـدال اثـر قـانوين معتـد
ب ـ  ،أي تواف ـ إرادة املوج ـ واملوج ـ إلي ـ اإلاــاب بقصــد إحــدال األثــر القــانوين املنشــود مــن اإلاــاب،
ووجـود الرتاضـ يكفـ لوجــود العقـد مـ وجــود األركـان األخـرى بطبيعـة احلــاس ،ولكنـ ال يكفـ لصــحت ،
فلك يكون العقد صحيحان ا أن يكون رضا املتعاقدين صحيحان وغري مشوب بعي (. 48
فمما تقد ذكـر  ،ينبغـ أن نتطـرت إىل مسـتلتن :األوىل منهـا هـ  -:وجـود الرتاضـ يف عقـد الفندقـة
واملستلة ال انية صحة هذا الرتاض  ،وهل حيتا اىل عوامل خاصة بعقد الفندقة أ ال؟
أوال :وجود ال راضي ي عقد الفندق
أمـر
ال شك ان الرتاض يف هذا العقد يـتو بتطـاب إراديت لرفيـ  ،ويقصـد بـاإلرادة أن يـدرإ الشـ
التعاقد وان يقصد وتا (صاح الفندت والن يل (. 49
وعلي يتوج تطـاب اإلاـاب مـ القبـوس علـ ماهيـة العقـد ،أهـو عقـد إقامـة أ عقـد إاـار ،أ عقـد
آخر؟ وكذا يتو التطاب والرتاض عل الش ء املعد ل قامة ،هل هو غرفة أ جنام؟ أ غري ذلك؟ وأيضا
عل مدة العقد هل هو يو أو أسبوع أو شهر أو أك ر وهكذا ،وعل األجـرة( . 30فمـ الن هـل هـ عشـرة
دنانري يف اليو الواحد أ أك ر أ اقل من ذلك(. 32
وهذا يعين مطابقة القبوس ل ااب ا املطابقة ،فإذا اختلف القبوس عن اإلااب بال يادة أو النقصان
أو التغــري أو التعــديل اعتــرب ذلــك رفضـان يتضــمن إاابــا جديــدان( . 31يفــا ي ــري يف الــذهن ،كمــا هــو معــرو ،

 -43ينرـر د .حممــد حســن عبــد الــرمحن ،مصــادر االلت ا ددراسـة مقارنــةد  ،الطبعــة األوىل ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة،1003 ،
ص.30
 -48ينر ــر د .علـ ـ جني ــدة ،النرري ــة العام ــة لاللتـ ـ ا  ،الكت ــاب األوس ،مص ــادر االلتـ ـ ا  ،دار النهض ــة العربي ــة ،الق ــاهرة،1006 ،
 ،1005ص.64
 -49ينرــر د .صــاح عبيــد الفــتالوي ،املــوج يف العقــود املســماة ،البي ـ -اإلاــار -املقاولــة ،الكتــاب ال ــاين ،عقــد اإلاــار ،دار
احلكمة للطباعة والنشر ،بغداد ،2997-2991 ،ص.103
 -30ينرــر د .حمســن عبــد احلميــد إب ـراهيو البي ـ  ،النرريــة العامــة لاللت امــات ،األوس ،املصــادر اإلراديــة ،مكتبــة اجلــالء اجلديــدة
باملنصورة ،القاهرة ،2997 ،ص.203-204
 -32يتو االتفات عل األجرة يف بعت الفنادت يف مجهورية مصر العربية م الن عل (عشرة جنيهـات يف اليـو الواحـد أو أك ـر أو
أق ــل .أم ــا عن ــدنا يف الع ـرات فان ـ ي ــتو االتف ــات عل ـ األج ــرة يف بع ــت الفن ــادت وعل ـ س ــبيل امل اس(كتح ــد فن ــادت ك ـربالء عل ـ مبل ــل
الواحد ولليلة الواحدة.
قدر (مخسة عشر ألف دينار عراقيا للش
 -31ينرر د .حمسن عبد احلميد إبراهيو البي  ،املصدر الساب  ،ص.203
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مســار تناس ـ اإلاــاب ،ويكــون التعبــري عــن اإلرادة بــاللفظ والكتابــة وباإلشــارة املتداولــة عرف ـان( . 37وم ــاس
ذلك املوافقة الصرحية من صاح الفندت عل إعطاء الغرفة للن يل ،وكذا يكون التعبري عن اإلرادة باختـاذ
موقـف ال تــدع الرـرو شــكان يف داللتـ علـ حقيقـة املقصــود كـرتإ الفنــدق أحـد النـ الء ينـ س يف إحــدى
الغر دون أن يعرتض فهذا املوقف دليل عل انعقاد العقد (عقد الفندقة (. 36
واــوا أن يكــون التعبــري عــن اإلرادة ضــمنيان،إذا م يتفـ الطرفــان ص ـراحةن .وم ــاس ذلــك بقــاء الن يــل يف
الغرفة امللجرة بالرغو مـن انتهـاء مـدة احلجـ فيكـون هـذا مب ابـة إاـاب وقبـوس مـن الن يـل وصـاح الفنـدت
لتجديد إاار الغرفة(. 35
وهكذا فان التعبري عن اإلرادة قد يكون تعبريان صرحيان كما قد يكون تعبريان ضمنيان.
وعاد نة ما ينعقد هذا العقد يف صورة حج غرفـة او جنـام يف املنشـتة الفندقيـة وال يصـبع احلجـ فائيـان
إال بعد حصوس الن يل عل مستند كتاي من صـاح الفنـدت .ويالحـظ أن للبـات احلجـ تقيـد يف دفـرت
يعــد هلــذا الغــرض يوضــع فيـ تــاري شــغل الغرفــة وتــاري مغــادرة الن يــل هلــا ،كــذلك يصــبع االتفــات اخلــاص
بــاحلج مل مـان للطــرفن مــا م يتنــااس أيهمــا مبحــت إرادتـ ورضــا لألخــر عــن جـ ء مــن حقـ وهــذا يــذه
أخــر إال بعــد
الــبعت يف الفق ـ املقــارن إىل القــوس بتن ـ ال اــوا للن يــل أن يتنــااس عــن حج ـ ألي ش ـ
حصول عل موافقة كتابية من املنشتة الفندقية يتو إثباكا بسجالت املنشتة(. 34
بيــد أن األصــل يف عقــد الفندقــة انـ يــتو بــن صــاح الفنــدت والن يــل دون أن يكــون بيــنهو نائـ أو
وكيل ،إال ان أحيانان قد يتو هذا العقد بن صاح الفندت والن يل أو بن صاح الفندت ونائ الن يل،
ويك ــون ع ــادة ش ــركة أو إح ــدى ش ــركات الس ــفر والس ــياحة ،وهن ــا ينص ــر اث ــر العق ــد إىل األص ــيل ول ــيس
للنائ  ،كما هو معلو  ،حبي تتولد عالقة مباشرة بن األصيل والغـري الـذي تعاقـد معـ النائ ،وقـد اخـذ
قرار واير السياحة املصري رقو( 767لسنة  2936هذ املباد فطبقها عل شركات السياحة ووكاالت
السفر والسياحة الي تنوب عن الن الء يف التعاقد م الفنادت ،واالستجابة يف الوقت نفس لدواع النرا
العا (. 33
هذا ،ويالحظ وحب  ،أن عقد الفندقة هو من العقود الرضائية ،إذ ينعقد مبجرد تالق إراديت صـاح
الفنـدت والن يـل ،فيكــون لصـاح الفنــدت احلـ يف أن يقبــل التعاقـد مـ الن يــل مـن عدمـ ألن هـذا يتصــل

 -37ينرـر املـادة 39/مـن القـانون املـدين العراقـ النافـذ رقــو( 60لسـنة( ، 2952تقابلهـا املـادة  90/مـن القـانون املـدين املصــري
رقو( 270لسنة(. 2968
 -36ينرر د .أمين فواي املستكاوي ،املصدر الساب  ،ص.206
 -35ينرر د .سواان عل حسن ،املصدر الساب  ،ص.297
 -34ينرر د .امحـد مـدحت حسـن ،التشـريعات السـياحية وعقـد اإلقامـة بالفنـدت ،الطبعـة األوىل ،اهليةـة املصـرية العامـة للكتـاب،
 ،2997 -2991ص.260
 -33ينرر د .عالف النقي  ،نررية العقد ،الطبعة األوىل ،منشورات عويدات  ،بريوت ،2988 ،ص.98
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باحلرية العقدية ،وهكذا فان الرفت البد من أن يكون ل مسوا قانوين ،فالفق الفرنس يرى أن صاح
الفندت يتحمل املسلولية املدنية إذا رفت التعاقد م عميل معن بدون مسوا قانوين(. 38
ويف مصــر نــوس املشــرع صــاح الفنــدت احل ـ يف أن يــرفت التعاقــد م ـ ن يــل معــن إذ قامــت لدي ـ
أسـباب جديــة ،كــان يكــون الن يــل ش صـان هاربـان مــن الســلطات ويريــد أن نتبــئ يف الفنــدت ،أو أن يكــون
ش صان مشهوران عنـ سـوء السـلوإ ويسـب إاعاجـا دائمـان لنـ الء الفنـدت ،ورمبـا يكـون الن يـل مريضـان مبـرض
معد نش مع أن ينتقل إىل باق الن الء ،ومن هنا يق عل عات صاح الفندت ع ء إثبات السب
املشروع الذي يستند إلي ونض تقدير هذا السب لسلطة قاض املوضوع(. 39
ويبدو لنا إن الواق العمل ي بت أن احلج يف عقد الفندقـة قـد يـتو عـن لريـ اهلـاتف ،أو عـن لريـ
التلكس ،أو عرب شبكة االنرتنت.
ولبق ـ ـ ـان ألحك ـ ـ ــا امل ـ ـ ــادة 88 /م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون امل ـ ـ ــدين العراق ـ ـ ـ الناف ـ ـ ــذ ال ـ ـ ــي ت ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ أن((تعب ـ ـ ــري
التعاقد(بالتليفون أو بتية لريقة يفاثلة كتن يتو بن حاضرين فيما يتعلـ بال مـان وبـن غـائبن فيمـا يتعلـ
باملكان .
ويف ــا جت ــدر مالحرت ـ  ،أن التعب ــري ع ــن اإلرادة بواس ــطة اهل ــاتف يع ــد ض ــمن لريق ــة التعب ــري ع ــن اإلرادة
باللفظ ،وهو تعبري شفه صريع.
ولــيس أبلــل يف الداللــة ،علـ كــون التعبــري عــن اإلرادة باســت دا الــتلكس اقــرب مــا يكــون اىل الكتابــة
عل اآللة الطابعة حي يرتإ التلكس أثران ماديان ،وهو عبارة عن نبضات (الكرتونية .
ه ــذا وان مفه ــو التعاق ــد ع ــرب ش ــبكة االنرتن ــت يق ــرتب ج ــدان م ــن مفه ــو التعاق ــد ع ــن لري ـ اهل ــاتف،
فالتعاقــد عــن لري ـ الكومبيــوتر هــو تعاقــد بــن حاض ـرين مــن حي ـ ال مــان ومــا بــن غــائبن مــن حي ـ
املكان( . 80ولعل التعاقد ال يتو إال اذا كـان هنـاإ وسـيلة اتصـاس بـن هـذ األجهـ ة االلكرتونيـة أي وجـود
شبكة كومبيوتر يستطي املشرتإ يف تلك الشبكة االتصاس مباشرة م أي مشرتإ أخر ميتلـك اجلهـاا ذاتـ
وفقان لرقو أو إشارة أو كلمة معينة(. 82
ومــن هنــا فــان عقــد الفندقــة ينعقــد أيضــا إذا مت بتحــد هــذ الوســائل املــذكورة ،أي مــع تبــادس الطرفــان
التعبــري عــن إرادكمــا ومــع تطــاب اإلاــاب م ـ القبــوس ،انعقــد العقــد وأصــبع بات ـان مل م ـان لطرفي (صــاح
الفندت والن يل ( . 81ويالحظ أحيانان أن يدف الن يل مبلغان مـن املـاس عنـد إبـرا عقـد الفندقـة ويسـم هـذا

 -38ينرــر Jacques Mester,Hotelier-Logeur, Ency Dalloze,Civ,n.14.:نقـالن عــن د .حســن حســن الـرباوي ،
املسلولية املدنية لصاح الفندت ،ص.411
 -39ينرر د .حممد عبد الراهر حسن ،املصدر الساب  ،ص.56
 -80ينرــر د .عصــمت عبــد اجمليــد بكــر ،مصــادر االلت ـ ا يف القــانون املدين(دراســة مقارنــة  ،املكتبــة القانونيــة ،بغــداد،1003 ،
ص.61-62
 -82ينرر د .مندى عبد ا) حممود احلجااي ،التعبري عن اإلرادة عن لري االنرتنت واثبات التعاقد وفقان لقواعد الفق اإلسالم
والقانون املدين(دراسة مقارنة  ،الطبعة األوىل ،دار الفكر اجلامع  ،اإلسكندرية ،1020 ،ص.55
 -81ينرر د .حسن حسن الرباوي ،املسلولية املدنية لصاح الفندت ،املصدر الساب  ،ص.416
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املبلل العربون( . 87فإ ذا عدس الن يـل عـن اإلقامـة يف الفنـدت بعـد دفعـ العربـون يضـي أو وجـ عليـ تركـ ،
هذا وإذا كان صاح الفندت هو الذي عدس فان يل برد العربون ومع مبلل مساو(. 86
وبنـاءن علـ ذلـك ،إن م يعـدس احــد الطـرفن عـن عقـد الفندقـة أصــبع العقـد باتـان ،وأعتـرب دفـ العربــون
تنفيذان ج ئيان هلذا العقد(. 85
ثا ا :صح ال راضي ي عقد الفندق
تتسيسـان علـ مــا ســب ذكــر  ،ال يكفـ أن يكــون الرتاضـ موجــودان عنــد التعاقــد يف عقــد الفندقــة ،بــل
يشرتط أيضا أن يكون صحيحان أي يكون صادران من ذي أهلية لطريف عقد الفندقة ودون أن تكـون إرادة
احد املتعاقدين مشوبة بعي من عيوب اإلرادة لبقان للقواعد العامة(. 84
ويفا جتدر اإلشارة إلي  ،أن عقد الفندقة كغري من العقود التجارية ،يفا يستل منا ،واحلاس كـذلك ،أن
نبح عن األهلية التجارية للطرفن إضافةن ملا سب حب يف هذا العقد ،فمن امللكد أن ما نقصد باألهلية
يف عقــدنا هــذا هــو أ هليــة االداء ،أي صــالحية املتعاقــد يف عقــد الفندقــة للقيــا باألعمــاس القانونيــة ذات
الصــبغة التجاريــة( . 83وه ـ الشــك ،تعــد ارف ـ مــا يطلب ـ القــانون مــن درجــات األهليــة للتصــر  ،حي ـ
تقتضـ تـوافر إرادة واعيــة بصــرية ملــا تتجـ إىل أحداثـ مــن اثــر قــانوين ،األمــر الــذي يتطلـ كمــاس اإلدراإ
والتمي  ،ومن هنا وملا يكون مناط أهلية االداء يف عقد الفندقة هو كماس التميي واإلدراإ فإفا تتدر مـ
تدرجهما يف اإلنسان تبعان للسن وتتتثر مبا قد يعرتيهما من عوارض تنق منهو أو تعدمهو(. 88إذ أن من
املقرر وكقاعدة عامة ،يشرتط إلبرا عقد الفندقة اال يكون احد املتعاقدين غري يفي  ،أي لفل م يبلل سن
السابعة أو يعرتي عارض من عوارض األهلية م ل اجلنون والعت  ،وإال فان إبرام هلذا العقد يعد بالالن(. 89
بيد أن ناق األهلية ،الذي يكمل سن اخلامسة عشرة من العمر ولكن م يبلل ال امنة عشرة كاملة ،فان
أراد مباشرة األعماس الفندقية فالبد أن يكون ذلك بإذن من احملكمة ،ولعل ما تتسو ب هذ األعماس من
امل الر عل أموال هلذا فعقد الفندقة يقو عل فكرة املضـاربة ويفـا اعلـ حتمـان يتصـف بامل ـالرة ،وهـذا

 -87ينرر يف هذا الشتن الفقرة األوىل من املادة 91/من القانون املدين العراقـ النافـذ ،تقابلهـا الفقـرة األوىل مـن املـادة 207/مـن
القانون املدين املصري.
 -86ينرر يف ن الفقرة ال انية من املادة 91/من القانون املدين العراق  ،والي تقابلهـا الفقـرة ال انيـة مـن املـادة 207/مـن القـانون
املدين املصري.
 -85ينرــر د .حممــد حســن قاســو و د .حممــد الســيد الفق ـ  ،أساســيات القــانون ،منشــورات احللــا احلقوقيــة ،ب ـريوت،1007 ،
ص195
 -84ينرر د .امحد مدحت حسن ،املصدر الساب  ،ص.265
 -83ينرر د .محدي عبد الـرمحن و د .رضـا عبـد احللـيو عبـد اجمليـد ،مبـاد القـانون ،نرريـة القـانون ،نرريـة احلـ  ،مطـاب جامعـة
املنوفية ،بدون ذكر سنة الطب  ،ص.740-759
88ا -ينرر د .حممد فهمـ اجلـوهري ،القـانون التجـاري ،األعمـاس التجاريـة ونرريـة التـاجر واحملـل التجـاري ،مكتبـة فضـة الشـرت،
القاهرة ،2984 ،ص.80
 -89مل يد من التفصيل ،انرر يف هذا الشتن املواد 220/209/208/203/93/ 94/من القانون املدين العراق النافـذ ،تقابلهـا
يف القانون املدين املصري املواد .245/226/220/65
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يعــين انـ اليســتطي احـرتا القيــا باألعمــاس التجاريــة إال بــإذن احملكمــة( . 90ولكــن كــامل األهليــة ،وهــو
يفــن أكمل ـوا ســن ال امنــة عشــرة( . 92وال يوجــد عــارض مــن ع ـوارض األهليــة فهــلالء حي ـ هلــو إب ـرا عقــد
الفندقة( ، 91وهكذا فال بد من حب األهلية املطلوبة لطريف عقد الفندقة وبشكل أك ر دقة وختصصان وتـا
(صاح الفندت والن يل وذلك كما يتيت-:
 -3أهل صاحب الفندق
يعتــرب صــاح الفنــدت تــاجران ،وحيــرت العمــل التجــاري وذلــك وفق ـان ألحكــا الفقــرة األوىل مــن املــادة
دالسابعةد من قانون التجارة العراق النافذ ( . 97لذا ا أن يكون متمتعـان بتهليـة االجتـار ،أي أن يكـون
قد بلل سن الرشد ،فإذا كـان صـغريان غـري يفيـ فانـ ال حيـ لـ أن يباشـر أي عمـل مـن أعمـاس الفندقـة وإال
كان تصرف بالالن(. 96
بيد أن الصغري املمي  ،وهو الذي جتاوا السابعة وبلل سن اخلامسة عشرة ،فإذا باشر عمالن فنـدقيان مـن
دون أن يكــون ل ـ ح ـ ل ـ يف اإلجــااة ولبق ـان للقواعــد العامــة .فتصــرف يعــد بــالالن ،أمــا إذا إذن ل ـ بت ـوافر
الشروط املطلوبة فان تصرفات يف نطات اإلذن تعد صحيحة(. 95
 -1أهل النزيل
يعــد عقــد الفندقــة بالنســبة للن يــل مــن أعمــاس اإلدارة ،فمــن ين ـ س يف فنــدت للســكق ولتنــاوس الطعــا
والشراب ،إمنا يدف املقابل عادة من دخل ال من رأ ال  ،وينبين عل ذلك ،إن البالل سن الرشد يستطي
إبرا عقد الفندقة ،ونتل ف احلاس بالنسبة لعـد األهليـة فانـ ال ميلـك إن يـرب هـذا العقـد ،فـإذا ابرمـ كـان
بــالالن ،ولعــل عقــد الفندقــة الــذي يربمـ نــاق األهليــة يكــون صــحيحان باعتبــار أن هــذا العقــد مــن أعمــاس
اإلدارة(. 94
 -90ينرـر يف هـذا الشــتن املـادة  98/مـن القــانون املـدين العراقـ والـي تـن أن(( :للــو برتخـي مـن احملكمــة أن يسـلو الصــغري
املمي إذا أكمل اخلامسة عشرة مقداران من مال  ...تقابلها املادة 221/من القانون املدين املصـري إذ تقتضـ هـذ املـادة بتنـ ((-:إذا
بلل الصغري املمي ال امنة عشرة من عمر واذن ل يف تسلو أموال إلداركا وتسلمها حبكو القانون. ...
 -92من اجلدير باملالحرة أن قانون التجارة العراق م حيدد سنان معينان لألهلية التجارية .اذ ان وحد األحكا املتعلقة باألهلية يف
املسائل املدنية والتجارية وصياغتها الواردة يف القانون املدين .فعلينا الرجوع يف األهلية التجارية اىل أحكا القانون املدين العراق اخلاص
باألهليـة اذ تقتضـ املــادة 204/منـ علـ أن((ســن الرشــد هـ مثــاين عشــرة سـنة كاملة .وكــذا وحــد املشــرع املصـري ســن الرشــد املــدين
وسـن الرشــد التجـاري اذ تــن الفقــرة ال انيـة مــن املـادة 66/مــن القــانون املـدين املصري((ســن الرشـد هـ إحــدى وعشـرين ســنة ميالديــة
كاملــة وتــن املــادة 6/مــن قــانون التجــارة= =املصــري رقــو( 23لســنة  2999علـ ان ((يســوا ملــن بلــل ســنة إحــدى وعشـرين ســنة
كاملة أن يشتغل بالتجارة .
 -91األصــل كمــاس األهليــة ،فالكــل يعتــرب اه ـالن إلب ـرا العقــد ،مــا م تســل أهليت ـ او حيــد منهــا القــانون .انرــر يف هــذا الشــتن
املادة 97/من القانون املدين العراق النافذ .وتقابلها املادة 209/من القانون املدين املصري.
 -97ينرر الفقرة االوىل من املادة د السابعة دمن قانون التجارة العراق النافذ ،رقو ( 70لسنة .2986
 -96إبطاس العقد لنقت األهلية أثر الت ا ناق األهلية برد قدر النف احلقيق الذي عـاد عليـ  ،وعـد الت امـ بـرد مـا أضـاع او
انقصـ يف غــري مصــلحت  ،االلتـ ا بــالرد أساسـ اإلثـراء بــال ســب  ،وهـذا مــا قضــت بـ حمكمــة الــنقت يف الطعــن رقــو( 65لســنة(64
قضائية  ،جلسة  ،2939/7/25السنة  ،70العدد  ،7ص.720
 -95ينرر د .نادرة حممود سام ،املصدر الساب  ،ص.38
 -94ينرــر د.عـ ت مصــطف الدســوق  ،التشـريعات الســياحية ،الطبعــة األوىل ،بــدون ذكــر اســو املطبعــة ومكــان الطبـ ،2993 ،
ص.52-50
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مــن جان ـ آخــر ،ففيمــا يتعل ـ بالشــرط ال ــاين لصــحة الرتاض ـ والــذي ا ـ أن التكــون إرادة احــد
املتعاقــدين مشــوبة بعي ـ مــن عيــوب اإلرادة ،وعلي ـ ميكــن القــوس ان هنــاإ عيبــان ميكــن تصــورتا يف هــذا
الن يل ،او أن يكون الغل يف العن املعدة ل قامة(. 93
العقد وتا :أما الغل يف ش
الن يل
 -2الغل يف ش
يالحــظ ،أن األصــل يف هــذا الغل ـ أن ال تــتثري ل ـ عل ـ العقــد ،فيســتوى لــدى صــاح الفنــدت أن
عل ان حما ت يتبن ل ان موظف.
أو آخر ،كما لو تعاقد م ش
يتعاقد م ش
(98
بيد أن الغل يكون يف صفة الن يل جوهريان اذا كانـت ش صـيت حمـل اعتبـار  .كـتن يـلجر صـاح
الفنـدت غرفــة لســيدة وكـان يعتقــد أن ســلوكها ال غبـار عليـ ت يتضــع افـا ســيدة ســيةة السـمعة ،ففـ هــذ
احلالة يكون العقد بالالن ،نرران لسمعة الن يلة تكون حمل اعتبار عند امللجر (صاح الفندت (. 99
 -1الغل يف العن املعدة ل قامة
قــد يق ـ الغل ـ يف وصــف مــن أوصــا العــن عل ـ إن يكــون حمــل اعتبــار ،فــان العقــد يكــون قــابالن
ل بطاس ،فعل سبيل امل اس يتعاقد الن يل عل إن تكون العن املعدة ل قامة جناحان أو غرفـة ف مـة ،وإذا
بالعن غرفة بسطع الفندت(. 200
الفرع النا ي :المحل ي عقد الفندق
يفعد احملل الركن ال اين من أركان عقد الفندقة ،ولعل حمل العقد يتجسـد يف كونـ العمليـة القانونيـة الـي
تراض ـ الطرفــان عل ـ حتقيقه ـا ،ونر ـران إىل أن حتقي ـ هــذ العمليــة القانونيــة ال يــتو إال عــن لري ـ إنشــاء
الت امــات علـ عــات الطـرفن او علـ عــات احــدتا والسـلاس الــذي ينقــدم يف الــذهن هــو -:مــا املـراد مــن
العملية القانونية الي يهد إليها املتعاقدان يف عقد الفندقة؟ ول جابة عن هـذا السـلاس ميكـن القـوس :إن
املراد مـن هـذ العمليـة هـو االنتفـاع مـن اإلقامـة يف مقابـل اجـر ،وهـذ العمليـة القانونيـة ال تتحقـ إال عـن
لري إنشاء التـ ا يقضـ باالنتفـاع باإلقامـة يلقـ علـ عـات صـاح الفنـدت ،والتـ ا بـدف األجـر يلقـ
عل عات الن يل(. 202

 -93ينرر د .امحد مدحت حسن ،املصدر الساب  ،ص.264
 -98ينرر د .مصطف حممد اجلماس ،مصادر االلت ا  ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،2999،ص.256
 99ينرر د .نبيل إبراهيو سعد ،النرريـة العامـة لاللتـ ا  ،األوس ،مصـادر االلتـ ا  ،دار اجلامعـة اجلديـدة ،االااريطـة ،اإلسـكندرية،
 ،1006ص.248-243
 -200ينرر د .رأفت حممد محاد ،املصدر الساب .205 ،
 -202ينرر د .مصطف حممد اجلماس ،القانون املدين يف ثوب اإلسالم  ،مصادر االلت ا  ،شرم مفصل إلحكا التقنينات العربية
املستمدة مـن الفقـ العـري واملسـتمدة مـن الفقـ اإلسـالم  ،الطبعـة األوىل ،الفـتع للطباعـة والنشـر ،االااريطـة ،اإلسـكندرية ،بـدون ذكـر
سنة الطب  ،ص.275
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ويبدو أن احملل يف هذا العقد يتصل ب الل مسائل ،يتوج علينا توضيحها أال وه  -:املستلة األوىل
ه ـ منفعــة الش ـ ء املعــد ل قامــة ،وال انيــة مــدة عقــد اإلقامــة ،واملســتلة ال ال ــة ،املقابــل الــذي يلت ـ الن يــل
بسداد (. 201
أوال :منف الشيء الم د لإلقام
تنص منفعة الش ء عل املكان الذي يوفر صاح الفندت للن يل لالنتفاع ب  .سـواء كـان غرفـة أو
جناحان ،مبا في من منقوالت من أسـرة ومناضـذ ودواليـ وكراسـ  ،وهنـاإ ملحقـات الشـ ء املعـد ل قامـة
ينتف ها الن يل كدورات امليا واحلمامات ،وكذا ينتف الن يل باست دا مراف الفندت املشرتكة م ل السـلو
واملصعد وكذا املطعو واحلديقة والسطع (. 207
ومن هنا يشرتط يف احملل أي(منفعة الش ء املعد ل قامة ان يكون موجودان أو يفكنـان الوجـود ،وهكـذا
ا أن تكون الغرفة موجودة او من املمكن وجودها يف املسـتقبل ،وكـذا يشـرتط يف احملـل أن يكـون معينـان
أو قابالن للتعن ،أي أن يكون معينان تعينان نافيان للجهالة( . 206فعل سبيل امل اس لو تعهد صاح الفندت
للن يــل بإعطائ ـ غرفــة تطــل عل ـ فــر مباشــرة ،فــان هــذا العقــد ســينعقد للتحديــد النــايف للجهالــة مــن قبــل
صاح الفندت(. 205
ويشــرتط أيض ـان يف احملــل أن يكــون مشــروعان وقــابالن للتعامــل في ـ  ،ومعــق كون ـ مشــروعان يتوج ـ أن ال
يكــون الف ـان للنرــا الع ـا أو لــآلداب ،وإال كــان العقــد بــالالن .وم ــاس ذلــك تــتجري بعــت غــر الفنــدت
الذي سب أن وضعت علي إشارة احلج أو قرر قضائيان بتن آيل للسقوط(. 204
ثا ا :مد عقد اإلقام
يتســو عقــد الفندقــة بكونـ مــن عقــود املــدة ،كمــا ذكرنــا أنفـان ،إذ تتحــد فيـ مــدة انتفــاع الن يــل مبكــان
اإلقامة ،وال يوجد حد أقص أو أدى ملدة هذا العقد وان كانت اإلقامة يف الفندت عادة ملدة قصرية(. 203
وإذا أمعنا النرر ،فهناإ سلاس يتبادر إىل الذهن وهو -:ماذا لو سـكت الن يـل وصـاح الفنـدت عـن
حتديد مدة اإلقامة؟ ول جابة عن ذلك نقوس :لقد جرى العر لدينا ويف بعت البلدان العربية او مصـر
م ـ الن ،عل ـ أن للن يــل أن يض ـ حــدان ملــدة اإلقامــة بــان نطــر إدارة الفنــدت برغبت ـ يف الــرتإ ويكــون هــذا
األخطار عادة قبل ظهر يو الرتإ نفسـ  ،وهـذا العـر قفـنن يف الفقـرة ال انيـة مـن املـادة 25/مـن قـرار وايـر
الســياحة املصــري رقــو( 767لســنة  2936إذ تــن (إذا كان ـت اإلقامــة غــري حمــددة املــدة وج ـ إخطــار
 -201ينرر د .أمين فواي املستكاوي ،املصدر الساب  ،ص.227
 -207ينرر د .حممد عبد الوهاب خفاج  ،املصدر الساب  ،ص.271
 -206ينرر د .انور سلطان ،املباد القانونية العامة ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2987 ،ص.709
 -205ينرر د .امحد مدحت حسن ،املصدر الساب  ،ص.261
 -204كمـا انـ ال اـوا ملوضـوع العقـد(حمل العقــد إن يقـ علـ مـا نـالف النرــا العـا  ،كـذلك ال اـوا إن يتعـارض مـ اآلداب
العامة ،وه جمموع املباد السلوكية واملفاهيو األخالقية اخلاصة مبجتم معن يف امن معـن ،نقـالن عـن د .مصـطف العـوج  ،القـانون
املدين ،األوس ،العقد م مقدمة يف املوجبات املدنية ،الطبعة األوىل ،ملسسة حبسون ،بريوت ،2991 ،ص.185
 -203ينرـر يف الفقـرة األوىل مـن املــادة 25/مـن قـرار وايــر السـياحة املصـري رقـو( 767لســنة  2936اذ تـن انـ (عل العمــالء
باملنش ــات الفندقي ــة إخ ــالء األم ــاكن ال ــي يش ــغلوفا يف فاي ــة امل ــدة املتف ـ عليه ــا نق ـالن ع ــن د .حمم ــد حمم ـد خلي ــل ،املص ــدر الس ــاب ،
ص.232
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املنش ــتة ب ــاإلخالء خ ــالس املواعي ــد ال ــي حت ــددها إدارة املنش ــتة وتعلنه ــا للن ي ــل وااللتـ ـ ا ب ــتداء اج ــر الي ــو
التا (. 208
ثالنا :المقابل ال ي يل زم بسداده النزيل
يفــا جتــدر اإلشــارة إلي ـ  ،أن يلت ـ الن يــل بســداد بعــت املبــالل نرــري إقامت ـ بالفنــدت ونرــري اخلــدمات
األخرى الي تقـد لـ كوجبـات يتناوهلـا مـن متكـل ومشـرب ،فيحسـ هـذا مببلـل يضـا إىل اجـر اإلقامـة
ويسم هذا اخللي بنرا (اإلقامة الكاملة  ،هذا يعين أن الن يل يسدد مبلغان جممـالن يشـمل مقابـل اإلقامـة
ومقابــل الوجبــات ال الثــة يف اليــو  ،وهكــذا فــان اجــر اإلقامــة الكاملــة يكــون عــادة اقــل مــن اجــر اإلقامــة
وتناوس الطعا عل حدة ،وهذا النرا اختياري للن يل ،مبعق ان ال اوا إجبار علي (. 209
من هنا فقد يضا ج ء من مقابل الوجبات إىل مقابل اإلقامة كما لو كانت وجبـة الفطـور إجباريـة،
فيضــا املبلــل إىل اجــر الغرفــة سـواء تناوهلـا الن يــل أ م يتناوهلــا ،وتســري اغلـ الفنــادت علـ هــذا النرــا ،
ويضا ملقابل اإلقامة مبلل وجبتن وجبة الفطور ووجبة أخرى ه الغداء أو العشـاء حسـ رغبـة الن يـل
ويسم هذا بنرا (نصف إقامة  ،وقد يكون مقابل الوجبات منفصالن امان عن مقابل اإلقامة .وعلي فان
الن يل ين س بالفندت للسكن فق دون أن يكون مقيدان بتناوس الوجبات .وأحيانان أخرى يلت الن يل بسداد
مبـالل نرـري ارتيـاد بعــت مرافـ الفنـدت اـو نـوادي الرياضـة ،ومحـا السـباحة وغريهــا ،بيـد أن هنـاإ مبلغـان
حيصــل علي ـ العامــل مباشــرة مــن الن يــل والــذي يســم منحــة اليــد(احللوان فهــذ املنحــة عبــارة عــن مبلــل
اختي ــاري ا ــوا للن ي ــل أن يدفعـ ـ أو ال يدفعـ ـ  ،ل ــذا فهـ ـ ال ت ــدخل ض ــمن املقاب ــل ال ــذي يلتـ ـ بس ــداد
الن يل(. 220
الفرع النالث :الباعث الدا ا إلى ال اقد
يقصد بالباع الداف  :هو الغرض البعيد أو غري مباشر الذي جعل امللت يتعاقد ،ففـ عقـد الفندقـة
لعــل الباعـ الــداف لصــاح الفنــدت هــو احلصــوس علـ األجــرة كمقابــل ملــا يقدمـ مــن ســكق وخــدمات
أخرى متعددة ،وحبس األحواس واالتفات.
أمــا فيمــا يتعل ـ بالباع ـ الــداف للن يــل فيكــون هــو االنتفــاع مــن النـ وس يف فنــدت إلغ ـراض قــد تكــون
سياحية أو دينية أو عالجية أو غريها.
ولـيس أبلــل يف الداللـة علـ أن الباعـ الـداف هــو الســب للتعاقـد ،الــذي يكــون متغـريان بالنســبة لكــل
عقد وبالنسـبة لكـل متعاقـد وهـذا أمـر ش صـ يتعلـ بنوايـا امللتـ (. 222وهـذا مـا يـذه إليـ رجـاس الفقـ
والقضاء يف النررية احلدي ة ،فقد اخذوا بفكرة الباع الرئيس الداف للتعاقد كسب للعقد ،الن البواع
 -208ينرر د .ع ت مصطف الدسوق  ،املصدر الساب  ،ص.52
 -209ينرر د .امحد مدحت حسن ،املصدر الساب  ،ص.252-250
 -220ينرر د .حممد حممد خليل ،املصدر الساب  ،ص.234-235
 -222ينرر د .سعيد سعد عبـد السـال  ،مصـادر االلتـ ا املـدين ،الطبعـة االوىل ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة،1007-1001 ،
ص.265
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اإلراديــة ك ــرية ومتنوعــة ،واشــرتط يف هــذا الباع ـ أن يكــون مشــروعان ،وكــذا أن يكــون معلوم ـان مــن الطــر
األخر او من السهل علي أن يتبين (. 221
آخــر لتــتجري
مبلغـان مــن املـاس مــن شـ
وهكـذا ،ففـ عقــدنا هذا(عقــد الفندقــة لـو اقــرتض شـ
غرفة يف فندت ملمارسة أعماس مشبوهة فالباع لدى (املقرتض غري مشروع ،فعقد القرض يعد صـحيحان
إذا كان الطر األخر(املقرض اهل هذا الباع غري املشروع ،ويعد العقد بالالن إذا علو (املقرض هذا
الباع غري املشروع أو من السهل علي أن يتبين (. 227
وهـذا يتبـن أن الباعـ الـداف  ،نتلـف عـن الســب القصـدي ،أي سـب االلتـ ا والـذي يعـر  :بتنـ
الغرض املباشر الذي يقصد امللت الوصوس إلي من وراء الت ام  ،وهذا ما اخذ ب الفقهاء أصحاب النررية
التقليدية ،فان يفعتد بالسب القصدي ،هذا وان السب ال يتغري بالنسبة لكل لائفة من العقود.
فم الن يف العقود املل مة للجانبن سب الت ا كل لر يف العقد هو الت ا املتعاقد األخر ،بيد أن هذ
النررية اعرتاها قصور شديد إلتاهلا البواع وعـد تقـديرها لصـحة او بطـالن العقـود ،فتعرضـت لالنتقـاد
من قبل أصحاب النررية احلدي ة أو نررية الباع الداف اىل التعاقد(. 226
ويف ــا جت ــدر مالحرتـ ـ  ،أن املش ــرع املص ــري اخ ــذ بنرري ــة الس ــب أو ال ــداف اىل التعاق ــد ،وذل ــك وفقـ ـان
ألحكــا املــادتن274/و 273مــن القــانون املــدين املصــري ،بيــد أن املشــرع العراق ـ اخــذ بــالنرريتن مع ـان،
نرريـة سـب االلتـ ا ونرريـة سـب العقـد أو الباعـ الـداف إىل التعاقـد ،وهـذا مـا تقتضـ بـ املـادة271/
من القانون املدين العراق (. 225
وبناءن عل ذلك ،فان نصوص القواعد العامة ميكن أن تعيننا ل ملا باألحكـا الـي تتعلـ باركـان هـذا
العقد ،فيجدر باملشروع االستفادة من تلك النصوص لوض قواعد تفصيلية تتعل باركان عقد الفندقة.
المبحث الثاني :الالبيعة القانونية لعقد الفندقة
إن العالقــات القانونيــة املرتابطــة واملتشــابكة الــي تنشــت يف فنــدت مــا ،كانــت الســب وراء الصــعوبة يف
حتديــد الطبيعــة القانونيــة هلــذا العقــد ،ذلــك أن حتديــد لبيعــة العقــد معنــا إضــفاء الوصــف القــانوين لـ عــن
لري إعطائ ا ان من األ اء املعروفة حع ميكن تطبي أحكام علي  ،إذ يالحظ وحب  ،أن عقـد الفندقـة
يلق الت امات متنوعة ومرتابطة عل عات صاح الفندت ،منها م الن أن يلت بتمكن الن يل من االنتفاع
باملكان املعد ل قامة.
 -221ينرــر د .رمضــان أبــو الســعود ،النرريــة العامــة لاللت ـ ا  ،مصــادر االلت ـ ا  ،دار املطبوعــات اجلامعيــة ،اإلســكندرية،1001 ،
ص.299-298
 -227ينرر د .حم الدين إ اعيل علو الدين ،العقود املدنية الصغرية يف القانون املدين والشريعة اإلسالمية والقوانن العربيـة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،بدون ذكر سنة لب  ،ص.81
 -226ينررد .عل جنيدة ،العقود املسماة ،عقد اإلاار ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1005-1006 ،ص.298
 -225ينرــر صــبام املفــي ،القــانون املــدين وتعديالتـ  ،مكتبــة الشــع  ،بغــداد ،2980 ،ص 71وكــذلك انرــر الســب يف القــانون
املدين العراق املنشور عل املوق االلكرتوينwww.scribd.com/doc/2o915366. :
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من هنا ظهرت العديـد مـن اآلراء الفقهيـة ،بشـتن حتديـد لبيعـة هـذا العقـد ،والـي سـنتعرض هلـا ضـمن
فروع متعاقبة عل النحو اآليت-:
املطلب االول :عقد الفندقة عقد إيجار Lease Contract

يذه جان من الفق اىل القوس :بان عقد الفندقة هو عقد إاار ،ولعل أوج التشاب بن العقدين
هو الذي دف هذا االجتا  ،ذلك أن عقد اإلاار وفقان للمادة 311/من القانون املدين العراقـ النافـذ الـي
تقض ـ بتن ـ (( ليــك منفع ـ ة معلومــة بعــوض معلــو ملــدة معلومــة وب ـ يلت ـ املــلجر أن ميكــن املســتتجر مــن
االنتفاع باملتجور (. 224
ويلكد هذا التعريف عل وجود التقارب بن العقدين ،ومـا يرتتـ عليهمـا مـن الت امـات ،وهـذا ماحـدا
بالفق هنا ،أن ا بان الطبيعـة القانونيـة هلـذا العقـد هـو كونـ عقـد إاـار ،وخاصـة يف التـ ا املـلجر الـذي
نص ـ ــطلع علي ـ ـ ـ ب ـ ـ ــ(صاح الفن ـ ــدت بتمكينـ ـ ـ املس ـ ــتتجر ال ـ ــذي نص ـ ــطلع عليـ ـ ـ ب ـ ـ ــ(الن يل م ـ ــن الع ـ ــن
امللجرة(الغرفة وتسليمها الي صاحلة للغرض الذي مـن اجلـ مت التـتجري( . 223وكـذا علـ صـاح الفنـدت
أن ميتن عن كل ما من شتن أن حيوس دون انتفاع الن يل بالعن امللجرة ،وهذا ما يعرب عن بالت ا صاح
الفنــدت بضــمان عــد التعــرض املــادي س ـواء من ـ او مــن احــد تابعي ـ  ،هــذا ويضــمن صــاح الفنــدت كــل
تعرض من الغري للن يل أو إضرار ب  ،ويف مقابل ذلـك يلتـ الن يـل مبراعـاة مـدة العقـد واألجـرة احملـددة فيـ ،
ويف ذلك يتشاب م أحكا عقد اإلاار( . 228وهذا مـا ذهـ إليـ القضـاء العراقـ يف القـرار الصـادر مـن
حمكمة استةنا كربالء االحتادية بتاري  1022/2/24بالعـدد /20ت /حقوقيـة /ختليـة ،1022 /حيـ
أقام ــت املدعي ــة ( ال ــدعوى ل ــدى حمكم ــة ب ــداءة اهلندي ــة عل ـ امل ــدع علي ـ فادع ــت أن امل ــدع علي ـ
يشــغل(احملل بصــفة مســتتجر بب ـدس ســنوي مقــدار ثالثــة ماليــن دينــار ،والنتهــاء مــدة العقــد وعــد رغبــة

 -224ينرــر املــادة 558/مــن القــانون املــدين املصــري وه ـ تقابــل احلكــو املشــار إلي ـ أعــال  .وكــذا ن ـ املــادة 577/مــن قــانون
املوجب ــات والعق ــود اللبن ــاين الص ــادر يف ( 9اذار  2971واملنش ــور يف اجلري ــدة الر ي ــة ملحق ـان بالع ــدد رق ــو ( 1461وامل ــلرخ يف (22
نيسان  .2971نقالن عن د .ن ي كبار  ،العقود املسماة ،البي -اإلجارة-الوكالة -الكفالة  ،امللسسة احلدي ـة للكتـاب ،لبنـان،1020 ،
ص .237وهذا هو أيضان ما تن علي املادة 2309/من القانون املدين الفرنس الصادر يف تشري  /1ابريل.2969/
 -223ينرر يف هذا الشتن ،املادة 546 /من القانون املدين املصري ،وكذا انرر الفقرة األوىل من املادة  310/من القـانون املـدين
الفرنسـ ((والي يلـ املــلجر بتسـليو العــن املــلجرة يف حالـة حســنة مــن الرتمـيو ميـ أنواعـ  ،أمـا عــن املــادة 361/مـن القــانون املــدين
العراق النافذ اذ تن ((عل امللجر بعد قبض األجر ،...أن يسلو املتجور للمستتجر باحلالة الي عليها وقت العقـد ...ويتضـع أن
املشرع م يل امللجر بتسليو املتجور حبالة يصلع معها لتحقي ما اعد ل من منفعة ،فجاء قانون إاار العقار املرقو( 83لسنة2939
حلسو كل خال حوس احلالة الي ا عليها تسليو املتجور وذلك وفقان ألحكا املـادة 8/مـن هـذا القـانون إذ تن ((علـ املـلجر أن
يســلو املــتجور حبالــة تصــلع لالنتفــاع بـ وفـ العقــد نقـالن عــن د .جعفــر الفضــل  ،الــوجي يف العقــود املدنيــة ،البيـ -اإلاــار -املقاولــة،
دراسة يف ضوء التطور القانوين مع اة بالقرارات القضائية ،مكتبة دار ال قافة للنشر والتواي  ،عمان ،2993 ،ص.171
 -228ينرــر د .رمضــان أبــو الســعود ،العقــود املســماة ،عقــد اإلاــار ،األحكــا العامــة يف اإلاــار ،منشــتة املعــار  ،اإلســكندرية،
 ،2994ص.605-606
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القا و ل قد الفندق (د اس تحل ل ه مقا )

املدعية بتجديد للبت احلكو بالت ليـة ،فتصـدرت احملكمـة قرارهـا بـإل ا املـدع عليـ بت ليـة احملـل أعـال
وتسليم للمدعية(. 229
ولعل من املقرر قانونان أن عقد اإلاار ينته بانتهاء املدة احملددة في ودون حاجة اىل تنبي باإلخالء،
وهذا ما تقتض ب الفقرة األوىل من املادة 339/من القانون املدين العراق .
من جان آخر ،فان عقد الفندقة يعد من عقود اإلاار مـن حيـ التمتـ حبقـوت االمتيـاا الـي اقرهـا
القانون لكل من امللجر وصاح الفنـدت ،اذ تقتضـ املـادة 2736/مـن القـانون املـدين العراقـ النافـذ أن
للملجر ح امتياا عل ما يوجد يف العن من منقوالت ضمانان حلق يف األجرة(. 210
وهك ــذا احل ــاس بالنس ــبة حل ـ ص ــاح الفن ــدت يف االمتي ــاا ،وذل ــك لبق ـان مل ــا تق ــرر الفق ــرة األوىل م ــن
املادة 2735/من القانون املدين العراق النافذ ،عل امتياا صاح الفندت والـي تـن علـ أن ((املبـالل
املستحقة لصاح الفندت يف ذمة الن يل عن أجرة اإلقامة وامللنة ويفا صر حلساب يكون هلا امتياا عل
األمتعة الي احضرها الن يل يف الفندت وملحقات (. 212
ويبدو لنا ،أن الـبعت مـن أنصـار هـذا الـرأي ،نرـروا هلـذا العقـد-الفندقـة -مـن ااويـة واحـدة ،أال وهـ
ااويــة التـ ا صــاح الفنــدت بتــوفري مكــان ليقــيو فيـ الن يــل .وتتسيسـان علـ ذلــك مت تســمية وتكيــف هــذا
العقد عل ان عقد إاار(. 211
وعل الرغو من هذا التشاب بن عقدي الفندقة واإلاار ،فان ذلـك ال مينـ مـن وجـود بعـت الفـوارت
أو االختالفات ولعل من أبراها-:
 -2نتلف عقد اإلاار عن عقد الفندقة من حي صفة العمل ،فاإلاار بالنسبة للملجر األصل في
انـ عمــل مــدين ،بيــد أن التــتجري بالنســبة لصــاح الفنــدت فهــو عمــل جتــاري يقــو علـ ســبيل االحـرتا
والتكرار(. 217
وهذا يفا يرتـ اخـتال القواعـد الواجبـة التطبيـ علـ كـل منهمـا ،حيـ تطبـ قواعـد القـانون املـدين
عل عقد اإلاار ،وقواعد قانون التجارة عل عقد الفندقة(. 216
 -229مل يـد مـن التفصــيل ،انرر(القـرار الصــادر مـن حمكمـة اســتةنا كـربالء االحتاديــة ،بتـاري  ،1022/2/24العــدد/20/ت/
حقوقية /ختلية 1022/واملنشور عل املوق االلكرتوينe-mail: hjc.keac 2008@yahoo.com:
 -210ينرر املادة 2267/من القانون املدين املصري وه تقابل احلكو املشار إلي أعال .
 -212ينرــر املــادة 2266/مــن الق ــانون املــدين املصــري وه ـ تقابــل احلكــو املشــار إلي ـ أعــال  .وكــذا ن ـ الفقــرة اخلامســة م ــن
املادة 1201/من القـانون املـدين الفرنسـ إذ أعطـت لصـاح الفنـدت امتيـااان علـ األمتعـة واألغـراض اخلاصـة باملسـافر الـي اصـطحبها
مع إىل الفندت.
( -211يقصــد بتكيــف عقــد الفندقــة :هــو حتديــد لبيعت ـ أو ماهيت ـ أو هــو الوصــف القــانوين للعقــد عــن لري ـ إعطائ ـ ا ـان مــن
األ ــاء وال يتســق للقاضـ أن يقــو هــذ العمليــة القانونيــة إال إذا أحــاط ةصــائ هــذا العقــد ،وبعــد أن يقــو بتفســري إرادة املتعاقــدين
للوقو عل حقيقة ما اجتهت إلي اإلرادة .وعلي بعد ذلك املواانـة بـن اجتـا اإلرادة وماهيـة العقـد وتكيفـ  .انرـر يف هـذا الشـتن يـ
 ، 2982/5/1جمموعــة القواعــد القانونيــة الــي قرركــا حمكمــة التميـ القســو االوس ،اجمللــد ال ــاين ،ينــاير  ،2996ص ،198نقـالن عــن د.
امحــد الســعيد ال قــرد ،عق ــد الرحلــة ،دراســة يف الت امــات ومس ــلولية وكــاالت الســياحة والســفر ،الطبع ــة األوىل ،املكتبــة العص ـرية للنش ــر
والتواي  ،املنصورة ،1008 ،ص.70
 -217ينرــر د .محــدي عبــد الــرمحن ،الوســي يف شــرم أحكــا عقــد اإلاــار ،األوس ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة،2998 ،
ص.731
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 -1وختتلف العالقة بن امللجر واملستتجر يف عقد اإلاار عنها بـن صـاح الفنـدت والن يـل يف عقـد
الفندقـة مـن حيـ واقـ اإلقامـة ،اذ يالحـظ وحبـ  ،أن صـاح الفنـدت يلتـ بـان يـوفر للن يـل غرفـةن ليقـيو
فيهـ ا ،وكــذا يلتـ بــان يــوفر للن يــل سلســلة مــن اخلــدمات األخــرى ال ميكــن االســتغناء عنهــا كتقــد الطعــا
وكذا خدمات التليفون ،واالنرتنت ،وغريها مـن اخلـدمات والـي تعـد ثانويـة بالنسـبة لاللتـ ا الرئيسـ الـذي
هو إعداد الغرفة ،لذا أصبحت هذ االلت امات من يفي ات هذ العالقة(. 215
 -7وكما يوجد هناإ اختال آخر ،هو أن صاح الفندت يتمت بامتياا بالنسبة للمبالل املستحقة
يف ذمة الن يل عن أجرة اإلقامة وامللنة وكل ما صر حلساب  .ويق هذا االمتياا عل األمتعة الي حيضرها
الن يل مع اىل الفندت(. 214
يف حــن أن امل ــلجر يتمت ـ ه ــذا االمتي ــاا بالنس ــبة لك ــل املنق ــوالت املوج ــودة يف الع ــن امل ــلجرة والقابل ــة
للحج ـ حلــن اس ــتيفاء مبلــل األجــرة ول ــو كانــت يفلوكــة للغ ــري او ل وجــة املســتتجر ،وذل ــك وفق ـان ألحك ــا
املـ ــادة 589/مـ ــن القـ ــانون املـ ــدين املصـ ــري ،وقـ ــد لـ ــاب هـ ــذا الـ ــن  ،مـ ــا تقض ـ ـ ب ـ ـ الفقـ ــرة ال انيـ ــة مـ ــن
املادة 2736/من القانون املدين العراق النافذ( . 213إذ يالحظ أن صـاح الفنـدت علـ عكـس املـلجر،
فان ال يف بالت امات مبجرد أن يض حتت تصر الن يل مكانان ين س في  ،وإمنا ا علي اختاذ اإلجراءات
الي تضمن سـالمة ن يلـ ،إذ انـ ملـ جتاهـ بضـمان سـالمت  ،بينمـا املـلجر يتعهـد مبجـرد التـتجري( . 218قـد
ترب العقود ويكون القصد منها املضاربة وحتقي الربع(املردود االااي مبعق أن يكون الباع عل العقد
املتعاقد .سواء كان تاجران أ ال ،وم اس ذلك الشراء ألجل البي (. 219
جتاريان بصر النرر عن ش
وقد ذكر املشرع العراقـ األعمـاس التجاريـة يف املادةداخلامسـةد مـن قـانون التجـارة العراقـ النافـذ ،فهـ
تعترب أعماالن جتارية إذا كانت بقصد الـربع( . 270وذكـرت املـادة نفسـها يف الفقـرة سـابعان خـدمات مكاتـ
السياحة والفنادت علـ أفـا أعمـاالن جتاريـة .وقـد وضـحت املادةدالسـابعةد  -أوالن -مـن القـانون أعـال مـن
 -216ينرر د .حسن حسن الرباوي ،املسلولية املدنية لصاح الفندت ،املصدر الساب  ،ص.471
 -215ينرر د .حممد عبد الراهر حسن ،املصدر الساب  ،ص.15
 -214ينرر د .امين فواي املستكاوي ،املصدر الساب  ،ص.46-47
 -213ينرــر يف الفقــرة ال انيــة مــن املــادة 2736/مــن القــانون املــدين العراق ـ ،والي تتضــمن أن املنقــوالت املوجــودة يف العــن ي بــت
عليهـا حـ امتيـاا ولـو كانـت يفلوكـة للغـري امـا بالنسـبة للمنقـوالت اململوكـة ل وجـة املسـتتجر م يتعـرض هلـا قانونـا املـدين ،فيمـا اذا كانــت
هذ املنقوالت ي بت عليها ح االمتياا أ ال ،بعكس القانون املدين املصري وحبس املادة 589/من والذي يقرر ح االمتيـاا ي بـت
ولو كانت املنقوالت يفلوكة ل وجة املستتجر.
( -218فإذا اتف عل ن وس مسافر يف فندت ،فان العقد ال يقتصر عل الت ا صـاح الفنـدت بتقـد مكـان ل يـواء ،وإمنـا يل مـ
مبا يقتضي االلت ا باإليواء ،ومن هذا القبيل اختاذ احليطة واحلذر مبا يرد عل الن يل غائلة ما يتهدد سالمت من الر وحيفظ علي أمنـ
وراحتـ انرــر يف هــذا= =الشــتن ،حمكمــة الــنقت يف حكمهــا الصــادر يف  11ينــاير  ،2980جمموعــة املكتـ الفــين ،ســنة  ،72العــدد
ال ال  ،رقو( ، 57ص.155
 -219ينر ــر د .م ــق ل ـ ـ احل ــوري ،العالق ــات القانوني ــة يف ص ــناعة الض ــيافة ،الطبع ــة األوىل ،مطبع ــة ال ــورات ،عم ــان،1006 ،
ص.264
 -270ينرــر املــادة داخلامســةد مــن قــانون التجــارة العراق ـ النافــذ رقــو( 70لســنة  2986إذ تن ((تعتــرب األعمــاس التاليــة أعمــاال
جتارية اذا كانت بقصد الربع .ويفرتض فيها هذا القصد ما م ي بت العكس  ،وقد ذكرت هذ املادة األعماس التجارية من ضمنها -
سابعان – ((خدمات مكات السياحة والفنادت واملطاعو ودور السينما واملالع ودور العرض امل تلفة األخرى .
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لبيع أو معنوي يـ اوس با ـ وحلسـاب علـ وجـ االحـرتا

هو التاجر اذ تن
عمالن جتاريان .
وبناءن عل ما تقد  ،فان عقد الفندقـة فيعـد عقـدان جتاريـان بالنسـبة لصـاح الفنـدت علـ اعتبـار كـل مـا
يتعل ةدمات مكات السياحة والفنادت أعماالن جتارية ،أضف لـذلك ،أن صـاح الفنـدت ينطبـ عليـ
وصف التاجر ويعد عمل عمالن جتاريان وفقان ألحكا املادة السابعة من قانون التجارة العراق النافـذ .وهـذا
يعين أن صاح الفندت حيرت تقد خدمات الفندقة للن الء يف مقابل اجر متف علي (. 272
ويفـا جتــدر مالحرتـ أن عالقــة صــاح الفنــدت بن يلـ ترهــر صــفة االحـرتا والت صـ مــن جانـ
األوس بوصف مهنيان ر هذا العمل.
ومبــا أ ّن عقــد الفندقــة عقــدان جتاري ـان تبع ـان ملــا ذكرنــا ،بالنســبة لصــاح الفنــدت ،فيجــوا ل ـ إثبــات عقــد
الفندقـة بكافــة لـرت اإلثبــات كالبينـة وشــهادة الشـهود والقـرائن ،الن اإلثبـات يف املـواد التجاريـة حــر لليـ
من كل قيد(. 271
هذا وقد يكون عقد الفندقة بالنسبة للن يل عقدان مدنيان أو عقدان جتاريان عل حس صفة الن يل حينما
يتعاقــد م ـ صــاح الفنــدت ،فــإذا كــان الن يــل ش ص ـان عادي ـان يتعاقــد بنفس ـ م ـ صــاح الفنــدت فالعقــد
بالنسبة ل عقد مدين.
أما إذا تعاقدت وكالة السفر والسياحة م صاح الفندت عل حج غـر لن الئهـا فالعقـد بالنسـبة
ل عقد جتاري،الن وكالة السفر حترت تقد خدماكا يف مقابل اجر ،ولذا فعملها عمل جتاري ،والفنادت
عمومان تفضل أن تتو عمليات احلج عن لري وكالء السفر حع ميكنها مطالبهتو مبقابل عد اإللغاء يف
حالة عد تنفيذ هذ احلجواات ،إضافة إىل ذلك فإفا تتب أصوال وقواعد معينة عند تعاملها م الفنادت
ن اادوا احلج أو املطالبة بعموالت غري مستحقة(. 277
املطلب الثاني :عقد الفندقة عقد وديعة Deposit Contract

يذه جان اخر من الفق إىل القوس ،بتن ميكن حتديد الطبيعة القانونية لعقد الفندقة عل أنّ عقد
وديعــة ،نرــران لوجــود التقــارب بــن أحكــا العقــدين( . 276فالوديعــة وفقـان ألحكــا املــادة 328/مــن القــانون
يتسلو شيةان من آخر عل أن يتوىل حفظ هذا الش ء وعل أن يرد
املدين املصري((عقد يلت ب ش
عينان (. 275
 -272ينرر د .حممود تار امحد بريري ،قانون املعامالت التجارية ،االوس ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1000 ،ص.97
 -271ينرر .Crestain,Lesobligations,1980,N.504,p.409 :نقالن عن د .حممد عبد الراهر حسن ،املصدر الساب ،
ص.59
 - 277ينرر د .رعد جميد العاين ،إدارة الفنادت مفاهيو سـياحية يف اإلقامـة واإليـواء ،الطبعـة األوىل ،دار احلامـد للنشـر والتوايـ ،
عمان  ،1005ص.238
 - 276ينرر د .امحد السعيد ال قرد ،املصدر الساب  ،ص.61
 - 275ينرر االجتا ذات  ،املادة  2952/من القانون املدين الفرنس .
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ال دد31 :

بينما يعر اإليداع يف القـانون املـدين العراقـ يف املـادة 952/منـ علـ إن ((:عقـد بـ حييـل املالـك او
من يقو مقام حفظ مال إىل أخر وال يتو إال بالقبت (. 274
وال بد من التنويـ  ،أن املشـروع التمهيـدي للقـانون املـدين املصـري فقـد حتـدل عـن الوديعـة االضـطرارية
يف املـ ــادة 2021/م ـ ــن ه ـ ــذا املش ـ ــروع ،إال ان ـ ـ ق ـ ــد ح ـ ــذ ن ـ ـ الوديعـ ــة االض ـ ــطرارية اكتف ـ ــاءن بالقواع ـ ــد
العامة( . 273وقد فعد الوديعة الفندقية مب ابة وديعة من نوع خاص.
ويتنب لنـا مـن خـالس التعريـف ،بـان الوديعـة هـ عقـد رضـائ ملـ جلانـ واحـد إذا كـان بـدون اجـر،
يلت ب املودع لدي حبفظ األشياء املودعة لدي (. 278
ويتوج أن يكون االلت ا حبفظ الش ء املودع هو الغرض األساس من عقد الوديعة(. 279
وهكذا فان الك ري من التشـريعات قـد استعرضـت أحكامـان وآثـاران تتعلـ بالوديعـة الفندقيـة ،ولـيس ابلـل
يف الداللة عل ذلك ماتقض ب الفقرة األوىل من املادة  313/من القانون املدين املصـري بقوهلـا )):علـ
أن يكون أصحاب الفنادت واخلانات وما مياثلها فيما ا عليهو من عناية وحفظ األشـياء الـي يـتيت هـا
املسافرون والن الء مسةوولن عن فعل املرتددين عل الفندت أو اخلان (. 260
وكذا يفا يلكد هذ اخلصوصية لعقد الفندقة ماتن علي املادة 931/من القانون املدين العراق (. 262
اذ بين ــت ب ــان ص ــاح الفن ــدت امن ــا ه ــو م ــودع لدي ـ وق ــد اس ــتلمن ول ــو ب ــاجرة ،عل ـ تلك ــو األش ــياء
واملتعلقات للن يل ،وهو بذلك -صـاح الفنـدت -مسـلوس مسـلولية تعاقديـة عـن األضـرار الـي قـد تلحـ
بالن يل يف كل ما يرتب بعالقت بالن يل.
من الواضع أن كالن من النصـن قـد شـددا علـ مسـلولية صـاح الفنـدت حبيـ يكونـا مسـلولن عـن
كل فعل رائع أو غاد يف الفندت.
ويف الوقت ذاتـ يتوجـ علـ الن يـل أن نطـر صـاح الفنـدت بسـرقة الشـ ء أو ضـياع أو تلفـ مـع
علو بذلك(. 261
 - 274ينرر تعريف اإليداع يف قانون املوجبات والعقود اللبناين يف املادة 940/من .
 - 273ينرــر د .قــدري عبــد الفتــام الشــهاوي ،أركــان عقــد الوديعــة يف التش ـري املصــري واملقــارن مــدنيان -جنائي ـان ،دار النهضــة
العربية ،القاهرة ،1005 ،ص.204
 - 278ينرـر د .نبيـل إبـراهيو سـعد ،العقـود املســماة ،اإلاـار يف القـانون املــدين وقـوانن إاـار األمــاكن ،االااريطـة ،اإلســكندرية،
 ،1003ص.56
 - 279ينرــر د .عبــد الــراات امحــد الســنهوري ،الوســي يف شــرم القــانون املــدين ،الســاب  ،اجمللــد األوس ،العقــود ال ـواردة عل ـ
العمل ،تنقيع امحد مدحت املراغ  ،بدون ذكر اسو املطبعة ومكان الطب  ،1004 ،ص.470
 - 260ينرــر املــادة 313/مــن القــانون املــدين املصــري .حبيـ اعتــرب املشــرع األمتعــة اخلاصــة بــالن الء يف الفنــدت مــن قبيــل الوديعــة
اخلاصــة أي مب ابــة الوديعــة االضــطرارية ،واالمــر نفسـ بالنســبة للمشــرع الفرنسـ الــذي يشــب الوديعــة الفندقيــة بالوديعــة االضــطرارية وفقـان
ألحكا املادة 2951/من القانون املدين الفرنس .
 - 262ينرـر املــادة  931/مــن القــانون املـدين العراقـ إذ تــن علـ ((أصــحاب الفنـادت واخلانــات واملةــاوي (البنســيونات فيمــا
ا عليهو من عناية حبفظ األشياء الي يتيت ها الن الء مسلولون عن فعل كل رائع او غاد يف الفندت او اخلان او املةوي. ...
 - 261ينرر د .امحد شـوق حممـد عبـد الـرمحن ،النرريـة العامـة لاللتـ ا  ،العقـد واإلرادة املنفـردة يف الفقـ وقضـاء الـنقت املصـري
والفرنس  ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية ،1006 ،ص.45
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حي حيدل أحيانا أن يقو صاح الفندت بإعفاء نفس من املسلولية ويتو اإلعفـاء أمـا قبـل العقـد
أو خالس انعقاد العقد ،وهنا يستل من األخري ،أن ال انتبا الن يـل لـذلك وإشـعار بفقـرة اإلعفـاء مـن
املسلولية ،ويف هذا الشتن صدر احلكو يف القضية. Olley V.Marlborough Court ltd (1949) [ :
حيـ ذهبــت املدعيــة واوجهــا إىل أحــد الفنـادت ل قامــة فيـ مــدة أســبوع وقـد دفعــا قيمــة املتكــل واملســكن
مقــدمان ،وعنــد صــعودتا اىل غرفتيهمــا الحرــا الفتــة معلقــة عل ـ احــد جــدران الغرفــة تقــوس(أن أصــحاب
الفن ــادت ال يع ــدون أنفس ــهو مس ــلولن ع ــن األش ــياء ال ــي تفق ــد أو تس ــرت إال إذا كان ــت ق ــد س ــلمت إىل
املــديرين إليــداعها يف مكــان أمــن  ،وبســب إتــاس مــوظف الفنــدت تســلل لـ إىل غرفــة املدعيــة واوجهــا
أثناء غياهما وسرت قسمان من يفتلكاكما.
فحكو من قبل حمكمة االستةنا  ،بان الالفتة املعلقة يف الغرفة ال تعد ج ءن من العقد ،الن العقد قد
مت قبل أن يصعد ال وجان اىل غرفتيهما ،وعلي يكون املدع علي مسلوالن عن الفقدان(. 267
وهــذا يعــين أن صــاح الفنــدت كــاملودع يف عقــد الوديعــة فانـ يلتـ حبفــظ أمتعــة النـ الء ،وهــذا هــو مــا
حدا بالفق كمـا يبـدو ،أن يـذه إىل القـوس :بـان عقـد الفندقـة عقـد وديعـة ،ولكـن هـذا االجتـا م يسـلو
من النقد ،نرران لكون االلت ا الرئيس يف عقد الوديعة هو قيا املودع حبفظ األشياء املودعة ،إذان ال توجـد
وديعة اذا م يكن هناإ الت ا عقدي باحلفظ.
بيــد أن االلتـ ا الرئيس ـ يف عقــد الفندقــة ،هــو إعــداد وكيةــة املكــان الــذي يقــيو فيـ الن يــل وكــذا يلت ـ
بالت امات اخرى من بينها الت ام حبفظ أمتعة النـ الء ،وهـذا يعـين أن التـ ا صـاح الفنـدت حبفـظ األمتعـة
هـو التـ ا ثـانوي ولـيس رئيسـ  ،ذلــك أن الن يـل عنـد ن ولـ يف فنـدت مــا ،فانـ مـن الطبيعـ إن الـ معـ
أمتعت ومتعلقات الش صية الي قد حيتاجها خالس فرتة إقامت (. 266
من جان آخر ،فان املشروع التمهيدي املصري الساب اعترب الوديعة الفندقية مب ابـة وديعـة اضـطرارية
إال ان قد ألغ  ،وكذا فعل املشرع الفرنس  ،ولعل العنصرين املمي ين للوديعة االضـطرارية تـا عـد التوقـ ،
والضرورة.
ويف واق ـ احلــاس أن ه ــذين العنص ـرين ال يوجــدان باس ــتمرار يف عقــد الفندقــة ،ه ــذا وأن أجه ـ ة النش ــر
ووسائل االتصاس ووكاالت السفر والسياحة تسـمع للن يـل او املسـافر باختيـار املكـان الـذي يريـد الـذهاب
إلي (. 265
وإذا أمعنا النرر يف الوديعة االضطرارية ،جند أن للمودع لدي مطل احلريـة يف قبـوس الوديعـة أو رفضـها
وهـذا يتفـ مـ مبـدأ رضــائية العقـود ،بيــد أن هـذا األمــر نتلـف يف عقــدنا هـذا فصــاح الفنـدت ال ميلــك
رفت الوديعة الفندقية ،إذ إفا ج ء ال يتج أ من عقد الفندقة(. 264
 - 267ينرر د .مصـطف حممـد اجلمـاس ،السـع اىل التعاقـد يف القـانون املقـارن ،السـع اىل التعاقـد وسـلطان اإلرادة ،منشـورات
احللا احلقوقية ،بريوت ،1001 ،ص.100
 - 266ينرر د .عبد الراات السنهوري ،الوسي  ،األوس ،املصدر الساب  ،فقرة  ،224هام رقو( 2ص.297
 - 265انرر املادة 937/من القانون املدين العراق  ،تقابلها الفقرة األوىل من املادة 818/من القانون املدين املصري.
 - 264ينرر د .جميد محيد العنبك  ،مباد العقد يف القانون االنكلي ي ،بدون ذكر اسو الطبعة ،بغداد ،1002 ،ص.215
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يتجـ جانـ مـن الفقـ  ،لالعتقـاد ،بـان عمـل صـاح الفنـدت يعـد مقاولـةن ،وخاصـة يف الت امـ بعمــل
معن يف مواجهة الن يل(. 263
نرران لكون عقد املقاولة عقدان يتعهد في احد لرفي أن يصن شيةان أو يلدي عمالن ،مبقابل اجر يتعهد
ب الطر األخر(. 268
واجلدير باملالحرة ،أن االلت ا الرئيس يف عقد املقاولة هو أن يلدي عمالن أو يصن شيةان(. 269
مـن هنـا ،فـان السـلاس الـذي ينقـدم يف الـذهن هـو :مـا الـذي حـدا بالفقـ إىل أن يكيـف عقـد الفندقــة
علـ انـ عقــد مقاولـة؟ ول جابـة عــن هـذا التســا س ميكـن القـوس :نرـران لل ـدمات الـي تقــد مـن صــاح
الفندت ل لن يل ك دمات الربيد ،واالتصاالت ،والغسيل ،وغري ذلك من اخلدمات األخـرى ،فـان صـاح
الفندت يلت بالقيا بعمل معن يف مواجهة الن يل يتم ل هذا العمل مبجموعة من االداءات الي يلتـ هـا
صاح الفندت ،وتتسيسان عل ذلـك ،فعقـد صـاح الفنـدت مـ الن يـل هـو عقـد مقاولـة ،ولكنـ مقاولـة
من نوع خاص(. 250
بيــد أن عقــد الفندقــة يتضــمن لائفــة مــن االلت امــات ال توجــد يف عقــد املقاولــة فم ـ الن يلت ـ صــاح
الفندت بضمان سالمة ن يل  ،وهذا االلت ا تشري الي وتلكد حمكمة بوردو الفرنسية يف حكمها:
حي ـ قضــت أن نــادي اإلجــااات Club devacancesيعتــرب يف حكــو صــاح الفنــدت ،ويكــون
مســلوالن عــن واقعــة غــرت احــد أعضــائ يف محــا الســباحة،عل الــرغو مــن حصــول عل ـ إذن مــن املــدرب
املســلوس بينمــا كــان احلمــا يف غايــة مــن اخلطــورة ،وكــذا اعتــرب مســلوالن أيضــا عــن غــرت اثنــن آخ ـرين مــن
األعضاء حاوال إنقاذ األوس(. 252
ويف األص ــل أن املتعاق ــد ميل ــك حري ــة مناقش ــة ش ــروط التعاق ــد ،حيـ ـ ختضـ ـ العملي ــة التعاقدي ــة ملب ــدأ
املســاومة مــن التفــاوض واإلب ـرا  ،Conclusionأمــا اآلن وبعــد اتســاع دائــرة النشــاط االقتصــادي وظهــور
املشــروعات والش ــركات االحتكاري ــة ،أص ــبع اح ــد املتعاق ــدين يســتقل غالب ـان بوض ـ ش ــروط التعاق ــد مق ــدمان
وبشــكل ال يســمع بقبــوس املناقش ـة فيهــا مــن الطــر األخــر ،حي ـ يقتصــر دور األخــري أمــا عل ـ قبــوس
الصفقة كلها برمتها وأما إن يرفت دون إن يكون ل احل يف تعديلها(. 251
 - 263ينرر د .حممد الراهر حسن ،املصدر عبد الساب  ،ص.64
 - 268ينرر.Lis.Moret,Le contrat d'hôtellerie, Revue. Trim. Droit Civil,1973,P. 605 :
 - 269ينرر د .م ق ل احلـوري ،املصـدر السـاب  ،ص 263-264وانرـر كـذلك د .اميـن فـواي املسـتكاوي ،املصـدر السـاب ،
ص.54
 - 250مل ي ــد مـ ــن التفصـ ــيل ،انر ــر نقـ ــت مـ ــدين 21 ،ديس ــمرب سـ ــنة  ،2989جمموعـ ــة ال ــنقت املدنيـ ــة ،سـ ــنة  ،60عـ ــدد ،7
رقو( ، 748ص.188
 - 252ينرر د .حممد عبد الراهر حسن ،املصدر الساب  ،ص.63
 - 251ينرــر د .غــين حســون ل ـ  ،الــوجي يف العقــود املســماة  ،االوس  ،عقــد البي ـ  ،مطبعــة املعــار  ،بغــداد - 2994،
 ، 2993ص.21
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وغالبان ما يضطر املتعاقد األخر إىل هذا القبوس لتعل موضوع التعاقـد بسـل ضـرورية او مبرفـ أساسـ
ال غق عن وتلك ه عقود اإلذعان ،وم اهلا عقود النقل الي تربمها هيةة السكك احلديد والعقود اخلاصة
بتوريد الكهرباء وامليا والغاا ...اخل(. 257
وعلي ميكن ان يوصف عقد الفندقة من عقود اإلذعان ،وذلك عندما يسلو في احد لرفي بالشـروط
الــي ميليهــا علي ـ املتعاقــد األخــر ،ولــيس أمــا الطــر املــذعن إال القبــوس بالشــروط الــي تعــرض علي ـ  ،وال
يسمع ل من الناحية القانونية والعملية مناقشة هذ الشروط ،وأما أن يقبلها كلها فيتو العقد ،وأما أفا ال
حتض بقبول فال ينعقد العقد(. 256
والقبوس يف هذ العقود إمنا هو إذعان من القابل إلرادة املوج  ،فاملوج يعرض إااب بشكل فائ
ال ي قبل في مناقشة وال يس الطر األخر إال إن يقبل فهو مضطر للقبوس حلاجت للعقد(. 255
ويقــاس هلــذ العقــود يف الفرنســية(عقود االنضــما الن مــن يقبــل العقــد إمنــا يــنرو إليـ دون إن ينــاق
شرول  ،فقد ترجو األستاذ الدكتور السنهوري هذ التسمية بـ(عقود اإلذعان ملا يشعر ب هذا التعبري من
معق االضطرار يف القبوس ،والي القت هذ التسمية رواجان كبريان لدى فقهاء القانون ورجاس القضاء(. 254
ويبــدو لنــا أن عقــد الفندقــة هــو عقــد إذعــان ،وذلــك كــون (الن يــل وهــو الطــر املــذعن لــيس ل ـ إال
التسليو والقبوس بالشروط الي يضعها الطر القوي واملتم ل بصاح الفندت أو تضعها املنشتة الفندقيـة
دون أن يكون ل ح املناقشة والتعـديل هلـذ الشـروط فعلـ سـبيل امل ـاس فـان اجـر الغرفـة يف اليـو الواحـد
ثابت للجمي وال جماس للمساومة(. 253هذا وقـد نصـت املـادة  200/مـن القـانون املـدين املصـري علـ إن
((القبــوس يف عقــود اإلذعــان يقتصــر علـ جمــرد التســليو بشــروط يضــعها املوجـ وال يقبــل مناقشــة فيهــا ،
وقــد لــاب هــذا ن ـ  ،مــا جــاء ب ـ ن ـ املــادة 243/مــن القــانون املــدين العراق ـ وبــنفس املعــق عل ـ أن
((القبــوس يف عقــود اإلذعــان ينحصــر علـ جمــرد التســليو مبشــروع عقــد ذي نرــا مقــرر يضــع املوجـ وال
يقبل في مناقشة .

 - 257ينرــر د .حمم ــد عب ــد الوه ــاب خفــاج  ،املص ــدر الس ــاب  ،ص ،112وانر ــر كــذلك د .امح ــد م ــدحت حس ــن ،املص ــدر
الساب  ،ص.278
 - 256ينرر د .عبد الراات السنهوري ،الوسي يف شرم القانون املدين ،األوس ،املصدر الساب  ،ص.295
 - 255ينرــر د .رشــا مصــطف حممــد ابــو الغــي  ،الت ـ ا الســالمة لن ـ الء الفنــادت والقــرى الســياحية ،دار املطبوعــات اجلامعيــة،
اإلسكندرية ،1003 ،ص ،81وكذلك انرر د .عادس حممد خري ،املصدر الساب  ،ص.120
 - 254ينرر يف تنريو املشرع العراق لقانون تنريو شركات ومكات ووكاالت السفر والسياحة رقو( 69لسنة( ، 2987وكذا
انرر تنريو املشرع املصري لنشاط الشركات السياحية بالقانون رقـو( 78لسـنة( 2933املعـدس بالقـانون رقـو( 28لسـنة (، 2987
بيد إن الوض يف فرنسا =
= نتلــف ،فقــد اصــدر املشــرع الفرنسـ القــانون رقــو( 91/465يف  27يوليــو ســنة (2991قــانون الســياحة الــذي عــين بتنرــيو
العقد السياح من حي انعقاد وتنفيذ
 - 253ينرــر د .رشــا مصــطف حممــد ابــو الغــي  ،الت ـ ا الســالمة لن ـ الء الفنــادت والقــرى الســياحية ،دار املطبوعــات اجلامعيــة،
اإلسكندرية ،1003 ،ص ،81وكذلك انرر د .عادس حممد خري ،املصدر الساب  ،ص.120
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ولكـن حـع ال يضـار الطــر املـذعن يف عقـود اإلذعــان فقـد وضـعت املــادة 269 /مـن القـانون املــدين
املصــري احلمايــة التشـريعية اخلاصــة والعامــة لكافــة عقــود اإلذعــان( . 258حيـ نصــت هــذ املــادة علـ أنـ
((إذا مت العقد بطري اإلذعان وكان قد تضمن شرولان تعسفية جاا للقاض إن يعدس هذ الشروط أو أن
يعف الطر املذعن سواء أكان دائنان أو مدينان ...،ويق بالالن كل اتفات خال ذلك .
إذ يالحظ أن الفقرة ال انية من املادة 243 /من القانون املدين العراق تتضمن احلماية التشريعية ذاكا
للطر املذعن والي نصت عليها املادة  269/من القانون املدين املصري.
والواضع أن هناإ محاية أخرى للطر املذعن ذلـك وفقـان ألحكـا الفقـرة ال انيـة مـن املـادة 258/مـن
القانون املدين املصري .وكذا أحكا ن الفقرة ال ال ة من املادة 243/من القانون املدين العراق إذ تن
علـ أنـ ((ال اــوا أن يكــون تفســري العبــارات الغامضــة يف عقــود اإلذعــان ضــاران مبصــلحة الطــر املــذعن
سواء كان دائنان أ مدينان .
املطلب الرابع :عقد الفندقة عقد سياحي Tourist Contract

من جان آخر ،ميكن القوس بان عقد الفندقة عقد سياح  ،فالعقد السياح  :هو العقد الـذي يـرب
بن وكالتن للسفر والسياحة احدتا ولنية واألخـرى أجنبيـة ،تقـو فيـ األوىل بـدور الوكيـل املـنرو ،حيـ
تتــوىل إعــداد برنــام الرحلــة واإلعــالن عنـ وإرســال إىل وكالــة الســياحة األجنبيــة الــي تقــو بتوايـ الربنــام
والدعاية ل والتعاقد م الن الء.
ويشــمل إضــافة إىل العقــد املــرب بــن وكــالتن للســفر والســياحة ،أيض ـان العقــد املــرب بــن وكالــة الســفر
والس ـياحة والن يــل ،س ـواء كــان ولني ـان أ أجنبي ـان ،ويتعل ـ بتقــد خــدمات ســياحية س ـواء بنــاء عل ـ تنرــيو
مسب من وكالة السفر والسياحة أو اقرتام من الن يل.
وعليـ فالعقــد الســياح  ،قــد يــرب بــن وكــالتن للســفر والســياحة وقــد يــرب بــن وكالــة الســفر والســياحة
والن يل مباشرة(. 259
وال بد من التنوي بان املشرع املصري ،وكذا املشرع العراق م يضعا تنريمان للعقد السياح عل غرار
ما فعل املشرع الفرنس إمنا اكتفيا بوض قواعد خاصة بالشركات السياحية(. 240
 - 258ينرــر د .رشــا مصــطف حممــد ابــو الغــي  ،الت ـ ا الســالمة لن ـ الء الفنــادت والقــرى الســياحية ،دار املطبوعــات اجلامعيــة،
اإلسكندرية ،1003 ،ص ،81وكذلك انرر د .عادس حممد خري ،املصدر الساب  ،ص.120
 - 259ينرر يف تنريو املشرع العراق لقانون تنريو شركات ومكات ووكاالت السفر والسياحة رقو( 69لسنة( ، 2987وكذا
انرر تنريو املشرع املصري لنشاط الشركات السياحية بالقانون رقـو( 78لسـنة( 2933املعـدس بالقـانون رقـو( 28لسـنة (، 2987
بيد إن الوض يف فرنسا =
= نتلــف ،فقــد اصــدر املشــرع الفرنسـ القــانون رقــو( 91/465يف  27يوليــو ســنة (2991قــانون الســياحة الــذي عــين بتنرــيو
العقد السياح من حي انعقاد وتنفيذ .
 - 240ينر ــر .Crestain,Les obligations,1980,N.504,p.409 :نقـ ـالن ع ــن د .حمم ــد عب ــد الر ــاهر حس ــن ،املص ــدر
الساب  ،ص.59
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كذلك اقتصر دور املشرع املصري عل وض تشـريعات خاصـة بالسـياحة يف قـانون املنشـات الفندقيـة
والســياحية رقــو( 2لســنة  ،2937وكــذا احلــاس بالنســبة للمشــرع العراقـ فقــد اصــدر قــانون هيةــة الســياحة
النافذ رقو( 26لسنة  ،2994والذي عين بتنريو املراف السياحية والذي اشرنا إلي انفان.
ويفا جتدر اإلشارة إلي  ،أن هناإ خصائصان يشرتإ ها العقدان فكالتا من العقود الرضائية ،وكذا مـن
العق ـ ــود التجاري ـ ــة ،بالنس ـ ــبة لص ـ ــاح الفن ـ ــدت يف عق ـ ــد الفندق ـ ــة أو وكال ـ ــة الس ـ ــفر والس ـ ــياحة يف العق ـ ــد
السياح (. 242
ومــن جانـ أخــر ،فــان العقــد الســياح تتعــدد فيـ العالقــات القانونيــة حبيـ ال تتعامــل وكالــة الســفر
والســياحة شــتفا يف ذلــك شــتن املنشــتة الفندقيــة م ـ الن يــل فحس ـ  ،بــل م ـ وكــاالت الســفر والســياحة
األخرى ،وشركات النقل ،والفنادت ،واملطاعو .واحلاس كذلك بالنسبة للمنشات الفندقية ،فه تتعامل م
الن يــل مباشــرة أو عــن لريـ وكــاالت الســفر والســياحة ،وكــذا تتعامــل مـ شــركات النقــل ومــوردي األغذيــة
وغري (. 241
يبدو لنا ،أن ال حمل العتبار عقد الفندقة عقدان سـياحيان وذلـك كـون عقـد الفندقـة اهلـد منـ ينصـ
عل اإلقامة ،بيد أن العقـد السـياح اهلـد منـ ينصـ علـ الرحلـة  Flightهـذا مـن جهـة ،ومـن جهـة
أخـرى ،فــان الطبيعــة القانونيـة لعقــد الفندقــة هـو عقــد مركـ (ذو لبيعـة خاصــة كمــا سـنرى الحقـان ،بينمــا
العقد السياح لبيعت القانونية ختتلف حبس الدور الذي تقو ب وكالة السفر والسياحة ،فه تارة تقو
بدور وكالة وتارة بدور نقل وتارة أخرى دورها مقاولة(. 247
املطلب الخامس :عقد الفندقة عقد مركب (ذو طبيعة خاصة)

بعد أن تعرضنا ملا اجت إلي الفقهاء بشتن الطبيعـة القانونيـة لعقـد الفندقـة ،يبـدو لنـا ،أن هنـاإ صـعوبة
يف انطبات أحكا أي عقد من العقود املسماة عل هذا العقـد لصـعوبة خضـوع ألي عقـد بشـكل كامـل
ومطل (. 246
وي ار التسا س حوس حقيقة الطبيعة القانونية هلذا العقد؟ ول جابة عن ذلك ،يتوج النرر إىل لبيعة
العالقة الي ترب بن صاح الفندت والن يل ،إذ إفا التندر حتت عقد واحد من العقود املسماة ،ولعل
الســب يف ذلــك يرجـ اىل لبيعــة هــذا العقــد فهــو يولــد الت امــات متباينــة ومرتابطــة يف الوقــت نفسـ  ،م ــاس
ذلك الت ا صاح الفندت بتمكن الن يل من االنتفاع بالغرفـة مبقابـل اجـر ،يتشـاب مـ عقـد اإلاـار كمـا

 - 242ينرر د .رعد جميد العاين ،إدارة الفنادت مفاهيو سـياحية يف اإلقامـة واإليـواء ،الطبعـة األوىل ،دار احلامـد للنشـر والتوايـ ،
عمان  ،1005ص.238
 - 241ينرر د .امحد السعيد ال قرد ،املصدر الساب  ،ص.61
 - 247ينرر االجتا ذات  ،املادة  2952/من القانون املدين الفرنس .
 - 246ينرر تعريف اإليداع يف قانون املوجبات والعقود اللبناين يف املادة 940/من .
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ذكرنا انفـان ،وكـذا علـ صـاح الفنـدت التـ ا حبفـظ ودائـ النـ الء وهـذا يتشـاب مـ عقـد الوديعـة ،وأيضـا
يقد كافة اخلدمات الرتفيهية واالتصاالت وغريها من اخلدمات وهذا يتشاب م عقد املقاولة(. 245
لذا فان العقد يتمي (بطبيعة خاصة تنب من لبيعة االلت امات الي ينشلها العقد عل عات صاح
الفنــدت ،الــي يصــع معهــا إدراجهــا حتــت مرلــة عقــد واحــد مــن العقــود املســماة ،إذ يالحــظ وحب ـ (،أن
إلالت تسمية عقد الفندقة يتيت من النرر إىل الطر املهو يف هذ العالقـة وهـو صـاح الفنـدت  ،فهـو
الذي حيدد عادة الشروط الي حتكو العقد وال ميلك الن يل يف الغال سوى قبـوس التعاقـد أو رفضـ بـدون
إن يكون ل احل يف مناقشة بنود العقد ،وهذا ما اعل هذ العالقة قريبة من عقد اإلذعان(. 244
ويبدو لنا ،أن عقد الفندقـة يعـد م ـاالن حيـان ومنوذجيـان للعقـد املركـ أو امل ـتل  Mixteالن فيـ تـ
عدة عقود يف عقد واحد ،حي ان العقد املرك ) :(Complexeهو العقد الذي يكون م اان من عقود
اختلطت مجيعان فتصبحت عقدان واحدان متعدد األحكا (. 243
وهكذا تتالش أية مشكلة ت ور بشتن القواعد الواجبة التطبي عل م ل هذا العقد املرك .
اذ يقرر الفق ان اذا أمكن حتليـل العقـد املركـ اىل عـدة عقـود مسـماة ،فانـ يطبـ عليـ أحكـا هـذ
العقود املسماة ،فعل سبيل امل اس فيمكن تطبيـ أحكـا وقواعد(عقـد اإلاـار علـ اجلـ ء اخلـاص بتـتجري
الن يل غرفة أو جنام يف فنـدت مـا ،وكـذا تطبـ أحكـا الوديعـة علـ اجلانـ املتعلـ باألشـياء املعهـودة هـا
إىل صــاح الفنــدت ،وخاصــة تلــك األحكــا اخلاصــة بالوديعــة الفندقيــة وهــذا مــا ذه ـ إلي ـ الــبعت مــن
الفقهاء املصرين (. 248
وإذا م يكــن يف اإلمكــان فصــل العقــود الــي امعهــا العقــد املرك ـ  ،أو تشــتمل املســتلة الواحــدة عل ـ
أحكــا مغــايرة ،حبي ـ يصــع اجلم ـ بينهمــا ،تعــن النرــر يف م ــل هــذ احلالــة إىل العقــد املرك ـ كوحــدة
قائمــة بــذاكا ،وتغلي ـ العقــد الــذي يشــكل العنصــر األساس ـ والرئيس ـ يف ضــوء مــا قصــد الطرفــان مــن
التعاقد(. 249
بيــد أن هــذا ال ـرأي األخــري مــن وجهــة نررنــا غــري كــا حلــل الن ـ اع فائي ـان ،إذ يبق ـ يف بعــت األحيــان
تعارض بن األحكا الي تنرو العقد كعقد مرك  ،إذ يتوج أن يتدخل املشـرع بتنرـيو هـذا العقـد حمـل
البح ـ  ،فالنص ــوص القانوني ــة املتن ــاثرة وال ــي خص ــها املش ــرع يف ف ــروع الق ـوانن األخ ــرى ،كق ــانون التج ــارة
والقــانون املــدين ال تكفـ  ،بــل يتعــن علـ املشــرع أن امـ شــتات تلــك النصــوص ،كمــا عليـ أن يتــدخل
لصياغة قواعد وأحكا خاصة ب ،والنرر هلذا العقد(عقد الفندقة عل ان عقدان مستقالن بذات وذو لبيعة
خاصة.
 - 245ينرر د .حممد عبد الراهر حسن ،املصدر الساب  ،ص.15
 - 244ينرر د .امين فواي املستكاوي ،املصدر الساب  ،ص.30-49
 - 243مل يد من التفصيل انرر املادة 846/من القانون املدين العراق  ،تقابلها املادة 446/من القانون املدين املصري.
 - 248ينرر د .قدري عبد الفتام الشهاوي ،عقد املقاولة يف التشري املصري واملقارن ،منشـتة املعـار  ،اإلسـكندرية،1006 ،
ص.17
 - 249ينرر د .حسن حسن الرباوي ،املسلولية املدنية لصاح الفندت ،املصدر الساب  ،ص.475
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الخاتمة
بعد دراستنا ملوضوع التكيف القانوين لعقد الفندقة ااوس ان نض مجلة من النتائ الي توصلنا هلا م
األشارة اىل التوصيات الي تقرتم وجتي األخذ ها وندعو صادقن اىل رعايتها وعد غت النرر عنها.
اوالً :النتائج

اوال :ان دراستنا للطبيعة القانونية لعقد الفندقة قد اظهرت ان هـذا العقـد لـ خصـائ يـ عـن غـريِ
من العقود ،وهو من العقود غـري املسـماة الـي م يسـمها املشـرع وم يقـو بتنضـيمها وكـذلك فـتن الفقـ قـد
اظهر ان هذا العقد هو من العقود الالامة لكال الطرفن الي ترت ألت امات متقابلة.
ثانيان :تبن لنا ان عقد الفندقـة يف االعـو االغلـ هـو العقـود التجاريـة ،وان مـن يباشـر هـذا العقـد هـو
تاجران وهو صاح القندت .هلذا فان هذا األخري يكتس صفة التاجر ويلت ما يل ب ِ التاجر.
ثال ان :الصـفة الغالبـة هلـذا العقـد والـي يـ عـن غـري هـو مركبـان  .وذلـك كونـ امـ يف لياتـ ِ ك ـريان مـن
بعقد الفندقة.
الععقود .وكلها اجتمعت يف عقد واحد
رابعـان :هـذا العقــد شـتن شــتن بقيـة العقـود مــن حيـ االنعقــاد ولكـن اثـر نتلــف عـن غــري مـن العقــود
بعتبار اخلصوصية والتنريو.
ثانيا ً :املقرتحات

ان الدراســات القانونيــة يف اعمهــا يرهــر اثرهــا مــن خــالس مــا يكتـ مــن املقرتحــات الــي هـ نتــا مــا
توصــل الي ـ ِ الباح ـ ومــن خــالس هــذا اــاوس ان نض ـ مجلــة اقرتاحــات نــدعوا لألخــذ .س ـواء تعل ـ االمــر
باملشرع (واض القانون او باجلان العمل :
اوالن :نقرتم االهتما التشـريع مـن قبـل املشـرع يف القـانون التجـاري بعقـد الفندقـة وتنريمـ تنريمـان مبـا
حيق االنسجا واملصلحة بن ألرا العالقة العقدية والي سيرهر اثرها اىل اجملتم بشكل اوبتخر.
ثاني ـان :اذا اخــذ املشــرع بتقرتاحنــا االوس ســو يــنعكس ال حمــاس اثــر األاــاي عل ـ اجلان ـ القضــائ .
وهلذانـدعو القضـاء اىل تـوخ الدقـة يف حسـو املنااعـات الـي ت ـار بشـان العقـد ،خصوصـان بتعتبـار الطبيعــة
القانونية لعقد الفندقة بعتبارها متشعبة وجتم بن لياكا اك ر من وجهة نرر حمدودة.
ثال ــا :نقــرتم ان تكــون هنــاإ هيةــات وجلــان خاصــة تكــون مهمتهــا التنســي بــن واارة الســياحة وبــن
كليات السياحة يف كل العرات ومن دور هذ اللجان ان تتخذ بنرر االعتبار كـل العقـود الـي هـ هلـا اثـر
واضع يف اجملتم العراق ومن بينها عقد الفندقة باعتبار ك رة شيوع اليو وما يرتت عل ذلك من أثار.
واخريان نرى من الضروري ان تكون هناإ أمور تنسيقية وخطـوات فاعلـة تبـن اتيـة السـياحة وتنريمهـا
وهــذ ال يقتصــر عملهــا علـ الســياحة بــل مراعـاة اجلانـ التنريمـ التشـريع وهــذا مــا يتطلـ ان يكــون
املوكل الي هذ االمور ان يكون ذو خربة ودراية سياحية وقانونية يف الوقت نفس او العمل املشرتإ مابن
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من هو مت صصـان يف جانـ السـياحة ومـن هـو مت صصـان انـ القـانون لكـ يـنعكس اثـر علـ الواقـ
العمل .
قائمة المصادر
 القرآن الكر .اوالً :معاجم اللةة:

 مجاس الدين ابن منضور ،لسان العرب،الطب .

.2
.1
.7
.6
.5
.4
.3
.8
.9

 ،20ط  ،7احياء الرتال العري ،بريوت.بدون ذكر سنة

ثانياً :املصادر القانونية:

بنيامن يوخنا دانياس ،املدخل إىل الفندقة ،مطبعة شهاب ،اربيل.1004 ،
د ..لارت عبد الفتام الشريع  ،التسوي السياح -التسوي الفندق  ،ملسسة حور الدولية للنشر
والتواي  ،اإلسكندرية.1003 ،
د .ليلـ حممــد صــابر ال القـ  ،أساســيات اإلشـرا الــداخل بالفنــادت واملنتجعــات ،دار الوفــاء لــدنيا
الطباعة والنشر ،اإلسكندرية.1003 ،
د .فـواي عطـوي ،الســياحة والتشـريعات الســياحية والفندقيـة يف لبنـان والــبالد العربيـة ،الطبعــة االوىل،
منشورات احللا احلقوقية ،بريوت.1006 ،
حممــد أمــن حمـ الــدين الســيد علـ  ،إدارة الفنــادت ورفـ كفاءكــا اإلنتاجيــة ،الطبعــة األوىل ،دار وائــل
للطباعة والنشر ،عمان.2998 ،
حممــد بــن مجــاس الــدين مك ـ العــامل و ايــن الــدين اجلبع ـ العــامل  ،الروضــة البهيــة يف شــرم اللمعــة
الدمشقية ،الراب  ،الطبعة ال انية،دار احياء الرتال العري ،بريوت – لبنان.
حممد بن عبد الرمحن املغري املعرو (باحلطاب  ،مواه اجلليل ،اجل ء اخلامس ،الطبعة ال انية ،دار
الفكر ،بريوت2798 ،هـ.،
عبد الراات بن تا الصنعاين  ،مصنف عبـد الـراات ،حتقيـ حبيـ الـرمحن االعرمـ  ،الطبعـة ال انيـة،
املكت اإلسالم  ،بريوت.2607 ،
د .أمي ــن ف ــواي املس ــتكاوي ،عق ــد الفندق ــة،االلت امات واحلق ــوت الناش ــةة عنـ ـ  ،دار الفك ــر اجل ــامع ،
اإلسكندرية.1003 ،
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 .20د .نـادرة حممـود سـام ،التشـريعات السـياحية يف مجهوريـة مصـر العربيـة ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة،
بدون ذكر سنة لب .
 .22د .نادية حممد معوض ،الت امات وحقوت الفندق إااء الن الء ،دار النهضة العربية ،القاهرة1002 ،
 .21عبد األمري عبـد الكـاظو ،تـتثري إعـداد املالكـات الفندقيـة املت صصـة علـ مسـتوى اخلدمـة يف فنـادت
الدرجة املمتااة ،رسالة ماجستري ،كلية االدارة واالقتصاد ،اجلامعة املستنصرية.1002 ،
 .27د .محيد عبد النا الطائ  ،مدخل اىل إدارة الفنادت ،الطبعـة األوىل ،الـورات للنشـر والتوايـ  ،عمـان،
.1004
 .26د .ماهر عبد الع ي توفي  ،علو ادارة الفنادت ،دار اهران ،عمان.
 .25د .لارت ل  ،إدارة الفنادت مدخل معاصر ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية.1000 ،
 .24األستاذ مروان السكر ،تارات من االقتصاد السياح  ،دار جمدالوي للنشر ،عمان.2999 ،
 .23ســهيل احلمــدان ،اإلدارة املدنيــة للملسســات الســياحية والفندقيــة ،الطبعــة األوىل ،دار الرضــا للنشــر،
دمش .1002 ،
 .28د .أمين فواي املستكاوي،غقد الفندق ،دار الفكر اجلامع ،االسكندري .1003،
 .29د .حممــد عبــد الوهــاب خفــاج  ،التش ـريعات الســياحية والفندقيــة ،التنرــيو القــانوين حلقــوت املنشــتة
الفندقية والسياحة واإلرشاد السياح والعاملن ،ها دراسة تطبيقية يف ضوء نصوص التشري وأحكا
القضاء املصري ،الطبعة احلادية عشر ،دار اهلناء ،اإلسكندري .
 .10د .سواان عل حسن ،التشريعات السياحية والفندقية ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية.1006 ،
 .12د .امحد عبد الراات امحد السنهوري ،مصادر احل يف الفقـ االسـالم  ،اجلـ ء االوس ،الطبعـة االوىل،
دار احياء الرتال العري وملسسة التاري العري ،بدون ذكر سنة لب  ،بريوت.1004،
 .11د .حسـ ــن حسـ ــن ال ـ ـرباوي ،املسـ ــلولية املدنيـ ــة لصـ ــاح الفنـ ــدت ،حب ـ ـ منشـ ــور يف جملـ ــة القـ ــانون
واالقتصاد ،العدد اخلامس والسبعون ،مطبعة كلية احلقوت جامعة القاهرة ،سنة .1005
 .17د .غين حسون ل وحممد ل البشري ،احلقوت العينية ،احلقوت العينية األصيلة احلقوت العينية التبعية،
اجل ء ال اين ،بدون ذكر اسو املطبعة وسنة الطب .
 .16د .حســن حســن الـرباوي ،التـ ا صــاح الفنــدت حبفــظ أمتعــة العمــالء يف القــانون القطــري اجلديــد،
حب ـ منشــور يف جملــة القــانون واالقتصــاد ،العــدد الســاد والســبعون ،مطبعــة كليــة احلقــوت جامعــة
القاهرة سنة .1004
 .15د .عــادس حممــد خــري ،امل البــة التش ـريعية للنشــاط الســياح والفنــدق  ،الطبعــة األوىل ،دار النهضــة
العربية ،القاهرة.2997 ،
 .14د .نارميان عبد القادر ،التشريعات الفندقيـة والسـياحية ،الطبعـة األوىل ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة،
.2999
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 .13د .حس ـ ــن حس ـ ــن الـ ـ ـرباوي ،التـ ـ ـ ا ص ـ ــاح الفن ـ ــدت حبف ـ ــظ أمتع ـ ــة العم ـ ــالء يف الق ـ ــانون القط ـ ــري
اجلديد،بدون ذكر سنة النشر.
 .18د .عبد اجمليد احلكيو و د .عبد الباق البكري واألستاذ حممد ل البشري ،الوجي يف نررية االلت ا يف
القــانون املــدين العراق ـ  ،اجل ـ ء األوس يف مصــادر االلت ـ ا  ،الطبعــة الرابعــة ،العاتــك لصــناعة الكتــاب،
القاهرة.1002 ،
 .19د .مجي ــل الش ــرقاوي ،النرري ــة العام ــة لاللتـ ـ ا  ،الكت ــاب األوس ،مص ــادر االلتـ ـ ا  ،التص ــر الق ــانوين
واإلرادة املنفردة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2936 ،
 .70د .عبــد اجمليــد احلكــيو ،املــوج يف شــرم القــانون املــدين ،اجل ـ ء األوس يف مصــادر االلتـ ا  ،بــدون ذكــر
اسو املطبعة ،بغداد.1003 ،
 .72د .حممــد حســا حممــود لطف ـ  ،النرريــة العامــة لاللت ـ ا  ،مصــادر االلت ـ ا بــدون ذكــر اســو املطبعــة،
القاهرة.1000 ،2999 ،
 .71د .حممد عبد الراهر حسن ،عقد الفندقة ،لبيعتـ القانونيـة ،آثـار  ،مسـلولية الفنـدق  ،دار النهضـة
العربية ،القاهرة.2993 ،
 .77د .رمض ــان أب ــو الس ــعود و د .ت ــا حمم ــد حمم ــود ،املب ــاد األساس ــية يف الق ــانون ،منش ــتة املع ــار ،
اإلسكندرية.2994-2995 ،
 .76د .عبــد الــراات امحــد الســنهوري ،الوســي يف شــرم القــانون املــدين اجلديــد( ، 7نرريــة االلت ـ ا بوج ـ
عا (األوصا -احلوالة -االنقضاء  ،الطبعة ال ال ة ،منشورات احللا.
 .75د .حم الدين إ اعيل علـو الـدين ،نرريـة العقـد ،مقارنـة بـن القـوانن الوضـعية والشـريعة اإلسـالمية،
دار النهضة العربية ،القاهرة.2996 ،
 .74املستشار .حممد حممد خليل ،التشريعات السياحية والفندقية ،اهليةة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
.2933
 .73د .ري عبد السيد تناغو ،عقد اإلاار ،الطبعة ال انية ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية.2993 ،
 .78د .عبــد الــراات امحــد الســنهوري ،الوســي يف شــرم القــانون املــدين ،اجلـ ء األوس ،نرريــة االلتـ ا بوجـ
عا  ،مصادر االلت ا  ،تنقيع املستشار امحد مدحت املراغ  ،بدون ذكر اسو املطبعة ومكـان الطبـ ،
.1004
 .79د .رأفت حممد محاد ،الوجي يف النررية العامة لاللت امات ،األوس ،مصـادر االلتـ ا  ،اجمللـد األوس،
املصادر اإلرادية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون ذكر سنة الطب .
 .60د .عبد ا) مربوإ النجار ،مباد عقد البي  ،الطبعة ال انية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2993 ،
 .62د .عبد املنعو فر الصدة ،مصادر االلت ا  ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2991 ،
 .61د .اش ــر ج ــابر س ــيد ،عق ــد الس ــياحة ،دراس ــة مقارن ــة يف الق ــانون املص ــري والفرنس ـ  ،دار النهض ــة
العربية ،القاهرة.1002 ،
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ال ــاين ،عقــد اإلاــار ،بــدون ذكــر اســو املطبعــة ومكــان الطبـ ،

 .67د .نبيلــة رســالن ،العقــود املســماة،
.2988
 .66د .حممــد حســن عبــد الــرمحن ،مصــادر االلت ا ددراســة مقارنــةد ،الطبعــة األوىل ،دار النهضــة العربيــة،
القاهرة.1003 ،
 .65د .عل جنيدة ،النررية العامة لاللت ا  ،الكتاب األوس ،مصادر االلت ا  ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.1005 ،1006
 .64د .صاح عبيد الفتالوي ،املوج يف العقود املسماة ،البي -اإلاار -املقاولة ،الكتاب ال ـاين ،عقـد
اإلاار ،دار احلكمة للطباعة والنشر ،بغداد.2997-2991 ،
 .63د .حمســن عبــد احلميــد إبـراهيو البيـ  ،النرريــة العامــة لاللت امــات ،األوس ،املصــادر اإلراديــة ،مكتبــة
اجلالء اجلديدة باملنصورة ،القاهرة.2991،
 .68د .امحد مدحت حسن ،التشـريعات السـياحية وعقـد اإلقامـة بالفنـدت ،الطبعـة األوىل ،اهليةـة املصـرية
العامة للكتاب.2997 -2991 ،
 .69د .عالف النقي  ،نررية العقد ،الطبعة األوىل ،منشورات عويدات ،بريوت.2988 ،
 .50د .عصــمت عبــد اجمليــد بكــر ،مصــادر االلت ـ ا يف القــانون املدين(دراســة مقارنــة  ،املكتبــة القانونيــة،
بغداد.1003 ،
 .52د .منــدى عبــد ا) حممــود احلجــااي ،التعبــري عــن اإلرادة عــن لري ـ االنرتنــت واثبــات التعاقــد وفق ـان
لقواع ـ ــد الفقـ ـ ـ اإلس ـ ــالم والق ـ ــانون املدين(دراس ـ ــة مقارن ـ ــة  ،الطبع ـ ــة األوىل ،دار الفك ـ ــر اجل ـ ــامع ،
اإلسكندرية.1020 ،
 .51د .حممــد حســن قاســو و د .حمم ــد الســيد الفق ـ  ،أساســيات الق ــانون ،منشــورات احللــا احلقوقي ــة،
بريوت.1003،
 .57د .محدي عبد الرمحن و د .رضا عبد احلليو عبد اجمليد ،مباد القانون ،نررية القانون ،نررية احل ،
مطاب جامعة املنوفية ،بدون ذكر سنة الطب .
 .56د .حممد فهم اجلوهري ،القانون التجاري ،األعماس التجارية ونررية التاجر واحملل التجاري ،مكتبـة
فضة الشرت ،القاهرة.2980 ،
 .55د.عـ ت مصــطف الدســوق  ،التشـريعات الســياحية ،الطبعــة األوىل ،بــدون ذكــر اســو املطبعــة ومكــان
الطب .2993 ،
 .54د .مصطف حممد اجلماس ،مصادر االلت ا  ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندري ،بدون ذكر السن .
 .53د .نبي ــل إب ـراهيو س ــعد ،النرري ــة العام ــة لاللت ـ ا  ،األوس ،مص ــادر االلت ـ ا  ،دار اجلامع ــة اجلدي ــدة،
االااريطة ،اإلسكندرية.،1006 ،
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 .58د .مصطف حممد اجلماس ،القانون املدين يف ثوب اإلسالم  ،مصادر االلت ا  ،شرم مفصـل إلحكـا
التقنينــات العربيــة املســتمدة مــن الفق ـ العــري واملســتمدة مــن الفق ـ اإلســالم  ،الطبعــة األوىل ،الفــتع
للطباعة والنشر ،االااريطة ،اإلسكندرية ،بدون ذكر سنة.
 .59د .انور سلطان ،املباد القانونية العامة ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2987 ،
 .40د .سعيد سعد عبد السال  ،مصادر االلت ا املدين ،الطبعة االوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 .42د .رمض ـ ــان أب ـ ــو الس ـ ــعود ،النرري ـ ــة العام ـ ــة لاللتـ ـ ـ ا  ،مص ـ ــادر االلتـ ـ ـ ا  ،دار املطبوع ـ ــات اجلامعي ـ ــة،
اإلسكندرية.1001 ،
 .41د .حم ـ الــدين إ اعيــل علــو الــدين ،العقــود املدنيــة الصــغرية يف القــانون املــدين والش ـريعة اإلســالمية
والقوانن العربية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون ذكر سنة لب .
 .47د .عل جنيدة ،العقود املسماة ،عقد اإلاار ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1005-1006 ،
 .46صبام املفي ،القانون املدين وتعديالت  ،مكتبة الشع  ،بغداد.2980 ،
 .45د .رمضان أبو السعود ،العقود املسـماة ،عقـد اإلاـار ،األحكـا العامـة يف اإلاـار ،منشـتة املعـار ،
اإلسكندرية.2994 ،
 .44د .مح ــدي عب ــد ال ــرمحن ،الوس ــي يف ش ــرم أحك ــا عق ــد اإلا ــار ،األوس ،دار النهض ــة العربي ــة،
القاهرة.2998 ،
 .43د .م ــق لـ احلــوري ،العالقــات القانونيــة يف صــناعة الضــيافة ،الطبعــة األوىل ،مطبعــة الــورات ،عمــان،
.1006
 .48د .حممــود تــار امحــد بريــري ،قــانون املعــامالت التجاريــة ،االوس ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة،
.1000
 .49د .رعــد جميــد العــاين ،إدارة الفنــادت مفــاهيو ســياحية يف اإلقامــة واإلي ـواء ،الطبعــة األوىل ،دار احلامــد
للنشر والتواي  ،عمان .1005
 .30د .قدري عبد الفتام الشهاوي ،أركان عقد الوديعة يف التشري املصـري واملقـارن مـدنيان -جنائيـان ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.1005 ،
 .32د .نبيـل إبـراهيو سـعد ،العقـود املسـماة ،اإلاـار يف القـانون املـدين وقـوانن إاـار األمـاكن ،االااريطــة،
اإلسكندرية.1003 ،
 .31د .امحدعبد الراات امحد السنهوري ،الوسي يف شرم القانون املدين ،الساب  ،اجمللد األوس ،العقود
الواردة عل العمل ،تنقيع امحد مدحت املراغ  ،بدون ذكر اسو املطبعة ومكان اس
 .37د .امحــد شــوق حممــد عبــد الــرمحن ،النرريــة العامــة لاللت ـ ا  ،العقــد واإلرادة املنفــردة يف الفق ـ وقضــاء
النقت املصري والفرنس  ،منشتة املعار  ،اإلسكندرية.1006 ،
 .36د .مص ــطف حمم ــد اجلم ــاس ،الس ــع اىل التعاق ــد يف الق ــانون املق ــارن ،الس ــع اىل التعاق ــد وس ــلطان
اإلرادة ،منشورات احللا احلقوقية ،بريوت.1001 ،
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 .35د .جميد محيد العنبك  ،مباد العقد يف القانون االنكلي ي ،بدون ذكر اسو الطبعة ،بغداد.
 .34د .غ ـ ـ ــين حس ـ ـ ــون ل ـ ـ ـ  ،ال ـ ـ ــوجي يف العق ـ ـ ــود املس ـ ـ ـماة ،االوس ،عق ـ ـ ــد البي ـ ـ ـ  ،مطبع ـ ـ ــة املع ـ ـ ــار ،
بغداد.2994،
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طريقة الوحدات في تدريس المواد االجتمايية (دراسة تحليلية)

The method of units in the teaching of social materials
)(An analytic study
م.م .داخل محمد علوان العيساوي
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M.A. Dakhil Mohammad Alwan AL-Issawi

ملخص البحث
يعد املعلو أحد الركـائ األساسـية يف العمليـة التعليميـة وهـو املسـلوس األوس عـن حتقيـ أهـدا التعلـيو
يف املــنه وإحــدال التغــري يف ســلوإ املتعلمــن ،وعــن حتقي ـ النمــو الشــامل واملتكامــل للمتعلمــن معرفيــا
ومهاريــا ووجــدانيا واجتماعيــا حــع نصــل للغــرض املنشــود مــن حتــدي التعلــيو وتطــوير وجعــل رســالة املعلــو
مكملة ومرتبطة هود الدولة يف بناء النش ء واجليل الصاش املدرإ لغد مشرت ومستقبل عريو لبلدة.
يهد البح احلا (لريقة الوحدات يف تدريس املواد االجتماعيـة دراسـة حتليليـة اىل التعـر علـ
كيفية تطبي لريقة الوحـدات مـن قبـل املعلـو يف داخـل الصـف يف مرحلـة الدراسـة املتوسـطة،باعتبارها مـن
الطرائـ التــدريس احلدي ــة الــي تعتمــد فعاليــة املــتعلو يف عمليــة التعلو،فقــد قــا الباح ـ اىل توضــيع دواف ـ
قيام هذا البح من خـالس التطـرت اىل مشـكلة البحـ معتقـدا ان هنـاإ الك ـري مـن املعلمـن ال اـد يف
نفس القدرة عل كيفية است دا لريقة الوحدات يف تدريس املواد االجتماعية داخـل الصـفو الدراسـية
متج ــاهال اتيته ــا يف عملي ــة التعل ــيو هل ــذا ق ــا الباحـ ـ بتوض ــيع كام ــل ألس ــالي اس ــت دامها مستش ــهدا
مبواضي دراسية من خالس منه الطال يف هذ املرحلة الدراسية.
حري ــت ه ــذ الطريق ــة باهتم ــا الك ــري م ــن الب ــاح ن م ــن خ ــالس حب ــول جتريبه ــا ومقارنته ــا ب ــالطرائ
التقليدي ــة،حي اثبت ــت فعاليته ــا كطريق ــة تدريس ــية م ــن خ ــالس النت ــائ ال ــي افراك ــا اىل الطلب ــة ،تط ــرت هل ــا
 - 2الكلية الرتبوية املفتوحة.
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 ومشـل الفصـل ال الـ (االلـار النرـري للدراسـة الـذي مشـل،الباح يف الفصل ال اين من الدراسة احلالية
ومفه ــو الوح ــدة عن ــد هن ــري، دالأ،مفه ــو (الوح ــدات الدراس ــية م ــن خ ــالس توض ــيع افك ــار (هريب ــارت
. موريسون وأساليبهو وخطوات است دامهو لطرائقهو هذ
وضع الباح االسس الي تقو عليها لريقة الوحـدات الدراسـية معـ اا اياهـا باألم لـة التوضـيحية مـن
كمـا وضــع الباحـ ختطـي الوحـدات واألسـس الـي اـ، خـالس املـنه الدراسـ ملـادة اجلغرافيـة والتاري
مراعاكــا الختي ــار االنش ــطة التعليمي ـة املص ــاحبة هل ــا ويف فايــة البح ـ تط ــرت الباح ـ اىل جوان ـ امتي ــاا
.وقصور لريقة الوحدات
Abstract
The teacher one of the main pillars in the educational process, a
primarily responsible for achieving the goals of education in the curriculum
and make change in the behavior of the learners, and achieve overall
growth and integrated learners cognitively and Mharria and emotionally
and socially even get to the purpose of the objective of modernization of
education and development and make message teacher complementary
and linked to the efforts of the state in the construction of juveniles
generation and good perceived tomorrow bright and great future for the
town.
The current research aims (the way the units in the teaching of social
analytical study applied) to learn how to apply the method of the units by
the teacher in the classroom in the middle school, as one of the modern
teaching methods that rely effectiveness of the learner in the learning
process, the researcher has to b clarified motives of doing thisresearch
through addressed to the research problem believing that there are a lot of
teachers do not find in himself the ability to how it is used within the
classroom and disregard their importance in the education process for this
has to clarify the whole of the methods used, citing topics of study through
the curriculum the student at this stage of study.
Received this method attention of many researchers through research
testing and comparing the methods of conventional, where proven effective
as a way of. the study, which included the third chapter (study procedures
through a statement to clarify the evolution of the concept (units Subjects)
by clarifying ideas (Herbart, Dalton, and the concept of unity when Henry
Morrison) and their methods and steps to use this Traúgahm.
Explain researcher foundations upon which way modules upping them
examples of illustrations through curriculum material geography and
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history, as explained researcher planning units and foundations that must
be considered for the selection of educationaactivities associated At the
end of the search touched researcher to aspects of the franchise and
palaces way units.
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الفصل االول :اهمية البحث والحاجة اليه:
أصــبع االهتمــا بعمليــة الــتعلو والتعلــيو يللــف حمــورا مــن حمــاور اهتمامــات الــدوس املتقدمــة والناميــة يف
الوقــت احلاضــر،إذ أن الشــكوإ مــن اخنفــاض مســتوى خرا ـ املــدار واجلامعــات لدرجــة عــد مالئمتهــا
للمعرفــة الــي تـ داد يومــا بعــد يــو (غنيمــة 222 :2998 ،فــاملتتب حلــاس التــدريس يف ك ــري مــن اجلامعــات
والسيما يف العلو اإلنسانية اد ان أسلوب احملاضرة هو األسلوب السائد يف توصيل املعلومات وشرحها،
وقد تعرض ك ري من املربن بالنقد هلذا األسلوب وواضـحو ان ذلـك حيـر الطالـ مـن املشـاركة النشـطة يف
الدرو كما تقلل من فرص تفاعل م األفكار واملعلومات الي تلق علي (اجلا . 1 :1005 :
إن النمـو الواسـ يف الطرائـ واألسـالي والتقنيـات التعليميـة اعـل املتعلمـن أمـا خضـو كبـري مـن
االختيارات املنوعة الي ميكنهو االنتقاء منها مبا يتف وميوس املتعلمن وإشباع حاجاكو.
ويف هذا الصدد يرى (جابر: 2615:هـ أن يف تنوع لرائ التدريس مراعاة مليوس املتعلمن ملا بينهو مـن
فروت فردية يف القدرات العقلية والنفسية والرتبوية االجتماعية يفا ي يد من تفاعلهو وتتثرهو وتتثريهو ،وبالتا
يتع ا ما يتعلمون بـتك ر مـن وسـيل ويـدون أثـر بشـكل أعمـ يف عقـوهلو ومهـاراكو األدائيـة(.جابر2615:
هـ. 163 :
املعلمـون أصـحاب خـربة ويفارسـة وعلـيهو تقـ مسـلولية اختيـار الطرائـ واألسـالي الفعالـة واملـلثرة يف
توجي املسرية التعليمية بفهو ووع دون تلقن.
ولقد رك املت صصون يف جماس املناه ولرائ التدريس يف حبوثهو يف القرن احلا علـ لرائـ التـدريس
امل تلفة وفوائدها يف رجات تعليمية مرغوب فيها لدى الطالب يف تلف املراحل التعليمية ،وقد أدى هذا
االهتمـا بطرائـ التـدريس إىل انتشـار القـوس بـتن املعلـو النـاجع مـا هـو إال لريقـة أو أسـلوب تدريسـ نـاجع
(اخلرب وعبد ألرمحن  2616هـ. 1 :
عنصرا مهما من عناصر العملية التعليمية ووسيلة فعالة يف
هذا ويعد اختيار لريقة تدريس معينة ومناسبة ن
كيفيـة اسـتعماس واسـتغالس املـادة العلميـة بشـكل جيـد كـن املعلـو مـن الوصـوس إىل األهـدا التعليميـة
امل ط هلا ،وهذا لـن يتـتت إال مـن مهـارة املعلـو وبراعتـ يف اختيـار الطريقـة أملناسـبة لـذا يعـد اختيـار الطريقـة
و كن املعلو من مادت شيةان متالامان يف إيصاس املادة ألذهان الطـالب وإحـدال التغيـري املطلـوب (العـاين
واجلميل . 6 : 1000:
ويف هذا الصدد يرى(جابر 2615 ،هـ" (:أن يف تنوع لرائ التدريس مراعاة مليوس املتعلمن ملا بينهو من
فـروت فرديـة يف القـدرات العقليـة والنفسـية والرتبويـة و االجتماعيـة يفـا ي يـد مـن تفـاعلهو وتـتثرهو وتـتثريهو ،
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وبالتا يتع ا ما يتعلمون بتك ر من وسيل ويدون أثر بشكل أعم يف عقوهلو ونفوسهو ومهاراكو األدائية
جابر 2615 ،هـ " ص 163
يرى عفانة واخل ندار 2613 :هـ( " :أن مهما كان األسلوب الذي يتبع املعلو يف التدريس الصف ،فإن
أسـالي التـدريس الصـف ينبغـ أن حتقـ مطالـ الرتبيـة احلدي ـة والـي كـتو بالتلميـذ وتنميـة ميولـ وقدراتـ
واستعدادات واحرتا ش صـيت وتنميـة الش صـية املبتكـرة القـادرة علـ حـل املشـكالت وتـوفري فـرص التعلـيو
الي تراع الفروت الفردية بن التالميذ عفانة واخل ندار 2613 :ه 14 -15
تعد لريقة التدريس من األوليات الي ال بد للمعلو أن يلو ها باعتبارها حمور االرتكاا ألي تدريس فعاس
وناجع ،فه ركن من أركان العملية الرتبوية وعنصر أساس من عناصر املـنه و تنبـ أتيـة لرائـ التـدريس
من الدور الذي تلعب الطريقة يف تشكيل ما يرغ املعلو يف إكساب لطالب من خربات ومعلومات ومفاهيو
تلقة ،وإن حسن اختيار الطريقة يلدي إىل نتائ تعلو إاابية ،والعكس صحيع.
حيـ ذكـر خضـر ( 2614ه ـ( " :أن لبيعـة املـواد االجتماعيـة كـد يف واقعهـا إىل دراسـة العالقـات
اإلنسانية من ناحية ،وعالقات اإلنسان ببيةت من ناحية أخرى ،وم اجملتم الذي .يعي في  ،واملشـكالت
واملواقف الي تعترب كردة فعل لتلك العالقات خضر ( 2614ه ـ " ص 25
ان لبيعـة املـواد االجتماعيـة أفـا تـدر اإلنسـان يف عالقاتـ وتفاعلـ مـ اآلخـرين وعالقاتـ مـ البيةـة
واجملتمـ وقضـايا اإلنسـان ومشـكالت وأحداثـ ومواقفـ وهـ تعتـرب حلقـة وصـل بـن مجيـ العلـو الطبيعيـة
واإلنسانية ،كما افا ترتب يبعضها البعت لتوضع العالقات الي تنشت بن أفراد اجملتم  ،وفيما يل توضـيع
فروع املواد االجتماعية وميادينها.
يرى (الرواضية 1002:ان لطرائـ التـدريس اتيـة لـذا فقـد انشـغل املربـون يف ااـاد الطرائـ التدريسـية
بعضها بت اء أصحاها قدميا وحدي ا ومنها لريقة (الوحدات الي بنيت عل
املناسبة للتدريس حع
هدى أفكار العديد من مري القرنن التاس عشر والعشرين أم اس (هربرت وديوي وغريهو،إال أن الفضل
يف ظهــور هــذ الطريقــة يعــود أساســا اىل املــري االمرييكـ (هنــري موريســون عــا ( 2941فقــد حريــت
الوحدات الدراسية باهتمام ال بل اقرتنت با حع الوقت احلاضر وهو يرى ان الوحدة ما ه إال جـ ء
معن من البنية او علو من العلو او فن من الفنون او من من السلوإ يلدي تعلم اىل تكيف او تعديل
يف سلوإ الفرد ،وقد لور موريسون هذ الطريقة لتفادي است دا لرائ التدريس املعروفة الي تعمل عل
تدريس املواض منفصلة عن بعضها يفا يورل اجلمود يف عملية التعليو (الرواضية 1002:ص .784
ويشــري حممــد ( 2990إىل أن (الوحــدة ه ـ تنرــيو خــاص يف مــادة الدراســة ولريقــة التــدريس تض ـ
الطلبــة يف موق ــف تعليم ـ متكام ــل ي ــري اهتم ــامهو ويتطل ـ م ــنهو نش ــالا متنوع ــا ي ــلدي اىل م ــرورهو يف
خربات معينة تعلمهو تعلما خاصا ويرتت عل ذلك بلوا جمموعة من األهدا األساسية املرغـوب فيهـا
ومنهــا اهتمامهــا بــاملتعلو مــن حي ـ اثــارة دوافع ـ واهتمامات ـ ونشــال لوضــع يف موقــف متكامــل  .حممــد
( 2990ص.101
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يرى الباح ان هذ الطريقة تقو عل الوحـدة الدراسـية كتنرـيو دراسـ منهجـ أو علـ اخلـربة .وتعـد
لريقـة الوحـدات مـن الطرائـ احلدي ـة يف جمـاس التعلـيو حيـ ينتقـل فيـ حمـور العمليـة التعليميـة مـن االهتمـا
باملعلو واملادة الدراسية إىل االهتما بـاملتعلو نفسـ  ،فيـتو تقـد املـادة العلميـة للدارسـن بشـكل يتناسـ مـ
استعداداكو وقدراكو .
ذكر (الكل ة و تار 2615هـ (أن ظهور لريقة الوحدات كان نتيجة .لألسلوب السائد يف تنريو املواد
الدراسية واخلربات التعليمية وه تقسيو كل مادة مـن املـواد إىل أجـ اء أو أقسـا صـغرية دون أن يكـون لكـل
ج ء من هذ األج اء يف معرو األحيان مغ ى أو قيمة يف حد ذات يفا أدى إىل حصوس التالميذ عل حقائ
وأفكـار مفككـة وغـري مرتابطـة ،يعتمـدون يف احلصـوس عليهـا يف الغالـ علـ الـذاكرة واحلفـظ دون الفهـو
الصـحيع هلـا وإدراإ العالقـات والـرواب بينهـا ،وهـذا بـدور أدى إىل قيـا حمـاوالت متعـددة ،فرهـرت لريقـة
املشروع ولريقة حل املشكالت ولريقة الوحدات املدرسية الكل ة و تار 2615:هـ "ص .229
هدف البحث:

يهــد البح ـ احلــا اىل التعــر عل ـ كيفيــة تطبي ـ لريقــة الوحــدات وبيــان خطواكــا ومســتل مات
تطبيقها من قبل املعلو يف مرحلة الدراسة املتوسطة.
حدود الدراسة:

اقتصر البح احلا عل للبة الصف ال ال املتوس يف حمافرة النجـف للعـا الدراسـ (-1021
. 1027
تحديد املصطلحات:

الطريق :
عرفها (اس ياسن 2935:ه د سلسلة فعاليات منرمة يديرها املعلو يف الصف لتوجي انتبا الطلبة
عن لري التفاعل فبما بينهو لتلدي هو اىل عملية ألتعلو (اس ياسن ، ،2935:ص.35
وعرفها(الكل ة وحسن 2985:ده األسلوب الذي يتو ب عملية التعلو من جان التالميذ والتعليو
م ـ ـ ـ ــن جان ـ ـ ـ ـ امل ـ ـ ـ ــدر واملدرس ـ ـ ـ ــة واإلدارة املدرس ـ ـ ـ ــية،او ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن يهمه ـ ـ ـ ــو أم ـ ـ ـ ــر التالمي ـ ـ ـ ــذد (الكل ـ ـ ـ ـ ة
وحسن، 2985:ص .36
وعرفها(.علوان،داخـ ــل حممـ ــد 2989 :بتفـ ــاد سلسـ ــلة مـ ــن االنشـ ــطة والفعاليـ ــات الـ ــي يسـ ــت دمها
املعلو،داخ ــل الص ــف لي ـ ود ه ــا املعلوم ــات ،واخل ـربات ويغ ــر يف تالمي ــذ القيو،وي ــدرهو عل ـ اكتس ــاب
املهارات ويساعدهو يف حتقي التعلو يف اسرع وقت واقل جهد (علوان،داخل حممد، 2989 :ص74
ويعرفها(.لنطــاوي وامحــد 2934:د االســلوب او الكيفيــة او االســالي الــي يــتو هــا عمليــة التــدريس
وعملية التعلو د (لنطاوي وامحد ، 2934:ص .95
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الوحد الد اس :
والوحدة الدراسية كما يراها(.فر  2629 :هـ ه " :دراسة خط يقو هـا التالميـذ يف صـورة سلسـلة
من األنشطة التعليمية املتنوعة حتت إشرا املعلو وتوجيه وتنص الدراسة عل موضوع من املوضـوع الـي
كو التالميذ أو عل مشكلة من املشكالت الي تواجههو يف حياكو .ص 285 -286
بتفــا د تنرــيو للنشــالات واخل ـربات ،وأمنــاط التعلــيو
وعــر ( Good.V: 1999د الوحــدة الدراســيّة ّ
معن ،أو مشكلة معيّنة ،فحت ّدد بالتعاون بن جمموعة من املتعلّمن ومعلّمهو د
امل تلفة حوس هد
ّ
وأشار(.جان 2629 :هـ :اىل افا (جتمي املعلومـات واألفكـار واملفـاهيو املرتبطـة باملوضـوع مـ بعضـها
البعت بقصـد توحيـد معلومـات الطالـ وأفكـار حـوس هـذ النقطـة .ولـذلك يـت وحـدة الفـا كـد إىل
وحدة معلومات الطال وأفكار ص 547
ويـرى(.األمحـد واليوسـف 2615 :ه ـ (:أفـا نقطـة ارتكـاا تتجمـ حوهلـا املعلومـات واألفكـار امل تلفـة
وقد ـل مشـكلة أو خـربة أو تعمـيو لرـاهرة البيةـة أو موقـف مـن مواقـف احليـاة وأن اختيـار حمتـوى الوحـدات
يستند عل الكتاب املنهج واملادة الدراسية آخذين بنرر .االعتبار اهتمامات الطلبة وحاجاكو ص .200
ويرى(.األمن : 1005 :ه الطريقة الي تعتمد عل فعالية املعلو يف حسن اختيار ملادة الدر الي
تشـملها الوحـدة املـراد تعليمهـا ويف اختيـار املصـادر ووضـعها يف متنـاوس ايـدي الطـالب .ص - 223 .ص
.228
عرفها(.الص ـرا . 2999 :بافــا د لريقــة تدريســية تتضــمن جمموعــة مــن األنشــطة واملهــارات املعرفيــة
والعمليــة املقســمة اىل مراحــل يقــو هــا كــل مــن املــدر والطلبــة يت للهــا اختبــارات تكــون متبوعــة بتقــد
تغذية راجعة يف فاية كل مرحلة (الصرا . 20 :2999 :
وعرفهــا( .الرواضــية . 1002 :بتفــا د جمموعــة اإلج ـراءات الصــفية الــي يت ــذها املــدر لتنفيــذ مــادة
دراســية معنيــة تض ـ التالميــذ يف مواقــف تعلمي ـ متكاملــة ت ــري اهتمامــاكو وتتطل ـ مــنهو أنشــطة متنوعــة
تلدي اىل بلوا جمموعة من األهدا التعليمية (الرواضية. 188 ،1002 ،
وعرفها(.الشافع وآخرون. 1007 :بتفا د عبارة عن موضوع ها مـن موضـوعات الدراسـة الـي كـو
املــتعلو امـ حولـ املعلومــات مــن كــل حقــل مــن حقــوس املعرفــة تتضــع جوانبـ ويدرسـ الطالـ متكــامال
د(الشافع وآخرون. 1007:702:
ال د يي:
يشري(.احلميدان2615 :هـ  .نرا شامل ،يتكـون مـن أجـ اء مرتابطـة ،شـتن يف ذلـك شـتن أي نرـا
آخر ،وعلي فإن عملية التدريس تتو وف خطة مرسومة حمورها األسا  .ص .28 – 23
ذكــر( .شــارلويت2612 :ه ـ ـ .التدريس ه ـ (ق ـرارات مقصــودة فالواجبــات واألنش ــطة التعليميــة ال ي ــتو
اختيارهــا جملــرد امل تعــة ،وإمنــا يــتو اختيــار أو بنــاء األنشــطة لكوفــا ختــد األهــدا التدريســية للمعلــو ،والــي
حتكمها اهتمامات الطالب وقدراكو  .ص.38
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المواد االج ماع :
يعـر ( .آس عمـرو 2616 :ه ـ .املواد االجتماعيــة ":بتفـا جمموعــة مـن مـواد مسـتقاة مـن العلـو
االجتماعيـة صـيغت ونرمـت حمتوياكـا ا يف مـنه دراسـ لغـرض التـدريس ولتحقيـ أهـدا املوالنـة لـدى
الطالب .وتشمل املفاهيو والنرريات والعمليات يف كل من التاري واجلغرافيا وعلـو االجتمـاع وعلـو الـنفس
والرتبية الولنية وغريها من فروع العلو االجتماعية حس أهدا الرتبية يف نرا التعليو "ص 28
كما عرفها كل من(.دبور واخلطي  . 1002 :بتفا " :مجلة املقررات الي تعاجل العالقة بن اإلنسان
واجملتمـ الـذي يعـي فيـ  ،وعالقـات اجملتمـ بغـري مـن اجملتمعـات ،وتعـق كـذلك بدراسـة عالقـات اإلنسـان
وميـادين سـلوك وعالقـة اإلنسـان ببيةتـ واملشـكالت الـي تنشـت عـن هـذ العالقـات .وتشـمل االجتماعيـات
التاري واجلغرافيا وعلو االجتماع " ص9
يف حن ذكر(جامل  2611هـ .ه املناه املدرسية الي تشـمل التـاري واجلغرافيـا ،وكلهـا مـواد حبكـو
لبيعتها تعاجل اجملتم وواقع وتطلعات  ،وماضـي وحاضـرة ومسـتقبل  ،وهـ تعـين بدراسـة العالقـات اإلنسـانية
مـن ناحيـة ،وعالقـات اإلنسـان ببيةتـ مـن ناحيـة أخـرى واملشـكالت واملواقـف الـي تبـدو كـرد فعـل لتلـك
العالقات " .ص 22
ويشـري (السـكران( : 1001 :هـ جمموعـة األفكـار واملفـاهيو واملبـاد الـي تسـت ل مـن ميـادين
العلـو االجتماعيـة مـن أجـل تنميـة معرفـة وقـدرات .ومهـارات وقـيو التلميـذ الـي يواجههـا يف حياتـ حلـل
مشكالت احلياتية .ص 29
ومن تلك التعريفات ميكن القوس بـتن منـاه املـواد االجتماعيـة تتكـون مـن موضـوعات دراسـية وضـعت
بعنايـة ووفـ أسـس علميـة موضـوعية مـن قبـل واارة الرتبيـة والتعلـيو حتقي نقـا ألهـدا تربويـة مرسـومة ومكتوبـة
بعناية حبي تتناوس دراسـة الـرتال االجتمـاع وال قـايف مـن عـادات وتقاليـد وأعـرا وقـيو ودراسـة العالقـات
اإلنسـانية والبيةـة وواقـ اجملتمـ وآمالـ وتطلعاتـ ومشـكالت وقضـايا وماضـي وحاضـر ومسـتقبل واجناااتـ
ومكتسبات ومرافق وميادين الولنية وح الولن وارتباط األفراد ب .
الفصل الثاني :دراسات سابقة
 -2دراسة النعيم (. 2991
اجري ــت الدراس ــة يف جامع ــة املوص ــل كلي ــة الرتبي ــة وه ــدفت الدراس ــة اىل معرف ــة (اث ــر اس ــت دا لريق ــة
الوحدات التعليمية يف تعلو بعت املهارات احلركية لتالميذ الصف االوس املتوس بلل حجو العينة (66
لالبا مت تقسيمهو اىل جمموعتن ضابطة است دمت الطريقة التقليدية واألخرى جتريبيـة اسـت دمت لريقـة
الوحــدات،ومت اختبــار اجملموعتــان الضــابطة والتجريبيــة اختبــارا مقــنن جــاه لقيــا املهــارات احلركيــة وقــد
است د الباح ملعاجلة البيانات احصائيا باست دا االختبار التائ ومعامل ارتباط بريسون ،وقد اشارت
النت ــائ اىل تق ــد لريق ــة الوح ــدات يف تعل ــو امله ــارات احلركي ــة وه ـ ب ــذلك افض ــل م ــن الطريق ــة التقليدي ــة
(النعيم . 2991
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 -1دراسة الصرا (. 2999
اجريــت الدراســة يف جامعــة املوصــل كليــة الرتبيــة وهــدفت الدراســة اىل معرفــة اثــر لريقــة الوحــدات يف
التفكري أالبتكاري والتحصيل يف العلو  ،وكانت عينة تتكون مـن ( 64لالبـا مت تقسـيمهو اىل جممـوعتن
ضابطة تدر بالطريقـة التقليديـة واألخـرى جتريبيـة تسـم بطريقـة الوحـدات واسـت د الباحـ يف معاجلـة
البيانات احصائيا اسـت دا االختبـار التـائ ومعامـل ارتبـاط بريسـون،،وحققت لريقـة الوحـدات تقـدما يف
حتصيل الطلبة لصاش اجملموعة التجريبية (الصرا . 2999
 -7دراسة الرواضية(. 1002
ه ــدفت اىل معرف ــة (اث ــر اس ــت دا لريق ــة الوح ــدات يف حتص ــيل لالب ــات الص ــف الس ــاب يف االردن
واحتفاظهن باملعلومات يف مادة اجلغرافية مقارنة بالطريقة التقليدية  ،وقد اختـريت مدرسـة ملتـة االساسـية
للبنــات بطريقــة عش ـوائية حي ـ قســمت عينــة الدراســة البالغــة ( 46لالبــة اىل جممــوعتن متكــافةتن مــن
حي املتغريات (الذكاء والتحصيل يف مادة اجلغرافية ومستوى التحصيل الدراس لالبوبن ،حي درست
اجملموعة التجربيية بطريقة الوحدات واجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ،اما اداة الدراسة فكانت متم لة
باختبار حتصيل تكون من ( 15فقرة م ن نوع اختبار من متعدد ومت معاجلة البيانات احصائيا باست دا
االختبــار التــائ واملتوس ـ احلســاي واالا ـرا املعيــاري ،وقــد اظهــرت النتــائ اىل عــد وجــود فــروت ذات
داللة احصائية بن جمموعي البح يف التحصيل واالحتفا باملعلومات (الرواضية. 1002 ،
 -6دراسة سلطان (. 1006
ه ــدفت الدراس ــة اىل معرف ــة (اث ــر اس ــت دا لريق ــة الوح ــدات يف اكتس ــاب تالمي ــذ الص ــف الس ــاد
االبتــدائ للمفــاهيو ال منيــة يف مــادة التــاري ،بلل حجــو العينــة ( 40تلميــذا مت تقســيمهو اىل جممــوعتن
ضابطة تدر بالطريقة التقليدية وجتريبية تدر بطريقة الوحدات وقد كافتة الباح ة بـن جممـوعي البحـ
يف حتصيل التالميـذ يف مـادة التـاري واملعـدس العـا للمـواد الدراسـية للصـف اخلـامس االبتـدائ يف املسـتوى
التحصيل لالبوبن ،وقد است دمت الباح ة اداة جاه ة عل عيني البح ،ومت معاجلة البيانات احصائيا
باســت دا معامــل ارتبــاط بريســون واالختبــار التــائ ،أظهرت النتــائ وجــود فــرت ذي داللــة احصــائية بــن
متوس الدرجة الكلية لالختبارين القبل والبعدي يف اكتساب املفاهيو ال منية لدى التالميذ الذين درسوا
مادة التاري بطريقة الوحدات وكذلك اليوجد فرت بن متوس الدرجة الكلية لالختبارين القبل والبعدي
لدى التالميذ الذين درسوا وف الطريقة التقليدية (سلطان. 1006 ،
 -5دراسة ندى لقمان حممد امن احلبار (. 1008
أجريــت يف جامعــة املوصــل وهــدفت الدراســة إىل معرفــة اثــر اســت دا لريقــة الوحــدات يف اكتســاب
املفاهيو الفقهية لدى لالب قسو الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية األساسية يف جامعة املوصل،حي بلل
حجو العينة ( 53للبا ولالبة من للبة الصف ال ال قسو الرتبية اإلسالمية مت تقسيمهو إىل جمموعتن
األوىل جتريبية بلل عدد أفرادها ( 19لالبـا مت تدريسـهو باسـت دا لريقـة الوحـدات واألخـرى ضـابطة بلـل
ع ــدد أفراده ــا ( 18وال ــي مت تدريس ــهو باس ــت دا الطريق ــة التقليدي ــة (اإللقاء ،وق ــد أع ــدت الباح ــة اداة
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مكونة من ( 74فقـرة بصـيغة االختيـار مـن متعـدد ومت التتكـد مـن صـدت وثبـات االداة وصـعوبة الفقـرات
واس ــت دمت الباح ــة الوس ــائل اإلحص ــائية االختب ــار الت ــائ ومعادل ــة (كي ــودر ريتشاردس ــون وق ــد توص ــل
الباح ـ اىل وجــود فــرت ذي داللــة إحصــائية بــن اجملمــوعتن لصــاش اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت وف ـ
لريقة الوحدات(.احلبار ، 1008:ص.44
مناقشة الدراسات السابقة:

من خالس ما تقد من دراسات سابقة يتسق للباح ان يستنت مايايت:
-2أن ه ــذ الدراس ــات تش ــاهت كوف ــا ت ــدخل يف نط ــات الدراس ــات التجريبي ــة ،كدراس ــة حمم ــد ب ــن
عــوض(2615ه ـ الــي قــا هــا يف دراســة يف مقــرر التوحيــد لتالميــذ الصــف ال ال ـ املتوس ـ وف ـ لريقــة
الوحدات التعليمية و دراسة ندى لقمان حممد امن احلبار ( 1008يف جامعـة املوصـل ،الـي هـدفت اىل
معرفة اثر است دا لريقة الوحدات يف اكتساب املفـاهيو الفقهيـة لـدى لـالب قسـو الرتبيـة اإلسـالمية يف
كلي ــة الرتبي ــة األساس ــية ،وك ــذلك دراس ــة الص ـ ـرا ( 2999ودراس ــة الرواض ــية( 1002ودراس ــة س ــلطان
( ، 1006يف حـن الدراســة تــدخل ضــمن الدراســات الوصــفية يف حتليــل االجـراءات العمليــة لتطبيـ هــذ
الطريقة يف اجملاس العمل .
 -1ان هــذ الدراســات اســت دمت وســائل احصــائية متعــددة جلم ـ البيانــات واملعلومــات يف حتليــل
نت ــائ البحـ ـ وم ــن ه ــذ الوس ــائل االختب ــار الت ــائ ومعادل ــة (كي ــودر ريتشاردس ــون يف دراس ــة (احلب ــار،
 ، 1008ام ــا دراس ــة (النعيم ـ ـ  2991فق ــد اس ــت دمت ،االختب ــار الت ــائ ومعام ــل ارتب ــاط بريس ــون،
واس ــت دمت دراس ــة (الصـ ـرا  ، 2999االختب ــار الت ــائ ومعام ــل ارتب ــاط بريسون،واس ــت دمت دراس ــة
(الرواضية ، 1002،االختبار التائ واملتوس احلساي واالارا املعياري اما دراسة (سلطان، 1006 ،
معامل ارتباط بريسون واالختبار التائ  ،اما الدراسة احلالية فافا م تست د الوسـائل ألفـا جـاءت ضـمن
الدراسات التارنية يف حتليل تدريس لريقة الوحدات.
 -7تباينت هذ الدراسات يف احجا عيناكا وقد تراوحت هذ مابن ( 66لالبا ولالبة اىل (46
لالبا ولالبة ويايت هذا التباين يف احجا العينة اىل مدى توفر الوقت املتام للباح يف است دا التجربة.
 -6انفردت الدراسة احلالية عن بقية الدراسات السـابقة املـذكورة كوفـا الدراسـة الوحيـدة حسـ علـو
الباح الي است دمت اجلان التحليل يف كيف تنفيذ هذ الطريقة واإلجراءات املرافقة هلا.
مدى استفادة الدراسة الحالية من لدراسات السابقة:

ميكن تل ي اوج استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف النقاط االتية:
 .2حتديد االلار النرري هذ الدراسة ولريقة عرضها.
 .1لريقة عرض الدراسات السابقة ولريقة اختيار العينة وتنفيذ خطوات الدراسة.
 .7االتفات م الدراسات عل اعطاء اتية لطريقة الوحدات يف البح والدراسة كوفا ااابية املتعلو يف
العملية التعليمية.
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الفصل الثالث( :االطار النظري)
مقدمة:
بعد ان تناوس الباح الدراسات السابقة يف الفصل الساب وقا الباح مبناقشتها وما هلا من عالقة
بالدراسة احلالية ،ولغرض حتقي اهدا الدراسة قا الباح بشرم وايف ملفهو تطور الوحدات وأنواعها.
الوحدات / Units :تطور مفوم الوحدات الدراسية

نررا لعقو الطرائ الرتبوية املست دمة ،بـدأت منـذ قـرن مـن الـ من احملـاوالت إلاـاد لرائـ تربويـة أك ـر
فاعليــة يف تنرــيو املــنه املدرسـ أو كطريقــة للتــدريس ،ومــن أبــرا االجتاهــات يف هــذا املضــمار هـ أفكــار
هريبارت .Jone – F – Herbant
أفكار هريبارت 1776( :د )1841

يشــري( ،الــدليم  1007 :افــا تســم بالطريقــة (االسـتقرائية أو االســتنتاجية او اهلربارتيــة ،تقــو هــذ
الطريقة عل النم العقل وترت اخلطوات فيها ترتيبا تصاعديا وفكريا وتبـدأ بدراسـة اجل ئيـات وفحصـها
ومالحرة نتائجها واملواانة بينها وتعر أوج الشب والختال بينهما وان أسا هذ الطريقة ه نررية
تربويــة تــرى أن العقــل البشــري يتكــون مــن املــدركات الفكريــة وهــذ األخــرية يـرتاكو بعضــها فــوت بعــت أو
يرتب بعضها بـالبعت اآلخـر وان هـذ األفكـار تتفاعـل مـ بعضـها الـبعت فتنـت أفكـار جديـدة وهكـذا
وض هربـارت اخلطـوات املنطقيـة اخلمـس وهـ  :املقدمـة-العـرض والـرب واالسـتنباط والتطبيـ ( .الـدليم :
 ، 1007ص91
والطريقة اهلربارتية تتـدخل مـ لريقـة احملاضـرة والنقـاش ومـن أهـو مبادئهاوخطواتـ يف التـدريس تشـتمل
عل :
-2التمهي ــد أو األع ــداد حيـ ـ يب ــدأ امل ــدر  ،درسـ ـ مبقدم ــة ذات مع ــان واض ــحة ومع ــار مفهوم ــة
ومرتبطة ةربة التالميذ السابقة.
-1العرض :يتو عرض احلقائ اجلديدة إىل الطلبة ،والي يرغ بتعليمها هلو.
-7الرب  :رب اخلربات واملعلومات كما جاء يف التمهيد والعرض.
-6التنريو أو التعميو :حي يقد املدر بعت األم لة املتعلقة باملوضوع جلل انتباههو ولتع ي ما
ينبغ تركي من مفاهيو لديهو.
-5التطبي  :يطب الطال ما تعلم من حقائ أو مفاهيو عل حل مشكالت يفاثلـة أو جديـدة قـد
يتعرض هلا( .عبد الع ي (106 : 2949
ويفا يالحظ أن االست دا اآل هلذ الطريقة قد أفقدها قيمتها( .الدي  . 2937:،إال أن املي ة الي
جاء ها هريبارت ،ه أن أبرا دور وحدة املادة الدراسية وتنريمها بدال من فعلها جم أة يفـا يـلثر ذلـك يف
حتقي ـ األهــدا املتوخــاة مــن تدريســها .وهــذا التنرــيو يعتــرب بدايــة اســت دا فكــرة الوحــدة الدراســية يف
املناه املدرسية( .الدي ، 2937:،ص6
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طريقة دالتن:

وتعق لريقة الواجبات وه احدى لرائ التدريس احلدي ة ،والي تنس اىل (هيلن باركهرست الي
يعود هلا الفضل يف نشاة هذ الطريقة عا ( 2910يف دالتون بوالية تكسا بتمريكا حي ذكر الكل ة
و تــار (2615هـ ـ  ،ان هــذ الطريقــة حتــتفظ ب ــاملواد الدراســية التقليديــة .الكل ـ ة و تــار (2615ه ـ ـ ص
200
تقو هذ الطريقة عل أسا التعاقد .حي يتف التلميذ مبوج عقـد علـ دراسـة وحـدات نتارهـا
التلميــذ وحيــدد هلــا الوقــت الــالا لدراســتها ،وللتلميــذ احلريــة يف االنتقــاس بــن صــفو (معامــل املدرســة
(معمــل للعلــو  ،وآخــر للرياضــيات وآخــر للغــات وهكــذا حيـ كانــت تعتــرب املدرســة (معمــل اجتمــاع
(عبــد الع ي ـ  :،ص . 39ويكــون دور املــدر  ،مرشــد وموج ـ لنشــاط التلميــذ يف املعمــل وحينمــا ينته ـ
التلميــذ مــن دراســة الوحــدة يــلدي بعــت االختبــارات ليتعــر املــدر عل ـ مــدى مــا تعلم ـ أو اســتفادة
الطال ـ ـ م ــن الوح ــدة الدراس ــية( .مح ــدان:،2985 :،ص ( ، 245عب ــد الع ي ـ ـ  :ص( ، 39ال ــدمرداش،
( :،2941ص. 274
وأوض ــع ف ــر (2614ه ـ ـ أن هل ــذ الطريق ــة ع ــدة تس ــميات منه ــا لريق ــة التعيين ــات او التعه ــدات او
امل تربات او املكتبات .فر (2614هـ ص.238
نالحـ ــظ أن هـ ــذ الطريقـ ــة نبهـ ــت إىل حاجـ ــات التالميـ ــذ وإىل ضـ ــرورة إتبـ ــاع مـ ــنه وحـ ــدة املـ ــادة يف
التدريس.
مفهوم الوحدة عند هنري موريسون:

رأى موريسون بتن املدرسة غري قادرة عل إحدال التتقلو املطلوب لدى سلوإ الفرد (الطال وهـ
بطريقتهــا احلاليــة يف التــدريس واعتمادهــا علـ التحفــيظ والتســمي وعلـ تفتيــت املــنه املدرسـ إىل مـواد
مبع رة تلدي إىل قصور يف حتقي أهدا الرتبية ،لذا رأى بتن است دا لريقة الوحـدات يف إعطـاء معرفـة
(كليــة وشــاملة تــلدي إىل إحــدال التغيــري املطلــوب يف ســلوإ املــتعلو ،ووض ـ خطــة ألل ـ عليهــا خطــة
موريسون ،نوردها (باختصار لتدر الوحدات أملقرتحة (الدي  :2937 ،ص. 678
-2االستكشــا  :Explorationحيــاوس فيهــا املــدر مــن استكشــا واق ـ التالميــذ ومعرفــة مي ـوهلو
بالنسبة ملوضوع الوحدة وقد نتخذ ما بن نصف ساعة أو عدة حص .
-1الع ــرض  :Presentationيع ــرض امل ــدر فيه ــا النق ــاط األساس ــية ع ــن الوح ــدة بش ــكل تعميم ــات
وحقائ أساسية تاركا التفاصيل للطال مست دما لريقة اإللقـاء ،ويف فايـة العـرض يستكشـف مـدى مـا
تعلم التالميذ عن لري لرم بعت األسةلة ،وأحيانا يعيد املدر بعت احلقائ مرة أخرى يف حالة عد
فهمهو هلا.
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-7الس ـ ــتيعاب  :Assimilationوفيه ـ ــا يوجـ ـ ـ امل ـ ــدر الط ـ ــالب إىل األس ـ ــةلة ال ـ ــي مطل ـ ــوب م ـ ــنهو
بالتفصــيل ،كمــا يـ ودهو بــاألدوات والنمــاذ واألجهـ ة الــي تســاعدهو يف دراســتهو ،وتعطـ لكــل لالـ
الفرصة اخلاصة ب لالنتهاء من املهمة املكلف ها ،وقد تستمر هذ املرحلة عدة أيا أو أسابي .
-6الرتتي ـ  :Organizationوفيه ــا ي ب ــت التالميــذ أف ــو ق ــد اس ــتوعبوا الوحــدة الدراس ــية وت ــتو ه ــذ
املرحلة عن لري االختبارات عادة.
-5التسمي  :Recitationوفيها يقو التلميذ بطرم ما تعلم بصورة تقارير أو منافسات صفية ملعرفة
مدى استيعاهو للوحدة الدراسية (الدي :2937 ،ص . 660 – 673
ومن امل خذ الي تطرم عل لريقة موريسون كوفا:
أ – م كتو بتغراض وحاجات التالميذ.
ب– م تتع هلو الفرصة يف املشاركة بت طي الوحدة األساسية.
– م تدرب الطالب عل التفكري الناقد أو حل املشكالت.
وحقيق ــة موريس ــون أن الوح ــدة ليس ــت لريق ــة للت ــدريس فحسـ ـ ب ــل وس ــيلة لرتتي ـ ـ وتنر ــيو امل ــادة
األساســية واملــنه الرتبــوي (الـراوي :،2946 :ص 33ومــن ااابياكــا األساســية هـ أفــا قــدمت مفــاهيو
جاه ة وقابلة للتطبي حوس لبيعة الوحدة الدراسية.
منهج النشاط وتطوير الوحدات الدراسية:

الحظ الباح ان اجتـا الرتبـوين هـو معاجلـة تفكـك املـنه وحماولـة إلبـراا وحدتـ  ،بعـدها بـدأ علمـاء
النفس يهتمون بالطفل واعتربو هو مرك التعليو والتعلو ،والبد أن تتام ل الفرصـة بـتن ميـار النشـالات
الـي تتفـ مـ ميولـ وحاجاتـ وعلـ أتيـة ربـ الدراسـة باحليـاة ،فرهـرت منـاه النشـاط الـي تـربا ااابيـة
الطالـ يف عمليــة الــتعلو ،وهــذا يســاعد علـ حتقيـ األهــدا الرتبويــة بصــورة أعــو وأمشــل كمــا ســنرى يف
دراستنا هذ .
االسس التي تقوم عليها طريقة الوحدات:

مــن خــالس التطــور التــارن ملفهــو الوحــدات وتطبيقاكــا يف مــدار متعــددة نالحــظ أن األســس الــي
تقو عليها الوحدات الدراسية ه :
 -2التتكيد عل وحدة أملعرفة حماولن بذلك إبراا ما بن فـروع املعرفـة اإلنسـانية مـن تـراب و اسـك،
حي ـ أن املن ــاه التقليدي ــة ج ـ أت امل ــادة الواح ــدة إىل أج ـ اء دقيق ــة ج ــدا .فعل ـ س ــبيل امل ــاس (موض ــوع
االستعمار فتن يدر يف مادة الرتبية الولنية وكذلك يف اجلغرافية والتاري  ،وكل ينرر هلا من ااوية معينة،
نالحظ أن املعرفة عن حالة واحدة جم أة وبالتا فان استيعاها من قبل الطال يكون صعبا ،أما يف حالة
الوحــدات فســيكون اإلملــا شــامال جلمي ـ وأل ـرا الوحــدة الدراســية س ـواء كــان هــذا االهتمــا مرك ـ ا عل ـ
مي ــوس ومتطلب ــات التالمي ــذ واملش ــكالت والتح ــديات ال ــي تـ ـواجههو أو احلق ــائ العلمي ــة املرتبط ــة بامل ــادة
الدراسية.
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 -1رب ـ الدراســة باحليــاة :ونعــين ب ـ اكتســاب التالميــذ خل ـربات متعــددة بطريقــة وظيفيــة ،حي ـ إن
املنــاه التقليديــة وضــعت ســدودا بــن حمتوياكــا وبــن حيــاة وبيةــة التلميــذ ،يف حــن التــدريس اجليــد ملــادة
اجلغرافية م ال يعتمد باألسا عل املالحرة املباشرة للرواهر الطبيعية والبشرية احمليطة باملدرسة أو يف بيةة
الطال ـ واالســتعانة باملالحرــة غــري املباشــرة للغــرض نفس ـ (الكرم ـ  . 52 ،2911 :واالســت دا اجليــد
لطريقة الوحدات يف تدريس املواد االجتماعية يهيئ للتالميذ فرصة املشاركة والتعر علـ مشـاكل بيةـتهو
احمللية من خالس مج املالحرات والبيانات واحلقائ املتصلة مبوضوع الوحدة الدراسية.
 -7الدراسة عل أسا ألنشاط حي يقو الطلبة مبمارسة تلـف األنشـطة الفكريـة واحلركيـة خـالس
الوحــدة الدراســية ،ملــا يتطلب ـ تــدريس الوحــدة مــن وقــت وبــذلك ال تكــون الدراســة نرريــة فق ـ وإمنــا ـ
النررية بالتطبي العمل  ،كما تراع هذ الطريقة الفروت الفردية بن الطالب من خالس يفارسة كل واحد
منهو ألنواع النشاط ملبيا بذلك رغبات وحاجات  ،باإلضافة إىل كوفا تلا متطلبات اجملتم املتطور ككل.
 -6مش ــوس أخل ــربة أتاح ــت ه ــذ الطريق ــة بالعناي ــة ميـ ـ جوانـ ـ اخلـ ـربة (املعرف ــة ،امله ــارات ،أس ــلوب
التفكــري ،االجتاهــات والقــيو ،امليــوس والعــادات ،التــذوت والتقــدير وذلــك ل ـرتاب املوضــوعات ولــوس الفــرتة
املستغلة يف تدريس ألوحدة ( ،الدمرداش:،2931 :ص . 138
 -5التعار املشرتكة والت طي بن املدر والتالميذ:تنم هذ الطريقة روم اجلماعة والتعاون فيمـا
بن التالميذ أنفسهو ،أو بينهو وبن كادر املدرسة التعليم من جهة أخرى وه بذلك حتق هدفا تربويا
ســاميا ،حي ـ أن ختطــي الوحــدة وحتديــد أهــدافها وتواي ـ العمــل وتقــو نتائج ـ يكــون للتالميــذ في ـ دور
اااي يف تقرير ويكون للعمل التعاوين البناء صورة مشرقة يستفيد منها الطال يف حيات العمليـة وخاصـة
مــا يتعلـ بالتعــاون وبــاحرتا اآلراء امل تلفــة وتغيريهــا إذا مــا ثبــت صــحتها ،وبالتــا تصــبع املدرســة مكانــا
لتع ي ال قة بالنفس بدال من املدار التقليدية الي تعتمد عل احلفظ والتلقن وأنرمة االمتحانات احلالية
الي جعلت املدرسة مصدرا للقلـ والتـوتر بـدال مـن وظيفتهـا االجتماعيـة األساسـية (الـدي :،2937:ص
. 650
 -4مراعــاة أســس التقــو ألســليمة ملعرفــة مـوالن القــوة والضــعف للمــدر والتلميــذ معــا حيـ يكــون
التقو شامال ومتكامال ومستمرا لواس تدريس الوحدة.
انماط من الوحدات:

وحد الماد Subject matter units :
تدور حوس حمور رئيس من املادة املدرسية ،تتجم حوس حقائ ومفاهيو املتصلة ها م ل:
أ – وحد د اس محو ها موضوع ئ سي م الماد الد اس :
(االستعمار وحركة التحرر العري (النف العري  ،األمن(276 : 2985
 وحد د اس محو ها مشكل م ن :(اهلجرة من الريف إىل املدن (ال راعة ومشاكلها يف العرات (االنفجار السكاين يف مصر
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ج -وحد د اس محو ها قاعد أو تق م:
(الوحدة العربية حتو تارن وضرورة مصريية تفرضها ظرو الطبيعة وحاجات اجملتم
د -وحد اس راض ...
(احلضــارة اليونانيــة حيـ ترمـ إىل دراســة حيــاة اليونــانين دراســة تســتعرض شــع مرــاهر هــذ احليــاة
سياسية ،واقتصادية ،ودينية وغريها(،الدمرداش 2941:ص .78
من خالس هذ املواضـي يتبـن لنـا تـدريس الوحـدة قـائو علـ تنرـيو احلقـائ واملعلومـات املتعلقـة حبالـة
معينة ضمن إلار واحد ،فم ال ،ال راعة ومشاكلها يف العرات ،تـدر مـن الناحيـة اجلغرافيـة مـن حيـ أثـر
العوامـل الطبيعيــة والبشـرية عليهــا وتوايـ منتجاكــا جغرافيــا مـ دراســة تطبيقاكـا العمليــة يف هــذا اجملــاس كمــا
تــدر مــن الناحيــة التارنيــة ملعرفــة األنرمــة السياســية ودورهــا يف تشـري القـوانن واألنرمــة الــي هلــا عالقــة
بتطور ال راعة أو ختلفها ،كما تدر يف موضوع الرتبيـة الولنيـة مـن حيـ اجنـااات ال ـورة يف حـل مشـاكل
اقتصادية للبلد ومنها ال راعة والتشريعات الي أصدركا حكومة ال ورة م ال حلل هـذ املشـكلة .نالحـظ أن
جت ئــة هــذ املــادة يــلدي إىل تفككهــا وعــد اســتيعاها بشــكل متكامــل وواضــع ،يف حــن تدريســها بطريقــة
الوحدات يساعد عل فهو جوهر هذ املشكلة وإبعادها عن تلف اجلوان يف مادة واحدة.
وحد الخبر :
يكون حمورها حاجـات التالميـذ ومشـكالكو أو حاجـات ومشـكالت جمـتمعهو فهـ مسـتمدة أساسـا
مــن املواقــف واملشــكالت الــي تلــا رغبــة التلميــذ وميول ـ واجتاهات ـ يف حلهــا( :االمــن214 :،2985 ،
كيــف تعمــل خارلــة أو وســائل إيضــام ملــادة اجلغرافيــة ،كيــف نســهو يف مســاعدة العمــل الــولين ،كيــف
تساهو يف تقوية اجلبهة الداخلية ،كيف ترشد االستهالإ يف الطاقة الكهربائية يف ضوء األعمـاس اإلرهابيـة
الي تستهدفها والبد من اعتماد معايري لتنريو حمتوى اخلربة تتم ل يف:
أ – أالســتمرارية :إن اخل ـربات التعليميــة يف الوحــدة الدراســية البــد أن تكــون مرتبطــة رأســيا ،مبعــق أن
اخلــربة احلاضــرة تســتند إىل خــربة ماضــية وتــلدي إىل خــربة الحقــة وهكــذا أي إن النشــاط يف الوحــدة الــي
يدرسها التلميذ يف املرحلة اإلعدادية تبق عل نشاط التلميذ يف املرحلة املتوسطة.
ب -ألتتاب  :ويتصل باالستمرار ،وهكذا يلكد عل أن كل خربة تالية مبنيـة علـ خـربة سـابقة ملكـدة
عل العم والسعة للمسائل واألمور الي تتضمنها اخلربة.
 ألتكامل :أي أن النرـرة األفقيـة بـن خـربات املـنه وتنريمهـا ينبغـ أن تـتو بطريقـة تسـاعد علـحتقي نررة موصدة منسقة لل ربة( .ابراهيو ،2984 ،ص . 296
تخطيط الوحدات:

 -3اخ ا موضوع الوحد :
نتار املدر موضوع الوحدة عل أسا :
أ – عالقتها باملنه املدرس املقرر.
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ب -يلهـا حلاجـات أساســية مـن حاجــات الطلبـة أو ملشـكلة اجتماعيــة عامـة ويف كــال احلـالتن علـ
امل ــدر أن يل ــو حباج ــات ومش ــكالت التالمي ــذ وةص ــائ من ــوهو الس ــيكولوج ومش ــكالت جم ــتمعهو
وأحواهلو املن لية وخلفياكو الفكرية وغريها من احلقائ الي خت الطلبة واجملتم لك تكون الوحـدة ذات
أهدا واضحة وملبية حلاجاكو وحاجات جمتمعهو (االمن. 18 :
عل ـ هــذا األســا يســتعن املعلــو بــإجراء االســتفتاءات واالختبــارات واملقــابالت الش صــية ومراجعــة
ســجالت البطاقــة املدرســية لتعيــن ومعرفــة حاجــات التالميــذ اإلاابيــة ومشــكالكو لغــرض حتديــد موضــوع
الوح ــدة الدراس ــية ه ــذا باإلض ــافة إىل ك ــون مش ــاركة التالمي ــذ اإلاابي ــة يف اختي ــار موض ــوع الوح ــدة اع ــل
مســاتتهو ااابيــة يف عمليــة التعلــيو وال ـتعلو (االمــن،2985 ،ص  . 213وعل ـ املــدر أن يطل ـ عل ـ
فلسفة اجملتم وأهداف الرتبوية وتراث ال قايف واحلضاري واملشكالت الي يعاين منها وكذلك أن يطل علـ
ظرو البيةة احمللية للمدرسة ( – 22ص 656بشكل جيد وواع .
 -1تحديد األهداف:
البد من حتديد األهدا العامـة والسـلوكية (اخلاصـة والـي يتـوخ حتقيقهـا أو غرسـها لـدى التالميـذ،
والبد أن ختط هذ األهدا بشكل واضع وسليو لغرض أن تكون النتائ واضحة وسليمة ،والبـد مـن
مراعاة النقاط التالية يف حتديد أهدا الوحدة:
أ – وضا إ ا عام لألهداف:
أي أن تتناوس األفكار األساسية أو التقييمات ذات العالقة بالوحـدة الدراسـية وكـذلك نـوع املهـارات
الي ميكن حتقيقها واالجتاهات والعادات الي تنوي غرسها يف التالميذ ،ويفا سب نالحظ بتن إملا املدر
هــذ اخلصــائ تســاعد علـ أن يطلـ علـ اجلوانـ األساســية يف موضــوع الوحــدة إضــافة إىل املهــارات
واالجتاهات وامليوس الي حتققها الوحدة يف التالميذ.
 تحديد مح وى ل هدف وذل م خال : -2ارتباط األهدا مبوضوع الوحدة.
 -1االهتما بتحديد صياغة كـل هـد  ،أي االبتعـاد عـن العموميـات يف صـياغة اهلـد وكلمـا كـان
اهلد حمورا كن املدر من حتقيق .
 -7أن تكون األهدا واضحة وميكن ترمجتها إىل مواقف سلوكية.
 -6أن تكون يفكنة التحقي ضمن ظرو املدرسة وإمكاناكا املادية.
 -5أن تكون مناسبة م الوقت احملدد لتدريس الوحدة.
 -4أن تراع االهدا الفروت الفردية بن ألتالميذ(الدي ،2937 ،ص . 640-654
علـ املــدر أن يطلـ ويــتفهو علـ كيفيــة صــياغة األهــدا الســلوكية ،وهــذا يفــا يســاعد علـ تنفيــذ
ختطــي الوحــدة بشــكل ســليو .وعلي ـ أن يســتس نفس ـ دائمــا ،مــا هـ األســباب الــي تــدعو لدراســة هــذ
الوحــدة ،أو أج ائهــا ،ومــا هـ املهــارات اجلديــدة الــي ينبغـ غرســها لــدى الطلبــة ،ومــا هـ املشــكالت أو
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اخلـ ـربات ال ــي ينبغـ ـ عليـ ـ أن اعله ــا ض ــمن الوح ــدة وال ــي س ــتجعل الطلب ــة مهتم ــن بدراس ــتها (ج ــابر،
 ، 223 :،2985/2986هذ التسا الت جتعل األهدا واضحة بالنسبة للمدر .
ج -تنظ م ألمح وى:
م ــن خ ــالس ص ــياغة األه ــدا  ،أص ــبع واض ــحا م ــا ه ــو املطل ــوب بالتحدي ــد أن يتعلمـ ـ التالمي ــذ م ــن
معلومات أو يفارسة أنشطة معينة ،والبـد أن تكـون اخلـربات التعليميـة منرمـة منطقيـا حبيـ يـدرإ التلميـذ
العالقة بن خربة وأخرى (ابو العبا  :ص . 16وأن يراع يف تنرـيو احملتـوى األسـا السـيكولوج  ،أي
أن يتفاع ــل امل ــتعلو مـ ـ موق ــف لـ ـ أتي ــة بالنس ــبة لـ ـ وم ــن خاللـ ـ يكتسـ ـ خـ ـربات متكامل ــة (ال ــدي ،
،2937ص. 640
 -1اخ ا ات األ شط ال ل م :
يقو املدر باختيار أنشطة تعليمية هلا عالقة بتهدا تدريس الوحدة وميارسها التالميذ أثنـاء دراسـة
الوحدة (االمن . 218 :،2985 ،ومن األسس الي ا مراعاكا الختيار األنشطة التعليمية ه :
أ – أن تكون األنشطة امل تارة هلا عالقة بتحقي أهدا الوحدة.
ب -أن تعاجل مشكالت ذات معق بالنسبة للتالميذ.
 أن تكــون األنشــطة التعليميــة تلفــة منهــا فرديــة أو مجعيــة والبــد أن يلخــذ بنرــر االعتبــار الفــروتالفردية بن التالميذ لدى تواي األنشطة عليهو.
د -أن يتضمن النشاط توجيها واضحا من قبل املـدر  ،مـ ال القيـا برحلـة إىل معمـل إنتـاج مـا هـو
املطلوب من هذ الرحلة ،ما هـ األسـةلة ،كيفيـة التحـدل مـ املسـلولن ولـرم األسـةلة ،مـا هـ األشـياء
ال ــي اـ ـ أن ينتبـ ـ إليه ــا التلمي ــذ ؟ (ال ــدي ،2937 :ص  642 - 640و (ال ــدمرداش،2931 ،ص
. 196 - 191
عل ـ املــدر أن يقســو هــذ األنشــطة حس ـ مراحــل العمليــة التعليميــة الــي تقــو هــا فهنــاإ أنشــطة
تست د كمدخل للدر وأخرى مصاحبة ل وأخرى ختامية للمراجعة وتل ي حمتوى الوحدة الدراسية.
 -4ال خط واإلعداد ل مل ال قويم:
بعــد أن توضــحت األهــدا لــدى املــدر علي ـ إذن أن يقــيس مــدى اســتفادة التالميــذ مــن الوحــدة
الدراسية عل ضوء األهدا املقررة هلا ،وهذا يتطل من إجراء تقو مسـتمر مصـاح لعمليـة التـدريس
لغرض معرفة جوان القوة والضعف لدى التالميذ ...بناء لقدرة وصياغة وض اختبارات وحتديـد وسـائل
ومواقف يست دمها املدر أثنـاء وبعـد تـدريس الوحـدة لقيـا اسـتيعاب التالميـذ لألهـدا الـي وضـعت
للوحدة الدراسية( .الدي ،2937 :ص  642 - 640و (الدمرداش،2931 ،ص . 196 - 191
 -5الوسائل ال ل م :
إن التــدريس النــاجع للوح ــدة الدراســية يتطل ـ تــوفري وســائل تعليمي ــة تســاعد عل ـ غــر األه ــدا
واالجتاهــات لــدى الطلبــة م ــل املصــورات ،واخلـرائ  ،واألفــال الســينمائية ،والكراســات والكتـ  ،واجملــالت
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وغريهـ ــا مـ ــن األمـ ــور الـ ــي يراهـ ــا املـ ــدر مناسـ ــبة إلحـ ــدال الـ ــتعلو املطلـ ــوب لـ ــدى التالميـ ــذ( .الـ ــدي :
،2937ص  642 - 640و (الدمرداش،2931 ،ص . 196 - 191
 -6مراج الخط :
عل ـ املــدر أن يراج ـ اخلطــة (مــا برجم ـ عــن الوحــدة بتــتين ملعرفــة جوان ـ احلضــور فيهــا لتالميــذها
وإعادة النرر جمد دا فيها قبل الشروع بتدريسها عل الطـالب .والبـد مـن االسـتعانة ةـربات الرتبـوين ومـن
هلو باع يف هـذا اجملـاس لغـرض مشـاركتهو يف صـياغة الوحـدة وبرجمتهـا بشـكل يـلدي إىل جناحهـا( .الـدي :
،2937ص  642 - 640و (الدمرداش،2931 ،ص . 196 - 191
مرجع الوحدة:

مــن خــالس دراســتنا ملوضــوع الوحــدات ،الحرنــا بــتن املــدر يقــو بوض ـ خطــة تفصــيلية مــن خــالس
خربت ـ باالش ـرتاإ م ـ تالميــذ لغــرض حتقي ـ األهــدا املنشــودة مــن تــدريس الوحــدة .وهــذا العمــل لــيس
بــاألمر اهلــن وإمنــا يتطلـ خــربة وبــاع لويــل ومعرفــة واســعة باملــادة وكــذلك باجتاهــات وميــوس الطلبــة الــذين
يدرسهو ،وهذا حيت ا إىل جهد متواصل ،لذا أخذ املربون والرتبوين يفكرون يف إااا دليل للمدر يعينـ
يف تدريس الوحدة ،هذا الدليل هو ما نطل علي مرج الوحدة ،وهو يتضمن األمور ألتالية( :االمن،ص
 71 - 72و(الدي ،2937،ص( ، 643 - 645الدمرداش ،2931 ،ص185
عنوان ألوحد :
كل وحدة هلا اسو حمور يشري إىل نوعية حمتواها ولبيعتها العامة.
مقدمه:
يوضــع فيهــا خالصــة مركـ ة ملوضــوع الوحــدة ومغـ ا بالنســبة للتالميــذ واألنشــطة والفعاليــات املصــاحبة
للتدريس.
األهداف:
مــن خــالس دراس ــتنا بشــكل عــا لأله ــدا وميكــن أن نقــوس ب ــتن وض ـ أهــدا حم ــددة تراع ـ فيه ــا
األس ــس الس ــليمة م ــن حيـ ـ ارتباله ــا مبوض ــوع الوح ــدة وإمكاني ــة حتقيقه ــا باملدرس ــة ومالئمته ــا ملس ــتوى
التالميـ ــذ وإمكانيـ ــة قياسـ ــها وترمجتهـ ــا إىل مواقـ ــف سـ ــلوكية ،هلـ ــو مـ ــن األسـ ــس العامـ ــة يف جنـ ــام وتـ ــدريس
الوحدات.
طاق الوحد ومح واها:
ونقصد ب جممـوع املعلومـات واحلقـائ الـي تعطيهـا األهـدا اخلاصـة السـابقة وتكـون هـذ املعلومـات
أما مهمة لذاكا كما هـ احلـاس يف وحـدة املـادة أو مهمـة لتحقيـ النشـاط واخلـربة كمـا هـ حـاس وحـدات
النشاط واخلربة يف التدريس (محدان2985 ،ص . 70
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المصاد والمراجا والنشاط:
يتضمن املرج قائمة باملصادر واملراج الي حيتاجها املدر وكذلك الوسـائل واألدوات الـي تسـت د
يف التدريس ،وكذلك أنواع النشاط املقرتم املصاح لتدريس الوحدة.

مق رحات ب سال ب تقويم ألوحد :
يشمل مرج الوحدة علـ فصـل خـاص للتقـو وجماالتـ وأدواتـ علمـا بـتن التقـو مسـتمر ومـالا مـ
مراحل تنفيذ الوحدة وقد يشمل بطاقات يعدها املعلو لتـدوين مالحراتـ عـن كـل تلميـذ ،أو جمموعـة مـن
االختبــارات الشــفهية والتحريريــة املصــاحبة للتــدريس (ابــو العبــا  ، 13 : 2931(،أو املالحرــة املنرمــة
وغــري املنرمــة أو التقــارير الشــفوية أو الكتابيــة أو القــدرة علـ التنفيــذ العملـ للمهــارات والكفايــات ذات
الطبيعة العملية أو احلركية (محدان. 70 : 2985( ،
تدريس الوحدة:

بعد أن يتو ختطي الوحدة وصياغة أهدافها وإعـداد الوسـائل الكفيلـة بتدريسـها بنجـام ومـا إىل ذلـك
من األمور الضرورية ،الي سب ذكرها سلفان  ...يشرع املدر بتدريس الوحدة متتبعا اخلطوات التالية:
 -2تقــد ألوحــدة الغــرض مــن تقــد الوحــدة هــو إثــارة تفكــري التالميــذ مبوضــوع الوحــدة ،بــتن يـرب بــن
موضــوع الوحــدة امل مـ دراســتها وبــن خلفيــات التالميــذ الفكريــة أو يقــو بتعلي ـ الصــور والبطاقــات
امللونة أو عرض األفال العلمية ذات العالقة عرب موضوع الوحدة( ،االمـن . 219 : 2985( ،أو
يستغل الصحف ونشرات األخبار احمللي ة الي تذاع يف وسائل األعـال  ،أو القيـا برحلـة أو اسـتدعاء
اائ ـ ــر للتح ـ ــدل يف املوض ـ ــوع (ال ـ ــدي  ، 638 : 2937( ،فمـ ـ ـ ال يف وح ـ ــدة فلس ـ ــطن (مش ـ ــكلة
فلسطن ميكن استغالس أفال توضع اضطهاد اليهود للعرب يف األرض احملتلة ،أو نشـرات األخبـار
والصحف الي ما برحت تشري إىل اضطهاد اليهود يوميـا للعـرب الفلسـطينين ......والبـد أن نشـري
بتن املدر قد يستغل عدة درو لغرض تقد الوحدة.
 -1تصــميو خطــة عمــل للســري يف دراســة ألوحــدة ويــتو فيهــا الت طــي املشــرتإ بــن املــدر والتالميــذ
لغرض وض خطة لدراسة الوحدة ،حينةذ ت ار األسةلة واملشاكل الي يرغ التالميذ يف البح عن
حلوس هلا والي تتصل بطبيعة أهدا تدريس الوحـدة .كـذلك يشـرتإ التالميـذ مـ املـدر يف وضـ
خط النشاط امل م القيا بـ أثنـاء دراسـة الوحـدة ،حيـ إن هـذا االشـرتاإ يتـيع هلـو فـرص التعبـري
ع ـ ــن ال ـ ــذات ،وتق ـ ــدير آراء اآلخـ ـ ـرين وتعوي ـ ــدهو علـ ـ ـ أس ـ ــالي التفك ـ ــري الس ـ ــليو وآداب املناقش ـ ــة
(الــدمرداش . 155 : 2941( ،كمــا تــواع األعمــاس بــن التالميــذ أمــا كــتفراد أو كجماعــات حبي ـ
يعـر كـل لالـ مـا هـ األعمـاس الـي سـيلديها يف الوقـت احملـدد ...وعلـ املـدر أن ميضـ عــدة
حصـ أســبوعية هلــذا الغــرض ألنـ كلمــا أجنـ ت هــاتن املــرحلتن بإتقــان كلمــا كــان التقــد أســرع يف
دراسة الوحدة م اس :فف مشكلة فلسطن :ت ـار األسـةلة التاليـة ،مـن هـو اليهـود ،مـا عالقـة الكيـان
الصهيوين باليهودية الدولية ،دور االستعمار يف املشكلة ،من هـو بلفـور ،أيـن تقـ فلسـطن ،مـا هـ
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مواردها البشرية واالقتصادية ،ملاذا اختريت فلسطن بالذات كمولن لليهود ،األمو املتحـدة وقراراكـا
هذا الشتن ،دور الدوس الكربى يف تكريس االحتالس الصهيوين ،الر سـاء وامللـوإ العـرب ودورهـو يف
حرب فلسطن ....ا ،من األسةلة الي تواع عل الطلبة إلااد إجابات هلا.
 -7تنفيذ خطة العمل بعد أن واعـت األسـةلة واملشـكالت واألنشـطة امل تلفـة علـ التالميـذ ،تبـدأ اآلن
مرحلــة العمــل وهـ مرحلــة مهمــة الكتســاب احلقــائ وتعلــو املهــارات ،ففيهــا تــتو القـراءة ،والبحـ ،
ومج املعلومات وتنريمها ،ويف هذ املرحلة يتنوع النشـاط ،فقسـو مـن التالميـذ يبح ـون يف املصـادر
والكت ـ عــن حقــائ تتعل ـ باملشــكلة وآخ ـرين يقومــون مبهــارات يدويــة م ــل رســو اخل ـرائ ومنــاذ
وخطــوط بيانيــة ،وآخــرون امعــون الصــور ،والــبعت يتــوىل (بتش ـرا املــدر مقابلــة أش ـ اص هلــو
عالقـة بدراسـة الوحـدة أو متابعــة األخبـار والـربام التلف يونيـة ملعرفــة اجلديـد يف املشـكلة ،وهكـذا تــتو
تغطيــة مجي ـ احلقــائ املتعلقــة بالوحــدة الدراســية ،بعــدها يســهو التالميــذ مجــيعهو يف كتابــة التقــارير
وإعــدادها للمناقشــات اجلمعيــة الــي تــدور حــوس املفــاهيو واألفكــار ووجهــات النرــر الــي مت مجعهــا
لغــرض إجـراء تغطيــة شــاملة ملوضــوع الوحــدة .علمــا بــتن الفعاليــات والنشــالات الــي ميارســها الطلبــة
تنفيــذا لتحقيـ أهــدا الوحــدة ختتلــف حسـ لبيعــة املرحلــة الدراســية وخـربة ونضـ الطلبــة ومــدى
توافر اإلمكانات املادية لتحقيقها (االمن. 272 : 2985( ،
 -6تقييو نتائ تدريس ألوحدة :إن عملية التقو تتناوس الوحـدة ذاكـا كمـا تتنـاوس نتـائ تدريسـها ومـن
هنا تنوعت وسائل التقو لتشمل الوحـدة مـن حيـ قيمـة املوضـوع ومـدى ارتبالـ حباجـات وميـوس
ومشك الت التالميذ والطريقة الي اتبعت يف الدراسة ومن حي األعداد والتنفيذ .كذلك يتو التقو
لـيس علـ مـدى اكتسـاب املعلومـات واحلقـائ املتعلقـة بالوحـدة وإمنـا أيضـا علـ مـدى قـدركو علـ
است دا ما اكتسبو وظيفيـا يف املواقـف واملشـكالت التعليميـة( ،االمـن ، 72 :وهـذا يتطلـ عقـد
اجتماعات دورية للجهات املسةولة يف املدرسة ملناقشة الصعوبات واملعوقات ومـدى اإلفـادة والتقـد
يف دراســتها .كمــا يتضــمن إعــداد تقــارير مــن جلــان املتابعــة مــن املشــرفن الرتبــوين بشــكل دوري كــل
املعوقــات واق ـرتام احللــوس املمكن ــة هلــا وك ــذلك مناقشــة التالمي ــذ حــوس م ــا يقومــون ب ـ م ـن أنش ــطة،
واإللالع عل تقدمهو التحصيل والسلوك  ،كما يتضمن التقـو إجـراء اختبـارات حتصـيلية للطلبـة
ملعرفة مدى استيعاهو ملوضوع الوحـدة وفقـا لألهـدا امل طـ هلـا سـلفا( ،ابـو العبـا : 2931( ،
. 210 - 83
عل هذا األسا فان التقو مهو لكل من الطال واملدر معا لغرض تقو الدر واالستفادة من
يف التجارب املستقبلية أو يف احلياة العملية نفسها.
كــذلك الحرنــا بــتن التقــو عمليــة مصــاحبة ومالامــة ملراحــل الــدر  ،فهــو يبــدأ م ـ املراحــل األوىل
وينته بانتهاء موضوع الوحدة.
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أ – جوا ب االم از:
 .2إن هذ الطريقة توفر الـداف واحلـاف لـدى التلميـذ علـ ألدراسـة حيـ اـد التلميـذ نفسـ مشـاركا
فعــاال يف األنشــطة التعليميــة كافــة لــذا اــد أن هــذ الطريقــة هيــتت لـ مواقــف تعليميــة تســتجي حلاجات ـ
وحاجات جمتمع (االمن . 71 :وبالتا فالطال هو حمور العملية التعليمية ،فالتحرر واالنطالت داخـل
املدرسة وخارجها والبح عن املعلومات من مصادرها امل تلفة عوامل مهمة الاابية التعليو.
 .1تلدي هذ الطريقة إىل تراب وتكامل معلومـات وأفكـار الطلبـة حـوس موضـوع الوحـدة ألن الطلبـة
ال يدرسون حمتوى أية مادة عل أسا تقسيمها إىل أجـ اء وحصـ يوميـة ،بـل يدرسـوفا ككـل متكامـل
يفا يتـيع هلـو فهـو مجيـ احلقـائ واملفـاهيو والعالقـات الـي تتضـمنها بسـهولة ووضـوم .والبـد أن نشـري بـتن
الوحدات جاءت كرد فعل عل أسالي التعليو اللفر غري املبصر وأسالي التحفيظ والتسمي وتقسـيو
املادة الدراسية إىل حص يومية منفصلة ومتباعدة( ،االمن. 217 : 2985( ،
 .7تتـيع هــذ الطريقـة املشــاركة الفعالـة واإلســها اإلاـاي يف العديــد مـن األنشــطة والفعاليـات الرتبويــة
واس ــت دا الوس ــائل التعليمي ــة مب تل ــف أنواعه ــا ،وال ي ــارات واملق ــابالت وتعوي ــدهو عل ـ القـ ـراءة الناق ــدة،
املنافسة اجلماعية بروم بناءة واحرتا آراء اآلخرين وإتاحة الفرصة هلو للعمل التعاوين املشرتإ واىل ك ري من
ضــروب الســلوإ اإلاابيــة الــي تــربا مــن خــالس تدريســها وهــذا عل ـ عكــس لريقــة األفكــار حي ـ يكــون
املعلو هو احملور وليس التلميذ الذي دور هنا هو أن يكون متلق ملعلومات فق .
 .6تتــيع هــذ الطريقــة تنميــة االجتاهــات وامليــوس واملهــارات لــدى الطلبــة ،فكتابــة البحــول والتقــارير
ومهارة القراءة وتفسري ورسو اخلرائ واخلطوط البيانية والتفكري الناقد كلها مهارات سيتعلمها الطال من
خالس تدريس الوحدة.
– أما جوا ب القصو :
-2إفا حتتا إىل وقت ألوس يف التدريس ،وهذ اخلاصية تاا ها لرائ التدريس احلدي ة كافة حي
تلكد عل النوع وليس الكو.
 -1إن بعت املدرسن ليس هلو اخلربة والكفاية يف التدريس بطريقة الوحـدات وبالتـا تـلثر هـذ سـلبا
عل حتقي األهدا املرجوة يف تدريسها.
-7مبـا أن هــذ الطريقــة كـتو باملفــاهيو واحلقــائ الكليــة ،فـان التــدريس هــا قــد يـنجو عــن إتــاس معــاين
بعت املعلومات األساسية لدى وحدة ما.
-6اخلو من أن تصبع الوحدة سببا يف تقسيو املنه بدال من تكامل .
-5قد كتو بالشكل أك ر من املضمون.
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-4إن اســت دامها بــدون ختطــي كــا وعــد تــوفر املدرســن اجليــدين امللمــن بطبيعــة الطريقــة هــذ
وعد توفر اإلمكانات املا دية الضرورية ،تصبع عامل هد بدال من أن تكون أسا بنـاء منهجـ سـليو.
(االمن 276 : 2985( ،و (الدي 682 : 2937( ،
املالحــظ إن هــذ االنتقــادات الــي ورد ذكرهــا بتف ــا موجهــة ال إىل الطريقــة نفســها مــن حي ـ كوف ــا
منهجــا ولريقــة بــل موجهــة أساســا إىل ســوء الفهــو الــذي يــنجو عــن تدريســها أو ســوء اختيــار موضــوع
الوحــدة ،ومــدى قدرتـ علـ تلبيــة حاجــات التلميــذ واجملتمـ  ،أو بســب قصــور يف إعــداد املــدر وبالتــا
فهم لطريقة التدريس أو إىل عد توفر الكت واملراج والوسائل اخلاصة بالتدريس.
الفصل الرابع :النتائج والتوصيات
من خالس الدراسة احلالية توصل الباح اىل النتائ احلالية:
-2
-1
-7
-6

اوال :النتائج

حريــت هــذ الطريقــة باهتمــا الك ــري مــن البــاح ن مــن خــالس حبــول جتريبهــا ومقارنتهــا بــالطرائ
التقليدية،حي اثبتت فعاليتها كطريقة تدريسية وذلك من خالس استعراض الدراسات السابقة.
حتتــا هــذ الطريقــة اىل امكانيــات مهنيــة كبــرية يف لرائـ التــدريس ومــن اســت دا للتقنيــات الرتبويــة
املصاحبة هلذ الطريقة لك تتيع للطال فهو املوضوع باسرع وقت واقل جهد.
تستند هذ الطريقة عل ااابية املتعلو يف عملية التعلو كون احملور االساس يف هذ الطريقة.
ان التدريس بطريقة الوحدات م يعد قاصرا عل املواد االنسانية بل تعدى ذلك اىل املواد العلمية.

ثانيا :توصيات الدراسة

وف نقا لنتائ الدراسة فإن الباح يوص مبا يل
 -2ضرورة است دا املعلمن واملعلمات يف تدريسهو ملقررات اجلغرافيا مبدار التعليو العا لرت التدريس
احلدي ة والتنوي يف است دامها حس احلاجة إليها وحس املواقف التعليمة يف التدريس.
 -1التتكيد عل اسـت دا املعلمـن واملعلمـات يف تدريسـهو ملقـررات اجلغرافيـا مبـدار التعلـيو العـا لطـرت
التـدريس الـي ت ـري التفكـري وتنميـ وتعتمـد علـ النـواح العمليـة والتطبيقيـة والـورش واملشـاغل الرتبويـة
م ـل :خـرائ املفـاهيو ،والـتعلو التعـاوين ،ولريقـة االكتشا ،واالستقصـاء ،والعصـف الـذهين ،و يـل
الدور ،ودائرة التعلو ،والتدريس بالفري ،واملشروعات ،والتعيينات ،والتعلو االلكرتوين.
 -7تنريو دورات تطويري من قبل واارة الرتبيـة لتـدري مدرسـ مـادة العلـو االجتماعيـة غلـ اسـت دا
الطرائ التدريسية الي تلكد عل ان يكون املتعلو مرك العملية التعليمة.
 -6ضــرورة اهتمــا واارة الرتبيــة بتســلوب عــرض وتنرــيو منــاه العلــو االجتماعيــة يف املراحــل الدراســية
امل تلفة املفاهيو امل تلفة حلقائ املادة العلمية ويفا يتناس م منه العلو االجتماعية.
:
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الفصل الخامس :المقترحات
 -2القيا بدراسة حوس اجتاهـات املعلمـن حـوس اسـت دا لرائـ التـدريس احلدي ـة يف تـدريس اجلغرافيـا أو
التاري يف بعت مراحل التعليو.
 -1القيـا بدراسـة يفاثلـة عـن واقـ اسـت دا لرائـ التـدريس احلدي ـة ومعوقاتـ يف تـدريس مقـرر التـاري أو
اجلغرافيا باملرحلة االبتدائية أو املتوسطة أوال انوية.
 -7القيا بدراسة جتريبية أو شب جتريبية عن أثر است دا لريقة من لرت التدريس احلدي ة عل التحصـيل
الدراس يف مادة اجلغرافيا أو التاري مبرحلة تعليمية معينة.
 -6اجراء دراسة ملعرفة املعوقـات الـي تسـهو يف عـ و املعلمـن عـن اسـت دا الطرائـ التـدريس احلدي ـة
يف التعليو.












المصادر
اس ياسن ،حممد حسن ،املباد االساسية يف لرت التدريس العامة ،الطبعة الوىل.2936 ،
ابراهيو،فــوي لـ  ، 2984(،ورجـ امحــد الكلـ ة ،املنــاه املعاصــرة ،الطبعــة ال انيــة ،مكتبــة الطالـ
اجلامع  /مكة املكرمة.
ابو العبا ،امحد وجنو الدين عل مردان، 2931(،دراسـة جتريبيـة وتقومييـة للوحـدات املدرسـية،وحدة
وسائل النقل لتالميذ الصف الراب االبتدائ  ،جامعة بغداد ،مرك البحول الرتبوية النفسية.
األمحـد ،ردينـة ع مـان ،واليوسـف ،حـذا ع مـان  2617،ه  1007-لرائـ التـدريس ،مـنه ،
أسلوب ،وسيل  ،ط  ،1دار املناه  ،عمان ،األردن.
آس عمرو ،فهد بن عبد ا)  2616،ه :لرت تدريس املواد االجتماعية،ط  ،1مكتبة املتنا ،الدما .
األمـن ،شـاكر : 1005،الشـامل يف تـدريس املـواد االجتماعيـة ،دار أسـامة للنشـر والتوايـ  ،عمـان،
األردن.
االمن ،شاكر حممود،و اكر ابراهيو ل ( ، 2985اصوس تدريس املـواد االجتماعيـة ،للصـف ال ـاين
معاهد املعلمن ،واارة ألرتبية الطبعة السادسة.
االمن ،شاكر حممود ،حماضـرات يف اصـوس تـدريس املـواد االجتماعية،جامعـة بغـداد ،كليـة الرتبيـة ابـن
رشد(حماضرات غري منشورة للصف ال ال والراب لقسو التاري  ،واجلغرافية.
جـابر ،وليـد أمحـد ( . 1005لـرت التـدريس العامـة ختطيطهـا وتطبيقاكـا الرتبويـة،ط  ،1دار الفكـر،
عمان ،األردن.
جابر،عبد احلميد جـابر، 2985/2986( ،اساسـيات التدريس،للصـفال اين معاهـد اعـداد املعلمـن،
واارة الرتبية ،املديرية العامة لالعداد والتدري .
اجلا ،عبــد الــراات حممــد أمــن ع يـ اثــر اســت دا اسـرتاتيج كلوامــاير ومــريس وتنســون يف اكتســاب
املف ــاهيو واالحتف ــا ه ــا ل ــدى لالب ــات الص ــف ال ــاين املتوس ـ ـ يف الرتبي ــة اإلس ــالمية،كلية الرتبي ــة
للبنات،جامعة بغداد،ألروحة دكتورا (غري منشورة .
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جامـل ،عبـد الـرمحن عبـد السـال  2611،ه :لـرت تـدريس املـواد االجتماعيـة،ط  ،2دار املنـاه ،
عمان ،األردن.
جان ،حممد صاش بن عل  2629،ه :املرشد النفيس إىل أسـلمة لـرت التـدريس ،ط  ،2دار الطـرفن
للنشر والتواي  ،الطائف.
محــدان ،حممــد ايــاد ، 2985(،لــرت منهجيــة للتــدريس احلــدي  ،سلســلة الرتبيــة احلدي ــة ،دار الرتبيــة
احلدي ة ،عمان االردن.
احلميــدان ،إب ـراهيو بــن عبــد ا) . 2615( .التــدريس والتفكــري .القــاهرة :مرك ـ الكتــاب للنشــر ،ص
.28 ،23
اخلرب ،محد عبد الع ي وعبد الرمحن ،عبد الفتام سعد  2616،هـ :لرائ التدريس العامة بـن التقليـد
والتجديد مكتبة الرشد ،ط  ،2مكتبة الرشد ،الرياض.
خضـر ،ف ـري رشـيد : 1004،لرائـ تـدريس الدراسـات االجتماعيـة ،ط  ،2دار املسـرية ،عمـان،
األردن.
دبـور ،مرشـد حممـود و اخلطيـ  ،إبـراهيو ياسـن  : 1002،أسـالي تـدريس االجتماعيـات ،ط ،2
الدار العلمية الدولية ودار ال قافة ،عمان،األردن.
ال ــدليم  ،لـ ـ والـ ـوائل  ،س ــعاد. 1007( .اللغ ــة العربي ــة مناهجه ــا ولرائـ ـ تدريس ــها ،عم ــان ،دار
الشروت.
الدمرداش ،سرحان ،ومنري كامل ، 2931(،املناه  ،الطبعة ال ال ة ،دار العلو للطباعة ،القاهرة.
الدمرداش ،سرحان ،ومنري كامل ، 2941(،الطريقة يف الرتبية ،مكتبة االجنلو املصرية ،الطبعة ال ال ة،
القاهرة.
الــدي  ،فتح ـ عبــد املقصــود وحممــد صــالم الــدين عل ـ جمــاور ، 2937( ،املــنه املدرس ـ اسس ـ
وتطبيقات الرتبوية ،دار القلو ،الكويت ،الطبعة االوىل.
الـراوي ،مســارع حســن وصــدق محــدي، 2946( ،اصــوس تــدريس العلــو االجتماعيــة ملعاهــد اعــداد
املعلمن واملعلمات ،واارة الرتبية ،الطبعة الرابعة.
الرواضية،صاش حممد( 1002د اثر است دا لريقة موريسن (الوحدات يف حتصيل لالبات الصـف
الس ــاب االساسـ ـ يف االردن واحتفاض ــهن مب ــادة اجلغرافي ــة مقارن ــة بالطريق ــة التقليدي ــة د جمل ــة العل ــو
الرتبوية ،جملد  ،13العدد . 786 – 760( ،1
السكران ،حممد إبراهيو  : 1001،أسالي تدريس الدراسات االجتماعية ،عمان ،األردن.
شارلويت دانيلسون . 2612( .مهنة التدريس يفارستها وتع ي ها د إلـار منـوذج د ،ترمجـة عبـد الع يـ
بن سعود العمر .الرياض :مكت الرتبية العري لدوس اخللي  ،ص .38
الش ــافع  ،اب ـراهيو حمم ــد وآخ ــرون( 1007امل ــنه املدرس ـ م ــن منر ــور جدي ــد ،مكتب ــة العبيك ــان،
الرياض ،السعودية.
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الص ـرا  ،اي ــاد عبــد الغ ــين امحــد ( 2999د اث ـر اســت دا لريق ــة الوحــدات يف التفك ــري أالبتك ــاري
والتحصيل يف العلو د كلية الرتبية ،جامعة املوصل ،رسالة ماجستري (غري منشورة .
لنطــاوي ،حممود،وامحــد بســتان ،تــدريس املـواد الجتماعيــة ،مصــادر وأسسـ وأســاليب ،التطبيقية ،دار
البحول العلمية.2934 ،
الطيطي  ،حممد محد ( 2617ه ـ :الدراسات االجتماعية – لبيعتها – أهدافها– لرائ تدريسها ،ط
 ،2دار املسرية ،عمان ،األردن.
العاين ،لارت عل  ،واجلميل  ،أكر جاسو  : 1000،لرائ التدريس والتدري املهين ،ط  ،2املرك
العري للتدري املهين وإعداد املدربن ،لرابلس،ليبيا.
عبد الع ي  ،صاش ،الرتبية ولرت التدريس ،دار املعار  ،اجل ء ال اين ،الطبعة احلادية عشر.
عبد الع ي  ،صاش ، 2949(،الرتبية احلدي ة ،اجل ء ال ال  ،دار املعار  ،مصر.
عفانة ،إ اعيل ع و واخل ندار ،نائلة جني  2613،ه  1003-التدريس الصـف بالـذكاءات ،دار
املسرية ،عمان.
علوان ،داخل حممد ،تقو الطرائ التدريسية والوسائل التعليمية املسـت دمة يف تـدريس مـادة التـاري
من وجهة نرر املعلمن واملعلمات ،رسالة ماجستري غري منشورة.2989،
غنيمة،حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد مت ـ ـ ـ ـ ـ ــو ( ، 2998سياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام أع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد املعل ـ ـ ـ ـ ـ ــو الع ـ ـ ـ ـ ـ ــري،ط،1ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
املصرية،اللبنانية،القاهرة.
فـر  ،عبـد اللطيـف حسـن 2629،ه ـ  :املنـاه ولـرت التـدريس التعليميـة احلدي ـة ،ط  ،1دار الفنـون
للنشر ،جدة.
الكرم  ،اهري 2911( ،تعليو اجلغرافية ،مرج اليونسكو ،مطبعة حكومة الكويت.
الكلـ ة ،رجـ أمحـد و تـار ،حسـن علـ 2615ه ـ :املـواد االجتماعيـة بـن التنرـري والتطبيـ  ،املكتبـة
الفيصلية ،مكة املكرمة.
الكل ـ ة ،رج ـ امحــد ،حســن عل ـ تــار ،امل ـواد االجتماعيــة بــن التنرــري والتطبي ـ  ،الطبع ــة االوىل،
.2985
حممد ،جميد مهدي ( 2990املناه ونطبيقاكا الرتبوية ،مطاب جامعة املوصل
حممــد ،نــدى لقمــان. 1008(.اثــر اســت دا لريقــة الوحــدات يف اكتســاب املفــاهيو الفقهيــة لــدى
للبة قسو الرتبية اإلسالمية /كلية الرتبية األساسية  /جامعة املوصل.
مهــدي ،وداد بنــت عبــد اجلـواد عبــد الــراات . 1008(.واقـ تــدريس مــادة اجلغرافيــة لل الـ املتوسـ
ومعوقات مبدار البنات باململكة العربية مبكة املكرمة  /رسالة ماجستري غري منشورة.
النعيم ـ  ،ل ــالس ــيو عب ــد ا)( 2991د اث ــر اس ــت دا لريق ــة الوح ــدات التعليمي ــة يف تعل ــو بع ــت
املهارات احلركية لتالميذ الصف االوس ،جامعة املوصل ،كلية الرتبية ،رسالة ماجستري غري منشورة.
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فر ،عب ـ ــد اللطي ـ ــف حس ـ ــن2614( ،ه ـ ـ ـ  ،ل ـ ــرت الت ـ ــدريس يف الق ـ ــرن الواح ـ ــد والعش ـ ـرين ،ط،2دار
املسرية،عمان ،االردن.
المصادر االجنبية:
- Carter, Good.V (1999) : Dictionary of Education.Sixth Edition. New
York: McGraw-Hill Book Company, P629.
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(قراءة في الفكر السياسي االميركي المعاصر)

The project of the big Middle east
)(A reading in the American contemporary political thought
م.م .ميثاق مناحي دشر

()1

M.A. Mithaq Minahi Disher

ملخص الدراسة
تعــد موضــوعة الدراســة مــن املواضــي املهمــة واملعاصــرة يف الفكــر السياس ـ املعاصــر ،فمشــروع الشــرت
األوس الكبري من املواضي املعاصرة والي ما االت الواليات املتحدة تعمل علـ حتقيقهـا يف املنطقـة علـ
الرغو من وجـود معوقـات كبـرية ،فالواليـات املتحـدة عاامـة علـ إصـالم ودمقرلـة أنرمـة الشـرت األوسـ
والسيما األنرمة العربية مبا يتواف م املصلحة األمريكية أوال ومبـا يـلمن مصـلحة وأمـن إسـرائيل يف املنطقـة
ثانيان ،وأبعاد شرور التنريمات االرهابية واحلركات املتشددة ،فال ميكن للباح يف مشروع الشرت األوس
الكبــري أن يــدر املشــروع بتن ـ مشــروع إصــالح فق ـ دون الكشــف عــن البنيــة احلقيقيــة هلــذا املشــروع
االمريك  ،الن تداعيات السياسية وتشكيل مراحل الاالت يف لور التكوين ،ورمبا اـن أمـا عصـر تكـويين
خــامس أو س ــاد م ــن عص ــور الش ــرت األوس ـ كم ــا يســميها ريتش ــاد ه ــا  ،وعل ـ ا ــو التك ــوين فه ــذا
املشروع حيتا إىل سنوات وعقود من ال من ،الن عملية اإلصالم الدميوقرال حتتا صربان لويالن وإصالم
ملسسايت تدرا  ،وقد كشفت الدراسة ذلك من خالس دراسة املشروع الدميوقرال للواليات املتحـدة يف
منطق ــة الش ــرت األوس ـ  ،وتارني ــة ذل ــك املش ــروع يف الفك ــر السياس ـ االمريك ـ واألوري ،وأتي ــة املنطق ــة
 - 2ماجستري علو سياسية/فرع الفكر السياس /باح يف مرك الدراسات االسرتاتيجية /جامعة كربالء.
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 وهــذا مــا مت دراســت علـ شــكل مبح ــن تنــاوس املبحـ األوس مشــروع الشــرت.بالنســبة للواليــات املتحــدة
 وقد مت تقسيو املبح اىل مطلبن تناوس االوس التطور التارن ملفهو الشرت، االوس (اجلذور والدواف
 يف حــن تنــاوس املطلـ ال ـاين الــدواف االمريكيــة احملركــة ملشـروع الشــرت األوسـ الكبــري وأثرهــا يف، األوسـ
 أمــا املبح ـ ال ــاين تنــاوس املشــروع الــدميوقرال األمريك ـ للشــرت ألوس ـ وقســو.صــياغة ذلــك املشــروع
املبح ـ اىل مطلبــن أيض ـا تنــاوس املطل ـ األوس تشــجي الدميوقراليــة واحلكــو الصــاش لتقــويت اإلس ــال
 أم ــا املطلـ ـ ال ــاين تن ــاوس موض ــوعة الق ــوة الناعم ــة ودوره ــا يف ترس ــي املش ــروع ال ــدميوقرال، الراديك ــا
. إضافة اىل اخلا ة واالستنتاجات. األمريك
Abstract
This study has been regarded as one of the important topics within the
contemporary political thought, the Greater Middle East Project is one of
contemporary topics, and the United States continue working to
implementing it in the region despite there are many obstacles, The United
States is planned to reform and democratize the Middle East regimes,
particularly the Arab regimes in line with American interests firstly, and to
secure the Israel's presence and interests in the region secondly, and
combating terrorist groups and extremist movements.The researcher in the
Greater Middle East project can not understand this project as a reformist
project only without disclosing the true structure of this American project,
because its political implications and formation stages are still in the
formative stage, and perhaps that we are facing the forming of the fifth or
sixth era of the Middle East eras as Richard Haass calls it, As the
formative stage, this project needs to years and decades, because the
democratic reform process requires patience and a long gradual
institutional reforms, This study will reveal that by examining the
democratic project brought by the United States in the Middle East, This
study will reveal that by examining the democratic project brought by the
United States in the Middle East, and its historical American and European
political thought, and the importance of the region for the United States.

المقدمة
 منـذ بدايـة القـرن،حر الشرت األوس باهتما كبري يف السياستن الغربية واألمريكية علـ حـد سـواء
 وبدايــة االســتعمار األوري املتم ــل يف االســتعمار،العشـرين واحلــرب العامليــة األوىل واتفاقيـة ســايكس بيكــو
 وبعــد احلــرب العامليــة ال انيــة وبدايــة احلــرب البــاردة بــن املعســكرين،الربيطــاين ـ ـ ـ الفرنسـ يف املنطقــة العربيــة
 واحت ــدا الصـ ـراع ب ــن املعس ــكرين علـ ـ منطق ــة الش ــرت األوسـ ـ والب ــدء بسياس ــة،االمريكـ ـ ـ ـ ـ الس ــوفيي
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االحــال واالحــال املضــادة بــن املعســكرين ،وبدايــة التــدخالت املباشــرة يف املنطقــة ،والشــرت األوس ـ
الذي عد ساحة ن اس ومنافسة بن القوى املتصارعة ،وحـع فايـة احلـرب البـاردة وتفكـك االحتـاد السـوفيي
وانفراد الواليات املتحدة يف النرا الـدو وتسـيدها العـامل  ،وإلـالت مشـروع الشـرت األوسـ اجلديـد مـن
قبل الرئيس اإلسرائيل مشعون بريي  ،وبدايـة التفكـري ملشـروع القـرن االمريكـ  ،حرـ الشـرت األوسـ أتيـة
كبــرية يف التفكــري السياسـ واالسـرتاتيج للواليــات املتحــدة االمريكيــة ،وبــدأت مراكـ األحبــال األمريكيــة
بتقد الدراسـات واخلطـ األلـالت مشـروع الشـرت األوسـ  ،إىل أن جـاءت أحـدال ، 1002 /9/22
وب ــدأت اإلدارة األمريكي ــة التفك ــري دي ــة وعـ ـ يف إص ــالم األنرم ــة السياس ــية الديكتاتوري ــة يف املنطق ــة،
والداعمــة ل رهــاب وحتــدي املنطقــة ودمقرلتهــا وفـ الر يــة األمريكيــة ومبــا يتناسـ مـ املصــاش السياســية
واالمنيــة للوالي ــات املتح ــدة وإس ـرائيل ،ول ــذلك اللق ــت االدارة األمريكي ــة مش ــروع الش ــرت األوس ـ الكب ــري
ومبادرة الشراكة األمريكيـة الشـرت أوسـطية وحتـدي اجملتمعـات واألنرمـة السياسـية للمنطقـةا إلبعـاد شـرور
اإلسالمن الراديكالين ،مسـتندان لتقريـري األمـو املتحـدة للتنميـة البشـرية العربيـة  1001ـ ـ ، 1007ليـدخل
ذلك املشروع حي التنفيذ بعد احلرب عل افغانستان والعرات.
اهمية الدراسة:
تكمن اتية الدراسة العلمية من كون يبح يف الفكر السياس األمريك املعاصر أوالن ،وأحد جتليات
هــذا الفكــر ثاني ـان ،أال وهــو مشــروع الشــرت األوس ـ الكبــري ،وأتيت ـ بالنســبة للسياســة األمريكيــة املعاصــرة
السيما بعد ظهور تنريو دداع د يف املنطقة.
اهداف الدراسة:
كد الدراسة إىل:
 .2دراسة ماهية مفهو الشرت األوس عرب املراحل التارنية من خـالس البحـ يف اجلـذور التارنيـة هلـذا
املفهو .
 .1دراس ــة األتي ــة اجليوسياس ــية واالسـ ـرتاتيجية للش ــرت األوسـ ـ  ،وأتيتـ ـ املعاص ــرة يف العق ــل السياسـ ـ
االمريك .
 .7الدواف السياسية والفكرية الي دفعت الفكر السياس االمريكـ إىل إلـالت مشـروع الشـرت األوسـ
الكبري.
 .6دراسة اثر املتغريات يف البيةة السياسية وانتهاء احلرب الباردة ومصادر الطاقة وأمن إسرائيل ،وأحدال
 ، 1002/9/22وأثرها يف صياغة املشروع األمريك .
 .5دراسة الفكر السياس األمريك املعاصر يف إصالم اجملتمعات الشرت أوسطية ولريقـة دمقرلـة تلـك
اجملتمعــات وإصــالم انرمتهــا السياســية ،انطالق ـان مــن الر يــة األمريكيــة املعاصــرة وف ـ وســائل حتقي ـ
اهلد األمريك (القوة الصلبة والناعمة .
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فرضية الدراسة :
تنطل ـ ـ الدراس ــة م ـ ـن فرض ــية اساس ــية مفاده ــا (أن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة م ــا اال ــت تفتق ــر إىل
اس ـرتاتيجية واض ــحة املع ــام يف سياس ــتها يف الش ــرت األوس ـ س ـواء فيم ــا يتعل ـ بعملي ــة إص ــالم األنرم ــة
السياسية يف املنطقة ودمقرلتها ،أ ما يتعل يف احملافرة عل استقرار الوض السياسـ يف املنطقـة بشـكل
عا  .وهذا ستحاوس الدراسة اثبات صحة هذ الفرضية.
منهجية الدراسة :
اعتمدت املنهجية العلمية يف التحق من صحة فرضية الدراسة عل املنه التارن واملنه التحليلـ
ويعتمــد املــنه التــارن يف دراســة التطــورات التارنيــة ملفهــو الشــرت األوس ـ  ،فهــو مــنه ضــروري لكــل
الدراســات والبحــول االنســانية ،امــا املــنه التحليلـ فيعتمــد يف حتليــل املواقــف وأحــدال اخلاصــة مبوضــوع
الدراسة.
هيكلية الدراسة :
اقتضــت الضــرورة العلميــة للدراســة تقســيو الدراســة عل ـ مبح ــن ،فض ـالن عــن مقدمـ ـ ـ ـ ـ ــة وخا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وجاءت بالشكل اآليت:
املبح ـ األوس  :مشــروع الشــرت األوس ـ الكبري(التطــور التــارن والــدواف  ،واشــتمل عل ـ مطلبــن،
تنــاوس املطل ـ األوس التطــور التــارن ملفهــو الشــرت األوس ـ  ،امــا املطل ـ ال ــاين فقــد خص ـ بدراســة
الدواف األمريكية احملركة ملشروع الشرت األوس الكبري.
أم ــا املبح ـ ال ــاين  :فق ــد خص ـ لدراس ــة عن ـوان املش ــروع ال ــدميوقرال االمريك ـ للش ــرت األوس ـ ،
وأشتمل عل مطلبن ايضا ،خص األوس لدراسة تشجي الدميوقرالية واحلكو الصاش لتقـويت اإلسـال
الراديكا  ،اما ال اين فتناوس القوة الناعمة ودورها يف ترسي املشروع الدميوقرال األمريك يف املنطقة.
المبحتتث األول :مشتتروع الشتترق األوستتط الكبيتتر (التالتتتتور التتتاريخي
والدوافع)
تشــكل منطقــة الشــرت األوسـ اتيــة كبــرية مــن حيـ موقعهــا اجليوسياسـ واالسـرتاتيج  ،فضـالن عــن
اتيتها النفطية ،ونتيجة لتلك األتية كان هناإ اهتما مبكر يف منطقة الشرت األوس وصراع بن القوى
االستعمارية من اجل السيطرة عل تلك املنطقة .فاحلدي عن مشروع الشرت األوس الكبري ،يتطل -
بصورة أو بتخرى  -التطرت للتطور التارن ملفهو الشرت األوس  ،والدواف األمريكية الي دفعت بالفكر
السياسـ االمريكـ بـإلالت مشــروع الشــرت األوسـ الكبــري .وهلــذا ســيتناوس هــذا املبحـ مطلبــن :تنــاوس
املطل األوس :التطور التارن ملفهو الشرت األوس  .اما املطل ال اين فتناوس :الـدواف األمريكيـة احملركـة
ملشروع الشرت األوس الكبري.
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يبدو أن مفهو الشرت األوسـ مفهـو متحـرإ غـري مسـتقر بـاملعق التـارن  ،حـع يف أبعـاد اجلغرافيـة
والسياســية فقــد تغــريت الصــياغات السياســية واجلغرافيــة واملســميات بالنســبة هلــذا املصــطلع ،مــن الشــرت
األوس إىل الشرت األوس اجلديد إىل األورومتوسطية إىل الشرت األوس الكبري حسـ املفـاهيو الغربيـة
(األوربية واألمريكية ( . 1ويعـد امللرخـون أن والدة الشـرت األوسـ املعاصـر جـاءت يف أواخـر القـرن التاسـ
عشر ،ويشري البعت إىل أن أوىل ملشراكا كانت م توقيـ معاهـدة السـال بـن روسـيا والسـلطة الع مانيـة
يف عا . 7( 2336
إن مفه ــو الش ــرت األوسـ ـ يرجـ ـ يف ج ــذور إىل ب ــدايات الق ــرن العشـ ـرين ،حينم ــا اس ــت دم رج ــل
االســت بارات الربيطــاين اجلن ـراس تومــا جــوردن عــا  ، 2900يف تنبيه ـ للحكومــة الربيطانيــة مــن اخلطــر
الروس عل مصاحلها يف اهلند ،وأن كان املفهو قد ارتب بـاجلنراس االمريكـ الفـرد ماهـان عـا ، 2901
حــن نب ـ احلكومــة الربيطانيــة ألتيــة منطقــة اخللــي العــري الــي الل ـ عليهــا الشــرت األوس ـ ل مربالوريــة
الربيطانيــة ومصــاحلها يف اهلنــد ،ليبــدأ املفهــو بعــد ذلــك باالنتشــار يف الــدوائر االســتعمارية الغربيــة. 6( ،ويف
العــا نفسـ كــذلك كتـ فالنتــاين شــريوس مراســل جريــدة التــامي الربيطانيــة جمموعــة مقــاالت امتــدت لعــدة
ش ــهور حت ــت عن ـ ـوان (املس ــتلة الش ــرت أوس ــطية  ،حي ـ ـ ك ــر فالنت ــاين مقاالت ـ ـ للبح ـ ـ ع ــن مقوم ــات
االسرتاتيجية املتوفرة يف املنطقة ،والي تعدها بريطانيا ضرورية لتتمن الدفاع عن مستعمراكا يف اهلنـد ،والـي
كانت توليها اتية بالغة يف ذلك الوقت .ونرران ألتيتها ،فقـد اللـ عليهـا جـوهر املسـتعمرات الربيطانيـة.
وقــد تطــور هــذا التعبــري وتصــاعد وف ـ اســت دامات املرتبطــة باملصــاش الربيطانيــة( . 5ليصــل بعــد ذلــك إىل
تتسيس قيادة الشرت األوس يف القيادة العسكرية للحلفاء يف احلرب العاملية ال انية.
وقــد اســت د هــذا املفهــو للداللــة علـ املنطقــة الــي يقـ مرك هــا يف اخللــي العــري الواقـ بــن منطقــي
الشــرت االدى والشــرت االقص ـ  ،ويف هــذا االلــار شــاعت فكــرة الشــرت األوس ـ يف السياســة الربيطانيــة،
وفكــرة املشــرت يف ادبيــات السياســة الفرنســية ،وكالتــا مفــاهيو جيوسياســية واسـرتاتيجية دلــت علـ لبيعــة
ططــات القــوى االســتعمارية األوربيــة اااء شــرقها ه ـ بــاملعق اجلغ ـرايف ،وعكســت اس ـرتاتيجيات تقاســو
منــال النفــوذ بينهــا ،وخصوصــا م ـ اكتشــا البــرتوس يف كــل مــن أي ـران والع ـرات وشــب اجل يــرة العربيــة(. 4
وهك ــذا ت ــداخل يف املش ــروع االس ــتعماري اجلغرافي ــا والت ــاري واألي ــديولوجيا ومح ــل املفه ــو يف ليات ـ تط ــوراَ
لعالقة الولن العري بالعام الغري لعصر ما قبل احلرب العاملية األوىل.
 - 1العفيف ـ ،حممــود حســن ،مشــروع الشــرت األوس ـ الكبــري واثــر عل ـ النرــا االقليم ـ العــري ،رســالة ماجســتري غــري منشــور ،
جامعة االاهر ،كلية اآلداب والعلو السياسية ،غ  ،1021،ص .21
 - 7ها ،ريتشارد ،فاية عصر الشرت األوس اجلديد ،جملـة فـورن افـريا27،تشـرين ال ـاين ،1004اعـداد مركـ احلـرمن ،جمموعـة
مقاالت بعنوان (الشرت األوس اجلديد  ،ص .69انرر الراب .http://goo.gl/EbFMss :
 - 6الربصان،امحد سليو ،مبادرة الشرت األوس الكبري اإلبعاد السياسية واالسرتاتيجية،مركـ الكاشـف للدراسـات االسـرتاتيجية،
املتاب االسرتاتيج  ،1006،ص  .12انرر الراب .http://goo.gl/GaUrb6 :
 - 5اك ،صالم امحد ،النرا العري والنرا الشرت أوسط ،ط ،2دار العام ال ال ،القاهرة ،2995 ،ص.3
 - 4ثابت ،امحد ،الشرت األوس الكبري ،مرك الكاشف للدراسات االسرتاتيجية ،مصدر سب ذكر ،ص .22
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جاءت احلرب العاملية األوىل لتسجل فاية ذلك العصـر أو مـا يسـمي ريتشـارد هـا العصـر األوس(، 3
بالت امن م ااطاط وتفكك الدولة الع مانية ،ليبدأ األوربيون بعد ذإ بالتوغل يف املنطقة ،وتقاسـو غنـائو
احلرب بن الدوس األوربية املنتصرة معلنة بداية عصر االستعمار ،الي شـهدت فيـ املنطقـة هيمنـة فرنسـية ـ ـ
بريطانية دامت او اربعة عقود ،والذي سرعان ما انته يف اعقاب احلرب العاملية ال انية الي استن فت قوة
األوربين ،بالت امن م بروا القومية العربية ،وظهور قوتن عريمتن عل مسرم السياسة الدولية ،ويف هـذا
االل ــار يع ــد امل ــلرخ ال ــربت ح ــوراين أن اام ــة الس ــويس يف الع ــا  2954كان ــت امللش ــر عل ـ فاي ــة عص ــر
االستعمار(العصــر ال ــاين وبدايــة عصــر احلــرب البــاردة يف املنطقــة ،الفت ـان إىل أن مــن حيكــو الشــرت االدى
حيكو العام ،ومن ل مصاش يف العام يرل مقيدان بقضايا هذ املنطقة(. 8
م يكن مفهو الشرت األوس يشري يف الواق إىل حي جغرايف معن وال تاري حمدد مشـرتإ لشـعوب
املنطقــة ،بــل اســتند باإلســا إىل نرــرة السياســات االســتعمارية ،غــري أن مفهــو الشــرت األوس ـ بــدا يف
االنتشار اثناء احلرب العاملية ال انية عل يد احللفاء ،ل شارة إىل االقليو املمتد مـن جنـوب اسـيا إىل مشـاس
افريقيــا ،ت اخــذ تعبــري الشــرت األوس ـ حيــل تــدرايان حمــل مصــطلحات اخــرى ســادت يف االســتعماس م ــل
الشــرت االقص ـ  ،والشــرت االدى( . 9وم ـ قيــا دولــة إس ـرائيل عــا  2968رك ـ امللسســون األوائــل عل ـ
مفهو الشرت األوس للتضليل احلضاري علـ املنطقـة .فالشـرت أوسـطية كفكـر تنسـ إىل مراكـ خـار
الشــرت األوسـ  ،هــو أوروبــا تــدرايان وإىل الغــرب ،وفيـ اآلن الواليــات املتحــدة قطبـ االكــرب ،وهـ م تعــرب
ابــدان عــن نطــات جغـرايف تــارن حمــدد علـ وجـ الدقــة ،بــل تعــرض لالنكمــاش والتوسـ مـ تغــري املشــاري
الغربية واألمريكية اجتا الولن العري والعام اإلسالم ( . 20اال أن السياسة األمريكيـة بقيـت مدركـ لألتيـة
اجليوسرتاتيجية ملنطقة الشرت األوس من عا  ، 2901عنـدما اكـد ماهـان علـ اتيـة املنطقـة بقولـة دإن
الشرت األوس سواء كان مفهوما اسرتاتيجيا ا مفهومان حدوديان لألج اء اجلنوبية للبحر املتوس واالمتداد
االســيوي ،فتن ـ مرشــحان ليكــون موقع ـان للمواجهــة املســتقبلية بــن االس ـرتاتيجيات املتصــارعة( . 22فــاإلدراإ
االمريك ألتية املنطقة تبدوا بعيد  ،ليس فق ادراإ اتيتها وامنا دراستها عن بعد وهـذا مـا يبـدو واضـحان
يف كتابــات جــون ليــديارد وهــو صــدي تومــا جيفرســون ورمبــا يعــد مــن أوائــل الش صــيات األمريكيــة الــي
تدرإ اتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الشرت األوس عندما كت د ان ملن الغري ان اللغة العربية ال حتتوي عل كلمة احلرية
د( . 21وهــذا يكشــف عــن مــدى اتيــة املنطقــة العربيــة يف الفكــر السياسـ االمريكـ منــذ امــن بعيــد .ليبــدأ
 - 3هو عصر وصوس نابليون إىل مصر ،الذي مهد لنشوء الشرت األوس احلدي وتفكك الدولة الع مانية.
 - 8ها  ،ريتشارد ،مصدر سب ذكر  ،ص .69
 - 9العفيف ،حممود حسن،مصدر سب ذكر  ،ص .26
 - 20املصدر نفس ،ص .21
 - 22الرف ـ ـ ــوع،فيص ـ ـ ــل ع ـ ـ ــود  ،الغ ـ ـ ــرب والصـ ـ ـ ـراع الع ـ ـ ــري الص ـ ـ ــهيوين يف ظ ـ ـ ــل اإلس ـ ـ ــال السياسـ ـ ـ ـ ،،مركـ ـ ـ ـ دراس ـ ـ ــات الش ـ ـ ــرت
األوس (،التوجهات الغربية او اإلسال السياس يف الشرت األوس  ،ط،2عمان ،1000،ص .45 _46
 - 21أوريــن،ميش ــيل ،فط ــرية التفــام والش ــرت األوس ـ (لقــد حاول ــت امريك ــا ولفــرت لويل ـ ان توج ـ الشــرت األوس ـ ا ــو الق ــيو
األمريكية ،لو اجنلو تامي  25 ،كانون ال اين  ،1003مرك احلرمن ،مصدر سب ذكرة ،ص.226
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التــدخل االمريك ـ الفعل ـ يف منطقــة الشــرت األوس ـ بعــد ذلــك و ــل باإللاحــة بنرــا مصــدت يف أي ـران
وت بيت حكو الشا  ،ت جاء الرئيس االمريك أي فاور مببدأ سياسة ملئ الفراا ،ك حتل الواليات املتحدة
حمل االستعمارين الربيطاين والفرنس ( . 27ليمد ذلك املبدأ نطات اجملاس احليوي للواليات املتحدة األمريكية
إىل الشــرت ا ألوس ـ  ،وابــرا تطبيقــات املبــدأ بعــد أن ــع ال ـرئيس باســت دا الق ـوات املســلحة األمريكيــة،
خار احلدود يف الشرت األوس  ،وكان التدخل املباشر يف لبنـان واالردن .ليـتيت بعـد ذلـك مبـدأ نيكسـون
واإلنابــة املدعومــة ،والــي صــيغت بعــد ذلــك إىل نرريــة (فتنم ـ احلــرب أي جعــل الــنرو املليــدة للواليــات
املتحدة تلع دورها يف الـدفاع عـن مصـاحلها ومصـاش احلليـف االكـرب .وقـد بـدأ مبـدأ نيكسـون تطبيقـان يف
التحركات املكوكية هلنري كيسـنجر ،مـن أجـل أن يقـرر الشـرت أوسـطين مسـتقبل الشـرت األوسـ  ،برعايـة
العراب األمريك  ،ومن هنا بدأت املفاوضات املباشرة بن الكيان الصهيوين والنرا السادايت ،والي انتهت
بتوقي ـ اتفــاقيي ســيناء األوىل وال انيــة ،وجــاء بعــد ذلــك مبــدأ كــارتر ،يف الشــرت األوس ـ  ،ليطــرم ضــرورة
اعتمــاد القــوة لغ ـ و حقــوس الــنف  ،وخاصــة بعــد حــرب ، 2937واســت دا الــنف كســالم( . 26ليســتمر
التـدخل االمريكـ يف املنطقــة بعـد ذلــك يف عهـد الـرئيس ريغـان يف مثانينــات القـرن املاضـ  ،علـ املســتوين
السياسـ واالقتصـادي وفقـان للمصـلحة األمريكيـة ،لكـن مــن اخلطـت القـوس أن العصـر ال الـ (عصـر احلــرب
الباردة  ،كان جمرد مرحلة تنافست فيها القوى العرم بشكل منرو ،فحرب ح يـران  ، 2947أحـدثت
تغيـريا يف مـوااين القــوة ،فيمــا اظهــر اســت دا الــنف كســالم اقتصــادي  .وسياسـ  ،يف حــرب ، 2937
وهشاشة الواليات املتحدة والعام ،سواء فيما يتعل بالقدرة عل تـتمن الـنق يف املـوارد النفطيـة والقـدرة
عل ـ الــتحكو يف اســعارها ،يف وقــت أوجــدت في ـ م ـوااين احلــرب البــاردة ،الــاران سياســيان ،اســتطاعت مــن
خالل ـ الق ــوة االقليمي ــة أن حت ــافظ عل ـ اس ــتقاللية كب ــرية للعم ــل وفق ـان ألجن ــدكا اخلاص ــة ،وج ــاءت ال ــورة
اإلســالمية يف أيـران لتطــيع بــدعائو السياســة األمريكيــة يف املنطقــة ،ولترهــر عــد قــدرة القــوة اخلارجيــة علـ
التتثري ،يف االحدال احمللية ،عدا أن الدوس العربية كانت قد جنحت يف مواجهـة احملـاوالت األمريكيـة جلرهـا
مشــاري مناهضــة للســوفييت ،فيمــا ادى االجتيــام اإلس ـرائيل للبنــان يف العــا  ، 2981إىل والدة ح ـ ب
ا) ،وقــت اســت فت في ـ احلــرب العراقيــة اإليرانيــة هــذين البلــدين ليلــة عقــد مــن ال ـ من( . 25لينته ـ بــذلك
العصر ال ال معلنان بداية العصر الراب (عصر ما بعد احلـرب البـاردة علـ منطقـة الشـرت األوسـ  .ليبـدأ
ذلــك العصــر بــالرتوي بتحقي ـ الســال يف املنطقــة ،وهــو مــا عــرب عن ـ روبــرت مــاكفرلن ،مستشــار االمــن
القوم االمريك االسب عـا  ، 2988بقولـة داـ أن يكـون للتوجـ السياسـ بعـد االقتصـادي ،علـ

 - 27لبيـ ـ  ،ف ــري،النر ــا الع ــامل اجلدي ــد واملب ــادرات األمريكيـ ـة لش ــرت أوس ــطية ،قض ــايا فكري ــة م ــن اج ــل تتص ــيل العقالني ــة
والدميوقرالية واالبداع ،سلسلة كت قضايا فكرية ،قضايا فكرية لنشر والتواي  ،مكتبة مدبو  ،القاهرة ،1005 ،ص .703
 - 26املصري،امحد ،االسرتاتيجية األمريكية والشرت األوس املنط النرري والتطبيقات العملية ،جملة الفكر االسرتاتيج العري،
العدد ،1003 ،7ص 43ـ ـ ـ  .96انرر الراب .http://goo.gl/J8Oyuh :
 - 25ها  ،رتشارد ،مصدر سب ذكر  ،ص .5
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اس ــا أن الس ــال يف الش ــرت األوس ـ ـ ه ــو مص ــلحة عاملي ــة ،وان ـ ـ ا ـ ـ ت ــتمن تك ــاليف ه ــذا امل ط ـ ـ
عامليان(. 24
وتعود أيديولوجيا الشرت األوس الكبري إىل لروحـات املـلرخ الربيطـاين برنانـد لـويس يف مقـاس لـ نشـر
يف جملة الشلون اخلارجية بعنوان (أعادة هيكلية الشرت االدى عا  . 23( 2991ولكن قبل ذلـك وبعـد
عقد مل ر مدريد للسال عـا  ، 2992لـرم مشعـون برييـ مفهـو الشـرت األوسـ اجلديـد ،وألـف كتـاب
محل نفس العنوان يدعو في إىل اخرتات العام العري ،مـن خـالس النشـاط االقتصـادي بـالتوااي مـ الـدعو
األمريكـ السياسـ واالقتصــادي للمنطقـة العربيـة ،وهــو الطـرم ذاتـ الــذي عـرب عنـ روبــرت مـاكفرلن ،بــتن
يكــون للتوجـ السياسـ بعــد االقتصــادي ،الن برييـ كــان يــدعو إىل اخـرتات اقتصــادي مســنود بتوجهــات
سياسية امريكية .اال أن تع ر عملية السال  ،وافيار اتفاقية أوسلو عا  ، 2997ووصـوس اليمـن املتطـر
إىل احلك ــو ورفض ـ هل ــذا املفه ــو  ،ه ــذا م ــن ناحي ــة ،وم ــن ناحي ــة اخ ــرى ويف اعق ــاب ح ــرب اخلل ــي ال اني ــة
والتواجــد األمريك ـ يف منطقــة اخللــي  ،تبنــت الواليــات املتحــدة اس ـرتاتيجية شــاملة ملنطقــة اســيا الوســط
واخللي العري وبقية الدوس العربية حتت مفهو منطقة مرتامية االلرا مـن املغـرب غربـان إىل هضـبة التبـت
شــرقان وتضــو تركيــا وإي ـران وباكســتان وافغانســتان ،كمــا ظهــر مفهــو (الشــرت األوس ـ الكبــري يف التقريــر
االسرتاتيج السنوي لعا  ، 2995الصادر من معهد الدراسات االسرتاتيجية القومية التاب لواارة الدفاع
األمريكيــة ،حي ـ خص ـ فصــل منفــرد للشــرت األوس ـ الكبــري مــن املغــرب حــع احلــدود الصــينية ليشــمل
املغرب العري واسيا العربية واسيا الوسـط اإلسـالمية وجنـوب اسـيا( . 28ويف عـا  ، 2999حـدل تطـور
عسكري ها مرتب بالشرت األوس الكبري ،ل يف نقل واارة الدفاع األمريكية امر القيادة العليـا للقـوات
األمريكيــة يف اســيا الوســط مــن قائــد الق ـوات األمريكيــة يف الباســفيك (احملــي اهلــادي إىل القيــادة املرك يــة
للشرت األوس الي كانت تعر بقوات االنتشار السري  .اال أن مـ اعـالن بـوش االبـن مبادرتـ (الشـرت
األوس ـ الكبــري جنــد أن هنــاإ حتــوال يف لــرم حــدود هــذا املفهــو خاصــة منــذ انعقــاد مــل ر قمــة ال مــاين
ومشــاركة الــدوس األوربيــة ،حيـ اصــبع يطــرم الشــرت األوسـ الكبــري ومشــاس افريقيــا ،وكــتن منطقــة املغــرب
العري خار نطات الشرت األوس الكبري(. 29
يتضع يفا سب أن مفهو الشرت األوس م يكن وليد مرحلـة معينـة ،فهـو يطلـ علـ املنطقـة العربيـة
بشــكل ثابــت بينمــا يتحــدد احيان ـان ليشــمل دوالن اخــرى أو يــنكم وفق ـان للسياســات االســتعمارية الغربيــة
آنـذاإ ،ووفقـان ألهـدا القـوة املسـيطرة والـي ختتلـف مـن مرحلـة إىل اخـرى .واذا كـان الشـرت األوسـ غـري

 - 24ابو راشد ،عبد ا) امحد ،العوملة يف النرا العامل والشرت أوسطية ،دار احلوار،ط ،2999 ،2ص.46
 - 23الصـوا  ،منتصــر غــااي ،تــتثري احملــافرن اجلــدد علـ السياســة اخلارجيــة األمريكيــة اجتــا ســوريا مــا بعــد احــدال /22أيلــوس
 ،1002رسالة ماجستري غري منشور  ،جامعة الشرت األوس  ،كلية اآلداب،قسو العلو السياسية،1027،ص .96
 - 28الربصان ،امحد سليو ،مصدر سب ذكر  ،ص .12
 - 29املصدر نفس  ،الصفحة نفسها.
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واضع املعام ،بالنسبة للسياسات االستعمارية ،فان الدواف األمريكية لشرت األوس تبدو واضحة بشكل
اكرب.
املطلب الثاني  :الدوافع األمريكية املحركة ملشروع الشرق األوسط الكبري

تعد منطقة الشرت األوس واخللـي العـري احـدى اهـو املنـال احليويـة واالسـرتاتيجية للمصـاش الغربيـة
عمومان واألمريكية بوج خاص ،ليس بسـب موقعهـا اجلغـرايف واالسـرتاتيج فحسـ  ،وامنـا لـدواف اخـرى،
وفيما يتيت اهو الدواف الي حركت العقل السياس االمريك ليطل مشروع الشرت األوس الكبري.
اوالن :القيو األمريكية والروم التوسعية للفكر السياس االمريك .
ثانيان :النف وضمان أمن إسرائيل.
ثال ان :تغري البيةة السياسية وانتهاء احلرب الباردة.
رابعان :احدال /22أيلوس سبتمرب . 1002
وسنحاوس _ وبش ء من التفصيل _ توضيع هذ الدواف
.3الق م األم ر والروح ال وس للفكر الس اسي األم ر ي
(10
يف مطل ـ القــرن التاس ـ عشــر أو عــا  ، 2821عل ـ وج ـ التحديــد قــاس الروائ ـ هريمــان ميلفيــل
دان رواد العام ولالئع ..اختارنا الرب ،واالنسانية تتطل إىل ساللتنا وتنترر منا الك ري ،واـن نشـعر يف
مكنــون انفســنا بالقــدر علـ فع ـل الك ــري ،لقــد بــات ل ام ـان علـ الك ــري مــن األمــو أن حتتــل املــلخرة ..اــن
الطليعــة ننطل ـ إىل الربيــة لنقــد مــام يســتط أن يقدم ـ األوائــلد( . 12ومــا قال ـ تيــودور روافلــت 2858ـ ـ ـ
(11
حد كبري الروم التوسعية
، 2929د أمركة العام مصري امتنا وقدرهاد .تلك األقاويل وغريها تعكس إىل ن
للفكر السياس واالسـرتاتيج للواليـات املتحـدة يف وقتنـا احلاضـر .ففالسـفة الفكـر االمريكـ يلمنـون بـتن
الواليات املتحدة األمريكية امة صاحبة رسـالة عامليـة ،وقـد كلفهـا ا) بتلـك الرسـالة وهـذ الرسـالة امت جـت
مـ الفكــر السياسـ األمريكـ بروحـ التوســعية ومضــمون الرباغمــايت الـواقع  ،لترهــر مبرهــر االمــة املكلفــة
حبمايــة االرض وبرعايــة كونيــة ،فــالتفكري الرباغمــايت العمل ـ حيتــا إىل النجــام حــع لــو ختل ـ عــن الــروم
االخالقيـة ،وهــذا يتسـ ك ـريان مـ قــوس الكسـندر هــاملتون  2355ـ ـ ، 2806أوس وايــر خ انـة يف الواليــات
املتحــدة بقولــةد النجــام ال يعــر االخــالتد( . 17فالنجــام االمريكـ رمبــا يفــرض اخالقيــات مــن نــوع آخــر
 - 10هريمــان ميلفيــل (2829ـ ـ ـ ، 2892روائ ـ امريك ـ مللــف روايــة مــوي ديــك ،الــي صــدرت يف 28اكتــوبر عــا ، 2852
تدور حوس صراع تراجيدي بن حوت وانسان تت ذ من هذا الصراع الضاري وسيلة لتتمل الوض البشري وعالقت بالوجود ،كما حتول
إىل كيان رم ي معقد وحكاية الليغورية عن كيفية العي  ،وعن املشروع االمريك الذي وجد يف عمل ملفيل شكالن من اشكاس التعبري
عــن نفس ـ يف منتصــف الق ــرن التاس ـ عشــر أي ح ــن كانــت امريكــا تكتشــف ذاك ــا كقــوة كونيــة وامربالوري ــة امربياليــة امريكيــة ب ــالقوة
واالمكان ،فكانت رواية موي ديك ،وروايات ملفيل االخرى نبوءة ملا ستصري الي هذا القوة الكامنة .ويكيبيديا املوسوعة احلرة.
 - 12ليفن ،اناتوس ،امريكا بن احلـ والبالـل(تشـريع القوميـة األمريكيـة  ،ترمجـة ناصـر السـعدون ،مركـ دراسـات الوحـدة العربيـة،
بريوت،1008،ص  91ـ ـ.97
 - 11العيســاوي ،مي ــات منــاح  ،الرباغماتيــة يف الفكــر السياس ـ االمريك ـ املعاصــر ،رســالة ماجســتري غــري منشــور ،كليــة العلــو
السياسية جامعة بغداد ،1022 ،ص .250
 - 17جالس ،شوق  ،العوملة اهلوية واملسار،ط،2الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة،1003 ،ص .91
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ختتلــف عــن اخالقيــات العــام اآلخــر .هــذ األقاويــل واخلط ـ ومبــاد الر ســاء األمريكــان خلقــت ارضــية
فكري ــة واص ــبحت خلفي ــة فكري ــة للسياس ــات األمريكي ــة الالحق ــة ،فمفه ــو الش ــرت األوسـ ـ ادركـ ـ العق ــل
االمريكـ منـذ وقـت مبكـر ،فتومـا جيفرسـون يعتقـد أن الواليـات املتحـدة ال تسـتطي االعتمـاد علـ أي
معاهدات سـال مـ أي دولـة شـرت أوسـطية والـي تـرتب معاهـداكا مـ حيـاة حاكمهـا( . 16اذان فاالعتقـاد
الراسـ يف العقـل االمريكـ بـتن جـذور القـيو الدميوقراليــة واإلصـالم الـي تـرو هلـا الواليـات املتحـدة اليــو
عرب مشروع الشرت األوس والعام العري ،موجود يف القيو الدينية األمريكية والسلوإ االمريك  ،وأن قـيو
الدميوقرالية تتطل هذ االرضية لتدعيمها(. 15
يقوس جـون مكـن يف مقـاس نشـر يف فصـلية فـورين أفريا(الشـلون اخلارجيـة األمريكيـة  ،داـ إن نسـري
قدمان او رب األمو الدميوقرالية بعضها م بعت يف منرمة واحدة ،منرمة رابطة الدميوقراليات العامليةد
وهذا ما تسـع اليـ اليـو الواليـات املتحـدة يف مشـروعها الشـرت أوسـط وهـذ سـتكون تلفـة عـن خطـة
ودر وولسون ،خالس وبعـد احلـرب العامليـة األوىل ،بتنشـاء عصـبة األمـو ذات العضـوية املفتوحـة ،بـل اقـرب
إىل مــا ختيل ـ تيــودور روافلــت ،حي ـ الــدوس املتشــاهة تعمــل بشــكل لصــي بعضــها م ـ بعــت مــن اجــل
السال واحلرية ،وهذا ما رو ل احملافرون اجلدد ،لفكرة تتسـيس رابطـة الـدوس الدميوقراليـة ،يكـون هـدفها
الــدفاع واحملافرــة عل ـ مصــاش هــذ الــدوس ومصــلحة الواليــات املتحــدة( ، 14ورمبــا هــو اهلــد االكــرب وراء
مشروع الشرت األوس الكبري.
فقد وضعت االدارة األمريكية يف عهـد بـوش االبـن املصـلحة األمريكيـة أوالن واخـريان وتناغمـت مـ مقولـة
روافلتد إن قدرنا هو امركة العامد ،يف صياغة امريكية معاصرة حتت مفهو النرا العامل  ،مقسمة اجملاس
إلقامــة نرــا شــرت أوســط وف ـ املقــاييس األمريكيــة(. 13لــذلك فــإن سياســة الواليــات املتحــدة يف الشــرت
األوس يف بداية القرن احلادي والعشرين ه حماولة اجلم بـن الـرتوي للقـيو وقواعـد السـلوإ بـن العـرب
واملبنية عل اسا العقيدة األمريكية م دعو لدولة إسرائيل ،الي تستند سياسـتها إىل األلروحـة األمريكيـة
املضادة(، 18وهيمنة االحال العسكرية واحلكو عل الشعوب االخرى عل اسا م ي من م اعو لـيس
ألي منها تراب م القيو الليربالية الشاملة(. 19وهذا ما أعلنت عن كوندالي ا رايس حينما كانت مستشارة
لألمن القوم األمريك عا  ، 1001بتن الواليات املتحدة تريـد حتريـر العـام اإلسـالم ونشـر االسـلوب
ال ــدميوقرال يف ربوع ـ أوالن ،وثاني ـان نري ــد تغ ــري األنرم ــة السياس ــية العربي ــة ،وه ــو م ــا جتل ـ مبش ــروع الش ــرت
 - 16أورين،ميشيل مصدر سب ذكر  ،ص .226
 - 15كوربـت ،مايكــل وكورنيـة،ميشــيل ،الـدين والسياســة يف الواليـات املتحــدة األمريكيـة ،ترمجــة ايـن جنــايت ونشـتت جعفــر،2 ،
مكتبة الشروت الدولية ،القاهرة ،لو اجنلو ،1001 ،ص .111
 - 14احلروب ،خالد ،يف الفكر السياس االمريك اجلديد (عودة التاري ورابطة الدميقراليات  ،املستقبل العري ،مرك دراسات
الوحدة العربية،العدد ،1008،ص 76وص .735
 - 13ابو راشد ،عبد ا) امحد ،مصدر سب ذكر  ،ص .32
 - 18األلروحة األمريكيـة املضـادة( ، American Anti_Thesisوهـ العوامـل الـي يراهـا املللـف (انـاتوس لـيفن افـا تـلثر سـلبان
عل عرمة الواليات املتحدة عل الصعيد العامل  ،ليفن ،ص .554
 - 19ليفن ،اناتوس ،مصدر سب ذكر  ،ص.578
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األوس الكبري ،وااللاحة بنرا صدا حسن لدمقرلة املنطقة وضمها لرابطة الدميوقراليات العاملية الـي
اعلن عنها احملافرون اجلدد.
اذان ما مي كن قول أن القيو األمريكيـة الـي خلقهـا امللسسـون األوائـل ،والـروم التوسـعية للفكـر السياسـ
االمريك كانت دافعان مهمان ملشروع الشرت األوس يف املنطقة ،فاخلط والتصاريع األمريكية الر ية والغري
الر ية ،املمت جة بالقيو األمريكية الدينيـة والغـري دينيـة ،م لـت مرجعـان فكريـان للسياسـات األمريكيـة املعاصـرة،
وخلقت فكران سياسيان امريكيان بفنيت عل اساسـ مشـاري واحتلـت دوس ،واسـقطت أنرمـة سياسـية ،بتلـك
املرجعية الفكرية ،ومشروع الشرت األوس هو احد افرااات ذلك الفكر.
 .1النف وضمان أم إسرائ ل
احتلــت مســتلة الــنف جانب ـان كب ـريان مــن اهتمامــات كافــة االدارات األمريكيــة املتعاقبــة ،نر ـران ملــا يشــكل
النف من مصلحة اساسية للواليات املتحدة األمريكية ،والقوى الكربى ،بسب وجود احتياليـات برتوليـة
ضـ مة وملكــدة ،ســهلة االكتشــا  ،ومن فضــة التكــاليف مقارنــة بتيــة منطقـ اخــرى يف العــام ،ومــا قالـ
السيناتور االمريك أوين بروسرت يف أيار عا  ، 2963يلكد ذلك يقوس د إن من يقعد عل صما النف
يف الشرت األوس ميكن أن يتحكو يف مصري أوروباد( . 70يشكل هذا القـوس يف مضـامين وخلفياتـ اتيـة
النف العري كضرورة اقتصادية ـ ـ عسكرية وكقوة سياسية فاعل يف فرض شروط االقوياء ،واحكا السيطرة
الكونية ومقدرات الدوس والشعوب .فف شهر مار من العـا  ، 1002صـرم سبنسـر ابراهـا أوس وايـر
لاقة يف ادارة بوش االبن قائالن دامريكا مقبلة عل اامة كبرية يف توفري الطاقة يف العقدين القادمن ،وأن أي
فشل يف مواجهة هذا التحدي سيعرض اقتصادنا وامننا القـوم لل طـر ،وتغـري اسـلوب حياتنـا بكـل معـق
الكلمة يفا دف أو يدف القوى العرم إىل احكا سيطركا عل منطقـة الشـرت األوسـ الـي حتـوي علـ
اكرب احتيال للنف يف العامد (. 72
فسياسة الواليات املتحدة للسيطرة عل الـنف يف العـام لـيس وليـدة اليـو  ،بـل هـ تضـرب عميقـان يف
جذور التاري االمريك  ،وخاصة بعد احلرب العاملية ال انية ،فالقرن احلادي والعشـرون بـدأ حبـرب مـن اجـل
السيطرة عل ثروة القرن الكربى ،أي النف وذلك عندما شنت امريكا احلرب علـ العـرات  . 1007فلـو
يكن هد احلرب ختلي العرات من نرا ديكتاتوري ،وال احلرب عل االرهاب ،بل كان اهلد حتقيـ
مصاش امريكية اسرتاتيجية متعلقة بضمان هيمنة امريكا عل هذ املنطقة النفطية ،وتتسيس ملشروع الشرت
األوس  ،وتقسيو املنطقة لضمان أمن إسـرائيل ،احلليـف الـدميوقرال الوحيـد يف املنطقـة للواليـات املتحـدة
األمريكية( . 71واحملافرون اجلـدد الـذين كنـوا مـن السـيطرة علـ مفاصـل السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة كـانوا
م ـرتبطن ارتبال ـان وثيق ـان بشــركات الــنف والســالم والــذين دفع ـوا ادارة ال ـرئيس بــوش للحــرب عل ـ الع ـرات،
 - 70ابو راشد ،عبد ا) ،مصدر سب ذكر  ،ص .53
 - 72التنري ،ري ،امريكا من الداخل (حروب من اجل النف  ،ط،2شركة املطبوعات ،بريوت ،1020 ،ص .213
 - 71املصدر نفسة ،ص 215ـ ـ ـ .214
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والالت مشروع الشـرت األوسـ الكبـري( ، 77وهـذا مـا ذهـ اليـ لـورنس ليندسـاي ،املستشـار االقتصـادي
للرئيس األمريك الساب بوش االبن ،يف قول قبل بداية احلرب األمريكية عل العرات  ، 1007دإن النف
هو اهلد الرئيس ألي هجو أمريك عل العرات ،وان التتثريات السلبية والتكلفـة االقتصـادية ألي عمـل
عسكري ضد العرات ،ستكون بسيطة للغاية مقارنة بامل ايا االقتصادية املرجوة يف حاس جنام احلربد(. 76
لقــد ت بنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة خــالس اداراكــا املتعاقبــة سياسـ واضــحة وثابتــة ،لــت بسياســة
دعو وضمان امن إسرائيل ماديان ومعنويان ،وذلك من خالس تعمدها بتحقي تفوت إسرائيل العسكري عل
ال ــدوس العربي ــة جمتمع ــة ،و كنه ــا م ــن االس ــتمرار ب ــامتالإ الس ــالم الن ــووي يف املنطق ــة ،فضـ ـالن ع ــن التـ ـ ا
الواليــات املتحــدة بــدعو إس ـرائيل يف احملافــل الدوليــة واحليلولــة دون صــدور ق ـرار ضــدها مــن جملــس االمــن
النتهاكهــا املســتمر للقــانون الــدو  ،االمــر الــذي افقــد الواليــات املتحــدة مصــداقيتها يف املنطقــة العربيــة،
والسـيما موقفهــا مـن الصـراع العـري ـ ـ اإلسـرائيل  ،االمـر الــذي حيتـا إىل تســوية واعـادة ال قــة يف الواليــات
املتحدة بتفا صدي وحليف يف املنطقة العربية ،ولذلك ارادت االدارة األمريكية من خـالس مشـروع الشـرت
األوس ـ الكبــري ،ادخــاس إس ـرائيل يف املنرومــة العربيــة ،والــي ســب وان قــدمت جمموعــة افكــار للكــونغر
االمريك حتت عنوان (التعاون االقليم يف الشرت األوس  ،قائمة عل اسـا ادخـاس إسـرائيل يف اجملـاس
احليــوي لسياســة الشــرت األوس ـ  ،وكيةــة االج ـواء لالع ـرتا العــري الشــامل بـ كج ـ ء ال يتج ـ أ مــن ت ـرال
املنطق ــة ،م ــن خ ــالس تط ــوير قن ـوات التع ــاون يف جم ــاالت العل ــو التكنولوجي ــة ،واقام ــة ش ــبكة م ــن وس ــائ
االتصــاس احلدي ــة والـرب االقليمـ لــدوس املنطقــة(. 75ويف اجلانـ الصــهيوين ارتــب مفهــو الشــرت أوســطية
باسو مشعون بريي حتت اسو الشرت األوس اجلديد ،والذي دعا في إىل نسيان املاض واحلروب ،ووض
حد للصراع العري ـ ـ الصهيوين وبناء شرت أوس جديد متجانس .فإسرائيل ه احد املرتك ات االساسية
يف السياسة الشرت أوسطية ،وحتتل املكانة الرئيسة يف سلو أولويات االسرتاتيجية األمريكيـة ،كعنصـر فاعـل
وتــاب واحيانـان كشـريك( . 74وقــد كشــف برييـ عــن نيتـ واهدافـ يف مقابلــة صــحفية نشــركا فصــلية الشــرت
األوس يف مار  ، 2995حن رد عل سلاس قوس ساب ل مفاد (إن هد إسرائيل املقبـل اـ أن
يكــون االنضــما إىل جامعــة الــدوس العربيــة  ،قــائال داعتقــد أن جــامعتهو العربيــة ا ـ أن تســم جامعــة
الشــرت األوس ـ وعندئــذ ميكــن إلس ـرائيل أن تنضــو اليهــا ،اــن لــن نصــبع عرب ـان ،ولكــن اجلامعــة ا ـ أن
تصبع شرت أوسـطيةد( . 73ونتيجـة لـذلك اهتمـت الواليـات املتحـدة بعـد فايـة احلـرب البـاردة ولـوس عقـد
التســعينات مــن القــرن املاض ـ ومطل ـ األلفيــة ال انيــة بتســوية الن ـ اع العــري _ اإلس ـرائيل  ،لضــمان ســيطرة
 - 77نفس املصدر ،ص69وص .250
 - 76عل ـ  ،ســليو كــال  ،التواجــد العســكري األمريك ـ يف اخللــي العــري (الــدواف الرئيســة  ،جملــة دراســات دوليــة ،العــدد،65
جامعة بغداد ،مرك الدراسات الدولية ،كلية العلو السياسة ،1027 ،ص .279
 - 75ابو راشد ،عبدا) امحد ،مصدر سب ذكر  ،ص .46
 - 74املصدر نفس  ،ص .48
 - 73الــداعور ،ســيد حممــد ،الشــرت األوس ـ اجلديــد مشــروع امريك ـ يرســو خريطــة جديــد ملنطقــة الشــرت األوس ـ الكبــري ا
اجلديد ،جملة اجل ير 24،مار  ،1006مرك احلرمن ،مصدر سب ذكر  ،ص .76
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إسرائيل عل املنطقة ودخوهلا يف املنرومـة العربيـة ،وهـذا مـا أكـدت عليـ االسـرتاتيجية األوربيـة أيضـا ،الـي
اشــارت إىل أن تسـ وية النـ اع الفلســطيين _ اإلسـرائيل تشــكل أولويــة اسـرتاتيجية ألوروبــا ،ويف غيــاب م ــل
هذا احلل لن تكون هناإ فرصة لتسوية املشاكل االخرى يف الشرت األوسـ  ،وهلـذا السـب مـن الضـروري
اعادة الالت ف السال يف الشرت األوس (. 78
ويرى برجنسـك أن الـدور اجلديـد للواليـات املتحـدة األمريكيـة يف الشـرت األوسـ يتطلـ تغـريا جـديان
يف التتكد عل التعامل م الن اع اإلسرائيل _ الفلسطيين( . 79فاحلدي عن دمقرلـة الشـرت األوسـ يف
ظــل التــداخل الفكــري والسياس ـ بــن إس ـرائيل والواليــات املتحــدة ال حيمــل جدي ـ واضــحة مــن الواليــات
املتحــدة ،وهلــذا فــإن التحل ـ بالص ـ فة الدميوقراليــة ال يكف ـ لتســويل دعــو إس ـرائيل وال لتفســري م ــل هــذا
الــدعو ،وهــذا مــن شــتن أن يعــرض منط ـ الدميوقراليــة املشــرتكة لالهت ـ اا بســب جوان ـ مــن الدميوقراليــة
اإلسـرائيلية املتناقضـة مـ قـيو امريكيـة جوهريــة(. 60فعلـ مـدار  40عــا وخـالس سـيطرة امريكــا علـ املنطقــة
واعتماده ا املت ايد عل النف  ،تصرفت امريكـا بطريقـة أنانيـة يف الشـرت األوسـ  ،فقـد دعمـت التعـاون مـ
األنرمة الدكتاتورية وحاربت القادة الشعبين الذين قاوموا السـيطرة األمريكيـة .وخـالس هـذ الفـرتة حاولـت
امريكا إعادة نشر القيو األمريكية يف املنطقة ،فقد تدخلت امريكا حلماية االنت ابـات الدميوقراليـة يف لبنـان
ع ــام 2958و ، 2987وح ــررت الكوي ــت ع ــا  ، 2992واللق ــت العدي ــد م ــن مب ــادرات الس ــال ب ــن
العرب وإسرائيل ،وقصة تدخل واشنطن ما بعد احلرب الباردة يف الشرت األوس ـل صـراعان للتوفيـ بـن
كوفــا قــوة عرمـ وم ـ دورهــا كبطــل للحقــوت الولنيــة والفرديــة .ويف اعــادة للتفكــري مبســتقبلها يف الشــرت
األوس ا عل امريكا أن تعتمد عل االهدا الواقعية ،وإن حتافظ عل اسـبقيتها يف املنطقـة ،وإاـاد
تسوية للصراع الفلسطيين ـ ـ اإلسرائيل  .ويف الوقت نفس ا عل صناع السياسة يف امريكا ان يدركوا أن
لديهو سجالن لويالن من اخلـري يف محايـة احلريـات االساسـية يف الشـرت األوسـ  ،والـرتوي للدميوقراليـة .إن
امريكــا حباجــة إىل نرــر متعــددة اإلبعــاد حتــافظ فيهــا علـ اســبقية مصــاحلها وخــالس ذلــك عليهــا أن تــدعو
وتليــد تراثهــا اجلــدير بــاالحرتا ( . 62وهــذا يعــين أن امريكــا ا ـ عليهــا املض ـ قــدمان يف مشــروعها الشــرت
أوسط ودعو دميوقراليتها يف املنطقة.
.1تغ ر الب ئ الس اس وا هاء الحر البا د
نتيجــة افيــار االحتــاد الســوفيي وهيمنــة الواليــات املتحــدة علـ النرــا الــدو هيمنــة مطلقــة ال ينااعهــا
احــد حــع اآلن ترت ـ عل ـ ذلــك ســيادة مفــاهيو وسياســات الواليــات املتحــدة ،ويف هــذ املرحلــة تســع
 - 78ن املشروع الفرنس االملاين من اجل مستقبل مشرتإ م الشرت األوسـ  ،صـحيفة احليـاة  ،1006/7/3منشـور ضـمن
سلسلة قضايا حقوت االنسان ،كتاب غري دوري يعرب بالقضايا الفكرية حلقـوت االنسـان والدميوقراليـة ،االصـدار التاسـ  ،دار املسـتقبل
العري،مصر ،1006،ص .754
 - 79ليفن ،اناتوس ،مصدر سب ذكر  ،ص .669
 - 60مريشــامير ،جــون وج ـ ووالــت ،ســتفن ا  ،امريكــا امل تطفــة اللــوي اإلس ـرائيل وسياســة الواليــات املتحــدة اخلارجيــة ،ترمجــة
فاضل جنكر ،ط ،2العبيكان ،الرياض ،1004 ،ص .74
 - 62أورين،ميشيل ،مصدر سب ذكر  ،ص .225

545

ال دد31 :

الواليــات املتحــدة مســتغلة املتغ ـريات الدوليــة ،الســت مار هــذ الفــرص مــن اجــل تك ـريس هيمنتهــا الدوليــة
وتع يـ نفوذهــا يف املنطقــة ،ولعــل يف هــذين اهلــدفن عالقــة حمكمــة يف االدراإ السياسـ االمريكـ  ،ويقــوس
جــان بريشــنفنمان وايــر الــدفاع الفرنس ـ خــالس حــرب اخللــي ال انيــة عــن ذلــك د لقــد اســتغلت الواليــات
املتحدة افيار االحتاد السوفيي واصبحت السيدة الوحيدة ملنطقة الشرت األوس (. 61
ووضــعت مرحلــة مــا بعــد احلــرب البــاردة صــان القـرار االمريكـ امــا مرحلــة جديــدة ،فالعــدو الســوفيي
تفكك ،ليجد بعد ذلك العقل السياس االمريك فرصت يف التفرد بالنرا العامل .
أدى انته ــاء احل ــرب الب ــاردة إىل حـ ــدول انق ــالب يف املي ـ ـ ان االس ـ ـرتاتيج الع ــامل  ،حبي ـ ـ اصـ ــبحت
الواليات املتحدة القوى العرم الوحيدة يف العام ،اال أن هذا التحوس م يلثر عل هياكل النرا الدو
أو ملسسات بل اصبحت الواليات املتحدة صاحبة القوة والنفوذ والتتثري القوي عل األلالت يف السـاحة
الدوليــة ،ليــتيت ذلــك يف مقدمــة املتغ ـريات الدوليــة املــلثرة عل ـ العمــل العــري املشــرتإ( . 67ولرحــت فايــة
احلــرب البــاردة م ـ اواس االحتــاد الســوفيي وحــرب اخللــي ضــد الغ ـ و العراق ـ للكويــت ،وانتصــار الواليــات
املتحــدة عل ـ املنرومــة الســوفيتية دون حــرب ،فرصــا عديــد للمض ـ قــدمان يف تطبي ـ مشــروعها املتجــدد
للشرت األوس ( . 66وهذا ما يسمية ريتشارد ها بالعصر الراب مـن عصـور الشـرت األوسـ  ،الـي أشـرنا
إىل ثالل منها وكيف قوضت تلك العصور ،اما العصر الراب الذي جاء يف اعقـاب انتهـاء احلـرب البـاردة
وافيــار االحتــاد الســوفيي ،فقــد اتــام لألمريكيــن قــدر علـ التــتثري وحريــة يف التحــرإ بشــكل غــري مســبوت،
وانتصارهو يف معركة حتريـر الكويـت ،وانتشـارهو العسـكري الطويـل االمـد بـران وجـوان يف شـب اجل يـرة العربيـة،
وقيادة اجلهود الدبلوماسية هد أااد حل شـامل للنـ اع العـري _ اإلسـرائيل  .ويطلـ الـبعت علـ هـذ
املرحلــة تســمية الشــرت األوسـ القــد  ،الــذي بــرا فيـ العـرات كنرــا معــادي لكــن ضــعيف ،وإيـران كدولــة
اصولية لكنها مقسمة وضعيفة نسبيان ،وإسرائيل الدولـة النوويـة الوحيـدة يف املنطقـة ،كـتقوى العـ اقليمـ
يف وقت شهدت في تلك املرحلة العديـد مـن املرـاهر ،ابراهـا التقلبـات يف اسـعار الـنف  ،واسـتمرار وجـود
أنرمة عربية قمعية وصعوبة التعاي بن إسرائيل والفلسطينين وبقية العرب ،يف ظل التفوت االمريك (. 65
أدت انتهــاء احلــرب البــاردة إىل اختفــاء هــام املنــاورة االسـرتاتيجية مــا بــن الكتلتــن الشــرقية والغربيــة،
وهبــت ريــام التغيــري الــدميوقرال  ،لتعصــف مب تلــف األنرمــة الــي كانــت تســري يف فلــك االحتــاد الســوفيي،
واصبحت قضية الدميوقرالية وقضية حقوت االنسان قضايا عاملية(. 64
اما العوامل الي ادت إىل أيصاس هذا العصر إىل فايت  ،بعد اقل من عقدين ،فمنها البنيوي ومنهـا مـا
هو مستحدل ذاتيان ،حي جاء غ و العرات يف عا ، 1007الذي كان العرات السين ،من أوىل ضحايا
 - 61العفيف  ،حممود حسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .42
 - 67املصدر نفسة ،ص .41
 - 66ثابت ،امحد ،مصدر سب ذكر  ،ص .27
 - 65ها  ،ريتشارد ،مصدر سب ذكر  ،ص .50
 - 64الع ي ،سو  ،السلوإ السياس يف اجملتم العرب ،بـ ط ،دار األلفية ،املغرب ،2991 ،ص .271
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بعدما كان قويان فاعالن مبا يكف ملواجهة إيران الشيعية ،وهكذا اسـتفاقت التـوترات السـنية الشـيعية يف ظـل
هذا البلد ،وعل امتداد الشرت األوس بعدما كانـت راكـدة ،وحتـوس الصـراع مـن عـري إسـرائيل إىل عـري
_ ع ــري ،وص ـراع س ــين _ ش ــيع ،حي اخت ــذ االره ــابيون قواع ــد هل ــو يف الع ـرات ،وق ــاموا بتط ــوير تقني ــاكو
وتصديرها ،حبي اصبحت مستلة الدميوقرالية مرتبطة بفقدان االمن وفايـة التفـوت السـين هـذا مـن جهـة.
من جهة ثانية تسب غ و العرات بتقلي نفوذ الواليات املتحدة يف العام ،نتيجة لتنام الشعور املعادي
لألمريكين .فكان من س رية القدر أن تكون حرب اخللي األوىل الـي عـدت حربـان ضـرورية ،قـد شـكلت
بدايــة للعصــر االمريك ـ يف الشــرت األوس ـ  ،فيمــا جــاءت حــرب اخللــي ال انيــة ،الــي عــدت حــرب خيــار
لتنه ذلك العصـر .إىل ذلـك بـرات عوامـل اخـرى سـاتت يف فقـدان واشـنطن نفوذهـا يف املنطقـة ،ومنهـا
افيــار عمليــة الســال  ،كنتيجــة للفشــل مفاوضــات كامـ ديفيــد يف العــا  ، 1001وضــعف خليفــة ياســر
عرفـ ــات ،وصـ ــعود محـ ــا والن عـ ــة اإلس ـ ـرائيلية االحاديـ ــة ،وعـ ــد قـ ــدرة إدارة بـ ــوش عل ـ ـ مواصـ ــلة العمـ ــل
الدبلوماس  ،وهكذا خسرت الواليات املتحدة دوران فريدان ،كانت قد استطاعت من خالل أن تتواصل م
العرب واإلسرائيلين معان .عامل اخر أيضان ادى إىل انتهـاء العصـر االمريكـ  ،وهـو فشـل األنرمـة التقليديـة
يف مواجهــة تنــام االصــولية اإلســالمية ،فيمــا انترــر األمريكــان حــع وقــوع هجمــات ، 1002 /9/22
لك يتتكدوا من أن اجملتمعات املغلقة باتت تشكل احلاضنة االصـولية ،إىل ذلـك سـاتت العوملـة يف تغـري
املنطقة ،حي بات من السهل لألصـولين احلصـوس علـ التمويـل واألسـلحة واملتطـوعن ،واالفكـار ،فيمـا
ســاهو اإلعــال اجلديــد ،بعــد انتشــار الفضــائيات يف حتويــل العــام العــري إىل قريــة اقليميــة مسيســة ،حي ـ
بــدأت الشاشــات تب ـ مشــاهد العنــف وال ـدمار يف الع ـرات ،وســوء معاملــة الســجناء الع ـراقين واملســلمن
وامل س يف الضفة الغربية ،ما أدى إىل ايـادة املسـافة بـن شـعوب املنطقـة والواليـات املتحـدة ( . 63وهكـذا
باتت حكومات املنطقة تواج صعوبة يف التعاون م الواليات املتحدة الي بـدء تتثريهـا يتضـاءس ،وانعـدا
ال قــة ب الواليــات املتحــدة مــن ارع الدميقراليــة يف املنطقــة .ورمبــا اــن اليــو بصــدد تشــكيل العصــر اخلــامس
والســاد مــن عصــور الواليــات املتحــدة يف املنطقــة خصوص ـان بعــد الربي ـ العــري وتغــري ك ــري مــن األنرمــة
وظهور ما يسم بالدولة اإلسالمية دداع د بشكل غري لبيع يف املنطقة.
.4احداث  33أيلو سب مبر 1003م.
تعــد احــدال / 22أيلــوس مــن اهــو الــدواف الــي دفعــت بالواليــات املتحــدة لصــياغة والــالت مشــروع
الشرت األوس الكبري ،وميكن أن نعود إىل ما قبل االحدال ،وهو التاري الفاصـل يف توجهـات واشـنطن
اـو املنطقــة ،حيـ كانــت تـ ّـلمن اإلدارة األمريكيــة مصـاحلها مــن منطلـ عــاملن اساســن :األوس وجــود مــا
ميكــن أن نســمي اصــدقاء مق ـربن للواليــات املتحــدة باملنطقــة ،واالخــر قيــا االدارة األمريكيــة نفســها مــن
خالس اجه كا بالتغلغل حتت م اعو التعاون ومساعدة اجملتمعـات العربيـة علـ النهـوض والتنميـة يف شـكل
مــا يعــر ب ـرام املعونــة األمريكيــة وغريهــا مــن اشــكاس التــدخل املت ص ـ يف شــلون املنطقــة .امــا العامــل
 - 63ها  ،ريتشارد ،املصدر الساب  ،ص .52
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ال ــاين فبعــد وقــوع احــدال /22أيلــوس واعتقــاد األمريكيــن أن العــرب واملســلمن وراء هــذ االحــدال ميكــن
القوس أن واشنطن م تعد ت يف قدرة النرا الر ـ العـري علـ محايـة مصـاحلها وأن تتمينهـا باخلـار امـر
م يعد ادي وحد يفا حدل من اعتداءات يف سبتمرب داخـل الواليـات املتحـدة ،ومـن هنـا تصـور الفكـر
االمريك أن اسرتاتيجية االمـن القـوم االمريكـ اـ ان تسـتند علـ إحـدال تغـري جـذري يف الـنرو الـي
تعتقد افـا مسـلولة عـن تفـري مـن قـاموا بعمليـات سـبتمرب وأن الصـداقة وحـدها ال تكفـ ( . 68لتـتيت تلـك
االحــدال لتملــئ الف ـراا االمريك ـ الــذي خلف ـ االحتــاد الســوفيي عــرب عــدو جديــد اصــاب امريكــا يف عقــر
دارهـا ،واصــبع االرهــاب هــو العـدو املركـ ي ،ليرتسـ بعــد تلـك االحــدال ادراإ سياسـ امريكـ يف مراكـ
الدراســات ،قبلــت بـ اإلدارة األمريكيــة ،معلنــة حمــور ر يتهــا للشــرت األوسـ  ،ويقــو هــذا االدراإ عل ـ أن
القاعدة ه نتا لالامات الداخلية العربية ،وافا مب ابة الكرة امللتهبـة الـي القـت هـا احلكومـات العربيـة يف
وج العام الغري ،وبالتحديد الواليات املتحدة ،وأن السالم االجنع يف مواجهة االرهـاب هـو رمـ الكـرة
مرة اخرى إىل الشع العري والقيا بضغولات حقيقة من اجل تغري األوضاع ،فإصالم العام العري هو
سالم يف مواجهة االرهاب( . 69متناسن بتن امريكا لعبت دوران اكرب من دور العربية السعودية فيما يتعل
باألصــولية السياس ــية ألس ــامة ب ــن الدن ومنرمت ـ املرعب ــة ،فــاجلهود األمريكي ــة ال ــي بفــذلت حلش ــد النش ــطاء
السياســين املســلمن األتقيــاء عــرب العــام باســو اجلهــاد ضــد الشــيوعن الكفــرة يف افغانســتان كانــت ســببان
اساســيان يف النجــام البــاهر هلــذ اجلماعــات الــي ســاتت يف النهايــة بتشــكيل القاعــدة ،وحــع الــدور الــذي
لعبت ـ بلــدان م ــل الســعودية ومصــر يف املســاعد عل ـ جتنيــد م ــل هــلالء ،كــان اســتجابة لرغبــات الواليــات
املتحــدة األمريكيــة وإىل حـ نـد كبــري( . 50لتلقـ تلــك االحــدال علـ الــنرو العربيــة عبةـان اضــافيان إذ اصــبحت
متهمةن من الـدوائر األمريكيـة بتفـا مسـلولة عـن سـيادة منـاخ ثقـايف واجتمـاع وسياسـ كـان مب ابـة حاضـن
لألفكار االرهابية ومنتجة هلا( . 52وهو ما ااس قائمان إىل اآلن ،فاألنرمة السياسية العربية ه املسلولة عن
تف ـري التطــر  ،وه ـ حاضــنة للمتط ـرفن ،حــع لــو كــانوا _هــلالء املتطرفــون_ حيصــلون عل ـ دعــو دو
منرو ،اال أن الدور االكرب يق عل عات تلك األنرمة يف انتشار التطر يف املنطقة.
اضــافت احــدال /22أيلــوس ابعــادان جديــدة للصــورة االنطباعيــة الســلبية للعــرب واملســلمن يف الــذهن
الغــري ،ومــن بــن ابعادهــا أن هــلالء ميارســون االرهــاب بــداف عقيــدكو الدنيــة وختلفهــو احلضــاري(. 51وقــد
عرفت السياسة اخلارجية األمريكية تغريان دراماتيكيـان بعـد احـدال /22أيلـوس ومـن ت اعتمـاد سياسـة احلـرب
 - 68الصياد ،ابراهيو ،ماذا وراء املشروع االمريك الكبري ،البيان االماراتية5 ،مار  ،1006اعداد مرك احلـرمن ،مصـدر سـب
ذكر  ،ص .23
 - 69الصايف ،عبداجلبار املوسوي ،اإلسـال السياسـ بـن اليمـن االمريكـ وبـاراإ أوبامـا(احلـرب اسـهل مـن السـال  ،2ط،2
املرك العراق للدراسات االسرتاتيجية ،بغداد ،1009 ،ص  285ـ ـ ـ .285
 - 50تلحمـ ـ  ،ش ــبل  ،امل ــالر (امريك ــا يف الش ــرت األوسـ ـ عواقـ ـ الق ــوة وخي ــار الس ــال  ،ترمج ــة ث ــائر ديـ ـ  ،ط ،2مكتب ــة
العبيكان ،الرياض ،1005 ،ص.113
 - 52فرحات ،حممد نور ،حقوت االنسان يف عصر اهليمنة (قراء لبعت تداعيات حقوت االنسان يف الولن العري بعد احدال
 /22أيلوس  ،سلسلة قضايا فكرية ،مصدر سب ذكر  ،ص .299
 - 51النجار ،امحد حسن ،البعد االقتصادي ملشرت الشرت أوسط  ،سلسلة قضايا فكرية ،املصدر الساب  ،ص .58
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عل ـ االره ــاب(. 57واص ــبحت الوالي ــات املتح ــدة تنر ــر إىل األوض ــاع الداخلي ــة يف ع ــدد م ــن دوس الش ــرت
األوس عل افا كديد لألمن القوم االمريك عل اسا أن هذ األوضـاع تربـة خصـبة لنمـو االرهـاب
والتطر ليعلن بوش احلرب عل االرهاب بكل اشكال والل عقيدت بضرب االرهاب(. 56
أدت /22أيلوس إىل إحـدال تغـري يف الفكـر االسـرتاتيج للواليـات املتحـدة .فالواليـات املتحـدة تلـك
القوة الي بدأت يف التعامل م املنطقة العربية واإلسالمية منذ القرن التاسـ عشـر ،وشـهدت عالقاكـا مـ
املنطقة ك قافة ملحوظة يف القرن العشرين خاصة م حتوس الواليات املتحدة إىل احدى القـوى العامليـة ،ت
إىل احدى القوتن ،ومـن ت حتوهلـا إىل قطـ أوحـد يف السياسـة العامليـة .لتنبـ بعـد ذلـك مبـادرات الشـرت
األوسـ مــن الــار فكــري تبلــورت مالحمـ بعــد تلــك االحــدال ،وظهــرت مالمــع هــذا االلــار الفكــري يف
اخلطــاب السياسـ لل ـرئيس االمريكـ بــوش االبــن( . 55حيـ الق ـ الـرئيس االمريكـ جــور بــوش خطــاب
االحتاد يف19ينتير  ، 1001حتـدل فيـ عـن حمـور الشـر الـذي يضـو أيـران وكوريـا الشـمالية والعـرات ،وردد
الرئيس االمريك كالمان يشري بوضوم إىل ضرورة شن حروب وقائية ضد هـلالء( . 54وهـ مـا تفرمجـت فعـال
عل ـ االرض بــاحلرب عل ـ الع ـرات ،وقــد لــوحظ بعــد احــدال أيلــوس بشــكل واس ـ  ،اســتغالس ادارة بــوش
لكلمات ،االرهاب وحمور الشر ،من اجل احكا غل االبـواب الحتمـاالت قيـا مناقشـات ذكيـ  ،بشـتن
االسـ ـرتاتيجية األمريكي ــة ،وكون ــت ادارة ب ــوش ،تعوي ــذات لفري ــة اس ــتنبطتها م ــن العوام ــل اجلوهري ــة للتوافـ ـ
األيديولوج االمريك (. 53والي دفعت بالرئيس االمريك باحلرب علـ العـرات ، 1007فقبـل هـذا التـاري
كانت سياسة بوش اجتا العرات مبنيـ علـ اسـا العقوبـات الذكيـة الـي كانـت كـد إىل احتـواء النرـا
العراق  ،وليس اإللاحة ب  .لكن وجهة النرر تغريت بعـد احـدال /22أيلـوس ،اذ اصـبع علـ قناعـة بتنـ
ال ميكن للواليات املتحدة أن تنترر ضرب اخرى ،وأن التهديـد الـذي يفرضـ صـدا حسـن اصـبع حمـدقان،
وهـذ القناعــات احـدثت حتــوالن يف سياسـت (. 58وقلبــت أولويـات السياســة اخلارجيـة األمريكيــة ،اذ اصــبحت
القضايا األمنية ل اهلاجس االسا املعلن للسياسات الداخليـة واخلارجيـة األمريكيـة ،ومـن اجـل ذلـك مت
اســتبداس نرريــة الــردع املبنيــة علـ ت ـواان القــوى إىل نرريــة احلــرب االســتباقية ضــد اعــداء حمتملــن ،وبــذلك
حســو االمــر التـ ا افكــار ومنرــري احملــافرن اجلــدد ،بالتوجـ اــو التوسـ االحــادي ،واعــالن احلــرب علـ
االرهاب(. 59
 - 57التنري ،ري ،مصدر سب ذكر ،ص .261
 - 56العفيف  ،حممود حسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .70
 - 55املصدر نفس  ،ص .13
 - 54نصار ،هي  ،عسـكرة السياسـة األمريكيـة وقضـايا احلـرب والسـال تصـورات للمسـتقبل ،قضـايا فكريـة ،مصـدر سـب ذكـر ،
ص .703
 - 53ليفن ،اناتوس ،مصدر سب ذكر  ،ص .269
 - 58رو  ،دنس ،وللقناعات اعتباراكا :السياسية اخلارجية األمريكيـة يشـكلها القـادة واالحـدال ولـيس اللوبيـات ،مقـاس ضـمن
جمموعــة مقــاالت بعن ـوان (وجهــات نرــر حــوس النفــوذ اإلس ـرائيل يف صــياغة السياســة اخلارجيــة األمريكيــة  ،سلســلة ترمجــات ال يتونــة،
العدد ،1004 ،28ص .4
 - 59التنري ،ري ،مصدر سب ذكر  ،ص .264
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إن اسرتاتيجية احملافرن اجلدد الذين استولوا عل القرار السياس االمريك بعد احدال احلادي عشر
من سبتمرب،كد إىل اعادة تشكيل الشرت األوس وتغري ليتالء م القرن احلادي والعشرين(. 40والذي
يعــد بواب ــة اع ــادة ص ــياغة الشــرت األوس ـ بالنس ــبة للمح ــافرن اجلــدد ،مغلف ـان ومربول ـان عن ــدهو ب ــدعاوي
أيديولوجيـ ــة تتعل ـ ـ بالدمقرلـ ــة ،واقتصـ ــاد السـ ــوت ،والـ ــديكتاتوريات ،واألنرمـ ــة املارقـ ــة( . 42لتم ـ ــل تلـ ــك
االحــدال فرصــة حقيقــة هلــو وتــرواهو لفكــرة احلــرب عل ـ الع ـرات ،ألفــا ــل عامــل جــوهري مــن عوامــل
كس احلرب عل االرهاب(. 41واصرارهو عل تغري أنرمة احلكو يف الشرت األوس  ،باسرتجاع االمناط
القدمية من العقائـد والسـلوإ االمريكـ  ،ودمـ االسـت دا االنتقـائ للدمقرلـة مـ اسـرتاتيجيات تشـكلت
عل اسس الواقعية الفاشية ،وهو السبيل املرك ي يف ف احملافرن اجلدد ،منذ أن بدأ هذا التيار السياس
خــالس العصــور األوىل مــن احلــرب البــاردة ،ذلــك الــنه الــذي حيــوي الك ــري مــن الغــرور والكــذب والريــاء
مبشروع الدمقرل (. 47ذلك الفشل والرياء ترجو عل ارض الواق بعد غـ و العـرات والفشـل يف الع ـور علـ
اســلحة الــدمار الشــامل املوعــودة ،لتتحــوس الــدواف بعــد ذلــك بــدواف الدمقرلــة وحقــوت االنســان ،لتصــبع
الذريعــة املرك يــة للحــرب ،وأن الدمقرلــة ســو تشــمل دمقرلــة الشــرت األوسـ بتكملـ  ،لتتجـ الواليــات
املتحدة او سياسة دمقرلة الشرت األوس الكبري ،ولكن مبعان اخرى أوس مشوالن(. 46وقد يكـون الـنف
واستمرار تدفق للواليات املتحدة أحد تلك املعاين ،وهذا الصدد كت دونالد كاغان ،وهو احد االعضاء
املهمن يف جمموعة احملافرن اجلدد ،قائالن:د عل االغل سنحتا إىل وجود عسـكري مك ـف يف الشـرت
األوس لفرتة لويلة ،وأي تع ر لتدف النف سيلدي إىل عواق اقتصادية وخيمة ،ووجود قواتنا يف العرات
كفيل مبن أي توقف ل مدادات النفطيةد ( . 45وهلذا فقد يكون مشـروع الشـرت األوسـ كلمـة حـ يـراد
هــا بالــل ،نعــو املنطقــة حباجــة هلكــذا مشــروع ،وحباجــة إىل دمقرلــة شــاملة ،ويف الوقــت نفسـ حيتــا هــذا
املشــروع إىل اجلديــة الواضــحة ،ومصــداقية عاليــة مــن جان ـ الواليــات املتحــدة .دفاحلجــة األمريكيــة لوجــود
عسكري دائو يف منطقة الشرت األوس امر مت اقرار قبل /22أيلوسد (. 44
ليس هناإ مثة خال يف كون احلادي عشر من أيلوس ، 1002ل حمطة مهمـة يف تـاري العالقـات
الدوليـة ،ورمبـا يكمـن اخلـال فقـ يف توصـيف لبيعـة اللحرـة ،الـي ـت فيهـا االعتـداءات علـ نيويـورإ
وواشنطن يف ذلك اليو  ،حي يوجد اجتاهان يف هذا الصدد:

 - 40الشهراين ،سعد بن عل بن حممد ،اجلذور االعتقادية ل رهاب يف االصولية االجنلية ،1005 ،ص .88
 - 42املهت ــدي ،ف ـ ـرا  ،البع ــد ال ــديين يف السياس ــة اخلارجي ــة(امريك ــا منوذج ــا  ،دراس ــة لني ــل درج ــة ال ــدبلو يف الش ــلون الدولي ــة
والدبلوماسية ،املعهد العري لشلون الدولية والدبلوماسية ،سوريا ،1009 ،ص.18
 - 41مريشامير وستيفن ،مصدر سب ذكر  ،ص .223
 - 47ليفن ،اناتوس ،مصدر سب ذكر  ،ص 27وص 75و ص.291
 - 46املصدر نفسة ،ص 291وص.101
 - 45التنري ،ري ،مصدر سب ذكر  ،ص .218
 - 44املصدر نفسة ،ص.269
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األوس :يرى افا حلرـة فارقـة ادت إىل تشـكيل سياسـة خارجيـة امريكيـة جديـدة ذات معـام تلفـة عـن
تلــك الــي كانــت مــن قبــل .أمــا ال ــاين :يلكــد افــا حلرــة كاشــفة ،مبعــق أن السياســة اخلارجيــة األمريكيــة بعــد
االحدال م تكن جديدة ،فقد كانت اسس هذ السياسة موجودة بالفعل وكل مـا فعلتـ تلـك االحـدال
افا كشفت ذلك ال يف وقدمتها للعام يف صوركا احلقيقية ،خالية من حماوالت التجميل ال ائفة ،كسياسة
تنـ ع بشــد اــو اهليمنــة عل ـ مقــدرات عــام مــا بعــد احلــرب البــاردة ،وبعيــدان عــن ذلــك اخلــال فــإن تلــك
االحــدال افــت مبــا يعــر بنرريــة (االســت ناء االمريكـ  ،وقــد ادت إىل تغــري واقعـ يف السياســة اخلارجيــة
األمريكيــة .و ــل هــذا التغــري يف جــانبن ،األوس خــاص مبفهــو االمــن القــوم الــذي اصــبع غــري قــادر علـ
محايــة الــداخل االمريك ـ  ،األمــر الــذي أدى إىل تطــر السياســة األمريكيــة وســيطرة احملــافرن اجلــدد عل ـ
القرار االمريك  ،وسعيهو لتعمي اهليمنة الكونية ،وجتفيف مناب االرهاب الدو لتتمن الداخل االمريك .
اما ال اين ات االدارة األمريكية بتفسريها لتلك االحدال مبنح  ،أن تلك االحدال وقعت بسب غياب
الدميوقرالية يف دوس الشرت األوس ( . 43ومن هنا صـارت لـديها قناعـ بضـرورة تغـري الـنرو السياسـية غـري
الدميوقرالية يف هذ الدوس ،وهو ما جتل مبشروع الشرت األوس الكبري.
اذان مــا ميكــن القــوس بـ أن سياســة الواليــات املتحــدة بعــد احــدال /22أيلــوس  ، 1002وحسـ رأي
ليفن يف كتاب أمريكا بن احل والبالل ،دصاغتها وبلوركا ما يسمي بالقومية األمريكية ،وهذ القومية ه
نتــا احتــاد وانفصــاس يف آن واحــد مع ـان ،بــن قوميــة مدنيــة مســيحية تفا لي ـ ملسســة عل ـ القــيو وال وابــت
الشديدة اخلصوصية ،وتعص شوفيين مسكون بوسوا عنصريد( . 48وهلذا يعد مشروع الشرت األوس
واحلــرب عل ـ الع ـرات وافغانســتان ،ردة فعــل عل ـ تلــك االحــدال ،بتربي ـرات احلــرب عل ـ االرهــاب ونشــر
الدميوقرالي ــة وحق ــوت االنس ــان واس ــلحة ال ــدمار الش ــامل ،فتل ــك االح ــدال غ ــريت الفك ــر االس ـ ـرتاتيج
االمريك لعقـود قادمـة مـن الـ من تسـربت منهـا فلسـفة احلـرب علـ االرهـاب ومفرداكـا إىل جممـل السياسـة
األمريكية ،واعادت موضوع ربـ اإلسـال بالفاشـية .لتنـت عـن تلـك الفلسـفة األمريكيـة مشـروع دميـوقرال
شرت أوسط إلصالم اجملتمعات الشرت أوسطية وانرمتها السياسية الديكتاتورية.
المبحث الثاني :المشروع الديموقراطي االميركي للشرق األوسط
الشــك ان احلري ــة وجتس ــيدها االجتمــاع يف الدميوقرالي ــة ه ـ ج ــوهر انســانية االنس ــان ف ــردان ك ــان أو
جمتمعان ،وعالقات انسانية دولية ،وختتلف داللتها باختال املالبسات التارنيـة واالقتصـادية فهـ م تعـد
(دميــوكراتس اليونانيــة ،أي حكــو الشــع الــي حتــر العبيــد واملـرأة والرجــل الفقــري العــادي مــن االشـرتاإ يف
االنت ابات ،ولست ه جمرد (دع يعمـل دعـ ميـر يف املرحلـة األوىل لنشـتة الربجواايـة وهـ تغـ و املعاقـل
االقتصـادية املغلقــة ،فاحلريــة والدميوقراليــة ليسـتا جمــرد وســيل أو جمــرد غايــة ،بـل هـ ســريورة متصــلة متناميــة
ومعق ح إلنسانية االنسـان ،وهلـذا تـرتب احلريـة والدميوقراليـة ارتبالـان محيمـان بالتنميـة الشـاملة يف ابعادهـا
 - 43فنيس ـ  ،امحــد ،الواليــات املتحــدة وقضــية الدميوقراليــة يف الــولن العــري ،سلســلة قضــايا فكريــة ،مصــدر ســب ذكــر  ،ص
 11ـ ـ.17
 - 48ليفن،اناتوس ،مصدر سب ذكر  ،الغال اخلارج للكتاب.
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وجتلياكــا امل تلفــة املعــربة عــن االحتياجــات االساســية ل نســان(. 49وهلــذا فــتن املشــروع االمريك ـ للشــرت
األوسـ جــاء مــن ابـواب الدمقرلــة واحلريــة وإصــالم املنطقـة ،ليحــدد تلــك النـواق الــي جــاءت يف تقريــر
األمــو املتحــدة للتنميــة العربية(،احلريــة واملعرفــة و كــن النساء ،فتشــجي الدميوقراليــة واحلكــو الصــاش كــان
االسا يف ترسي املشروع االمريك  ،عن لري الرتغي بالدميقراليـة واالجنـذاب هلـا وفـ مـا يسـم اليـو
بالسياسة ا ألمريكية (بالقوة الناعمة  ،تلك القـوى الـي غابـت عـن السياسـة األمريكيـة يف فـرتة الـرئيس بـوش
االب ــن وبع ــد اح ــدال /22أيل ــوس .وهل ــذا س ــو يتن ــاوس ه ــذا املبحـ ـ مطلب ــن :املطلـ ـ األوس :تش ــجي
الدميوقرالية واحلكو الصاش لتقـويت اإلسـال الراديكـا  .املطلـ ال ـاين :القـوة الناعمـة ودورهـا يف ترسـي
املشروع الدميوقرال االمريك يف املنطقة.

املطلب األول :تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح لتقويض اإلسالم الراديكالي.

اصبحت الدميوقرالية مب ابـة حجـر اسـا للسياسـة األمريكيـة يف الشـرت األوسـ  ،وذلـك بعـد احـدال
/22أيلــوس ،لتطلـ اإلدارة األمريكيــة يف ســبيل ذلــك يف العــا ، 1001مبــادرة املشــاركة اجلديــدة يف الشــرت
األوس هد تشجي الدميوقرالية يف املنطقة ،لـت ل مـن التوجهـات التقليديـة الـي ظهـرت يف اعقـاب
تلك اهلجمـات( . 30لـتعلن االدارة األمريكيـة عـن مشـروعها بعـد ذلـك للشـرت األوسـ  ،حيـ اعلـن كـولن
بــتوس وايــر اخلارجيــة األمريكيــة مــن ملسســة الـرتال بواشــنطن يف 21ديســمرب ، 1001عــن مبادرتـ للشــرت
األوس ـ بتفــا دتتــوخ تشــجي املشــاركة الشــعبية يف العمليــة ومســاعدة امللسســات التعليميــة والرتبويــة يف
ســائر ارجــاء الشــرت األوس ـ  ،ومكافحــة االميــة ،وم ـلاارة حقــوت امل ـرأة ودعــو القطــاعن اخلــاص والعــا يف
العام العـري وحتقيـ اإلصـالحات االقتصـادية واالسـت مارية ،فضـالن عـن دفـ عجلـة التفـاهو والشـراكة بـن
شــع الواليــات املتحــدة والشــعوب العربيــةد(. 32وســاتت الن ـواق ال الثــة الــي حــددها الكتــاب العــري
لتقريــري األمــو املتحــدة حــوس التنميــة البش ـرية العربيــة 1001و 1007احلريــة واملعرفــة و كــن النســاء ،يف
خلـ الرــرو الــي كــدد املصــاش الولنيــة لكــل اعضــاء جمموعــة الــدوس ال مانيــة ،ولاملــا ت ايــد عــدد االفـراد
احملرومن من حقوقهو السياسية واالقتصادية يف املنطقة نشهد ايادة يف التطـر واالرهـاب واجلرميـة الدوليـة
واهلجرة الغري مشروعة(. 31وهلذا صـار مـن الضـروري القيـا بتغـريات دميوقراليـة يف منطقـة الشـرت األوسـ ،
وأن الواليـ ــات املتحـ ــدة سـ ــتدعو كـ ــل اجلهـ ــود اإلصـ ــالحية يف املنطقـ ــة يف الـ ــار مبـ ــادرة الشـ ــرت األوس ـ ـ
اجلديد(. 37تلك املبادرة الي كد إىل تشجي الدميوقرالية واحلكو الصاش ،تشـتمل علـ مشـاري يقصـد

 - 49العام ،حممود امن ،ال قافة والدميوقرالية واهليمنة األمريكية ،قضايا فكرية ،مصدر سب ذكر  ،ص .21
 - 30الصايف ،عبداجلبار املوسوي ،مصدر سب ذكر  ،ص155وص.603
 - 32لبي  ،ف ري ،مصدر سب ذكر ،ص .704
 - 31ن ـ ـ ـ مشـ ـ ــروع الشـ ـ ــرت األوس ـ ـ ـ الكبـ ـ ــري الـ ـ ــذي قدمت ـ ـ ـ الوالي ـ ــات املتحـ ـ ــدة يف قمـ ـ ــة الـ ـ ــدوس ال مـ ـ ــاين ،صـ ـ ــحيفة احليـ ـ ــاة
الدولية27،فربأير/شباط،1006سلسلة حقوت االنسان ،مصدر سب ذكر  ،ص .114
 - 37الصوا ،منتصر غااي ،مصدر سب ذكر  ،ص.33
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ها تقد مساعد تقنية إلدارة االنت ابـات ،وترتيـ التبـادس الربملـاين والتـدري  ،وانشـاء اكادمييـات قياديـة
انسانية وايادة اجلهود االقليمية حملاربة الفساد ،وتع ي منرمات اجملتم املدين االقليمية(. 36
فاخلطــة ال ــي تنــوي الوالي ــات املتح ــدة تطبيقهــا يف مش ــروع الشــرت األوس ـ الكب ــري ،تقــو عل ـ دع ــو
اإلصالحات والتحوالت االجتماعية وال قافية يف منطقة تد من املغرب إىل باكستان ،وستكون آثار هذ
اخلطــة حمــدودة علـ املــدى القصــريا الن األنرمــة الشــمولية تــرى أن الدميوقراليــة تشــكل كديــدان ملســتقبلها
وســتقف هــذ الــدوس عنــد حــدود الضــمانات ،والســيما واشــنطن تعــر أن أج ـراء انت ابــات بــن عشــية
وضحاها لن تلدي إىل نتائ تتف م مصاحلها ،لكن عل املدى البعيد سـتعتمد الواليـات املتحـدة علـ
تتهيــل خن ـ و ويــل حركــات دميوقراليــة لك ـ تشــارإ يف تغــري تلــك اجملتمعــات مــن الــدوس ،وينبغ ـ عل ـ
الواليــات املتحــدة أن تقــو هــذ املهمــة بتواض ـ  ،وادراإ بــتن امل ــالر بالنســبة لآلخ ـرين تفــوت امل ــالر
بالنســبة للواليــات املتحــدة ،الــي ينبغ ـ عليهــا أيضــا أن ال تقــو بتشــجي التنميــة الدميقراليــة ومســاعدكا
فق ـ  ،بــل عليهــا أن تصــغ إىل أولةــك االك ــر تــتثريان (. 35واالك ــر تــتثريان هــو املعتــدلون اصــحاب العقــوس
املستنرية.
قبــل هجمــات /22أيلــوس م تكــن الدميوقرالي ـة يف الشــرت األوس ـ ذات أولويــة عل ـ اجنــدة سياســة
الواليــات املتحــدة يف الشــرت األوس ـ  ،فقــد ع ــد بعــت الليرباليــن أن الطري ـ الوحيــد إىل الدميوقرالي ــة يف
املنطقة كان عرب الديكتاتوريات املستنرية ،عرب الطري الذي سلك كمـاس اتـاتورإ يف تركيـا ،اال أن احلكمـة
الر يــة تغــريت بعــد تلــك اهلجمــات ،فمــن الواضــع إن الوضـ احلــا يشــكل خطـران علـ مصــاش الواليــات
املتحدة( 34اونتيجة هلذا اخلطر قامت الواليات املتحدة وبناءن عل تفكري اسرتاتيج وحتليل ثقايف متعم ،
قام ــت بص ــياغة اسرتاتيجية(أبس ــتمولوجيا أي معرفي ــة ،ألوس م ــر ه ــدفها ال ـ ـرئيس إع ــادة ص ــياغة مف ــاهيو
ا إلسال الليربا  ،ودعو اجلماعات اإلسالمية الي تتبنا  ،وتشـجي املفكـرين وامل قفـن واإلسـالمن والـذين
يرفعون لواء  .واإلسال الليربا  ،يعين ب هذا االجتا من اجتاهات تيار اإلسال السياس  ،والـذي ال يـرى
تناقضا بن مبـاد اإلسـال وقـيو الليرباليـة والدميوقراليـة(. 33وهـذا بـدور سـاعد علـ منـو حركـات اإلسـال
السياس ـ وبنــاء ملسســات خرييــة داعمــة للعمــل السياس ـ اإلســالم  ،م لمــا شــج اخل ـ العلمــاين عل ـ
النهوض ،اال أن عوامل النجام م حتالف العلمانين بقدر ما حالفت اإلسالمين(. 38

 - 36ساتلو  ،روبرت ،شراكة الشرت األوس الكبري (عمل مـا يـ اس حباجـة إىل ك ـري مـن التطـوير  ،مركـ الكاشـف للدراسـات
االسرتاتيجية ،مصدر سب ذكر  ،ص .64
 - 35هــا  ،ريتشــارد ،اهلــد هــو الدميوقراليــة اإلســالمية (حتــوس يف األولويــات يف واشــنطن  ،سلســلة حقــوت االنســان ،مصــدر
سب ذكر  ،ص  247ـ ـ.246
 - 34رويــل ،مــارإ وجريشــن ،وســاتلو  ،روبــرت ،مــتات الدمقراليــة يف الشــرت األوس ـ (اإلســالميون هــو احلــل ،مل ـ ح ـوار
سياس يف املنتدى اخلاص ملعهد واشنطن ،1005،مرك الكاشف للدراسات االسرتاتيجية ،مصدر سب ذكر  ،ص .6
 - 33بينارد ،شريس ،اإلسال الدميوقرال املدين :املوارد ،االسرتاتيجيات،الشركاء ،مرك الكاشف للدراسات االسرتاتيجية ،املتاب
االسرتاتيج (، 8مصدر سب ذكرة ،1005،ص 8ـ ـ.9
 - 38الصايف ،عبداجلبار املوسوي ،مصدر سب ذكر  ،ص .275
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إن السع إىل تنريو اجملتم وانشاء حكومة مرتكـ ة علـ قـانون اسـالم  ،هـ اعرـو حت نـد أيـديولوج
تواجه ـ الوالي ــات املتحــدة الي ــو  ،إن هــد سياس ــة الوالي ــات املتحــدة ينبغ ـ أن تكــون لتق ــويت وه مي ــة
اإلســالمن الراديكــالين والــذين يعارضــون التحــدي وقــيو الدميوقراليــة .ه ـ ميتهو عــن لري ـ دم ـ وتنشــةة
ودعو ائتال واس من غري اإلسالموين ومـن املعـادين ل سـالموية( . 39فاملشـروعات األمريكيـة ل صـالم
الشــرت األوس ـ تقتض ـ التفكــري يف جمموعــة مــن األســةلة واالفرتاضــات بشــتن احلركــة اإلســالمية ودورهــا
وموقعها يف اخلريطة السياسية القادمة للمنطقة ،فمن املتوق أن تكون احلركة اإلسالمية ه القوة السياسية
الرئيسة اذا اجرت انت ابات عامة يف بلد عري أو اسالم (. 80كما حـدل يف مصـر بعـد اإللاحـة بنرـا
حممد مرس قبل اإللاحة ب أيضا .وهذا
مبارإ وصعود االخوان يف االنت ابات الرئاسية متم لة بش
هــو احــد ســلبيات التحــوس الــدميوقرال املفــاجئ الــذي ختشــا الواليــات املتحــدة ،يف اجـراء انت ابــات بــن
عشية وضحاها بعد االلاحة باألنرمة الديكتاتورية.
إن سياســة الــرتوي للدميوقراليــة يف املنطقــة تــنو ه ـ االخــرى عــن نق ـ يف الفهــو ،ذلــك أن معادل ـ
اإلصالحات الدميوقرالية باالنت ابات الربملانية تفـرتض تـ امللسسـات السياسـية الر يـة بالشـرعية الذاتيـة
بوصــفها ســاحة يســتطي فيهــا الفــاعلون الولنيــون أن يتفق ـوا حــوس املصــاش وأن يتوصــلوا إىل حلــوس حــوس
الن عات الي تواج اجملتم  ،غري أن كل ما اري يف البلدان اإلسالمية العربية وغري العربية أفريقية وآسيوية
يوح بتن لدى هذا اجملتمعات شكوكان عميقة وواسعة االنتشار من هذ السلطة السياسية الر ية(، 82هذا
فضالن عل أن الواليات املتحدة كما يقوس روبرت كيغان افا تعتمـد علـ حلفـاء ودوس غـري دميوقراليـة يف
املنطق ــة ،أته ــا مص ــر والس ــعودية ومص ــر قب ــل اإللاح ــة بنر ــا مب ــارإ ،وإن احل ــاالت ال ــي تق ــدمت فيه ــا
الدميوقرالية قادت أو رمبا تقود إىل أنرمة حكو معادية ،أو عل األقل غري متحالفة م الواليات املتحدة
األمريكية ،وأن أي انت ابات حرة ن يهة يف املنطقة ستجل يف األعو األغل اإلسالمن الراديكـالين إىل
احلك ــو أو (املتش ــددين  ،وم ي ــرتدد كيغ ــان يف الق ــوس ،أن الوالي ــات املتح ــدة ل ــن تس ــمع ب ــتن يق ـ الش ــرت
األوس يف أيدي اإلسـالمن ،وهـذا يعـود بنـا إىل أمرين،أوهلمـا :عـد دمقرلـة املنطقـة مبسـوا خشـية قـدو
اإلســالمن ،وثانيهمــا :االق ـرار بــتن لــيس مــن امللكــد أن أي توج ـ دميــوقرال ســو يقــود البلــد املعــين إىل
االنضواء التلقائ يف حلف الواليـات املتحـدة ورمبـا يفـرا أنرمـة علـ غـرار أنرمـة أمريكـا الالتينيـة وجنـوب
أفريقيا ،عل الرغو من كوفا أنرمة دميوقرالية ،لكن ال ميكن عدها حليفة للواليات املتحدة(. 81
ويع ـ ـ و معهـ ــد السـ ــال األمريك ـ ـ يف تقريـ ــر اخلـ ــاص رقـ ــو( 264لعـ ــا ، 1004سـ ــب تـ ــتخر العـ ــام
اإلسالم يف الفرص االجتماعية واحلكو الصاش الي اعطت الفرصة للمتطرفن السنين يف تع يـ نفـوذهو
 - 39ساتلو  ،روبرت ،شراكة الشرت األوس الكبري ،مصدر سب ذكر  ،ص .5
 - 80حسن ،اثري جنام ،الواق اإلسالم يف العرات وانعكاسات الفوض اخلالقة ،ثقافتنا ،العدد الساب ،جملة فصلية ثقافية عامة
تصدر عن دائرة العالقات ال قافية ،واارة ال قاف  ،1009،ص .219
 - 82املغراوي ،عبدالسال ،السياسة االجنبية األمريكية والتجديـد اإلسـالم  ،مـوج لتقريـر معهـد السـال االمريكـ  ،تقريـر خـاص
رقو  ،1004 ،246ص  .5انرر الراب http://goo.gl/y7lCKU :
 - 81احلروب خالد ،يف الفكر السياس االمريك  ،مصدر سب ذكر  ،ص .78
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خالس تلك العصور هو تفتيت السلطة الدينية يف اإلسال السين وتردد علماء الدين أو عج هو من اعادة
تفسري التعاليو اإلسالمية ،ونرراَ لعد وجود سلطة ملسسة م ل البابوية الكاثوليكية أو وألية فقي أو جهة
دينيــة ،فضـالن علـ الفوضـ يف الفتــاوى الــي يطلقهــا مــن يشــاء ،فكــل تلــك التحــديات تقــوض مــن ســلطة
امللسسات الدميوقرالية يف إقامة حكو دميوقرال صاش( . 87وإن أهـو مبـادرة ميكـن أن تقـو هـا الواليـات
املتحدة ملكافحة التطر اإلسالم تتم ل يف مساندة(التجديد اإلسالم (. 86
ا أن تنص جهود الواليات املتحدة الرامية لتحسن صوركا يف العام اإلسالم إىل أبعد من جمرد
التــتثريات عل ـ ال ـرأي العــا اإلســالم مــن خــالس حتســن االتصــاس ،فــال ميكــن أن االف ـرتاض أن املســلمن
ســيبدلون مــن م ـواقفهو اذا قامــت الواليــات املتحــدة ببســالة بتغيــري تغليــف سياســاكا وقيمهــا ،فالبــد مــن
وجــود ر يــة جديــدة واسـرتاتيجية كــربى خلدمــة املصــاش املشــرتكة بــن اجلــانبن ،واـ أن يكــون قلـ هــذ
الر ية وهذ االسرتاتيجية فكرة التجديـد اإلسـالم  ،التجديـد بواسـطة العلمـاء واملفكـرين املسـلمن الـراعن
لتحدي اجملتمعات اإلسالمية .فالتجديد كاسرتاتيجية ميكن أن حيق التماسـك بـن كوكبـة مهمـ ولكنهـا
متفرقة مـن األفكـار اإلصـالحية واإلسـالمية ،وربطهـا بربنـام سياسـ يتضـمن إصـالم قـوانن األسـرة بغيـة
اعطــاء النســاء حقوق ـان متســاوية ،ومراجعــة الكت ـ املدرســية لتــدريس حقــوت االنســان والتعدديــة الدينيــة،
وحتدي اجملتمعات اخلرييـة واملـدار اإلسـالمية والتقاليـد االستشـارية(. 85فللتجديـد أتيـة كبـرية يف حتـدي
اجمل تمعــات اإلســالمية ،اال أن هنــاإ بعــت املشــككن يف هــذ احلركــة ،ويشــريون إىل مشــكلتن :أوهلمــا أن
املبــاد القائمــة عل ـ العقيــدة ال يــرجع أن حتصــل بالــدعو السياس ـ االمريك ـ ألفــا ت ــري قضــايا دســتورية
شائك  ،وثانيهما أن حكومة الواليات املتحـدة غـري موثـوت هـا يف املنطقـة ،وأي دور أمريكـ صـريع ميكـن
أن يق ــوض برن ــام املعت ــدلن وي ــلثر يف وض ــعهو .وحقيق ــة االم ــر هات ــان املش ــكلتان يف غايـ ـ األتي ــةا ألن
اجملتمعات اإلسالمية سو ترفت أي جتديد ديين ميس العقيدة اإلسالمية برعاية أمريكية ،الن هناإ عد
ثقة بن الواليات املتحدة واجملتمعات اإلسالميةا وهذا بدور سيعقد من األمور بالنسبة للواليات املتحدة،
ألن االخري سيحاوس جاهدان لفرض الـنم األمريكـ يف الشـرت األوسـ للحفـا علـ مصـاحلها،وهذا مـا
أشار إليـ انـاتوس ليفـن بـتن الواليـات املتحـدة تبـدو مقيـد يف الشـرت األوسـ بشـكل دائـو ،وبـال امـل يف
منطقة غري مستقرة ،وعنيفة ومعادية ،ومقيد بقيدين أوهلمـا :هـو الـدفاع عـن الـنم االمريكـ يف املنطقـة،
وثانيهمــا هــو ارتبــاط الواليــات املتحــدة م ـ إس ـرائيل ،والــذي يــورط الواليــات املتحــدة يف ص ـراع قــوم م ـ

 - 87املغراوي ،عبد السال  ،املصدر الساب  ،ص .1
 - 86التجديــد اإلســالم  :ه ـ حركــة حدي ــة ،اجتماعيــة وسياســية وفكريــة متفرقــة ولكنهــا اخــذت يف النمــو ،وكــد إىل ارع
االعرا احلدي ة ،والتصدي الحتياجات احلياة احلدي ة باالسـتناد إىل التقاليـد اإلسـالمية ،وتكـون مـن اربـ جمموعـات عرضـية .2:دعـاة
اإلسال املدين وهدف ليس السلطة.1.دعاة اإلسال والدميوقرالية الي كد إىل السـلطة وال تتعـارض مـ القـيو الدميوقراليـة.7 .دعـاة
اإلصالم من داخـل اإلسـال  ،الـي تضـو الش صـيات الدنيـة وعلمـاء ديـن وامللسسـات االكادمييـة الـي تـدعوا إىل اعـادة تفسـري التعـاليو
اإلســالمية وإىل قـراءة تارنيــة ل ســال والقـران وحتــدي املعرفــة اإلســالمية.6 .اســال التحــدي ال قــايف الــي نشــتة اساسـان بــن الطوائــف
املسلمة الي تعي يف الغرب .للم يد انرر :املغراوي ،عبد السال  ،مصدر سب ذكرة.
 - 85املصدر نفسة ،ص 4و.8
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القومية العربية والتطر اإلسـالم  ،وهـو علـ مـا يبـدو سيسـتمر يف املسـتقبل(، 84وهـو االمـر نفسـ الـذي
أفقــد الواليــات املتحــدة مصــداقيتها باملنطقــة ،ورمبــا هــذا ســيلدي بالواليــات املتحــدة إىل القبــوس باحلركــات
اإلس ــالمية يف الس ــلطة اذا احرتم ــت قواع ــد اللعب ــة الدميوقرالي ــة ،وه ــذا م ــا يع ــرب عن ـ ريتش ــارد ه ــا م ــدير
الت ط ــي الس ــاب بـ ــواارة اخلارجي ــة األمريكي ــة يف حماضـ ــرة بعن ـ ـوان (ا ــو م يـ ــد م ـ ـن الدميوقرالي ــة يف العـ ــام
اإلســالم  ،وينحــو الربتــو فرنانــدي املســلوس يف شــلون الشــرت األوسـ يف واارة اخلارجيــة األمريكيــة أيضـان،
بــنفس املنح ـ حي ـ يلكــدان أن اإلدارة األمريكي ــة ال ــان اليــو م ــن ر ي ــة حركــات إس ــالمية يف الس ــلطة
بشروط معين  ،أتها القبوس بالعملية السلمية للقضـية الفلسـطينية ،والقبـوس بالتعدديـة السياسـية والفكريـة،
واحـرتا حقــوت األقليــات واحلريــات العامــة وحقــوت امل ـرأة (. 83ورمبــا حتــدي املنطقــة هــذ الطريقــة ســيكون
أســوء اخليــارات بالنســبة للواليــات املتحدة(التحــدي عل ـ يــد اإلســالمن بشــروط معينــة ولــيس املعتــدلن
الـذاتين األفا تواجهـ مشــكلة يف حتـدي املنطقــة وفـ الر يــة األمريكيـة اخلاصـة هــا ،وهـذا بــدور قـد يولــد
أنرمة سياسية حليفة للواليات املتحدة علـ غـرار تلـك األنرمـة السياسـية الـي كانـت مدعومـة مـن قبلهـا
اب ــان احل ــرب الب ــاردة وح ــع أنرم ــة معاص ــرة عل ـ غ ـرار العربي ــة الس ــعودية ودوس اخلل ــي فهـ ـ أنرم ــة غ ــري
دميوقرالية ،وتقيد احلريات الفردية والدينية بشكل كبري ،ولكنها أنرمة صديقة وحليفة للواليـات املتحـدة،
أو يــلدي ذلــك إىل حتــوس يف االس ـرتاتيجية األمريكيــة مبشــروع دمقرلــة الشــرت األوس ـ  ،وهــذا التحــوس قــد
يكون بشكل تدرا وبوسائل وآليات أك ر مقبولية لدى اجملتم العري ،وعل املدى البعيد والت ل عن
فكرة الدميوقرالية الفورية الي م تعد جمدية خصوصـان بعـد جتربـة العـرات وافغانسـتان ،وهـذا مـا اكـدت عليـة
وايــرة اخلارجيــة األمريكيــة الســابقة مــادلن أولربايــت بقوهلــا ديبــدو أن االدارة األمريكيــة تراجعــت عــن فكــرة
اإلصالم وفكرة الدميقرالية الفورية ،الي كدد االستقرار السياسـ يف املنطقـة ،وتلكـد علـ ضـرورة اعتمـاد
مبــدأ الدميوقراليــة املتدرجــة بعيــدة االمــدد وتقــوس أيض ـان دمبــا أن حرمــان الشــعوب مــن احلريــة السياســية أمــر
سـ ء ،فهـذا ال يعــين بـتن يفارسـة تلــك احلريـة ســتتيت موافقـ هلوانـاد(. 88وهــذا مـا بشـر بـ ريتشـارد هـا يف
فرضـيات احلـرب علـ اإلرهـاب ،اذ يقـوس دالبــد مـن إدراإ أن الدميوقراليــة ال تـتثري هلـا علـ أولةـك الــذين
كرسوا حياكو ل رهابد ،وان نساند الدميوقرالين الذين حافروا عل موقفهو الداع إىل ضرورة التـدر
يف اإلصالم السياس يف العام العري ،بالتوااي م اعتبار املصاش السياسية واالمنية األمريكية ،ويف نفس
السيات دع برجنسك إىل تبين الواقعية التقدمية يف السياسة اخلارجية األمريكية ،ويتيت ترتي الدميوقرالية
واإلصالم وف نررية برجنسك يف املرتبـة الرابعـة بعـد االمـن ،والقـوة االقتصـادية وجتنـ الكـوارل البيةيـة،
ويــدعو برجنســك إىل االنتقــاس التــدرا يف الدميوقراليــة بالرتغي ـ ولــيس باإلجبــار والضــغ (. 89ألن ـ ال
ميكــن فــرض الدميوقراليــة واإلصــالم مــن اخلــار وبشــكل مفــاجئ ،فالدميوقراليــة ال ميكــن أن تكــون نتاجـان
 - 84ليفن ،اناتوس،مصدر سب ذكر  ،ص .566
 - 83الصايف ،عبداجلبار املوسوي ،مصدر سب ذكر  ،ص .283
 - 88املصدر نفس  ،ص  289ـ ـ .290
 - 89املصدر نفس  ،نفس الصفحة.
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لضغ خارج  ،فالعنصر اخلارج قد يع ا التطور الدميوقرال لكن ال نلق من العد (. 90وهناإ حقيقة
يف غايـة األتيـة فيمــا يتعلـ مبصـداقية الواليــات املتحـدة وجـديتها يف سياســتها اجتـا الشـعوب العربيــةا الن
تعاملها الطويل م قادة غري دميوقرالين يف الشرت األوس  ،قد أحل الضرر مبصـداقيتها يف املنطقـة ،ومـ
أن السياسـات القائمـة علـ التغـري السياسـ واالقتصـادي واالجتمـاع يف العــام العـري قــد تشـكل ــالر
قصرية األمد عل مصاش الواليات املتحدة ،فإن تلك االخطار تستح العناء كما أن املناف لويلة األمد
لشرت أوس أك ر دميوقرالية ،واك ر تطوران اقتصاديان ،حي تفوت تلك املناف التحديات احملتملـة الـي قـد
تواجهها واشنطن يف املستقبل املنرور ( . 92فالدميوقرالية والدمقرلة األمريكية تست د كمصلحة ،وما هو
عائ ــدها االنت ــاج للوالي ــات املتح ــدة أوالن وم ــن ت النر ــر إىل الن ــات االمج ــا هل ــا بنتائجه ــا العام ــة ،ورمب ــا
تست د يف بعت االحيان حملاصرة اخلصو واإللاحة هو.
وهـذا مــا عــرب عنـ روبــرت كيغــان يف كتابـ (عـودة التــاري وفايــة األحــال بشــكل واضــع ،بــتن مســتلة
الدمقرلــة اســت دمت كــتداة حملاصــرة اخلصــو احملتملــن ،وم تكــن هــدفان لذاتـ يف اجنــدة السياســة اخلارجيــة
الغربية ،وهذا األمر أفقد تلك السياسة صدقيتها ،وأضعف مشروعات الدمقرلة احمللية عل قاعدة اكامها
بتف ــا مش ــروعات غربي ــة تنط ــوي علـ ـ أجن ــدات ال حتتفـ ـ بالدميوقرالي ــة ك ـ ـريان( 91ا ألن ال ــدعوة األمريكي ــة
لدمقرلــة العــام العــري مبشــروع الش ـراكة للتنميــة ونشــر الدميوقراليــة ،ال جنــد هلــا توظيفــا إال أفــا قــد محلــت
الك ري من الوعود والقليل من املصداقية وتضمنت عناصـر نرـر اسـتعالئية علـ خيـارات شـعوب املنطقـة،
وتناقضت م املمارسـات الرـاهرة ،ففـ عـا ، 1001وضـ أك ـر مـن 1000م قـف أمريكـ مـن تلـف
الديانات واألجنا مبناسبة الذكرى األوىل ألحدال 22أيلوس أعلنوا فيـ عـن معارضـتهو لسياسـة بالدهـو
القمعية( . 97فالواليات املتحدة األمريكية تسع بدميوقراليتها املبتكرة يف الشرت األوس إىل فرض أوضاع
وحكومات صديقة وحليفة خاضع هلا وإلسرائيل كليان( . 96فالنجام الفعل للسياسة اخلارجية األمريكية يف
الشرت األوس  ،ويف العام يتوقف عل جنام الواليات املتحدة يف اقامة عرات مستقر وم دهـر ودميـوقرال
إىل حـدان معقـوس ،كمـا يتوقـف علـ مصـري السـال الفلسـطيين ـ ـ اإلسـرائيل ( . 95وتتوقـف ايضـان علـ أاــاد
ــر ســليو للمنطقــة العربيــة بعــد الربيـ العــري وتداعياتـ السياســية وعــد االســتقرار السياسـ الــي تعيشـ
املنطقة بعد تلك األحدال ،كسوريا واليمن وليبيا فضالن عل العرات .فالعرات كان امل طـ األوس إلعـادة
رســو اخلارلــة السياســية يف الشــرت األوسـ  ،حيـ م يكــن متوقعـان بالنســبة للواليــات املتحــدة ،أن احلــرب
العراقية ستكون مستنقعان مكلفان هذا احلد( . 94أما اليو فاملنطقة العربية تعي حالة من التحديات األمنية
 - 90منيس  ،امحد ،مصدر سب ذكر ،ص.61
 - 92أولربايــت ،مــادلن ،واخــرون ،دعم ـان للدميوقراليــة العربيــة ملــاذا وكيــف ،تقريــر فري ـ عمــل مســتقل برعايــة جملــس العالقــات
اخلارجية االمريك  ،القاهرة،1005 ،ص .45
 - 91احلروب ،خالد ،يف الفكر السياس االمريك  ،مصدر سب ذكر ،ص .74
 - 97فرحات ،حممد نور ،مصدر سب ذكر  ،ص .101
 - 96لبي  ،ف ري،مصدر سب ذكر  ،ص.120
 - 95تلحم  ،شبل  ،مصدر سب ذكر  ،ص.143
 - 94مريشامير ،جون ج ووالت ،ستيفن ،مصدر سب ذكر  ،ص .219
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وعــد االســتقرار الســيما بعــد ظهــور مــا يســم بتنرــيو الدولــة اإلســالمية (داع ـ بشــكل ملفــت للنرــر
واص ـ ــبحت التح ـ ــدي االم ـ ــين والسياس ـ ـ ـ األوس يف املنطق ـ ــة ،وعلـ ـ ـ الوالي ـ ــات املتح ـ ــدة اثب ـ ــات ج ـ ــديتها
ومصداقيتها اجتا األنرمة الي انتهجت املشروع الدميوقرال أوالن ومن ت اجتا املنطقة ككل،إذا ما أرادت
الســري قــدمان يف املنطقــة ويف مشــروعها الشــرت أوســط وتقــويت اإلســال الراديكــا  ،وهــو موقــف علـ مــا
يبدو ضعيفان من جان الواليات املتحدة ملواجهة تنريودداع د واحلد من قوكو وجتفيف مناب ويلهو.
فالواليات املتحدة إذا ما أرادت ملشروعها النجام يف تشجي الدميوقرالية واحلكو الصـاش عليهـا أن ت بـت
جديتها يف تقويت ما يسم بالدولة اإلسالمية وجتفيف منابعهو الفكرية والتمويليـة ،واخـذ موقـف صـار
من أولةك الذين ميولنهو من دوس وش صيات وأنرمة سياسية واعالمية.
املطلب الثاني :القوة الناعمة ودورها يف ترسيخ املشروع الديموقراطي يف املنطقة.

فقدت الواليات املتحدة بشكل عا قدركا عل التتثري يف األحدال يف الشرت األوس  ،ويعـين ذلـك
ضــعف قــدرة أوبامــا عل ـ تشــكيل األحــدال ويفارســة نفــوذ عليهــا(. 93فبعــد قرابــة ثــالل عشــر ســن مــن
احــدال / 22أيلــوس ومااالــت الواليــات املتحــدة تفتقــر إىل اس ـرتاتيجية متكاملــة ومســتدامة جملاهــة التطــر
الــديين يف العــام اإلســالم  ،فعــد االســتقرار يف العـرات وأفغانســتان ت ــري الشــكوإ حــوس قــوة الـ خو احلــا
للحرب عل اإلرهاب ،بل إن فرص جناحـات اإلسـالمن املتشـددين يف االنت ابـات الربملانيـة تضـعف مـن
األمــل يف تشــجي الدميوقراليــة( . 98فالتحــدي واإلصــالم السياسـ ودمقرلــة الشــرت األوسـ عــن لريـ
اإلس ــال السياسـ ـ أو العلم ــاين ت ــارة ،أو ع ــن لريـ ـ اجمل ــددين ت ــارة أخ ــرى م ت ــتيت أوكاله ــا علـ ـ سياس ــة
الواليات املتحدة .فمنذ أحدال 22أيلوس لرحت ك ري من املبادرات ملواجهة التحديات الناشةة يف العام
اإلســالم وحريــت ثــالل مبــادرات منهــا يف عهــد بــوش ،وه ـ مبــادرة احلــرب عل ـ اإلرهــاب ،ومبــادرة
الش ـراكة لشــرت األوس ـ للنهــوض باإلصــالم .امــا املبــادرة ال ال ــة والــي ســتكون حمــور اهتمامنــا ه ـ محلــة
الدبلوماســية العامــة لتحســن صــورة الواليــات املتحــدة لــدى العــام ،هـ مــا تســم بــالقوة الناعمــة ،وعل ـ
الــرغو مــن أن كــل هــذ املبــادرات ميكــن أن تنــدر ضــمن مشــروع واحــد ،وهــو مشــروع الشــرت األوس ـ
األمريك مبسميات امل تلفة(. 99
يعر جوايـف نـتي القـوة يف كتابـ (القـوة الناعمـة  ،دبتفـا القـدرة علـ التـتثري يف األهـدا املطلوبـة،
وتغري سلوإ األلرا عند الضرورةد ،أمـا القـوة الناعمـة هـ دالقـدرة يف احلصـوس علـ مـا تريـد مـن خـالس
اإلقناع وليس االكـرا د وأدواكـا تتم ـل يف القـيو السياسـية وال قافيـة ،والقـدرات اإلعالميـة والتبـادس العلمـ
والفكري والسياسة اخلارجيـة القـادرة علـ مـد اجلسـور وإقامـة الـرواب والتحالفـات ،أمـا القـوة الصـلبة فهـ
تقـو علـ اإلجبـار والقسـر ،وأدواكـا هـ االمكانــات العسـكرية والقـدرة علـ فـرض العقوبـات االقتصــادية
 - 93التنري ،ري ،مصدر سب ذكر  ،ص .245
 - 98املغراوي،عبدالسال  ،مصدر سب ذكر  ،ص .1
 - 99املصدر نفس  ،ص .6
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والسياسية( . 200وقد دار حوار داخل الدوائر الر ية األمريكية حوس االسرتاتيجية الواجبة والفعالة لتحقيـ
املصاش األمريكية يف الشرت األوس  ،وهذا احلوار افرا تيارين ،التيار احملافظ املتم ل يف احلـ ب اجلمهـوري،
ويـلمن بفلســفة القـوة العســكرية واالقتصـادية لتحقيـ احلفـا علـ تلـك املصـاش ،والـي يطلـ عليهـا القــوة
الصــلبة ،عل ـ اجلان ـ اآلخــر بــرا التيــار اللي ـربا واملتم ــل يف احل ـ ب الــدميوقرال الــذي يــرى أن املصــاش
األمريكية ميكن محايتها وحتقيقها مـن خـالس تبـين القـيو األمريكيـة ونشـرها م ـل احلريـة والدميوقراليـة وحقـوت
االنســان والعالقــات االقتصــادية وهـ مــا يطلـ عليهــا بــالقوة الناعمــة ،ألفــا أقــل تكلفــة وأك ــر جناحـان مــن
القوة العسـكرية( . 202وهـذا يتطلـ حتـوالن يف السياسـة األمريكيـة مـن القـوة الصـلبة إىل القـوة الناعمـة ،ألفـا
أقــل تكلفــة وأك ــر جناعــة وإاابيــة يف النتــائ  .فــالتحوس مــن القــوة الصــلبة إىل القــوة الناعمــة يقتض ـ مــن
ال ـرئيس أوبامــا الــرتوي للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة يف العــام العــري ،وذلــك مــن خــالس الرتكي ـ عل ـ
احلكو الصاش يف املقا األوس ،املفقود حاليا يف معرو البلـدان العربيـة ،والن ـ اآلتيـة إىل احلكـو بواسـطة
االنت ابات والعملية الدميوقرالية ه املعوس عليها يف دف عجلة التنمية إىل األما  .وتلـك العمليـة ال تـتو
يف عش ــية وض ــحاها ،ب ــل تقتض ـ ص ـربان ه ــائالن يف الوق ــت ال ــذي ت ــتو في ـ ( ، 201أو م ــا أ ــا برجنس ــك ،
االنتقاس التدرا  ،والرتغي بالقوة الناعمة وليس الصلبة.
يصف نتي القوة الناعمـة بـ الل لرائـ  :أوهلمـا يفسـر القـوة الناعمـة بتفـا اهلويـة الولنيـة ،جممـل القـيو
السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية وال قافيــة اخلاصــة بتمريكــا ،القــوة الناعمــة ــل ش صــية أمريكــا اجلذابــة
وثقافتها وقيمها السياسية وملسساكا .أما الوصـف ال ـاين ،فيصـفها بتفـا وسـيلة غـري إجباريـة جتهـد الدولـة
األمريكية ،فالقوة الناعمة ه قدرة الدولة األمريكية يف احلصـوس مـا تريـد مـن االسـتمالة ال االكـرا أو دفـ
املاس ،ودعوة النا ال إجبارهو .أما الوصف ال ال الذي قدم نتي ،للقوة الناعمة ،فهو يـرى افـا شـ ء
متعلـ باهليمنـة األيديولوجيـة األمريكيـة أو اهليمنــة العامليـة،اذ تصـف القـوة الناعمــة املـدى الـذي تـدرإ عنــد
امريكــا اخالقي ـان ومعنوي ـان باعتبارهــا ال عيمــة العامليــة الشــرعية مــن قبــل الــدوس واملنرمــات والشــعوب األخــرى
الالأمريكية ،ومن أهو مصـادرها هـ القيمـة ال قافيـة الـي جتتـذب هـا االخـرين ،والقيمـة السياسـية الداخليـة
واخلارجية ( . 207أما عن القوة العسكرية وتـدخل الواليـات املتحـدة العسـكرية فيع وهـا روبـرت كيغـان بتفـا
م تكن لرغبة الواليات املتحدة ،وإمنا حلماية النرا العامل من التهديدات الي تستهد أمنـ واسـتقرار ،
واحلفــا علـ املصــاش االقتصــادية ومحايــة املـوالنن مــن األخطــار وحماربــة اإلرهــاب والــديكتاتوريات ونشــر
الدميوقرالي ــة ،ف ــاحلروب والت ــدخالت العس ــكرية للوالي ــات املتح ــدة ش ــرعية ،وإف ــا أح ــد أدوات سياس ــتها
اخلارجيــة ،ويعط ـ شــرعية للهيمنــة األمريكيــة عل ـ العــاما ألن لــوال التــدخل األمريك ـ يف تشــكيل النرــا
لكتــاب جوايــف نــتي،مرك ـ الكاشــف

 - 200نــاي،جوايــف،القــوة الناعمــة وســائل النجــام يف السياســة العامليــة ،عــرض مل ـ
للدراسات االسرتاتيجية،كت اسرتاتيجية،مصدر سب ذكرة،1020 ،ص .7
 - 202الربصان ،امحد سليو ،مصدر سب ذكر ،ص .12
 - 201التنري ،ري ،مصدر سب ذكر  ،ص  259ـ ـ .240
 - 207مريل ـ ـ ،تـ ــانر،قـ ــو ناعمـ ــة امريكيـ ــة ا امربياليـ ــة ثقافيـ ــة امريكيـ ــة ،اعـ ــداد ك ـ ـولن مـ ــويرا ،ضـ ــمن كتـ ــاب االمربيـ ــاليون اجلـ ــدد
(األيديولوجيات االمربالورية  ،ترمجة :معن االما  ،ط،2العبيكان،1008،ص .703
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الدو لكنا بصدد نرا دو تلف عما علي اليو ( . 206فانتصار املشروع الدميوقرال ودمقرلـة الشـرت
األوس  ،وانتصار الدميوقراليات وما عداها مـن األنرمـة السياسـية لـيس لرغبـة األنرمـة السياسـية يف تبـين
القيو الدميوقرالية ،ولكن ألن امريكا دولة دميوقرالية يف حد ذاكا ،وأن انتشار الدميوقرالية عامليان م حيدل
لـوال أمريكـا ،واتسـ نطـات الدميوقراليـة باتسـاع رقعـة الواليـات املتحـدة وتع يـ حريـة التجـارة بوجـ األنرمــة
الديكتاتورية والسوفيتية( . 205وعل مـا يبـدو أن أفكـار كيغـان الـي لرحهـا يف كتـاب (العـام الـذي صـنعت
يقـوس
امريكا كانت حمور اهتما أوباما والذي ابدى تتثر بتلك األفكار حي قاس أوبامـا لـ أي شـ
لــك د أن أمريكــا يف ااطــاط أو أن قوكـا التتثرييــة يف تراج ـ فهــو ال يعــر مــا لــذي يتحــدل عنـ د ويلكــد
كيغان عل قيادة الواليـات املتحـدة للنرـا العـامل بشـكل منفـرد ،بـالرغو مـن وجـود األامـاتا ألن العـام
الذي أوجدت أمريكا بعد احلرب العاملية ال انية نرا اتسو بغياب احلروب بن القوى الدولية ومنو االقتصاد
العامل  ،وتضاعف عدد الدميوقراليات(. 204لذا ما ت اس الواليات املتحدة مهمتها احلفا عل هذا النرا
الذي شـكلت وتسـاهو يف تشـكيل إىل اليـو عـرب دميوقراليتهـا املتكـررة يف الشـرت األوسـ وعمليـة إصـالم
اجملتمعات الشرت أوسطية بقوكا الصلبة تارة والناعمة تارةن أخرى .وعل ما يبدو أن كيغان يتجاهل الدعو
االمريك للدميوقرالية ،ارتب باألسا بتحقي املصلحة األمريكيةا ألفا تغافلت عـن ديكتاتوريـات أنرمـة
الش ــرت األوس ـ م ــن اج ــل احلف ــا عل ـ اس ــتقرار املنطق ــة واس ــتمرار ت ــدف ال ــنف إىل الس ــوت األمريكي ــة.
واستعرض نتي تلك العالقة بن الواليات املتحدة وأنرمة الشرت األوس الديكتاتورية وما لرء عليها من
تغـريات ،وعلـ الــرغو مــن تلــك العالقــة ،اال أن أحــدال /22أيلــوس دفعــت الواليــات املتحــدة إىل دمقرلــة
تلــك األنرمــة بــالقوة الصــلبة ،اال أن جتربــة احلــرب عل ـ الع ـرات دفعــت اإلدارة األمريكيــة بقناعــة أن التغــري
احلقيق للمنطقة حيتا إىل القوة الناعمة إىل جان وسائل أخرى(. 203
يعلقن نتي القوة الناعمة األمريكية عرب است مارها يف وظيفتن أخالقيتن :األوىل ه ختلي العام من
شـ ــرور شـ ــبكات االرهـ ــاب .امـ ــا ال انيـ ــة فه ـ ـ مسـ ــاعدة الشـ ــرت األوس ـ ـ عل ـ ـ التحـ ــدي بشـ ــكل أك ـ ــر
كفاء ( . 208ذلك التحدي الـذي يعـد ضـرورة ملحـة علـ حـد تعبـري كيغـان ،ألن عـام مـا بعـد الواليـات
املتحدة ال يعمل وال يساهو يف نشـر الدميوقراليـة ،علـ الـرغو مـن أن كيغـان يفنـد ذلـك العـام فيمـا بعـدا
الن القوة املرشحة لقيادة العام بعد الواليات املتحدة (الصن وروسيا  ،ه أنرمة ديكتاتورية تتوجس من
الدميوقراليــة خوف ـان عل ـ أنرمتهــا الديكتاتوريــة ،مســتندان بــذلك كــون هــذ القــوى عــادةن مــا تــرفت فــرض
عقوبات عل أنرمة ديكتاتورية م ل سوريا وإيران وكوريا الشمالية( . 209فروسيا والصن تا القوتان اللتان
 - 206عبــد املعطـ  ،عمــرو،عــرض لكتــاب رورت كيغــان العــام الــذي صــنعت امريكــا ،مركـ اجل يــرة للدراســات ،1027،ص .7
انرر الراب http://goo.gl/aOxge7 :
 - 205املصدر نفس ،الصفحة نفسها.
 - 204املصدر نفس ،ص.1
 - 203ناي ،جوايف،مصدر سب ذكر  ،ص.4
 - 208مريل  ،تانر ،مصدر سب ذكر  ،ص .708
 - 209عبد العال  ،عمرو ،مصدر سب ذكر  ،ص .5
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تنافس ــان الوالي ــات املتح ــدة يف املس ــتقبل م لم ــا تنب ــت ب ــذلك برجنس ــك  .وعل ـ ال ــرغو م ــن تل ـك املنافس ــة
والتنب ـلات اال أن ال ــبعت ي ــرى يف الص ــن وه ـ املرش ــع االك ــر تنافس ــيان م ــن روس ــيا للوالي ــات املتح ــدة يف
املسـتقبل ،ال ميكنهـا أن تنــافس الواليـات املتحــدة عامليـان ،ألفــا سـتواج عقبــات اقتصـادية وجيوسـرتاتيجية،
وه حمالة بقوى تنافسية عل املكانة الدولية فضالن عل ضـعف منـو االقتصـاد الصـيين ،أمـا روسـيا فعـاد نة
ما تدخل يف أامات وآخرهـا مـ أوكرانيـا وعقوبـات االحتـاد األوري ،كمـا أن اخنفـاض أسـعار الـنف احلاليـة
والعقوبات األوربية أظهرت هشاشة االقتصـاد الروسـ الـي أدت إىل تراجـ الروبـل الروسـ مقابـل الـدوالر
األمريكـ بشــكل كبــري ،ومــن ت ال ميكــن أن تكــون قطبـان منافسـان للواليــات املتحــدة ،وهــذا أيضـان مــا أكــد
علي روبرت كيغان ،الذي فند تلك التنبلات املستقبلية ،وفند أيضان مقوالت الرتاج االقتصادي األمريك ،
والقـوة العسـكرية ودحـت مقـوالت التمـدد املفـرط الـي حتـدل عنهـا بـوس كنـدي يف كتابـة (صـعود وسـقوط
القوى العرم ( . 220ايادة عل ذلك فالواليـات املتحـدة تلـك قـو تتثرييـة جذابـة (النمـوذ األخالقـ
الذي يعد أحد املصادر الناعمة لديها.
فالنموذ األخالق والقوة التتثريية واجلذابة للواليـات املتحـدة بقواهـا الناعمـة تعـد اك ـر مقبوليـة واك ـر
جناعــة مــن القــوة العســكرية يف ترســي املشــروع الــدميوقرال االمريكـ يف املنطقــةا الن ذلــك ســيبعد املنطقــة
عــن ويــالت ودمــار احلــروب ،فاملشــروع لويــل األمــد ال يــلدي إىل نتــائ ســلبية مباشــرة ،علـ العكــس مــن
التحوس الدميوقرال املفاجئ ،فالتحوس الدميوقرال التدرا يتطل ثقافة دميوقرالية وأرضي خصبة لذلك
التحـوس ،وهــذ األرضــية ميكــن كيةتهــا بوســائل الرتغيـ الناعمــة ولــيس بالقســر واإلجبــار ،ولعــل يف العـرات
وبعت دوس الربي العري جتربة واضحة من التحوس الدميوقرال املفاجئ ،وما جلب ذلك التحوس من دمار
وعد استقرار ،فنجام الواليـات املتحـدة يف الشـرت األوسـ يعتمـد علـ فهمهـا األك ـر عمقـان لـدور القـوة
الناعمة ،وتطوير تواان سليو بن القوة الناعمة والقوة الصلبة ،وإدارة القوتن بقـدر ع ِ
ـاس مـن الـوع بتوجـ
التشاب واالختال بينهما ولرت تتثري كل منهما عل األخرى ،لينت عن امت ا القوتن مـا يطلـ عليهـا
بالقوة الذكية ،وهذ يتوقف عل إدراإ اإلدارة األمريكية لألخطاء املاضية ووسائل توظيف تلك القوى فيما
بعد إذا ما أرادت النجام يف مشروعها الشرت أوسط .
الخاتمة
مات اس الواليات املتحدة األمريكية تفتقر إىل اسرتاتيجية واضحة ومستدامة يف الشرت األوس واملنطقـة
العربية .فمنذ احـدال /22أيلـوس  ، 1002ومنطقـة الشـرت األوسـ تشـهد أامـات كبـرية وعـد اسـتقرار،
فاسـرتاتيجية احلـرب علـ اإلرهـاب الــذي أعلـن عنهـا بـوش االبـن مــات اس تـدور حـوس نفسـها وكتفـا اعلنــت
فق إللقاء التهو عل اإلسال وأنرمة الشرت األوس وإسقاط نرا صدا حسن ،والسع وراء حتقي
املصـاش ،وم حتـد مـن خطـر اإلرهـاب والعمليــات اإلرهابيـة ال يف العـرات وال يف منطقـة الشـرت األوسـ بــل
علـ العكــس مــن ذلــك حيـ أصــبحت اليــو املنطقــة ســاح للعمليــات اإلرهابيــة والســيما بعــد ظهــور مــا
 - 220املصدر نفس  ،ص .4
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يســم بتنرــيو الدولــة اإلســالمية دداعـ د .كــذلك األمــر بالنســبة السـرتاتيجية الشـراكة واملبــادرة األمريكيــة
الش ــرت أوس ــطية لتنمي ــة البش ـرية ملش ــروع الش ــرت األوس ـ الكب ــري ،لتش ــجي الدميوقرالي ــة واحلك ــو الص ــاش
وتقويت اإلسال الراديكا  ،م ِ
تتت أوكالها للحد من اإلسالمن املتطرفن ،بـل علـ العكـس مـن ذلـك
أي وقــت مضـ يف ظــل غيــاب اسـرتاتيجية واضــحة
امــا فــاليو اجلماعــات املتشــددة أصــبحت أقــوى مــن ّ
جملاهــة تلــك اجلماعــات واحلــد مــن خطرهــا وجتفيــف منــاب ويلهــا ،ورمبــا أوبامــا علـ حـ حينمــا قــاسد إن
الواليات املتحدة ليس هلا اسرتاتيجية ،وليس هلا برنام حمدد حـع اآلن للعمـل وفقـ د فالواليـات املتحـدة
اليــو ختــوض حرب ـان ثالثيــة األل ـرا ضــد تنرــيو (الدولــة اإلســالمية يف الع ـرات والشــا وضــد نرــا بشــار
األســد ،فضـالن علـ القضــية النوويــة اإليرانيــة واجلــوالت التفاوضــية حــوس الربنــام النــووي اإليـراين ،فالشــرت
األوس يف حالة فوض  ،والواليات املتحدة عالقة يف الوس بن مصاش وحلفـاء ،ال ميكـن الت لـ عنهـا
وال حتويل مسارها .إال أن بالرغو مـن ذلـك سـتحاوس الواليـات املتحـدة احلفـا علـ مصـاحلها يف املنطقـة
وه قادرة عل ذلك حع يف ظل التحـديات األمنيـة الـي تواجههـا .وأن أي نتيجـة سياسـية مرتكـ ة حـوس
إجراء تغيري جذري يف املنطقة وإفاء حاالت التفش املشاهة حلالة دداع د اليـو حمكـو عليهـا بالفشـلا
ألن الشرت األوس بوتقة من ا لتعقيد واالختالس والصـراعات .وعلـ الواليـات املتحـدة أن تبقـ من رلـة
في نرران للمصاش احليوية الي أعاد الرئيس أوباما التتكيد عليها  -وه مكافحة اإلرهاب ووقف االنتشار
النــووي ودعــو احللفــاء والشــركاء وتســهيل تــدف الــنف والغــاا  -إال أنـ لــيس بإمكافــا دإصــالمد املنطقــة.
وهناإ بعت االستنتاجات الي توصلت هلا الدراسة وه :
 .2إن الواليـات املتحـدة مـا االـت تفتقـر إىل اسـرتاتيجية واضـحة يف تعاملهـا مـ قضـايا الشـرت األوسـ ،
وم تعـد تلـك ذلـك الـدور الريـادي املــلثر يف املنطقـة ،فهـ علـ مـا يبــدو غـري قـادر علـ فـرض منـ
دميوقرال معن ،فضالن عل التحدي األمين املتم ل بتنريو دداع د وضعف اسرتاتيجيتها العسكرية
ملواجهة ذلك التنريو هذا من جهة .ومن جهة اخرى ،إن الواليات املتحدة مااالت عاج ة عن حل
الصـراع الســوري واإللاحــة بــالرئيس األســد ،وفشــلها يف إخـرا ســوريا مــن فلــك إيـران وروســيا .فضـالف
عــن أن مفاوضــات واشــنطن م ـ لهـران بشــتن برنــام إيـران النــووي م ت مــر شــيةان بالنســبة للواليــات
املتحدة حلد آلن عل الرغو مـن اسـتمرار تلـك املفاوضـات .وأيضـان ضـعف املوقـف السياسـ والـدعو
العسكري األمريك أجتا العرات والتنصل عن تفعيل بنـود االتفاقيـة االسـرتاتيجية املوقعـة بـن البلـدين،
وعد جديته ا يف درء خطر تنريو دداع د ودعمها أللرا معين يف العـرات علـ حسـاب ألـرا
اخرى قد يلدي بنتائ عكسية عل الواليات املتحدة.
 .1إن الدميوقراليــة تنمــو بــب ء ،ولــيس مــن خــالس ثــورات عنيفــة ،وعل ـ واشــنطن أن تتفــادى الرغبــة يف
حتقي دميوقرالية يف شرت اوس ما ي اس غري مهيت هلا ،فاحلركات ال ورية الي تطيع بتنرمة استبدادية
غري كفلة غالبا ما جتل اىل السلطة انرمة سياسية أسوء بك ري عل الواليات املتحدة .لذلك اـ
جتن ذلك التحوس الدميوقرال املفاجئ والرتكي عل الوسـائل األخـرى ألك ـر مقبوليـة يف ارع القـيو
الدميوقرالية أو ما تسم بالقوة الناعمة.
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تش ي بعت الدراسات األمريكيـة تـتخر العـام اإلسـالم بسـب مـا أ تـ اإلسـال السـينا وذلـك
بســب تفتيــت الســلطة الدينيــة وعجـ علمــاء الــدين يف تفســري التعــاليو الدينيــة ،وعــد وجــود مرجعيــة
دينية هلو عل غـرار سـلطة البابـا الكاثوليكيـة أو وأليـة الفقيـ  ،وهـذا التشـ ي رمبـا حيمـل موضـوعية
وواقعية كبرية ،ألن جل الفصائل املنضوية حتت لواء تنريو الدولة اإلسالمية ه فصائل سنية ،وهـذا
يعد خلال كبريان يف امللسسة الدينية السنية ،وهلـذا حتـاوس الواليـات املتحـدة اليـو كسـ ثقـة السـنة َوم
مشلهو والسيما سـنة العـرات ،ولعـل مـل ر أربيـل جلمـ األلـرا السـنية امل تلفـة كـان خـري دليـل علـ
ذلكا فالواليات املتحدة اليو تدعو التقارب السين ملواجهة خطر انتشـار مـا يسـم بتنرـيو (الدولـة
اإلســالمية يف الع ـرات وســوريا وخطــر النفــوذ اإلي ـراين وغريهــا مــن دوس املنطقــة .ورمبــا هيــدان ودعم ـان
إلقامة اإلقليو السين يف العرات.
م تكن هناإ جدية واضحة يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف تقويت اإلسالمين املتشددين واحلد
مــن خطــر تلــك التنريمــات اإلرهابيــة ،فــاذا مــا أرادت الواليــات املتحــدة أن تقــوض تلــك اجلماعــات
فالبــد مــن جتفيــف منــاب ويلهــا فكري ـان ومادي ـان وفــرض العقوبــات الصــارمة عل ـ الــدوس الــي ت ــدعو
وت تعاون م تنريو دداع د م ل تركيا وبعت الدوس اخلليجية ،فالتنريو اليـو يبيـ الـنف أمـا مـرأى
العام والواليات املتحدة.
إن التحوس الفكري يف الفكر السياس واالسرتاتيج للواليات املتحدة األمريكية من القوة الصلبة إىل
القــوة الناعمــة ،جــاء لتصــحيع األخطــاء الــي ارتكبتهــا اإلدارة األمريكيــة الســابقة وعج هــا يف النجــام
لكس شعوب املنطقة.
مـ ـ ك ــل التح ــديات األمني ــة والسياس ــية وع ــد االس ــتقرار يف املنطق ــة ال ــي تواجـ ـ الوالي ــات املتح ــدة
األمريكيــة ،اال افــا جمــربة عل ـ االنغمــا يف منطقــة الشــرت األوس ـ للحفــا عل ـ مصــاحلها ومحايــة
حلفائها.
المصادر
ال :الكتب
او ً







ابو راشد ،عبد ا) امحد ،العوملة يف النرا العامل والشرت أوسطية،،ط ،2دار احلوار.2999 ،
التنري ،ري ،امريكا من الداخل (حروب من اجل النف  ،ط،2شركة املطبوعات ،بريوت.1020 ،
تلحم  ،شبل  ،امل الر (امريكا يف الشرت األوس عواق القوة وخيار السـال  ،ترمجـة ثـائر ديـ ،
ط ،2مكتبة العبيكان ،الرياض.1005 ،
جالس ،شوق  ،العوملة اهلوية واملسار،ط،2الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة.1003 ،
الرفــوع ،فيصــل عــود  ،الغــرب والص ـراع العــري الصــهيوين يف ظــل اإلســال السياس ـ ،،مرك ـ دراســات
الش ـ ـ ــرت األوس ـ ـ ـ ـ ( ،التوجه ـ ـ ــات الغربي ـ ـ ــة ا ـ ـ ــو اإلس ـ ـ ــال السياسـ ـ ـ ـ يف الش ـ ـ ــرت األوس ـ ـ ـ ـ  ،ط،2
عمان.1000،
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اك ،صالم امحد ،النرا العري والنرا الشرت أوسط ،ط ،2دار العام ال ال ،القاهرة.2995 ،
الشهراين ،سعد بن عل بن حممد ،اجلذور االعتقادية ل رهاب يف االصولية االجنلية ،بـ ط.1005 ،
الصايف ،عبداجلبار املوسوي ،اإلسال السياس بن اليمن االمريك وبـاراإ أوبامـا(احلـرب اسـهل مـن
السال  ،2ط ،2املرك العراق للدراسات االسرتاتيجية ،بغداد.1009 ،
الع ي ،سو  ،السلوإ السياس يف اجملتم العري ،بـ /ط ،دار األلفية ،املغرب.2991 ،
كوربــت ،مايكــل وكورنيــة،ميشــيل ،الــدين والسياســة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ترمجــة ايــن جنــايت
ونشتت جعفر ،2 ،مكتبة الشروت الدولية ،القاهرة ،لو اجنلو .1001 ،
ليفــن ،انــاتوس ،امريكــا بــن احل ـ والبالــل(تش ـريع القوميــة األمريكيــة  ،ترمجــة ناصــر الســعدون ،مرك ـ
دراسات الوحدة العربية ،بريوت.1008،
مريل ،تانر،قو ناعمة امريكية ا امربيالية ثقافية امريكية ،اعداد كولن مويرا ،ضمن كتاب االمربياليون
اجلدد (األيديولوجيات االمربالورية  ،ترمجة :معن االما  ،ط،2ا لعبيكان.1008،
مريشامير ،جون وج ووالت ،ستفن ا  ،امريكا امل تطفة اللوي اإلسرائيل وسياسة الواليات املتحـدة
اخلارجية ،ترمجة فاضل جنكر ،ط ،2العبيكان ،الرياض.1004 ،
ثانياً :الرسائل واالطاريح







الصوا  ،منتصر غـااي ،تـتثري احملـافرن اجلـدد علـ السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة اجتـا سـوريا مـا بعـد
اح ـ ــدال /22أيل ـ ــوس  ،1002رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري غ ـ ــري منش ـ ــور  ،جامع ـ ــة الش ـ ــرت األوس ـ ـ ـ  ،كلي ـ ــة
اآلداب،قسو العلو السياسية ،سوريا.1027،
العفيف ـ ،حممــود حســن ،مشــروع الشــرت األوس ـ الكبــري واثــر عل ـ النرــا االقليم ـ العــري ،رســالة
ماجستري غري منشور  ،جامعة االاهر ،كلية اآلداب والعلو السياسية ،غ .1021،
العيســاوي ،مي ــات منــاح  ،الرباغماتيــة يف الفكــر السياس ـ االمريك ـ املعاصــر ،رســالة ماجســتري غــري
منشور ،كلية العلو السياسية جامعة بغداد.1022 ،
املهتــدي ،ف ـرا  ،البعــد الــديين يف السياســة اخلارجيــة(امريكــا منوذجــا  ،دراســة لنيــل درجــة الــدبلو يف
الشلون الدولية والدبلوماسية ،املعهد العري لشلون الدولية والدبلوماسية ،سوريا.1009 ،

ثالثاً :البحوث والتقارير




أوريــن،ميشــيل ،فطــرية التفــام والشــرت األوس ـ (لقــد حاولــت امريكــا ولفــرت لويل ـ ان توج ـ الشــرت
األوس او القيو األمريكيـة ،لـو اجنلـو تـامي  25 ،كـانون ال ـاين  ،1003اعـداد :مركـ احلـرمن،
.http://goo.gl/EbFMss
الربصـان،امحــد ســليو ،مبــادرة الشـرت األوسـ الكبــري اإلبعــاد السياسـية واالسـرتاتيجية،مركـ الكاشــف
للدراسات االسرتاتيجية ،املتاب االسرتاتيج http://goo.gl/GaUrb6 .1006،
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أولربايت ،مـادلن ،واخـرون ،دعمـان للدميوقراليـة العربيـة ملـاذا وكيـف ،تقريـر فريـ عمـل مسـتقل برعايـة
جملس العالقات اخلارجية االمريك  ،القاهرة.1005 ،
بين ـ ــارد ،ش ـ ــريس ،اإلس ـ ــال ال ـ ــدميوقرال امل ـ ــدين :امل ـ ـوارد ،االس ـ ـرتاتيجيات،الش ـ ــركاء ،مرك ـ ـ الكاش ـ ــف
للدراسات االسرتاتيجية ،املتاب االسرتاتيج (، 8مصدر ساب .1005،
ثابت ،امحد ،الشرت األوس الكبري ،مرك الكاشف للدراسات االسرتاتيجية ،مصدر ساب .1006
احلروب ،خالد ،يف الفكر السياسـ االمريكـ اجلديـد(عـودة التـاري ورابطـة الـدميقراليات  ،املسـتقبل
العري ،مرك دراسات الوحدة العربية،العدد .1008 ،753
حسـ ــن ،اثـ ــري جنـ ــام ،الواق ـ ـ اإلسـ ــالم يف الع ـ ـرات وانعكاسـ ــات الفوض ـ ـ اخلالقـ ــة ،ثقافتنـ ــا ،العـ ــدد
الساب ،جملة فصلية ثقافية عامة تصدر عن دائرة العالقات ال قافية ،واارة ال قاف .1009،
الــداعور ،ســيد حممــد ،الشــرت األوس ـ اجلديــد مشــروع امريك ـ يرســو خريطــة جديــد ملنطقــة الشــرت
األوس الكبري ا اجلديد ،جملة اجل يرة24،مار .1006
رويــل ،مــارإ وجريشــن ،وســاتلو  ،روبــرت ،مــتات الدمقراليــة يف الشــرت األوس ـ (اإلســالميون هــو
احلـل ،مل ـ حـوار سياسـ يف املنتــدى اخلـاص ملعهــد واشـنطن،1005،مركـ الكاشـف للدراســات
االسرتاتيجية،مصدر ساب .
رو  ،دنــس ،وللقناعــات اعتباراكــا :السياســية اخلارجيــة األمريكيــة يشــكلها القــادة واالحــدال ولــيس
اللوبيــات ،مقــاس ضــمن جمموعــة مقــاالت بعن ـوان(وجهــات نرــر حــوس النفــوذ اإلس ـرائيل يف صــياغة
السياسة اخلارجية األمريكية ،سلسلة ترمجات ال يتونة ،العدد.1004 ،28
سـاتلو  ،روبــرت،شـراكة الشـرت األوسـ الكبــري (عمــل مـا يـ اس حباجــة إىل ك ـري مــن التطــوير ،مركـ
الكاشف للدراسات االسرتاتيجية ،مصدر ساب .
الصياد ،ابراهيو ،ماذا وراء املشروع االمريك الكبـري ،البيـان االماراتيـة5 ،مـار  ،1006اعـداد مركـ
احلرمن ،مصدر ساب .
العـام ،حممـود امــن ،ال قافـة والدميوقراليــة واهليمنـة األمريكيــة،قضـايا فكريــة مـن اجــل تتصـيل العقالنيــة
والدميوقراليــة واالبــداع ،سلســلة كت ـ قضــايا فكريــة ،قضــايا فكريــة لنشــر والتواي ـ  ،مكتبــة مــدبو ،
القاهرة.1005 ،
عل  ،سليو كـال  ،التواجـد العسـكري األمريكـ يف اخللـي العـري (الـدواف الرئيسـة  ،جملـة دراسـات
دولية ،جامعة بغداد ،كلية العلو السياسية ،العدد ،65بغداد.1027 ،
عب ـ ــد املعط ـ ـ  ،عم ـ ــرو ،ع ـ ــرض لكت ـ ــاب رورت كيغ ـ ــان الع ـ ــام ال ـ ــذي ص ـ ــنعت امريك ـ ــا ،مرك ـ ـ اجل ي ـ ــرة
للدراسات ،1027،انرر الراب http://goo.gl/aOxge7 :
فنيس  ،امحد ،الواليات املتحدة وقضية الدميوقرالية يف الولن العري ،سلسلة قضايا فكرية من اجـل
التتصيل والعقالنية واالبداع ،مصدر ساب .
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فرحــات ،حممــد نــور ،حقــوت االنســان يف عصــر اهليمنــة (ق ـراء لــبعت تــداعيات حقــوت االنســان يف
الولن العري بعد احدال  /22أيلوس ،سلسلة قضايا فكرية ،مصدر ساب .
لبي ـ  ،ف ــري ،النرــا العــامل اجلديــد واملبــادرات األمريكيــة لشــرت أوســطية ،قضــايا فكريــة مــن اجــل
تتصيل العقالنية والدميوقرالية واالبداع ،مصدر ساب .
املغـراوي ،عبدالســال ،السياســة االجنبيــة األمريكيــة والتجديــد اإلســالم  ،مــوج لتقريــر معهــد الســال
االمريك  ،تقرير خاص رقو  ،1004 ،246انرر الراب .http://goo.gl/y7lCKU :
املصري،امحد ،االسرتاتيجية األمريكية والشرت األوس املنط النرري والتطبيقات العملية ،جملة الفكر
االسرتاتيج العري ،العدد ،1003 ،7انرر الراب .: http://goo.gl/J8Oyuh
النجار ،امحد حسن ،البعد االقتصادي ملشرت الشـرت أوسـط  ،سلسـلة قضـايا فكريـة ،مصـدر سـب
ذكر .
نــاي،جوايــف،القــوة الناعمــة وســائل النجــام يف السياســة العامليــة ،عــرض مل ـ لكتــاب جوايــف
نتي،مرك الكاشف للدراسات االسرتاتيجية،كت اسرتاتيجية،مصدر ساب .1020،
نصار ،هي  ،عسكرة السياسة األمريكية وقضايا احلرب والسال تصـورات للمسـتقبل ،سلسـلة قضـايا
فكرية ،مصدر ساب .
نـ ـ املش ــروع الفرنسـ ـ االمل ــاين م ــن اج ــل مس ــتقبل مش ــرتإ مـ ـ الش ــرت األوسـ ـ  ،ص ــحيفة احلي ــاة
 ،1006/7/3منش ــور ض ــمن سلس ــلة قض ــايا حق ــوت االنس ــان ،كت ــاب غ ــري دوري يع ــرب بالقض ــايا
الفكرية حلقوت االنسان والدميوقرالية ،االصدار التاس  ،دار املستقبل العري،مصر.1006،
نـ مشـروع الشـرت األوسـ الكبـري الـذي قدمتـ الواليـات املتحـدة يف قمــة الـدوس ال مـاين ،صــحيفة
احلياة الدولية27 ،فربأير /شباط،1006سلسلة حقوت االنسان ،مصدر ساب .
ها ،ريتشارد ،فاية عصر الشرت األوس اجلديد ،جملـة فـورن افـريا27،تشـرين ال ـاين ،1004اعـداد
مرك احلرمن ،مصدر ساب .
ها  ،ريتشارد ،اهلد هو الدميوقرالية اإلسالمية(حتوس يف األولويات يف واشـنطن  ،سلسـلة حقـوت
االنسان ،مصدر ساب .
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