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ثقافة املواطنة وفكرة الدولة

أ. د. عبد الحسني شعبان

1- معارصة وحقوق
مل ترتّســخ، فكــرة املواطنــة يف الدولــة 
عــى  ســواًء  بعــد،  احلديثــة  العربيــة 
ــي  ــي، فه ــري أم العم ــن النظ الصعيدي
حتتــاج إىل جهــٍد كبــٍر عــى صعيــد 
الدولــة واحلكــم )الســلطة واملعارضــة(، 
ــدين  ــع امل ــات املجتم ــة إىل مؤسس إضاف
ــة  ــاب ثقاف ــرًا لغي ــواء، نظ ــٍد س ــى ح ع
ــب  ــاكل والرتاكي ــف اهلي ــة وضع املواطن
لالجتــاع  الناظمــة  واملؤّسســات 
ــي.  ــر احلكوم ــي وغ ــيايس احلكوم الس
)1(  ، وإذا كان باإلمــكان اعتبــار فكــرة 

ــة،  ــر األمهي ــري كب ــز ب ــة كمنج الدول
خصوصــًا جلهــة محايــة أرواح وممتلــكات 
واألمــن  النظــام  وحفــظ  املواطنــن، 
ــا  ــة بمعناه ــرة املواطن ــإن فك ــام، ف الع
ــة، وال  ــّور الدول ــت بتط ــث ارتبط احلدي

ــة،  ــة املاضي ــرون الثالث ــالل الق ــّيا خ س
الفكريــة  باألبعــاد  يتعّلــق  واألمــر 
ووظائفهــا  والقانونيــة  واحلقوقيــة 
واالجتاعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 

والثقافيــة الراهنــة.
ــدت  ــر اعتم ــن ع ــرن الثام ــذ الق ومن
األســاس  بالدرجــة  املواطنــة  فكــرة 
عــى بنــاء الدولــة، بأفقهــا الليــرايل 
الــذي بــّر بإعــالء قيمــة الفــرد وقيمــة 
احلّريــة، بــا فيهــا حّريــة الســوق يف إطــار 
ســيادة القانــون، وشــهد القــرن التاســع 
ــز  ــة بتعزي ــرة املواطن ــّورًا يف فك ــر تط ع
احلقــوق السياســية بعــد إقــرار احلــد 
ــكل  ــة، وبش ــوق املدني ــن احلق ــى م األدن
خــاص عنــد تطــّور مفهــوم الديمقراطية 
ــام. ــرتاع الع ــدأ االق ــول مب ــئ وقب الناش
ــن فقــد توّســعت   أمــا يف القــرن العري
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ــادئ حقــوق  ــة لتشــمل مب فكــرة املواطن
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  اإلنســان 
والثقافيــة، إضافــة إىل حقوقــه املدنيــة 
ــا  ــع فيه ــرى التوّس ــي ج ــية الت والسياس
ــوق  ــذه احلق ــدت ه ــد وج ــًا. وق تدرجيي
تأطــرًا وتقنينــًا دوليــًا بعــد التطــّور 
ــي  ــد العامل ــى الصعي ــل ع ــذي حص ال
حلقــوق  العاملــي  اإلعــالن  بإقــرار 
ــت  ــد حظي ــام 1948، وق ــان الع اإلنس
ــّيا  ــر، ال س ــام أك ــة باهت ــرة املواطن فك
دولــة  تأســيس  فكــرة  مــن  بانتقاهلــا 
ــو  ــة، وه ــة الرعاي ــز دول ــة إىل تعزي احلاي
ــي  ــة الت ــات الغربي ــهدته املجتمع ــا ش م
رصاع  بعــد  الفكــرة  فيهــا  تبلــورت 

طويــل وتراكــم كبــر.
ــواٍت  ــدان خط ــض البل ــت بع ــد خط وق
احلقــوق  تأمــن  طريــق  يف  مهّمــٍة 
واحلرّيــات املدنيــة والسياســية، وســارت 
احلقــوق  تعزيــز  يف  بعيــدًا  شــوطًا 
والثقافيــة  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 
فكــرة  وديناميكيــة  حيويــة  لتأكيــد 
ــات  ــوق واحلّري ــة احلق ــة بمزاوج املواطن
بالعدالــة، وهــو األمــر الــذي نطلــق 
ــة”، أي  ــة العضوي ــوان “املواطن ــه عن علي

املواطنــة التــي تقــوم عــى:
احلقــوق  يف  املســاواة  قاعــدة  أوالً: 
والواجبــات، وأمــام القانــون ودون متييز 

بســبب الديــن أو اللــون أو اللغــة أو 
ــي  ــأ االجتاع ــرق أو املنش ــس أو الع اجلن

أو ألي ســبب آخــر.
وثانيــًا: قاعــدة احلّريــة كقيمــة عليــا 
ال يمكــن حتقيــق احلقــوق اإلنســانية 
املدخــل  فهــي  بدوهنــا،  األخــرى 
ــوق،  ــع احلق ــة جلمي ــة الرضوري والبواب
ــيس  ــق تأس ــر وح ــق التعب ــا ح ــا فيه ب
اجلمعيــات واألحــزاب وحــق االعتقــاد 
إدارة  يف  السياســية  املشــاركة  وحــق 
املناصــب  وتــويّل  العامــة  الشــؤون 
ــة، إىل  ــات دوري ــراء انتخاب ــا، وإج العلي
حــق التمّلــك والتنقــل وعــدم التعــّرض 

إلــخ . التعذيــب...  إىل 
بجميــع  العدالــة  قاعــدة  وثالثــا- 
جوانبهــا  ويف  وأشــكاهلا،  صنوفهــا 
واالقتصاديــة  والسياســية  القانونيــة 
الفقــر  واالجتاعيــة والثقافيــة، فمــع 
هضــم  ومــع  العدالــة،  تســتقيم  ال 
ــة  ــة ناقص ــتبقى العدال ــرأة س ــوق امل حق
ــوق  ــى حق ــاوز ع ــع التج ــورة، وم ومبت
والدينيــة  اإلثنيــة  الثقافيــة  املجاميــع 
وغرهــا، ســتكون العدالــة مشــّوهة، 
ولعــّل مقاربــة فكــرة العدالــة يمكــن أن 
ــا  ــو م ــة، وه ــالل التنمي ــن خ ــق م يتحّق
ــة املســتدامة”: السياســية  نقصــده “التنمي
والثقافيــة  واالجتاعيــة  واالقتصاديــة 
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والقانونيــة والرتبويــة والصحيــة والبيئيــة 
احلّريــات  قاعــدة  إىل  املســتندة  إلــخ، 
واحلقــوق املدنيــة والسياســية، تلــك التي 
ــدرات، ال  ــة الق ــة وتنمي ــي باملعرف تغتن
ــرأة  ــوق امل ــن حق ــة وتأم ــّيا التعليمي س
و”املجاميــع الثقافيــة” وتقليــص الفوارق 
ــة. ــة االجتاعي ــق العدال ــة وحتقي الطبقي
متييــز  دون  املشــاركة  قاعــدة  رابعــًا- 
ــس أو  ــرق أو اجلن ــن أو الع ــبب الدي بس
ــي،  ــأ االجتاع ــون أو املنش ــة أو الل اللغ
يف  احلــق  دون  حقيقيــة  مواطنــة  ال  إذ 
املناصــب  تــويّل  يف  واحلــق  املشــاركة 

العليــا دون متييــز ألي اعتبــار كان.
ــذه احلقــوق يمكــن أن  وعــى أســاس ه
تتعايــش هوّيــات مصغــرة )فرعيــة( مــع 
اهلوّيــة العامــة يف إطــار مــن املســاواة 
ــة”  ــوق “األغلبي ــرتام حق ــة واح واحلري
ــة”  ــوق “األقلي ــن حق ــة، وتأم ــن جه م
مــن جهــة أخــرى، عــى أســاس التكامل 
أي  واملســاواة،  والتكافــل  والتكافــؤ 
التنــوع يف إطــار الوحــدة، وليــس التنافــر 
واالحــرتاب. لقــد ظــّل االجتــاه الســائد 
عــدم  إىل  يميــل  املهّيمنــة  الثقافــة  يف 
ــن  ــل م ــات أو التقلي ــرتام اخلصوصي اح
شــأهنا ومــن حقــوق “األقليــات”، ســواًء 
كانــت قوميــة أو دينيــة أو لغويــة أو غــر 

ذلك)2(.

أساســية  قاعــدة  احلّريــة  كانــت  وإذا 
للجيــل األّول حلقــوق اإلنســان، ال ســّيا 
ــوق،  ــة واحلق ــاواة يف الكرام ــرة املس فك
وعــدم  احليــاة  يف  احلــق  وبخاصــة 
الّلجــوء  وحــق  للتعذيــب  التعــّرض 
وعــدم  مــا  بجنســية  التمّتــع  وحــق 
ــة  ــة، إضاف ــق امللكي ــفًا، وح ــا تعس نزعه
إىل احلقــوق واحلريــات األساســية، فــإن 
ــط  ــان، ارتب ــوق اإلنس ــاين حلق ــل الث اجلي
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  باحلقــوق 
ــد  ــا يف العه ــوص عليه ــة، املنص والثقافي
اإلنســان  حلقــوق  اخلــاص  الــدويل 
الصــادر عــام 1966 والتــي تشــمل 
ــي  ــان االجتاع ــل والض ــوق العم حق
والطفــل  املــرأة  وحقــوق  والتعليــم 
واملشــاركة يف احليــاة الثقافية واالســتفادة 

مــن منجزاهتــا وغرهــا.
ــان  ــوق اإلنس ــث حلق ــل الثال ــا اجلي أم
فهــو يســتند إىل احلــق يف التنميــة واحلــق 
يف الســالم واحلــق يف بيئــة نظيفــة واحلــق 
يف االســتفادة مــن الثــورة العلميــة – 
ــع  ــل الراب ــار اجلي ــن اعتب ــة. ويمك التقني
ممثــاًل باحلــق يف الديمقراطيــة، خصوصــًا 
ــّوع  ــق يف التن ــات واحل ــراء االنتخاب بإج
ــة،  ــات اخلاص ــرتام اهلوّي ــة واح والتعّددي
احلــرب  عهــد  انتهــاء  بعــد  ســّيا  ال 
ــي  ــراع اآليديولوج ــّول ال ــاردة وحت الب
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مــن شــكل إىل شــكل آخــر باهنيــار 
دوهلــا  وتفكيــك  االشــرتاكية  الكتلــة 

ــوفيتي.  ــاد الس ــة االحت وبخاص
ــن  ــد يف تري ــس املنعق ــر باري وكان مؤمت
الثــاين )نوفمــر( 1990، قــد وضــع 
العالقــات  لشــكل  جديــدًا  أساســًا 
الدوليــة ورّســخ هــذا االجتــاه مؤمتــر 
ــد  ــو( 1991 بع ــران – يوني ــن )حزي برل
حــرب اخلليــج الثانيــة، بتأكيــد: التعّددية 
والتداوليــة وتشــكيل مركــز دائــم ملراقبــة 
ــم أن  ــوق، رغ ــة الس ــات وحّري االنتخاب
ــذة حاولــت توظيــف هــذا  القــوى املتنّف
ملصاحلهــا  اإلجيــايب  العاملــي  التوجــه 

ــة)3(. ــة الضيق األناني
ولعــّل انكســار ريــاح التغيــر التــي 
هّبــت عــى أوروبــا يف أواخــر الثانينــات 
عنــد شــواطئ البحــر املتوســط، كان 
بســبب ســعي القــوى الدوليــة املتســّيدة 
ملآرهبــا  طبقــًا  األحــداث  توجيــه  يف 
ــة دون  ــا االقتصادي ــية ومصاحله السياس
مراعــاة حلقــوق شــعوب ودول املنطقــة، 
األمــر الــذي عّطــل عمليــة التغيــر، 
ــا  ــاوالت لفرضه ــرت حم ــي ج ــك الت تل
مــن اخلــارج، ولكــن عــى نحــو مشــّوه 
ــول )  ــداث 11 أيل ــد أح ــًا بع خصوص
ــي نجــم  ــة الت ســبتمر ( 2001 اإلرهابي
عنهــا احتــالل أفغانســتان العــام 2001 

والعــراق العــام 2003.
ومثــل هــذا األمــر يطــرح فكــرة العالقــة 
اجلدليــة بــن املواطنــة والدولــة، وبقــدر 
حتقيــق هــذه املقاربــة، تكــون فكــرة 
وأساســها  الكــوين  ببعدهــا  املواطنــة 
اقرتبــت  قــد  اإلنســاين  احلقوقــي 
مــن املشــرتك اإلنســاين، مــع مراعــاة 
واإلثنيــة  الدينيــة  اخلصوصيــات 
وتداخــل  بتفاعــل  أي  واللغويــة، 
ســّيا  ال  والثقافــات،  احلضــارات 
ــار  ــة يف إط ــا اخلاص ــا بكينونته باحتفاظه
عالقتهــا العضويــة باألبعــاد الكونيــة 

. اإلنســانية 
قاعــدة  إىل  وتســتند  تقــوم  املواطنــة 
املواطــن – الفــرد الــذي ينبغــي مراعــاة 
فردانيتــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
مــع  مســاواته  يف  األســاس  حّريتــه، 
اآلخــر تســاوقًا يف البحــث عــن العدالــة، 
وتّعزيــز مبــادئ املســاواة واحلّريــة يف 
الوطنــي  االجتاعــي  املنتظــم  إطــار 
جهــة،  مــن  واالنســجام  واالئتــالف 
وتغتنيــان بالتنــّوع والتعّدديــة مــن جهــة 
ــدة  ــالل الوح ــن خ ــك م ــرى، وذل أخ
احلقــوق  يف  اإلنســاين  واالشــرتاك 
أو  باالنقســام  وليــس  والواجبــات، 

التمييــز. التشــظي أو 
ــن  ــّزز م ــة تتع ــرة املواطن ــت فك وإذا كان
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ــق  ــي وتتعّم ــا تغتن ــة، فإهن ــالل الدول خ
ــط،  ــوي وناش ــدين حي ــع م ــود جمتم بوج
ــة  ــن جه ــد م ــّوة رص ــون ق ــث يك بحي
ــة واملســاواة  لالنتهــاكات املتعّلقــة باحلرّي
واحلقــوق، ومــن جهــة أخــرى قــوة 
اقــرتاح وليــس قــوة احتجــاج فحســب، 
فّعــاالً  رشيــكًا  جيعلــه  الــذي  األمــر 
دائــرة  وتعزيــز  توســيع  يف  للدولــة 
رشوط  وتأمــن  العضويــة  املواطنــة 
اســتمرارها، ال ســّيا إذا حتوّلــت الدولــة 
مــن حاميــة إىل راعيــة)4(، مرتقيــة الســلم 
املجتمعــي واألمــن اإلنســاين، خصوصــًا 
املواطنــة  ترعــى  مؤسســات  بوجــود 
ظــّل  يف  كإنســان  واملواطــن  كإطــار، 

ــدل. ــق والع احل
ومثلــا هــي فكــرة الدولــة حديثــة جــدًا 
يف املنطقــة العربيــة، فــإن فكــرة املواطنــة 
تعتــر أكثــر حداثــة منهــا وجــاءت انبثاقًا 
عنهــا. ورغــم وجــود جتــارب “دولتيــة” 
ــة  ــارات القديم ــاهبها يف احلض ــا يش أو م
لــدول املنطقــة، وخصوصــًا حضــارة 
وادي  وحضــارة  الرافديــن،  وادي 
النيــل، وصــوالً إىل العهــد الراشــدي 
تأســيس  عنــد  أو  بعــده،  ومــا  األّول 
ــا  ــا ومراتبيته ــة بدواوينه ــة األموي الدول
ظــّل  يف  وتطــّورت  توّســعت  التــي 
ــار  ــد يف إط ــا بع ــية، وفي ــة العباس الدول

األخــرة  الفــرتة  يف  العثانيــة  الدولــة 
ــوم  ــرت بمفه ــث تأّث ــا، حي ــن تارخيه م
ــا وباألفــكار  ــة املعــارصة يف أوروب الدول
ال  احلديثــة،  والقانونيــة  الدســتورية 
ــت يف  ــي اغتن ــة الت ــرة املواطن ــّيا بفك س
القــرن العريــن، باعتبارهــا “حقــًا” مــن 

احلقــوق األساســية لإلنســان.
يف  جنينيــًا  املواطنــة  مفهــوم  كان  وإذا 
الدولــة العربيــة – اإلســالمية، فــإن هــذا 
ــي  ــّور الفقه ــع التط ــاوقًا م ــوم وتس املفه
ــدًا  ــب بع ــدويل، اكتس ــتوى ال ــى املس ع
ومنهــا  العريــة  الدولــة  يف  جديــدًا 
مــن  الرغــم  عــى  العربيــة،  الدولــة 
النواقــص والثغــرات التــي مــا تــزال 
ــدويل.  ــّور ال ــًا بالتط ــا قياس ــاين منه تع
ــة  ــق يف املواطن ــدأ احل ــّرس مب ــد تك وق
يف أواســط القــرن العريــن، خصوصــًا 
حلقــوق  العاملــي  اإلعــالن  بصــدور 
والعهديــن   1948 لعــام  اإلنســان 
باحلقــوق  اخلــاص  األول:  الدوليــن، 
ــاص  ــاين: اخل ــية، والث ــة والسياس املدني
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  باحلقــوق 
ــام 1966  ــادران يف الع ــة، الص والثقافي
والداخــالن حّيــز التنفيــذ العــام 1976، 
إضافــة إىل العديــد مــن الوثائــق الدولية، 
التــي أّكــدت: أّن لــكل فــرد يف أي مــكان 
مــن العــامل احلــق يف أن تكــون لــه صلــة 
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ــدول. ــن ال ــة م ــة بدول قانوني
ويســتخدم مصطلــح املواطنــة يف القانون 
الــدويل، الــذي يوازيــه مصطلح اجلنســية 
بالتبــادل فيــا بينهــا، حــن يتــم احلديــث 
ــة  ــق يف محاي ــخاص احل ــح األش ــن من ع
ــيٍة  ــوٍق سياس ــب حق ــا إىل جان ــٍة م دول
ركنــًا  تشــكل  التــي  تلــك  ومدنيــة، 
أساســيًا يف هوّيــة الفــرد – اإلنســان، 
ويمكــن تعريــف املواطنــة احليويــة أو 
العضويــة بأهنــا » احلصــول عــى احلقــوق 

ــة«. ــورٍة عادل ــا بص ــع هب والتمت
ــه  ــد ضمن ــة ق ــق يف املواطن وإذا كان احل
ــان  ــر حرم ــذي حظ ــدويل، ال ــون ال القان
ــيته  ــه أو جنس ــن مواطنت ــخٍص م أي ش
ــالن  ــن اإلع ــادة 15 م ــا امل ــي أّكدهت الت
العاملــي حلقــوق اإلنســان والتــي نّصــت 
عــى أن: لــكل إنســان احلــق يف احلصــول 
ــان  ــان إنس ــوز حرم ــية وال جي ــى جنس ع
ــن  ــيته وال م ــن جنس ــفيٍة م ــورٍة تعس بص
ــع  ــك مل يمن ــا، إالّ أن ذل ــه يف تغيره حق
مــن بقــاء ماليــن البــر يف مجيــع أنحــاء 
العــامل بــدون جنســية، األمــر الــذي 
ــة،  ــق يف املواطن ــدأ احل ــن مب ــص م ينتق
ــدام  ــاالت انع ــن أن ح ــر ع ــض النظ بغ
التعــارض  مــن  تنشــأ  قــد  اجلنســية 
يف القوانــن ونقــل تبعيــة اإلقليــم أو 
حــاالت الــزواج أو وجــود متييــز أو عدم 

تســجيل املواليــد أو إســقاط اجلنســية )5(.
ــامل  ــفورًا يف الع ــر س ــل األكث ــّل املث ولع
الفلســطينين  هتجــر  هــو  العــريب، 
منــذ العــام 1948 وإســقاط حّقهــم 
يف وطنهــم، وبالتــايل جعلهــم عرضــًة 
حلــاالت انعــدام اجلنســية. وال شــّك 
أن انتشــار حــاالت الالجئــن وســوء 
ــم  ــت األم ــي دفع ــي الت ــم ه أوضاعه
ــة  ــب للمفوضي ــاء مكت ــدة إىل إنش املتح
وكاالت  كإحــدى  لالجئــن  الســامية 
األمــم املتحــدة املســؤولة عنهــم وللحــد 

ــية. ــدام اجلنس ــرة انع ــن ظاه م
ــاالت  ــريب ح ــن الع ــرف الوط ــد ع وق
ــك  ــة، تل ــة املنقوص ــن املواطن ــرة م كث
جمموعــات  أو  أفــرادًا  تشــمل  التــي 
أو  حقوقهــا  هبضــم  وذلــك  بريــة، 
مــن  حرماهنــا  أو  إرادهتــا  اســتالب 
احلصــول عــى »احلــق يف اجلنســية«، 
ــن، ال  ــن العراقي ــل للمهجري ــا حص ك
ــة  ــرب العراقي ــالل احل ــّية وخ ــّيا عش س
– اإليرانيــة وقســم كبــر منهــم مــن 
األكــراد الفيليــن، إْذ انتزعــت منهــم 
يف  أمالكهــم  وصــودرت  جنســيتهم 
اإليرانيــة،  التبعيــة  بحجــة  العــراق 
أيضــًا،  إيــران  يف  هبــم  ُيعــرتف  ومل 
وطــن  ودون  جنســية  دون  فعاشــوا 
ــرى يف  ــاالت أخ ــاك ح ــة، وهن ومواطن



2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

19

أ. د. عبد احلسني شعبان

ســوريا، تلــك التــي يطلــق عليهــا اســم 
ــن  ــاحقة م ــم الس ــن« وغالبيته »املكتوم
األكــراد الســورين الذيــن مل حيصلــوا 
ــوق  ــى حق ــايل ع ــية، وبالت ــى اجلنس ع
»البــدون«  حــاالت  وأمــا  املواطنــة، 
فهــي معروفــة يف الكويــت وبعــض دول 
اخلليــج التــي حرمــت عــرات اآلالف 

مــن حقــوق املواطنــة.
إن الكثــر مــن حــاالت وإشــكاالت 
احلرمــان مــن اجلنســية يف العــامل العــريب، 
نســاًء، وال ســّيا  أو  شــملت رجــاالً 
ــب،  ــن أجان ــزواج م ــبب ال ــاء بس األبن
أو مــن فلســطينين أو أشــخاص بــال 
ــر  ــالق، األم ــاالت الط ــية أو يف ح جنس
جنســية،  بــال  األبنــاء  جعــل  الــذي 
إْذ أن الغالبيــة الســاحقة مــن قوانــن 
ــول  ــمح باحلص ــة ال تس ــدان العربي البل
ــر  ــق األم، األم ــن طري ــية ع ــى اجلنس ع
الــذي خلــق مشــاكل ال تتعّلــق باحلقــوق 
بــل  حســب،  والسياســية  املدنيــة 
ــل  ــب والعم ــم والتطبي ــق يف التعلي باحل

ــك. ــر ذل ــة، وغ واإلقام
ــات  ــن احلكوم ــد م ــت العدي ــد أدرك وق
أنــه مل يعــد بإمكاهنــا اليــوم التمّلــص 
مــن حــاالت املســاءلة بموجــب القانــون 
الــدويل بإلغــاء أو ســحب أو حجــب حق 
املواطنــة عــن األفــراد واجلاعــات الذين 

ــة  ــة حقيقي ــود عالق ــات وج ــا إثب يمكنه
وفّعالــة بينهــم وبــن بلدهــم، ســواًء عــن 
ــاء،  ــّوة« لآلب ــدم »البن ــة ال ــق رابط طري
عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن البلــدان 
ــق  ــذا احل ــب ه ــت حتج ــا زال ــة م العربي
عــن االنتســاب إىل جنســية األم، يف حــن 
أن القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان 
يعطــي مثــل هــذا احلــق، إضافــة إىل 
إمــكان احلصــول عليــه عــن طريــق 
ــوالدة«  ــّمى بـــ«األرض«، أي »ال ــا يس م
يف اإلقليــم، أو حتــى احلصــول عــى 
ــاب  ــًا أو اكتس ــه الحق ــيته ومواطنت جنس
الّطويلــة  لإلقامــة  نظــرًا  اجلنســية، 
واملســتمّرة والتقــّدم بطلب إىل الســلطات 

املســؤولة عــن ذلــك)6(.
العربيــة  النخــب  انشــغال  كان  وإذا 
بفكــرة »األّمــة اإلســالمية« أو »اجلامعــة 
اإلســالمية« يف القــرن التاســع عــر 
وربــا يف بدايــات القــرن العريــن، فــإن 
ــّزز  ــدأ يتع ــريب ب ــي الع ــاث القوم االنبع
ــة  ــة الثقافي ــدأت النخب ــث ب ــًا، حي الحق
والعلانيــة،  اإلســالمية  والتنويريــة 
ــة  ــن الدول ــة ع ــرة احلديث ــام بالفك االهت
ــا  ــد مظاهره ــة أح ــر املواطن ــي تعت الت
األساسية، فالشــعب واحلكومة واألرض 
وعنــارص  الدولــة  أركان  والســيادة 
وجودهــا، التــي تســتقيم وتتعــّزز يف ظــّل 
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ــس  ــات وتكري ــوق واحلرّي ــرتام احلق اح
مبــدأ املســاواة الكاملــة واملواطنــة التاّمــة 

ــون. ــيادة القان ــار س يف إط
وباإلمــكان القــول إن املوقــف الــذي 
احلديثــة  العربيــة  الدولــة  حكــم 
كان  التقليــدي  األبــوي  وجمتمعهــا 
قــارصًا واســتعالئيًا يف نظرتــه إىل املواطنة 
أعاقــت  النّظــرة  وهــذه  و«األقلّيــة«، 
ترســيخ ســلطة الدولــة، فـ«األقليــة« 
وجهــة  حســب  دينيــة  أو  قوميــة 
ــرة« أو  ــون »متآم ــد تك ــذه، ق ــر ه النظ
ــّرف«  ــر »م ــا غ ــة« أو تارخيه »انفصالي
ــن كــوارث األمــة« أو  ــؤولة ع أو »مس
غــر ذلــك مــن األفــكار الســائدة التــي 
تأخــذ األمــور باجلملــة وعــى نحــو 
ــا  ــن جوهره ــث ع ــطحي، دون احلدي س
ال ســّيا: احلقــوق واملســاواة واحلّريــة 
ــة  ــة العضوي ــرص واملواطن ــؤ الف وتكاف
وقــد  العــدل.  قاعــدة  عــى  القائمــة 
أضعفــت هــذه النظــرة مــن مفهــوم 
املواطنــة، خصوصــًا يف ظــل ضغــوط 
ــة،  ــل الدول ــة لتشــكيالت مــا قب اجتاعي
وهــي يف الغالــب مســنودة باملؤسســة 
التقليديــة العشــائرية والدينيــة يف الكثــر 

ــان. مــن األحي
احلديثــة  العربيــة  الدولــة  واســتندت 
ــة«  ــى يف إطــار مــا يســّمى بـ«األغلبي حت

ــى  ــة« ع ــب »األقلوّي ــض النخ ــى بع ع
مــن  الســاحقة  األغلبيــة  حســاب 
دوالً  أصبحــت  ولذلــك  الشــعب، 
ســّيا  ال  »تســّلطية«،  أو  »ســلطوية« 
وهتميــش  املســاواة  مبــادئ  بغيــاب 
»املجاميــع الثقافيــة« وحجبهــا عــن حــق 
املشــاركة، واهليمنــة عــى »األغلبيــة« 
ــتعاضة  ــم، واالس ــن احلك ــا ع وإبعاده
عــى  ضئيلــة،  بأقلويــة  ذلــك  عــن 

املواطنــة. مبــدأ  حســاب 
مــن  يعــاين  العــريب  املجتمــع  وظــّل 
املــوروث الســلبي بــا فيــه الدينــي الــذي 
سياســيًا  لتوظيفــه  حمــاوالت  جــرت 
املســاواة  فكــرة  تطــّور  مــن  بالضــّد 
ــة  ــوالً للمواطن ــة، وص ــة والعدال واحلّري
املواطنــة  باجتــاه  والتاّمــة  الكاملــة 
خصوصــًا  الديناميكيــة،  أو  العضويــة 
يف النظــرة الدونيــة إىل املــرأة، وعــدم 
ــة  ــية والفكري ــة السياس ــرار بالتعّددي اإلق
واالجتاعيــة والقوميــة والدينيــة، األمــر 
الــذي ينتقــص مــن مبــدأ املواطنــة . 

التاريــخ   : والدولــة  املواطنــة    -2
القانــوين

يعــود جــذر كلمــة املواطنــة إىل الوطــن، 
ــًا أو  ــون ملتبس ــكاد يك ــر ي ــذا األخ وه
ــة  ــة، فالدول ــوم الدول ــع مفه ــًا م متاهي
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واملؤسســايت  التنفيــذي  اإلطــار  هــي 
ــن  ــف ع ــي ختتل ــع فه ــن، وبالطب للوط
بمعنــى  احلكومــة  أو  احلكــم  نظــام 

الســلطة.
ــذي  ــرايف ال ــد” اجلغ ــو “املّتح ــن ه الوط
ــة  ــة، قومي ــات بري ــه جمموع ــش في تعي
متنوعــة  ولغويــة  وســاللية  ودينيــة 
يســكن  )شــعبًا(  هنــاك  أي  وخمتلفــة. 
يف أرض )اإلقليــم( ولديــه ســلطة أي 
ــه  ــيادة، أي بحق ــع بالس ــة( ويتمت )حكوم
ــوم  ــذا املفه ــه. وه ــه بنفس ــم نفس يف حك

أقــرب إىل فكــرة الدولــة العريــة. 
والوطــن هبــذا املعنــى ليــس عالقــة عابرة 
ــا هــو جمموعــة  ــة، وإن ــة أو مؤقت أو ظرفي
العالقــات اإلنســانية والعاطفيــة والثقافية 
ــة  ــة معّين ــار هوّي ــّددة يف إط ــة املح واملادي
ــّد أن  ــان ال ب ــكل إنس ــًا، ف ــًا وأفقي عمودي
يولــد يف وطــن أو أن يكــون موجــودًا فيــه 
أو منتميــًا إليــه، ولكــن اإلنســان ال يولــد 
مواطنــًا، بل يكتســب هــذه الصفــة داخل 
جمتمعــه ويف إطــار حــدود مــا نطلــق عليــه 
ــالل  ــن خ ــث م ــوم احلدي ــة باملفه الدول
ــة  ــادئ احلّري ــى مب ــادًا ع ــاركته واعت مش

ــة. ــاواة والعدال واملس
ــة املطــاف هــي جممــوع  ــة يف هناي واملواطن
احلقوقيــة  واملعايــر  اإلنســانية  القيــم 
والقانونيــة املدنية واالجتاعية والسياســية 

ــي  ــة، الت ــة والديني ــة والثقافي واالقتصادي
ــع  ــراط يف جمتم ــن االنخ ــرد م ــن الف متّك
والتفاعــل معــه إجيابــًا واملشــاركة يف إدارة 
شــؤونه، وهــو مــا نطلــق عليــه مصطلــح 

ــة)7(. ــة العضوي املواطن
يرتبــط  الــذي  اجلنســية  مفهــوم  أمــا 
قانونيــة  رابطــة  بوصفهــا  باملواطنــة 
ــي  ــن الوطن ــز ب ــية وأداة للتميي وسياس
واألجنبــي، فلــم يظهــر إالّ يف وقــت 
متأخــر ويرجعــه البعــض إىل بدايــة القرن 
التاســع عــر)8(، وقــد تعاظــم االهتــام 
بذلــك بتوفــر احلايــة الفعالــة لألفــراد.
وإذا كانــت الرابطــة بــن الفــرد واجلاعــة 
ــة أو  ــارات ديني ــى اعتب ــوم ع ــابقًا تق س
ــة”  ــول معين ــن أص ــدار م ــة “انح تارخيي
ــورة  ــة بص ــة جغرافي ــة يف رقع أو اإلقام
ــذت  ــة اخت ــإن العالق ــم، ف ــتقرار دائ اس
شــكاًل آخــر يف الدولــة احلديثــة، ال ســّيا 

ــة. ــرة املواطن ــار فك يف إط
ففــي العهــود القديمــة كانــت األرسة 
هــي التــي متثــل اخلليــة أو الوحــدة التــي 
جيتمــع يف نطاقهــا األفــراد، وعــن طريــق 
ــة  ــرة أو القبيل ــأ العش ــع األرس تنش جتم
التــي جتمــع األصــول العائليــة والديانــة 

ــتقرار. واالس
فهــو  ســابقًا  األجنبــي  مفهــوم  أمــا 
ــًا،  ــي حالي ــوم األجنب ــن مفه ــف ع خيتل
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ففــي تلــك العهــود كان مفهــوم األجنبي 
هــو كل مــن ال يرتبــط مــع أفــراد القبيلــة 
أو العشــرة بالعوامــل املذكــورة، ممــا كان 
ــل  ــتحق القت ــدوًا يس ــاره ع ــن اعتب يمك
ــت  ــاده، وظّل ــتوجب إبع ــًا يس أو خص
ســائدة  العرقيــة  واألســس  العوامــل 
ــل  ــائر أو القبائ ــاع العش ــد اجت ــى بع حت
ــخص أو  ــا ش ــدة حيكمه ــة واح يف مدين
جمموعــة أشــخاص كــا هــو شــأن أثينــا 
وســبارطة، وإذا مــا أردنــا العــودة إىل 
ــث يف  ــن البح ــك، فيمك ــن ذل ــد م أبع
احلضــارات القديمــة، ســواء يف بــالد 
الرافديــن أو يف بــالد النيــل أو احلضــارة 
الصينيــة القديمــة واحلضــارة اهلنديــة 

ــا. ــة، أو غره القديم
ــون  ــع أفالط ــن” خيض ــاب “القوان يف كت
القانــون لصالــح املجتمــع أكثــر ممــا 
خيضعــه لألخــالق الســامية املجــّردة. أما 
ــه  ــة”، فإن ــه “السياس ــي كتاب ــطو فف أرس
ــن  ــون القوان ــى رضورة أن تك ــد ع يؤك

ــة”)9(. ــع الدول ــم “جمتم ــيدة وتالئ رش
كان املواطنــون يف بعــض املــدن اليونانيــة 
أمــام  املســاواة  بحقــوق  يتمتعــون 
القانــون Isnomia واحــرتام متعــادل 
ــاوية  ــوق متس ــع Isotimia وحق للجمي
هــي  وتلكــم   ،Isogoria التغيــر  يف 
أصبحــت  التــي  األساســية  احلقــوق 

معروفــة يف عاملنــا املعــارص)10(.
لكــن ذلــك مل يمنــع التمييــز بــن الســادة 
والعبيــد  املواطنــون  وهــم  )النبــالء( 
ــد.  ــون أو اجلن ــي املحارب ــة ه ــة ثالث وفئ
ــى  ــم ع ــون بتفوقه ــد اليوناني ــد اعتق وق
ســائر الشــعوب لذلــك كانــت احلــروب 
ــع  ــة م ــاس العالق ــي أس ــات ه والفتوح

ــي. ــر، األجنب ــر، اآلخ الغ
أمــا الرواقيــون وهــم الذيــن اهتمــوا 
بالكــون واألخــوة العامليــة فقــد حاولــوا 
أن يربطــوا هــذه “احلقــوق” بعقــل الكائن 
ــز. ــم التميي ــة لتحجي ــري، يف حماول الب

ــز  ــد كان التميي ــاين فق ــد الروم ويف العه
ــف: ــة طوائ ــن ثالث ب

مــن  الرومــان  املواطنــون، وهــم   -1
اإلمراطوريــة. عاصمــة  ســكان 

رومــا،  مدينــة  خــارج  الرومــان   -2
الالتينيــون، وإن كان  ويطلــق عليهــم 
املدنيــة  باحلقــوق  التمتــع  حــق  هلــم 
ــى  ــف ع ــر يتوق ــية، إالّ أن األم والسياس

. جتنيســهم
ــرة أو طائفــة األجانــب، وهــم  3- الراب
ســكان املناطــق املحتلــة الذيــن خيضعون 
فهــؤالء  الرومانيــة،  لإلمراطوريــة 
يتبعــون لقانــون خــاص هبــم يســمى 
قانــون الشــعوب Jus Gentium وهــو 
يعتر اســتمرارًا لفكــرة القانــون الطبيعي 
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ــن  ــيرون م ــها ش ــي اقتبس ــة الت اليوناني
ــدأ  ــى مب ــد ع ــة، بالتأكي ــفة الرواقي الفلس
ــه)11(  ــق حق ــاء كل ذي ح ــة وإعط العدال
ــا الشــعوب  ويف الواقــع فلــم يكــن رعاي

ــة. ــة قانوني ــة محاي ــون بأي يتمتع
تفّتــت  الوســطى وبعــد  القــرون  ويف 
ــت  ــاين، لعب ــاين – الروم ــع اليون املجتم
دورًا  وتنظيمهــا  بإمكانياهتــا  الكنيســة 
ــال  ــث ق ــع، حي ــم املجتم ــرًا يف تنظي كب
القديــس أوغســطن الــذي عــاش يف 
القــرن اخلامــس، وأنتــج أعــاالً متميــزة 
ــة  ــد يف دول ــة” ال توج ــة احلق أن “العدال
و   Concordia بــن  مميــزًا  ملحــدة، 

ــق”. ــة واحل ــن “العدال Justicia أي ب
وخــالل فــرتة هيمنــة اإلقطــاع ازداد 
ارتبــاط الفــرد بــاألرض بحيــث أصبــح 
التــي  لإلقطاعيــة  تابعــًا  الشــخص 
ــك  ــي يمل ــيد إقطاع ــر أو س حيكمهــا أم
األرض ومــن عليهــا. ففــي هــذه احلالــة 
ــن  ــائدًا ب ــذي كان س ــز ال ــى التميي اختف
ــث  ــي، حي ــي واألجنب ــن أو الوطن املواط
كانــت ســلطة اإلقطاعــي تنســحب عــى 
ــم  ــا، وكان حك ــة بكامله ــكان املقاطع س
كل أجنبــي أن يغادرهــا خــالل فــرتة 
ــي،  ــن اإلقطاع ــر م ــب أم ــددة بموج حم
لكــن األمــر اختــذ منحــًى آخــر بصعــود 
ــام  ــت النظ ــي ألغ ــة الت ــة امللكي األنظم

األشــخاص  وأصبــح  اإلقطاعــي، 
يرتبطــون بامللــك الــذي يعتــر حاميهــم 
واملدافــع عنهــم، يف حــن كانــوا يدفعــون 
الفــروض  ويــؤدون  الرضائــب  لــه 
ــو  ــى نح ــخصه ع ــن بش ــة، مرتبط العام
دائــم وأبــدي ال انفصــام فيــه. وقــد 
اتســم عــر النهضــة وبخاصــة القرنــن 
الســادس عــر والســابع عــر باتســاع 
والقانــوين  الســيايس  الفكــر  ســاحة 
ملفكريــن كبــار مثــل جــان بــودان يف 
ــدا  فرنســا وهوغــو غروشــيوس يف هولن

ــم. ــرتا وغره ــوك يف انكل ــز ول وهوب
ــيادة يف  ــرة الس ــودان بفك ــم ب ــد اهت فق
حــن أعــار غروشــيوس اهتامــه للقانون 
والقانــون،  الدولــة  ولفكــرة  الــدويل 
مؤكــدًا أن القانــون الوضعــي خيضــع 
ــون الطبيعــي، وذهــب هوبــز إىل  للقان
ــرضورة  ــة وال ــالزم احلّري ــى ت ــده ع تأكي
يســّد  أن  احلاكــم  عــى  وينبغــي 

الرعيــة.)12( احتياجــات 
ــأت  ــذي هي ــو ال ــاك روس ــان ج ــا ج أم
وبخاصــة  الفرنســية  للثــورة  أفــكاره 
ــه “العقــد االجتاعــي” ومونتســكيو  كتاب
القوانــن”، فقــد اختــذ  “روح  وكتابــه 
يف  روســو  فحســب  آخــر،  اجتاهــًا 
ــراد  ــي، أن لألف ــد االجتاع ــة العق نظري
جمتمــع  يف  يكونــوا  أن  قبــل  حقــوق 
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احلقــوق  هــذه  بعــض  وأن  منظــم، 
غــر قابلــة للتــرف وعــى الدولــة 
مراعاهتــا ليــس بســبب رشوط العقــد 
ــان،  ــة اإلنس ــبب طبيع ــل بس ــب، ب حس
يف حــن دعــا مونتيســكيو إىل فصــل 
ــة يف  ــر الزاوي ــاره حج ــلطات باعتب الس
حتقيــق احلريــة مشــددًا موضــوع الرقابــة 
عــى الســلطات، بينــا أّكــد روســو عــى 
مفهــوم ســيادة الشــعب، وإذا كان النــاس 
يولــدون غــر متســاوين، فإنــه بموجــب 
العقــد االجتاعــي يصبحــون متســاوين. 
ــط  ــاين كان ــوف األمل ــب الفيلس ــد ذه وق
إىل تأكيــد مفهــوم احلريــة األخالقيــة 
ــزام  ــرًا إىل إل ــل مش ــان ودور العق لإلنس
ــه  ــى حريت ــدات ع ــض التقيي ــرد ببع الف

ــر)13(. ــة الغ ــًا حلري تأمين
3 –   اإلسالم: جنينية الدولة واملواطنة 

املقّدمــات رضوريــة  إذا كانــت هــذه 
للتفريــق بــن حقــوق املواطــن وحقــوق 
األجنبــي يف موضــوع اجلنســية واملواطنة، 
ــد تطــّور  ــّد مــن وقفــة رسيعــة عن فــال ب
مفهــوم املواطنــة يف اإلســالم، خصوصــًا 
ــالمية،  ــة – اإلس ــة العربي ــار الدول يف إط
ــي حممــد  بلــورت  ــة يف عهــد النب فالدول
ــد  ــم قواع ــرآن الكري ــر الق ــة ع وبخاص
وقضائيــة  ودينيــة  سياســية  جنينيــة 
ــنّة  ــامهت الس ــا س ــع، ك ــم املجتم لتنظي

يف  الرســول   أحاديــث  أي  النبويــة 
اإلجابــة عــى الكثــر مــن األســئلة التــي 

ــالمي. ــع اإلس ــا املجتم كان يطرحه
وتطــّور األمــر يف عهــد اخلالفة الراشــدية 
وبخاصــة يف عهــد اخلليفــة أبــو بكــر 
التــي دامــت نحو ســنتن. وترســخت يف 
عهــد اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب ســواًء 
ــة العطــاء يف الغنائــم أم  مــا يتعلــق بقضي
بامتيــازات املواطنــة وبخاصــة املحاربن، 
مبــدأ  األول  اخلليفــة  اعتمــد  حيــث 
املســاواة دون اعتبــار للقــدم والدخول يف 
اإلســالم أو القرابــة مــن النبــي  أو البــالء 
ــر  ــالم، األم ــل اإلس ــن أج ــرب م يف احل
الــذي خلــق إحساســًا اســميًا باملســاواة، 
ــى  ــرب ع ــر الع ــن غ ــد م ــجع العدي ش

ــالمي )14(. ــش اإلس ــاق باجلي االلتح
أمــا أمــور القضــاء فقــد جــرى تقاســمها 
بــن اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب  وقضــاة 
الغــرض،  متخصصــون عّينهــم هلــذا 
ــت  ــؤول بي ــب مس ــتحدث منص ــا اس ك
املــال، وســّن عمــر عــّدة قــرارات، منهــا 
ــًا  ــات، كــا أوجــد ديوان ــة لإلعطي مراتبي
مبــدأ  عــى  مشــّددًا  باجلنــد،  خاصــًا 
الِقــَدم يف اإلســالم، والبــالء يف خدمتــه، 
ــة أو  ــار للمواطن ــريب كمعي ــاء الع واالنت

ــارص. ــية املع ــوم اجلنس ملفه
بــن  عثــان  الثالــث  اخلليفــة  واخّتــذ 



25

م.د. ناصر هادي ناصر احللو
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

عفــان  التصنيــف الــذي اتبعــه عمــر 
بــن اخلطــاب  دليــاًل لالنتــاء واملواطنــة، 
بــل زاد يف تضييقــه خصوصــًا بشــأن 
نالــت  التــي  قريــش  دور  تفضيــل 
التعيينــات  إعــادة  يف  األســد  حصــة 
السياســية والعســكرية، وهــو النهــج 
الــذي حــاول اإلمــام عــي  التوّقــف 
ــة  ــرب األهلي ــدالع احل ــده، إالّ أن ان عن
بينــه وبــن معاويــة، أّثــر يف عنــارص 
االســتقطاب والــوالء، وقــد شــعر بعض 
ــا  ــم مم ــديد، بالرغ ــن الش ــن بالغب املوال
قّدمــوه لإلســالم، فقــد جــرى »التمييــز« 
بحقهــم، يف حــن دعــا اإلســالم ويدعــو 
ــول »ال  ــول الرس ــًا لق ــاواة وفق إىل املس
فــرق بــن عــريب وأعجمــي إالّ بالتقوى« 
ــط«.  ــنان املش ــية كأس ــاس سواس و«الن
وهــؤالء رغــم »إســالمهم وإســهامهم يف 
ــال ويف  ــاركة يف القت ــات واملش ــع الدي دف
ــم  ــت دوهن ــد ُأغلق ــة، فق ــور العام األم
ــل  ــى األق ــالم ع ــرن األول لإلس يف الق
ــة ال غــر،  الوظائــف التــي تعنــي الوالي
كاإلمــارة والقيــادة والقضــاء، وأن تــويل 
ــوىل  ــن ت ــدر م ــد ن ــاء فق ــم القض بعضه
ــة وعســكرية هامــة«)15(. مناصــب إداري
وإذا كان اإلســالم دينــًا عامليــًا يســعى 
لبســط نفــوذه عــى العــامل أمجــع، إالّ أنــه 
رغــم نزعتــه اإلنســانية فقــد كان ينظر إىل 

العــامل يف عالقاتــه الدوليــة انه منقســم إىل 
قســمن:األول دار اإلســالم والثــاين دار 
ــم  ــي األقالي ــدار األوىل تعن ــرب، فال احل
التــي يبســط املســلمون عليهــا واليتهــم، 
ــخاصًا  ــلمن أش ــب املس ــم إىل جان وتض
مــن غــر املســلمن، وهــم الذميــون 
أهــل  هــم  الذميــون  واملســتأمنون. 
ــم  ــاظ بديانته ــوا االحتف ــاب، فضل الكت
ــك  ــة، ولذل ــع اجلزي ــل دف ــة مقاب األصلي
باحلايــة  يتمتعــون  مواطنــون  فهــم 
والعيــش بأمــان، ولكــن بــروط يف 

ــالمية. ــة اإلس ــف الدول كن
ــن  ــون م ــم القادم ــتأمنون، فه ــا املس أم
دار احلــرب إىل دار اإلســالم أي إهنــم 
اإلســالم  دار  إىل  دخلــوا  »أجانــب« 
بــإذن مــن الدولــة اإلســالمية ســواًء كان 
ــا )16(. أي أن  ــارة أم غره ــرض التج لغ
هنــاك فرقــًا بــن الذمــي واملســتأمن، 
فالذمــي مــن رعايــا الدولــة اإلســالمية، 
ــة واألمــان،  ــه مقابــل اجلزي احتفــظ بدين
أمــا املســتأمن فهــو الــذي جــاء مــن دار 
احلــرب لظــرف خــاص أو طــارئ أو 
ــن  ــوا مواطن ــتأمنون ليس ــت، واملس مؤق

ــالمية. ــة اإلس ــا الدول ــن رعاي أو م
ــا  ــد إليه ــي ال متت ــي الت ــرب ه ودار احل
الواليــة اإلســالمية، وال ُتطبــق فيهــا 
الريعــة اإلســالمية، بــل إن هلــا نظامهــا 
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دار  بــن  انعقــدت  وقــد  اخلــاص، 
اإلســالم ودار احلــرب معاهــدات ســالم 
أو هدنــات وأطلــق عليهــا )متعاهــدة( أو 
أهنــا تكــون يف حالــة حــرب مــع الدولــة 

اإلســالمية.
وإذا كانــت هــذه املقاربــة ملفهــوم وتطــّور 
اجلنســية كوجهــة نظــر معــارصة لفكــرة 
املواطنــة أو الرعويــة أو غرهــا، فــإن 
املفهــوم احلديــث للجنســية يف العــامل 
العــريب، مل يظهــر إالّ يف ســنوات متأخــرة 
ــد  ــا وبقص ــع أوروب ــكاك م ــل االحت بفع
التمييــز بــن مواطنــي الدولــة اإلســالمية 

ــب. ــن األجان ــم م وغره
و«  »املواطنــة«  مصطلــح  كان  وإذا 
ــارك  ــرد املش ــن« citizen )أي الف املواط
ــة(  ــة والسياســية بحري يف الشــؤون املدني
غريبــًا متامــًا يف اإلســالم عــى حــد تعبــر 
برنــارد لويــس فلــم تعرفــه اللغــات 
العربيــة والفارســية والرتكيــة، حيــث 
يرجــع ذلــك إىل غيــاب فكــرة املشــاركة 
للمواطنــة، وفكــرة املشــارك للمواطــن، 
ــلم  ــود املس ــر وج ــن يعت ــاك م ــّن هن لك
ــن احلديــث، وهــو  ــًا لكلمــة املواط رديف
املصطلــح اإلســالمي الــذي يعنــي انتــاء 
ــالمي  ــع اإلس ــات املجتم ــرد يف بداي الف
والتمّتــع بعضويــة كاملــة وفوريــة يف 
اإلجيــايب  باملعنــى  الســيايس  املجتمــع 

ــلًا  ــه مس ــى كون ــطة ع ــة النش للمواطن
.)17(

يف  وبخاصــة  األول  اإلســالم  وكان 
ــرأي  ــرًا ل ــًا كب ــويل اهتام ــي ي ــد النب عه
يعــّرون يف  كانــوا  الذيــن  املســلمن، 
لقاءاهتــم اليوميــة خلمس مــرات )أوقات 
الصــالة( يف مقــر احلكومــة أو الرملــان يف 
ــة(  ــوية ملحوظ ــاركة نس ــع )بمش اجلام
ــتاع إىل رأي  ــرأي واالس ــادل ال ــن تب ع
تســاؤالهتم،  عــى  والــرّد  املســلمن 
إثــارة  فــرد  أي  بمقــدور  كان  حيــث 
ــع  ــن توّس ــا، لك ــب فيه ــة يرغ ــة قضي أي
وانتشــار الدولــة اإلســالمية وامتــداد 
ســلطاهنا إىل أقاليــم بعيــدة وبخاصــة 
إىل  هــؤالء  اضطــّر  ومــر،  العــراق 
ــن  ــدًا ع ــم بعي ــم بأيدهي ــف أموره تري
ــن  ــتمر ب ــوار املس ــي واحل ــرأي اليوم ال
مركــز الدولــة وقيادهتــا العليــا وبــن 
املواطــن، وتدرجييــًا بــدأت البروقراطيــة 
واملؤامــرات السياســية تبعــد املواطــن 
)املســلم( عــن املشــاركة يف تريــف 

أمــور الدولــة)18(.
وظلــت فكــرة التمييــز بــن حقــوق 
ــن  ــم” م ــب” أو “املقي ــلم” و”الغري “املس
ــر  ــى الع ــتمرة حت ــلمن مس ــر املس غ
اجيابيــا  تداخلــت  حيــث  احلديــث، 
ــة  ــوط غربي ــل ضغ ــر بفع ــح األخ لصال
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بنظــام  يســمى  مــا  عــى  للحصــول 
مــن   Capitulation االمتيــازات 
ــة  ــب وبخاص ــة لألجان ــة العثاني الدول
للمســيحين، حيــث كان الغــرب يعلــن 
الرغبــة يف توفــر محايــة خاصــة هلــم 
ورعايــة مصاحلهــم الدينيــة والسياســية، 
ــأن  ــًا ب ــًا أحيان ــى انطباع ــا أعط ــو م وه
غــر املســلمن الذيــن حظــوا بدعــم 
الغــرب جتــاوزوا خــط الدفــاع عــن 
املتســاوية  أو  الكاملــة  املواطنــة  مبــدأ 
ــى  ــول ع ــلمن، إىل احلص ــر املس ــع غ م
امتيــازات حتــت محايــة القــوى األجنبيــة، 
الــذي  الفضــول،  بــأن حلــف  علــًا 
نعتــره مــع الدكتــور جــورج جبــور أول 
ــان )590 – 595  ــوق اإلنس ــة حلق رابط
ــد عــى التزامــات لفضــالء  ــة( أّك ميالدي
بــن  عبــداهلل  دار  يف  املجتمعــن  مكــة 
جدعــان، فحواهــا: أن ال يدعــوا مظلومًا 
ــن  ــن( أو م ــة )أي مواط ــل مك ــن أه م
ــي( إال  ــاس )أجنب دخلهــا مــن ســائر الن
ونــروه عــى ظاملــه وأعــادوا احلــق 
إليــه، وقــد تأّســس احللــف إثــر ظالمــة 
ــة، فاجتمــع  ــي يف مّك حلقــت بتاجــر يمن

الفضــالء لنرتــه. 
ويعتــر حلــف الفضــول احللــف الوحيد 
الــذي أبقــاه الرســول  بعــد قيــام الدولــة 
اإلســالمية مــن بــن أحــالف اجلاهليــة، 

ــول:  ــي يق ــان النب ــى لس ــاء ع ــد ج وق
شــهدت مــع أعامــي يف دار عبــد اهلل 
بــن جدعــان حلفــًا، لــو أننــي ُدعيــت إىل 

ــت)19(. ــالم ألجب ــه يف اإلس مثل
رّبــا يعــود جــزء مــن ذلــك إىل أن بعــض 
ــق«  ــن »تواف ــالمية مل تك ــف اإلس املواق
أو تؤّيــد فكــرة إقــرار مبــدأ املواطنــة 
الكاملــة رصاحــة لغــر املســلمن، وهــو 
ــض  ــدى البع ــس ل ــذي انعك ــف ال املوق
مــن موضــوع القوميــات واألقليــات 
الدينيــة واإلثنيــة واللغويــة واملذهبيــة 
ــوى  ــض الق ــف بع ــّل موق ــًا، ولع أحيان
إىل  األقــرب  كان  املتشــددة  التقليديــة 
هــذه املواقــف، ونعنــي هبــا املوقــف 
ــاواة  ــدأ املس ــر مب ــذي ال يق ــس وال امللتب
الغــر  بحقــوق  واالعــرتاف  التامــة 
يف املواطنــة الكاملــة ضمــن القواعــد 
املعــرتف هبــا يف القانــون الــدويل ولوائــح 

ومواثيــق حقــوق اإلنســان)20(.
ــدث  ــًا ح ــورًا بطيئ ــول إن تط ــن الق يمك
باجتــاه إقــرار حــق املواطنــة الكاملــة 
لــدى بعــض املفكريــن اإلســالمين، 
عــى الرغــم مــن أن املســألة ال ترتقــي إىل 
احلــق الــدويل املنصــوص عليــه يف لوائــح 
حقــوق اإلنســان، وهنــا يمكــن اإلشــارة 
إىل عــدد مــن املفكريــن اإلســالمين مثل 
فهمــي هويدي وطــارق البري وســليم 
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ــو املجــد وراشــد  العــّوا وأمحــد كــال أب
الغنــويش وحممــد مهــدي شــمس الديــن 
وحممــد حســن فضــل اهلل)21( وغرهــم.
ورغــم حمــاوالت التجديــد فــإن االجتــاه 
اإلســالمي الســائد مــا زال ينتقــص مــن 
ــا  ــي يقره ــة الت ــة الكامل ــدأ املواطن مب
واإلقامــة،  الدينــي  االنتســاب  عــى 
فاملســلمون غــر املقيمــن يف الدولــة 
اإلســالمية وغــر املســلمن املقيمــن 
بحقــوق  التمتــع  هلــم  حيــق  ال  فيهــا 
يصبحــون  وربــا  الكاملــة،  املواطنــة 
برعيــة  قبوهلــم  حالــة  يف  مواطنــن 
الدولــة اإلســالمية، لكنهــم ال يصبحــون 
مواطنــن بالكامــل وال حيــق هلــم تســلم 
مناصــب رئيســية يف الدولــة مثــل رئاســة 
ورئاســة  القضــاء  ورئاســة  الدولــة 
الرملــان وقيــادة اجليــش وغرهــا)22(.
فيمكــن  اإلســالمية،  التجربــة  أمــا 
اإلســالمية  الثــورة  عنــد  التوقــف 
اإليرانيــة التــي أحدثــت يف العــام 1979 
اإلســالم  اســتالم  جديــدًا   انعطافــًا 
أنشــأت  حيــث  للســلطة،  الســيايس 
املوجــة  مــع  متســاوقة  مؤسســات 
وانتخابــات  برملــان  »الديمقراطيــة«: 
ــة  ــرب العراقي ــاء احل ــذ انته ــة ومن رئاس
مرحلــة  مــن  خرجــت  اإليرانيــة   –
الدولــة،  مرحلــة  لتدخــل  الثــورة، 

رصاع  عــن  بمعــزل  ذلــك  يكــن  ومل 
ــاط  ــل أوس ــاد داخ ــري ح ــيايس وفك س
التيــار  ضــد  وقوفــًا  الدينــي،  التيــار 
ــد  ــيد حمم ــاده الس ــذي ق ــي ال اإلصالح
خامتــي، يف ظــل تصاعــد موجــة شــديدة 
ــاط  ــاول إحب ــذي حي ــظ ال ــار املحاف للتي
خطــط التغيــر واإلصــالح... إلــخ، 
ــى  ــّص ع ــذي ن لكــن رشط الدســتور ال
التحــّدر الفــاريس واجــه انتقــادًا شــديدًا 
الســتثنائه املســلمن غــر الفــرس يف 
ــم  ــة، ناهيك ــة اجلمهوري ــح لرئاس الرتّش
عــن الــروط اخلاصــة بواليــة الفقيــه أو 
ــخيص  ــتور أو تش ــة الدس ــس صياغ جمل
مصلحــة النظــام، وهــو مــا ينتقــص مــن 

مبــدأ املواطنــة واملســاواة.
التجربــة  الثانيــة فهــي  التجربــة  أمــا 
احلكــم  إىل  جــاءت  التــي  الســودانية 
عــام 1989 وقــد ســارت نحــو تقليــص 
ــة  ــة والديني ــية والفكري ــة السياس التعددي
ــّر  ــتور أق ــن الدس ــًا، لك ــة عملي واللغوي
يف العــام 1998 حــاول االنفتــاح باجتــاه 
إقــرار مبــدأ املواطنــة، بغــض النظــر 
ــن  ــًا م ــل حمافظ ــه ظ ــن، لكن ــن الدي ع
حيــث اجلوهــر عــى اخلصائــص العامــة 
لتوجهــات احلكــم اإلســالمي، وهــو 
ــوي عــى  ــران حيت عــى غــرار دســتور إي
ــر  ــي تق ــالمية الت ــروط اإلس ــض ال بع
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أن  دون  النظريــة  للمســاواة  بصيغــة 
ــا)23(. ــًا أو تقارهب ــا فعلي ــي إليه ترتق

ولعــّل تطــورًا خطــرًا  حصــل يف مــر 
 2011 العــام  ينايــر   25 ثــورة  بعــد 
حســني  الرئيــس  بنظــام  واإلطاحــة 
»األخــوان  نجــح  حيــث  مبــارك، 
املســلمون« يف االنتخابــات وحاولــوا 
»أخونــة« الدولــة و«أســلمة« الدســتور، 
ــديدة  ــل ش ــار ردود فع ــذي أث ــر ال األم
ضــد هــذا التوجــه، فقــد ســعوا إىل قيــام 
دولــة دينيــة حمكومــة بالريعــة وإن كان 
بالتقســيط، وألهنــم كانــوا أغلبيــة يف 
ــوا  ــد حاول ــتور، فق ــة الدس ــة صياغ جلن
ــم  ــد ت ــل  فق ــم ، وبالفع ــرض توجهه ف
ــام 2012   ــتور الع ــى الدس ــتفتاء ع االس
يف ظــّل هيمنــة شــديدة عــى املشــهد 
ــاء  ــج اإلقص ــت هن ــي كّرس ــيايس الت الس
واالنعــزال الــذي اتســم بالغــرور وعــدم 

ــة. الواقعي
املــري  الشــعب  دفــع  مــا  وهــو 
لتصحيــح مســار الثــورة يف 30 حزيــران 
)يونيــو( والتــي توجــت بعمليــة التغيــر 
التــي قادهــا اجليــش يف 3 متــوز )يوليــو( 
دســتور  إلغــاء  تــم  وهكــذا   .2013
األخــوان بعــد اســتفتاء جديــد عــى 
دســتور آخــر أعّدتــه جلنــة دســتورية 
متنّوعــة ضّمــت 50 عضــوًا، حيــث تــم 

عرضــه عــى االســتفتاء يف العــام 2014 
ــاحقة )%98  ــة الس ــى األغلبي ــاز ع فح
ــبتهم  ــت نس ــن بلغ ــن الذي ــن املصوت م

.  )24()%38
مــن  الرغــم  فعــى   ، تونــس  يف  أمــا 
فــاز  قــد  كان  النهضــة  حــزب  أن 
أن  خيشــى  كان  أنــه  إال  باالنتخابــات 
يتكــرر معــه املشــهد األخــواين املــري، 
ونــاور  وداور  حــاور  الســبب  وهلــذا 
بــأن  علــًا   ، تنحيتــه  شــبح  إلبعــاد 
ــراره  ــم إق ــذي ت ــي ال ــتور التون الدس
 2014 )ينايــر(  الثــاين  كانــون   26 يف 
يعتــر متقدمــًا عــى مجيــع الدســاتر 
بإقــراره صيغــة  ، خصوصــًا  العربيــة 
الدولــة املدنيــة، وكان ثمــرة مــن ثمــرات 
ــي  ــي الت ــدين التون ــع امل ــة املجتم دينامي
ــغل  ــاد الش ــايس احت ــكل أس ــت بش ضّم
ونقابــة املحامــن والرابطــة التونســية 

للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان .
الدولــة  حتّولــت  فقــد  العــراق   ويف 
ــة  ــن دول ــام 2003 م ــد الع ــة بع العراقي
بســيطة إىل دولــة مرّكبــة ومــن دولــة 
ــة«،  ــة » فيدرالي ــة احتادي ــة إىل دول مركزي
ــة  ــون إدارة الدول ــًا لـــ قان ــك وفق وذل
ــم  ــتور الدائ ــة والدس ــة االنتقالي للمرحل
ــه  ــتفتاء علي ــم االس ــذي ت ــد، ال ــا بع في
يف 15 تريــن األول )أكتوبــر( 2005 
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ــى  ــتمل ع ــه اش ــن أن ــم م ــى الرغ . وع
ــات  ــوق واحلري ــق باحلق ــات تتعل إجيابي
ــاء  ــتقاللية القض ــة واس ــادئ املواطن ومب
وتداوليــة الســلطة وإقــرار التعدديــة، 
ــل  ــا والقناب ــي احتواه ــام الت ــن األلغ لك
أن  يمكــن  داخلــه  يف  التــي  املوقوتــة 
تنفجــر يف أيــة حلظــة، خصوصــًا يف ظــّل 
فشــل العمليــة السياســية التــي تأسســت 
ــذه  ــة ه ــة كتاب ــالل إىل حلظ ــذ االحت من

الدراســة .
فحتــى اآلن ثمــة عقبــات جّديــة داخليــة 
حتقيــق  طريــق  يف  وقفــت  وخارجيــة 
ــة  ــا صيغ ــن أبرزه ــة م ــة املتكافئ املواطن
التــي  واإلثنيــة  الطائفيــة  املحاصصــة 
األمريكــي  املــدين  احلاكــم  كّرســها 
ــم  ــس احلك ــر يف جمل ــول بريم ــراق ب للع
االنتقــايل، والتــي تــم تثبيتها يف الدســتور 
الدائــم حتــت عنــوان »املكّونــات« وهــي 
)مرتــان(  الديباجــة  يف  وردت  التــي 
و142،  و125  و49  و12   9 واملــواد 
آخــر  وجهــا  ســوى  ذلــك  وليــس 

األوىل. للصيغــة 
االحتجــاج  حركــة  أّكــدت  وقــد 
البلــدان  مــن  العديــد  يف  الواســعة 
ــوريا  ــا وس ــن وليبي ــا اليم ــة منه العربي
أن  ولبنــان  العــراق  يف  وآخرهــا 
ــة،  ــع املحاصص ــتوي م ــة ال تس املواطن

مثلــا ال تســتقيم اهلوّيــة العامــة اجلامعــة 
ــة  ــة واهلوّي ــًا، فاملواطن ــة أيض باملحاصص
موجودتــان أساســًا يف املجــال العــام 
املشــرتك للحيــاة اليوميــة يف األحيــاء 
والشــوارع واجلامعــات وأماكــن العمــل 
واملرافــق العامــة واخلدمــات يف الصحــة 
والبلديــة  والبيئــة  واإلدارة  والتعليــم 
للجميــع،  مشــرتكًا  يشــّكل  مــا  وكل 
ــوي  ــل احلي ــالت املدخ ــك املج ــي تل فف
اجلامــع للمواطنــن وللهّويــات املختلفــة 
املؤتلفــة واملندرجــة يف إطــار مواطنــة 
متكافئــة، وهــو ليــس شــأن الدولــة 
فحســب، بــل شــأن املجتمــع أيضــًا 
ــه  ــهم ب ــن أن يس ــة، ويمك ــواه املحّرك وق
املجتمــع املــدين، فالشــأن العــام بحاجــة 
إىل تربيــة أيضــًا، أي الشــعور باملســؤولية 
واملشــاركة يف كل مــا حولنــا، مــن احرتام 
القواعــد الناظمــة للعالقــات إىل معاجلــة 
املشــكالت باحلــوار والســلم، إىل وضــع  
اخلطــط والرامــج حليــاة نوعيــة أفضــل.
معنــي  مواطــن  أي  فــإن  اخلتــام  ويف 
ــة كيــف  ــه بالدول ــا: عالقت بثــالث قضاي
ــرار،  ــاذ الق ــاركته يف اخت ــم مش ــر، ث تؤط
ــرًا  ــتورية، وأخ ــة دس ــق أي صيغ أي وف
ــع  ــل يف املجتم ــو فاع ــؤوليته كعض مس
باعتبــار  احليويــة،  املشــاركة  يف  ودوره 
ــع  ــة واملجتم ــدور يف الدول ــا ي أن كل م
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ــن  ــة املواطن ــّون هوّي ــه. وتتك ــور تعني أم
واجلامعــة  املشــرتكة  الســات  مــن 
خــارج دائــرة األيديولوجيــات واألديــان 
والطوائــف، وهــي هوّيــة غر استناســبية 
وغــر دوغائيــة أو أيديولوجيــة، بــل 
ــالل  ــن خ ــة ، م ــة صميمي ــة تلقائي عفوي
جيتمــع  التــي  والقيــم  املشــرتكات 
فاللغــة  وبالطبــع  عليهــا،  املواطنــون 
ــرة  ــا والذاك ــن أركاهن ــاس م ــن أس رك
املشــرتكة والتاريــخ املشــرتك والديــن 
ــون  ــد واآلداب والفن ــادات والتقالي والع

ــا. ــأوا عليه ــي نش الت
تلتصــق  فهــي  املواطنــة  صفــة  أمــا 
باملدنيــة وهــو مــا جــاء يف لســان العرب، 
ــة  ــكان اإلقام ــرتك وم ــو املش ــن ه فالوط
ــد،  ــان أم مل يول ــه اإلنس ــد في ــواء ول ، س
ــاركة  ــة واملش ــها املعايش ــة أساس واملواطن
يف هــذا الوطــن، أي املشــاركة يف العيــش 
معــًا، والتــي يرتتــب عليهــا مســؤوليات 
مســألة  تتجــاوز  وثقافيــة  اجتاعيــة 
األرض، ألهنــا تشــمل العالقــات ونمــط 
العيــش والتفكــر واحلقــوق، ناهيــك 
ــاط يف  ــكال االرتب ــن أش ــكل م ــن ش ع
إدارة الشــؤون العامــة ، وحتتــاج هــذه إىل 
برامــج عمــل ثقافيــة وتربويــة وتعليميــة 
مثــل:  وأسســها  مكّوناهتــا  لتحديــد 
العالقــة باملــكان، العالقــة باألشــخاص 

ــن يســكنون هــذا املــكان ، العالقــة  الذي
بمــن حيكــم هــذا املــكان ويدير الشــؤون 
بالدولــة  املواطــن  أي عالقــة  العامــة 
ــي  ــة الت ــة املواطن ــك جــزء مــن ثقاف وذل
ــّا مــن خــالل تنميــة فكــرة  ينبغــي أن تن
الدولــة وتعزيــز مروعيتهــا بســيادة 
ــا  ــالل رض ــن خ ــا م ــون ورشعيته القان

ــوي . ــا التنم ــاس ومنجزه الن

اهلوامش: 
1 – انظر:  عبد احلســن شــعبان - اســتحقاقات 
املواطنــة العضويــة، صحيفــة العــرب القطريــة، 

العــدد 7239، 7 نيســان )أبريل( 2008.
ــورة  ــات” بص ــح “األقّلي ــتخدم مصطل 2 - أس
ــه  ــه، وأقصــد ب ــة كــا وردت اإلشــارة إلي جمازي
املجاميــع الثقافيــة، ســواء كانــت دينيــة أم إثنيــة 
أم لغويــة أم ســاللية أو غــر ذلــك، ألن املفهــوم 
ــة املســبقة مــن  ــى التســّيد واهلّيمن يســتبطن معن
جانــب مــا ندعــوه باألغلبيــة، واالســتتباع 

ــة. ــا يســّمى باألقّلي ــب م واخلضــوع مــن جان
ــان،  ــوق اإلنس ــة حق ــاب – ثقاف ــر: كت 3 – انظ
إصــدار الرنامــج العــريب لنشــطاء حقــوق 
اإلنســان، القاهــرة، 2001، إعــداد وتقديــم د. 

ــعبان. ــن ش ــد احلس عب
4 – انظــر: الســيد حســن، عدنــان – املواطنة يف 
الوطــن العــريب، منتــدى الفكــر العريب،الربــاط، 
23 نيســان )ابريــل( 2008 . )ورقــة   –  20
ــر  ــدى الفك ــة إىل منت ــارضة مقدم ــل – حم عم

ــريب(. الع
5 – قــارن: اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، 
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- حقــوق  منيســوتا  جامعــة   ،15 املــادة 
ــد  ــة، املجل ــوك دولي ــة صك ــان: جمموع اإلنس
.1993 نيويــورك،  املتحــدة،  األمــم  األول، 

6 – قــارن: شــعبان، عبــد احلســن – مــن 
ــروت،  ــة، ب ــوز األدبي ــي؟ دار الكن ــو العراق ه

2002، ص 37 ومــا بعدهــا.
ــة،  ــة واملواطن ــوع اهلوّي ــتزادة يف موض 7– لالس
ــري،  ــة: اجلاب ــادر التالي ــة املص ــن مراجع يمك
ــح  ــة... املصال ــة... العومل ــد – اهلوي ــد عاب حمم
مركــز   »1 عربيــة  أوراق  »سلســلة  القوميــة 
دراســات الوحــدة العربيــة، ط 1، بــروت، 
– مســألة  2011، واجلابــري، حممــد عابــد 
اهلوّيــة واإلســالم... والغــرب، مركز دراســات 
 .2015 بــروت،   ،5 ط  العربيــة،  الوحــدة 
ــة  ــة والرتبي ــال – املواطن ــف، ك وعبــد اللطي
عــى قيمهــا »سلســلة أوراق عربيــة 27«، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، ط 1، بــروت، 
2012. وجمموعــة مؤلفــن )حتريــر عــي خليفــة 
الكــواري( – املواطنــة والديمقراطيــة يف البلدان 
العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط 
2، بــروت، 2004. وتايلــر، تشــارلز – منابــع 
الــذات تكــون اهلوّيــة احلديثــة، املنظمــة العربيــة 
للرتمجــة، ط 1، بــروت، 2014. وجمموعــة 
باحثــن – اهلوّيــة وقضاياهــا يف الوعــي العــريب 
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــارص، مرك املع
ــعبان  ــن ش ــد احلس ــروت 2013. وعب ط 1، ب
ــة  ــدار العربي ــراق ، ال ــات يف الع ــدل اهلوي - ج

ــروت ، 2009  و ــوم ، ب للعل
 Engin F. Isin & Patricia K. Wood, 
- Citizenship & Identity, Sage 
Publiblication, London, Thousand 
Oaks, New Delhi, First published 

1999. 
8 – زوكاغــي، أمحــد، )الدكتــور( اجلنســية، دار 
ــث  ــاط، 1996، حي ــر،ط2، الرب ــال للن توبق
يعتــر بدايــة حتديــد املفهــوم احلديــث للجنســية 
هــو العــام 1804، حــن تــم تنظيــم ذلــك 
بموجــب نــص تريعــي يف القانــون املــدين 

ــي. الفرن
9 – Morris C- Western Political 
Thought, Vol(1), 111. 112, Place 
to Augestine, Newyork 1967, 
(Basic Books), p.p.29.
10 – انظــر: دايــس، ايــركا– إيريــن. أ– حقوق 
ــف 1996  ــم )3(، جني ــلة رق ــان، سلس اإلنس

األمــم املتحــدة، ص 235.
11 – املصدر السابق، ص 236.

ــية،  ــد– اجلنس ــي، أمح ــك روكاغ ــر: كذل  انظ
مصــدر ســابق، ص 31.

ــة  ــعبان - اهلّوي ــن ش ــد احلس ــر: عب  12- انظ
واملواطنــة : البدائــل امللتبســة واحلداثــة املتعّثرة، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط2 ، 2020 

ص 37 ومــا بعدهــا.
الرائــع،  روح   – مونتســكيو  انظــر:   –  13
جــزءان، اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لرتمجــة 
وأنطــوان  زعيــرت  عــادل  ترمجــة  الروائــع، 
نخلــة قــازان، بــروت، 2005، ولالطــالع 
ــة  ــة العري ــة يف الدول ــوع املواطن ــى موض ع
ــن  ــفة يمك ــن والفالس ــن املفكري ــدد م وآراء ع
مراجعــة كتابنــا: مــن هــو العراقــي، دار الكنــوز 
األدبيــة، بــروت، 2002، ص 39 ومــا بعدها.
14 – انظــر منــاع، هيثــم )الدكتــور( املواطنــة يف 
التاريــخ العــريب اإلســالمي، سلســلة مبــادرات 
لدراســات  القاهــرة  مركــز   ،)10( فكريــة 
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أ. د. عبد احلسني شعبان

حقــوق اإلنســان، 1997، ص 30.
ــراج  ــاب اخل ــن وكّت ــاب الدواوي ــل كّت 15 – ظ
األمــر  تعريبهــا،  تــم  حتــى  املــوايل  مــن 
الــذي يشــر إىل انــراف هــؤالء إىل املهــن 
والتخصــص بــدالً مــن أمــور اإلدارة والقيــادة 
وهــو مــا يشــابه انــراف بعــض النخــب مــن 
التبعيــة )غــر العثانيــة( وهــو االصطــالح 
الــذي أخــذ بــه قانــون اجلنســية العراقيــة لعــام 
ــد أن  ــرة بع ــال احل ــارة واألع 1924 إىل التج
ُســّدت بوجههــم الدوائــر الرســمية، وبخاصــة 
عــى  حصوهلــم  لعــدم  العليــا  الوظائــف 
ــة  ــم املجموع ــة. وه ــية العراقي ــهادة اجلنس ش
األوىل الذيــن شــملتهم محــالت التهجــر يف 

الثانينــات.
ــور( –  ــز ) الدكت ــد العزي ــدوري، عب ــارن: ال ق
مقدمــة يف التاريــخ االقتصــادي العــريب، دار 
الطليعــة، بــروت، ط2، 1978، ص 41 و42. 
انظــر: منــاع، هيثــم )الدكتــور( – املواطنــة 
كذلــك:  قــارن   ،36 ص  ســابق،  مصــدر 
ــالد  ــى ب ــة ع ــن – عاصف ــد احلس ــعبان، عب ش
الشــمس، مصــدر ســابق، ص 223–235. 
ــك  ــداد ذل ــز– بغ ــاج، عزي ــك: احل ــر كذل انظ
للدراســات  العربيــة  املؤسســة  الزمــان، 
والنــر،ط1، بــروت، 1999، ص 111 ومــا 

ــا. بعده
16 – قــارن: شــكري، حممــد عزيــز )الدكتــور( 
العــام وقــت  الــدويل  القانــون  إىل  املدخــل 
ــق 1973، ص  ــر، ط4، دمش ــلم، دار الفك الس

 .  23–22
عدنــان–  حســن،  الســيد  كذلــك:  انظــر 
دار جمــد،  اإلســالم،  الدوليــة يف  العالقــات 

.133 ص   ،2006 بــروت، 
17 – Lewis, Bernard, Islam and 
liberal, Democracy: A Historical 
Overview, Journal of Democracy, 
Vol. 7, No:2, 1996.
إىل  أمــن  ســمر  الروفســور  ويذهــب 
ــمة  ــن س ــة مل تك ــاواة القانوني ــول “إن املس الق
مــن ســات األنظمــة التقليديــة العربيــة أو 
ــة”. قــارن: أمــن، ســمر– مالحظــات  الرقي
حــول منهــج حتليــل أزمــة الديمقراطيــة يف 
الوطــن العــريب، ورقــة عمــل مقدمــة إىل نــدوة 
“أزمــة الديمقراطيــة يف الوطــن العــريب” مركــز 
ــروت، 1984،  ــة، ب ــدة العربي ــات الوح دراس

.311  –  310 ص 
املناقشــات  – إضافــة إىل مــا تقــدم  قــارن: 
ــاب  ــد الوه ــور عب ــا الدكت ــي نقله ــة الت القّيم
األفنــدي يف بحثــه القيــم املوســوم “إعــادة 
النظــر يف املفهــوم التقليــدي للجاعــة السياســية 
يف اإلســالم: مســلم أم مواطــن” جملــة املســتقبل 
العــريب، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

.2001/2–264 العــدد  بــروت 
18 – قــارن: هويــدي، فهمــي – مواطنــون 
ال ذمّيــون، موقــع غــر املســلمن يف جمتمــع 
.1990 القاهــرة،  الــروق،  دار  املســلمن، 

حلــف   – جــورج  جّبــور،  انظــر:   –  19
ــوق  ــة حلق ــة العراقي ــدار اجلمعي ــول، إص الفض
اإلنســان يف ســوريا، دمشــق، 1998، وط2 
دمشــق  الســورية،  الثقافــة  وزارة  إصــدار 

.2 0 0 8
20 – يقــول د. خالــد احلــروب يف دراســته 
القّيمــة املوســومة بـــ “مبــدأ املواطنــة يف الفكــر 
القومــي العــريب” مــن “الفــرد القومــي” إىل 
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ــظ  ــة مل حي ــدأ املواطن ــن”: إن مب ــرد املواط “الف
والديمقراطــي  القانــوين  احلديــث  بمعنــاه 
بتأصيــل عميــق يف الفكــر القومــي العــريب 
التقليــدي يف القــرن العريــن. ويذهــب إىل 
ــر  ــل يف الفك ــن األوائ ــض املؤسس ــة بع مناقش
ــارشة  ــة مب ــد معاجل ــه مل جي ــد أن ــي ليؤك القوم
وإقــرارًا،  وتأصيــاًل  تعريفــًا  ملواطنــة  ملبــدأ 
ــل  ــن األوائ ــراف املفكري ــك إىل ان ــود ذل ويع
ببعــث يقظــة عربيــة مشــرتكة دفاعــًا عــن 
العروبــة  بــن  العالقــة  وصياغــة  اهلوّيــة 
واإلســالم وفصلهــا عــن العالقــة بــن العــرب 
والعثانيــن، ويعــرض أفــكار ســاطع احلــري 
“حــول القوميــة العربيــة” وتركيــزه عــى اهلوّيــة: 
مــن أنــا ومــن أنــت؟ ومــن نحــن؟ تلــك التــي 
ــا. ومل  ــن غره ــز ع ــة، للتاي ــى اهلوي ــزت ع رّك
ــًا  ــغاالً جدي ــق انش ــيل عفل ــكار ميش ــغل أف تنش
أمهيــة  أو  الديمقراطيــة  أو  املواطنــة  بفكــرة 

ــرد. ــوق الف حق
ــور( –  ــة )الدكت ــي خليف ــواري، ع ــارن: الك ق
احلــركات اإلســالمية والديمقراطيــة، املواقــف 
دراســات  مــروع  املتبادلــة،  واملخــاوف 
الديمقراطيــة يف البلــدان العربيــة، دار قرطــاس 

للنــر، الكويــت، 2000.
ــة  ــول القومي ــاطع – ح ــري، س ــك: احل كذل
العربيــة – سلســلة الــرتاث القومــي 14، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، ط2، بــروت، 
ملــف   – خالــد  احلــروب،  انظــر:   .1987
املواطنــة والديمقراطيــة يف الوطــن العــريب، 

ــابق. ــدر س ــريب، مص ــتقبل الع ــة املس جمل
21 – انظــر: األفنــدي، عبــد الوهــاب – ملــف 
املواطنــة والديمقراطيــة يف الوطــن العــريب، 

ــابق. ــدر الس املص
22 – انظــر: الغنــويش، راشــد – احلريــات 
العامــة يف الدولــة اإلســالمية، مركــز دراســات 
ــروت، 1993، ص 290  ــة، ب ــدة العربي الوح
ــوق  ــة، حق ــوق املواطن ــك – حق – 291. كذل
ــا  ــالمي، قضاي ــع اإلس ــلم يف املجتم ــر املس غ
الفكــر اإلســالمي 9، ط2، هرنــدن، فرجينيــا، 
1993 ص 77–88، نقــاًل عــن عبــد الوهــاب 

ــابق. ــدر الس األفندي،املص
23 – انظــر: األفنــدي، عبــد الوهــاب، املصــدر 

 . بق لسا ا
 - شــعبان  احلســن  عبــد   : انظــر   -24 
محــورايب  مركــز  والتغيــر،  االنتخابــات 
ــداد  ــرتاتيجية، بغ ــات االس ــوث والدراس للبح
بعدهــا. ومــا   97 ص   ،  2014 -بــروت، 
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االشرتاطات الزمنية وأثرها يف مفهوم اجلهاد
قراءة يف املضمون والداللة والواقع

م.د. حيدر شوكان سعيد

 جامعة بابل / كلية العلوم اإلسالمية 

املقدمة :
والصــالُة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
والســالُم عــى ســيد اخللــق أمجعــن 
حممــٍد بــن عبــد اهلل الــذي اصطفــاه 
اهلل تعــاىل برســالته، فصــدَع بالتبليــغ 
والبيــان، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.
دالالهتــا  يف  املفاهيــم  بعــض  تعيــش 
التطــور  مــن  مراحــل  ومضامينهــا 
ــن  ــة ع ــي خمتلف ــذ مناح ــدل، فتأخ والتب
ــن  ــت م ــون األول الــذي وضع املضم
أجلــه، وكل ذلــك نتيجــة لــدالالت 
ــة يف  ــه جدلي ــش مع ــذي تعي ــع ال الواق
ــده  ــر نج ــذا األم ــر.  وه ــر والتأث التأث
ــي  ــة، الت ــم الديني ــا يف بعــض املفاهي جليًّ
ــة األوىل-  ــم -للوهل ــور بعضه ــد يتص ق
ثابتــة مــن دون حتــول وتغــّر،  أهنــا 
نتيجــة النتزاعهــا مــن نصــوص الوحي، 

إاِلَّ أنَّ املســح التارخيــي يكشــف لنــا أهنــا 
خاضعــة الشــرتاطات التاريــخ الزمنــي، 
صــورة  ســيمنحنا  الظــريف  فالرصــد 
أوضــح وأغنــى يف التتبــع والكشــف 
عــن مراحــل التطــور والســكون.  ومــن 
ــرك  ــذي ت ــاد، ال ــات اجله ــذه العنوان ه
أثــًرا مهــاًّ يف صياغــة النظريــة التريعيــة 
التي رســم فيهــا اخلطــوط اإلســرتاتيجية 
والداخليــة  اخلارجيــة  العالقــات  يف 
للكيــان اإلســالمي.  فاجلهــاد ركيــزٌة 
أساســيٌة يف أحــكام اإلســالم ورشيعتــه، 
ــي بّينــت  وقــد تضافــرت النصــوص الت
ــة  ــة والسياس ــن الثقاف ــه يف ميادي عظمت
ــه  ــى موجبات ــل ع ــاع، ودّل العق واالجت
داللــة قاطعــة. وقــد عاجلــت كتــب 
ــاد  ــة باجله ــه عالق ــا ل ــب م ــاء أغل الفقه
مــن: مفهــوم اجلهــاد وفلســفته، ووقــت 



38

االشرتاطات الزمنية وأثرها يف مفهوم اجلهاد / قراءة يف املضمون والداللة والواقع

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

الوجــوب  حتقــق  وعنــوان  وجوبــه، 
الكفائــي، أو العينــي، وفضــل الشــهادة، 
ــات  ــم املجموع ــهيد، وحك ــة الش ومكان
التــي ختــرج عــى احلكــم اإلســالمي 
وتعارضــه، وأحــكام الغنائــم، وأوضــاع 
ــّرا.  ــم ج ــم، وهل ــة وجزيته ــل الذم أه
األعــم  يف  وحتــول  تبــدل  حيصــل  ومل 
ــع  ــاد إاِلَّ م ــكام اجله ــن أح ــب م األغل
القــرن  يف  النهضــة  عــر  إطاللــة 
العريــن، نتيجــة لعوامــل وظــروف 
عاملــن:  أبرزهــا  مــن  كان  عديــدة، 

ــة  ــه األم ــذي واجهت ــدي ال األول: التح
اإلســالميَّة بتصدهيــا لالســتعار األجنبي 
األوريب الذي غزا الشــعوب اإلســالميَّة، 
وجثــم عــى صدرهــا، فاســتوجب إحياء 

ــة وتنشــيطها. املفاهيــم اجلهادّي
الثــاين: األثــر املعــريف والثقــايف للنمــوذج 
الغــريب الوافــد مــع هــذا االســتعار، 
والــذي تأثــرت بــه رشحيــة مــن املثقفــن 
ــه  ــم ل ــوا قبوهل ــن علل ــين الذي والسياس
ــوم  ــه يق ــا، وبأنَّ ــا عاملًي ــه نموذًج بوصف
مل  التــي  األســس  مــن  ضفــرة  عــى 
ــة  ــارب احلضاري ــرة يف التج ــن متواف تك
الســابقة، بــا فيهــا التجربــة اإلســالميَّة، 
لشــؤون  العقــالين  التنظيــم  مثــل 
االقتصــاد وأجهــزة الدولــة، واعتــاد 
بقيــم  والتبشــر  والصناعــة،  العلــم 

جديــدة، قيــم الديمقراطيــة واحلريــة 
والعدالــة االجتاعيــة وغرهــا، ومــن ثمَّ 
ــتوجب  ــول. فاس ــك إزاءه إاِلَّ القب ال نمل
مضامــن  قــراءة  إعــادة  اآلخــر  هــو 
األدلــة الرعيــة التــي تســتوعب طبيعــة 
املعــارص  واملــدين  العاملــي  التشــكل 

ــه.  ــط ب وحتي
أن  يف  البحــث  هــذا  أمهيــة  وتكمــن 
ــه  ــاد يف الفق ــوم اجله ــن مفه ــف ع الكش
التجربــة  مــع  وجدليتــه  اإلســالمي 
الدينيــة، يعــد أمــًرا مركزًيــا تقتضيــه 
حتــوالت الواقــع ودالالتــه، ليــس فقــط 
ــن  ــح م ــرآن والصحي ــص )الق ــى الن ع
الســنة( وإنــا عــى التأويــالت املتعســفة 
االجتاهــات  بعــض  صاغتهــا  التــي 
الســلفية اجلهاديــة، وحماولــة فرضهــا 
والثقافــة  للنــص  يقينــي  كتفســر 
ــدم  ــرتاف بالتق ــدم االع ــالميَّة، وع اإلس
احلضــاري واســتحقاقاته. مــا جعــل 
تصطــدم  للنــص  احلرفيــة  القــراءة 

إضطــراًدا.       املتطــور  بالواقــع 
ــوع  ــه ملوض ــث يف فرضيت ــرض البح يع
التأويليــة  والزيــادات  التبــدالت 
مفهــوم  يف  جــرت  التــي  املتســارعة 
مــن صعيــد ويف  أكثــر  اجلهــاد عــى 
أكثــر مــن جتربــة، فــإذا وقفنــا عــى 
ــده  ــوي نج ــه اللغ ــوم يف أصل ــذا املفه ه
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يتكــون مــن اجلــذر الثالثــي )ج هـــ د(، 
ودالالتــه يف الوضــع اللغــوي تتســع 
إىل بــذل الوســع والطاقــة يف حقــول 
ــوة  ــال، والدع ــان، وامل ــال، والره القت
وغرهــا. مــن دون أن تطــوق يف عنــوان 
خمصــوص. لكــن القــراءات امللتبســة 
النــص والفكــر والتجربــة  يف ثالثيــة 
ــتوياهتا،  ــا ومس ــكل عنارصه ــة ب العملي
جعلــت بعضهــم - كالســلفية والدوائــر 
جتاهــاًل-  وإمــا  جهــاًل  إمــا  الغربيــة 
ــي  ــده الروح ــن بع ــاد م ــحب اجله يس
حرجــة  زاويــة  إىل  ويدفعــه  والثقــايف 
الفقهــاء يف  نعــم  احلــرب.  متثلــت يف 
ــال  ــاد يف القت ــتعملوا اجله ــم اس تعريفاهت
ــار( و  ــا: )الكف ــن مه ــود عنوان ــع وج م
)يف ســبيل اهلل(، فيكــون اجلهــاد عندهــم: 
»هــو قتــال الكفــار يف ســبيل اهلل »، وقــد 
ــب  ــذا اجلان ــى ه ــوء ع ــليط الض ــم تس ت
بشــكل كبــر، إاِلَّ أن هــذا التعريــف ورد 
ــد  ــو احل ــى نح ــال ال ع ــو اإلمج ــى نح ع
ــوان  ــة بعن ــتعمله املتصوف ــة. واس والدق
بوصفــه  ومكابدهتــا  النفــس  جماهــدة 
ــا رواد  ــق إىل اهلل. أم ــالك الطري ــن مس م
اإلصــالح الدينــي كالســيد مجــال الديــن 
ــد  ــيخ حمم ــاين)ت1897م(، والش األفغ
ــتعال  ــد ورد اس ــده)ت1905م(، فق عب
مــع  يتناغــم  بفهــم  عندهــم  اجلهــاد 

الرتبيــة والتعليــم والتنميــة والنهضــة 
ــامل  ــا مع ــاري بوصفه ــش احلض والتعاي
ــذل  ــب ب ــي توج ــث الت ــر احلدي الع
ــا  ــه بحًث ــردوا ل ــم مل يف ــع أهن ــد، م اجله
ــر  ــار تفس ــوه يف مض ــل قارب ــتقاًل ب مس
بعــض اآليــات التــي عرضــت للجهــاد. 
وقــد ُكتبــْت يف هــذا احلقــل دراســة 
ــاد(  ــوم اجله ــور مفه ــومة بـــ )تط موس
ــا  ــع أمهيته ــد، وم ــد أمح ــود حمم للمحم
ــها  ــت نفس ــر أهنــا طوق ــتقراء غ يف االس
يف ســاحات معرفيــة دون االنفتــاح عــى 
القديمــة  اإلســالميَّة  املــدارس  بقيــة 
مــع  موقفهــا،  وبيــان  واملعــارصة 
العلميــة  اجلوانــب  لبعــض  افتقارهــا 
ســيكون  وعليــه،  املهمــة.  والفنيــة 
التتبــع واملســح التارخيــي مســتوعًبا آلراء 
الســاحة اإلســالميَّة، مــع بيــان الصــورة 

ــاد.  ــوم اجله ــن مفه ــة ع الغربي
وبذلــك نلحــظ أن هــذا العنــوان لــه 
دالالتــه وتأويالتــه، التــي ينبغــي تتبعهــا 
ــر  ــة التأث ــان عالق ــا. لبي ــوف عليه والوق
واشــرتاطات  املفهــوم  بــن  والتأثــر 
الواقــع التارخيــي. وقــد بنيــت الدراســة 
ــة،  ــبقهن توطئ ــبعة تس ــث س ــى مباح ع

ــي :  ــث، ه ــة. واملباح ــن خامت وتعقبه
املبحث األول: مفهوم اجلهاد يف اللغة. 

يف  اجلهــاد  مفهــوم  الثــاين:  املبحــث 
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الكريــم  »القــران  الرعــي  الوضــع 
والريفــة«.  والســنة 

الثالــث: مفهــوم اجلهــاد يف  املبحــث 
الفقهــاء.  نصــوص 

ــد  ــاد عن ــوم اجله ــع: مفه ــث الراب املبح
املتصوفــة. 

املبحــث اخلامــس: مفهــوم اجلهــاد عنــد 
الســلفّية. 

املبحــث الســادس : مفهــوم اجلهــاد عنــد 
رجــال اإلصــالح الدينــي يف العــر 

ــث. احلدي
املبحــث الســابع : مفهــوم اجلهــاد يف 

املنظــور الغــريب. 

توطئة :
قبــل أن أوضــح املــراد مــن مفهــوم 
ــٍة  ــد حلقيق ــالزم أن أمه ــن ال ــاد م اجله
علميــٍة تفيدنــا يف البيــان، وهــي أن علــاء 
أصــول الفقــه يقســمون اللفــظ بحســب 
املعنــى املســتفاد منــه عــى أربعــة أقســام، 
ــة ،  ــاز ، والكناي ــة ، واملج ــي: احلقيق وه

والريــح)1(.
واملهــم يف بحثنــا مطالعــة احلقيقــة أو 
مــا خــرج مــن احلقيقــة إىل املجــاز . 
واحلقيقــة »هــي الكلمــة املســتعملة فيــا 
ــاز  ــع أّول«)2( واملج ــه يف وض ــت ل وضع
، »هــو اســتعال اللفــظ يف غــر مــا 

ــة،  ــك املواضع ــل تل ــه، يف أص ــع ل وض
للعالقــة«)3(. واحلقيقــة: لغويــة، وعرفية، 
ورشعيــة، واصطالحيــة. ولكــي نعــرف 
بيــان مفهــوم اجلهــاد علينــا أن نقــف 

ــن:  ــذه العناوي ــن ه ــراد م ــى امل ع
أواًل: احلقيقــة اللغويــة: هــي مــا كان 
وضعــه بيــد واضــع اللغــة كاحلجــر 

والشــجر.
ــا: احلقيقــة الرعيــة: هــي اســتعال  ثانًي
االســم الرعــي فيــا كان موضوًعــا 
ــم  ــواء أكان االس ــرع، س ــه أّواًل يف ال ل
ــل  ــد أه ــن عن ــاه معروَف ــي ومس الرع
ــم  ــر أهن ــن. غ ــر معروف ــة ، أو غ اللغ
ــى،  مل يضعــوا ذلــك االســم لذلــك املعن
أو عرفــوا املعنــى، ومل يعرفــوا االســم ومل 
ــالة،  ــم الص ــى كاس ــك املعن ــوا ذل يعرف
ــك  ــوه . وكذل ــزكاة، ونح ــج، وال واحل
اســم اإليــان والكفــر. ولكــن ربــا 

ــة )4(. ــاء الديني ــذه باألس ــت ه خص
ــي  ــة: وه ــة اللغوي ــة العرفي ــا: احلقيق ثالًث
انتقلــت مــن مســاها  التــي  اللفظــة 
اللغــوي إىل غــره؛ لالســتعال العــام يف 

ــان:  ــي قس ــر األول، وه ــة فُهج اللغ
األول: أن يكــون االســم قــد وضــع 
بعــرف  خيصــص  ثــم  عــام،  ملعنــى 
اســتعال أهــل اللغــة ببعــض مســمياته، 
كاختصــاص لفــظ الدابة بــذوات األربع 
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عرًفــا، وإن كان يف أصــل اللغــة لــكل مــا 
. وذلــك إمــا لرسعــة دبيبــه أو كثــرة  دبَّ
ــر  ــتعاله، أو غ ــرة اس ــاهدته، أو كث مش

ــك. ذل
الثــاين: أن يكــون االســم يف أصــل اللغــة 
بمعنــى، ثــم يشــتهر يف عــرف اســتعاهلم 
املوضــوع  عــن  اخلــارج  باملجــاز 
ــد  ــظ عن ــن اللف ــم م ــال ُيفه ــوي، ف اللغ
إطالقــه غــره، كاســم الغائــط، فإنــه 
للموضــع  اللغــة  أصــل  كان يف  -وإن 
اشــتهر  قــد  األرض-  مــن  املطمئــن 
مــن  املســتقذر  باخلــارج  عرفهــم  يف 
اإلنســان، فــال ُيفهــم مــن ذلــك اللفــظ 
ــد إطالقــه غــره. ويمكــن أن تكــون  عن
ــط للخــارج  شــهرة اســتعال لفــظ الغائ
املســتقذر مــن اإلنســان؛ لكثــرة مبارشتــه 
ــتنكاف  ــع االس ــه م ــب ب ــة التخاط وغلب
ــرة  ــه؛ لنف ــاص ب ــم اخل ــر االس ــن ذك م
ــه، أو  ــه بالزم ــوا عن ــه، فكن ــاع عن الطب

ملعنــى آخــر)5(.  
اخلاصــة:  العرفيــة  احلقيقــة  رابًعــا: 
ــظ  ــو اللف ــالح(، وه ــمى )باالصط وُتس
ــتعمله  ــى، واس ــة ملعن ــع لغ ــذي وض ال
أهــل العــرف اخلــاص يف غــره، وشــاع 
موضعــه  غــر  يف  اســتعاله  عندهــم 
األصــي، حتــى صــار ال ُيفهــم منــه 
كالرفــع  املعنــى  هــذا  إاِلَّ  عندهــم 

النحويــن.  عنــد  واجلــر  والنصــب 
وعليــه فاملشــتغلون بــأّي نــوع مــن هــذه 
األنــواع املعروفــة للحقيقــة إذا اســتعملوا 
ــم  ــائع عنده ــى الش ــر املعن ــظ يف غ اللف
لقرينــة تــدل عــى املعنــى املــراد كان 

ذلــك جمــاًزا يف اســتعاهلم)6(. 
ولكــي نتتبــع املــراد مــن مفهــوم اجلهــاد 
ــة  ــع الداللي ــورات الواق ــة تط ومالحظ
كان الــالزم البحــث يف الوضــع اللغوي، 
والوضــع الرعي)القــرآن والســنة( ، 
ــع  ــي . م ــريف االصطالح ــع الع والوض
بيــان الزيــادات احلادثــة يف العصــور 

ــرة .   املتأخ

املبحث األول: مفهوم اجلهاد يف اللغة.
ــرب  ــة الع ــرآن يف بيئ ــزول الق ــا كان ن مل
املــراد  عــى  الوقــوف  كان  ولغتهــم، 
اللغــوي رضورة أوليــة ملعرفــة البيــان 
التريعــي مــن مفهــوم اجلهــاد، والــذي 
ــرب  ــم الع ــة ه ــع يف اللغ ــك الوض يمل
املعتــد بعربيتهــم، وهــم قــوم حمصــورون 
ــان.  ــكان والزم ــن امل ــة م ــدود معين يف ح
فاملــكان: هــو شــبه جزيــرة العــرب. 
والزمــان: هــو آخــر املائــة الثانيــة لعــرب 
األمصــار، وآخــر املائــة الرابعــة ألعراب 

البــوادي)7(.  
ــي:  ــل الرباع ــدر الفع ــًة: مص ــاد لغ اجله
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بمعنــى:  )فِعــال(  جاَهــَد، عــى وزن 
طرفــن.  مــن  واملشــاركة  امُلَفاعلــة 
املخاصمــة،  بمعنــى  اخلصــام  مثــل: 
مصــدر )خاصــم(. واجلــدال بمعنــى 
لكلمــة  الثالثــي  والفعــل  املجادلــة، 
ــد  ــث عن ــد الباح ــد(. وجي ــاد: )جه جه
وقوفــه عــى مــادة )جهــد( يف املصنفــات 
اللغويــة أّن هلــا معــاين عديــدًة، قــد 
تبلــغ  عريــن معنــى، واملعــاين اللغويــة 
ــن  ــة م ــبة واضح ــاد مناس ــبة للجه املناس
ــة،  ــع، والطاق ــي: الوس ــف ه دون تكل

واملشــقة،  واملبالغــة، والقتــال. 
الفراهيــدي  أمحــد  بــن  اخلليــل  قــال 
)ت175هـــ( : )جهــد : اجلهــد : مــا 
جهــد اإلنســان مــن مــرض، أو أمــر 
شــاّق فهــو جمهــود. واجلُهــد : يشٌء قليــل 
ــش.  ــد العي ــى جه ــل ع ــه املق ــش ب يعي
واجلَهــد: بلوغــك غايــة األمــر الــذي ال 
ــه. تقــول: َجهــدت  تألــو عــن اجلهــد في
َجهــدي، و اجتهــدُت رأيــي ونفــي 
جهــدت  و  جمهــودي،  بلغــت  حتــى 
ــى  ــه ع ــقته، وأجهدت ــت مش ــا: بلغ فالًن
ــا  ــوم علين ــد الق ــذا. وأجه ــل ك أن يفع
يف العــداوة. وجاهــدت العــدو جماهــدة، 

ــاه()8(. ــك إي ــو قتال وه
ــد  ــوي عن ــذر اللغ ــام للج ــى الع واملعن
ــاء  ــا ج ــو م ــري )ت393هـــ(  ه اجلوه

الطاقــة  واجلُْهــُد:  )اجلَْهــُد  بقولــه: 
إاِلَّ  جيــدون  ال  :﴿والذيــن  وقــرئ   .
جهدهــم ﴾)9( وجهدهــم . قــال الفــراء : 
اجلهــد بالضــم الطاقــة. واجلهــد بالفتــح 
مــن قولــك: اجهــد جهــدك يف هــذا 
األمــر، أي ابلــغ غايتــك. وال يقــال: 
اجهــد جهــدك. واجلهــد: املشــقة. يقــال: 
جهــد دابتــه وأجهدهــا، إذا محــل عليهــا 
يف الســر فــوق طاقتهــا. وجهــد الرجــل 
ــاد  ــغ. واجله ــه وبال ــّد في ــذا، أي ج يف ك
بالفتــح: األرض الصلبــة. وجاهــد يف 
ســبيل اهلل جماهــدة وجهــاًدا. واالجتهــاد 
ــود.( ــع واملجه ــذل الوس ــد : ب والتجاه

)10(

)ت395هـــ(  فــارس  ابــن  وقــال 
ــدال أصلــه  ــم واهلــاء وال :)»جهــد« اجلي
ــه.  ــا يقارب ــه م ــل علي ــم حيم ــقة، ث املش
يقــال جهــدت نفــي وأجهــدت واجلهد 
ــن ال  ــاىل :﴿ والذي ــال اهلل تع ــة . ق الطاق

جيــدون إال جهدهــم ﴾.()11(
)ت606هـــ(:  األثــر  ابــن  وقــال 
)اجلهــاد: حماربــة الكفــار، وهــو املبالغــة 
ــن  ــة م ــع والطاق ــا يف الوس ــتفراغ م واس
ــل يف  ــد الرج ــال: جه ــل. يق ــول أو فع ق

ــغ()12(. ــه وبال ــد في ــيء: أي ج ال
وقــال ابن منظور)ت711هـــ( : ) جهد : 
اجلَْهــُد واجلُْهــُد : الطاقــة ، تقــول : اْجَهــد 
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َجْهــَدك ؛ وقيــل : اجلَْهــد املشــقة واجلُْهــد 
الطاقــة . الليــث : اجلَْهــُد مــا َجَهــد 
ــاق ،  ــر ش ــرض َأو َأم ــن م ــان م اإِلنس
فهــو جمهــود ؛ قــال : واجلُْهــد لغــة هبــذا 
املعنــى . ويف حديــث ُأمِّ معبــد : شــاة 
ــن  ــال اب ــم؛ ق ــن الغن ــد ع ــا اجلَْه َخلَّفه
األَثــر: قــد تكــرر لفــظ اجلَْهــد واجلُْهــد 
ــقة ،  ــح ، املش ــو بالفت ــث ، وه يف احلدي
وقيــل : املبالغــة والغايــة ، وبالضــم ، 
الوســع والطاقــة ؛ وقيــل : مهــا لغتــان يف 
الوســع والطاقــة ، فَأمــا يف املشــقة والغاية 
فالفتــح ال غــر ؛ ويريــد بــه يف حديــث ُأم 
معبــد يف الشــاة اهلـُـزال ؛ ومــن املضمــوم 
حديــث الصدقــة، َأيُّ الصدقــة َأفضــل؟ 
، َأْي قــدر مــا حيتملــه  قــال : ُجْهــُد امُلِقــلِّ
ــة  ــاد حمارب ــال ..  واجله ــل امل ــال القلي ح
ــا  ــتفراغ م ــة واس ــو املبالغ ــداء ، وه األَع
ــل  ــول َأو فع ــن ق ــة م ــع والطاق يف الوس

  )13(  ).
 : )ت817هـــ(  الفروزآبــادي  وقــال 
)اجلهــد : الطاقــة ، ويضــم ، واملشــقة 
. واجهــد جهــدك : أبلــغ غايتــك .. 
وجهــد جاهــد : مبالغــة . وكســحاب 
ــر  ــا ، وثم ــات هب ــة ال نب : األرض الصلب
ــدو  ــع الع ــال م ــرس : القت األراك ، وبالك
ــر ،  ــيب : كث ــد الش ــدة . وأجه ، كاملجاه

)14(). وأرسع 

هــو  لغــة:  اجلهــاد  أّن  لنــا  ويتضــح 
ــقة،  ــل املش ــة وحتم ــع والطاق ــذل الوس ب
وتوفــر اإلمكانــات يف ســبيل حتقيــق 
غايــة ومــراد معــن. ) فمجاهــدة العــدو 
الظاهــر ، وجماهــدة الشــيطان ، وجماهــدة 
﴿ تعــاىل:  قولــه  يف  تدخــل  النفــس، 
جهــاده﴾)15(( حــق  اهلل  يف  وجاهــدوا 
ــة  ــة يف اللغ ــاد املتقدم ــاين اجله )16(. ومع

)ال ُتســتعمل إاّل فيــا فيــه كلفــة وجهــد، 
فيقــال: اْجَهــد نفســه يف محــل حجــر 
محــل  يف  اجهدهــا  يقــال  وال  الرحــا، 

)17(.) خردلــة 
فاملشــقة والتعــب التــي يتكلــم عنهــا 
ــل  ــادة ب ــقة املعت ــت املش ــاد ليس يف اجله
املشــقة املجحفــة التــي ال يمكــن حتملهــا 
بالصــورة الطبيعــة ، بــل حتتــاج إىل طاقــة 
و )صــر( بحســب االصطــالح القــرآين 

)18(.
أو  جهتــن  وجــود  اجلهــاد  ويقتــي 
الوســع  ويبــذالن  يتنازعــان  طرفــن 
والطاقــة . وال يقتــر عــى الفعــل ، 
بــل يتشــعب ويتســع إىل اجلهــاد بالقــول 
فاجلهــاد بالقــول جهــاد بيــاين ، وخطــايب 
 ، ودعــويت   ، وحجتــي   ، وبرهــاين   ،
ــل  ــاد بالفع ــخ . واجله ــي ، .. إل وإعالم
زّج لإلمكانيــات والقــوى والقــدرات 
ــاحة  ــم يف س ــرؤى والقي ــرات وال واخل
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املعركــة واالشــتباك ، إذ يســتبدل إرهــاق 
ــدم .)19( ــكالم بال ــدد وال امل

وقــد يتحقــق اجلهــاد بــال قــول أو فعــل 
ــا  ــه في ــة والَدْي ــن طاع ــع ع ــن يمتن كم
ــى  ــر ع ــة، ويص ــن معصي ــه م ــه ب يأمران
 ،)20( منــه  ذلــك  طلــب  يف  إحلاحهــا 
وكمــن يعــف عــن إشــباع شــهوٍة حــرام، 
وقــد نازعتــه نفســه إليهــا . ويف هــذا 
ــى  ــر ع ــو الص ــاد ه ــل إن » اجله ــا قي م
ــد  ــرب، وق ــون يف احل ــد يك ة، وق ــدَّ الش
يكــون يف النفــس »  فيكــون الطــرف 
اآلخــر الــذي يبــذل الوســع والطاقــة يف 
ــس ، أو  ــو النف ــه ه ــه وغائلت ــع عدوان دف

الشــيطان ، أو الكفــار املعتــدون . )21(
والظاهــر أنَّ التتبــع التارخيــي ملفهــوم 
ــر  ــالح مل يتوف ــة واالصط ــاد يف اللغ اجله
إاِلَّ يف املصــادر القريبــة مــن عرنــا، 
فالتهانــوي )ت1158هـــ( عــّد املفهــوم 
اللغــوي للجهــاد أعــّم مــن مفهومــه 
يــرد  اللغــة  يف  كان  فــإن  الرعــي، 
ــذل الوســع وحتمــل املشــقة يف  ــى ب بمعن
ــدّل  ــه يف الريعــة ي القــول والفعــل، فإنَّ
ــر  ــار، ويش ــوص الكف ــال خص ــى قت ع
ــج  ــا ول ــوم عندم ــذا املفه ــا إىل أن ه أيًض
داللــة  أخــذ  الصوفيَّــة  االجتاهــات 
جديــدة، وهــي املعــر عنهــا بحمــل 
النفــس عــى املشــاق البدنيــة وحماســبتها، 

وخمالفــة اهلــوى بصدهــا عــن الشــهوات 
 )22( . واللــذات 

ــرس  ــد بط ــة عن ــراءة التارخيي ــد الق ونج
ــن  ــز ب ــد مي ــتاين)ت1883م( ، فق البس
ــور  ــل تط ــن مراح ــن م ــن زمنيت مرحلت
ــور  ــل ظه ــا قب ــة م ــي مرحل ــوم، فف املفه
ــي  ــدو تعن ــدة الع ــت جماه ــالم كان اإلس
مقابلتــه يف حتمــل اجلهــد والتعــب، لكــن 
بعــد اإلســالم غلــب مفهــوم اجلهــاد 

ــوه .)23( ــار ونح ــال الكف ــى قت ع
      

 املبحث الثاين: اجلهاد يف الوضع الرشعي 
)القرآن الكريم والسنة والرشيفة(.

ــنة  ــرآن والس ــوص الق ــراءة نص ــد ق عن
التــي عرضــت ملفهــوم اجلهــاد يف حقلــه 
ــيء  ــض ال ــن بع ــا تتباي ــداليل نجده ال
فيــا بينهــا، إذ اســتعمله القــرآن بمفهومه 
اللغــوي املتســع للمعــاين املتقدمــة يف 
املطلــب األول، والســيَّا القــرآن املكــي، 
بينــا نجــد نصــوص الســنة قــد أكثــرت 
ــال،  ــوان القت ــاد بعن ــتعال اجله ــن اس م
كل  نجعــل  التبايــن  ذلــك  وملعرفــة 

ــتقلة .  ــورة مس ــوان بص عن

املطلب األول: مفهوم اجلهاد يف السياق 
القرآين. 

ــذي  ــرآين ال ــياق الق ــى الس ــوف ع الوق
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ــام  ــك أم ــاد ، جيعل ــوم اجله ــاول مفه تن
ــا  ــتجابة كل منه ــن، اس ــن زمنيت مرحلت
البنــاء  يف  وأثــرت  الواقــع  لــدالالت 
واملضمــون ، وهــي املرحلــة املكيــة ، 
بعــد  القتــايل-  اجلهــاد-  يــرع  مل  إذ 
ــع  ــذل والوس ــى الب ــى معن ــر ع واقت
ــبة إىل  ــة- نس ــة املدني ــة ، واملرحل والطاق
ــعت يف  ــن وس ــي م ــورة- ه ــة املن املدين
البنــاء الــداليل ملفهــوم اجلهــاد وأدخلــت 
ــوان )يف  ــة عن ــع إضاف ــال، م ــر القت عن

ســبيل اهلل(. 
»والتفرقــة بــن املكــي واملــدين يف النــص 
تفرقــة هامــة بــن مرحلتــن هامتــن 
ــى  ــواء ع ــص س ــكيل الن ــامهتا يف تش س
أم عــى مســتوى  مســتوى املضمــون 
ــن  ــك م ــس لذل ــاء . ولي ــب والبن الرتكي
ــة ســوى أن النــص ثمــرة للتفاعــل  دالل
مــع الواقــع احلــي التارخيــي«)24( ومعاير 
أن  جيــب  للمفاهيــم  الــداليل  التتبــع 
تســتند إىل النــص مــن جهــة، وإىل الواقع 
مــن جهــة أخــرى، إىل الواقــع مــن جهــة 
أن حركــة النــص ارتبطــت بحركتــه، 
وإىل النــص مــن جهــة مضمونــه وبنائــه، 
ذلــك أن حركــة النــص يف الواقــع تنطبــع 
ــا  ــإذا نظرن ــص . ف ــي الن ــا يف جانب آثاره
إىل الظــروف املحيطــة بالنــص نــدرك 
إىل  مكــة  مــن  )اهلجــرة(  حــدث  أن 

ــكان  ــال يف امل ــرد انتق ــن جم ــة مل يك املدين
ــة  ــوة يف مك ــة الدع ــت مرحل . وإذا كان
ــذار( إىل  ــدود )اإلن ــاوز ح ــد تتج مل تك
حــدود الرســالة وارتباطهــا يف كيــان 
ــه طابعــه اخلــاص . والفــارق  وجمتمــع ل
ــذار  ــذار(  و)الرســالة( أن اإلن بــن )اإلن
يرتبــط بمكافحــة األفــكار القديمــة عــى 
ــم  ــوة إىل املفاهي ــر والدع ــتوى الفك مس
املثابــة  هبــذه  اإلنــذار  إن   . اجلديــدة 
ــع  ــاد الواق ــي إلدراك فس ــك للوع حتري
والرســالة   . تغيــره  ثــم  والنهــوض  
ــة  ــة والقيمي ــاء املنظومــة الفكري ــي بن تعن

ــد)25(. ــة للمجتمــع اجلدي والتريعي
ــتند إىل  ــذي يس ــف ال ــار التصني إن معي
الواقــع جيــب أن يقــوم عــى أســاس 
 . املرحلتــن  هاتــن  بــن  التفرقــة 
ــب أن ال  ــدين( جي ــي وامل ــمية )املك والتس
ــل  ــب، ب ــكان فحس ــارة للم ــون إش تك
جيــب أن تكــون إشــارة إىل مرحلتــن 
ــار  ــة نخت ــذه النقط ــن ه ــن . وم تارخييت
ــا  ــي م ــرى : أن املك ــذي ي ــف ال التصني
ــزل  ــا ن ــدين م ــرة ، وامل ــل اهلج ــزل قب ن
ــة  ــة أم باملدين ــزل بمك ــواء ن ــا ، س بعده
ــوداع أم  ــة ال ــام حج ــح أم ع ــام الفت ، ع

ــفار. )26(           ــن األس بســفر م
بعــد هــذه الوقفــة املهمــة يف التفريــق بن 
ــوان  ــان العن ــل لبي ــدين ننتق ــي وامل املك
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ــوم  ــر مفه ــد ذك ــع ، لق ــى أرض الواق ع
اجلهــاد ومشــتقاته حــوايل 34مــرة يف 
القــرآن الكريــم، وذلــك يــؤرش عــى أنــه 
ابتــكار قــرآين ، كــا يــرى الشــيخ حممــد 

ــور . )27( ــن عاش ــر ب الطاه
ــدل  ــة ت ــات املكي ــاد يف اآلي ــادة اجله ف
عــى الوضــع اللغــوي العــام، وهــي 
ثــالث آيــات يف ســورة العنكبــوت قــال 
تعــاىل: ﴿َوَمــْن َجاَهــَد َفإِنَّــَا جُيَاِهــُد 
ــَن﴾)28(،  ــِن اْلَعامَلِ ــيٌّ َع ــِه إِنَّ اهللََّ َلَغنِ لِنَْفِس
ْنَســاَن  اإْلِ ْينَــا  َوَوصَّ  ﴿ : تعــاىل  وقــال 
َك يِب  بَِوالَِدْيــِه ُحْســنًا َوإِْن َجاَهــَداَك لُِتــْرِ
ــاَل ُتطِْعُهــَا إيَِلَّ  ــٌم َف ــِه ِعْل ــَك بِ ــَس َل َمــا َلْي
َمْرِجُعُكــْم َفُأَنبُِّئُكــْم بِــَا ُكنُْتــْم َتْعَمُلــوَن﴾ 
ــُدوا  ــَن َجاَه ِذي ــاىل : ﴿َوالَّ ــال تع )29(، وق

مَلَــَع  اهللََّ  َوإِنَّ  ُســُبَلنَا  َلنَْهِدَينَُّهــْم  فِينَــا 
امْلُْحِســنَِن﴾)30(

ويف ســورة لقــان وردت آيــة واحــدة 
، قــال تعــاىل : ﴿ َوإِْن َجاَهــَداَك َعــى 
ــٌم  ــِه ِعْل ــَك بِ ــَس َل ــا َلْي َك يِب َم ــْرِ َأْن ُت
ْنَيــا  الدُّ يِف  َوَصاِحْبُهــَا  ُتطِْعُهــَا  َفــاَل 
بِــْع َســبِيَل َمــْن َأَنــاَب إيَِلَّ  َمْعُروًفــا َواتَّ
ُثــمَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُكــْم َفُأَنبُِّئُكــْم بِــَا ُكنُْتــْم 
َتْعَمُلــوَن﴾)31( . ومــا جــاء يف ســورة 
الفرقــان ، قــال تعــاىل : ﴿ َفــاَل ُتطِــِع 
ــًرا  ــاًدا َكبِ ــِه ِجَه ــْم بِ ــَن َوَجاِهْدُه اْلَكافِِري
يف  املفــرسون)33(  واختلــف   ،  )32(﴾

تأويــل هــذا املصطلــح يف اآليــة األخــرة 
ــاد  ــي أداة اجله ــا ه ــا ، ف ــا جلًي اختالًف
التــي ختاطــب هبــا اآليــة رســول اهلل 
ــا  ــل : إهن ــه( ، فقي ــه وآل ــى اهلل علي )ص
بالقــرآن  كان  »وإذ   ، الكريــم  القــرآن 
ــه  ــان حقائق ــم وبي ــه عليه ــراد تالوت فامل
هلــم وإمتــام حججــه عليهــم« )34( . وقيــل 
ــيف  ــا الس ــل : إهن ــالم ، وقي ــا اإلس : إهن
ألنَّ  ضعيــف،  الثالــث  واالحتــال   .
احلقيقــة التارخييــة تقــول : األمــر باجلهاد 
املســلح مل يكــن قــد نــزل يف مكــة، ومــن 
ثَّــم ال جمــال حلمل﴿َوَجاِهْدُهــْم بِــِه﴾ 

ــيف.    ــى الس ع
وأمــا آيــة اجلهــاد يف ســورة النحــل املكية 
ــدل  ــر اهلجــرة ممــا ي ــت ذك ــد تضمن ، فق
عــى أهنــا آيــة مدنيــة ضمــن ســور مكية . 
واآليــة هــي ، قــال تعــاىل : ﴿ُثــمَّ إِنَّ َربََّك 
ــوا ُثــمَّ  ِذيــَن َهاَجــُروا ِمــْن َبْعــِد َمــا ُفتِنُ لِلَّ
ــَك ِمــْن َبْعِدَهــا  وا إِنَّ َربَّ َجاَهــُدوا َوَصــَرُ

َلَغُفــوٌر َرِحيــٌم ﴾)35(
ــة  ــات املدني ــاد يف اآلي ــادة اجله ــا م وأم
فبلغــت 26كلمــة . وأكثرهــا يــدل داللــة 
راجحــة عــى معنــى القتــال . فمــن ذلك 

اآليــات اآلتيــة : 
اَل   ﴿  : تعــاىل  قولــه   : األوىل  اآليــة 
ــْرُ  ــَن َغ ــَن امْلُْؤِمنِ ــُدوَن ِم ــَتِوي اْلَقاِع َيْس
َســبِيِل  يِف  َوامْلَُجاِهــُدوَن  ِر  َ الــرضَّ ُأويِل 
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اهللَُّ  ــَل  َفضَّ َوَأْنُفِســِهْم  ــْم  بَِأْمَواهِلِ اهللَِّ 
ــْم َوَأْنُفِســِهْم َعــَى  امْلَُجاِهِديــَن بَِأْمَواهِلِ
اْلَقاِعِديــَن َدَرَجــًة َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْســنَى 
ــَن  ــَى اْلَقاِعِدي ــَن َع ــَل اهللَُّ امْلَُجاِهِدي َوَفضَّ

َأْجــًرا َعظِيــًا﴾)36(
وجــه االســتدالل : يمكــن محــل اجلهــاد 
ــن  ــال ، بقرينت ــروج للقت ــى اخل ــا ع هن
عــى  املجاهديــن  بأفضليــة   : األوىل 
القاعديــن ؛ والثانيــة :هــو الســياق العــام 
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــروب النب حل
يف دفاعــه عــن الكيــان اإلســالمي الــذي 
ــورة  ــة املن ــه إىل املدين ــد انتقال ــكل بع تش
. بخــالف املســألة التــي صادفهــا النبــي 
يف مكــة إذ كانــت دينيــة ثقافيــة ، وال 
ــم  ــرى بعضه ــة . وي ــا بالسياس ــة هل عالق
ــوا فقــراء إىل  ــة كان ــلمن يف مك أن املس
وإىل   ، هلــم  داًرا  تكــون  التــي  األرض 
ــم  ــا بينه ــة م ــج عالق ــذي ينس ــام ال النظ
ــه  ــتقر أركان ــا تس ــم جمتمًع ــل منه وجيع
فــوق تلــك األرض ، ومــن ثــم  مل يكــن 
ــا  ــون إليه ــي يدع ــدة الت ــم وراء العقي هل
ويكافحــون بالفكــر عنهــا، أي حــق 
ثابــت ينهضــون بحراســته ويقاتلــون 
ــه مل  ــر . وعلي ــى األم ــه إن اقت ــن دون م
يكــن للجهــاد القتــايل أي مســوغ آنــذاك 
ــول  ــاد رس ــك كان جه ــل ذل ــن أج ، فم
إعــالم ودعــوة  ، جهــاد  مكــة  اهلل يف 

ــط .)37( ــان فق وبره
ــُروا  ــاىل : ﴿ اْنِف ــه تع ــة : قول ــة الثاني اآلي
بَِأْمَوالُِكــْم  َوَجاِهــُدوا  َوثَِقــااًل  ِخَفاًفــا 
َوَأْنُفِســُكْم يِف َســبِيِل اهللَِّ َذلُِكــْم َخــْرٌ 

َلُكــْم إِْن ُكنُْتــْم َتْعَلُمــوَن﴾)38(
وجــه االســتدالل : إذ يمكن محــل اجلهاد 
هنــا عــى القتــال، لقرينــة النفــر املشــار 
ــض  ــم بع ــد فه ــوب . »وق ــا بالوج إليه
الصحابــة مــن هــذا األمــر العمــوم فلــم 
يكونــوا يتخلفــون عــن الغــزو حتــى 
ــاري  ــوب األنص ــو أي ــم أب ــوا ، ومنه مات
ــم .« )39(  ــود وغره ــن األس ــداد ب واملق

النفــر   : االســتدالل  يناقــش  لكــن 
اجلهــاد  بصــور  يتحقــق  أن  يمكــن 
ــلطة  ــخصت الس ــو ش ــا ل ــددة ، ك املتع
التصــدي  أن  العليــا)40(  اإلســالميَّة 
ــالم  ــه اإلع ــوف بوج ــي والوق اإلعالم
الزائــف الــذي يســتهدف املســلمن مــن 
الواجبــات الكفائيــة . فيكــون النفــر 
الوجــويب متعــن عــى كــوادر األمــة 
اإلعالميــة وعلائهــا. وبالتايل ال مســاحة 
 . بالقتــال  اآليــة  يف  اجلهــاد  لتطويــق 
ــا؛  ــق أيًض ــبيل اهلل( يتحق ــوان )يف س وعن
ألّن مفهــوم يف ســبيل اهلل يتســع بحــدود 
انطبــاق منهــاج ديــن اهلل وطريقــه الــذي 
رشعــه خللقــه يف جمــاالت احليــاة بآفاقهــا 

ــة . الرحب
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﴿اَل   : تعــاىل  قــال   : الثالثــة  اآليــة   
ــْوِم  ــاهللَِّ َواْلَي ــوَن بِ ــَن ُيْؤِمنُ ِذي ــَتْأِذُنَك الَّ َيْس
ــِهْم  ــْم َوَأْنُفِس ــُدوا بَِأْمَواهِلِ ــِر َأْن جُيَاِه اآْلَِخ
َواهللَُّ َعِليــٌم بِامْلُتَِّقــَن * إِنَّــَا َيْســَتْأِذُنَك 
ــِر  ــْوِم اآْلَِخ ــاهللَِّ َواْلَي ــوَن بِ ــَن اَل ُيْؤِمنُ ِذي الَّ
َرْيبِِهــْم  يِف  َفُهــْم  ُقُلوهُبُــْم  َواْرَتاَبــْت 
وا  ُدوَن* َوَلــْو َأَراُدوا اخْلـُـُروَج أَلََعــدُّ دَّ َيــرَتَ
اْنبَِعاَثُهــْم  اهللَُّ  َكــِرَه  َوَلِكــْن  ًة  ُعــدَّ َلــُه 
ــَن  ــَع اْلَقاِعِدي ــُدوا َم ــَل اْقُع ــْم َوِقي َفَثبََّطُه

)41 (﴾
وجــه االســتدالل : يمكــن محــل اجلهــاد 
يف هــذه اآليــة عــى القتــال بقرينــة ذكــر 
ســياق  يف  )اخلــروج(  و  )االســتئذان( 
ــع  ــات دالالت الواق ــات، ومالحظ اآلي
ــة  ــي يف املدين ــروب النب ــي يف ح التارخي
ترجــح محــل اجلهــاد عــى معنــى القتــال 

  )42(  .
ــا  َ ــا َأهيُّ ــال تعــاىل : ﴿ َي ــة الرابعــة : ق اآلي
ــاَرٍة  ــَى جِتَ ــْم َع ُك ــْل َأُدلُّ ــوا َه ــَن َآَمنُ ِذي الَّ
ُتنِْجيُكــْم ِمــْن َعــَذاٍب َألِيــٍم ُتْؤِمنُــوَن 
ــبِيِل اهللَِّ  ــُدوَن يِف َس اِه ــولِِه َوجُتَ ــاهللَِّ َوَرُس بِ
ــْم  ــْرٌ َلُك ــْم َخ ــُكْم َذلُِك ــْم َوَأْنُفِس بَِأْمَوالُِك

ــوَن﴾)43( ــْم َتْعَلُم إِْن ُكنُْت
اآليــة  فــرست   : االســتدالل  وجــه 
 ، ورســوله  بــاهلل  باإليــان  التجــارة 
وطاعتــه  اهلل  بتوحيــد  يتــم  وذلــك 
ــم  ــي . ث ــه النب ــاء ب ــا ج ــق ب والتصدي

اهللَِّ  َســبِيِل  يِف  اِهــُدوَن  َوجُتَ قالــت:﴿ 
َوَأْنُفِســُكْم ﴾ يعنــي قتــال  بَِأْمَوالُِكــْم 
أعدائــه ) بأموالكــم ( فتنفقوهنــا يف ذلــك 
، ) وأنفســكم ( فتحاربــون بنفوســكم 
. واملــال والنفــس هــو مــا يســتلزمه 

احلــال.)44( بطبيعــة  القتــال 
وممــا تقــدم : ال يمكــن محــل مفهــوم 
ــال  ــى القت ــة ع ــات املكي ــاد يف اآلي اجله
ــد  ــي تفي ــة الت ، ملخالفــة احلقيقــة التارخيي
ع يف املدينــة .  أن اجلهــاد املســلح إنــا رُشّ
وعليــه يكــون املــراد مــن مفهــوم اجلهــاد 
الفكــري  اجلهــاد  هــو   : هــو  املكــي 
والثقــايف والتبليغــي . ومحــل اآليــات 
املدنيــة عــى القتــال حيتــاج إىل قرينــة 

ــة .  صارف
ــم  ــرآن الكري ــدم الق ــا تق ــى م ــادة ع زي
ــال  ــح القت ــتعال مصطل ــرتدد يف اس ال ي
ــه  ــن خماطبي ــد م ــا يري ــة عندم أو املقاتل
ــى  ــض ع ــد احل ــا نج ــك، فك ــل ذل فع
اجلهــاد يف ســبيل اهلل يف اآليــات القرآنيــة 
، نجــد يف مواضــع كثــرة طلــب القتــال 
ــل(  ــر )قات ــة األم ــبيل اهلل ، وبصيغ يف س
ــّرض  ــي ح ــا النب ــا أهي ــوا(، )ي ، و )قاتل
املؤمنــن عــى القتــال( ومــا ماثــل ذلــك 
. وهــذا يــدل عــى أن القتــال مفهــوم لــه 

ــة.)45( ــه املفاهيمي منظومت
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املطلب الثاين: مفهوم اجلهاد يف سياق 
السنة الرشيفة . 

ــة  ــراء عملي ــث إج ــاول الباح ــا ح إذا م
ــوص  ــة لنص ــتقراء رسيع ــاء واس إحص
وموقــع  اجلهــاد،  أبــواب  يف  الســنة 
ــه  ــيتضح ل ــا س ــادي منه ــوم اجله املفه
هيمنــة املعنــى املســلح عــى بقيــة املعــاين 
ــة  ــر لطبيع ــود األم ــا يع ــرى . ورب األخ
ــها  ــي عاش ــداث الت ــات واألح التحدي
ــن  ــة التكوي ــالمي يف بداي ــان اإلس الكي
شــيوع  فرضــت  إذ   ، والَصــْرورة 
ــن  ــر م ــرب أكث ــى احل ــتعال يف معن االس
ــل  ــحب ويفص ــن دون أن يس ــواه . م س
اجلهــاد احلــريب )األصغــر( عــن خمزونــه 
ــاد  ــل باجله ــي املتمث ــي واألخالق الروح
ــة  ــك نكــون أمــام جمموع ــر . وبذل األك
مــن األحاديــث متفصلــت عــى رضبن : 
األول : اســتعمل اجلهــاد بوضعــه العــام 
ــاد  ــتعمل اجله ــاين : اس ــوي( . والث )اللغ
ــايل( ، وإليضــاح  بوضعــه اخلــاص )القت

ــااليت :  ــا ب ــرض هل ــك أع ذل
التــي  األحاديــث   : األول  الــرضب 
اســتعمل فيهــا اجلهــاد بوضعــه اللغــوي 

ــام .  الع
مــن  ضفــرة  العنــوان  هلــذا  تشــر 

 : ومنهــا  الروايــات 
ــاء عــن النبــي  الروايــة األوىل : مــا ج

)صــى اهلل عليــه وآلــه( حينــا رجــع 
أصحابــه مــن إحــدى غزواتــه قــال هلــم 
:)) رجعنــا مــن اجلهــاد األصغــر إىل 
ــاد  ــر(( قيــل : ومــا اجله ــاد األك اجله
ــا رســول اهلل ؟ قــال :)) جهــاد  األكــر ي

النفــس(()46(. 
ــراد هــو جماهــدة النفــس  ــوم أن امل واملعل
ــيطان  ــة الش ــوء ، ومقاوم ــارة بالس األم

ــخ.  ــه إل ووساوس
الروايــة الثانيــة : فعــن أيب جحيفــة قــال : 
ســمعت أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( 
ــن  ــه م ــون علي ــا تغلب ــول: ) إن أول م يق
اجلهــاد اجلهــاد بأيديكــم ، ثــم بألســنتكم 
ــه  ــرف بقلب ــن مل يع ــم، فم ــم بقلوبك ، ث
ــل  ــب فجع ــًرا قل ــر منك ــا ومل ينك معروًف

ــاله أســفله.( )47(  أع
يوضــح هــذا احلديــث أمهيــة جهــاد 
ــايس يف  ــن األس ــا الرك ــس بوصفه النف
مل  فمــن   ، اخلارجــي  العــدو  مقاومــة 
ــن  ــن يتمك ــه ل ــن قلب ــدو م ــرج الع خي
مــن إخراجــه مــن أرضــه، وهــو يصنــف 
قلبــي،  ثــالث:  مراتــب  إىل  اجلهــاد 
ــع  ــجم م ــك ينس ــي . وبذل ــويل، وفع وق

الوضــع العــام ملفهــوم اجلهــاد . 
أمــر  عــن  وجــاء   : الثالثــة  الروايــة 
املؤمنــن )عليــه الســالم( أنــه قــال : 
ــإن  ــم ، ف ــبيل اهلل بأيديك ــدوا يف س )جاه
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ــإن  ــنتكم ، ف ــدوا بألس ــدروا فجاه مل تق
 )48(). بقلوبكــم  فجاهــدوا  تقــدروا  مل 

وداللتــه كســابقه .
التــي  األحاديــث   : الثــاين  الــرضب 
اســتعمل فيهــا اجلهــاد بوضعــه اخلــاص 

)القتــايل( 
وردت جمموعــة مــن األحاديــث عــن 
ــل  ــه( ، وأه ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص النب
بيتــه تضمنــت مفهــوم اجلهــاد ، نعــرض 
هلــا حماولــن تلمــس البعــد الــداليل 

ــث :  ــذه األحادي ــن ه ــاد ، وم للجه
ــال :  ــر ق ــن أيب بص ــث األول : ع احلدي
ــالم ( :  ــه الس ــد اهلل ) علي ــت أليب عب قل
أي اجلهــاد أفضــل ؟ قــال : )) مــن عقــر 
ــبيل اهلل .((  ــه يف س ــق دم ــواده واهري ج
)49( ومثلــه ورد عنــد غــر اإلماميــة عــن 

ــاري. )50( ــر األنص جاب
وجــه االســتدالل : احلديــث واضــح وال 
ــر  ــاء ، وعق ــة الدم ــان فإراق ــاج إىل بي حيت

اجلــواد كنايــة عــن اجلهــاد املســلح .  
وعــن غــر اإلماميــة جــاءت أحاديــث يف 

هــذا الســياق، ومنهــا : 
هريــرة  أيب  عــن   : األول  احلديــث 
الــدويس : قيــل يــا رســول اهلل مــا يعــدل 
ــتطيعونه ،  ــم ال تس ــال : )) إنك ــاد ق اجله
ــك  ــا كل ذل ــن أو ثالًث ــه مرت ــردوا علي ف
يقــول: ال تســتطيعونه ، فقــال يف الثالثــة : 

مثــل املجاهــد يف ســبيل اهلل مثــل الصائــم 
ــالة وال  ــن ص ــرت م ــذي ال يف ــم ال القائ
صيــام ، حتــى يرجــع املجاهــد يف ســبيل 
اهلل (( )51( . قــال الرتمــذي : » حديــث 

ــح »)52( ــن صحي حس
اجلهــاد  عــى  احلديــث  هــذا  حيمــل 
ــه الصــورة النمطيــة يف ذهــن  احلــريب، ألنَّ
املســلمن بعــد أن رسى اجلهــاد وانتــر 
ــراد منــه إاِلَّ  ، فعندمــا يطلــق اجلهــاد ال ُي

ــريب .   احل
ــال  ــرة ق ــن أيب هري ــاين : ع ــث الث احلدي
ــل  ــا بعم ــول اهلل أخرن ــا رس ــوا : ي : قال
يعــدل اجلهــاد يف ســبيل اهلل ، قال رســول 
اهلل )صــى اهلل عليه-وآلــه- وســلم( : 
ــول اهلل !  ــا رس ــوا : ي ــه » قال » ال تطيقون
ــل  ــال : » مث ــه ق ــا أن نطيق ــا فلعلن أخرن
ــم  ــل الصائ ــبيل اهلل كمث ــد يف س املجاه
ــن  ــرت م ــات اهلل ال يف ــت بآي ــم القان القائ
صيــام وال صدقــة حتــى يرجــع املجاهــد 

ــه ».)53( إىل أهل
داللــة احلديــث بينــة يف اجلهــاد املســلح، 
ــوان  ــب يف عن ــؤال املنص ــة الس بمالحظ
املجاهــد، أي املقاتــل، جــواب النبــي 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( : ))حتــى يرجــع 
املجاهــد إىل أهلــه(( واملــراد الرجــوع 

ــه .  ــروج ل ــد اخل ــال بع ــن القت م
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احلديــث الثالــث : عــن ابــن عبــاس قــال 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه -وآلــه-
ــد  ــم بأح ــب إخوانك ــا أصي ــلم( » مل وس
ــم يف أجــواف طــر  ــل اهلل أرواحه جع
خــرض تــرد أهنارهــا وتــأكل مــن ثارهــا 
وتــرسح يف اجلنــة حيث شــاءت فلــا رأوا 
ــم  ــم ومرهب ــم ومطعمه ــن مقيله حس
ــا  ــون م ــا يعلم ــت قومن ــا لي ــوا : ي . قال
صنــع اهلل لنــا كــي يرغبــوا يف اجلهــاد وال 
ــإين  ــاىل : ف ــال اهلل تع ــه ! فق ــوا عن يّتكل
خمــر عنكــم ومبلــغ إخوانكــم، ففرحــوا 
واســتبروا بذلــك، فذلــك قولــه تعــاىل: 
ــبيل اهلل  ــوا يف س ــن قتل ــبن الذي )وال حتس
ــون  ــم يرزق ــد رهب ــاء عن ــل أحي ــا ب أموات

)54(  ))
وجــه االســتدالل : لقــد جــاء الرتغيــب 
ــهاد  ــن استش ــه م ــا يتبع ــال، وم يف القت
اســتجابة أُلْمنيــة الســابقن مــن الشــهداء 
ــر  ــاد ، األم ــم يف اجله ــب قومه يف ترغي
ــا  ــاد ورد هن ــى أن اجله ــدل ع ــذي ي ال

ــبيل اهلل . )55(   ــال يف س ــى القت بمعن
ــم  ــن يزع ــة، وم ــاد( عام ــة )جه فكلم
مــن املتعصبــن ضــد اإلســالم أن اجلهــاد 
ــس  ــن لي ــكل م ــلمن ل ــال املس ــو قت : ه
بمســلم إلكراههــم عــى اإلســالم فهــو 

ــواب.)56( ــب للص جمان

املبحث الثالث : مفهوم اجلهاد يف 
نصوص الفقهاء . 

رأينــا كيــف أن مفهــوم اجلهــاد أخــذ 
القــرآين  الســياق  يف  الــداليل  شــكله 
ــع  ــة، م ــع والطاق ــذل والوس ــى الب بمعن
مالحظــة البعــد الزمــكاين املتمثــل يف 
املكــي واملــدين، فــال حقيقــة رشعيــة 
لــه . واحلــال نفســه يف الســياق التــداويل 
ــة  ــارق غلب ــة ، بف ــالة النبوي ــر الرس لع
 ، املعــاين  بقيــة  عــى  القتــايل  املعنــى 
اســتجابة للتحديــات التارخييــة التــي 
ــاء  ــا الفقه ــوان . بين ــذا العن ــت ه فرض
التعريفيــة  نصوصهــم  مطالعــة  عنــد 
ــة  ــا للمرحل ــت تبًع ــد متوضع ــا ق نجده
املدنيــة فأصبــح مفهــوم اجلهــاد عندهــم 
بيــان  مــع   ، القتــال  ملفهــوم  مطابًقــا 
)الكفــار(،  وهــم  املســتهدفة  اجلهــة 
ــة عــى  ــة التارخيي ــة التجرب وبذلــك هيمن

نصوصهــم. 
كلمــة  ختصيــص  يف  الشــبهة  ومــورد 
ــاء  ــره الفقه ــا ذك ــو م ــال ه ــاد بالقت اجله
 . للجهــاد  تعريفــات  مــن  املســلمون 
ختصــص  ال  األمــر  حقيقــة  يف  وهــي 
مدلــول النصــوص القرآنيــة واألحاديث 

الريفــة الــواردة يف اجلهــاد. )57( 
إىل  التعاريــف  يف  نظــروا  هــم  نعــم 
بنحــو  للمســائل  عنــوان  إيضــاح 
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اإلمجــال، وكانــت نظرهتــم إىل التعريــف 
: جهتــن  مــن  االصطالحــي 

ــذول .  ــاء املب ــة العط ــة األوىل : جه اجله
واجلهــة الثانيــة : جهــة القصــد واهلــدف 
مــن العطــاء ، التــي تــرتاوح بــن »حماربــة 
ــة  ــالء كلم ــن » وإع ــن أو الباغ املرك

ــان. اإلســالم ، وإقامــة شــعائر اإلي
وقبــل أن نوضــح تفصيــل املطلــب أظــن 
ــاز إىل  ــرض بإجي ــب أن نع ــن املناس أّن م
ــي  ــف ، وه ــة بالتعري ــا عالق ــة هل قضي
ــاد يف  ــة اجله ــايل لعل ــى اإلمج ــان املعن بي
ــوع  ــي موض ــاد الدفاع ــالم، فاجله اإلس
ــت  ــد دل ــه، وق ــن مروعيت ــروغ م مف
عــى  العقــل  وموجبــات  النصــوص 
ــاء  ــاق عل ــورد اتف ــو م ــه ، وه مروعيت
األمــة . نعــم حصــل التفــاوت يف مفهــوم 
ــة  ــي حمارب ــذي يعن ــي ال ــاد االبتدائ اجله
ــون  ــر أْن يك ــن غ ــم م ــار وجهاده الكف
ــف  ــد اختل ــاع ، فق ــورد الدف ــك يف م ذل

ــي :  ــوال ،وه ــة أق ــى ثالث ــاء ع الفقه
اجلهــاد  مروعيــة  ان   : األول  القــول 
قائمــة عــى أســاس أنَّ املنــاط يف القتــال 
مــع الكفار هــو وجــود العقيــدة املنحرفة 
النظــر عــن  اإلحلاديــة فيهــم بغــض 
عدواهنــم وحرهبــم عــى بــالد اإلســالم 
ــر  ــن غ ــال كل م ــي قت ــه. فينبغ ودعات
املســلمن حتــى يقولــوا :« ال الــه إالَّ 

ــكام.  ــض األح ــل يف بع ــى تفصي اهلل« ع
وهــذا هــو املبســوط يف نصــوص فقهــاء 
  . املذاهــب  مــن  وغرهــم  اإلماميــة 
ــة  ــهور)58( اإلمامي ــة أن مش ــع مالحظ م
يشــرتطون حضــور اإلمــام املعصــوم 
)ع( وظهــوره أو وجــود النائــب اخلــاص 
ــام  ــه للقي ــن قبل ــب م ــذي ُنّص ــام ال لإلم
بأمــر اجلهــاد »حتــرًزا مــن الفــوىض«)59( 
القــول الثــاين : يذهــب إىل حــر مفهوم 
اجلهــاد بالقتــال مــن أجــل محايــة الدعوة 
اإلســالميَّة يف التبليــغ واالنتشــار ومحايــة 
ــراض  ــل ألغ ــا ، والتدخ ــتجيبن هل املس
إنســانّية , فــإذا مل حيصــل منــع، أو اعتــداء 
مروعيــة  فــال  الدعــوة  محلــة  عــى 
ــد  ــي . وق ــاد االبتدائ ــوغ للجه وال مس
ــرن  ــة الق ــع إطالل ــول م ــذا الق ــرز ه ب
العريــن ، فقــال بــه مجاعــة مــن العلــاء 

 )60(  .
القــول الثالــث: عــدم مروعيــة اجلهــاد 
االبتدائــي, وقــر اجلهــاد عــى الدفاعــي 
فقــط بوصــف االبتدائــي فاقــًدا لألصول 
واملســوغات يف نصــوص القرآن والســنة 
ــا  ــًرا زمنً ــول متأخ ــذا الق ــاء ه ــد ج . وق
ــود  ــرز يف العق ــاين , إذ ب ــول الث ــن الق ع
يف  العريــن  القــرن  مــن  األخــرة 

ــني .)61( ــي والس ــط اإلمام الوس
وعندمــا نعــرض لتعريفــات الفقهــاء 
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للجهــاد ، ســيلحظ القــارئ أن هــذه 
األقــوال مســتمدة مــن تعريفــات اجلهــاد 
وفهمهــم لنظريــة اجلهــاد وطبيعتــه يف 

ــوة .   ــه بالق ــالم وعالقت اإلس
وقــد عــرف اإلماميــة اجلهــاد مــن جهــة 
ــرى  ــدة ، وج ــات ع ــالح بتعريف االصط

النقــاش فيهــا ، ومنهــا: 
أواًل : ذكــر الشــهيد األول )ت786هـــ( 
ــال  ــس وامل ــذل النف ــو :) ب ــاد ه أن اجله
يف إعــالء كلمــة اإلســالم وإقامــة شــعار 

ــان ()62( اإلي
الثاين)ت965هـــ(  الشــهيد  وناقــش 
ــع مــن  هــذا التعريــف بوصفــه غــر مان
دخــول األغيــار ، يقــول: )وأراد بــاألول 
وبالثــاين   ، املركــن  جهــاد  إدخــال 
جهــاد الباغــن . وهــو غــر مانــع ، فــإن 
ــاد  ــه باجله ــن كون ــم م ــن أع ــزاز الدي إع

ــى .()63( ــا ال خيف ــوص ، ك املخص
الطباطبائــي  عــي  الســيد  أمــا 
هــذا  ناقــش  فقــد  )ت1231هـــ(  
ــع وال جامــع  ــه غــر مان التعريــف بكون
، يقــول : )وأريــد بــاألول إدخــال جهــاد 
الباغــن  وبالثــاين جهــاد   ، املركــن 
لألمــر  الكفــار  قتــال  عليــه  ويــرد   .
باملعــروف ، فإنــه إعــالء كلمــة اإلســالم 
، إال أن ُيــراد بــه اإلقــرار بالشــهادة . 
وقــد ُيطلــق عــى جهــاد مــن يدهــم عــى 

املســلمن مــن الكفــار ، بحيــث خيافــون 
اســتيالءهم عــى بالدهــم وأخــذ ماهلــم 
ــن  ــاد م ــل . وجه ــبهه وإن ق ــا أش أو م
ــال  ــذ م ــة أو أخ ــس حمرتم ــل نف ــد قت يري
ــر  ــاد األس ــه جه ــم ، ومن ــبي حري أو س
بــن املركــن دافًعــا عــن نفســه . وربــا 
أطلــق عــى هــذا القســم الدفــاع ال 

اجلهــاد.()64(
ــي  ــن النجف ــد حس ــيخ حمم ــر أن الش غ
)ت1266هـــ( قلــل من أمهية اإلشــكال 
وإن وافــق عليــه ؛ ألّن املطلــوب مــن 
ــس  ــايل، ولي ــى اإلمج ــو املعن ــف ه التعري
 : ، يقــول  الدقّيــة  باملعرفــة  التعريــف 
ــال هــذه التعاريــف  )إاِلَّ ان األمــر يف أمث
التــي ال يــراد منهــا إاِلَّ التمييــز يف اجلملــة 

ــهل.()65( س
ــال الشــهيد الثاين)ت965هـــ(  ــا : ق ثانًي
ــا  ــس ، وم ــع بالنف ــذل الوس ــو: ) ب وه
ــة  ــال ، يف  حمارب ــن امل ــه م ــف علي يتوق
وجــه  عــى  الباغــن  أو  املركــن 

)66(). خمصــوص 
ــذا  ــاين ه ــد الروح ــيد حمم ــش الس وناق
ــر  ــا غ ــف األول بأهن ــف والتعري التعري
ــن  ــن التعريف ــول : )ولك ــن ، يق جامع
ــى  ــام حت ــع األقس ــن جلمي ــر جامع غ
ــاين .  ــهيد الث ــا الش ــي ذكره ــام الت األقس
قــال يف الروضــة : وهــو أقســام : جهــاد 
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املركــن ابتــداء لدعائهــم إىل اإلســالم، 
وجهــاد مــن يدهــم عــى املســلمن مــن 
الكفــار، بحيــث خيافــون اســتيالءهم 
عــى بالدهــم وأخــذ ماهلــم، ومــا أشــبهه 
مــن احلريــم والذريــة ، وجهــاد مــن 
ــال  ــذ م ــة أو أخ ــس حمرتم ــل نف ــد قت يري
ــر  ــه األس ــا ، ومن ــم مطلًق ــبي حري أو س
ــن  ــا ع ــلمن دافًع ــن للمس ــن املرك ب

ــه.()67( نفس
ــهيد  ــف الش ــى تعري ــكال ع ــرد اإلش  وي
أن  إاِلَّ   ، جامــع  غــر  بكونــه  الثــاين 
قتــال  قيــد  يذكــر  مل  األول  الشــهيد 
املركــن أو قتــال الباغــن بــل هــذا مــا 
ــه ،  ــه . وعلي ــن عبارت ــم م ــه بعضه فهم
ــاد  ــوارد اجله ــاماًل مل ــه ش ــى تعريف فيبق
األخــرى التــي مــن شــأهنا إعــالء كلمــة 
ــة  ــر املانعي ــذ بغ ــم يؤاخ ــالم . نع اإلس

املتقدمــة. 
أمــا فقهــاء املذاهــب األخــرى، فقــد 
االصطــالح  يف  اجلهــاد  تعريــف  كان 
عنــد أغلبهــم يــدور حــول قتــال الكفــار 
صلــة  باملســلمن  تربطهــم  ال  الذيــن 
إىل  بعــد دعوهتــم   ، تعاهــد  أو  هدنــة 
ــل  ــون يف ظ ــن ال يعيش ــالم ، والذي اإلس
عقــد  بمقتــى  اإلســالمي  الوجــود 

الذمــة .
بأنــه  احلنفيــة  عنــد  اجلهــاد  فُعــّرف 

:)الدعــاء إىل الديــن احلــق مــع مــن 
ــال.( ــس وبامل ــول بالنف ــن القب ــع ع امتن
ــي )ت1088هـــ(:  ــال احلصفك )68(  وق

ــال  ــق وقت ــن احل ــاء إىل الدي ــو ) الدع ه
مــن مل يقبلــه.()69(

ــه  ــة بأن ــن املالكي ــة م ــن عرف ــه اب وعرف
ــد  ــر ذي عه ــًرا غ ــلم كاف ــال مس : )قت
ــه أو  ــوره ل ــة اهلل أو حض ــالء كلم ؛ إلع

دخــول أرضــه .()70( 
مــن  الباجوري)ت1276هـــ(  وذكــر 
الشــافعية أن :« اجلهــاد أي القتــال يف 
 ، املجاهــدة  مــن  مأخــوذ  اهلل  ســبيل 
ــذا  ــن ، وه ــة الدي ــة إلقام ــي املقاتل وه
هــو اجلهــاد األصغــر ، وأمــا اجلهــاد 
ــك  ــس ، فلذل ــدة النف ــو جماه ــر فه األك
كان ملسو هيلع هللا ىلص يقــول إذا رجــع مــن اجلهــاد 
: » رجعنــا مــن اجلهــاد األصغــر إىل 
اجلهــاد األكــر.«)71(، وعنــد احلنابلــة 
هــو :«عمــوم قتــال الكفــار« )72( ، وقــال 
ــاد هــو  ــة )ت728هـــ(: »اجلَه ــن تيمي اب
بــذُل الُوســِع، َوهــو القــدَرُة يِف ُحُصــوِل 
َيْكَرهــُه  َمــا  َودفــع  احلَــق  حَمُْبــوِب 

 )73(» احلــقُّ
ومــا يؤخــذ عــى هــذه التعاريــف مجيعها 
ــع  ــاملة جلمي ــة وال ش ــر جامع ــا غ أهن
أنــواع اجلهــاد . فإهنــا قــد متحــورت 
باســتثناء  املركــن،  حماربــة  حــول 
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ــه  ــع لكن ــه جام ــة فإن ــن تيمي ــف اب تعري
ــان  ــار ، ف ــول األغي ــن دخ ــع م ــر مان غ
ــر  ــل بغ ــق حيص ــوب احل ــول حمب حص

ــا .   ــاد أيًض اجله
واضــح  هــو  كــا  التعاريــف  وهــذه 
يف  الغالــب  العــريف  املعنــى  أخــذت 
ــبيل  ــال يف س ــو القت ــالة، وه ــن الرس زم
ــه  ــر والفق ــاء التفس ــد عل ــذا نج اهلل ، هل
يف  اجلهــاد  تعريــف  جــاء  والســر 
علومهــم التــي خاضوهــا عــى نحــو 
ــن  ــى م ــزال ملعن ــن دون اخت ــال م اإلمج
املعــاين كــا هــو واضــح مــن عبــارة 
الشــيخ حممــد حســن النجفــي املتقدمــة. 

املبحث الرابع: مفهوم اجلهاد عند 
املتصوفة . 

سيكشــف لنــا هــذا املطلــب عــن تطــور 
اجلهــاد.  ملصطلــح  جديــد  مفهومــي 
وقبــل الولــوج يف حتقيقــه ينبغــي أنَّ نضع 
توطئــة صغــره لــه تــيء يف التصــوف، 
وبعــض مصطلحاهتــم لتفصــح لنــا عــن 
ــي  ــل الت ــا، والعوام ــاد منه ــع اجله موق
ــه.  ــة ب ــة اخلاص ــوده بالدالل أدت إىل وج
ــريف  ــوع املع ــالم التن ــا اإلس ــن مزاي فم
لإلنســان،  يمنحــه  الــذي  والثقــايف 
ــب  ــه يف جان ــالم ومتوضع ــر اإلس فق
ــل،  ــار خم ــو إالَّ اختص ــا ه ــر، م دون آخ

اضطــراًدا.  احليــاة  بواقــع  يصطــدم 
ــفي  ــي وفلس ــن فقه ــدروس م ــوع ال فتن
وأخالقــي )صــويف( أو )عرفــاين( جيعــل 
ــل والتأمــل  ــن ذا قــدرة عــى التحلي الدي
واالســتيعاب . إذ تتكامــل هــذه األبعــاد 

ــاة.  ــر واحلي ــج التفك يف منه
فالفكــر الرهــاين الكالمــي يكشــف 
ــد والوجــود  ــا العقائ لــك عــن باونورام
ــل  ــد العق ــًة يعق ــكاًرا إياني ــا أف بوصفه
ــي  ــب الفقه ــز اجلان ــا يرك ــا . بين عليه
عــى األوامــر والنواهــي التــي تضــع 
ــي  ــردي واملجتمع ــلوك الف ــد الس قواع
والــدويل حتــت قاعــدة احلــالل واحلــرام 
، فيــا يعتنــي علــم التصــوف والعرفــان 

ــان .  ــة لإلنس ــة الروحي بالتجرب
الــرتاث  يف  الصوفيــة  والتجربــة 
اإلســالمي، يف جانــب منهــا عــى األقــل 
، ثــورة ضــد املؤسســة الدينيــة )الســنية( 
مؤسســة  إىل  الديــن  حولــت  التــي 
سياســية اجتاعيــة مهمتهــا األســاس 
احلفــاظ عــى األوضــاع الســائدة – مهــا 
ــاندهتا  ــا- ومس ــة انحطاطه ــت درج كان
عــن طريــق آليــات معرفيــة ثابتــة يقــف 
عــى رأســها )اإلمجــاع( ويليــه )القيــاس( 
ــة  ــه الروحي ــويف يف جتربت ــعى الص . فيس
إىل حماولــة التواصــل مــع مصــدر املعرفــة 
الدينيــة ومعانقتهــا بــداًل مــن االنشــغال 
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التــي  الفقهــاء واملفرسيــن  بنصــوص 
ــا  ــة بأبعاده ــات املذهبي ــا االختالف مزقته

ــخ .)74( ــة إل ــية والذاتي السياس
والبحــث يف التصــوف- كعلــم بخلفياته 
ــاة ،  ــون واحلي ــه للك ــفية وتصورات الفلس
ــع  ــان - واس ــي األدي ــع باق ــرتاكه م واش
وُيفــرد بدراســات علميــة مســتقلة لكننــا 
ــض  ــى بع ــوء ع ــلط الض ــاول أن نس نح
ــي  ــاد الت ــف األبع ــة لكش ــق املهم املناط
مصطلــح  يتبنــون  املتصوفــه  جعلــت 
يف  رئيًســا  عنواًنــا  بوصفــه  اجلهــاد 

ــة . ــم املعرفي منظومته
ــة        والتصــوف ليــس حكــًرا عــى ديان
ــة  ــى مدرس ــر ع ــب، وال يقت أو مذه
عديــدة،  اجتاهــات  لــه  بــل  واحــدة 
الفهــم  عــى  حافظــت  قــد  بعضهــا 
األويل للتجربــة الروحيــة مــن الزهــد 
...الــخ  والقــرب  والشــوق  والــورع 
. بينــا اســتعارت بعــض االجتاهــات 
الرهبنــة املوجــودة يف الديانــات األخــرى 

واختلطــت بتعاليــم غنوصيــة . 
ــن  ــٌم م ــٌل داليٌل مه ــه حق ــوف ل والتص
ــن  ــا م ــل آفاًق ــي حتم ــات الت املصطلح
كتــب  وقــد   . واألغــراض  املعــاين 
ــرة  ــة معت ــم دراس ــق العج ــور رفي الدكت
املصطلحــات  ســر  حركــة  حــول 
)موســوعة  بـــ   موســوم  الصوفيــة، 

اإلســالمي(.  التصــوف  مصطلحــات 
ــئ  ــة ناش ــات الصوفي ــدد املصطلح وتع
مــن تعــدد جوانــب احليــاة الروحيــة 
التــي تتمثــل يف الطريــق واالرحتــال، 
واملذهــب،  الوجدانيــة،  واملارســة 

 . واألحــوال  واملقامــات 
ــي  ــي تنتم ــات الت ــن املصطلح ــاًل م فمث
إىل الطريــق هــي : الســفر ، والرحلــة 
والســالك،   ، والســلوك   ، واحلــج   ،
واملجاهــدة،  واألحــوال،  واملقامــات 
والغايــة،  والواصــل،  والوصــول، 

والســائر.           واملعــراج، 
والصــويف يف ســره نحــو الطريقــة ينتقــل 
ــام  ــن مق ــي م ــال لرتق ــال إىل ح ــن ح م
إىل مقــام، حتــى يفتــح اهلل عليــه ويصــل 
ــة  ــور الركين ــن األم ــة . )75( وم إىل احلقيق
ــس  ــة النف ــا تزكي ــه أن يفعله ــي علي الت
ــدة .  ــة واملجاه ــوى بالرياض ــة اهل وخمالف
ــن  ــارة ع ــي عب ــم ه ــدة عنده واملجاه
»محــل النفــس عــى املشــاق البدنيــة 
وخمالفــة اهلــوى عــى كل حــال » )76(
ــام  ــي إجل ــم ه ــدة عنده ــون املجاه فتك
 ، واللــذات  الشــهوات  عــن  النفــس 
يقــول  اهلل.  طريــق  يف  هبــا  والعــروج 
لســان الديــن اخلطيــب: »خــص بعــض 
إىل  يرجــع  بــا  املجاهــدات  املدونــن 
بــا  والرياضيــات  البدنيــة،  األمــور 
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ــدي  ــانية، وعن ــور النفس ــع إىل األم يرج
ــانية  ــور النفس ــع إىل األم ــكل راج أن ال

)77 («
فتكــون املجاهــدة عنــوان جيمــع األمــور 
البدنيــة والنفســية برياضــة خمصوصــة يف 
ســبيل العلــم والفيــض اإلهلــي . وبذلك 
رئيًســا  مطلًبــا  املجاهــدة  تكــون  ال 
ــة  ــيلة فرعي ــي وس ــا ه ــة، وإن للصوفي
فنكــون   . الســالك  يســتعملها  وأداة 
ــح  ــر ملصطل ــي آخ ــور مفهوم ــام تط أم
اجلهــاد . إذ إنــه أفــرغ بنســبة غــر قليلــة 
مــن حمتــواه الــذي اكتســبه يف النــص 
املؤســس وابتعــد كثــرا عنــه، واختلــف 
ــدى  ــور ل ــذي تط ــوم ال ــع املفه ــا م أيض

ــة)78(. ــورة جذري ــاء بص الفقه
نعــم ال يمكننــا أن نفــرس ذلــك مــن 
دون الوقــوف عــى بواعثــه والبيئــة التــي 
نشــأ هبــا، ويعــزو الدكتــور عرفــان عبــد 
احلميــد ذلــك إىل أربعــة عوامــل )79(، 

: هي
أواًل : اخلــوف مــن اهلل الذي اســتوىل عى 
كثــٍر مــن النــاس وأجلأهــم إىل العــزوف 
عــن الدنيــا بأكملهــا والتوجــه نحــو 
ــة .  ــات القرآني ــن اآلي ــر م ــرة بتأث اآلخ
ــم  ــه هل ــذي ترك ــش ال ــى اهلام ــادة ع زي
الــرع يف جمــال الروحانيــات . فبأثــر 
ــة النفــس وجماهدهتــا  ذلــك رأوا أن تزكي

ــرة.  ــا واآلخ ــالص يف الدني ــبيل اخل س
ثانًيــا : عــدم رشعيــة اجلهــاد مــع احلــكام 
ــالء  ــزرة كرب ــدوث جم ــد ح ــذاك ؛ فبع آن
ــه  وقتــل اإلمــام احلســن )ع(  وأهــل بيت
يف اســتباحة لــكل يشء معتــر يقــول أبــو 
حيــان البــروين : “ لقــد دار مــع احلســن 
ــة ، بــل مــا  ــه مــا مل يــدر يف مّل وأهــل بيت
مل يــدر مــع األرشار مــن النــاس مــن 
قتــل وعطــش وإحــراق وحــز للــرؤوس 

ــام “.)80( ووطء لألجس
وقــد بلغــت جســامة اجلنايــة مبلًغــا 
اْقرَتَفهــا،  مــن  عــى  حتــى  انعكــس 
ــر  ــب الضم ــت تأني ــم حت ــاش بعضه فع
ــن  ــروى عــن شــبث ب ــه ، كــا ي وعذابات

 )81(. ربعــي 
وملــا رأى النــاس مــن اســتخفاف بحرمــة 
بيــت النبــوة ، واالســتخفاف بالديــن 
ــزع  ــن : األول : ن انعكــس ذلــك يف أمري
ــى  ــد ع ــال يزي ــن ت ــن كل م ــة ع الرعي
ــن  ــاء ع ــاين : االنكف ــم . الث ــدة احلك س
القتــال حتــت رايــة احلــكام، فلجــأ بعض 
النــاس إىل العــزوف عــن اخلــوض يف 
أمــور السياســة والدنيــا التــي مل تبــق 
أي اعتبــار ألقــدس الرمــوز الدينيــة . 
ــايس  ــر العب ــى الع ــال حت ــتمر احل واس
الــذي نشــأت فيــه حركــة التصــوف 

ــة. ــورة منظم بص
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ــع  ــة يف املجتم ــروب الداخلي ــا : احل ثالًث
اإلســالمي ، ومــا تــم فيهــا مــن تصفيــة 
حســابات مذهبيــة وسياســية واقتصادية، 
جتــري باســم الديــن ، األمــر الــذي 
جعــل مفهــوم اجلهــاد ألعوبــة يف يــد كل 
جهــة حتشــد النــاس حوهلــا . فاحلــروب 
األهليــة إىل جانــب مــا خلفتــه مــن تعــب 
وإهنــاك للمجتمــع األهــي ، ومــا ورثتــه 
ــدى  ــة ل ــب واخلطيئ ــعور بالذن ــن ش م
بعــض مــن خاضهــا ، وكراهيــة العنــف 
والنفــور مــن خــوض املعــارك لــدى 
مــن عارصهــا ، كان هلــا تأثــر مبــارش يف 
البحــث عــن نــوع آخــر مــن اجلهــاد أقل 
عنفــا وأكثــر طهــارة وأقــرب إىل ســاحة 
االســتثار  يف  قابليــة  وأقــل   ، الديــن 
الســيايس . فكانــت الوجهــة التصــوف . 
رابًعــا : حيــاة الــرتف والبــذخ واإلقبــال 
التــي  الفتوحــات  بعــد  الدنيــا  عــى 
مارســتها الدولــة األمويــة والعباســية 
ــة . فــرى  ــم طائل ــه مــن غنائ ومــا خلفت
الزهــاد أن شــهية الغنائــم املنقولــة وغــر 
املنقولــة )العقــار( وبعــض الظــروف 
مــن  هــي  والسياســية  االجتاعيــة 
تدفــع بعضهــم إىل اجلهــاد الــذي فــرسه 
ــل  ــذا العام ــال( . وه ــاء بـــ )القت الفقه
دعــا الصوفيــة إىل أن ينشــغلوا بجهادهــم 

ــس(.  ــاد النف )جه

ــاول  ــاد ح ــر إىل انتق ــد أن نش ــا الب وهن
تصارعــوا  الذيــن  الفقهــاء-  بعــض 
مــع املتصوفــة ردًحــا مــن الزمــان- 
انشــغال  وهــو  أمامهــم  يضعــوه  أن 
ــن  ــس ، منرف ــب النف ــوف بتهذي التص
بذلــك عــن مهــوم املجتمــع املســلم 

وجهــاد عــدوه الكافــر . 
مــن  نجــد  مل  لكن-ولإلنصــاف- 
مــن  ومنظرهيــم  الصوفيــة  رجــاالت 
دعــا إىل حــر اجلهــاد بمكابــدة النفــس 
ــم  ــد منه ــّرح أح ــم ي ــا، فل وترويضه
توفــر  عنــد  املســلح  اجلهــاد  بإلغــاء 
رشوطــه، نعم كانــوا يعتقــدون أن جماهدة 
ــاء يف  ــا ج ــاد، أو ك ــل اجله ــس أص النف
ــا  ــر(، وتبًع ــاد األك ــو )اجله ــث ه احلدي
للظــروف واملعطيــات التــي ســقناها 
منًحــا  عندهــم  اجلهــاد  ملفهــوم  كان 
ــية  ــدالالت النفس ــع ال ــا م ــًدا يتاه جدي
ــا  ــة يف املجاهــدة بوصفهــا معراًج املتجلي
والفيــض  واألحــوال  املقامــات  إىل 
والطمأنينــة واملشــاهدة، ويمكــن تلمــس 
ذلــك يف قــول الشــيخ أمحــد ضيــاء الدين 
الكمشــخانوي النقشبندي)ت1311هـ( 
وهــو يضــع اجلهــاد يف ثالثــة فــروع: 
الكافــر  مــع  وهــو  العــام،  »جماهــدة 
الظاهــر، وجماهــدة اخلــاص مــع الكافــر 
الباطــن، وجماهــدة األخــص مــع النفــس 
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ــريب  ــن ع ــن اب ــي الدي ــول حم »)82(، ويق
ــروب  ــارص احل ــذي ع )ت638هـ( -ال
كتابــه  يف  املســلمن-  مــع  الصليبيــة 
ــر،  ــاد األك ــك باجله ــا: “ وعلي الوصاي
وهــو جهــاُد هــواك، فإنــك إذا جاهــدَت 
نفســك هــذا اجلهــاد خلــص لــك اجلهاد 
اآلخــر يف األعــداء الــذي إن ُقتِلــَت فيــه 
كنت ،مــن الشــهداء األحيــاء الذيــن 
عنــد رهبــم يرزقــون. وأجهــد أن ترمــي 
بســهٍم يف ســبيل اهلل واحــذر إن مل تغــُز أن 

ــزو”.   ــك بالغ ث نفس ــدِّ ال حت
     وأمــا صــور اجلهــاد احلــريب الصــويف 
ــر  ــواهدها يف التحري ــددة، وش ــي متع فه
والصــد عــن بيضــة اإلســالم غــر قليلــة 
، ومنهــم يف العــر احلديــث : عمــر 
املختــار القائــد األبــرز يف القــوات الليبية 
ــد  ــايل، وحمم ــالل االيط ــة لالحت املقاوم
ــن  ــايل أعل ــن الصوم ــد اهلل حس ــن عب ب
ــالل الريطــاين عــام  ــد االحت اجلهــاد ض
ــتاين  ــامل الداغس ــيخ ش 1899م ، والش
ــه  ــاز بوج ــال القوق ــة يف ش ــد املقاوم قائ
اجليــش الــرويس حتــى وقوعــه يف األرس 

ــام 1859م.       ع
املبحث اخلامس: مفهوم اجلهاد عند 

رجال اإلصالح الديني يف العرص 
احلديث .

ــاد  ــوم اجله ــب ملفه ــذا املطل ــرض ه يع

مجــال  مــن  اإلصــالح  رواد  عنــد 
الديــن األفغــاين)ت1897م(، وأمحــد 
وحممــد  اهلنــدي)ت1898م(،  خــان 
رشــيد  وحممــد  عبــده)ت1905م(، 

. رضــا)ت1935م( 
فاملصلحــون اإلســالميون يف النصــف 
الثــاين مــن القــرن التاســع عــر ومطلــع 
ــا  ــا نتاًج ــوا لن ــن، مل خيلف ــرن العري الق
وإنــا  اجلهــاد،  عــن  خاًصــا  فكرًيــا 
ــر  ــار تفس ــوع يف إط ــذا املوض ــوا ه قارب
جمــال  يف  ،أو  الكريــم  القــرآن  آيــات 
تنــاول جانــب مــن القضايــا االجتاعيــة 
ــلمون،  ــا املس ــي يواجهه ــية الت والسياس
ــة املوقــف مــن أصحــاب  ــا فيهــا قضي ب
، واملوقــف مــن  الديانــات األخــرى 
الغــرب بوجهيــه االســتعاري والعلمــي 
التقنــي . فجــاءت جتارهبــم  معــرة عــن 
وحــدة النــوع اإلنســاين يف جمــال تفاعلــه 
ــذ التكفــر والعمــل مــن  ، ودعــوا إىل نب
األديــان  أهــل  بــن  التســامح  أجــل 

ــة . ــوص الثالث ــاوية وباخلص الس
مفهــوم  أنــه  عــى  اجلهــاد  وفــرسوا 
ُيعــرف باجلهــاد  واســع ليشــمل مــا 
ــس،  ــاد النف ــي جه ــذي يغط ــر ال األك
وقالــوا: إن اجلهــاد يملــك طابــع الدفــاع 
انتشــار  هتمــة  ودفعــوا   ، اهلجــوم  ال 
ــاد  ــدوا أن اجله ــيف، وأك ــالم بالس اإلس
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ــلمن ، ومل  ــى املس ــة ع ــرض كفاي كان ف
ــن  ــى الدي ــراه ع ــل اإلك ــن أج ــن م يك
نتــاج  كانــوا  هــؤالء  أن  وواضــح   .
ــي  ــية الت ــة والسياس ــروف االجتاعي الظ

عارصوهــا فاســتجابوا هلــا . 
ــوم  ــرض مفه ــدي يع ــان اهلن ــد خ فأمح
الغــدر  مفاهيــم  عــن  بعيــًدا  اجلهــاد 
الدمــاء  وســفك  والقســوة  والعنــف 
. ولكــي تتــم إعــادة تفســر اجلهــاد 
ــم )دار  ــرأ مفاهي ــى يق ــذا املعن ــق ه وف
ــرة(  ــرب( و)اهلج ــالم( و )دار احل اإلس
مــن  الفقهيــة  املصنفــات  يف  الــواردة 
ــالد  ــض الب ــى بع ــقطها ع ــد ويس جدي
حتــت  املســلمن  ووضــع  اإلســالميَّة 

حكــم اإلنجليــز فيهــا )83(. 
ــى  ــاه وع ــذا االجت ــاب ه ــاول أصح ويتن
ــد عبــده مفهــوم اجلهــاد  رأســهم حممَّ
ــم  ــك أن مهه ــي؛ ذل ــور اجتاع ــن منظ م
الكبــر هــو إصــالح املجتمــع وإخراجــه 
يف  بــه  والنهــوض  والتخلــف  مــن 
مــروع حضــاري يســتوعب املفارقــات 
يف  فيجــدون   . األمــة  تعيشــها  التــي 
اجلهــاد وســيلة معتــرة يف هــذا املــروع 
مفــردة  اســتعال  مــن  وهدفهــم   .
ــك كل  ــو حتري ــى ه ــذا املعن ــاد يف ه اجله
ــج  ــم يف برنام ــع وإرشاكه ــراد املجتم أف
ــع ال  ــالح للمجتم ــالح ، إذ ال إص اإلص

بالعمــل اجلاعــي . )84(
ويعيــب هــؤالء عــى بعــض طــالب 
مشــاكل  يــرون  الذيــن  اإلصــالح 
ــهم  ــون ألنفس ــم ال يرض ــع لكنه املجتم
ســبيل  يف  واحــدة  خطــوة  خيطــو  أن 
حتصيلــه، بــل جيــب أن يأتيهــم اإلصــالح 
 : ويتســاءلون  إليهــم)85(.  ســاعًيا 
»أيظنــون أّنــه يمكــن هلــم نــوال الــرف 
أو حفــظ النامــوس إاِلَّ إذا جاهــدوا يف 
ــهم«  ــم وأنفس ــالح بأمواهل ــبيل اإلص س
)86(. ولكــن كيــف يتحقــق هــذا اجلهــاد 

ــه ؟  ــي ذخرت ــا ه ؟ وم
ــده : “ مــن ســنّة مــن  فيجيــب حممــد عب
ــعى  ــا أن يس ــا يف عرن ــن معن ــا وم قبلن
ــة ونبالؤهــا يف مجــع الكلمــة  ــراد األمَّ أف
وبــذل الدينــار والّدرهــم وتعاضــد 
األفــكار واألعــال عــى حتصيــل مــا 
يطلبــون بأســبابه ووســائله احلقيقــة 
وبــدون تــواٍن يف العمــل وال فتــور يف 

.)87(« اهلمــم 
ــاس  ــادل الن ــط بتب ــا مرتب ــاد هن إذًا اجله
ــة وإمكاناهتم  مواهبهــم وقدراهتــم الفرديَّ
ل يف هذا  ــة .وبــا أنَّ املعــوَّ ــة واملعنويَّ املاديَّ
اجلهــاد اإلصالحــي عــى آحــاد املجتمــع 
وليــس عــى احلكومــة، لــذا يكــون مــن 
ــن  ــرون ع ــه املنّظ ــد في ــي أن يبتع الّطبيع
السياســة، ولكــّن عــدم االلتفــات إىل 
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ــة  ــراد األمَّ ــى أف ــة ع ــة واملراهن احلكوم
ــة، وهلــذا  يتطّلــب حتضرهــم هلــذه املهمَّ
الســبب يســاوي اجلهــاد اإلصالحــي 
عنــد هــؤالء إصــالح الرتبيــة والتعليــم.
)88( ومــن هــذا املنطلــق تــأيت خماطبــة 

ــم »  ــذل أمواهل ــى ب ــم ع ــاء وحّثه األغني
يف ســبيل افتتــاح املــدارس واملكاتــب 
واّتســاع دوائــر التعليــم حتــى تعــّم 
الرتبيــة وتثبــت يف البــالد جراثيــم العقــل 
ــالح  ــق والص ــو روح احل واإلدراك وتنم

ــوس »)89(  ــّذب النف وتته
ويســتعمل يف هــذا املضــار مفهــوم 
اجلهــاد األكــر، فقــد عــّد اإلصالحيــون 
ــيد  ــد رش ــده، وحمم ــد عب ــم حمم - ومنه
يف القــرآن والســنَّة  رضــا- اجلهــاد 
ــوع  ــايل إىل ن ــاد القت ــاه اجله ــاوز معن يتج
آخــر ُذكــر يف الفكــر اإلســالمي القديــم، 
وهــو اجلهــاد األكــر)90(، وال يقصــد 
هبــذا النوع معنــاه الصــويف، ذلــك أنَّ من 
ــن  ــه املؤم ــى ب ــا ُيبت ــه »م ــّم مرتكزات أه
مــن مدافعــة الباطــل ونــرة احلــق 
»)91(، وهكــذا خيــرج اجلهــاد األكــر عــن 
املعنــى الفــردي الــذايت لــدى املتصّوفــة، 
عــى جماهــدة النفــس،  وهــو يقــوم 
ــارج  ــي خ ــى موضوع ــى معن ــح ع لينفت
إطــار الــّذات موصــول باملجتمــع .وهذا 
املعنــى قــد يكــون يف نظرهــم أفضــل من 

ــم  ــل بعضه ــا يفّض ــدو، وربَّ ــاد الع جه
ــداء يف  ــاد األع ــى جه ــس ع ــاد النف جه
احلــرب، فــإنَّ اإلنســان إذا أراد أن يبــث 
ــم  ــاس، أو يدعوه ــة يف الن ــرة صاحل فك
إىل خــر مــن إقامــة ســنَّة أو مقاومــة 
ــه جيــد  بدعــة، أو النهــوض ملصلحــة، فإنَّ
أمامــه مــن النــاس مــن يقاومــه ويؤذيــه 
إيــذاء قلــا يصــر عليــه أحــد، وناهيــك 
إلصــالح عقائــد العامــة  بالتصــدي 
ــة يف ضالهلــم إاِلَّ   وعاداهتــم، ومــا اخلاصَّ

ــة »)92( ــن العامَّ ــا م ــب مراًس أصع
ــيخ  ــد الش ــاد عن ــوم اجله ــد أن مفه ونج
حممــد رشــيد يتســع مــن املفهــوم اللغوي 
ــة  ــاده الّدالليَّ ــل إىل أنَّ أبع ــاد ليص للجه
منفتحــة عــى أكثــر مــن معنــى، فاجلهــاد 
لغــة يف رأيــه ” مشــاركة مــن اجلهــد، وهو 
ــذا  ــى ه ــاء ع ــقة »)93(. وبن ــة واملش الطاق
ــوي،  ــّي ومعن ــاد إىل: ح ــف اجله يصنّ
وقــويل وفعــي)94(. واتَّســع هكــذا مفهوم 
ــاء  اجلهــاد عنــده ليشــمل كلَّ جهــد وعن
ــان،  ــن أو األوط ــبيل اآلخري ــذل يف س يب
ــة  ــبيل الزوج ــاد يف س ــرار »اجله ــى غ ع

ــن »)95( ــة والوط ــد واألمَّ والول
وممــا تقــدم تبــن لنــا اســتجابة رواد 
اإلصــالح الدينــي لــدالالت الواقــع 
ــن  ــاع ع ــعوا إىل الدف ــد س ــارص، فق املع
أن حــاول  بعــد  اإلســالم)96(  ســمعة 
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بعضهــم، والســيَّا االجتــاه االســتراقي 
القــول إن دعــوة اإلســالم والســيف 
واحــدة ، وإن مفهــوم اجلهــاد يعنــي 
القتــال وال يشء غــره ، واإلســالم ضــد 
حقــوق اإلنســان، الفتوحات اإلســالمية 
هــي توســعات اســتعارية جلمــع الغنائــم 
ــذوا  ــالح اخ ــد أن رواد اإلص ــذا نج . هل
بتأويــالت تتســق مــع روح التســامح 
ــع  ــوض بواق ــة ، والنه ــوة باحلكم والدع

ــة .  األم
املبحث السادس: مفهوم اجلهاد عند 

السلفية. 
ــاد  ــوم اجله ــرض مفه ــل أن نع ــا قب دعون
عنــد الســلفية أن نتكلــم عنهــم بســطور 
تعريفيــة موضحــن أبــرز اجتاهاهتــم، 
ــول  ــن دون الدخ ــريف، م ــم املع ومنهجه
ــة،  ــوص الديني ــم للنص ــد فهمه يف قواع
ــور  ــف تط ــة، وكي ــم التارخيي وجذوره
مفهــوم الســلف منــذ نشــأته وإىل اليــوم، 
ــب  ــة أم مذه ــدة كالمي ــم عقي ــل ه وه
فقهــي، أم مســلك داخــل اجتــاه مــا، 

ــدة.  ــات ع ــاج إىل دراس ــذاك حيت ف
»والســلفية الوهابيــة مصطلــح أطلــق 
ــد  ــية، وق ــالمية سياس ــة إس ــى حرك ع
نشــأت يف منطقــة نجــد وســط شــبه 
القــرن  أواخــر  يف  العربيــة  اجلزيــرة 
الثــاين عــر اهلجــري، عــى يــد الشــيخ 

ــاب)ت1729م(  ــد الوه ــن عب ــد ب حمم
ــا  ــعود ، إذ حتالف ــن س ــد ب ــر حمم ، واألم
املنهــج  تبنــت  التــي  الدعــوة  لنــر 
ــد  ــة عقائ ــت تنقي ــد زعم ــلفي، وق الس
ــر  ــة جلوه ــره خمالف ــا يعت ــلمن ، مم املس
اإلســالم التوحيــدي ، مثــل التوســل 
ــموها  ــخ، وأس ــاء ...ال ــرك باألولي والت
ــا أتباعهــا بأهنــا دعــوة  البــدع ويصفه
ــر  ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع األم
ــى  ــايف ع ــالم الص ــوع إىل اإلس ، والرج
إتبــاع  يف  الصالــح  الســلف  طريقــة 
ــذا  ــي ه ــا يعن ــنة . وعملي ــرآن والس الق
ــب  ــى املذاه ــاد ع ــدم االعت ــل ع املدخ
ــارش إىل  ــوع املب ــة ، والرج ــنية األربع الس
القــرآن والســنة فاحتــن بذلــك بــاب 
ــم  ــى فه ــن ع ــوم القادري ــاد لعم االجته
ــم كان« دون أن  ــن » أي فه ــّص ولك الن
يشــرتط عليهــم أن يكونــوا جمتهديــن 
 ، الفتــوى  يتولــوا  حتــى  مؤهلــن 
ــا  ــع م ــل م ــرتاط التواص ــن دون اش وم
ــة  ــة واملطلوب ــة املنهجي ــن املعرف ــج م أنت
ــع  ــة للوقائ ــوابق اإلفتائي ــاد والس لالجته
عــن  املبحــوث  للوقائــع  املناظــرة 
ــد  ــن رش ــبق الب ــد س ــا ، وكان ق حكمه
برهــن عــى  أن  احلفيــد)ت 595هـــ( 
فســاد دعــوى االجتهــاد املبــارش دون 
ــة  ــة ، ومعرف ــالك الدقيق ــاة للمس مراع
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)97(. الســابقن  آراء 
العريــن  القــرن  يف  نشــأت  وقــد 
ســلفيات متعــددة ، أبرزها ســلفيتان)98(: 
إىل  نســبة  األلبانيــة:  الســلفية  أواًل: 
الشــيخ حممــد نــارص الديــن األلبــاين 
ــة  ــن السياس ــعار )م ــت ش ــد رفع ، وق
تــرك السياســة(، وذلــك ألن رؤيتهــم يف 
التغيــر تصفيــة النفــس وتربيــة املجتمــع 
ــا  ــوم عليه ــعبية تق ــدة ش ــيس قاع لتأس
ــر  ــو جوه ــك ه ــم ذل ــة، وعنده الدول
العــودة إىل منهــج الســلف الصالــح ، 
ــا مــع  ــاه يتاه ــوم أن هــذا االجت واملعل
العربيــة.  اجلزيــرة  يف  امللكــي  النظــام 
ــة  ــلفية أن الديمقراطي ــذه الس ــرى ه وت
نظــام طاغــويت، وان االنتخابــات حمرمــة، 
ــي  ــنة تعن ــاب والس ــودة إىل الكت وأن الع
إبطــال املعتزلــة واألشــاعرة واملاتريديــة، 

ــرأي.  ــل ال وأه
وتعتمــد  اجلهاديــة:  الســلفية   : ثانًيــا 
ــان ،  ــر واإلي ــو الكف ــا ه ــا حمورًي موقًف
ــراء،  ــوالء وال ــا ال ــه قضاي ــب علي وترت
وتعتمــد اجلهــاد القتــايل وســيلة وحيــدة 
الســيايس  فكرهــم  ويســتند  للتغيــر، 
عــى فكــرة احلاكميــة وفرضهــا بالقــوة . 
ــون،  ــا الباحث ــي يعرفه ــور الت ــن األم م
أن  املعــارصة  املجتمعــات  وعاشــتها 
)الســلفية اجلهاديــة( التــي نشــأت يف 

ــر  ــد تأث ــلمن- بع ــوان املس ــم اإلخ رح
الكبــار األوائــل لإلخــوان املســلمن 
بــا كتبــه حممــد بــن عبــد الوهــاب وأبــو 
األعــى املــودودي - جتيــد صناعــة املوت 
، وبحجــج أبرزهــا اجلهــاد يف ســبيل اهلل 
اجلهــاد  ملفهــوم  نعــرض  أن  وقبــل   ،
ودالالتــه عندهــم -والتــي خالفــوا فيهــا 
األمــة يف ماضيهــا وحارضهــا- ننقــل مــا 
ــا)ت1949م(  ــن البن ــيخ حس ــه الش كتب
ــة  ــر يف خامت ــوان ، إذ يش ــس اإلخ مؤس
بحثــه )رســالة اجلهــاد( إىل فلســفة هــذه 
اجلاعــة ونظرهتــا للحيــاة ، يقــول : » 
ــوت،  ــة امل ــن صناع ــي حتس ــة الت إن األمَّ
ــة  ــة الريف ــوت املوت ــف مت ــرف كي وتع
ــا  ــزة يف الّدني ــاة العزي ــا احلي ــب اهلل هل هي
ومــا   . اآلخــرة  يف  اخلالــد  والنعيــم 
الوهــم الــذي أذلنــا إالَّ حــّب الدنيــا 
وكراهيــة املــوت . فأعــّدوا أنفســكم 
ــوت  ــى امل ــوا ع ــم، واحرص ــل عظي لعم

ــاة .« )99(  ــم احلي ــب لك ُتوه
ــس  ــرأي لي ــذا ال ــق ه ــى وف ــوت ع وامل
إرادة  بفعــل  قــدًرا يعــرض لإلنســان 
ــر  ــذا املص ــه ه ــلط علي ــه تس ــوى من أق
املحتــوم ، وإنــا هــو صناعــة ،أي حرفــة 
قواعدهــا  وجييــد  اإلنســان  يتعلمهــا 
وأحكامــه . وعــى هــذا األســاس يدعــو 
البنــا إىل مــا قــد يبــدو غريبــا لغــر 
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املســلم ، وهــو تعمــد اإلقبــال عــى 
املــوت والعمــل عــى حتقيقــه .)100( 

ويــرى عبــد اهلل عــزام )ت1989م(-
يف  اجلهــاد  أن  الســلفي-  اإلخــواين 
ــره،  ــال، وال يشء غ ــو القت ــالم ه اإلس
ــات  ــا يف الوالي ــٍة ألقاه ــول يف كلم إذ يق
ــال  ــة للتحشــيد يف القت املتحــدة األمريكي
األفغــاين : ) ان املتبــادر مــن إطــالق لفظ 
يف ســبيل اهلل هــو اجلهــاد، واجلهــاد -كــا 
ــال  ــو القت ــة-: ه ــاء األربع ــق الفقه اتف
بالســيف، هــذا هو اجلهــاد ، فــال نريد أن 
ُنمّيــع اجلهــاد ، مّلــا نــرى كلمــة جاهــدوا 
يف ســبيل اهلل معنــاه القتــال ، الذبــح ، 
ــذه  ــتك ه ــّد جلس ــا. ال تع ــذا معناه ه
ــجد  ــك للمس ــّد خروج ــاًدا ، وال يع جه
جهــاًدا ، وال تعــّد جلســتك مــع زمالئك 
األحبــاب ، األخــوة الطّيبــن عــى كتــاب 
مــن كتــب احلديــث أو كتــب التفســر أو 
غــره هــذا جهــاًدا ، ال هــذا ليــس جهــاد 
ــال ، واجلهــاد يتكــّون  ، اجلهــاد هــو القت
ــرة .  ــات :األوىل : اهلج ــالث حلق ــن ث م
والثانيــة : اإلعــداد والتدريــب . والثالثــة 

ــاط.()101(   : الرب
ويقــول أيًضــا يف كتابــه )ويف اجلهــاد 
ــه :  ــي ب ــاد نعن ــكام( : )اجله آداب وأح
ــكة أو  ــك والدوش ــى الزيكوي ــال ع القت
ــاد .()102(  ــاد يف اجله ــذا اجله ــح ه الذب

بمؤســس  تأثــر  قــد  هــذا  يف  وهــو 
اإلخــوان املســلمن الشــيخ حســن البنــا 
، الــذي قــال يف أحــدى رســائله: ) شــاع 
بــن كثــر مــن املســلمن أّن قتــال العــدو 
هــو اجلهــاد األصغــر، وأن اجلهــاد األكر 
هــو جهــاد النفــس ، وكثــر منهم يســتدّل 
لذلــك بــا يــروى : رجعنــا مــن اجلهــاد 
األصغــر إىل اجلهــاد األكــر، قالــوا ومــا 
اجلهــاد األكــر ؟ قــال : جهــاد القلــب أو 
جهــاد النفــس . فيحــاول بعضهــم هبــذا 
التــرف أن يــرف النــاس عــن أمهيــة 
ــاد  ــة اجله ــه ، وني ــتعداد ل ــال واالس القت
ــر  ــذا األث ــا ه ــبيله ، فأّم ــذ يف س واألخ
ــح .()103(          ــى الصحي ــث ع ــس بحدي فلي
ــا أن  ــراد هل ــي ُي ــات الت ــذه االلتباس إن ه
ــا  ــظ عليه ــاد ، يلح ــوم اجله ــط بمفه حتي

ــأيت : مــا ي
أواًل : مــا يســجل عــى كالم حســن البنــا 
ــر  ــاد غ ــوم اجله ــن مفه ــكوته ع ــو س ه
القتــايل وخاصــة مــا تعلــق منــه باجلهــاد 
ــات  ــراد آي ــن إي ــم م ــى الرغ ــايل ، ع امل
اجلهــاد لذلــك وتضــع اجلهــاد باملــال يف 
الصــدارة قبــل اجلهــاد بالنفــس . وهــذه 
خلفيــة  أنَّ  علمنــا  إذا  تتبــدد  الغرابــة 
موقــف البنــا ليســت تقليــد ملوقــف 
ــوص  ــلطة النص ــوع لس ــلف واخلض الس
بقــدر مــا هــي مواجهــة واقــع املســلمن 
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ــة  ــم هبيمن ــع يتس ــو واق ــره ، وه يف ع
اإلســالم؛  أرض  عــى  االســتعار 
واملســلمون   «  : يقــول  نجــده  لــذا 
لغرهــم  مســتذلون  تعلــم  كــا  اآلن 
ديســت  قــد   ، بالكّفــار  حمكومــون 
أرضهــم وانُتهكــت حرماهتــم ، وحتكــم 
وتعطلــت  خصومهــم،  شــؤوهنم  يف 
ــن  ــاًل ع ــم، فض ــم يف دياره ــعائر دينه ش
ــب  ــم ، فوج ــر دعوهت ــن ن ــم ع عجزه
وجوًبــا عينيــا أن يتجهــز كل مســلم، 
وأن ينطــوي عــى نيــة اجلهــاد ، وإعــداد 
العــدة لــه حتــى حتــن الفرصــة ويقــي 

اهلل أمــًرا كان مفعــواًل »)104( 
العاّمــة  املصلحــة  اقتضــت  وهكــذا 
للمســلمن والواقــع املخصــوص الــذي 
ــدد  ــه أّن يش ــون يف أجوائ ــوا يعيش أضح
القتــايل  املفهــوم  عــى  البنــا  حســن 
ــلمي  ــوم الس ــع املفه ــاد ، وأن يض للجه
لــه يف الظــّل، كــا اقتــى هــذا الظــرف 
ــن  ــاد م ــم اجله ــول حك ــد أن يتح اجلدي

ــن)105(. ــرض ع ــة إىل ف ــرض كفاي ف
ــتند إىل  ــذي اس ــم ال ــذا الفه ــا : إن ه ثانًي
ــظ  ــابقن ، مل يلح ــاء الس ــف الفقه تعاري
الوظائفيــة  واالعتبــارات  ظروفهــم 
ــم  ــذت يف تعاريفه ــي أخ ــية الت األساس
ــال ،  ــو اإلمج ــى نح ــى ع ــان املعن ، وبي
ــر  ــه حل ــم ال وج ــك . ث ــا ذل ــا بين ك

ألن  باجلهــاد؛  اهلل(  ســبيل  )يف  معنــى 
مفهــوم يف ســبيل اهلل ينفتــح بحــدود 
انطبــاق منهــاج ديــن اهلل وطريقــه الــذي 
رشعــه خللقــه يف جمــاالت احليــاة بآفاقهــا 
الرحبــة ، كاإلنفــاق املــايل يف مســالك 
الــر، واإلثبــات الرهــاين العقيــدي، 
واخلطــاب  العلمــي،  واإلنجــاز 
ــع  ــا مواضي ــويت فكله ــي والدع اإلعالم

ــبيل اهلل .  ــوان يف س ــا عن ــع هل يتس
القــراءة  هــذه  عــى  يســجل   : ثالًثــا 
املســلك  مــن  نقضهــا آلراء بعضهــم 
نفســه ، ومنهــم ابــن تيمّيــة بوصفــه 
الدينــي  التنظــر  يف  األبــرز  املرجــع 
للحــركات )اجلهاديــة( التــي تناســلت يف 
أغلبهــا مــن حركــة اإلخــوان املســلمن ، 
بعــد أن فقــدت إياهنــا بالعمــل الســيايس 
ــه ،  ــا لرأي ــد عرضن ــد ، وق ــد األم البعي
ــا  ــه قــد وضــع للجهــاد تعريًف وكيــف أن
ــدد  ــذا الص ــا . )106( ويف ه ــا عاًم ومفهوًم
اجلوزيــة  قيــم  ابــن  تلميــذه  يقــول 
)ت751هـــ(: ) ســمعت شــيخنا يقــول: 
ــاد  ــل جه ــوى أص ــس واهل ــاد النف جه
ــى  ــدر ع ــُه ال يق ــن، فإّن ــار واملنافق الكّف
ــواه  ــه وه ــد نفس ــى جياه ــم حت جهاده

أّواًل حتــى خيــرج إليهــم()107(.
اعتــاد  والتعامــل يف  الســلوك  وهــذا 
ــة  بعــض املقــوالت يكشــف عــن انتقائي
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ــى أي  ــاد ع ــوغ االعت ــا أن تس ــد هل ، أري
ــم .        ــن تطلعاهت ــر ع ــراءة للتعب ق

اإلســالم يتجنــب الكلــات   : رابًعــا 
الشــائعة يف دعوتــه وبيــان منهاجــه 
العمــي شــأنه شــأن غــره مــن الدعوات 
الفكريــة واملناهــج االنقالبيــة، بــل يؤثــر 
لذلــك لغــة مــن املصطلحــات خاصــة، 
ــا  ــه وم ــن دعوت ــاس ب ــع االلتب ــال يق لئ
إليهــا مــن األفــكار والتصــورات، 
ــائعة  ــورات الش ــكار والتص ــن األف وب
“ فاجلهــاد ” أيًضــا مــن  الرائجــة. 
الكلــات التــي اصطلــح عليهــا اإلســالم 
ــه،  ــل دعوت ــن تفاصي ــه وتبي ألداء مهمت
فأنــت تــرى أن اإلســالم قــد جتنــب 
لفظــة )احلــرب( وغرهــا مــن الكلــات 
 )  War (التــي تــؤدي معنــى القتــال
يف اللغــة العربيــة،)108( واســتبدل هبــا 
ــى”   ــؤدي معن ــي ت ــاد( الت ــة )اجله كلم
بــذل اجلهــد والســعي”، ويرادفهــا كلمــة 
يف اللغــة اإلنكليزيــة،   ) Struggle (
ــرآن  ــرب« يف الق ــة »ح ــد وردت كلم وق
الكريــم بمعنــى القتــال كــا يف هــذه 
ــَا  اآليــات الكريمــة ، قــال تعــاىل: ﴿ ُكلَّ
َأْوَقــُدوا َنــاًرا لِْلَحــْرِب َأْطَفَأَهــا اهللَُّ ﴾)109( 
اهلل  شــتت  وأعــدوا  مجعــوا  كلــا  أي 
ــا َتْثَقَفنَُّهــْم  مجعهــم . وقــال تعــاىل : ﴿ َفإِمَّ
ْد هِبِــْم َمــْن َخْلَفُهــْم  يِف احْلَــْرِب َفــَرِّ

ــاىل : ﴿  ــال تع ــال . وق ﴾)110( أي يف القت
ــى َتَضــَع  ــَداًء َحتَّ ــا فِ ــُد َوإِمَّ ــا َبْع ــا َمنًّ َفإِمَّ
احْلَــْرُب َأْوَزاَرَهــا ﴾)111( أي حتــى تأمنــوا 

وتضعــوا الســالح.)112(
ــًرا ،  ــا تأث ــغ منه ــاد( أبل ــة )اجله ولفظ
ــا  ــود. ف ــى املقص ــة باملعن ــر إحاط وأكث
الــذي أفــى باإلســالم إىل أن خيتــار 
ــا بوجهــه  هــذه الكلمــة اجلديــدة، صارًف
الرائجــة ؟  عــن الكلــات القديمــة 
ــو  ــد وه ــبب واح ــك إالّ س ــس لذل ولي
أن لفظــة )احلــرب( كانــت وال تــزال 
ــه  ــب هليب ــذي يش ــال ال ــى القت ــق ع تطل
وتســتعر نــاره بــن الرجــال واألحــزاب 
والشــعوب ملــآرب شــخصية وأغــراض 
ذاتيــة .والغايــات التــي ترمــي إليهــا 
أمثــال هــذه احلــروب ال تعــدو أن 
تكــون جمــرد أغــراض شــخصية أو 
اجتاعيــة، ال تكــون فيهــا رائحــة لفكــرة 
وبــا أن القتــال  أو انتصــار ملبــدأ.  
ــل  ــن قبي ــس م ــالم لي ــروع يف اإلس امل
هــذه احلــروب؛ مل يكــن لــه بــد مــن تــرك 
ــإن اإلســالم  هــذه اللفظــة )احلــرب(، ف
ال ينظــر إىل مصلحــة أمــة دون أمــة، 
وال يقصــد إىل النهــوض بشــعب دون 
ــل وال  ــه يف قلي ــك ال هيم ــعب، وكذل ش
كثــر أن متلــك األرض وتســتويل عليهــا 
هــذه اململكــة أو تلــك، وإنــا هتمــه 
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ــرة  ــه فك ــم، ول ــر وفالحه ــعادة الب س
ــعادة  ــار لس ــي خمت ــاج عم ــة ومنه خاص
املجتمــع البــري . والصعــود بــه إىل 

معــارج الفــالح. )113( 
املبحث السابع: مفهوم اجلهاد يف 

املنظور الغريب.      
يف االجتــاه الســلفي نفســه نجــد الدوائــر 
الغربيــة املعــارصة تقــوم بإطــالق عنــوان 
ــا  ــة ، - إم ــرب املقدس ــى احل ــاد ع اجله
جهــاًل وإّمــا جتاهــاًل- فيــورد بعــض 
املســترقن)114(، واملســتغربون)115( يف 
ــب  ــالم خياط ــة : أن اإلس ــرق مقول ال
ــلمن  ــورون املس ــيف ويص ــامل بالس الع
عــى أهنــم مجاعــة مــن قطــاع الطــرق ، ال 
أصحــاب دعــوة رشيفــة حصيفــة  . نعــم 
املروجــن لتــالزم الســيف والقتــل يف 
ــا يأبــى  ــة اجلهــاد اإلســالمي تالزًم نظري
االنفــكاك مل يبتدعــوا مقولتهــم هــذه مــن 
ــوالت  ــى مق ــدوا ع ــا اعتم ــراغ ، وإن ف
تــرددت بــن بعــض الفقهــاء واجلاعــات 
أن  متناســن  أو  ناســن   ، اإلســالمية 
ــة  ــن النظري ــذوًذا ع ــة ش ــذه اآلراء بقي ه

ــام . ــارها الع ــالمية ومس اإلس
ــم  ــحر بياهن ــم وس ــن لباقته ــد كان م وق
وتشــوهيهم لوجــوه احلقائــق الناصعــة أنه 
ــذه  ــوت ه ــاس ص ــمع الن ــرع س ــا ق كل
ــم  ــام أعينه ــت أم ــاد( متثل ــة )اجله الكلم

صــورة مواكــب مــن اهلمــج املحتشــدة، 
ــار  ــة ســيوفها متقــدة صدورهــا بن مصلت
التعصــب والغضــب، متطايــًرا مــن 
ــة  ــب، عالي ــك والنه ــم رشار الفت عيوهن
أصواهتــم هبتــاف » اهلل أكــر« زاحفــة 
إىل األمــام، مــا إن رأت كافــًرا حتــى 
ــن  ــن أمري ــه ب ــه وجعلت ــكت بخناق أمس
ــه إال اهلل(   ــة )ال إل ــول كلم ــا أن يق  :إم
ــه  ــرضب عنق ــا أن ُي ــه، وإم ــو بنفس فينج

ــا. )116(   ــه دًم ــخب أوداج ؛ فتش
ومــن قبيــل ذلــك مــا كتبــه برنــارد 
ــلمن  ــن املس ــد ب ــه يوج ــن أن ــس م لوي
احلــرب  مــن  حالــة  العــامل  وبقيــة 
تفرضهــا اعتبــارات دينيــة وقانونيــة، وال 
ــا  ــذه إاِلَّ عندم ــرب ه ــة احل ــي حال تنته
أو  اإلســالم  يف  العــامل  مجيــع  يدخــل 
ــدة الســالم  ــان معاه ــذا ف ــه . ل خيضــع ل
بــن الدولــة اإلســالمية ودولــة غــر 
إســالمية كانــت مســتحيلة مــن الناحيــة 
الفقهيــة فاجلهــاد ال يمكــن إهنــاؤه ، وإنا 
يمكــن إيقافــه فقــط ، ألســباب الرضورة 
، وألســباب ذرائعيــة ، عــن طريــق اهلدنة 
.. ويؤكــد برنــارد لويــس هــذا املعنــى يف 
موضــع آخــر بقولــه : » إن احلــرب ضــد 
العــامل املســيحي هــي النمــط النموذجــي 

ــاد »)117( ــي للجه واألص
هنــاك  أن   (: فهمــي هويــدي  ويــرى 
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لــة يف ذهــن  عبــارات ومفــردات حممَّ
ــر  ــز غ ــد يعج ــة ق ــاد إياني ــلم بأبع املس
ــّص- ــه أخ ــن بوج ــن الغرب ــلم -م املس
عــن إدراكهــا ، إذ إن اســتعاهلا قــد يمنــح 
ــا  ــلم ، وانطباًع ــد املس ــا عن ــا معيَّنً انطباًع
آخــر – قــد يكــون ســلبيًّا- عنــد أولئــك 
تلــك  ومــن   .. واملســتغربن  الغربــاء 
ــريب أن  ــتطيع الغ ــي ال يس ــردات الت املف
يســتوعبها ويقرأهــا قــراءًة صحيحــًة 
ــد العقــل  كلمــة )اجلهــاد( . واجلهــاد عن
الغــريب فكــرة غريبــة وغــر مفهومــة 
، وهــو يف أحســن الفــروض ال يزيــد 
 )Holy war(ــة ــا مقّدس ــه حرًب ــن كون ع
ــد  ــد ، ال جت ــاد أو جماه ــة اجله .. إن كلم
ترمجــة حقيقــة هلــا يف اللغتــن اإلنجليزيــة 
والفرنســية ، األمــر الــذي حــدا بالكّتاب 
الكلمــة  يســتعملوا  أن  إىل  املنصفــن 
باحلــروف  مكتوبــة  ذاهتــا  العربيــة 

الالتينيــة.()118(   
ويعــزو فهمــي هويــدي الســبب يف ذلــك 
ــي  ــة الت ــارات اإلياني ــض العب إىل أن بع
ــا ،  ــلم معرفته ــر املس ــى غ ــب ع يصع
الثقافيــة  والطبيعــة  حلمولتهــا  نتيجــة 
لــكل مــن املســلم وغــره ، فمثــاًل ، 
ــام  ــه نظ ــى أن ــن ع ــم الدي ــلم يفه املس
ــل  ــة والتعام ــه التجزئ ــذر في ــاة تتع حي
بالتقســيط ، كــا يفهــم العبــادة عــى أهنــا 

ــزه  ــو من ــه وه ــوم ب ــايب يق ــل إجي كل عم
فيــه عــن اهلــوى والغــرض ، مبتغيــا 
ــذا  ــرة . وهب ــا واآلخ ــالح الدني ــه ص في
التصــور فــإن الصــالة واحلــج والصــوم 
ــت  ــادات وليس ــض العب ــت إالَّ بع ليس
كل العبــادات بــأي حــال . ولكــن الدين 
عنــد غــر املســلم ليــس إاِلَّ الصــالة 
والصــوم وبعــض الفضائــل واألخــالق 
ــور  ــتطيع أن يتص ــو ال يس ــدة ، وه احلمي
ــرتيب يف  ــك ويس ــن ذل ــد م ــن أزي الدي
كل تــرف حيــدث خــارج الكنيســة 
ــة أن يكــون  ــن، مشــكًكا يف إمكاني والدي
ــان  ــبب ف ــذا الس ــادة . وهل ــا أو عب تدينً
األمريكــي أو األوريب يعــد الفصــل بــن 
ــًرا  ــا ، وأم ــًيئا طبيعًي ــة ش ــن والدول الدي
يســتقيم مــع خلفيتــه الثقافيــة . بينــا 
ــة  ــة الغربي ــك الصيغ ــل بتل ــذا الفص ه
يعــد عنــد املســلم احلــق هدمــا إلحــدى 
األعمــدة األساســية يف التزامــه جتــاه دينه 
. ومــن تلــك املفــردات التــي ال يســتطيع 
الغــريب أن يســتوعبها ويقرأهــا قــراءة 
ــح(.  ــاد( أو )الفت ــة )اجله ــة كلم صحيح
ذلــك أن العقــل الغــريب يعــرف )احلــرب 
املقدســة( ويعــرف )التحريــر( و)الغــزو( 
و)االســتعار( و)االســتيالء( ، يعــرف 
هــذه املفــردات جيــًدا ، ولــكل منهــا 
 ، حمــدًدا  وتعريًفــا  واضحــة  صياغــة 
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وخلفيتــه هــي حصيلــة جتربتــه التارخييــة 
عــر القــرون . أمــا اجلهــاد يف ســبيل اهلل ، 
فهــو يشء ال يعرفــه عــى اإلطــالق .)119(
وممــا ســاعد عــى ذلــك الصــورة الذهنية 
ــال  ــا أع ــي وفرهت ــريب الت ــر الغ يف الفك
العنــف املســلح الــذي خاضتــه مجاعــات 
للحيــاة  رضهبــا  يف  الســلفية  العنــف 
النظــر  املخالفــة هلــا، بغــض  املدنيــة 
عــن ســعة التدمــر وضيقــه وباســم 
قــارصة  وبأدلــة  اإلســالمي،  اجلهــاد 
ــرة  ــة املعت ــة الرعي ــة باألدل ــر مثبت غ
. فهــذه الصــورة الذهنيــة تتحــول إىل 
تتكــرر عــى  عندمــا  نمطيــة  صــورة 
ــا  ــيَّا عندم ــد ، والس ــت وجام ــو ثاب نح
ــي  ــم التعميم ــيط ، واحلك ــم بالتبس تتس
العاطفــي ، وســمة الصــورة النمطيــة 
أهنــا توظــف أســاليب عــدة لتــرتك أثرها 
ووقعهــا يف إدراك املشــاهد ، أو املتابــع 
ــة ، كتبســيط  ملحتــوى الوســيلة اإلعالمي
املعلومــات وديمومتهــا، وتقديمهــا يف 
ــدرة  ــدم ق ــل ، لع ــهلة التقب ــات س جرع
ــارف  ــر اجل ــة الس ــى مالحق ــرد ع أي ف
 ، لــه  تقــدم  التــي  املعلومــات  مــن 
ــى  ــة ع ــائل اإلعالمي ــل الوس ــا تعم ك
ــى  ــررة حت ــورة متك ــرض بص ــرح وع ط
ــر  ــان، ويظه ــخ يف األذه ــع وترتس تنطب
الشــخص أو جمموعــة األشــخاص الذين 

بنينــا عنهــم صــوًرا نمطيــة مســتقاة مــن 
ــخاص  ــم أش ــى أهن ــالم ع ــائل اإلع وس
ــق  ــم ح ــا نعرفه ــا، كأنن ــون لدين معروف
ــم  ــا مل نقابله ــن أنن ــم م ــة، بالرغ املعرف
بصــورة  أفكارهــم  نعــرف  ومل  قــط، 
ــور  ــم ص ــكلنا عنه ــد ش ــة، فق صحيح
معنويــة إدراكيــة، وتــم تفعيــل العواطف 
واألفــكار املبســطة يف احلكــم والقــراءة . 

     )120 (

اخلامتة:
ويتضح لنا مما تقدم:

ــوًرا  ــاد حض ــوم اجله ــن ملفه أواًل : مل يك
الزمنيــة  االشــرتاطات  عــن  مســتقاًل 
املتبدلــة واملتغــرة، فــكل جيــل ومرحلــة 
–كاملكيــة واملدنية مثــاًل- أعطت تفســًرا 
ــم  وتأويــاًل بنــاًء عــى متطلباهتــا. ومــن ثَّ
كان  الســبيل لثقافــة دينيــة تســتوعب 
أن  اســتحقاقاته،  وتشــخص  الواقــع 
ــرتاث  ــراءة ال ــادة ق ــي يف إع ــر الوع يتوف
العــر،  حلاجــات  تبًعــا  الدينــي 
التأويــالت  تكشــيف  يف  واملســامهة 
تطبيــق  إىل  الداعيــة  للنــص  احلرفيــة 
النــص املطلــق عــى واقــع غــر متناهــي 
ــال  ــو ح ــا ه ــات ك ــن مفارق ــه م ــا في ب
ــتغرقت  ــي اس ــارصة الت ــلفيات املع الس
يف النــص وأدواتــه مبتعــدة عــن الرتكيــز 
يف مــالكات األحــكام ومناطاهتــا، األمــر 
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الــذي جعــل أفكارهــا تصطــدم مــع 
ــه.  ــي ومطالب ــاب الرع ــد اخلط مقاص
ــل دالالت  ــن أن نتجاه ــه، ال يمك وعلي
ــى  ــل ع ــن. فالعم ــم الدي ــع يف فه الواق
ــاد  ــأن اجله ــدالالت بش ــذه ال ــوء ه ض
ــائله  ــه ووس ــن يف مضمون ــح املتع يصب
ــح  ــذا يتض ــة. وهك ــت الكيفي ــر ثاب غ
لنــا ان القناعــات املختلفــة واملتبدلــة 
يف مفهــوم اجلهــاد الباعــث احلقيقــي 
املعرفيــة  واألدوات  الواقــع  كان  هلــا 
اخلطــاب  فهــم  يف  اســتخدمت  التــي 

ومقصــوده.     
ثانًيــا: إن مفهــوم اجلهــاد الــذي نــراه 
اجلهــاد  هــو  اإلســالم  يف  مروًعــا 
ــارص،  ــيايس املع ــه الس ــي بمدلول الدفاع
ــداء  ــن االعت ــة ع ــة الوقائي ــل احلاي ألج
الواقــع أو املتوقــع, فيكــون غايتــه ومنتهاه 
دفــع العــدوان الــذي قــد يبــدأ مــن العزم 
واإلرادة إىل الكيــد والتخطيــط ثــم ينتهي 
ــو  ــب ه ــون الواج ــة، فيك ــرب مباغت بح
ــع  ــه الواس ــدوان بمفهوم ــدي للع التص
ــتباقية أو  ــات االس ــمل العملي ــذي يش ال
التأديبيــة، وال يعنــي عندئــذ االبتــداء 
ــط  ــد والتخطي ــق اإلرادة بالكي ــد حتق بع
مــن قبــل الطــرف اآلخــر. وال ينحــر 
اجلهــاد بالتصــدي للعــدوان يف املســتوى 
ــه،  ــض تطويق ــا أراد البع ــكري ك العس

بــل يتعــدى ملســتويات عــدة كالتصــدي 
ــرى  ــو ج ــا ل ــية، ك ــرات السياس للمؤام
العمــل عــى مصــادرة القــرار الســيايس 
للكيــان اإلســالمي وفــرض حكومــة 
ــدون  ــدي للع ــرة. أو التص ــة وجائ عميل
ــة  ــات مذل ــرض اتفاقي ــادي كف االقتص
وناهبــة لثــروات الشــعب املســلم.أو 
التصــدي للغــزو الثقــايف أو التشــويه 

ــي. اإلعالم
اهلوامش :

1- ينظــر: الشــيخ وهبــة الزحيــي، أصــول 
الفكــر-  دار  النــارش:  اإلســالمي،  الفقــه 
 .292/1 األوىل-1986م،  الطبعــة  دمشــق، 
ــرازي )ت1290هـــ(  ــرزا الش ــر: امل ينظ  -2
ــر :  ــق ون ــرازي ، حتقي ــدد الش ــر املج ، تقري
ــالم(  ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ــق: مؤسس حتقي
ــة األوىل – 1409 هـــ  ــرّتاث ، الطبع ــاء ال إلحي

  .13/1  ،
3- ينظــر: العالمــة احلي )ت726هـــ( ، مبادئ 
الوصــول إىل علــم األصــول، إخــراج وتعليــق 
ــال،  ــي البق ــد ع ــن حمم ــد احلس ــق: عب وحتقي
اإلعــالم  مكتــب  النــر-  مركــز  النــارش: 
اإلســالمي، الطبعــة الثالثــة – 1404هـــ ، 71.  
يف  اإلحــكام   ، )ت631هـــ(  اآلمــدي   -4
الــرزاق  عبــد  تعليــق:  األحــكام،  أصــول 
عفيفــي، النــارش: املكتــب اإلســالمي، الطبعــة 
ــيخ  ــر: الش ــة- 1402هـــ ، 27/1. وينظ الثاني
ــيعة  ــد الش ــه عن ــول الفق ــكيني، أص ــي املش ع
ــة  ــم ، الطبع ــادي – ق ــر اهل ــرت ن ــارش : دف ، الن

اخلامســة ، 1413هـــ ، 117. 
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5- ينظــر : اآلمــدي )ت631هـــ( ، اإلحكام يف 
أصــول األحــكام ، 27/1.

ــول  ــي ، أص ــة الزحي ــيخ وهب ــر : الش 6- ينظ
الفقــه اإلســالمي ، 1/ 293. 

7- ينظر:أمحــد حســن الزيــات ، وحي الرســالة 
الطبعــة  مــر–  هنضــة  :مكتبــة  النــارش   ،

.181-179  /3 اخلامســة-1946، 
مهــدي  الدكتــور  حتقيــق:  العــن،   -8
املخزومــي، والدكتــور إبراهيــم الســامرائي، 
ــة  ــة الثاني ــرة ، الطبع ــة دار اهلج ــارش: مؤسس الن

.386  /3، -1409هـــ 
9- سورة التوبة ، 79.

10- الصحاح ، 2/ 461-460.
11- معجم مقاييس اللغة ،1/ 487.

واألثــر،  احلديــث  غريــب  يف  النهايــة   -12
ــد  ــود حمم ــزاوي ، حمم ــد ال ــر أمح ــق : طاه حتقي
الطناحــي، النــارش : مؤسســة إســاعيليان – 
إيــران ، الطبعــة الرابعــة -1364ش. 319/1.
نــر أدب   : النــارش   ، العــرب  13- لســان 

.135-133  /3  ، 1405هـــ  احلــوزة- 
14- القاموس املحيط ، 1/ 286. 

15- احلج ، 78.
 ، )425هـــ(  األصفهــاين  الراغــب   -16

.101  ، القــرآن  غريــب  يف  املفــردات 
املســتصفى،   ، )ت505هـــ(  الغــزايل   -17
ــايف،  ــد الش ــالم عب ــد الس ــد عب ــح: حمم تصحي
ــروت ، -  ــة – ب ــب العلمي ــارش : دار الكت الن

.342  ، م   1996
18- تقــرن بعــض اآليــات القرآنيــة بــن اجلهاد 
ورضورة التحمــل والصــر، قــال تعــاىل : ﴿ َأْم 
ِذيــَن  َحِســْبُتْم َأْن َتْدُخُلــوا اجْلَنَّــَة َومَلَّــا َيْعَلــِم اهللَُّ الَّ
ــورة  ــَن ﴾ ]س ابِِري ــَم الصَّ ــْم َوَيْعَل ــُدوا ِمنُْك َجاَه

آل عمــران/ 142[. وقــال تعــاىل : ﴿ُثــمَّ إِنَّ 
ــمَّ  ــوا ُث ــا ُفتِنُ ــِد َم ــْن َبْع ِذيــَن َهاَجــُروا ِم ــَك لِلَّ َربَّ
ــَك ِمــْن َبْعِدَهــا َلَغُفــوٌر  وا إِنَّ َربَّ َجاَهــُدوا َوَصــَرُ
وقــال   .]110 النحــل/  ]ســورة  َرِحيــٌم﴾ 
ــَن  ــَم امْلَُجاِهِدي ــى َنْعَل ــْم َحتَّ ُك ــاىل: ﴿َوَلنَْبُلَونَّ تع
ــْم﴾ ]ســورة  ــَو َأْخَباَرُك ــَن َوَنْبُل ابِِري ــْم َوالصَّ ِمنُْك

ــد/ 31[. حمم
19- ينظر:الســيد حممــد حســن فضــل اهلل، 
ــروت  ــالك –ب ــارش : دار امل ــاد، الن ــاب اجله كت

ــة- 1418هـــ، 14-13. ــة الثاني ، الطبع
ــر  20- الشــوكاين )ت1255هـــ( ، فتــح القدي
ــروت ، 193/4.  ــة – ب ــامل املعرف ــارش : ع ، الن
21- ينظــر : حممــد خــر هيــكل ، اجلهــاد 
والقتــال يف السياســة الرعيــة ، البيــارق – 

 .40-39  ، األوىل  الطبعــة   ، ســورية 
22- كشــاف اصطالحــات الفنــون ، اســتانبول 

– 1984م ، 197/1. 
مشــخصات،  بــال   ، املحيــط  قطــر   -23

  .3 2 2 /1
24- د. نــر حامــد أبــو زيــد)ت2010م( 
، مفهــوم النــص دراســة يف علــوم القــرآن ، 
النــارش : مؤمنــون بــال حــدود ، الطبعــة األوىل 

 .75، 2017م   –
25- ينظــر : د. نــر حامــد أبــو زيــد ، مفهــوم 

النــص دراســة يف علــوم القــرآن،77. 
الســيوطي  الديــن  جــالل   : ينظــر   -26
)911هـــ( ، اإلتقــان يف علــوم القــرآن، مطبعــة 
مصطفــى البــايب احللبــي – القاهــرة، 1370هـ ، 

الطبعــة الثالثــة،9/1. 
27- يؤكــد هــذا املعنــى الشــيخ حممــد الطاهــر 
بــن عاشــور ، يقــول : »واجلهــاد واملجاهــدة من 
املصطلحــات القرآنيــة » التحريــر والتنويــر، 
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النــارش : مؤسســة التاريــخ العــريب- بــروت ، 
الطبعــة األوىل -1420هـــ ،320/2.

28- سورة العنكبوت، 6. 
29- سورة العنكبوت، 8. 

30- سورة العنكبوت، 69.
31- سورة لقان ، 15. 

32- سورة الفرقان ، 52. 
ــويس )ت460هـــ( ،  ــيخ الط ــر : الش 33- ينظ
ــح:  ــق وتصحي ــرآن، حتقي ــر الق ــان يف تفس التبي
أمحــد حبيــب قصــر العامــي، النــارش: مكتــب 
اإلعــالم اإلســالمي، الطبعــة األوىل -1409هـ 
اجلامــع   ، والقرطبي)ت671هـــ(   .498/7  ،
ألحــكام القــرآن ، النــارش : دار إحيــاء الــرتاث 
العــريب - بروت – لبنــان ، 1405هـ،58/13.  
الطباطبائــي  حســن  حممــد  الســيد   -34
)ت1402هـــ( ، امليــزان يف تفســر القــرآن ، 
ــة  ــالمي التابع ــر اإلس ــة الن ــارش : مؤسس الن

 .228/15  ، بقــم  املدرســن  جلاعــة 
35- سورة النحل ، 110 . 

36- سورة النساء ، 95. 
37- ينظــر : الشــيخ حممــد ســعيد رمضــان 
ــه  ــف نفهم ــالم ، كي ــاد يف اإلس ــي، اجله البوط
 – املعــارص  الفكــر  دار  النــارش:  ونارســه، 

  .74 دمشــق، 
38- سورة التوبة ، 41.

ــقالين )ت852هـــ( ،  ــر العس ــن حج 39- اب
, دار  البخــاري  البــاري رشح صحيــح  فتــح 
املعرفــة –بــروت، الطبعــة الثانيــة, /6 28 . 
ــه  ــي ب ــا » وأعن ــالمية العلي ــلطة اإلس 40- الس
ــالع  ــا اإلط ــوض هل ــي يف ــة الت ــة الرعي اجله
عــى األمــور العامــة للمســلمن . مــن دون 
العليــا ،  الســلطة  أن نحــّدد ونطــوق هــذه 

ــة أو شــورى  ســواء كانــت واليــة الفقيــه العاّم
الفقهــاء أو نظرّيــة واليــة األّمــة عــى نفســها أو 
غــر ذلــك ، فهــو بحــٌث يرجــع فيــه إىل الفقــه 
عــن  خــارج  وهــو   ، اإلســالمّي  الســيايّس 

ــب . ــذا اجلان ــا يف ه عملن
41- سورة التوبة ،46-44.

42- ينظــر حممــود حممــد أمحــد ، تطــور مفهــوم 
اجلهــاد ، 38. 

43- سورة ، الصف ، 11-10. 
44- ينظــر : الشــيخ الطــويس ، التبيــان يف 

.596/9  ، القــرآن  تفســر 
45- حممــود حممــد أمحــد ، تطــور مفهــوم 

.37  ، اجلهــاد 
ــازي )ت203هـــ(  ــليان الغ ــن س 46- داود ب
، مســند الرضــا )عليــه الســالم( ، حتقيــق : 
حممــد جــواد اجلــاليل ، النــارش : مركــز مكتــب 
 .124  ، 1418هـــ  اإلســالمي-  اإلعــالم 
والشــيخ حممــد باقــر املجلــي )ت1111(، 
ــاء -  ــة الوف ــارش : مؤسس ــوار، الن ــار األن بح

 .71  /67، لبنان-1403هـــ   – بــروت 
ــائل  ــي )ت1104هـــ( ، وس ــر العام 47- احل
ــت  ــة آل البي ــر : مؤسس ــق ون ــيعة ، حتقي الش
)ع( إلحيــاء الــرتاث- قــم ، الطبعــة : الثانيــة- 

1414هـــ ، 134/16.
ــم  ــان )ت363هـــ( ، دعائ ــايض النع 48- الق
ــر  ــي أصغ ــن ع ــف ب ــق : آص ــالم ، حتقي اإلس
فيــي ، النــارش : دار املعــارف – القاهــرة - 
1963 م ،343/1. ومــرزا حســن النــوري 
ــق  ــائل ، حتقي ــتدرك الوس )ت1320هـــ( ، مس
ونــر: مؤسســة آل البيــت )ع( إلحيــاء الــرتاث 

، الطبعــة الثانيــة - 1988 م ،16/11.
ــكايف  ــي )ت329هـــ( ، ال ــيخ الكلين 49- الش
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ــارش : دار  ــاري ، الن ــر الغف ــي أك ــق : ع ، حتقي
ــة  ــران، الطبعــة الثالث ــالمية – طه ــب اإلس الكت

.54/5  ،
50- ينظــر : أمحــد بــن حنبــل )241هـــ( ، 
ــادر ، 300/3.  ــارش: دار ص ــد ، الن ــند أمح مس
51- ســنن الرتمــذي، حتقيــق وتصحيــح: عبــد 
ــر -  ــارش : دار الفك ــان، الن ــد عث ــن حمم الرمح
بــروت ،الطبعــة الثانيــة ، 1403هـــ  ، 88/3. 

52- سنن الرتمذي ، 88/3. 
53- ابــن أيب شــيبة الكــويف )ت235هـــ( ، 
ــارش  ــام ، الن ــعيد اللح ــق : س ــف ، حتقي املصن
األوىل  الطبعــة   ، بــروت   – الفكــر  دار   :

.516/4  ، -1409هـــ 
54- ينظــر : ابــن أيب شــيبة الكــويف ، املصنــف 

.565/4 ،
55- ينظــر : حممــد خــر هيــكل ، اجلهــاد 

.43  ، الرعيــة  السياســة  يف  والقتــال 
رشــيد  حممــد  الشــيخ  ينظــر:   -56
ــارش:  ــار ، الن ــر املن رضا)ت1354هـــ( ، تفس
 /10  ، القاهرة-1346هـــ    – املنــار  مطبعــة 

.3 0 7
57  )( ينظر:الشــيخ وهبــة الزحيــي ، آثــار 
احلــرب يف الفقــه اإلســالمي ، النــارش : دار 
الفكــر – دمشــق ، الطبعــة الثالثــة – 1419هـــ 

.33-3  ،
58- ينظــر: الشــيخ الطــويس )ت460هـــ( 
 .290  , والفتــاوى  الفقــه  جمــرد  يف  النهايــة   ,
وابــن   .  8/2  , اإلماميــة  فقــه  يف  املبســوط 
إدريــس احلــي )ت598هـــ(  نقــل عــن عبــارة 
ــا  ــق , مّم ــن دون أي تعلي ــة وم ــويس يف النهاي الط
يــدل عــى أن رأيــه مثــل رأي الشــيخ ، الرسائــر 
ــايض  ــاوى , 4/2 . والق ــر الفت ــاوي لتحري احل

ابــن الــراج )ت481هـــ( , املهــذب , 297/1 . 
وابــن محــزة الطــويس ) ت560 هـ (، والوســيلة 
ــعيد  ــن س ــى ب ــة , 199. وحيي ــل الفضيل إىل ني
ــع, 233 .  ــع للرائ ــي )ت 689هـــ( , اجلام احل
ــاء ,  ــرة الفقه ــي )ت726ه( , تذك ــة احل والعالم
19/9. والشــهيد الثــاين )ت966هـــ( , الروضة 
البهيــة , 379/2 . والســيد عــي الطباطبائــي 
 .  447/7 , املســائل  , ريــاض  )ت1231هـــ( 
والشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء )ت1228هـ( 
, 406/2 . والشــيخ حممــد  كشــف الغطــاء 
حســن النجفــي )ت1266هـــ(, جواهــر الكالم 

.  11/21  ,
59- الشــيخ حممــد جــواد مغنية)ت1400هـ(، 
للماليــن  العلــم  دار   : النــارش   ، الكاشــف 
الثالثــة،  الطبعــة   ، لبنــان   – بــروت   -

.297 /1 1981م،
60- العالقــات الدوليــة يف اإلســالم ,العالقات 
الدوليــة يف اإلســالم , النــارش : دار الفكــر العريب 
 , – القاهــرة ، 1995م، 92. وهبــة الزحيــي 
ــارش: دار  ــالم، الن ــة يف اإلس ــات الدولي العالق
املكتبــي – دمشــق ، الطبعــة األوىل -1420هـــ 
ــالمي , 90- ــه اإلس ــرب يف الفق ــار احل , 28 . آث
ــوة يف  ــارص الق ــابق , عن ــيد س ــيخ س 94 , والش
اإلســالم , نــر : دار الكتــاب العــريب – بــروت 
ــاد  ــلبي, اجله ــد ش , 1986م , 210-211 . وأمح
اإلســالمي  التفكــر  يف  العســكرية  والنظــم 
، نــر : مكتبــة النهضــة – مــر – الطبعــة 

الثالثــة –1982م , 22-58 .
ــمس  ــدي ش ــد مه ــيخ حمم ــم : الش 61- ومنه
الديــن ، جهــاد األمــة , دار العلــم للماليــن 
– بــروت ، الطبعــة األوىل -1997م ،  239 
ــارش:  ــالم , الن ــلح  يف اإلس ــف املس ــه العن . وفق
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ــة األوىل-  ــروت ، الطبع ــة- ب ــة الدولي املؤسس
1422هـــ ، هامــش /49 . والشــيخ حممــد 
ــالم  ــاد يف اإلس ــي , اجله ــان البوط ــعيد رمض س
ــر  ــارش : دار الفك ــه ، الن ــه ونارس ــف نفهم كي
املعــارص – دمشــق ,94. والدكتــور جــودت 
ســعيد ، حــواره ملجلــة احليــاة الطيبــة ، 32/9. 
ــي  ــاد االبتدائ ــب اهلل ، اجله ــدر ح ــيخ حي الش
الدعــوي يف الفقــه اإلســالمي ، جملــة االجتهــاد 
 .72/8 1428هـــ،  خريــف   ، والتجديــد 
ــع  ــن والواق ــم الدي ــد ، فه ــى حمم ــيخ حيي والش

.181  ،
62- غايــة املــراد يف رشح نكــت اإلرشــاد، 
النارش:مركــز   - املختــاري  رضــا  حتقيــق: 
األبحــاث والدراســات اإلســالمية – قــم ، 

.469  /1  ، -1414هـــ  األوىل  الطبعــة 
 : ونــر  حتقيــق   ، األفهــام  مســالك   -63
ــة األوىل  ــالمية ، الطبع ــارف اإلس ــة املع مؤسس

 .7  /3  ، -1414هـــ 
 : ونــر  حتقيــق   ، املســائل  ريــاض   -64
مؤسســة النــر اإلســالمي – قــم ، الطبعــة 

.442-441/7، -1415هـــ  األوىل 
65- جواهــر الــكالم ، حتقيــق : الشــيخ عبــاس 
القوچــاين ، النــارش : دار الكتــب اإلســالمية – 
طهــران،  الطبعــة الثالثــة- 1362ش ، 21/ 3.

66- مسالك االفهام ، 7/3.
67- فقــه اإلمــام الصــادق )ع( ، النــارش : 
مؤسســة دار الكتــاب – قــم ، الطبعــة : الثالثــة 

 .10  /13،  1413  –
68- ابــن النجيــم املري)ت970هـــ( ، البحر 
الرائــق ,حتقيــق : الشــيخ زكريــا عمــرات ، 
النــارش : منشــورات حممــد عــي بيضــون - 
ــة األوىل  ــة - بروت،الطبع ــب العلمي دار الكت

بكــر  أبــو  وينظــر:   .  119/5  ، -1418هـــ 
 ، الصنائــع  بدائــع  )ت587هـــ(،  الكاســاين 
ــة  ــتان ،الطبع ــة – باكس ــة احلبيبي ــارش : املكتب الن

.97  /7  ، -1409هـــ  األوىل 
69- الــدر املختــار ، حتقيــق : مكتــب البحــوث 
ــان –  ــر – لبن ــارش : دار الفك ــات ، الن والدراس

.296/4 ، 1415هـ 
70- احلطــاب الرعيني )ت954هـــ( ، مواهب 
اجلليــل ، حتقيــق: الشــيخ زكريــا عمــرات 
، النــارش : دار الكتــب العلميــة – بــروت ، 

الطبعــة األوىل -1416هـــ ، 4/ 536. 
71- حاشــية الباجــوري عــى رشح ابــن قاســم 
الغــزي عــى خمتــر أيب شــجاع ، النــارش : 

ــوالق – 1307هـــ ، 2/ 268. ــة ب مطبع
72- مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي 
، مطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى 
ــق ،   ــالمي – دمش ــب اإلس ــورات املكت ، منش

.497/2
ــد  ــيخ عب ــة الش ــاوى ، طبع ــوع الفت 73- جمم

الرمحــن بــن قاســم ، 10/ 193-192. 
ــذا  ــد، هك ــو زي ــد أب ــر حام ــر: د.ن 74- ينظ
تكلــم ابــن عــريب، النــارش: مؤمنــون بــال 
ــة  ــاط ، الطبع ــة- الرب ــة املغربي ــدود، اململك ح

.25-24، األوىل-2017م 
ــوف  ــون، يف التص ــد نيكلس ــر : رينول 75- ينظ

ــه ، 79-78. ــالمي وتارخي اإلس
ــات ،  ــريب ، التعريف ــن ع ــن اب ــي الدي 76- حمي
بــروت- جملــة األبحــاث ، اجلامعــة األمريكيــة 

، العــدد 36/ 1988م ، 17. 
77- لســان الديــن اخلطيــب ، وحممــد بــن عبــد 
اهلل بــن ســعيد الســلاين ، روضــة التعريــف 
باحلــب الريــف ، النــارش: دار الفكــر العــريب 



75

م.د. حيدر شوكان سعيد
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

– القاهــرة ، 1966م ، 475.  
78- ينظــر : حممــود حممــد أمحــد ، تطــور 

 .78  ، اجلهــاد  مفهــوم 
وتطورهــا،  الصوفيــة  الفلســفة  نشــأة   -79
النــارش : دار اجليــل – بــروت ، الطبعــة األوىل 

1413هـــ ، 25- 63.   –
80- اآلثــار الباقيــة عــن القــرون اخلاليــة، 
حتقيــق: برزيــز اذكائــي، مركــز مــراث مكتوب 
– طهــران -1380ش ، الطبعــة األوىل -420.
81- ينظــر : الطــري ، تاريــخ األمــم وامللــوك، 
ــروت -1387هـــ ،  ــريب – ب ــرتاث الع دار ال

 .332/4
82- جامع األصول يف األولياء ،60. 

83- Malik , Hafeez , Political, 
Profile of Sir Sayyid Ahmad 
Khan , A D ocumentary Record 
, (Islamabad, Pakistan: National 
Institute of Historical and 
Cultural Research, Quaid-I-Azam 
University Press), 1982. p. 322.  
ــة  ــال الكامل ــده ، األع ــد عب ــر : حمم  84- ينظ
، النــارش : دار الــروق – بــروت ، الطبعــة 

ــة 1414هـــ ، 56/3.  اخلامس
85- حممد عبده ، األعال الكاملة ،56.
86- حممد عبده ، األعال الكاملة ،51. 
87- حممد عبده ، األعال الكاملة ،50. 

الفكــر  يف  اجلهــاد   ، ذويــب  محــادي   -88
 .16  ، واملعــارص  احلديــث  اإلســالمي 

89- حممد عبده ، األعال الكاملة ، 57. 
90- ينظــر : حممــد عبــده ، األعــال الكاملــة ، 

 .103-102  /5

91- حممــد عبــده ، األعــال الكاملــة ، 5/ 
.103 -102

92- حممــد عبــده ، األعــال الكاملــة ، 5/ 
.103 -102

93- تفسر املنار ، 10/ 473. 
94- الشــيخ حممــد رشــيد رضــا ، تفســر املنــار 

.473 /10 ،
95- الشــيخ حممــد رشــيد رضــا ، تفســر املنــار 

.187/1 ،
96- يعــد احلفــاظ عــى ســمعة اإلســالم مــن 
ــع  ــي للجمي ــي ينبغ ــا الت ــع العلي ــة التري أدل
احلفــاظ عليهــا ، فقــد روى جابــر بــن عبــد اهلل : 
) ملــا قســم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه –وآلــه-
ــة  وســلم( غنائــم هــوازن بــن النــاس باجلعران
ــا  ــدل ي ــال : اع ــم فق ــي متي ــن بن ــل م ــام رج , ق
حممــد ! فقــال النبــي )صــى اهلل عليــه –وآلــه-
ــدل ,  ــدل إذا مل أع ــن يع ــك , وم ــلم( : ))ويل وس
ــال  ــدل ((. فق ــرست إْن مل أع ــت وخ ــد خب لق
عمــر بــن اخلطــاب : يــا رســول اهلل : أال أقــوم 
ــه  ــى اهلل علي ــال )ص ــق ؟ فق ــذا املناف ــل ه فاقت
-وآله-وســلم( : ))معــاذ اهلل أن تتســامع األمــم 
أّن حممــًدا يقتــل أصحابــه ((. ينظــر: أمحــد بــن 

ــد , /3 355-354 .  ــند أمح ــل, مس حنب

ــلفية  ــري، الس ــد الكث ــيد حمم ــر: الس 97- ينظ
بــن أهــل الســنة واإلماميــة ، النــارش : الغديــر 
للطباعــة والنــر - بروت،الطبعــة األوىل-
كاظــم  األمــر  ود.عبــد   .590  ، 1418هـــ 
زاهــد، إشــكالية فهــم النصــوص املرجعيــة 
االنتشــار  دار  املعــارصة،  األصوليــة  لــدى 

 .57 -2016م،  األوىل  الطبعــة   ، العــريب 
98- ينظــر : د. حممــد العبــد الكريــم ، صحــوة 



76

االشرتاطات الزمنية وأثرها يف مفهوم اجلهاد / قراءة يف املضمون والداللة والواقع

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

الســيايس  اخلطــاب  يف  دراســة  التوحيــد 
العربيــة  الشــبكة  النــارش:  اإلســالمي، 
ــة األوىل -2002م ، 136- ــاث ، الطبع لألبح

  .1 4 0
ــا ،  ــن البن ــهيد حس ــائل الش ــة رس 99- جمموع

ــرة، 300.  ــة – القاه ــة التوفيق املكتب
الفكــر  يف  اجلهــاد   ، ذويــب  محــادي   -100

 .4 واملعــارص،  احلديــث  اإلســالمي 
العــر  يف  للجهــاد  وبصائــر  101-عــر 
احلــارض، موقــع : منــر التوحيــد واجلهــاد 
تــم   .http://www.tawhed.ws\r1?i
. 2016/5/2م   ، بتاريــخ  عليــه  اإلطــالع 
التوحيــد  منــر   : 102-موقــع 
http://www.tawhed.ws\:واجلهــاد
r1?i. 29، وينظــر : حممــد عبــد الســالم فــرج 
ــخصات ،  ــال مش ــة، ب ــة الغائب ــاد الفريض , اجله
https://، مكتبــة فلســطن للكتــب املصــورة
 .25  ,  palstinebooks.blogspot.com
ــخ ، 2016/5/2م . ــه بتاري ــالع علي ــم اإلط ت
103- جمموعــة رســائل البنــا ، بال مشــخصات 

.305،
104-جمموعــة رســائل البنــا ، بــال مشــخصات 

 .296 ،
105- ينظــر : محــادي ذويــب ، اجلهــاد يف 
الفكــر اإلســالمي احلديــث واملعــارص ، النــارش 

ــدود ، 2018م ، 6. ــال ح ــون ب : مؤمن
106- حيــدر شــوكان الســلطاين ، فقــه اجلهــاد 
يف ضــوء املتغــرات املعــارص، النــارش : دار 

الرافديــن ، 2017م ، 42.
107- روضــة املحبــن ونزهــة املشــتاقن ، 

 .4 7 8
108- ينظــر : ابــن األثــر ، النهايــة يف غريــب 

ــادي ،  ــر ، 1/ 358. والفروزآب احلديــث واألث
ــط ، 1/ 53. القامــوس املحي

109- سورة املائدة ، 64.
110- سورة األنفال ، 57.

111- سورة حممد ، 4. 
 ، الطويس)ت460هـــ(  ينظر:الشــيخ   -112
التبيــان يف تفســر القــران ، 3/ 583. 144/5. 
آثــار   ، الزحيــي  والشــيخ وهبــة   .291  /9

احلــرب يف الفقــه اإلســالمي ، 31.
اجلهــاد يف   ، املــودودي  أبــو األعــى   -113
، بــال مشــخصات ، 4. وينظــر:  ســبيل اهلل 
الشــيخ وهبــة الزحيــي ، آثــار احلــرب يف الفقــه 

.31 اإلســالمي، 
114- ينظــر: برنــارد لويــس ، تــراث اإلســالم 
، النــارش: سلســلة عــامل املعرفــة الكويتيــة ، 

.261  -255
املحمصــاين،  صبحــي  د.   : ينظــر   -115
القانــون والعالقــات الدوليــة يف اإلســالم ، بــال 

 .51  ، مشــخصات 
اجلهــاد يف   ، املــودودي  أبــو األعــى   -116

بــال مشــخصات ، 2.   ، ســبيل اهلل 
 ، اإلســالم  تــراث  لويــس،  برنــارد    -117

.261  -255
دار   : النــارش   ، ذّميــون  مواطنــون ال   -118
ــرة -1990م ، 220-218.  ــروق – القاه ال

119- مواطنون ال ذّميون ، 219-218.
تشــكيل  بودهــان،  يامــن  ينظــر:   -120
الصــورة النمطيــة عــن اإلســالم واملســلمن يف 
ــات  ــيط للدراس ــة الوس ــريب ، جمل ــالم الغ اإلع
هومة-اجلزائــر،  دار  النــارش:  اإلعالميــة، 

 .12 العــدد   ، 2006م 



77

م.د. حيدر شوكان سعيد
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

Abstrat

Some concepts live in their 
connotations and contents, stages 
of development and change, so 
they take different aspects of 
the first content that they were 
developed for, and all of this is 
a result of the connotations of 
reality with which dialectic of 
influencing and affecting
The importance of this research 
lies in the fact that revealing 
the concept of jihad in Islamic 
jurisprudence and its dialectic 

with religious experience is a 
central matter required by the 
transformations of reality and its 
implications, not only on the text 
(the Qur’an and the Sunnah) but 
on the arbitrary interpretations 
formulated by some Salafi jihadist 
tendencies, and trying to impose 
them as a certain interpretation of 
the text Islamic culture and non-
recognition of civilized progress 
and its entitlements. This made 
literal reading collide with the 

progressively developing reality.
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املرأة يف البناء االجتماعي اإلسالمي
)دراسة حتليلية(

م.د. أحمد جعفر صادق األنصاري

جامعة الكوفة/ كلية اآلداب / قسم املجتمع املدين

مقدمة البحث:
ــات  ــرأة يف املجتمع ــألة دور امل ــد مس تع
ــارت  ــي أث ــع الت ــن املواضي ــة م البري
يف  وهــذه  الســجاالت  مــن  الكثــر 
ــا  ــن كل م ــة ع ــل طبيعي ــع ردة فع الواق
عانتــه املــرأة مــن االضطهــاد والتهميــش 
كانــت  إهنــا  بــل  للرجــل  والتبعيــة 
ــاع  ــات تب ــض املجتمع ــت يف بع ومازال
وتشــرتى كســلعة مــن الســلع ولألســف 
املســؤولية  تقــع  هنــا  مــن  الشــديد. 
واملفكريــن  الباحثــن  عــى  الكبــرة 
واالنثروبولوجيــا  االجتــاع  وعلــاء 
والفالســفة يف كل مــكان يف التصــدي 
هلــذا النــوع مــن الظلــم االجتاعــي 
الــذي يــارس هنــا وهنــاك يف جمتمعــات 
خمتلفــة حتــت مســوغات مزيفــة فمنهــم 
ــا  ــرأة بأهن ــرة للم ــذه النظ ــرر ه ــن ي م

أقــل قــدرة ذهنيــة مــن الرجــل ممــا 
ــان  ــس إنس ــان ولي ــف إنس ــا نص جيعله
ــن  ــأن الدي ــرر ب ــن ي ــم م ــل، ومنه كام
ــة  ــرأة بالطاع ــى امل ــق ع ــى احل ــد أعط ق
ــع األحــوال حتــى صــار يتحكــم  يف مجي
يف مصرهــا حياهتــا وموهتــا، ونحــن 
ــة  ــة ثقافي ــن خلفي ــن م ــا كباحث بدورن
أســالمية رأينــا أنــه مــن واجبنــا تســليط 
ــة  ــم األدوار االجتاعي ــى أه ــوء ع الض
االجتاعــي  البنــاء  ضمــن  للمــرأة 
ــراء  ــالل إج ــن خ ــك م ــالمي وذل اإلس
ــن  ــة م ــة ملجموع ــة حتليلي ــة علمي دراس
النصــوص القرآنيــة والروايــات املتواتــرة 
عــن النبــي )ص( وباالســتعانة بالنظريــة 
البنائيــة الوظيفيــة يف دراســة املجتمعــات 
ــرأة يف  ــا امل ــي تؤدهي ــة األدوار الت ودراس
ــة  ــة االجتاعي ــم األنظم ــن أه ــة م أربع
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وهــي النظــام القــرايب والنظــام الرتبــوي 
والنظــام الســيايس والنظــام االقتصــادي 
يف  املــرأة  دور  حقيقــة  بيــان  لغــرض 
ــه ال  ــالمي، وان ــي اإلس ــاء االجتاع البن
ــنة  ــم أو يف الس ــران الكري ــد يف الق يوج
بامتهــان  كان  ألي  احلــق  يعطــي  مــا 
املــرأة أو التقليــل مــن شــأهنا، ان الديــن 
ــد  ــرأة ادوار الب ــى للم ــالمي أعط اإلس
ــث  ــل بحي ــع ادوار الرج ــل م وان تتكام
ال يمكــن ألي منهــا االســتغناء عــن 

ــر. األخ
مشكلة البحث

ــة  ــول قضي ــث ح ــكلة البح ــدور مش ت
املــرأة ودورهــا الرئيــي داخــل املجتمــع 
وحتديــدًا داخــل املجتمــع االســالمي 
ــي  ــان الت ــر األدي ــن أكث ــالم م ألن األس
ــذا  ــرأة وه ــددة للم ــت األدوار املتع أعط
البنائيــة  النظريــة  عليــه  أكــدت  مــا 

الوظيفيــة.
أهداف البحث

ــان  ــو بي ــث ه ــذا البح ــن ه ــدف م ان اهل
ــا  ــوم هب ــي تق ــة الت ــرأة املختلف أدوار امل
ــة  ــة والرتبوي ــم االجتاعي ــة النظ ويف كاف
ــل  ــي نص ــية لك ــة والسياس واالقتصادي
االجتاعــي  البنــاء  أن  هــي  غايــة  اىل 
او  يتكامــل  ان  يمكــن  ال  االســالمي 
يقــوم دون أن تــؤدي املــرأة أدوارهــا 

الرئيســية داخــل املجتمــع.
منهجية البحث

ــل  ــة التحلي اعتمــد البحــث عــى منهجي
ــرأة  ــل أدوار امل ــك بتحلي ــة وذل واملقارن
ــا  ــالمي ومقارنته ــع االس ــل املجتم داخ

ــرى. ــات أخ ــرأة يف جمتمع ــع دور امل م
أوال – ما هو البناء االجتامعي؟

   قبــل اخلــوض يف معرفــة مــا هــو 
ــك  ــل ذل ــا قب ــي يمكنن ــاء االجتاع البن
تعريــف الــدور ومتييــزه عــن مفهــوم 
ــة  ــو جمموع ــز: ه ــإذا كان املرك ــز. ف املرك
ســلوكيات يمكنــه ان يتوقعهــا الفــرد 
بصــورة مروعــه مــن جانــب اآلخرين. 
فــأن الــدور هــو نظــام قواعــد اجتاعيــة 
الفــرد وحــده ولذاتــه  تتوجــه نحــو 
بصفتــه عضــوا يف مجاعــة أو ممثــال طائفــة 
ــايكولوجية،  ــن بس ــراد متميزي ــن األف م
فالــدور ينطــوي عــى مفهــوم االندمــاج 
يف هيئــة اجتاعيــة تعــن لــه نشــاطات أو 

ــا )1(.  ــي أداؤه ــف ينبغ وظائ
ــدور  ــف ال ــن تعري ــورة أدق يمك    وبص
ــه  ــوق وحتمل ــخص بحق ــع الش ــه: متت بأن
ــات  ــه أداء واجب ــم علي ــؤوليات حتت مس
حمــددة بحكــم إشــغاله منزلــة معينــة 
لــذا فاملنزلــة جمموعــة حقــوق وواجبــات 
هــو  والواجبــات  باحلقــوق  والتمتــع 
الــدور)2( . كــا ان الــدور يمثــل اجلانــب 
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احلركــي للمنزلــة . أي هــو جمموعــة 
االعــال التــي يتوقــع املجتمــع مــن 
الشــخص ان يقــوم هبــا جتــاه اشــخاص 
ويف  االعتياديــة  االحــوال  يف  آخريــن 
حــاالت حمــددة ألنــه حيتــل بالنســبة 
هلــم منــازل اجتاعيــة معينــة وللشــخص 
ــه  ــت عين ــد يف الوق ــن دور واح ــر م أكث
يف جمتمعــه فقــد يكــون زوجــًا او أبــًا 
ــه يف  ــه وعضويت ــة اىل دوره يف عمل إضاف

ــة )3(. ــاد او مجعي ن
  بعــد ان اتضــح لنــا حقيقــة مفهــوم 
الــدور ملــا لــه مــن أمهيــة يف بحثنــا هــذا 
نعــود اىل اخلــوض يف معرفــة ماهــو البناء 
ــوم  ــدد مفه ــن ح ــي؟ أن أول م االجتاع
ــراون  هــذا املصطلــح هــو رادكلــف – ب
فقــد ذهــب اىل ان البنــاء االجتاعــي 
هــو جمموعــة العالئــق االجتاعيــة التــي 
تربــط كل أفــراد املجتمــع يف فــرتة معينــة 
وحيــدد البنــاء االجتاعــي األشــكال التي 
يتجمــع وفقًا هلــا أفــراد املجتمــع لتحقيق 
أغــراض اجتاعيــة مــن جهــة كــا حيــدد 
الروابــط االجتاعيــة التــي تتمثــل يف 
ــض  ــال بع ــم حي ــراد بعضه ــلوك األف س
وحيــال مجاعاهتــم االجتاعيــة مــن جهــة 
ــب  ــن الرتتي ــوع م ــو ن ــذا فه ــرى ول اخ
املنظــم لألجــزاء واملكونــات وجتديــد 
واضــح لســلوك االفــراد وفــق نظــم 

اجتاعيــة ضمــن شــبكة مــن العالقــات 
االجتاعيــة )4(.

يف  االنثروبولوجيــون  أختلــف  وقــد 
تعريــف اصطــالح البنــاء االجتاعــي 
فمنهــم مــن يعرفــه عــى أنــه نســيج 
يتكــون مــن العالقــات التــي تربــط 
ــيج  ــذا النس ــا وه ــع م ــاء جمتم ــن أعض ب
يتكــون مــن العالقــات التــي تربــط 
بــن اجلاعــات األساســية يف جمتمــع 
ــاء  ــد بالبن ــينج )يقص ــول كس ــا)5(. يق م
التــي  النظــم االجتاعيــة  االجتاعــي 
مــن  جمموعــة  تصــل  طريقهــا  عــن 
ــط  ــل والرتاب ــة التكام ــكان اىل حال الس
وهــي احلالــة الالزمــة لتكويــن املجتمع( 
ــاء  ــأن )البن ــارد ب ــز بريتش ــه ايفان ويعرف
ــة  ــات االجتاعي ــو اجلاع ــي ه االجتاع
كاف  لوقــت  الوجــود  يف  املســتمرة 
ــات  ــا كجاع ــاظ بكياهن ــتطيع االحتف تس
التــي  التغــرات  مــن  الرغــم  عــى 
ــك  ــون تل ــن يكون ــراد الذي ــدث لألف حت

اجلاعــات()6( 
املفاهيــم  مــن  االجتاعــي  فالبنــاء 
االجتاعيــة  الدراســات  يف  األساســية 
االنثروبولوجيــا  والدراســات  عامــة 
ــن  ــرن العري ــل الق ــذ أوائ ــة من خاص
يف  احلقليــة  بدراســتهم  القيــام  اىل 
ــة  ــم القليل ــرة احلج ــات الصغ املجتمع
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ــم  ــيلة لفه ــا وس ــبيًا بوصفه ــكان نس الس
عمومــه. يف  اإلنســاين  املجتمــع 

ــن  ــر ع ــة)7( تع ــات الوظيفي أن االجتاه
عنــد  اشــتقاقه  تــم  درايس  نمــوذج 
املجتمعــات  بــن  املاثلــة  اســتخدام 
اإلنســانية والكائنــات البريــة وهــو 
يركــز عــى دوافــع الفاعــل – اإلنســان- 
ــًا إذ  يف املوقــف وهــو يعــد نموذجــًا ذاتي
ــذايت  ــاه ال ــاق معن ــلوك يف نط ــم الس يفه
عنــد الفاعــل واألفراد مــن جهــة البنائن 
ــن  ــز ب ــا أن نمي ــأذا أردن ــن .ف الوظيفي
الوظيفيــة الغربيــة والوظيفيــة االســالمية 
نــرى أن الوظيفيــة الغربيــة تــرى دور 
الديــن هــو ان جيعــل االنســان قــادرًا عى 
التكيــف مــع حقائــق الوجــود االنســاين 
الــذي يمتــاز بالالتوقــع والنــدرة كــا أن 
ــص  ــن خصائ ــرى م ــة أخ ــاك خاصي هن
ــث  ــز حي ــو: العج ــاين ه ــود االنس الوج
يــرى  كثــرة  أحــوال  يف  االنســان  أن 
ــن  ــق ب ــن التوفي ــًا ع ــه عاجــزًا متام أن
متطلباتــه وواقعــه االقتصــادي وهلــذا 
فــان وظيفــة الديــن يف رأهيــم هــي جعــل 
االنســان أكثــر قــدرة عــى التكيــف مــع 
ــن  ــدرة. يف ح ــع والن ــز والالتوق العج
ــة يف  ــه اىل الوظيفي ــالم يف نظريت ان االس
ــن  ــث أن الدي ــًا حي ــة متام ــن خمتلف الدي
ليــس أحــد البنــاءات اهلامــة يف اي جمتمع 

الديــن  أن  يــرى  املعنــى  فقــط فهــذا 
ظاهــرة اجتاعيــة نشــأت مــن املعيشــة يف 
ــايل تســتوي يف أمهيتهــا مــع  مجاعــة وبالت
ــم  ــرى. فعل ــة االخ ــر االجتاعي الظواه
االجتــاع االســالمي يــرى ان الديــن 
األبنيــة  كل  أســاس  مهــا  والريعــة 
الــرضورة  هــو  فالديــن  االجتاعيــة 
خلقــت  أجلهــا  مــن  التــي  احلتميــة 
اجلاعــة البريــة ولــو أتبــع لقــي عــى 
والفــوىض  االضطــراب  مظاهــر  كل 

والعجــز والنــدرة والالتوقــع)8(     
  بعــد توضيــح ذلــك يمكننــا اآلن ان 
نبــن هــل للمــرأة دور داخــل املجتمــع؟ 
ومــا هــي احلقــوق التــي تتمتــع هبــا؟ وما 
ــا  ــب أن تؤدهي ــي جي ــات الت ــي الواجب ه
ــا ان  ــع؟ ليمكنن ــرد يف املجتم ــا ف بوصفه
نكــون صــورة كاملــة عــن دور املــرأة يف 

ــالمي. ــي اإلس ــاء االجتاع البن
ــيء  ــد جم ــل وبع ــرأة قب ــة امل ــًا – منزل ثاني

ــالم  اإلس
املــرأة  كانــت  اإلســالم  جمــيء  قبــل 
ــوء  ــاد وس ــة واالضطه ــش يف املهان تعي
املعاملــة فــال يتعامــل معهــا الرجــال 
كإنســان لــه حــق اإلنســانية فكانــت 
ــا  ــرأة ك ــرث امل ــة ت ــرب يف اجلاهلي الع
تــرث الســلع واملمتلــكات األخــرى 
ــرى  ــات األخ ــاع الديان ــن أتب ــك ع ناهي
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ــد  ــن فق ــيحية املحرفت ــة واملس كاليهودي
جيــب  وشــيطانًا  رشًا  املــرأة  اعتــروا 
احلــذر منــه واالبتعــاد عنــه)9(. حتــى 
ــطو  ــون وأرس ــاء كأفالط ــاء القدم احلك
ــرأة  ــن امل ــلبيًا م ــًا س ــذوا موقف ــد اخت فق
يف  النســاء  يصنــف  كان  فأفالطــون 
مجهوريتــه عــى أهنــن رضبــًا مــن امللكيــة 
اخلاصــة وأن اإلســهام الطبيعــي للمــرأة 
أذا  أمــا  األوىل  بالدرجــة  املنــزل  هــو 
أرادت أن تشــارك الرجــل فــإن عليهــا ان 

تكــون رجــاًل)10(.
ــن  ــل م ــم يكــن أفض ــا ارســطو فل أم
ــرأة  ــن امل ــه م ــون يف موقف ــتاذه إفالط أس
مــن  متامــًا  املــرأة  يســتبعد  كان  فقــد 
واحليــاة  والسياســة  الثقافــة  ميــدان 
الفكريــة وجيعــل وظيفتهــا مقتــرة عــى 
اإلنجــاب فقــط. فهــو ينظــر للمــرأة 
العقــل  عــى إهنــا أقــل مــن حيــث 
والــذكاء )حيــث يغلــب عليهــا اجلانــب 
الالعقــي( وهــي أدنــى مــن حيــث 
ــن  ــًا ع ــة متام ــة ومعزول ــة واملكان املرتب
ــة  ــدان الثقاف ــن مي ــة وع ــدان السياس مي
بصفــة عامــة كــا اهنــا غــر قــادرة عــى 
ممارســة فضائــل الرجــل اىل أن يصــل 
هبــا اىل أهنــا يف مرتبــة وســط بــن الرجــل 

ــق )11(. ــد الرقي ــن العب ــر وب احل
    إال أن بعــد جميء اإلســالم منحت املرأة 

كامــل حقوقهــا السياســية واملدنيــة فلهــا 
ــارك يف العمــل الســيايس  ــق أن تش احل
السياســية  األحــزاب  يف  كاملشــاركة 
واملســامهة يف االنتخابــات وإبــداء الــرأي 
ــن  ــا م ــؤوليات ك ــام واملس ــويل امله وت
ــة  ــاطات املهني ــاهم يف النش ــا ان تس حقه
واالجتاعيــة. وللمــرأة يف اإلســالم حــق 
التملــك والتــرف بأمواهلــا كالبيــع 
ــل  ــق العم ــا ح ــار وهل ــراء واالجت وال
والتعلــم وغــر ذلــك مــن احلقــوق)12(.
حيــث نجــد إن املجتمــع االســالمي 
اختلــف عــن بقيــة املجتمعــات األخــرى 
كونــه يقــوم عــى أســس يمكــن إجيازهــا 

ــايل: بالت
اإلنســان  شــخصية  احــرتام   -1

. يمــه تكر و
2- الروابــط التــي تربــط أفــراد املجتمــع 
عقيديــة  روابــط  هــي  اإلســالمي 
وروابــط األخــوة يف اهلل والــوالء بــن 

املؤمنــن.
املجتمــع  أفــراد  بــن  املســاواة   -3
بينهــم  التفريــق  وعــدم  اإلســالمي 
اللغــة  أو  اللــون  أو  اجلنــس  بســبب 

...الــخ.
املجتمــع  يف  التفاضــل  مقيــاس   -4
والتقــوى.  العمــل  هــو  اإلســالمي 
والتقــوى ال تعنــي العبــادة وحدهــا بــل 
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ــع  ــدم املجتم ــل خي ــا كل عم ــد هب يقص
خدمــة خــرة كنــر العلــم وإنشــاء 
مشــاريع اإلحســان وحماربــة الفســاد 
واألخالقــي. واالجتاعــي  الســيايس 
5- املجتمــع اإلســالمي جمتمــع أخالقــي 

كالعطــف واملحبــة واحــرتام اآلخرين.
التــوازن يف احلقــوق والواجبــات   -6

ــة  ــرد واجلاع ــن الف ب
القاعــدة  هــي  األرسة  اعتبــار   -7
األســاس يف البنــاء االجتاعــي فهــي 
يف نظــر اإلســالم مؤسســة اجتاعيــة 

.)13( مقدســة 
ــاس  ــو االس ــالمي ه ــع االس 8- التري
ــي. ــاء االجتاع ــرر للبن ــرضوري وامل ال

ان وحــدة النــوع االنســاين تقتــي وحدة 
الوظيفــة العامــة للبــر ووحــدة الــدور 
الــذي اعــدوا لــه واهلــدف الــذي وضــع 
ــه دون  ــون إلي ــذي ينته ــر ال ــم واملص هل
فــرق بــن ذكــر وأنثى فليســت مســؤولية 
املــرأة أقــل وال أكثــر وال أصغــر وال 
ــا  ــل مه ــل ب ــؤولية الرج ــن مس ــر م أك
متســاويان فيهــا. فاإلســالم ينظــر اىل 
ــد  ــا يشء واح ــى أهن ــرأة ع ــل وامل الرج
هــو اإلنســان وان هــذا اإلنســان جــزآن 
ــاوين يف  ــا متس ــا ليس ــالن ولكنه متكام
ــتحيل  ــك يس ــدرات لذل ــن والق التكوي
والواجبــات  احلقــوق  يف  يتســاويا  ان 

ــاواة يف اي يشء  ــة ألن املس ــاواة كامل مس
بــن املختلفــن نقــص يف العقــل وظلــم 
البــاري  حكمــة  مــن  وان  احلكــم  يف 
تعــاىل انــه مل جيعــل االختــالف بــن 
ــمي  ــرأة يف التكويــن اجلس الرجــل وامل
ــه  ــل جعل ــاد ب ــالف تض ــي اخت والنف
الرجــل  فطبيعــة  تكامــل  اختــالف 
ــرأة وكل  ــة امل ــة لطبيع ــانية مكمل اجلس
ــك  ــر ولذل ــن اآلخ ــتغنى ع ــا ال يس منه
فــدور املــرأة مكمــل لــدور الرجــل 
ووظيفتهــا ال تتعــارض لوظيفــة الرجــل 
ــم  ــا نتكل ــه . وإذا كن ــة ل ــي مكمل ــل ه ب
عــن وظيفــة املــرأة بصفــة خاصــة فهــذا 
يعنــي أن ننظــر اىل وظيفــة كل جــزء مــن 
أجــزاء املجتمــع ومــدى تأديتــه للوظيفــة 
التــي ُخلــق مــن أجلهــا ثــم ننظــر اىل كل 
جــزء يف ضــوء عالقتــه باآلخــر وعالقتــه 
ــا اىل  ــال اذا نظرن بالــكل فعــى ســبيل املث
ــه  ــر الي ــا ننظ ــادي فاءنن ــام االقتص النظ
كنظــام كامــل ثــم ننظــر اليــه كجــزء مــن 
الســيايس  بالنظــام  كل أي اىل عالقتــه 
ــي  ــام االجتاع واألرسي )القرايب(والنظ
ــل  ــدى تكام ــالمية وم ــة االس يف اجلاع
الصــورة  اىل  للوصــول  النظــم  تلــك 

ــالمي)14( ــع االس ــى للمجتم املث
ثالثا-دور املرأة يف النظام القرايب

 املقصــود بالنظــام القــرايب: هــو جمموعــة 
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النســب  حتــدد  التــي  القواعــد  مــن 
ــية  ــات اجلنس ــزواج والعالق واإلرث وال
وإقامــة األفــراد واجلاعــات حســب 
ــة والتحالفــات  ــط الصــالت الرمحي رواب
االختصاصــن  ان  غــر  الزواجيــة. 
يشــددون عــى ان رابطــة الــدم ال تعنــي 
العالقــة احليويــة )البايولوجيــة( بــل هــي 

ــة.)15( ــة جمتمعي ــي عالق تعن
ــواة  ــي الن ــروف ان األرسة ه ــن املع وم
ــة  ــات وطبيع ــن املجتمع ــع م ــكل جمتم ل
ــة  ــواة )األرسة( وطبيع ــذه الن ــن ه تكوي
مؤسســات  مــن  بغرهــا  عالقتهــا 
املجتمــع االخــرى تؤثــر بشــكل أســايس 
يف تكويــن طبيعــة ذلــك املجتمــع وال 
ــاد  ــدون احت ــون االرسة ب ــن ان تك يمك
قطبيهــا ومهــا الرجــل واملــرأة املرتبطــان 
هنــا  مــن  املقــدس،  الــزواج  برابــط 
يمكننــا ان نتعــرف عــى طبيعــة دور 
املــرأة يف النظــام القــرايب حيــث انــه 
يمثــل أحــد أهــم دوريــن يف تكــون 
ــم يف  ــة األه ــي املؤسس ــي ه االرسة والت
ــة  ــرأة الزوج ــدور امل ــع ف ــب املجتم تركي
رئيــي  دور  اإلســالمي  املجتمــع  يف 
ومفصــي مــن حيــث اهنــا متثــل مصــدر 
اهلــدوء واالطمئنان والســكينة يف األرسة 
املســلمة كــا تشــر اآليــة القرآنيــة يف 
ــِه َأْن َخَلــَق َلُكــْم  قولــه تعــاىل )َوِمــْن آَياتِ

ــا  ــُكنُوا إَِلْيَه ــا لَِتْس ــُكْم َأْزَواًج ــْن َأنُفِس ِم
ــًة إِنَّ يِف َذلِــَك  ًة َوَرْحَ َوَجَعــَل َبْينَُكــْم َمــَودَّ

ــُروَن(.)16( آلَيــاٍت لَِقــْوٍم َيَتَفكَّ
ان يف هــذه اآليــة إشــارة واضحــة إىل 
الــدور املهــم الــذي تؤديــه املــرأة داخــل 
ــاىل  ــبحانه وتع ــه س ــن آيات ــو م األرسة ه
ــان  ــل وبره ــاده كدلي ــا لعب ــي خلقه الت
ــرأة  ــل امل ــة ان جع ــه التكويني ــى قدرت ع
والتــي  الفريــدة،  اخلصائــص  هبــذه 
ــان واملــودة داخــل  صرهتــا مصــدر احلن
األرسة. ولــو افرتضنــا ان املــرأة توقفــت 
عــن ممارســة هــذا الــدور واســتبدلته 
ــوة  ــونة او الق ــدور اخلش ــر ك ــدور اخ ب
كــا حيــدث يف بعــض املجتمعــات لظهــر 
اخللــل واضحــًا يف احليــاة االجتاعيــة 
ــف  ــرت لألس ــع ولظه ــألرسة واملجتم ل
املشــاكل الزوجيــة والتفــكك األرسي 
وجنــوح  التــرد  ظاهــرة  وشــاعت 
األحــداث وانتــرت اجلريمــة وعــم 
الفســاد، كــا حيــدث يف جســم اإلنســان 
عندمــا يتوقــف القلــب عــن النبــض 
ــدورة  ــف ال ــيؤدي اىل توق ــك س ــأن ذل ف
الدمويــة عــن احلركــة. هــذه حقائــق 
ــات  ــها يف املجتمع ــا ان نلمس ــن لن يمك
ــس  ــًا ولي ــح يومي ــكل واض ــة بش البري
ــث  ــالت، حي ــال او التأم ــل اخلي مــن قبي
اجلريمــة  حــاالت  تتبعنــا  لــو  أننــا 
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انزلقــوا  األفــراد  بعــض  ان  لوجدنــا 
يف التــرد واجلنــوح بســبب حــاالت 
التفــكك األرسي والتــي حتــدث بســبب 
ــن أداء دوره  ــن ع ــد الوالدي ــف اح توق
لــو  وربــا  األرسة،  مؤسســة  داخــل 
ــن أداء دوره  ــل )األب( ع ــف الرج توق
ســيكون  اخللــل  فــأن  األرسة  داخــل 
ــة  ــس الدرج ــس بنف ــن لي ــًا ولك واضح
مــن اخلطــورة عندمــا يتوقــف دور املــرأة 

)االم(.
ــم اىل أدوار  ــرآن الكري ــار الق ــد أش    لق
أخــرى ال تقــل أمهيــة عــن الــدور األول 
ــه يف الطبيعــة  ــه خيتلــف عن للمــرأة اال أن
وهــو دورهــا خــارج نطــاق األرسة او ما 
ــاألرسة  ــاع ب ــاء االجت ــد عل ــرف عن تع
او  الكبــرة  األرسة  وضمــن  النوويــة 
ــن  ــد م ــي تع ــرة والت ــرف بالعش ــا تع م
ــال  ــرايب . ق ــام الق ــات النظ ــم مؤسس أه
ــا َخَلْقنَاُكــْم ِمــْن  ــاُس إِنَّ ــا النَّ َ تعــاىل )َياَأيُّ
َذَكــٍر َوُأنَثــى َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَبائِــَل 
ــْم  ــَد اللَِّ َأْتَقاُك ــْم ِعنْ ــوا إِنَّ َأْكَرَمُك لَِتَعاَرُف
ــة  ــٌر()17( يف هــذه اآلي إِنَّ اللََّ َعلِيــٌم َخبِ
ــد  ــن قواع ــم ان م ــرآن الكري ــن الق يب
نشــأة املجتمعــات البريــة بأشــكاهلا 
شــعوبًا وقبائــل هــي العالقــة التــي تربط 
بــن الرجــل واملــرأة . حيــث أن دوام 
احليــاة واســتمرار النســل هــو مــن نتائــج 

هــذه العالقــة هــذا مــن حيــث اســتمرار 
العالقــات  دوام  وان  النــاس  وجــود 
ــي  ــاس لك ــؤالء الن ــن ه ــة ب االجتاعي
شــعوبًا  تصبــح  ان  عليهــم  يصــدق 
وقبائــل مــن خــالل عالقــات املصاهــرة 
الناجتــة مــن حــاالت الــزواج اخلارجــي 
ــل  ــات العوائ ــاء وبن ــن أبن ــي ب والداخ
الصغــرة، حيــث ان عالقــات املصاهــرة 
ــدد  ــة حت ــل املختلف ــن العوائ ــب ب والنس
مــن األوارص التــي تربــط بينهــم وأحيانــا 
مــا متثــل صــام األمــان يف العالقــة بــن 
املختلفــة.  العوائــل  وبــن  القبائــل 
وبالرغــم مــن ســبق القــرآن الكريــم  يف 
اإلشــارة اىل هــذا الــدور املهــم واحليــوي 
ــذه  ــأن ه ــرايب، ف ــام الق ــرأة يف النظ للم
ــاع  ــاء االجت ــا عل ــل اليه ــة توص احلقيق
ــدد  ــد ش ــرتاوس ق ــي س ــث كان ليف حي
1949م  عــام  املنشــورة  أطروحتــه  يف 
ــى  ــة ع ــا األولي ــة يف بناه ــوان القراب بعن
ــن  ــف ب ــون للتحال ــزواج مك ــة ال أمهي
ــن  ــن م ــف مل يك ــو حتال ــات وه اجلاع
ــاون او  ــواله اي تع ــل ل ــن ان حيص املمك
ــة  ــل احلاي ــي تظ ــة الت ــاعدة األنظم مس
شــؤون  مــن  شــأنًا  فيهــا  املجتمعيــة 
اجلاعــة العائليــة وانــا حيصــل االتصــال 
املجتمعــي عندمــا جيــري تبــادل  النســاء 
بــن العشــائر والبطــون، لــذا فأنــه يذكــر 
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بــرضورة الــزواج اخلارجــي اي مــن 
ــة. ــة القرابي ــارج اجلاع خ

ــة  ــع مجاع ــف م ــذا التحال    ان رضورة ه
الــزواج  قاعــدة  اي  غريبــة  قرابيــة 
اخلارجــي هــذه قــد حــددت بليفــي 
املســألة  منهــا  جيعــل  ألن  ســرتاوس 
املركزيــة مــن كتابــه وذلــك عــر دراســته 
ملختلــف أشــكال الــزواج يف املجتمعــات 

.)18( الصغــرة 
رابعا-دور املرأة يف النظام الرتبوي

   يبــدأ دور املــرأة يف النظــام الرتبــوي 
يف  اجلنــن  تنشــئة  منــذ  اإلســالمي 
أحشــاءها. فاجلنــن ال يتكــون حتــى 
تشــقى املــرأة يف محلــه لتســعة شــهور وال 
يــرز للوجــود حتــى تعــاين االم الكثــر 
يف والدتــه ولــن يــدب حتــى تســهر هــي 
عــى تربيتــه ولــن يرتعــرع حتــى نحــدب 
ــوده  ــتد ع ــن يش ــه ول ــى تدليل ــي ع ه
ولــن تنشــط مواهبــه ولــن تتــزن طباعــه 
حتــى ينهــل مــن أخالقهــا ويرتــوي 
مــن حناهنــا فهــي تبــذل جهــودًا مضنيــة 
وجهــودًا حيويــة ماديــة ومعنويــة كــا يف 
ــِه  ــا اإِلنَســاَن بَِوالَِدْي ْينَ قولــه تعــاىل )َوَوصَّ
ــُه ُكْرًهــا َوَوَضَعْتــُه  َلْتــُه ُأمُّ إِْحَســاًنا َحَ
ــْهًرا  ــوَن َش ــُه َثاَلُث ــُه َوفَِصاُل ُل ــا َوَحْ ُكْرًه
ُه َوَبَلــَغ َأْرَبِعــَن َســنًَة  َحتَّــى إَِذا َبَلــَغ َأُشــدَّ
َقــاَل َربِّ َأْوِزْعنِــي َأْن َأْشــُكَر نِْعَمَتــَك 

َقــاَل َربِّ َأْوِزْعنِــي َأْن َأْشــُكَر نِْعَمَتــَك 
َوالِــَديَّ  َوَعــَى  َعــَيَّ  َأْنَعْمــَت  الَّتِــي 
َوَأْصلِــْح  َتْرَضــاُه  ــا  َأْعَمــَل َصاحِلً َوَأْن 
تِــي إيِنِّ ُتْبــُت إَِلْيــَك َوإيِنِّ ِمــْن  يَّ ِل يِف ُذرِّ
امْلُْســلِِمَن()19(لذلك نالحــظ االهتــام 
ــال  ــل وع ــاري ج ــل الب ــن قب ــر م الكب
ــى  ــرارًا ع ــرارًا وتك ــديد م ــده الش وتأكي
بــر الوالديــن والســيا األم أشــارة اىل 
يف  االم  تؤديــه  الــذي  الكبــر  الــدور 
تربيــة األبنــاء والذيــن يكونــوا بعــد 
ــع  ــادًا للمجتم ــد ع ــن الرش ــم س بلوغه
ــوءون أدوارهــم  حيــث أهنــم ســوف يتب
االجتاعيــة  املؤسســات  يف  املختلفــة 
ــذوا  ــد أن أخ ــا بع ــينتمون أليه ــي س الت
ــة  ــطة عملي ــر بواس ــم الكث ــن أرسهت م
التنشــئة االجتاعيــة بــدًأ مــن تعلــم نطــق 
األحــرف األوىل وصــوالً اىل تعلــم القيــم 
ــر  ــارف وغ ــد واملع ــالق والتقالي واألخ
ــر  ــأن أكث ــة ف ــارص الثقاف ــن عن ــك م ذل
ــو  ــرد ه ــخصية الف ــاء ش ــر يف بن ــا يؤث م
مــا يتلقــاه مــن أرستــه خــالل الســنوات 
األوىل مــن نمــوه وخصوصــًا مــا يتلقــاه 

ــًا .  ــر قرب ــا األكث ــن االم كوهن م
   أن مــن أهــم األدوار الرتبويــة التــي 
او  أمــًا  كانــت  ســواء  املــرأة  تؤدهيــا 
ــا  ــي م ــئولة ه ــة او مس ــًة او موظف معلم
تقدمــه مــن إحيــاءات إجيابيــة عندمــا 
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ألبنائهــا  احلســنة  القــدوة  تكــون 
ــراد  ــع األف ــا ومجي ــا وزمالئه وتالميذه
ــن يعملــون معهــا حيــث ال يمكــن  الذي
ان يكــون للــدور األول )التعليمــي او 
ــًا  ــن مصحوب ــا مل يك ــره م ــي( أث التبليغ
ــي  ــدور اإلحيائ ــو ال ــاين وه ــدور الث بال
القــرآن  للمؤمنــن يف  اهلل  فقــد رضب 
َب  ــون )َوَضَ ــرأة فرع ــل بام ــم املث الكري
ــْوَن إِْذ  ــَرَأَة فِْرَع ــوا اِْم ــَن آَمنُ ِذي ــاًل لِلَّ اللَُّ َمَث
ــِة  نَّ ــا يِف اجْلَ ــَدَك َبْيًت ــِن ِل ِعنْ ــْت َربِّ اْب َقاَل
ــي  نِ ــِه َوَنجِّ ــْوَن َوَعَملِ ــْن فِْرَع ــي ِم نِ َوَنجِّ

ــَن()20(  ــْوِم الظَّاملِِ ــْن اْلَق ِم
يف  للكافريــن  املثــل  رضب  وكذلــك 

امرأتــا نــوح ولــوط كــا يف اآليــة
ــَرَأَة  ــُروا اِْم ــَن َكَف ِذي ــاًل لِلَّ َب اللَُّ َمَث )َضَ
ــِن  ــَت َعْبَدْي ــا َتْ ــوٍط َكاَنَت ــَرَأَة ُل ــوٍح َواِْم ُن
ــْم  ــا َفَل ــْنِ َفَخاَنَتاُهَ ــا َصاحِلَ ــْن ِعَباِدَن ِم
ــا َعنُْهــاَم ِمــْن اللَِّ َشــْيًئا َوِقيــَل اْدُخــاَل  ُيْغنَِي

ــَن ()21( اِخلِ ــَع الدَّ ــاَر َم النَّ
ــم  ــرآن الكري ــأن الق ــارة ب ــك إش ويف ذل
ــلمن  ــد املس ــع األول عن ــدر التري مص
ــة  ــرأة املؤمن ــى أن للم ــد ع ــوا ويؤك يدع
ــتقاللية  ــوي باس ــا الرتب ــؤدي دوره ان ت
تامــة دون تبعيــة للرجــل ويمكــن ان 
تكــون نــراس وقــدوة حســنة للمؤمنــن 
)رجــاالً ونســاًء( حتــى لــو كان زوجهــا 
مــن الطغــاة والكافريــن، كــا ان عليها ان 

ــا  ــى أعاهل ــؤولية ع ــل املس ــل كام تتحم
ــق  ــر يف طري ــارت ان تس ــا اخت ــو اهن ل
ــا  ــدى فأهن ــق اهل ــرتك طري ــة وت الضالل
ــى  ــوء حت ــل األس ــون املث ــن ان تك يمك
ــن. ــاء الصاحل ــن أنبي ــا م ــو كان زوجه ل
النظــام  يف  املــرأة  خامســا-دور 

ي د قتصــا ال ا
االقتصــادي  النظــام  ان  املؤكــد  مــن 
ــة  ــة االجتاعي ــم األنظم ــد أه ــل اح يمث
ــع  ــي ألي جمتم ــاء االجتاع ــة للبن املكون
مــن املجتمعــات البريــة ومــن ضمنهــا 
املجتمــع اإلســالمي ويتمثــل النظــام 
ــة  ــالل ادوار رئيس ــن خ ــادي م االقتص
ــي  ــي لك ــكل تكام ــؤدي بش ــد ان ت الب
يظهــر النظــام االقتصــادي للمجتمــع 
اإلنتــاج  وهــي  الســليم  بالوضــع 

واالســتهالك. والتبــادل  والتوزيــع 
ــي  ــة الت ــواد املختلف ــلع وامل ــاج الس فإنت
حيتــاج اليهــا أعضــاء اجلاعــة ركــن 
ــذا  ــادي، ويف ه ــام االقتص ــام يف النظ ه
ــد  ــالمي ق ــن اإلس ــد ان الدي ــال نج املج
فتــح البــاب واســعا أمــام املــرأة للعمــل 
وأداء  املختلفــة  اإلنتاجيــة  األعــال  يف 
ــع  ــة واملجتم ــى األم ــة ع ــا العام وجباهت
وهي مــا اصطلــح الفقهــاء عى تســميتها 
ب)الواجبــات الكفائيــة( وهــي اإلعــال 
التــي حتتاجهــا يف حتصــن نفســها وتنميــة 
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ــاالت  ــا يف جم ــتمرار تقدمه ــا واس قدراهت
ــا  ــو أمعن ــة.)22( ل ــة املتنوع ــاة العام احلي
ال  فأننــا  والســنة  الكتــاب  يف  النظــر 
ــة  ــدم مروعي ــى ع ــدل ع ــا ي ــد م نج
ــر  ــع النظ ــه وبقط ــي يف ذات ــل املهن العم
عــن مالزماتــه للمــرأة لنفســها أو للغــر 
ــرة  ــة كث ــذه األدل ــة ه ــرة أو متطوع أج
ــِذي َجَعــَل َلُكــْم  منــه قولــه تعاىل)ُهــَو الَّ
َمنَاكِبَِهــا  يِف  َفاْمُشــوا  َذُلــوالً  األَْرَض 
ــوُر(.)23( ــِه النُُّش ــِه َوإَِلْي ــْن ِرْزِق ــوا ِم َوُكُل
ان اخلطــاب يف قولــه تعــاىل )جعــل لكم، 
ــاال  ــر رج ــة الب ــق لعام ــوا( مطل فامش
ونســاء واملــي يف مناكــب األرض يــراد 
ــاء  ــروة ابتغ ــتنباط الث ــل واس ــه العم من
مجيــع  يشــمل  وهــو  تعــاىل  اهلل  رزق 
األعــال املباحــة يف ذاهتــا التــي مل يــرد يف 
ــة  ــا فاآلي ــم هل ــالمية حتري ــة اإلس الريع
دالــة عــى مروعيــة عمــل املــرأة داخــل 
املجتمــع أمــا قولــه تعــاىل )اللَُّ الَّــِذي 
َر َلُكــْم اْلَبْحــَر لَِتْجــِرَي اْلُفْلــُك فِيــِه  َســخَّ
ُكــْم  بَِأْمــِرِه َولَِتْبَتُغــوا ِمــْن َفْضلِــِه َوَلَعلَّ
ــك  ــاب كذل ــذا اخلط ــُكُروَن(.)24( ه َتْش
ــاء  ــاال ونس ــا رج ــر مجيع ــه اىل الب موج
ــل األرض  ــى جع ــو بمعن ــخرها ه وتس
ذلــوال وجعلهــا يف متنــاول اإلنســان 
للعمــل فيهــا واســتنباط الثــروة منهــا ال 
ــاول  ــوع يف تن ــرزق موض ــى ان ال بمعن

واإلنســان يأخــذه مــن غــر عمــل وكــد.
أذن هــذه اآليــات تــدل داللــة واضحــة 
عــى مروعيــة عمــل املــرأة يف املجتمــع 
ــزة  ــون ركي ــرزق لتك ــى ال ــول ع للحص
يف  االقتصــادي  النظــام  ركائــز  مــن 

املجتمــع.)25(
ــة  ــة والزراع ــون الصناع ــتخدام فن ان اس
وغرهــا مــن فنــون اإلنتــاج ال يفــي 
وحــده إلقامــة اقتصــاد جمتمــع، بــل البد 
مــن وضــع التوزيــع الســليم لإلنتــاج يف 
االعتبــار والبــد مــن إدارة صحيحــة 
ــاري  ــادل التج ــات التب ــليمة لعملي وس
للفائــض مــن اإلنتــاج، ويف هــذا املجــال 
لنــا  ينقــل  التاريــخ اإلســالمي  فــان 
ــارة  ــواردة يف التج ــة ال ــات املطلق الرواي
والكســب وهــي شــاملة للرجــل واملــرأة 
ــن  ــيدة أم املؤمن ــواء فالس ــد س ــى ح ع
خدجيــة )رض( زوج النبــي )ص( كانــت 
إحــدى ســيدات قريــش التــي اشــتغلت 
يف التجــارة وكان نصــف اقتصــاد قريــش 
ــن  ــي م ــة)رض( فه ــوال خدجي ــن أم م
الروايــة  آنذاك.هــذه  التجــار  كبــار 
الريعــة  ان  عــى  تــدل  وغرهــا 
اإلســالمية تقــر مبــدأ جــواز عمــل املــرأة 

التجــاري.  التبــادل  جمــال  يف 
ــرأة  ــأن للم ــتهالك ف ــال االس ــا يف جم أم
إدارة  يف  البــارز  الــدور  املســلمة 
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ــي  ــي ه ــل األرسة والت ــتهالك داخ االس
نــواة املجتمــع وهــي بذلــك متثــل صــام 
األمــان االقتصــادي الــذي حيافــظ عــى 
وتــرة االســتهالك املتــوازن مــع الدخــل 
ــى  ــذي هن ــر ال ــب اإلرساف والتبذي وجتن
ــخ  ــا التاري ــل لن ــد نق ــالم وق ــه اإلس عن
زهدهــا  )ع(  الزهــراء  الســيدة  عــن 
ــف  ــرة دون ان تكل ــاء كث ــا أعب وحتمله
اإلمــام أمــر املؤمنــن مصاريــف أضافية 

ــة. ــه املالي ــن قدرت ــر م أكث
مــن ذلــك كلــه يتبــن لنــا حقيقــة النظــام 
االســالمي كونــه خيتلــف عــن االنظمــة 
الشــيوعي  النظــام  مثــل  األخــرى 
العــام  فالطابــع  الرأســايل.  والنظــام 
ــرد يف  ــاء الف ــو افن ــيوعي ه ــام الش للنظ
ــة مســخرة لتحقيــق  املجتمــع وجعلــه آل
ــو  ــا وه ــي يفرتضه ــة الت ــن العام املوازي
عــى النقيــض مــن النظــام الرأســايل 
للفــرد  املجتمــع  الــذي جيعــل  احلــر 
ويســخره ملصاحلــه فكأنــه قــد قــدر 
والشــخصية  الفرديــة  للشــخصية 
ــن  ــن النظام ــرف هذي ــة يف ع االجتاعي

وتتصارعــا)26(  تتصادمــا  ان 
سادسا-دور املرأة يف النظام السيايس

ان كلمــة سياســية أو ســيايس مشــتقة من 
  Politicos ــة القديمــة الكلمــة اإلغريقي
والتــي تعنــي املدينــة عــى النحــو الــذي 

عرفــه اإلغريــق. أي املدينــة وضواحيهــا 
والســكان  جغرافيــا  ومســتعمراهتا 
وأســلوب حياهتــم والعالقــات القائمــة 

ــم.)27( بينه
ــن  ــرا ع ــك تعب ــد ذل ــارت بع ــد ص وق
ــور  ــر األم ــم وتدب ــة واحلك ــط الدول نم
باســتخدام القــوة مــن خــالل مؤسســات 

ــة. ــم املتخصص احلك
ــي كانــت  ــا بالنســبة للمجتمعــات الت أم
تفتقــد ملؤسســات احلكــم املعروفــة )بــال 
دولــة وبــال حكــم( كانــت تضم أشــكاال 
ــام  ــالل النظ ــي اىل إح ــم ترم ــن التنظي م
املجتمعــي واحلفــاظ عليــة داخــل إطــار 

ــن األرايض.)28( ــن م مع
ــر  ــالمي يف فج ــع اإلس ــبة للمجتم بالنس
ــر  ــوع األخ ــن الن ــه كان م ــالم فأن اإلس
املؤسســات  عــى  حيتــوي  ال  والــذي 
السياســية باملعنــى املتعــارف عليــه يف 
الوقــت احلــارض حيــث كانــت الســلطة 
ــا  ــت دوم ــد حتول ــم ق ــور احلك وإدارة أم
مــن الزعامــة القبليــة اىل الزعامــة الدينيــة 
ــة  ــي )ص( للدول ــادة النب ــة يف قي واملتمثل
ــن  ــل م ــع جع ــذا الوض ــالمية وه اإلس
للمــرأة  يكــون  ان  بمــكان  الصعوبــة 
دور بــارز يف النظــام الســيايس آنــذاك 
وهــذا راجــع اىل طبيعــة الظــرف املحيــط 
ــدم  ــبب ع ــس بس ــا ولي ــرأة يف وقته بامل
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املــرأة للمشــاركة يف السياســة  أهليــة 
ــك  ــالمي لذل ــن اإلس ــة الدي أو معارض
فــأن الشــواهد القرآنيــة عــى أهليــة 
موجــودة  الســيايس  للعمــل  املــرأة 
اآليــة  يف  كــا  الكريــم  الكتــاب  يف 
ــاُء  ــْم َأْولَِي ــاُت َبْعُضُه ــوَن َوامْلُْؤِمنَ )َوامْلُْؤِمنُ
َوَينَْهــْوَن  بِامْلَْعــُروِف  َيْأُمــُروَن  َبْعــٍض 
ــوَن  ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــِر َوُيِقيُم ــْن امْلُنَك َع
ــَك  ــوَلُه ُأْوَلئِ ــوَن اللََّ َوَرُس َكاَة َوُيطِيُع ــزَّ ال
ــٌم()29( ــٌز َحكِي ُهْم اللَُّ إِنَّ اللََّ َعِزي َحُ ــَرْ َس
ــاء  ــى أن النس ــة ع ــارة واضح ــا إش وهن
ــويل  ــال يف ت ــات كالرج ــلات مكلف املس
باملعــروف  واألمــر  املجتمــع  أمــور 
والنهــي عــن املنكــر . وكذلــك مكلفــات 
ــة  ــادة الديني ــان والقي ــة واإلذع يف الطاع
والسياســية املتمثلــة يف طاعة اهلل ورســوله 
وأن الطاعــة واإلذعــان هــو يف حــد ذاتــه 
ــروف  ــن املع ــه م ــث أن ــيايس حي دور س
ان النظــام الســيايس قائــم عــى العالقــة 
بــن القيــادة واجلاعــة وهــي عالقــة 
ــن  ــض م ــد لتفوي ــاة للقائ ــلطة معط س
ــن  ــزام م ــان والت ــل إذع ــة وباملقاب اجلاع
ــن  ــي تتمك ــادة لك ــلطة القي ــة لس اجلاع
ــيايس  ــا الس ــة دوره ــن ممارس ــادة م القي
يف إدارة احلكــم وتدبــر شــؤون اجلاعــة 
ــر  ــيايس ال ينح ــل الس ــأن العم ــذا ف ل
بــدور القيــادة فقــط بــل أنــه يمتــد بــدور 

ــة  ــن واحلريص ــة للقوان ــر الواعي اجلاه
املواطنــة  بأساســيات  االلتــزام  عــى 
ــلات كان  ــاء املس ــا ان النس ــة ك الصاحل
هلــن الــدور الســيايس يف البيعــة للرســول 
األعظــم )ص( وهــو مــا وردت اإلشــارة 
ــا النَّبِــيُّ إَِذا  َ إليــه يف اآليــة الكريمــة )َياَأيُّ
َجــاَءَك امْلُْؤِمنَــاُت ُيَبايِْعنَــَك َعــَى َأْن الَ 
َوالَ  ْقــَن  َيْسِ َوالَ  َشــْيًئا  بِــاللَِّ  ْكــَن  ُيرْشِ
ــَن  ــنَّ َوالَ َيْأتِ ــَن َأْوالََدُه ــَن َوالَ َيْقُتْل َيْزنِ
ــنَّ  ــنَّ َوَأْرُجلِِه ــْنَ َأْيِديِ ــُه َب ينَ ــاٍن َيْفرَتِ بُِبْهَت
َفَبايِْعُهــنَّ  َمْعــُروٍف  يِف  َيْعِصينَــَك  َوالَ 
ــٌم( ــوٌر َرِحي ــنَّ اللََّ إِنَّ اللََّ َغُف ــَتْغِفْر هَلُ َواْس
)30(. ويف اآليــة أمــر واضــح مــن العزيــز 

اجلليــل إىل النبــي )ص( وهــو بمثابــة 
بــأن  املجتمــع اإلســالمي  رســالة إىل 
ــن  ــع وهل ــف املجتم ــن نص ــاء يمثل النس
ــو  ــول )ص( وه ــة الرس ــق يف مبايع احل
وان  آنــذاك  لألمــة  الســيايس  القائــد 
عليهــن ان يلتزمــن ذاتيــًا بــا بايعــن 
رجــل  هنــاك  يكــون  ان  دون  عليــه 
ــن او ان  ــة عنه ــع نياب ــن ليباي ويص عليه
يلزمــن بالبيعــة مكرهــات . كذلــك ورد 
يف الروايــات عــن مبايعــة النســاء ألمــر 

ــر. ــة الغدي ــوم بيع ــن )ع( ي املؤمن
يف  معــروف  هــو  عــا  فضــاًل  هــذا   
ــية  ــن أدوار سياس ــالمي م ــا اإلس تارخين
ــراء  ــيدة الزه ــل دور الس ــاء مث ــا نس أدهت
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حيــث  )ص(  النبــي  وفــاة  بعــد  )ع( 
مــن الثابــت أهنــا قامــت بعمــل ســيايس 
التــي  االتصــاالت  يف  متثــل  قيــادي 
أجرهتــا مــع أشــخاص بارزيــن مــن 
املهاجريــن واألنصــار تتعلــق برئاســة 
ــول)ص()31(.وكذلك  ــد رس ــة بع الدول
ــيدة  ــه الس ــت ب ــي قام ــر الت ــدور الكب ال
ــام  ــورة اإلم ــد ث ــاء وبع ــب )ع( أثن زين
ــن  ــر م ــد الكث ــث تفي ــن )ع( حي احلس
ــد  ــب )ع( بع ــيدة زين ــات ان الس الرواي
متــارس  أخــذت  املدينــة  اىل  عودهتــا 
النــاس اىل حقيقــة  دورهــا يف توعيــة 
حكومــة يزيــد وكان دورهــا من أســباب 
تزعــزع أركان تلــك احلكومــة وقيــام 

الثــورات ضدهــا يف املدينــة ومكــة. 

مناقشة النتائج
ــب  ــدد املنتخ ــذا الع ــتعراض ه ــد اس بع
ــن  ــرأة ضم ــة للم ــن األدوار االجتاعي م
ــاء  ــة للبن ــم املكون ــم النظ ــن أه ــة م أربع
االجتاعــي اإلســالمي يمكننــا اســتنتاج 

مــا يــي: 
ان البنــاء االجتاعــي اإلســالمي ال . 1

ــؤدي  ــن دون ان ت ــل م ــن ان يتكام يمك
كافــة  ويف  املختلفــة  أدوارهــا  املــرأة 
املكونــة  املؤسســات  وضمــن  النظــم 

ــم. ــذه النظ هل

املــرأة . 2 تؤدهيــا  التــي  األدوار  ان 
ال  اإلســالمي  االجتاعــي  البنــاء  يف 
ــا  ــي يؤدهي ــن األدوار الت ــة ع ــل أمهي تق
ــم يف  ــرآن الكري ــرح الق ــا ي ــل ك الرج
ــْم َأينِّ الَ ُأِضيــُع  ُ ــْم َربُّ اآلية)َفاْســَتَجاَب هَلُ
ــى  ــٍر َأْو ُأْنَث ــْن َذَك ــْم ِم ــٍل ِمنُْك ــَل َعاِم َعَم
ــُروا  ــَن َهاَج ــٍض َفالَِّذي ــْن َبْع ــْم ِم َبْعُضُك
َوُأْخِرُجــوا ِمــْن ِدَياِرِهــْم َوُأوُذوا يِف َســبِيِي 
ــَرنَّ َعنُْهــْم َســيَِّئاِتِْم  َوَقاَتُلــوا َوُقتُِلــوا ألَُكفِّ
ــا  تَِه ــْن َتْ ــِري ِم ــاٍت َتْ ــْم َجنَّ َوألُْدِخَلنَُّه
ــَدُه  ــِد اللَِّ َواللَُّ ِعنْ ــْن ِعنْ ــا ِم ــاُر َثَواًب األَْنَ
الثَّــَواِب( وكــا هــو واضــح  ُحْســُن 
مــن ســياق هــذه اآليــة الكريمــة)إِنَّ 
َوامْلُْؤِمنِــَن  َوامْلُْســلاَِمِت  امْلُْســلِِمَن 
َواْلَقانَِتــاِت  َواْلَقانِتِــَن  َوامْلُْؤِمنَــاِت 
ابِِريــَن  اِدَقــاِت َوالصَّ اِدِقــَن َوالصَّ َوالصَّ
اِشــِعَن  َواخْلَ اِشــِعَن  َواخْلَ ابِــَراِت  َوالصَّ
ــاِت  َق ــَن َوامْلَُتَصدِّ ِق ــَعاِت َوامْلَُتَصدِّ اِش َواخْلَ
افِظِــَن  َواحْلَ ائِــاَمِت  َوالصَّ ائِِمــَن  َوالصَّ
اكِِريــَن اللََّ  افَِظــاِت َوالذَّ ُفُروَجُهــْم َواحْلَ
ــَرًة  ــْم َمْغِف ــدَّ اللَُّ هَلُ ــَراِت َأَع اكِ ــًرا َوالذَّ َكثِ

ــاًم( ــًرا َعظِي َوَأْج
هــذه  كل  ذكــر  عــى  التأكيــد  فهــذا 
الصفــات للمؤمنــن واملؤمنــات بصيغــة 
التذكــر مــرة والتأنيــث مــرة أخــرى أنــا 
ــن  ــد اهلل ب ــرق عن ــة ان ال ف ــؤرش حقيق ي
رجــل وامــرأة مــن حيــث املنزلــة اال 
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بالتقــوى فنظــرة اإلســالم اىل الرجــل 
يتكــون  الــذي  اإلنســان  اىل  واملــرأة 
ــا  ــا ليس ــالن ولكنه ــزأن متكام ــن ج م
متســاويان يف التكويــن وان مــن حكمــة 
ــالف  ــل االخت ــه مل جيع ــاىل ان ــاري تع الب
التكويــن  يف  واملــرأة  الرجــل  بــن 
اجلســمي والنفــي اختــالف تضــاد بــل 
جعلــه اختــالف تكامــل فطبيعــة الرجــل 
اجلســمية والنفســية واالجتاعيــة مكملــة 
لطبيعــة املــرأة وكل منهــا ال يســتغني 

ــر. ــن االخ ع

اهلوامش:
االجتــاع  علــم   / االســود  صــادق  د.   -1
ص120.  /  1990  / بغــداد   / الســيايس 
قامــوس   / ســليم  مصطفــى  شــاكر   -2
ــت  ــا / ط1 / 1981 م/  الكوي االنثروبولوجي

. ص829   /
3- ايضًا / ص829 .

4- ايضًا / ص903-902 .
االنثروبولوجيــا   / اخلطيــب  حممــد   -5
االجتاعيــة / مطبعــة دار عــالء / دمشــق / 

. ص69   / 2008م   / ط2 
6- ايضًا / ص69 .

7- تــرى املدرســة الوظيفيــة ان املجتمــع نظــام 
ــق  ــويًا لتحقي ــه س ــتى أجزائ ــل ش ــد تعم معق
ــرى  ــه وي ــن مكونات ــن ب ــتقرار والتضام االس
الوظيفيــون ومنهــم دوركهايــم بــأن أجــزاء 
املجتمــع وأطرافــه تعمــل ســوية وبصــورة 

ــري  ــم الب ــاء اجلس ــل أعض ــا تعم ــقة ك متناس
ملــا فيــه نفــع املجتمــع بمجملــه فمثــاًل دراســة 
ــا  ــاًل علين ــب مث ــم كالقل ــاء اجلس ــد أعض أح
ــرى  ــم االخ ــاء اجلس ــه بأعض ــن ارتباط ان نب
ــوم  ــي يق ــف الت ــل الوظائ ــإن حتلي ــه ف ووظائف
ــن أن  ــب م ــع يتطل ــات املجتم ــد مكون ــا أح هب
ــود  ــتمرار وج ــه يف اس ــذي تلعب ــدور ال ــن ال نب
ــز  ــوين غدن ــر : انت ــه .ينظ ــع ودوام عافيت املجتم
/ علــم االجتــاع / ترمجــة : د . فايــز الصبــاغ / 

2005م / ص74 . بــروت / ط4 / 
  د. حممــد علــوان / مفهــوم اســالمي 8
. ص60-59   / االجتــاع  لعلــم    )(جديــد 
ــي يف  ــام االجتاع ــوي / النظ ــم املوس 9- هاش
اإلســالم / بــروت / ط1 / 1992م / ص85 

.
ــون  ــام / افالط ــاح إم ــد الفت ــام عب 10- د. إم
 / 1996م   / ط2   / القاهــرة   / واملــرأة 

. ص71’93 
11- د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام / ارســطو 
واملــرأة / القاهــرة / ط1 / 1996م / ص71، 

.  76
12- هاشــم املوســوي / النظــام االجتاعــي يف 

اإلســالم / ص87 .
13- هاشــم املوســوي / النظــام االجتاعــي يف 

اإلســالم / ص40 .
  د. حممــد علــوان / مفهــوم اســالمي 14

. ص43   / االجتــاع  لعلــم   )(جديــد 
15-جــاك لومبــار/ مدخــل إىل االثنولوجيــا/ 
 /1997 قبيي/بــروت/ ط1/  ت. حســن 

ص99.
16-سورة الروم آية 21.
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17- سورة احلجرات آية 13 .
 / الســابق  املصــدر   / لومبــاز  جــاك   -18

. ص284-283 
19- سورة االحقاف آية 15 .

20- سورة التحريم آية 11.
21-سورة التحريم آية 10.

حــق  الديــن/  شــمس  مهــدي  22-حممــد 
/ط1996/1/ بــروت  للمــرأة/  العمــل 

.1 8 4 -1 8 3 ص
23-سورة امللك آية  15.

24-سورة اجلاثية آية 12. 
ــدر  ــن/ املص ــمس الدي ــدي ش ــد مه 25-حمم

الســابق/ص195-194.
  حممــد باقــر الصــدر / فلســفتنا / دار 26
 )(التعــارف / بــروت/ ط1998/2م/ص28.
االجتــاع  علــم  االســود/  27-صــادق 

ص31. الســيايس/ 
28-جــاك لومبــار / مدخــل اىل االثنولوجيــا / 

ص86 .
29-سورة التوبة آية 71 .

30-سورة املمتحنة آية 12 .
ــة  ــن / أهلي ــمس الدي ــدي ش ــد مه 31- حمم
 / ط3   / بــروت   / الســلطة  لتــويل  املــرأة 

بعدهــا. ومــا  ص37   / 2001م 

املصادر
القرآن الكريم

د. صــادق االســود / علــم االجتــاع . 1
.  1990  / بغــداد   / الســيايس 

قامــوس . 2  / ســليم  مصطفــى  شــاكر 
االنثروبولوجيــا / ط1 / 1981 م/  الكويــت.

االنثروبولوجيــا . 3  / اخلطيــب  حممــد 
االجتاعيــة / مطبعــة دار عــالء / دمشــق / 

2008م.  / ط2 
انتــوين غدنــز / علــم االجتــاع / ترمجــة : . 4

د . فايــز الصبــاغ / بــروت / ط4 / 2005م.
هاشــم املوســوي / النظــام االجتاعــي يف . 5

اإلســالم / بــروت / ط1 / 1992م.
ــون . 6 ــام / افالط ــاح إم ــد الفت ــام عب د. إم

واملــرأة / القاهــرة / ط2 / 1996م.
د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام / ارســطو . 7

1996م.  / ط1   / القاهــرة   / واملــرأة 
جــاك لومبــار/ مدخــل إىل االثنولوجيــا/ . 8

ت. حســن قبيي/بــروت/ ط1/ 1997.
حممــد مهــدي شــمس الديــن/ حــق . 9

/ط1996/1. بــروت  للمــرأة/  العمــل 
ــة . 10 ــن / أهلي ــمس الدي ــدي ش ــد مه حمم

 / ط3   / بــروت   / الســلطة  لتــويل  املــرأة 
. 2م 0 0 1

دار . 11 فلســفتنا/  الصــدر/  باقــر  حممــد 
1998م. بــروت/  التعــارف/ 

اســالمي . 12 مفهــوم  علــوان/  حممــد  د. 
االجتــاع لعلــم  جديــد 
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This research deals with the 
issue of women and her main 
role in society, especially in the 
Islamic society because Islam is 
the religion that gives the most 
progressed roles for women. 
Islam does not restrict women 
role to the house and the family, 

yet her roles, within society, 
were varied in order to indicate 
that the Islamic social structure 
is integrated by the women roles 
on the educational and  political 

levels and so on…..  

University of Kufa 
College of Arts
Department of Philosophy

 The Women in the Islamic Social structure
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االجتناب يف اخلطاب القرآني
املفهوم واألثر الفقهي

م.د. نارص هادي نارص الحلو

مرشف اختصايص اللغة العربية / املديرية العاّمة للرتبية يف محافظة النجف االرشف

املقدمة :
  احلمــُد هلل الــذي أنــزَل عــى عبــده 
الكتــاَب ومل جيعــل لــُه عوجــًا ، والســالُم 
عــى عبــاده الذيــن اصطفــى مــن الرســل 
واالنبيــاء واألئمــة االصفيــاء ، وال ســيا 
ــه  ــى آل ــد ، وع ــيدهم حمم ــم وس خامته
ــُد :   ــن .. وبع ــه املنتجب ــار وصحب األطه
فقــد كــّرَم اهللُ تعــاىل االنســان ، وفّضلــُه 
ــا يف  ــُه م ــّخَر ل ــِه ، وس ــائر خلق ــى س ع
األرِض مجيعــًا ، ثــمَّ زادُه تكريــًا بالقــرآن 
أْن  العــرب  أّمــَة  ، واختــصَّ  الكريــم 
ــًا  ــاًء حاضن ــون وع ــم لتك ــى لغته اجتب
ــّتى  ــًا بش ــا زال نّضاح ــذي م ــه ال خلطاب
كان  .ومّلــا  واملعــارف  العلــوم  أنــواع 
اخلطــاب القــرآين خطابــًا خامتــًا وشــاماًل 
لعمــوم بنــي االنســان ، فقــد ورد ثابــت 
ــُم  ــٍة ُتالئ ــرآءة بطريق ــدد الق ــص متج الن

مســرة  وتواكــب   ، االنســان  حاجــة 
احلضــارة االنســانية ، وهــذا رسٌّ مــن 
أرسار خلــوده واعجــازه ويف ضــوء ذلك 
فقــد كان حقيقــًة عــى العلــاء والباحثــن 
أن ينكّبــوا عــى دراســته ، وســر أغــواره 

ــه 0 ــه ومعاني ــف دالالت وكش
وال تقــف حدود ذلــك االســتحقاق عى 
ــدى  ــل تتع ــه ( ، ب ــوره وآيات ــه ) س كلّيات
املفــردات  دالالت  عــى  الوقــوف  اىل 
واملفاهيــم والصيــغ ، بــل تتعــدى اىل 
ــروف ، إذ  ــى احل ــة ع ــركات االعرابي احل
ال خيفــى أنــُه قــد  يكــون لتلــك احلركــة 

ــتقلة 0 ــة ومس ــة وُمعّمق ــة دقيق دالل
ــة  ــتقل دالل ــٍث مس ــا يف بح ــد تناولن فق
ــة  ــرف املضارع ــى ح ــم ع ــة الض حرك
ــواردة يف  ــه( ال ــردة ) ُيطيقون ــاء يف مف الي
آيــة الصيــام ، وخلصنــا اىل قدرهتــا عــى 
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ــد  ــق 0 وق ــيٍّ دقي ــٍم رشع ــيس حك تأس
ــاء  ــن والفقه ــالف املفرسي ــا اخت رصدن
 ( االجتنــاب  مفهــوم  داللــة  حــول 
ــتقصاء  ــا أنَّ اس ــرة( ورأين ــه اآلم بصيغت
جديــٌر  االختــالف  ذلــك  وتتبــع 
بالدراســِة والبحــث ، وحماولــة الكشــف 
ــوم. ــك املفه ــة لذل ــة احلقيقي ــن الدالل ع
ــوم  ــك املفه ــة ذل ــى دالل ــا ع ــد وقفن وق
تعريفــًا  نضــع  أن  وحاولنــا  اللغــة  يف 
عــن  كشــفنا  ثــمَّ   ، لــُه  اصطالحيــًا 
ــرآين  ــور الق ــردة يف املنظ ــذه املف ــة ه دالل
ــج ، نعتقــد  ــا اىل نتائ والفقهــي ، وخلصن
أهنــا جديــرة باملناقشــة والتحليــل والنقــد 

0
ــن اهلل  ــك م ــك ، فذل ــا يف ذل ــان ُوّفقن ف
أهّنــا  ، فحســبنا  ، وإْن أخفقنــا  تعــاىل 
حماولــٌة متواضعــٌة خلدمــِة كتــاب اهلل 
ــُد هللِ ربِّ  ــا أْن احلم ــر دعوان ــاىل  وآخ تع

العاملــن 0

املبحث األول : ماهّية االجتناب يف 
اللغة واالصطالح 

املطلب األول : االجتناُب يف اللغة 
ــاب يف اللغــة ،  ــد مفهــوم االجتن   لتحدي
ال ُبــدَّ مــن التعــّرف عــى اجلــذر اللغــوي 
هلــذه املفــردة مــن جهــة ، وبيــان مــا طــرأ 
عليــه مــن زيــادة يف املبنــى الــريف ، ثــمَّ 

ــادة  ــرف الزي ــة أح ــى دالل ــّرف ع التع
مــن جهــٍة أخــرى 0

فأصــل مفــردة االجتنــاب يف اللغــة هــو ) 
ج ، ن ، ب ( ، وقــد وردت هــذه املفــردُة 

بصورتــن رصفيتــن 0
 ، اجليــم  بضــم  ُجنُــب(   (  : أحدمهــا 
ــد  ــم ، وق ــح اجلي ــب( بفت ــا ) َجن وثانيه
قولــه  يف  كلتامهــا  الصورتــان  وردت 
تعــاىل : )) ... واجلــار ذي القربــى واجلاِر 
ــب ...(()1( 0 ــِب باجلَن ــب والصاح اجلُن
 :  ) هـــ   393  : ت   ( اجلوهــري  قــال 
ــدُت اىل  ــول : قَع ــروف ، تق ــُب مع اجلَن
َجنــب فــالن واىل جانــِب فــالن ، بمعنــى 
0 وَجنــٌب : حــيٌّ يف اليمــن 0 واجلَنــُب : 

ــش :  ــَد األخف ــُة ، وأنش الناحي
النّاُس َجنٌب واألمُر َجنُب 

يف  صاحُبــَك   : باجلَنــب  والصاحــُب 
الّســفر ، وأّمــا اجلــاُر اجلُنُــب فهــو : 
جــاُرَك مــن قــوٍم آخريــن ، وَجنَْبُتــُه 
الــيء وَجنّْبُتــُه بمعنــى ، أي : َنّحْيُتــُه 
عنــُه 0 قــال اهلل تعــاىل : )) 00 واْجنُْبنــي 
َوَبنــيَّ أْن َنعُبــَد االصنــام 00 (()2( 0
واجلَنيــُب : الغريــب ، َوَجنَــَب فــالن 
جينــُب جنابــًة ، اذا نــزَل فيهــم غريبــًا 
فهــَو جانــٌب ، واجلمــُع ُجنّــاب ، ُيقــال : 
نِعــَم القــوُم هــم جلــاِر اجلنابــِة : أي جلــاِر 

ــدة :  ــن عب ــُة ب ــول علقم ــِة 0 وق الُغرب
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        فال حَترمنّي نائاًل عن جنابٍة           
                فــايّن امــرٌؤ وســَط القبــاِب 

غريــُب 
ــن  ــٌب م ــٌل ُجنُ ــد 0 ورج ــن بع أي : ع
ــه الواحــد واجلمــُع  ــِة ، يســتوي في اجلناب
 : مجعــِه  يف  قالــوا  ورّبــا   ، واملؤنــث 

0  )3( أجنــاٌب وجنبــون 
وذكــَر االصفهــاين ) ت : 502 هـــ ( : أنَّ 
أصــل اجلَنــب اجلارحــة ، ومجعــُه جنــوٌب 

، قــال اهللُ ـ عــزَّ وجــل ـ 
) فُتكــوى هبــا جباُهُهــم وجنوهبــم ()4( 
، وقــال تعــاىل : )) تتجــاىف ُجنوهُبُــم عــن 
ــل :  ــزَّ وج ــال ع ــع (()5( ، وق املضاج
ــم ( )6(  ــى ُجنوهِب ــودًا وع ــًا وٌقع ) قيام
ــا  ــي تليه ــة الت ــتعاُر يف الناحي ــمَّ ُيس ، ُث

ــوارح  ــائر اجل ــتعارة س ــم يف اس كعادهت
ــاىل  ــه تع ــاين : إنَّ قول ــاف االصفه وأض
ــِب ...(( )7(  ــِب باجلَن : )) ... والصاح
، أي : القريــب ، وقــال تعــاىل : )) يــا 
ــِب  ــُت يف َجن ــا فّررط ــى م ــى ع حرست
ــذي  ــّدِه ال ــرِه َوَح اهلل(()8( ، أي : يف أم
َحــّدُه لنــا 0 وقولــُه عــزَّ وجــل :      ))... 
واجلــاِر اجلُنُــِب ... (( )9( ، أي : البعيــد 

0
وَجنَــَب فــالٌن خــرًا َوَجنَــَب رّشًا ، قــال 
تعــاىل يف النــار : ) َوَســُيَجنَُّبها األتقــى 
ــى ( )10( واذا  ــُه يتزّك ــؤيت ماَل ــذي ُي ال

أطلــَق فقيــل : َجنَــَب فــالٌن فمعنــاه 
ُأبعــَد عــن اخلــر ، وكذلــك ُيقــال يف 
ــل :  ــزَّ وج ــه ع ــر ، وقول ــاء يف اخل الدع
 )) ... واْجنُبنــي وَبنــيَّ أْن نعبــَد االصنــام 
(( )11( ، مــن َجنَْبُتــُه عــن كــذا أي : 

ــُه 0 أْبعدُت
ــًا  ــم ُجنُب ــاىل : )) ... وإْن كنت ــُه تع وقول
ــم  ــروا ... (( )12( ، أي : أصابتك فاّطه
بذلــك  اجلنابــُة  وُســّميت   0 اجلنابــُة 
لكوهنــا ســببًا لتجنــب الصــالة يف حكــم 

الــرع )13( 0
أّمــا ابــُن منظــور ) ت : 711 هـــ ( فقــال 
والصاحــِب   ...((  : تعــاىل  قولــه  يف 
باجلَنــِب وابــِن الســبيل 00(()14( ، أي 
الــذي يقــرب منــك ، ويكــون اىل جنبــك 
ــالزق  ــب : أي ال ــار اجلُنُ ــك ج ، وكذل
بــك اىل جنبــك ، وقيــل : الصاحــب 

باجلَنــب : صاحُبــَك يف الّســفر )15( 0   
 807  : ت   ( آبــادي  الفــروز  وأورد 
ــة :  ــب واجلَنََب ــب واجلان هـــ ( : إنَّ اجلَن
ــب  ــار اجلَن ــره ، وج ــان وغ ــقُّ االنس َش
ــُب  ــك ، والصاح ــك اىل َجنب ــزق ب : الل
باجلَنــب : صاحبــك يف الســفر ، واجلــاُر 
ــر  ــن غ ــاُرك م ــن : ج ــب ، بضمت اجلُنُ

قومــك 0 
 : واألجنــب  األجنبــي  أنَّ   ، وأضــاف 
ــم  ــب ، واألس ــاد ، والغري ــذي ال ينق ال
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نَّبــُه وجانبــُه  اجلنبــُة واجلنابــُة ، وَجنّبــُه وجَتَ
ــُه إيــاه )16( 0 ــُه ، وَجنَّب ــَد عن ــُه : َبُع وجتانب
أّمــا املعجــات احلديثــة ، فقــد ذكــر 
ــي  ــدر ويعن ــب ، مص ــوين إنَّ اجلَن الرت
ــاىل :  ــه تع ــره ، وقول ــان وغ ــّق االنس ش
ــُت يف  ــا فّرط ــى م ــى ع ــا حرست )) 00ي
َجنــب اهلل 00(( )17( ، أي : يف جانبــِه 

ــِه 0 ــو طاعت ــِه وه ــي يف َحّق ، يعن
وجــار اجلَنــب : الالحــق بــك اىل جنبــك 
، وذات اجلَنــب : مــرٌض معــروٌف 0 
واجلُنُــب : الــذي ال ينقــاد والغريــب 
والبعيــُد الــذي أصابتــُه اجلنابــُة للواحــد 
ــو  ــًا ه ــرًا ومؤنث ــع ُمذك ــى واجلم واملثن
ــٌب ، وهــو  وهــي ومهــا وهــم وهــنَّ ُجنُ
جمــرى  أجريــت  التــي  االســاء  مــن 
املصــدر 0 واجلــاُر اجلُنُــب : جــاُرك مــن 

ــك )18( 0 ــر قوم غ
وذكــر النّعــال : أنَّ اجلُنـُـب ، بضــم اجليــم 
والبــاء : القريــب ، واجلَنــب ، بفتــح 
اجليــم : اجلــار البعيــد أو املســافر املنقطــع 

ــب )19( 0 أو الغري
أربــاب  أنَّ  الباحــث  يلحــظ  هبــذا 
املعجــات قــد اتفقــوا عــى أن لفظــة 
ــد  ــي : البعي ــم ( تعن ــب ) بضــم اجلي اجلُنُ
ــي  ــم ( فتعن ــح اجلي ــب )بفت ــا اجلَن ، وأم
مــن  ذلــك  يف  خالفهــم   ، القريــب   :
ــذي  ــال ال ــوزي النّع ــار ف ــن خمت املحدث

رأى نقيــض ذلــك 0
والباحــُث يصطــفُّ مــع مــا ذهــب اليــه 
اجلمــع ، بداللــة قولــه تعــاىل : ) واجلــار 
ذي الُقربــى واجلــاِر اجلُنـُـب ( ، إذ يقتــي 
العطــُف املغايــرَة بــن اجلاريــن ، فــاألول 
ــد  ــاين هــو البعي ــة ، والث مــن ذوي القرآب

نســبًا وإْن كان مالســقًا 
ــأنَّ  ــح ب ــن التري ــك يمك ــوء ذل ويف ض
فعــل األمــر ) الطلــب ( الــوارد يف قولــه 
ــَد  ــيَّ أْن نعب ــي َوَبن ــاىل : )) ... وإْجنُبن تع
األصنــام ...(( أصلــُه من اجلُنــب ) بضم 
ــه طلــب  اجليــم ( أي البعيــد ، بمعنــى أن
مــن البــاري عــزَّ وجــل أن يبعدُهــم مــن 
ــك  ــن ذل ــم ع ــان وينجيه ــادة األوث عب

ــاه 0 ــم إي ــل وجينبه الفع
إال أنَّ مصــدر الفعــل ) إْجنُــب ( الــوارد 
يبــدو  كــا  هــو  املذكــورة  اآليــة  يف 
ــراه يف  ــد ال ن ــذي ق ــاب )20( 0وال اإلجن
ســياق القــول أو لعلــه نــادر ، بــل نــرى 
أن املصــدر يــرد بصيغــة ) االجتنــاب ( ، 

ــة 0 ــع الدراس ــو موض وه
ــَب ،  ــل إجتن ــدر الفع ــاب : مص واالجتن
ــاء  ــٌد باهلمــزة والت ــه فعــٌل مزي ــى أن بمعن
، ومهــا مــن ضمــن أحــرف الزيــادة 
املقــررة يف لفظــة ) ســألتمونيها ( ، فــاذا 

ــة ؟ 0 ــادة الرفي ــذه الزي ــت ه أضاف
ــل  ــى الفع ــاء ع ــزة والت ــادة اهلم إنَّ لزي
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 )21( عــّدة  معــاين  املجــّرد  الثالثــي 
، ولعــلَّ معناهــا هنــا هــو االجتهــاد 

والطلــب 
ــر  ــن تقري ــه يمك ــول : فان ــة الق وخالص
أنَّ االجتنــاب لغــة تعني : االبتعـــــــاد0

املطلب الثاين : ماهّية االجتناب يف 
االصطالح 

َمــْن  ـ  ـ يف حــدود اطالعــي  أجــد  مل 
ملفهــوم  اصطالحيــًا  تعريفــًا  وضــع 
ــب  ــدة لصاح ــارة بعي ــاب إالَ إش االجتن
ــي  ــاب : يعن ــال أنَّ االجتن ــل إذ ق األمث
ــرتاب  ــدم االق ــال وع ــاد واالنفص االبتع

0  )22(
ــان  ــرب اىل بي ــف أق ــذا التعري ــلَّ ه ولع
معنــى االجتنــاب لغــُة وليــس اصطالحًا 
0 ويــرى الباحــث أنَّ االجتنــاب يمكــن 
ــن  ــاد ع ــُه االبتع ــول : أّن ــُه بالق أْن نعرف
أمــٍر أو شــخٍص أو ممارســٍة مــا ـ ال حيبــذ 
ــُه  ــّرب من ــك بالتق ــُه  ـ وذل ــرتاب من االق

ــه 0 أو الســعي الي
املبحث الثاين :

 االجتناب يف املنظور القرآين
ــاب يف  ــة االجتن ــوض يف دالل ــل اخل قب
ــب  ــن املناس ــرى م ــرآين ، ن ــاب الق اخلط

ــا :  ــات ، ومنه ــض املقدم ــان بع بي
ــي  ــث العلم ــول البح ــي أص أوالً : تقت
عــدم األخــذ بــآراء َمــْن ســبقنا مــن 

ــاء  ــّلات ، والبن ــا مس ــن بوصفه الباحث
ــا 0 عليه

ــا  ــوض في ــن اخل ــث م ــدَّ للباح ــل الب ب
اىل  والوصــول  بــه  االشــتغال  ينبغــي 
النتائــج حســب مــا يــراه ، وطبقــًا لألدّلة 

ــا 0 ــع هب ــتقصاها واقتن ــي اس الت
ــًا : ينبغــي االلتفــات اىل أنَّ اخلطــاب  ثاني
القــرآين خطــاٌب يتســمُّ بالدقــة املتناهيــة 
ــتعاله  ــة اس ــك الدق ــوه تل ــن وج ، وم
ــدم  ــة ع ــا بدرج ــردات يف موضعه للمف
ــرى  ــردات اخ ــتعاضتها بمف ــة اس امكاني
تقارهبــا يف الداللــة ، ولعــل ذلــك وجــه 
مــن وجــوه االعجــاز القــرآين الــذي 
 ، كلهــا  االدبيــة  النصــوص  تفقــده 

ــا 0 ــا وحديثه قديمه
ثالثــًا : وتأسيســًا عــى مــا ورد يف املقدمــة 
الثانيــة ، نــرى التفريــق بــن الفــاظ : 
ــرتاب  ــدم االق ــاب وع ــة واالجتن احلرم
ومــا شــاكلها ، بــل نعتقــد أنَّ لــكل 
ــة  ــا دالل ــا يقارهب ــذه وم ــن ه ــردة م مف
مســتقلة التــؤدى يف موضعهــا اال هبــا 0
رابعــًا : ويتأســس عــى مــا جــاء يف 
املقدمــة الثالثــة عــدم التســليم بــا ُيعرف 
بمفهــوم ) الــرتادف( يف النــص القــرآين ، 
وان كان ذلــك املفهــوم واردًا يف اســتعال 

ــم 0 مــا ســوى القــرآن الكري
ــة  ــد دراس ــن املفي ــرى م ــك ن ــد ذل وبع



102

االجتناب يف اخلطاب القرآني  / املفهوم واألثر الفقهي

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

موضوعــة االجتنــاب يف املنظــور القــرآين 
ــو آت : ــالل ماه ــن خ م

املطلب األول : الداللة القرآنية لصيغة 
االجتناب 

اخلطــاب  يف  االجتنــاب  مفهــوم  ورد 
أو  اســمية   : متعــددة  بصيــٍغ  القــرآين 

فعلّيــة 0 
اّمــا الصيغــة االســمية فنجدهــا يف قولــه 
تعــاىل : )) 00فُتكــوى هبــا جباههــم 
ــاىل :  ــه تع ــم 00(()23( ، وقول وجنوهب
)) تتجــاىف جنوهبــم عــن املضاجــع 00((
)24( ، وقولــه تعــاىل : )) قيامــًا وقعــودًا 
وعــى جنوهبــم (()25( ، وقولــه تعــاىل : 
ــب 00(()26(  ــب باجلَن )) 00 والصاح
ــًا  ــم ُجنُب ــه تعــاىل : )) 00 وان كنت ، وقول

ــروا00(()27( 0 فاّطه
وامــا الصيغــة الفعلّيــة ، فقــد وردت 
بوجــوه الفعــل الثالثــة ، يف املــايض قولــه 
ــوت  ــوا الطاغ ــن اجَتنَب ــاىل : )) والذي تع
أن يعبدوهــا وانابــوا اىل اهلل ... (()28( ، 
ويف املضــارع قولــه تعــاىل : )) إْن جتتنبــوا 
ــه ...(()29( ، ويف  ــون عن ــا ُتنه ــر م كبائ
قولــه تعــاىل : )) والذيــن جيتنبــون كبائــر 

ــاىل :  ــه تع ــم ...(()30( ، وقول االث
)) الذيــن جيتنبــون كبائــر االثــم ...(()31( 

0

وامــا يف صيغــة فعــل االمــر فقــد وردت 
مخــس مــرات يف ســياق آيــات أربــع 0

ــوا  ــن آمن ــا الذي ــا أهي ــاىل : )) ي ــه تع قول
إنا اخلمــُر وامَليــرُس واألنصــاُب واألزالُم 
ــوه  ــيطان فاجتنب ــِل الش ــن عم ــٌس م رج
لعلكــم تفلحــون (()32( ، وقولــه تعــاىل 
ــوالً أْن  ــٍة رس ــا يف كلِّ أّم ــد بعثن : )) ولق
اعبــدوا اهللَ واجتنبــوا الطاغــوت فمنهــم 
ــْت  حقَّ َمــْن  ومنهــم  اهللُ  هــدى  َمــْن 
األرِض  يف  فســروا  الضاللــُة  عليــه 
ــن (( ــُة املكّذب ــف كان عاقب ــروا كي فانظ
ــْن  ــك وَم ــاىل : )) ذل ــُه تع )33( 0 وقول
ــَد  ــُه عن ُيعّظــم ُحرمــاِت اهللِ فهــو خــٌر ل
رّبــِه وأحّلــْت لُكــم األنعــاُم إال مــا ُيتــى 
عليكــم فاجتنبــوا الرجــَس مــن األوثــان 
ــه  ــزور(()34( ، وقول ــوَل ال ــوا ق واجتنب
تعــاىل : )) يــا أهيــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا 
ــٌم  ــِن إث ــَض الّظ ــنِّ إنَّ بع ــن الظ ــرًا م كث
وال جتسســوا وال َيغتــب بعُضُكــم بعضــًا 
أحيــبُّ أحُدكــم أْن يــأكَل حلــَم أخيــه ميتــًا 
تــّواٌب  اهللَ  إنَّ  اهللَ  واتقــوا  فكرهتمــوه 

رحيــم (()35( 0 
ــورة ،  ــع املذك ــص املواض ــع وتفح وبتتب
نجــد ان الداللــة القرآنيــة جــاءت لبيــان 
ــرد يف  ــاد ، ومل ت ــه واالرش ــاين التوجي مع
ــا  ــي مطلق ــم رشع ــيس حلك ــار التأس اط
0 مثلــا يلحــظ الباحــث ان مــا جــاء 
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ــن  ــر ـ م ــة الذك ــات ـ آنف ــياق االي يف س
مفاهيــم أشــر اىل اجتناهبــا يمكــن ان 

ــران : ــأنه أم ــال بش ُيق
اوالمهــا : ان هــذه املفاهيــم ، ومنهــا 
: ) الطاغــوت ، كبائــر االثــم ، قــول 
ــاب ،  ــرس ، االنص ــر ، املي ــزور ، اخلم ال
ــان 00( ،  ــن االوث ــس م االزالم ، الرج
هــي مفاهيــم واضحــة البطــالن عقــاًل ، 
ــر 0 ــرآن أم مل ُي ــا الق ــار اليه ــواًء أش س
ــِف  ــرآين مل يكت ــاب الق ــا : ان اخلط ثانيه
ــالن ،  ــك البط ــان ذل ــع لبي ــذه املواض هب

ــرى 0 ــع اخ ــد ورد يف مواض ــل ق ب
يف  باالجتنــاب  االمــر  فــان  وعليــه 
االســتعال القــرآين مل يــرد يف اطــار بيــان 
ــاء  ــد ج ــل ق ــن ، ب ــي مع ــم رشع حك
توجيهيــًا ارشــادّيًا ملفاهيــم ترتبــط بامــور 

ــة 0 ــة أو حمرّم ــا أو باطل ــيٌّ عنه منه

املطلب الثاين : مواضع االجتناب يف 
القرآن .. مقاربة ترشيعية

جيــري احلديــث هنا عــن مواضــع مفهوم 
االجتنــاب يف اخلطاب القرآين والكاشــفة 
ــر :  ــى آخ ــي ، بمعن ــم الرع ــن احلك ع
نتتبــع الصيــغ اآلمــرة باالجتنــاب والتــي 
نجدهــا يف فعــل األمــر دون ســواها 
، والتــي وردت يف مواضــع مخــس يف 
ســياق أربــع آيــات )36( كــا مــرَّ بيــان 

ــًا 0 ــك آنف ذل
املســلمن  مفــرسي  آراء  وباســتقراء 
املعتمــدة لصيغــة ) اجتنبــوا ( و ) اجتنبوه 

ــي :  ــا ي ــظ م ( نلح
التفســر  مصــادر  أغلــب  إنَّ   : أوالً 
ــع  ــي اطل ــلمن ) الت ــدى املس ــدة ل املعتم
عليهــا الباحــث ( تذهــب اىل أنَّ الصيغــة 
اآلمــرة باالجتنــاب تعطــي داللــة النهــي 
ــن  ــه م ــل علي ــا تدخ ــى م ــم ع والتحري

ــم 0 مفاهي
فقــد ذكــر الطــريس ، وهــو مــن أعــالم 
ــرض  ــري يف مع ــادس اهلج ــرن الس الق
احلديــث حــول اآليــة )90( مــن ســورة 
ــوا  ــوه : أي كون ــه : ) فاجتنب ــدة قول املائ
عــى جانــب منــه ، ويف هــذه اآليــة 
حتريــم اخلمــر وهــذه االشــياء مــن أربعــة 
أوجــه 0000 والثالــث : أمــٌر باجتناهبــا ، 

ــاب ( )37( 0 ــي االجي ــر يقت واألم
ــرازي ) ت : 606 هـــ(  ــال الفخــُر ال وق
يف تفســر اآليــة نفســها : ) واعلــم أن 
هــذه اآليــة داّلــة عــى حتريــم رشب 
اخلمــر مــن وجــوه 0000 وثالثهــا : أّنــه 
تعــاىل أمــَر باالجتنــاب ، وظاهــر األمــر 

للوجــوب ()38( 0
مــن  فريــٌق  ذلــك  يف  وافقهــم  وقــد 
ــض  ــن ، إذ أورد الفي ــن املعارصي املفرسي
 )39( اآليــة  ويف   (  : قولــه  الكاشــاين 
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ــر  ــم اخلم ــد يف حتري ــن التأكي رضوٌب م
0)40() وامليــرس 

 (  : بالقــول  امليــزان  صاحــُب  وأّيــدُه 
لعلكــم  فاجتنبــوه   : تعــاىل  قولــه  إنَّ 
ــان  ــد بي ــي بع ــٌح بالنه ــون ، تري تفلح
املفســدة ليكــون أوقــع يف النفــوس ، ثــمَّ 
ــاب  ــر االجتن ــى تقدي ــالح ع ــرّج للف ت
ــه أْن  ــي لتثبيت ــد للنه ــدُّ التأكي ــه أش ، وفي
ــذِه  ــب ه ــْن ال جيتن ــالح ّم ــاَء لف ال رج
ــُب  ــال صاح ــذا ق ــاس ()41( 0 وك االرج
األمثــل ، وأّيــد مــا ذهــب اليــه َمْن ســبقُه 
بالقــول : ) وأخــرًا يصــدر األمــُر القاطُع 
ــدَّ  ــاع ) فاجتنبــوه( ، وال ب الواجــب االتب
ــوه (  ــر ) فاجتنب ــأنَّ لتعب ــه ب ــن التنوي م
ــي  ــاب يعن ــد ، إذ أنَّ االجتن ــًا أبع مفهوم
ــرتاب  ــدم االق ــال وع ــاد واالنفص االبتع
ممــا يكــوُن أشــدُّ وأقطــع مــن جمــرد 

ــر )42( 0 ــن رشب اخلم ــي ع النه
ــن  ــك م ــرواين كذل ــر االي ــاد باق ــد أف وق
ــِة  ــواردة يف اآلي ــوه ( ال ــة ) فاجتنب صيغ
ــع  ــر يف موض ــة ، إذ ذك ــى احلرم ــا ع ذاهت
ــة التــي تليهــا  حديثــه عنهــا ، وعــن اآلي
الكريمتــان  اآليتــان  تــدلُّ   (  : قولــه 
بوضــوح عــى حرمــة اخلمــر ، ففــي 
األوىل وردْت مجلــة ) فاجتنبــوه( ، ويف 
ــون( ،  ــم منته ــل أنت ــة ) فه ــة مجل الثاني

ــم  ــى التحري ــا ع وداللته

واضحة( )43( 0
ثانيــا : وملــا كان ترتيــب الســور الــواردة 
ــي  ــاب ه ــرة باالجتن ــة اآلم ــا الصيغ فيه
) املائــدة ثــمَّ النحــل ثــمَّ احلــج ثــمَّ 
ــتقصاء أنَّ  ــّن االس ــد ب ــرات( ، فق احلج
ــذه  ــة ه ــى دالل ــوا ع ــد وقف ــن ق املفرسي
الصيغــة يف ســورة املائــدة واكتفــوا بذلك 
دون االشــارة اىل بيــان داللتهــا يف ســائر 
املواضــع يف الســور األخــرى ، مــا يعنــي 
ــَور  ــائر الِس ــم ـ يف س ــا ـ لدهي أنَّ داللته
ــواردة  ــا ال ــة ذاهت ــي الدالل ــرى ه األخ
ــي  ــدوره يعن ــذا ب ــدة ، وه ــورة املائ يف س
ــواردة  ــم ال ــم املفاهي ــادوا حتري ــم أف أهن
ــَور  ــة يف الِس ــع اخلمس ــياق املواض يف س
األربعــة ، والتــي هــي ) اخلمــر ، امليــرس 
، االنصــاب ، االزالم ، عبــادة الطاغــوت 
، الرجــس مــن األوثــان ، قــول الــزور ، 

ــن ()44( 0 ــرة الظ كث
املائــدة عــن  : حتدثــت ســورة  ثالثــًا 
وهــو   : اخلمــر   ، مفاهيــم  اجتنــاب 
املســكر الــذي خُيامــر العقــل ، وعــن 
امليــرس : وهــو القــار ، وعــن االنصــاب 
: وهــي االصنــام ، وعــن االزالم : وهــي 

قــداح االستقســام )45( 0
بينــا ورد اجتنــاب الطاغــوت : وهــو 
كل معبــود مــن دون اهلل )46( يف ســورة 
النحــل ، يف حــن حتدثــت ســورة احلــج 
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ــان  ــن األوث ــس م ــاب الرج ــن اجتن ع
ــذر )47( ،  ــيء الق ــو ال ــُس : ه ، والرج
ــد  ــت ُتعب ــارٌة كان ــي حج ــن : وه والوث
)48( 0وعــن قــول الــزور : وهــو الكــذب 

، ُســّمي بذلــك لكونــه مائــاًل عــن جهتــه 
0  )49(

وُيالحــظ يف مجيــع املفاهيــم آنفــة الذكــر 
واضحــة  أهّنــا   ، اجتناهبــا  والــوارد 

البطــالن عقــاًل 0
ــن  ــت ع ــرات حتدث ــورة احلج ــَد أنَّ س بي
ــذا  ــن( ، وه ــن الظ ــرًا م ــاب ) كث اجتن
املفهــوم ـ يف تقديــر الباحــث ـ ســّبَب 
ــاكًا لــدى املفرسيــن ، فمــن  حرجــًا وارب
جهــٍة هــم يــرون أنَّ االجتنــاب ) بصيغــة 
األمــر( يشــر اىل داللــة احلرمــة أو النهــي 
، ومــن جهــٍة أخــرى : كيــف يمكــن أن 
ــي  ــذا أو النه ــة ه ــوم احلرم ــق مفه ينطب

ــٍر مــن االظــن( ؟  عــى ) كث
ُثــمَّ ، ماهــي حدود ذلــك الظــن الواجب 
اجتنابــه ، الســّيا أن هنالــك ظــن حممــود 
بينــُه اهلل تعــاىل ودلَّ عليــه بقولــه : ) لــوال 
ــات  ــون واملؤمن إذ ســمعتموه ظــنَّ املؤمن

بأنفســهم خــرًا 00( )50( 0
وقبــل هــذا وذاك فاننــا نلحــظ أنَّ الظــنَّ 
الــّيء أو الظــنَّ احلســن ليســا اختيارين 
ـ عــى األغلــب ـ بــل يكونــان عــى اثــر 
ــان  ــن إرادة االنس ــة ع ــات خارج مقدم

، والتــي تنعكــس يف ذهنــه 0 فكيــف 
واحلــاُل هــذه أْن يصــح النهــي عــن 

ــه ؟ 0 ــك أو حتريم ذل
وقــد بــدا ذلــك االربــاك ـ إْن صــحَّ 
التعبــر ـ واضحــًا لــدى بعــض املفرسين 
ــا نلمــس  ــة ، ولعلن يف تناوهلــم هــذه اآلي
ذلــك لــدى صاحــب جممــع البيــان 
ــن  ــث ع ــرض احلدي ــورد يف مع ــث ي حي

ــه :  ــن( قول ــن الظ ــر م ــاب ) كث اجتن
ــل  ــن بأه ــو أن ُيظ ــاج : ه ــال الزج ) ق
الســوء  أهــل  فأّمــا   ، ســوءًا  اخلــر 
ــا  ــل م ــم مث ــن هب ــا أن نظ ــق فلن والفس

ظهــر منهــم 0 
وقيــل : هــو أن يظــن بأخيــه املســلم 
ــه ‘  ــم ب ــه مــا مل يتكل ــأس ب ســوءًا ، وال ب
ــم ،  ــداه أث ــم بذلــك الظــن وأب ــان تكّل ف

ــه 0 ــنَّ بأخي ــا ظ ــه مم ــا أعلن ــي  م يعن
ــا قــال كثــرًا مــن الظــن ألّن  وقيــل : إن
مــن مجلتــه مــا جيــب العمــل بــه وال 
جيــوز خمالفتــه ، وانــا يكــون إثــًا اذا 
ــم  ــق اىل العل ــه الطري ــه ول ــه صاحب فعل
ــوز  ــّرم ال جي ــن حم ــذا ظ ــُه ، فه ــدالً من ب
فعلــُه ، فاّمــا مــا ال ســبيل اىل دفعــه 

ــم 0 ــس باث ــه فلي ــدالً من ــم ب بالعل
ــن أْن  ــى املؤم ــب ع ــاه ، جي ــل : معن وقي
حُيســن الظــن وال يســيئُه يف يشء جيــد لــُه 
تأويــاًل مجيــاًل ، وإْن كان ظاهــرًا قبيحــًا(
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كالم  يف  االربــاك  ان  يل  ويبــدو   0  )51(

الطــريس مــن جهتــن ، اوالمهــا : قولــه 
: ) قيــل وقيــل ...( دون ان يميــل اىل 
احــد االقــوال وحيللــه ويؤيــده ، وثانيهــا 

ــوال 0 ــك االق ــف تل : ضع
ــر  ــد غ ــاك عن ــك االرب ــد ذل ــا نج ولعلن

ــويس )52(. الط
ــاك يف  ــك االرب ــث ان ذل ــدو للباح ويب
تفســر معنــى االجتنــاب بصيغتــه اآلمرة 
يف ســورة احلجــرات مدعــاة العــادة 
النظــر يف الوقــوف عــى داللــة تلــك 
الصيغــة يف ســائر املواضــع التــي وردت 

ــج (  ــل ، احل ــدة ، النح ــا ) املائ فيه
الباحثــن  مــن  ـ  نعــدم  ال  ولعلنــا 
املعارصيــن ـ َمــْن خالــف مــا تقــدم 
ــة  ــص دالل ــا خي ــن يف م ــن آراء املفرسي م
يف   ) اآلمــرة  بصيغتــه   ( االجتنــاب 

0 املذكــورة  املواضــع 
ــو  ــحرور، وه ــد ش ــد أورد ) د 0 حمم فق
ــه : ) ان  ــن ( قول مــن الباحثــن املعارصي

ــْن قــال ان االجتنــاب هــو اقــل َم
 مــن التحريم فقــد صــدق ، الن التحريم 
هــو حلــدود اهلل كقولــه ) ُحَرمــت عليكــم 
امليتــة ...()53( ، وان َمــْن يقــول : ان 
ــه  ــم فقول ــن التحري ــى م ــاب اع االجتن

مــن بــاب املــزاودة فقــط ()54( 0
ــحرور  ــا اورده ش ــث ان م ــدو للباح ويب

ــًا 0   ــًا ناهض ــدُّ رأي ُيع
رابعــًا : بقــي ان نشــر اىل ان املفاهيــم 
الــوارد اجتناهبــا يف ســياق اآليــات ـ 
ــكاٌم  ــد وردت أح ــث ـ ق ــع البح موض
ــا  ــا وحتريمه ــي عنه ــة بالنه ــر رصاح أكث
ــِف اخلطــاب  يف مــوارد أخــرى ، ومل يكت

ــع0 ــذه املواض ــا يف ه ــرآين بذكره الق
الريــح  النهــي  ورود  ذلــك  ومــن 
للخمــر وامليــرس يف اآليــة الالحقــة لآليــة 
)90( مــن ســورة املائــدة ، قولــه تعــاىل : 
ــم  ــع بينك ــيطان أن يوق ــد الش ــا ُيري )) إّن
ــرس  ــر واملي ــاء يف اخلم ــداوة والبغض الع
ــالة  ــن الص ــر اهلل وع ــن ذك ــم ع ويصدك

ــون (( 0 ــم منته ــل أنت فه
ــدًا جــاء التريــح بالنهــي )55(  ــا حتدي هن
0 وأمــا التريــح بحرمــة االنصــاب 
ــك يف  ــا كذل ــد ورد رصحي واالزالم ، فق
ــة  ــم امليت ــت عليك ــاىل : )) ُحّرم ــه تع قول
والــدم 00 ومــا ُذبــَح عــى النُُصــِب وأن 

ــاألزالم 0 (( )56(  ــموا ب تستقس

املطلب الثالث : داللة تنوع الصيغ يف 
الترشيع القرآين

القــرآُن الكريــم : كتــاُب اهلل امُلعِجــز 
ــه  ــن يدي ــن ب ــُل م ــه الباط ــذي ال يأتي ال
وال مــن خلفــه ، وهــو بعــُد نــصٌّ أحدث 
انعطافــًة يف تاريــخ االنســانية ســواًء عــى 
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أم  احلضــاري  أم  التريعــي  املســتوى 
ــوي 0 اللغ

وال تقــف حــدود االعجــاز اللغــوي 
ــي  ــرتف البالغ ــى ال ــرآين ع ــص الق للن
واملحســنات اللفظيــة واملعنويــة ، بــل 
تتعــّدى ذلــك اىل مــا هــو أبعــد بكثــر ، 
ــة  ــغ املتاثل ــة ، والصي ــردات املتقارب فاملف
يف  اســتكثارًا  جمــّرد  ليســت  الداللــة 
تعبــرات ال جــدوى منهــا كــا قــد يظــنُّ 
بعضهــم ، وان اســتعال هــذه املفــردات 
ــن  ــال م ــي ـ بح ــغ ال تعن ــك الصي وتل
االحــوال ـ اهنــا ذات داللــة معنويــة 
باســتعاضة  تســمح  بدرجــٍة  واحــدة 

ــة 0  ــا دالل ــرى تقارهب ــردٍة بأخ مف
ــق  ــات اىل التفري ــن االلتف ــدَّ م ــل ال ب ب
 ، واالتيــان  املجــيء   ( معــاين  بــن 
والفــؤاد والقلــب ، وااللــه والــرب ، 
والقبــور واالجــداث ، والــزوج والبعــل 

و ...( مثــاًل 0
وبالرغــم مــن أنَّ أغلــب املفرسيــن ملْ 
ــٍة اىل املائــز بــن هــذه االلفــاظ  ُيــر بدّق
ــة  ــي حقيق ــك ال يعن ــة إالّ أنَّ ذل املتقارب
ــرآين 0 ــتعال الق ــا يف االس ــق بينه التفري
فــّرق  فقــد   ، ذلــك  عــى  وكمثــال 
ــدًا  ــة ج ــورٍة دقيق ــرآين بص ــاُب الق اخلط
، وذلــك   ) واالتيــان  املجــيء   ( بــن 
ــى  ــاىل ع ــه تع ــُه يف قول ــن أْن نلتمس يمك

ــه الســالم ( ، قــال  لســان ابراهيــم ) علي
ــن  ــاءين م ــد ج ــِت إيّن ق ــا أب ــاىل : )) ي تع
يأتــَك فاتبعنــي أهــدَك  العلــِم مــا ملْ 

رصاطــًا ســوّيًا (( )57( 0
ــتملْت  ــد اش ــة ق ــة املبارك ــظ أنَّ اآلي نلح
عــى املفردتــن كلتيهــا ، ُكلٌّ هلــا مؤداهــا 

وداللتهــا 0
فهــل يعنــي ذلــك أنَّ داللــة املجــيء هــي 
ــر :  ــى آخ ــان ، وبمعن ــة االتي ــا دالل ذاهت
ــاين  ــد أت ــال : ) إيّن ق ــن أن ُيق ــل يمك ه
ــاءين  ــد ج ــك ( ، أو ) إيّن ق ــا ملْ يأت ... م
ــاين ...  ــد أت ــك ( أو ) إيّن ق ــا ملْ جيئ ... م
ــي  ــر املعن ــاء جوه ــع بق ــك( م ــا ملْ جيئ م

ــه ؟ 0 وحقيقت
ال شــكَّ أن اجلــواب بالنفــي بداللــة 
ورود اللفظتــن كلتيهــا ، وليــس ذلــك ـ 
بالقطــع ـ مــن بــاب املصادفــة أو الــرتف 

ــي 0 البالغ
فــا املائــز بــن املجــيء واالتيــان ؟ ، لعلَّ 
جوابــه أنَّ املجــيء ُيشــر اىل أنَّ مــا جــيء 
ــل مــن اخلــارج  ــذات ب ــه ليــس مــن ال ب
ــد  ــك 0 يؤّي ــس ذل ــان فعك ــا االتي ، أم
مــا ذهبنــا اليــه مــا حتملــُه اآليــُة املباركــة 
ــالم (  ــه الس ــى ) علي ــان موس ــى لس ع
حماججــًا فرعــون ، قــال تعــاىل : )) وقــال 
موســى يــا فرعــون إيّن رســوٌل مــن ربِّ 
العاملــن 0 حقيــٌق عــى أْن ال أقــوَل عــى 
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اهللِ إالّ احلــقَّ قــد جئتكــم ببينــٍة مــن 
ــل (( ــي ارسائي ــي بن ــْل مع ــم فأرس ربك

0  )58(

وهكــذا احلــال مــع باقــي املفــردات 
املتقاربــة معنــًى ، ولســنا بصــدد احلديــث 

ــك 0 ــن ذل ع
ومــا ينطبــق عــى املفــردة القرآنيــة ، 
ينطبــق عــى الصيغــة اللغويــة ســواًء 
ــظ  ــا نلح ــة 0 فانن ــا أم الناهي ــرة منه اآلم
ــٍة  ــِف بصيغ ــرآين ملْ يكت ــاب الق أنَّ اخلط
واحــدة يف بيــان أوامــره ، بــل نجــدُه يأمر 
بأســاليب وصيــغ متعــددة كفعــل األمــر 
عــى  الداخلــة  األمــر  الم  أو  املبــارش 
ــل  ــم فع ــة اس ــارع أو صيغ ــل املض الفع
األمــر أو الفعــل أمــر ومشــتقاته وغرهــا 
0 ولــكٍل دالالهتــا بحســب ســياقاهتا 
أنَّ  نجــد   ، اآلخــر  اجلانــب  وعــى   0
االســتعال القــرآين لصيــٍغ خمتلفــٍة تــدور 
يف أفــٍق يتســع تــارًة ويضيــُق أخــرى 
وعــدم  والبعــد  والنهــي  كالتحريــم 
القــرب واالجتنــاب )موضــع البحــث(. 
وبالعــود والتذكــر ملوضوعــة االلتفــات 
ــرآين ،  ــاب الق ــة يف اخلط ــة املتناهي للدق
ــُه ال  ــه ، فان ــرتادف في ــوم ال ــكار مفه وان
منــاص مــن رضورة البحــث عــن معــاٍن 
ــغ ، ألنَّ  ــذه الصي ــن ه ــٍة م ــكلِّ صيغ ل
االمجــال يف معناهــا ، والتســوية بــن 

دالالهتــا عــن قصــٍد أو دون قصــد يعنــي 
إختــالف  رضورة  بعــدم  االعــرتاف 
غــرض  إنتفــاء  وبالتــايل   ، مقصدهــا 

ــرآين 0 ــياق الق ــا يف الس تنوعه
ويف ضــوء مــا تقــّدم يمكننــا اآلن أْن 
 ، لالجتنــاب  مســتقلًة  داللــة  ُنفــرد 
فنقــول أهنــا بمعنــى التوّقــي أو التحــايش 
مــع االشــارة اىل أنَّ مــا ُيطلــب جتنبــُه هي 
مصاديــق أو أشــياء متوافــرة وشــائعة 
فاألوثــان   0 وأمامنــا  لنــا  ومواجهــة 
مثــاًل والتــي تشــمل كل مظاهــر الطبيعــة 
كالشــمس والقمــر والنــار والتاثيــل 
ــودة  ــع موج ــي يف الواق ــاكل ه ــا ش وم
ــان 0 ــا االنس ــرة دون أْن يقصده ومتواف
أّمــا ) ال تقربــوا( : فتشــمل مــا هــو 
ــِه قصــدًا ، ومــن ذلــك  مقصــود يف مظاّن
ــال  ــوا م ــا ( أو ) ال تقرب ــوا الزن ) ال تقرب

ــم(. اليتي
ــد  ــرء أن يقص ــى امل ــر : أنَّ ع ــى آخ بمعن
الزنــا أو يقصــد مــال اليتيــم يف مظاّنــِه 0
مفهــوم  فــانَّ   : القــول  وخالصــُة 
ال  ـ  الباحــث  تقديــر  يف  ـ  االجتنــاب 
ــيس  ــوال التأس ــن االح ــال م ــي بح تعن
ــل  ــارشٍة ، ب ــورٍة مب ــي بص ــٍم رشع حلك
هــي اشــارة ارشــادية توجيهّيــة ، وعلينــا 
ــان  ــرى لبي ــع أخ ــن مواض ــَث ع أْن نبح

حكمهــا0
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املبحُث الثالث : 
االجتناب يف املنظور الفقهي 

  جيــري احلديــُث هنــا حــول جزئيــٍة 
ــف  ــة الكش ــى حماول ــُر ع ــددٍة تقت حم
بصيغتــه   ( االجتنــاب  داللــة  عــن 
اآلمــرة( يف عقليــة فقهــاء املســلمن ، 
ــد  ــة يف حتدي ــذِه الدالل ــادة ه ــدى إف وم
ــك  ــن ذل ــم م ــي ، وبالرغ ــم الرع احلك
فــاّن الباحــث اليــرى بأســًا بدعــوة 
ــم  ــت انتباهه ــّن ولف ــن واملهتم الدارس
ــر  ــوم اخلم ــن مفه ــق ب اىل رضورة التفري
الباحــُث  يــرى  إذ   ، النبيــذ  ومفهــوم 
وذلــك  بينهــا  التفريــق  رضورة 

لالســباب: 
ــا  ــد جري ــا ق ــن كليه أوالً : ألن املفهوم
نــزول  وقــت  العــرب  لســان  عــى 
اخلطــاب القــرآين ، فقــد ورد مفهــوم 
اخلمــر يف القــرآن الكريــم ، وورد مفهــوم 
ــواًء يف  ــة س ــك احلقب ــخ تل ــذ يف تاري النبي

كتــب احلديــث أو التاريــخ)59(
ــًا : إنَّ فقهــاء املســلمن ومفرسهيــم    ثاني
قــد اتفقــوا عــى حرمــة اخلمــر ـ بــرف 
ــى  ــم ع ــم يف دليه ــن اختالفه ــر ع النظ
حرمتــه ـ بينــا نجــد اختالفهــم يف حرمــة 

ــذ )60(0 النبي
ــث  ــب احلدي ــض كت ــت بع ــًا : نقل ثالث
والروايــة أنَّ الصحابــة أو بعضهــم كانــوا 

وال   ، النبيــذ  رشب  عــن  يتمنعــون  ال 
ــل  ــد نق ــل لق ــًا ، ب ــك بأس ــدون يف ذل جي
االمــام مســلم يف صحيحــه رشب النبــي 
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ( لــُه )61( 0
رابعــًا : ألن كتــب اللغــة ومعجاهتــا 
قــد فّرقــت بــن املفهومــن ، مــن حيــث 

األصــل والداللــة )62(0
مفهــوم  بيــان  عــى  نــأيت  أْن  وقبــل 
االجتنــاب ) بصيغتــه اآلمــرة( يف املنظــور 

الفقهــي أودُّ أْن انبــه اىل أمريــن : 
ــان  ــى بي ــر ع ــوف نقت ــا س األول : أنن
داللــة االجتنــاب يف آيتــي حتريــم اخلمــر 
، ونســتغتني هبــا  املائــدة 90 ـ 91(   (
ــة مفهــوم االجتنــاب يف ســائر  عــن دالل
أن  وجدنــا  ألننــا  األخــرى  املواضــع 
ــو  ــا ه ــاء ك ــدى الفقه ــة ل ــا ثابت داللته
احلــال يف مــا تــمَّ بيانــه عنــد املفرسيــن 0
معنّيــًا  ليــس  البحــَث  أنَّ   : الثــاين 
ــم  ــول حتري ــاء ح ــة الفقه ــة أدّل بمناقش
األمــر  أن  بــل   ، عدمــه  مــن  اخلمــر 
ــة  ــول دالل ــتهم ح ــى مناقش ــر ع يقت
اآلمــرة  بصيغتــه  االجتنــاب  مفهــوم 
ــم أو  ــة التحري ــا دالل ــوا منه ــواًء أفهم س

0 عدمــِه 
وبعــد بيــان مــا تقــّدم ، أودُّ أن أشــَر 
ــي تتبعــُه  ــه ومــن خــالل مــا أمكنن اىل أن
ــاوى  ــه وفت ــب الفق ــن كت ــتقراءُه م واس
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الباحثــن  وآراء  املســلمن  فقهــاء 
واملختصــنـ  القدمــاء منهــم واملعارصين 
ــاب  ــوم االجتن ــة مفه ــوص دالل ـ بخص
بصيغتــه اآلمــرة )اجتنبــوا( يف ســورة 
ــارة اىل آراء  ــن االش ــه يمك ــدة ، فان املائ
ــم  ــا ث ــوص ، أعرضه ــذا اخلص ــة هب ثالث
ــد  ــت يف عه ــة حصل ــة تأرخيي أورد حادث
اخلليفــة الثــاين متــس املوضــوع ، بعدئــذ 
ــذه  ــا ورد يف ه ــة م ــل ومناقش ــم حتلي يت

الفتــاوى وتلــك اآلراء 0
ــرأي االول  أن  ــاب ال ــرى أصح أوالً : ي
ــوا(  ــة ) اجتنب ــاب أو لفظ ــوم االجتن مفه
الــواردة يف ســورة املائــدة قــد أسســت ـ 
ــر  ــة اخلم ــم بحرم ــا ـ اىل احلك ــد ذاهت بح
، وباقــي املفاهيــم الداخلــة عليهــا ، بــل 
لعّلهــم ذهبــوا أن داللــة االجتنــاب هنــا 
قــد تعــدت اىل احلرمــة املشــددة واملؤكدة 
. وهــذا الــرأي عليــه أغلــب فقهــاء 
املســلمن مــن املذاهــب كاّفــة ، وال ســيا 
ــهاد  ــن االستش ــم ، ويمك ــاء منه القدم
ــي  ــا أورده القرطب ــرأي ب ــك ال ــى ذل ع
ــاىل : )  ــُه تع ــول : ) قول ــه إذ يق يف جامع
فاجتنبــوه( ُيريــد أبعــدوه فأمــَر اهلل تعــاىل 
واقرتنــت   ، االمــور  هــذه  باجتنــاب 
بصيغــة األمــر مــع نصــوص االحاديــث 
ــاب يف  ــل االجتن ــة ، فحص ــاع األّم وامج
ــم ، فبهــذا ُحّرمــت اخلمــر  جهــة التحري

... وهــو أقــوى التحريــم وأوكــدُه ( 
0  )63(

ثانيــًا : أّمــا أصحــاُب الــرأي الثــاين ، فهم 
الذيــن مل يتعرضــوا اىل داللــة مفهــوم 
االجتنــاب أصــاًل حــن أرادوا التأســيس 
حلكــم رشعــيٍّ للخمــر ، بــل قد اســتندوا 
ــدًا عــن  ــٍة أخــرى يف حتريمهــا بعي اىل أدّل
ــن  ــا يمك ــوا( ، وهــذا م ــة ) اجتنب لفظ
ــال :  ــدي ، ق ــا أوردُه الراون ــراه يف م أْن ن
)حــّدث عــي بــن يقطــن ، قــال : ســأَل 

ــة  ــدي اخلليف امله
ــن  ــالم ( * ع ــه الس ــن ) علي ــا احلس أب
اخلمــر ، أهــي حمّرمــٌة يف كتــاب اهلل تعــاىل 
، فــانَّ النــاس إنــا يعرفــون النهــي عنها ، 
وال يعرفــون التحريــم هلــا ، فقــال لــُه أبو 
ــاب اهلل  ــة يف كت ــي حمرم ــل ه ــن : ب احلس
ــي  ــٍع ه ــُه : يف أي موض ــال ل ــاىل ، فق تع
ــْل  ــاىل : ) ُق ــه تع ــال : قول ــة ... فق حمّرم
إّنــا حــّرم ريب الفواحــَش مــا ظهــر منهــا 
ــٍذ  ــمَّ بعدئ ومــا بطــن واألثــم ( )64( ، ث
يربــط االمــام ) عليــه الســالم( هــذه 
ــن  ــئلونك ع ــاىل : ) يس ــه تع ــة بقول اآلي
اخلمــر ... ُقــْل فيهــا إثــٌم كبــر()65()66( 0
وقــد أورد ُمغنيــة كذلــك يف معــرض 
ــه  ــر قول ــة اخلم ــان حرم ــن بي ــه ع حديث
: ) وقــد ثُبــَت حتريــم اخلمــر ، واهنــا 
ــم  ــن ( ث ــرضورة الدي ــر ... ب ــن الكبائ م
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يســتدلُّ عــى ذلــك بأحاديــث نبويــة 
تبــّن هنــي النبــي ) صــى اهلل عليــه وآلــه(  
بــل  فحســب  هــذا  ليــس   ، للخمــر 
يســتدل بوصــف اهلل تعــاىل هلــا ) اخلمــر( 
ــارًة بالرجــس ويضيــف  ــارًة باالثــم وت ت
ــٌم  ــا إث ــا أهن ــي يف حتريمه ــة : ويكف مغني
ــك  ــيطان )67( 0 ُكلُّ ذل ــل الش ــن عم وم

دون االشــارة اىل داللــة االجتنــاب0
وهكــذا نلحــظ أنَّ أصحــاب هــذا الرأي 
مل يســتندوا يف بيــان حرمــة اخلمــر اىل 
ــل لقــد اســتعانوا  ــاب ، ب مفهــوم االجتن

ــرِه 0 ــرى غ ــة أخ بأدّل
ــال  ــًا : ويقــف عــى النقيــض ممــن ق ثالث
احلرمــة  اىل  يؤســس  االجتنــاب  بــأن 
، أصحــاُب الــرأي الثالــث ، إذ يــرى 
هــؤالء أن لفظــة ) اجتنبــوا( ليــس هلــا أّية 
ــن  ــب وال م ــن قري ــة ال م ــة باحلرم عالق
ــد ، ومــن اؤلئــك الباحــث املعــارص  بعي
د 0 حممــد شــحرور ، الــذي يــرى أن 
ــاء  ــدة ـ وإْن ج ــورة املائ ــاب يف س االجتن
بصيغــة األمــر ـ يشــر اىل داللــة النصــح 
واالبتعــاد عــن تنــاول اخلمــر ، وقــد 
أورد قولــه : ) أنَّ َمــْن قــال إنَّ االجتنــاب 
ــدق ،  ــد ص ــم فق ــن التحري ــل م ــو أق ه
ألنَّ التحريــم هــو حلــدود اهلل ... وإنَّ 
َمــْن يقــول إنَّ االجتنــاب أعــى مــن 
ــزاودة  ــاب امل ــن ب ــه م ــم ، فقول التحري

ــرى أنَّ  ــحرور ي ــى أن ش ــط()68( 0 ع فق
ــد  ــح بخصــوص اخلمــر ق النهــي الري
ورد يف هنايــة اآليــة )91( مــن ســورة 
ــم  ــل أنت ــاىل : ) ... فه ــه تع ــدة ، قول املائ

منتهــون( 0
ــي  ــة الت ــة التارخيي ــر اىل احلادث واآلن أش
ــر  ــاين عم ــة الث ــد اخلليف ــت يف عه حصل
بــن اخلّطــاب ، والتــي أوردهــا الطــري 
يف تأرخيــه إذ يقــول : ) كتــب أبــو عبيــدة 
املســلمن  مــن  نفــرًا  إنَّ   ، عمــر  اىل 
ــو  ــم رضار وأب ــراب ، منه ــوا ال أصاب
جنــدل ، فســألناهم فتأّولــوا ، وقالــوا 
ــم  ــل أنت ــال : ) فه ــا ، ق ــا فاخرتن : ُخّرن
ــب  ــا 0 فكت ــزم علين ــون ( ، ومل يع منته
اليــه عمــر : فذلــك بيننــا وبينهــم ) فهــل 
ــوا )69( 0 ــي فانته ــون ( يعن ــم منته أنت
ويف ضــوء مــا تقــدم ، يمكــن حتليــل 
ــاء  ــاوى الفقه ــاء يف فت ــا ج ــة م ومناقش
مفهــوم  داللــة  بشــأن  وآراءهــم 
االجتنــاب ودورهــا يف التأســيس حلكــم 

اخلمــر بــا هــو آت : 
ــة  ــى الدالل ــا م ــا في ــد بّين ــا ق أوالً : إنن
، وهــذه  االجتنــاب  ملفهــوم  اللغويــة 
الداللــة ال تنهــض ـ بــأي حــال مــن 
حلكــم  التأســيس  اىل  ـ  االحــوال 

0 التحريــم
جــاء  القــرآين  اخلطــاب  إنَّ   : ثانيــًا 
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واضحــًا بّينــًا فيــا أراد بيــان حتريمــه 
 ، الكريــم  القــرآن  منثــورة يف  ألمــور 
ومنهــا  قولــه تعــاىل : ) ُحّرمــت عليكــم 
ــر ...()70(  ــم اخلنزي ــدم وحل ــُة وال امليت
، وكقولــه تعــاىل : ) ُحّرمــت عليكــم 
وعليــه   0  )71()... وبناتكــم  أمهاتكــم 
ــم اخلمــر جلــاء ذلــك  ــو أراد حتري ــه ل فان
ــا  ــع م ــاء م ــا ج ــًا ك ــُم واضح التحري

ذكرنــاه 0
انَّ  يــرى  َمــْن  وبخصــوص   : ثالثــًا 
ــدة  ــة املؤك ــي احلرم ــر يعن ــاب اخلم اجتن
أو املشــددة ، نقــول : إنَّ اهلل تعــاىل حــّرم 
ــكاح املحــارم ، فهــل ُيعقــل أْن يكــون  ن
ــكاح  ــن ن ــة م ــدُّ حرم ــر أش رشب اخلم

املحــارم ؟ 0
ــن  ــا ورد ع ــوص م ــا بخص ــًا : وأم رابع
ــر يف  ــوا اخلم ــن رشب ــر الذي ــك النف اؤلئ
عهــد اخلليفــة الثــاين ، فاننــا نــرى أن 
اخلليفــة قــد حاججهــم بقولــه تعــاىل : ) 
فهــل أنتــم منتهــون( وهــي احلجــة التــي 
اســتندوا اليهــا ، ومل يدعــم دليلــه بصيغــة 
االجتنــاب اآلمــرة ، ولــو أنــه كان يــرى 
فيهــا حجــًة لذكرهــا ، مــع األخــذ بنظــر 
ــة عهــد  ــة حديث ــار أن هــذه احلادث االعتب
بزمــن الرســول ) صــى اهلل عليــه وآلــه( 
صاحــب  عــارص  قــد  اخلليفــة  وانَّ   ،

ــه(. ــه وآل ــى اهلل علي ــة ) ص الريع

نتائج البحث :
بعــد مــا تقــّدم بيانــُه مــن التعريــف 
 ، لغوّيــًا  االجتنــاب  لفظــة  بداللــة 
وحماولــة وضــع تعريــف اصطالحــيٍّ 
ــن  ــاب ع ــف النق ــردة ، وكش ــذه املف هل
املنظــور  ويف   ، قرآنيــًا  املفــردة  داللــة 
ــم  ــَص اىل أه ــا أن نخل ــي ، يمكنن الفقه

النتائــج ومنهــا : 
ــا  ــاء واصطفاءه ــداب الس أوالً : إنَّ انت
ــًا ،  ــًا عظي ــُل تريف ــة ُيمّث ــِة العربّي لِّلغ
وهــذا التريــف جيــب أن ُيقابــل بأمريــن 
ــا  ــوص يف أرسار ومزاي ــا : الغ 0 اوالمه
هــذه اللغــة وإعتادهــا عامــاًل أساســيًا يف 
ــرآين  ــاب الق ــُه اخلط ــّا حيمل ــف ع الكش
مــن معــاٍن ودالالٍت عميقــة 0 وثانيهــا 
: االســهام يف نــر الثقافــة اللغويــة 
ــة متخصصــة ،  عــن طريــق مراكــز بحثي
ــن  ــاتذة أكاديم ــن أس ــاة م ــون ُمتبن وتك

ــة 0 ــرة عالي ــة وخ ذوي دراي
ثانيــًا : ال ُبــدَّ أْن ُينظــر اىل مــا عليــه واقــع 
املجتمــع االســالمي ـ بوصــف انتــاءات 
ــددة ـ  ــب متع ــى مذاه ــه ع ــلمن في املس
ــح  ــاة لفت ــك مدع ــّوة ، وأنَّ ذل ــن الق بع
ــة ، وال  ــم واملعرف ــيحة للعل ــواب فس أب
يعنــي ذلــك مطلقــًا عامــل ضعــف 
اىل  يدعــو  الديــن  أن  بــل   ، وهــوان 
ــان  ــل واالدي ــائر املل ــى س ــاح ع االنفت
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ــامح  ــانية وروح التس ــة االنس ــت مّظل حت
ــة 0 واملحّب

ثالثــًا : ال ُبــدَّ مــن إعــادة النظــر يف مصادر 
ــرتاث  ــص ال ــا خي ــيا م ــرتاث وال س ال
واالعــرتاف   ، والفقهــي  التفســري 
ــع  ــل م ــرآن والتعام ــرآءة الق ــة ق بحقيق
تواكــب  متجــددة  قــرآءاٍت  خطابــه 

املســرة احلضاريــة والتطــور 
املعــريف ، عــى أن يتــمَّ التعامــل مــع 
ذلــك الــرتاث باحــرتاٍم عــاٍل ال بقدســية 

ــة0 مفرط
رابعــًا : إنَّ اخلطــاب القــرآين بحاجــٍة 
بعــض  يف  النظــر  إعــادة  اىل  ماّســة 
)امُلســّلات القرآنية( كالناســخ واملنســوخ 
وكمفهــوم الــرتادف يف القــرآن ، ألن هذه 
االعــادة مــن شــأهنا فتــح مغاليــق كثــر 

ــة  ــق الكوني ــن احلقائ م
خامســًا : التعامــل مــع التاريخ االنســاين 
املســلمن  وتاريــخ   ، عاًمــٍة  بصــورٍة 
ُيــدرس  أن  جيــب  خاّصــة  بصــورة 
بمنهجيــة علميــة تعتمــد مبــدأ التحليــل 
طبقــًا حلقائــق  واملوضوعــي  الواعــي 
ــا  ــض كل م ــرآين ، وأن ُيرف ــاب الق اخلط

ــاب 0 ــك اخلط ــع ذل ــارض م يتع
سادســًا : إنَّ اخلطــاب القــرآين حيمــل 
ــٍة  ــن جه ــو م ــن ، فه ــن واضحت حقيقت
احلقيقــُة  وهــذه   ، وجــوه  ذو  مّحــاٌل 

مدعــاة لتناولــه بدراســات أكثــر رصانــة 
ودّقــة ، وســر أغــواره ، والكشــف عــن 
مكنوناتــه وأحكامــه ، ومــن جهــٍة أخرى 
هــو خطــاُب هدايــٍة للنــاس كاّفــة ، ومــن 
ــاء أن  ــل اىل االدع ــي املي ــال ينبغ ــا ف هن
ــز  ــده تعجي ــن مقاص ــاب م ــك اخلط ذل

ــكار 0 ــتيت االف ــول وتش العق
بمــكان  الــرضورة  مــن   : ســابعًا 
عــدم التضييــق عــى النــاس بحجــة 
االســتدالل باخلطــاب القــرآين ، فالصيــغ 
اآلمــرة واضحــة الداللــة ـ وان تعــددت 
ـ وكذلــك الصيــغ الناهيــة ، فاالجتنــاب 
وعــدم االقــرتاب ومــا شــاكلها ال تعنــي 
ـ عــى أّيــة حــال ـ احلكــم باحلرمــة ، وقد 
قــال صاحــب الريعــة ) صــى اهلل عليــه 
ــمحاء 0 ــة الس ــم بالريع ــه( : جئتك وآل
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اهلوامش   
1 0 النساء : 36 0

2 0 ابراهيم : 35 0
ــري ، ص192  ــاح ، اجلوه ــم الصح 3 0 معج

ـ 193 0
4 0 التوبة : 35 0

5 0 السجدة : 16 0
6 0 االعراف : 191 0

7 0 النساء : 36  0
8 0 الزمر : 56 0

9 0 النساء : 36 0
10 0 الليل : 17 ـ 18 0

11 0 ابراهيم : 35 0
12 0 املائدة : 6 0

13 0 املفــردات يف غريــب القــرآن ، األصفهــاين 
، ص104 ـ 105 0

14 0 النساء : 36 0
ــد  ــور ، املجل ــن منظ ــرب ، اب ــان الع 15 0 لس

0 ص166   ، األول 
16 0 معجــم القامــوس املحيــط ، الفــروز 

0  264 ـ  ص263   ، آآبــادي 
17 0 الزمر : 56 0

18 0 أقرب املوارد ، الرتوين ، 469/1 0
ــال ،  ــة ، النّع ــاظ القرآني ــوعة االلف 19 0 موس

0 ص216 
20 0 ينظــر : أبنيــة الــرف يف كتــاب ســيبويه 
، معجــم ودراســة ، د 0 خدجيــة احلديثــي ، 

0 ص151 
ــرف ،  ــن ال ــرف يف ف ــذا الع ــر : ش 21 0 ينظ

ــالوي ، ص42 0 ــد احلم أمح
22 0 األمثل ، الشرازي ، 100/4 0

23 0 التوبة :35 0
24 0 السجدة :16 0

25 0 االعراف : 191 0
26 0 النساء : 36 0

27 0 املائدة :6 0
28 0 الزمر :17 0

29 0 النساء : 31 0
30 0 الشورى : 37 0

31 0 النجم : 32 0
32 0 املائدة : 90 0
33 0 النحل : 36 0

34 0 احلج : 30 0
35 0 احلجرات : 12 0

36 0 املائــدة : 90 ، النحــل : 36 ، احلــج : 30 
، احلجــرات : 12 0

 ، القــرآن  تفســر  يف  البيــان  جممــع   0  37
0  411/7  ،  3 املجلــد   ، الطــريس 

 ، الــرازي  الفخــر   ، الكبــر  التفســر   0  38
0  425/12  ، الرابــع  املجلــد 

39 0 يقصد اآلية 90 من سورة املائدة 0
40 0 تفســر الصــايف ، الفيــض الكاشــاين ، 

0  447/1
41 0 تفسر امليزان ، الطباطبائي ، 101/6 0

42 0 األمثــل ، نــارص مــكارم الشــرازي ، 
0  100/4

43 0 تفســر آيــات االحــكام ، باقــر االيــرواين 
0 623/1 ،

44 0 ينظــر : جممــع البيــان ، الطــريس ، املجلــد 
6 ، 155/14 ، املجلــد 7 ، 148/17 ، املجلــد 
الفخــر   ، الكبــر  ، والتفســر   227/26 ، 9
ــد 8 ،  ــد 7 ، 204/20 ، املجل ــرازي ، املجل ال
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223/23 ، املجلــد 10 ، 110/28 ، وامليــزان 
 ،  304/14  ،  198/12  ، للطباطبائــي   ،
263/18 ، واالمثــل ، للشــرازي ، 135/8 
، 10 /236 ، 399/16 ، وتفســر الصــايف 
 ،  488/2  ،  313/2  ، الكاشــاين  للفيــض   ،

0  346/3
45 0 لبيــان معــاين هــذه املفاهيــم ، ينظــر : 

0 الســيوطي ، ص155   ، تفســر اجلاللــن 
46 0 املفردات ، االصفهاين ، ص317 0

47 0 م ، ن  ، ص 195 0
48 0 م ، ن ، ص 535 0
49 0 م ، ن ، ص 224 0

50 0 النور : 12 0
51 0 ينظــر : جممــع البيــان ، الطــريس ، املجلــد 

0 227/26 ، 9
 ، الــرازي   ، الكبــر  التفســر   : ينظــر   0  52
ــرازي  ــل ، الش ــد 10 ، 110/28 ، االمث املجل
، 399/16 ، امليــزان ، الطباطبائــي ، 263/18 
، تفســر القــرآن الكريــم ، عبــداهلل شــر ، 
ــيوطي ، ص  ــن ، الس ــر اجلالل ص483 ، تفس

0  686
53 0 املائدة : 3 0

54 0 الكتــاب والقــرآن 0 قــرآءة معــارصة ، د0 
حممــد شــحرور ، ص 477 0

ــيوطي ،  ــن ، الس ــر اجلالل ــر : تفس 55 0 ينظ
0 ص155 

56 0 املائدة : 3 0
57 0 مريم : 43 0

58 0 االعراف : 104 ـ 105 0
ــاري  ــاري ، البخ ــح البخ ــر : صحي 59 0 ينظ
ــور ، احلديــث  ــة والت ــاذ يف األوعي ــاب االنتب ، ب

5591 ، ص1020 ، وصحيــح مســلم ، االمــام 
مســلم ، بــاب اباحــة النبيــذ00 ، احلديــث 
5249 ومــا بعــده ، ص772 ، وتاريــخ الطري 

ــا 0 ــا بعده ، 66/4 وم
 ، القــرآن  الحــكام  اجلامــع   : ينظــر   0  60

0  182/3  ، القرطبــي 
61 0 صحيــح مســلم ، بــاب اباحــة النبيــذ 00 

ص773 0
62 0ينظــر : معجــم مقاييــس اللغــة ، ابــن 
ــردات يف  ــارس ، ص311 و ص 971 ، واملف ف
غريــب القــرآن ، االصفهــاين ، ص 165 و ص 
ــار  ــة ، خمت ــاظ القرآني ــوعة االلف 503 ، وموس

النّعــال ، ص 285 و ص 765 0
 ، القــرآن ، القرطبــي  0 جامــع أحــكام   63

0  177/3
ــالم(  ــه الس ــن ) علي ــه أيب احلس ــد بقول *قص
االمــام عــي بــن موســى الرضــا ، وهــو االمــام 
) عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  مــن  الثامــن 

الســالم( 0
64 0 االعراف : 33 0

65 0 البقرة : 219 0
66 0 فقــه القــرآن ، الراونــدي ، 323/2 ومــا 

بعدهــا 0
67 0 فقــه االمــام جعفــر الصــادق ) عليــه 
ــة ، 388/4 0 ــواد مغني ــد ج ــالم(  ، حمم الس
68 0 الكتــاب والقــرآن  00 قــراءة معــارصة  ، 

د 0 حممــد شــحرور ، ص 477 0
69 0 تاريخ الطري ، الطري ، 66/4 0

70 0 املائدة : 3 0
71 0 النساء : 23 0
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مصادر البحث :
•خر ما ُيبتدىء به القرآن الكريم 0

1 0 أبنيــة الــرف يف كتــاب ســيبويه 0 معجــم 
مكتبــة   ، احلديثــي  خدجيــة   0 د   ، ودراســة  

نــارشون ، لبنــان ـ بــروت ، ط1 ، 2003 
العربيــة  فصيــح  يف  املــوارد  أقــرب   0  2
ــوين ، دار  ــوري الرت ــعيد اخل ــوارد ، س والش
 ، ط2   ، ايــران  ـ  والنــر  للطباعــة  االســوة 

 1 9 1 3
3 0 األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل امُلنــزل ، نــارص 
مــكارم الشــرازي  ، دار احيــاء الــرتاث العــريب 
للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت ـ لبنــان ، 

ط1 ، 1423 هـ ـ 2002 م 0
ــوك  ــم واملل ــخ األم ــري ، تاري ــخ الط 4 0 تاري
ــر الطــري ) ت :  ــو جعفــر حممــد بــن جري ، أب
310 هـــ ( ، دار احيــاء الــرتاث العــريب للطباعة 
والنــر والتوزيــع ، بــروت ـ لبنــان ، ط1 ، 

1429 هـــ ـ 2008 م 0
5 0 تفســر اجلاللــن ، جــالل الديــن حممــد بــن 
ــن  ــن ب ــن عبدالرمح ــالل الدي ــّي و ج ــد احل أمح
ــم  ــد كري ــه : حمم ــّدم ل ــيوطي ، ق ــر الس أيب بك
ــداد  ــة ـ بغ ــة النهض ــح ، مكتب ــعيد راج ــن س ب

ــع 0 ــر والتوزي ــة والن للطباع
ــب  ــن امللق ــوىل حمس ــايف ، امل ــر الص 6 0 تفس
 ،  ) هـــ   1091  : ت   ( الكاشــاين  بالفيــض 
صححــه وقــّدم لــُه وعّلــق عليــه : حســن 
األعلمــي  مؤسســة  منشــورات   ، االعلمــي 
ــان ، ط1 ، 1429  ــروت ـ لبن ــات ، ب للمطبوع

هـــ  ـ 2008 م 0
7 0 تفســر القــرآن الكريــم ، عبــداهلل شــّر ) ت 
: 1242 هـــ ( ، راجعــه : حامــد حفنــي داود ، 

ــان ،  ــروت ـ لبن ــريب ، ب ــرتاث الع ــاء ال دار احي
ط3 ، 1397 هـــ  ـ 1977 م 0

ــرازي ، طبعــة  8 0 التفســر الكبــر ، الفخــر ال
ــق  ــب حتقي ــداد : مكت ــة ، اع ــدة مصحح جدي
دار احيــاء الــرتاث العــريب ، دار احيــاء الــرتاث 

ــان ، ط1 0 ــروت ـ لبن ــريب ، ب الع
9 0 اجلامــع الحــكام القــرآن ، حممــد بــن أمحــد 
األنصــاري القرطبــي ) ت : 671 هـــ ( ، اعتنب 
بــه وصححــه : هشــام ســمر البخــاري ، طبعــة 
ــريب ،  ــرتاث الع ــاء ال ــة ، دار احي ــدة منقح جدي

بــروت ـ لبنــان ، ط1 0
10 0 دروس متهيديــة يف تفســر آيــات األحكام 
، باقــر االيــرواين ، مكتبــة دار املجتبــى ، النجف 
االرشف ـ العــراق ، ط1 ، 1430 هـــ  ـ 2009 

م 0
ــد  ــرف ، أمح ــن ال ــرف يف ف ــذا الع 11 0 ش
للطباعــة  املحبــن  منشــورات   ، احلمــالوي 

والنــر ، ط1 ، 1430 هـــ  0
عبــداهلل  أبــو   ، البخــاري  صحيــح   0  12
 ، صــادر  دار   ،  ) هـــ   256  : ت   ( البخــاري 

0 لبنــان  ـ  بــروت 
ــلم )  ــن مس ــو حس ــلم ، أب ــح مس 13 0 صحي
ت : 261 هـــ ( ، دار صــادر ، بــروت ـ لبنان 0
14 0 فقــه االمــام جعفــر الصــادق ) عليــه 
ــواد  ــد ج ــتدالل ، حمم ــرض واس ــالم ( ، ع الس
ــر  ــة والن ــان للطباع ــة أنصاري ــة ، مؤسس مغني
ــران ، ط6 ، 1425 هـــ  ـ 2005 م 0 ــم ـ اي ، ق
ــن  ــعيد ب ــن س ــب الدي ــرآن ، قط ــه الق 15 0 فق
هبــة اهلل الراونــدي ) ت : 573 هـــ ( ، حتقيــق : 
عبــاس هاشــمي بيــدكي ، مؤسســة أهــل البيت 

) عليهــم الســالم (  ، قــم ـ ايــران ، ط1 0
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ــارصة ، د  ــرآءة مع ــرآن 00 ق ــاب والق 16 0 الكت
ــع  ــات للتوزي ــة املطبوع ــحرور ، رشك ــد ش 0 حمم
ــان ، ط  10 ، 2011 م 0 ــروت ـ لبن ــر ، ب والن
ــن  ــد ب ــن حمم ــال الدي ــرب ، مج ــان الع 17 0 لس
مكــرم بــن منظــور ، مراجعــة وتدقيــق : د 0 
يوســف الســباعي وآخــرون ، مؤسســة االعلمــي 
للمطبوعــات ، بــروت ـ لبنــان ، ط1 ، 1426 هـــ  

ـ 2005 م 0
18 0 جممــع البيــان يف تفســر القــرآن ، أبــو عــي 
ــق  ــه وعل ــريس ، حقق ــن الط ــن احلس ــل ب الفض
عليــه : جلنــة مــن العلــاء واملحققــن األخّصائيــن 
، مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات ، بــروت ـ 

ــان ، ط2 ، 1425 هـــ  ـ 2005  م 0 لبن
19 0 معجــم الصحــاح ، اســاعيل بــن مّحــاد 
اجلوهــري ) ت : 393 هـــ ( ، رتبــه وصححــه 
: ابراهيــم شــمس الديــن ، رشكــة االعلمــي 
للمطبوعــات ، بــروت ـ لبنــان ، ط1 ، 1433 هـــ  

0 م   2012 ـ 
القامــوس املحيــط ، جمدالديــن  0 معجــم   20
حممــد بــن يعقــوب الفروزآبــادي ) ت : 807 
هـــ ( ، رتبــه وصححــه : ابراهيــم شــمس الديــن 
ــات ، ط1 ، 1433  ــي للمطبوع ــة االعلم ، رشك

هـــ  ـ 2012 م 0
21 0 معجــم مقاييــس اللغــة ، أبــو احلســن أمحــد 
ــا ) ت : 395 هـــ ( ، دار  ــن زكري ــارس ب ــن ف ب
احيــاء الــرتاث العــريب ، بــروت ـ لبنــان ، اعتنــى 
بــه : د 0 حممــد عــوض مرعــب واآلنســة فاطمــة 

حممــد اصــالن ، 1429 هـــ  ـ 2008 م 0
أبــو   ، القــرآن  غريــب  يف  املفــردات   0  22
ــب  ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس القاس
األصفهــاين ) ت : 502 هـــ ( ، ضبــط : هيثــم 
ــروت ـ  ــريب ، ب ــرتاث الع ــاء ال ــي ، دار احي طعيم

لبنــان ، ط1 ، 1428 هـــ  ـ 2008 م 0
23 0 موســوعة األلفــاظ القرآنيــة ، خمتــار فــوزي 
ــم : بكــري شــيخ أمــن ، مؤسســة  ــال ، تقدي النّع

دار العلــم للنــر ، ط1 0
ــن  ــد حس ــرآن ، حمم ــر الق ــزان يف تفس 24 0 املي
ــدم  ــلان ، ق ــر س ــاد باق ــق : اي ــي ، حتقي الطباطبائ
لــه : الســيد كــال احليــدري ، دار احيــاء الــرتاث 

ــريب ، ط1 ، 1427 هـــ  ـ 2006 م 0 الع
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Interoduction
  Praise be to god who revealed the 
book to his servant and did not make 
him crooked and peace be upon his 
servants who were chosen from 
among the pure messengers proph-
ets and imams . 
Especaially their seal and master 
muhammed and his pure family and 
chosen companions and next .
God has honored man and preferred 
him over the rest of his creation and 
moched all that is on earth from him 
. then he increased in honor the holy 
Quran .
He devoted the arab nation to own-
ing their language to be a container 
fer his speech . wich is still sprink 
led with all kinds of sciences and 
knowledge . 
And since the quran speech was a 
final and com prehen sive speech for 
all human beings the taxt was fixed 
and renewed in a way the that fits 
the human need and flts the path of 
human civilization this is one of the 
his immortality and a miracle and in 
light of that it was a fact that schol-
ars and reserachers should continue 
to study it ways to envy it and reveal 
its connotations and meanings .
The limits of that do not depend on 
the maeit its faculties its chapters 
and its verses but rather te the con-
notations of vecbulary .

Concepts and formulas but rather to 
the syntactic movements letters as 
it is not hidden that this movement 
may have an independent accurate 
and deep conntation .
The dealt with in an independent 
study the signify cance of the thrash 
movementon the ltter the present 
tense yaa in a vocabulary that they 
tolerate contained in the verse of 
lashing and we concluded its ability 
to esta blish a precise legal ruling . 
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حقوق الطفل يف أقوال اإلمام علي)عليه السالم(  
ويف بنود االتفاقية الدولية لألمم املتحدة 

أ.م.د.عبد األمري عيىس األعرجي

  الجامعة اإلسالمية / كلية العلوم االسالمية  / قسم الفكر االسالمي والعقيدة

املقدمة:
   إن االعــرتاف بحقوق االنســان والدفاع 
ــية  ــات االساس ــن الواجب ــد م ــا تع عنه
ــد أكــد عليهــا االســالم  للمجتمــع ، وق
والرســول الكريــم )صــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( ، واإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
ــع  ــر ملجتم ــم وقه ــن ظل ــوه م ــا ملس ، مل
ــد  ــالم ، وق ــل االس ــة قب ــرة العربي اجلزي
ــاء  ــان وأرس ــرة االنس ــى ن ــدوا ع عم
ــر  ــان ، ومل يقت ــوق االنس ــد حق قواع
الرجــال  مــن  البالغــن  عــى  ذلــك 
والنســاء بــل شــمل ذلــك االطفــال 
ايضــا ، لقــد عامــل املجتمــع العــريب 
ــاث  ــن االن ــال م ــالم االطف ــل االس قب
متــت  ال  قاســية  معاملــة  خصوصــا 
، عندمــا اغتصبــوا  لالنســانية بصلــة 
ــا ،  ــودة حديث ــاث املول ــاة االن ــق حي ح

ــك  ــم ذل ــرآن الكري ــخص الق ــد ش وق
قــال تعــاىل : )) ۉ  ۉ  ې  
ائائ    ى   ېېى   ې  
حــرص  لذلــك   ،  151 األنعــام:    ))

عليــه  اهلل  )صــى  الكريــم  الرســول 
ــاة  ــى حي ــى احلفــاظ ع ــه وســلم( ع وآل
االطفــال ، كــا أخــذ االمــام عــي )عليــه 
الســالم( عــى عاتقــه حــث املؤسســات 
احلكوميــة للخالفــة الراشــدة واملســلمن 
باحــرتام حقــوق االطفــال وفــق االداب 
العامــة والقوانــن االســالمية ، الغــرض 
ــالمية  ــئة اس ــال تنش ــئة االطف ــا تنش منه
 ، نفوســهم  يف  الثقــة  وزرع  صحيحــة 
وبنــاء جمتمــع اســالمي متاســك يســوده 
العــدل واملســاواة ، لــذا مل يتوانــى االمــام 
)عليــه الســالم( بالدفــاع عــن حقوقهــم 
أمــام اخللفــاء الذيــن ســبقوه ، حتــى 
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يف  االطفــال  حقــوق  قواعــد  ارســى 
حكومتــه مــن خــالل احِلَكــْم واالقــوال 
ــة  ــج البالغ ــاب هن ــا كت ــر هب ــي زخ الت
وغــره مــن الكتــب التــي عنيــت بذلــك 
ونتيجــة  احلديــث  العــر  يف  امــا   ،
ــت  ــي حدث ــاكات الت ــروب واالنته للح
يف القــرون الســابقة والقــرون احلاليــة 
، وباالخــص مــا حصــل يف احلربــن 
العامليتــن االوىل والثانيــة مــن انتهــاكات 
وحقــوق  عامــة  االنســان  حلقــوق 
يف  اســتخدامهم  يف  خاصــة  االطفــال 
بالقنابــل  املــدن  احلــروب ، وقصــف 
املحرمــة يف بعــض االحيــان ممــا يتســبب 
ــتخدامهم  ــم ، او اس ــاق ارواحه يف ازه
يف العالــة الرخيصــة وحرماهنــم مــن 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم وغرهــا 
هلــا  تعــرض  التــي  اخلروقــات  مــن 
الطفــل ، دفعــت منظمــة االمــم املتحــدة 
لتأمــن  الالزمــة  اخلطــوات  الختــاذ 
مــن خــالل وضــع  الطفــل  حقــوق 
اتفاقيــة حقــوق االطفــال ، التــي وقعــت 
ــدم  ــامل ، ان ع ــدان الع ــم بل ــا معظ عليه
موضــوع  امهيــة  عــن  البعــض  املــام 
حقــوق االطفــال جعلتنــي ابحــث يف 
ــتعنت  ــد اس ــم ، وق ــوع امله ــذا املوض ه
بمصــادر الكتــب التارخييــة والفقهيــة 
ومراجــع أخــرى تناولــت املوضــوع مــن 

ــب  ــن جان ــرى م ــالمي واخ ــب اس جان
عــري مــن خــالل رسد اتفاقيــة الطفــل 
ــق . ــن اهلل التوفي ــدة . وم ــم املتح يف االم

املبحث األول
حقوق الطفل يف أقوال اإلمام عي بن 

أيب طالب )عليه السالم(
مرحلــة الطفولــة وحقوقهــا يف منهــج 

ــالم( : ــه الس ــي )علي ــام ع االم
ــة  ــوق الطفول ــن حق ــث ع ــل احلدي    قب
ــة  ــالق كلم ــة اط ــن معرف ــا م ــد لن الب
ــه  ــن حيات ــة م ــة مرحل ــى اي ــل ع الطف
واىل ايــة مرحلــة اليمكــن اطالقهــا عليــه 
ــّون  ــن تك ــدأ م ــة تب ــة الطفول ، فمرحل
ــن  ــه اىل س ــم أم ــًا يف رح ــان جنين االنس
ــر)1(  ــن العم ــر م ــة ع ــل اخلامس ــا قب م
، مــع مراعــات الفــرق بــن الذكــور 
واإلنــاث وفقــا لســن التكليــف الرعــي 
يف  يتبايــن  الــذي   ، اجلنســن  لــكال 
ــاىل :  چ  ــال تع ــالمية ،  ق ــة االس الريع
ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  
چ)2(  ، فقــد ســاوت اآليــة الكريمــة بــن 
اليتامــى الذكــور واألنــاث لذلــك يــرى 
بعــض العلــاء املتأخريــن ، ان بلــوغ 
الفتــاة ليــس يف ســن التاســعة دائــا لكــن 
ــاة  ــغ الفت ــي تبل ــن الت ــي الس ــعة ه التاس
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فيهــا اذا كانــت حتيــض ، أمــا اذا مل تكــن 
ــا اىل  ــر حيضه ــعة وتأخ ــض يف التاس حتي
احلاديــة عــرة او الثانيــة عــرة فيتأخــر 
ــذا  ــاء ه ــد االطب ــك ، ويؤك ــا لذل بلوغه
املعنــى بالقــول يمكــن ان تبلــغ الفتــاة يف 
احلاديــة عــرة او الثانيــة عــرة وهنــاك 
روايــات تتحــدث عــن ســن الثالثــة 
عــرة ولكــن الســائد هــو التاســعة 
ــوغ  ــور فالبل ــا الذك ــا)3(. أم ــن عمره م
ــو  ــرة وه ــة ع ــن اخلامس ــون يف الس يك
ــس  ــي)4( ، ونلم ــف الرع ــن التكلي س
ــي  ــام ع ــد االم ــالل حتدي ــن خ ــك م ذل
حــدد  حيــث  هلــا  الســالم(  )عليــه 
ــور  ــالل التط ــن خ ــة م ــة الطفول مرحل
ــه  ــال )علي ــد ق ــدي فق ــي واجلس الذهن
ــبع  ــر يف س ــان ))  يثغ ــالم( : إن االنس الس
ــنة ،  ــرة س ــع ع ــم يف أرب ــنن وحيتل س
يســتكمل طولــه يف أربــع وعريــن ، فــا 

ــارب (( ــو بالتج ــا ه ــك فإن ــد ذل كان بع
)5(  ، وقــد أكــد االمــام جعفــر الصــادق 

ــر  ــال : )) يثغ ــك قائ ــالم( ذل ــه الس )علي
ــالة  ــر بالص ــنن ويؤم ــبع س ــالم لس الغ
بينهــم يف املضاجــع  ، ويفــرق  لتســع 
لعــر ، وحيتلــم ألربــع عــرة ســنة 
وعريــن  ألثنتــن  طولــه  وينتهــي   ،
ــن  ــان وعري ــه لث ــى عقل ــنة ومنته س
)6( وقــال )عليــه 

ســنة االّ التجــارب ((

ــا : ))  ــة ايض ــك املرحل ــن تل ــالم( ع الس
ــام  ــات األرح ــأه يف ظل ــذي أنش ــذا ال ه
ــة  ــًا وعلق ــة دهاق ــتار نطف ــغف األس وش
ــًا  ــدًا يافع ــًا وولي ــًا رضاع ــًا وجنين حماق
ــًا  ــانًا الفظ ــًا ولس ــًا حافظ ــه قلب ــم منح ث
 ، )7(

وبــرًا الحظــًا ليفهــم معتــرًا ((
الشــغف : مجــع شــغاف القلــب ، وهــو 
حجابــه ، فاســتعاره ملوضــع الولــد)8(  
وقــال )عليــه الســالم( أيضــا : ))  ولــدك 
ــم  ــبعا ، ث ــك س ــبعا وخادم ــك س رحيانت

. )9(
ــك (( ــدوك أو صديق ــو ع ه

تــرز أمهيــة مرحلــة الطفولــة وفــق رؤيــة 
ــا  ــالم( وتأثره ــه الس ــي )علي ــام ع االم
املســتقبي عــى االرسة واملجتمــع)10( مــن 
ــا  ــالم( : ))  إن ــه الس ــه )علي ــالل قول خ
قلــب احلــدث كاألرض اخلاليــة مهــا 
)11(  ، لذلك 

ألقــي فيهــا مــن يشء قبلتــه ((
ــب  ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــذ االم ــد أخ فق
)عليــه الســالم( عــى عاتقــه تعزيــز 
ــذه  ــة ه ــه بأمهي ــا من ــل إيان ــوق الطف حق
املرحلــة يف حيــاة اإلنســان التــي تتشــكل 
ــع  ــو خيض ــخصية ، فه ــامل الش ــا مع فيه
ألنــاط وســلوك وعــادات وخــرات 
ــاهم  ــخصيته ، وتس ــق ش ــش يف عم تعي
إذ   ، مســتقبال  وصياغتهــا  بناءهــا  يف 
أشــار )عليــه الســالم( اىل تأثــر اإلنســان 
ــن  ــك م ــة وذل ــذه املرحل ــق يف ه العمي
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خــالل جتربتــه الشــخصية)12(  ، فقــد 
ــم  ــد علمت ــالم( : )) وق ــه الس ــال )علي ق
موضعــي مــن رســول اهلل )صــى اهلل 
ــة  ــة القريب ــلم( بالقراب ــه وس ــه وآل علي
واملنزلــة اخلصيصــة ، وضعنــي يف حجــره 
وأنــا وليــد يضمنــي اىل صــدره ويكنفنــي 
ــاع  ــت أتبعــه إتب يف فراشــه ... ولقــد  كن
ــوم  ــع يل يف كل ي ــه يرف ــر أم ــل أث الفصي
علــا مــن أخالقــه ويأمــرين باإلقتــداء بــه 

 .  )13(
))

 حــرص اإلمــام عــى احلفــاظ عــى حيــاة 
الطفــل :

ــة  ــية يف الريع ــوق االساس ــن احلق إن م
االســالمية هــو احلفــاظ عــى حيــاة 
حيــاة  إحــرتام  مــن  بــدًأ   ، االنســان 
الطفولــة التــي ركــز عليهــا االمــام عــي 
ــان  ــة الكي ــث أحاط ــالم( حي ــه الس )علي
مــن  بحواجــز  هلــم  الرقيــق  املــادي 
ــام  ــس االم ــن تقدي ــال ع ــة ، فض احلاي
ــان ،  ــاة االنس ــالم( حلي ــه الس ــي )علي ع
ــاة  ــة حي ــة نفســها حلاي ــه يــويل االمهي فإن
االطفــال ، فمــن الناحيــة القانونيــة حــدد 
اإلمــام )عليــه الســالم( ديــة اجلنــن عــى 
وفــق مراحــل تكوينــه املختلفــة إذ يقــول 
ــرون  ــة ع ــالم( : )) يف النطف ــه الس )علي
دينــارًا ويف العلقــة أربعــون دينــارًا ، ويف 
ــل  ــم قب ــارًا ويف العظ ــتون دين ــة س املضغ

ــارًا ، ويف  ــون دين ــًا ثان ــتوي خلق أن يس
ــة  ــروح مائ ــا ال ــل ان تلجه ــورة قب الص
دينــار واذ وجلتهــا الــروح كان فيــه الــف 

.  )14(
ــار (( دين

ــد اهلل االمــام الصــادق  وقــد أكــد أيب عب

ــال : ))  ــن ق ــك ح ــالم( ذل ــه الس )علي
ــارا ، ويف العلقــة  يف النطفــة عــرون دين
أربعــون دينــارا ، ويف املضغــة ســتون 
دينــارا ، ويف العظــم ثانــون دينــارا ، 
ــم  ــار ، ث ــة دين ــم مائ ــى اللح ــإذا كس ف
هــي مائــة حتــى يســتهل ، فــإذا اســتهل 

. )15(
فالديــة كاملــة ((

أمــا مــن الناحيــة السياســية فــإن االمــام 
عــى  يؤكــد  الســالم(  )عليــه  عــي 
إحــرتام حيــاة االطفــال وعــدم التعــدي 
عليهــا  فإنــه ال يتــورع بإلــزام املســؤولن 
واحلــكام بدفــع ثمــن أخطائهــم ، إذا مــا 
ــا  ــن ك ــاة جن ــأ بحي ــك اخلط أودى ذل
ــاين  ــة الث ــة اخلليف ــع قضي ــه م كان موقف
ــتدعى  ــث اس ــاب ، حي ــن اخلط ــر ب عم
ــال  ــا الرج ــدث عنده ــت تتح ــرأة كان إم
ــت  ــت وارتاع ــله فزع ــا رس ــا جاءهت فل
وخرجــت معهــم ، فأســقطت ووقــع 
ــاح  ــتهل )أي ص ــا اىل االرض يس ولده
ورفــع صوتــه ثــم مــات ( ، فبلــغ ذلــك 
اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب فجمــع 
وســأهلم  حممــد   الرســول  أصحــاب 
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ــرد إالّ خــرا  ــا ومل ت ــراك مؤدب ــوا : ن فقال
وال يشء عليــك ، وأمــر املؤمنــن )عليــه 
ــه  ــال ل ــم فق ــس ال يتكل ــالم( جال الس
عمــر : مــا عنــدك يف هــذا يــا أبــا احلســن 
فقــال : إّن الديــة عــى عاقلتــك ألن قتــل 
ــن  )16( ، وم

ــك (( ــق ب ــأ تعل ــي خط الصب
ــام  ــد إن االم ــف نج ــذا املوق ــا هل فهمن
يف  يتوانــى  ال  الســالم(  )عليــه  عــي 
ــم  ــى عــدم مباالهت ــكام ع حماســبة احل
ــم  ــر اليه ــدم النظ ــال وع ــاة األطف بحي
گ   چ   : تعــاىل  قــال   . اإلعتبــار  بعــن 
ڱڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ  
چ)17( . كــا حــرص االمــام عــي )عليــه 
ــل يف  ــاة الطف ــاذ حي ــى إنق ــالم( ع الس
حــال تعرضهــا اىل خطــر املــوت ، حيــث 
قــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( عــن 
ــالم( )) إذا  ــه الس ــادق )علي ــام الص االم
ــد  ــا ول ــل ويف بطنه ــرأة احلام ــت امل مات

ــد (( ــرج الول ــا وخي ــق بطنه ــرك يش يتح
.  )18(

ــب  ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــد زرع االم لق
نفــوس  يف  الثقــة  الســالم(  )عليــه 
ــهادهتم  ــول ش ــالل قب ــن خ ــال م األطف
ــان إذا شــهدوا  حيــث قــال : ))  إن الصبي
ــازت إذا  ــار ج ــم صغ ــهادة وه ــى ش ع
)19( . ومــن شــدة 

كــروا ومل ينســوها ... ((
إهتامــه وحرصــه بحيــاة الطفــل ، أن 

ــوازن  ــد واملت دعــا اىل توفــر الغــذاء اجلي
للطفــل حيــث قــال )عليــه الســالم( : إن 
))  للغــذاء تأثــرا يف اجلســم والــروح عــى 

ــر يف إجيــاد  ــه مؤث حــد ســواء ، حيــث إن
ــال  ــو واجل ــيمة كالنم ــص اجلس اخلصائ
ــه مــن نتائــج ، كذلــك  ومــا يرتتــب علي
يف خلــق الصفــات  النفســية واألخالقيــة 
كالرذائــل والفضائــل أيضــا)20( . وإن 
ان  الوالديــن  الولــد عــى  مــن حــق 
ويــرى   ، مرضعتــه  إختيــار  حيســنوا 
ــن  ــالم( إن لب ــه الس ــي )علي ــام ع االم
ــن  ــن لب ــل م ــدة للطف ــر فائ ــو أكث االم ه
ــة مرضعــة أخــرى وقــد جــاء تأكيــده  أي
)عليــه الســالم( عــى ذلــك ألن التغذيــة 
ــه  ــد والدت ــا بع ــل خصوص ــدة للطف اجلي
اىل مرحلــة الفطــام حتصنــه مــن كثــر من 
االمــراض كــا توثــق إرتباطهــا عاطفيــا 
، حيــث قــال : )) مــا مــن لبــن يرضــع بــه 
ــن  ــن لب ــه م ــة علي ــم برك ــي أعظ الصب
)21( ، وقــد أكــدت البحــوث الطبية 

أمــه ((
ذلــك وأقــرت أن حليــب األم هــو أفضل 
ــوي  ــه حيت ــل ، كون ــي للطف ــذاء طبيع غ
ــي  ــادة الت ــواد املض ــن امل ــر م ــى الكث ع
تقيــه مــن األمــراض ، كــا وإهنــا تشــتمل 
عــى اجلوانــب العاطفيــة والنفســية أيضــا 
والتــي تشــعر الطفــل باألمــان والســكينة 
وتوثيــق وشــائج العالقــة العاطفيــة بينــه 



124

حقوق الطفل يف أقوال اإلمام علي)عليه السالم(  / ويف بنود االتفاقية الدولية لألمم املتحدة 

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

ــام  ــوة اإلم ــا وإن دع ــه)22( ، ك ــن أم وب
الرضاعــة  اىل  الســالم(  )عليــه  عــي 
ــان  ــاء لض ــات واآلب ــالة لألمه ــي رس ه
األمــن الغذائــي لألطفــال ، وإذا مــا 
ــإن  عجــزت األم عــن إرضــاع طفلهــا ف
عــى األب أن خيتــار أفضــل مرضعــة 
ــن  ــرا يف تكوي ــرتك أث ــوف ت ــا س ــه ألهن ل
شــخصيته مســتقبال ، حيــث قــال االمــام 
عــي )عليــه الســالم( حــول ذلــك : 
ــإن  ــم ف ــع أوالدك ــن يرض ــروا م )) إنظ

ــد  ــك فق )23( ، لذل
ــه (( ــب علي ــد يش الول

وحــذر  احلمقــاء  املرضعــة  إســتبعد 
ــل  ــا ينق ــا الن لبنه ــالم( منه ــه الس )علي
ــث  ــه حي ــن ترضع ــق اىل م ــاع احلم طب
قــال : )) ال تســرتضع احلمقــا فــإن اللبــن 

 .  )24(
ــاع (( ــب الطب يغل

األطفــال  حيــاة  عــى  احلفــاظ  إن 
ــن  ــرتكة ب ــؤولية مش ــي مس ــا ه ورعايته
الدولــة واألرسة واملجتمــع عــى حــد 
ســواء ، كــون االطفــال هــم رجــال 
أكــد  فقــد  لذلــك  وُبناتِــه  املســتقبل 
اإلمــام )عليــه الســالم( عــى رعايــة 
االطفــال واحلفــاظ عــى حياهتــم)25( 
ــوت  ــالم( : )) م ــه الس ــال )علي ــا ق عندم
)26(  وقــال أيضــا 

الولــد قاصمــة الظهــر ((
. )27(

: )) مــوت الولــد صــدع يف الكبــد ((
إن مــن حــق الطفــل الرتبيــة الصحيحــة 

والســليمة والتــي تعــد مــن احلقــوق 
ــام  ــا االم ــار اليه ــد أش ــية ، فق االساس
عــي )عليــه الســالم( منطلقــا مــن الرؤية 
االســالمية فهــي وســيلة )) مــن وســائل 
لتحقيــق  اإلنســانية  الشــخصية  بنــاء 
إطــار  يف  الكــرى  اإلنســان  أهــداف 
الفهــم اإلســالمي ، وإعــداد املســلم 
االســالمية  االهــداف  كل  لتحقيــق 
ــان ،  ــت بــن يــدي االنس التــي وضع
ــى اهلل  ــه ع ــتوى إنفتاح ــى مس ــواء ع س
إنفتاحــه  أم  النــاس  عــى  إنفتاحــه  أم 
ــة ، إن  ــادة واملعرف ــه ... بالعب ــى نفس ع
هــدف الرتبيــة إعــداد اإلنســان املســؤول 
ــاهلل  ــه ب ــاة يف عالقت ــون واحلي ــن الك ع
)28( . إن االرسة 

)) وباإلنســان وباحليــاة 
هــي املســؤولة مســؤولية تامــة عــن تربية 
الطفــل ، كوهنــا املحيــط االول الــذي 
ــه  ــح عيني ــد ان فت ــل بع ــن الطف إحتض
عليهــا قبــل ان معرفــة حميطــه املجتمعــي 
الــذي ســوف يعيــش فيــه الحقــا ، وقــد 

ــال : ))  ــك قائ ــي اىل ذل ــام ع ــار االم أش
ــره  ــى ب ــده ع ــان ول ــدا أع ــم اهلل وال رح
)29(. لذلــك حــدد االمــام عــي بــن أيب 

))

ــة  ــة الرتبي ــالم( عملي ــه الس ــب )علي طال
ــي : ــل ه ــالث مراح ــل بث للطف

مرحلــة مــا بعــد الــوالدة ، وهــي إختيــار 
)عليــه  قــال  حيــث  للوليــد  االســم 
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إّن للولــد   ((  : الســالم( حــول ذلــك 
الولــد  الوالــد حقــًا ... وحــق  عــى 
 ، )30(

ــمه ... (( ــن إس ــد أن حيس ــى الوال ع
ألن إختيــار االســم للمولــود قــد يشــكل 
حمــورا أساســيا ومهــا ، ملــا يرتكه مــن أثر 
يف نفســية الطفــل وإنطالقتــه يف املجتمــع 
مســتقبال ، فبعــض االطفــال يتحرجــون 
وخيجلــون مــن أســائهم ، ويعيبــون 
ــرون  ــد يث ــا وق ــم هب ــون مناداهت ويرفض
املشــاكل بســببها ، لذلــك عندمــا يكــروا 
يرتاحــون  بأســاء  تغيرهــا  حياولــون 
ــاء  ــمون بأس ــن يس ــس الذي ــا ، بعك إليه
يطربــون  ومقبولــة  جمتمعيــا  معروفــة 
هبــا  بمناداهتــم  ويعتــزون  لســاعها 
ويشــمخون ، مــن هــذا وجــب احلــرص 
والتــأين مــن قبــل اآلبــاء يف إختيــار 
ــل  ــالمة الطف ــى س ــا ع ــاء حفاظ االس
النفســية وحســن تكيفــه االجتاعــي 
ــة  ــم يف املرحل ــر دع ــر عن ــا يوف ، ومم
حتســن  عــى  ترتكــز  والتــي  الثانيــة 
ــا  ــرا إجيابي ــون عن ــه ليك ــه وتقويم أدب
وفاعــال يف املجتمــع ، ومــن ثــم تعليمــه 
القــرآن الكريــم ، الــذي يعــد بمثابــة 
الســد املنيــع لألنســان مــن إرتــكاب 
وتطبيــق  اهلل  وإطاعــة  املحرمــات 
التعاليــم االســالمية وفــق املنهــج الــذي 
ــل  ــة أه ــم ومدرس ــرآن الكري ــده الق أع

حيــث   ، لإلنســان)31(    البيــت 
قــال )عليــه الســالم( : )) ... وحيســن 
حمفــزا   .  )32(

)) القــرآن  ويعلمــه  أدبــه 
الوالديــن واملؤسســات الرتبويــة ليكــون 
ــل  ــي ينه ــة الت ــم املدرس ــرآن الكري الق
ــاالت  ــوم يف كل املج ــل العل ــا الطف منه
ــام  ــال االم ــة ، ق ــم اجلن ــون جزاؤه ويك
ــن  ــالم( : )) ... وم ــه الس ــادق )علي الص
ــيا  ــوان فكس ــي األب ــرآن دع ــه الق علم
حلتــن يــيء مــن نورمهــا وجــوه أهــل 
)33( ، ويســتند اإلمــام عــي )عليــه 

اجلنــة ((
ــال  ــة االطف ــوة اىل تربي ــالم( يف الدع الس
تربيــة صحيحــة اىل القــرآن الكريــم ، 
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   قــال تعــاىل :چ 
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   
ې   چ)34( ، حيــث قــال االمــام 
ــذه  ــر ه ــالم( يف تفس ــه الس ــي )علي ع

ــم (( ــم أدبوه ــة )) علموه ــة الكريم اآلي
)35( ، وقــد عــر االمــام عــي )عليــه 

ــم  ــرآن الكري ــل الق ــن فض ــالم( ع الس
ــرآن  ــذا الق ــوا أن ه ــه : )) ... واعلم بقول
ــادي  ــش واهل ــذي ال يغ ــح ال ــو الناص ه
الــذي  واملحــدث   ، ُيِضــْل  ال  الــذي 
اليكــذب ومــا جالــس هــذا القــرآن 
ــان ،  ــادة أو نقص ــه بزي ــام عن ــد إالّ ق أح

زيــادة يف هــدى ، ونقصــان مــن عمــى ((
ــالم( يف  ــه الس ــام )علي ــتمر االم )36( وأس
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ــوا  ــال : )) واعلم ــرآن قائ ــن الق ــه ع كالم
ــن  ــرآن م ــد الق ــد بع ــى أح ــس ع ــه لي أن
فاقــة ، وال إلحــد قبــل القــرآن مــن غنــى 
فاستشــفعوه مــن أدوائكــم ، واســتعينوا 
بــه عــى ألوائكــم ، فــإن فيــه شــفاء مــن 
أكــر الــداء وهــو الكفــر والنفــاق والغي 
والضــالل ، فاســألوا اهلل بــه ، وتوجهــوا 
ــه  ــه وإن ــه خلق ــألوا ب ــه وال تس ــه بحب الي
ــه ،  ــاىل بمثل ــاد اىل اهلل تع ــه العب ــا توج م
ــل  ــفع ، وقائ ــافع مش ــه ش ــوا أن واعلم
ــرآن  ــه الق ــفع ل ــن ش ــه م ــدق ، وإن مص
)37( ، ومــن حمل 

يــوم القيامــة شــفع فيــه ((
ــه ،  ــوم القيامــة صــدق علي ــه القــرآن ي ب
فإنــه ينــادي مناد يــوم القيامــة ، أال أن كل 
حــارث مبتــى يف حرثــه وعاقبــة عملــه ، 
مــن  فكونــوا   ، القــرآن  حرثــة  غــر 
ــم  ــى ربك ــتدلوه ع ــه واس ــه وأتباع حرثت
ــوا  ــكم ، واهتم ــى أنفس ــتنصحوه ع واس
عليــه آراءكــم واستغشــوا فيــه أهواءكــم 
ــا  ــذه املزاي ــرآن ه )38( ، واذا كان للق

)) ...
اهلامــة كان لزامــا عــى األبويــن مــن 
تنشــئة الطفــل عليــه حتــى يتمثلــه قــوال 
ــاديء  وعمــال . أمــا البعــد اآلخــر يف مب
ــي  ــام ع ــا االم ــا اليه ــي دع ــة الت الرتبي
)عليــه الســالم( فهــو تأكيــده عــى عامل 
التطــور والتغــر الزمنــي ، كجزء اســايس 
مــن طبيعــة احليــاة وانعــكاس ذلــك عــى 

آاليــة الرتبيــة ، فقــد قــال )عليــه الســالم( 
ــم  ــى آدابك ــم ع ــرسوا أوالدك : )) ال تق

فإهنــم خملوقــون لزمــان غــر زمانكــم ((
)39( ، أو )) انشــئوا أبناءكــم عــى غــر مــا 

ــر  ــن غ ــودون لزم ــم مول ــأتم ، فإهن نش
.)40(

زمانكــم ((
أراد االمــام مــن املجتمــع أن يواكــب 
التطــور العلمــي الــذي ال يتعــارض 
ومبــاديء االســالم احلنيــف مــن جهــة ، 
وال يقتــر نشــوء األطفــال عــى التطبــع 
وتقليــد  ومســايرته  الســلف  بــرتاث 
ــم  ــم وتقاليده ــاء يف عاداهت ــاء لآلب االبن
بتبايــن  االّ  اليســر  التطــور  الن   ،
ــادات ،  ــر الع ــة ، وبتغي ــة العلمي املعرف
ــالم(  ــه الس ــام )علي ــب االم ))  ... ويطل

إعــداد االبنــاء لزمنهــم حتــى يكــون 
ــه  ــه ومتطلبات ــتجابة لتحديات كفــوء لالس
ويقــاس االنســان بتطــوره ومــن يتخلف 
)41( ، وقــد 

يســبقه الركــب االنســاين ((
ــه الســالم( عــى  أكــد االمــام عــي )علي
ــالل  ــة خ ــن احلري ــدرا م ــل ق ــح الطف من
ــم  ــن ث ــره ، وم ــن عم ــنواته االوىل م س
ــب  ــم والتأدي ــة التعلي ــه اىل عملي ُنخضع
ــدية  ــا اجلس ــف أبعاده ــة بمختل والرعاي
والنفســية والذهنيــة)42( ، حيــث قــال 
)عليــه الســالم( : )) ولــدك رحيانتــك 
ــة  ــام تربي ــرتك االم )43( ، )) ومل ي

ــبعًا (( س
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ــى  ــن ، ع ــزاج االبوي ــة مل ــل خاضع الطف
الرغــم مــن انــه جعلهــا مســؤولن 
ــل  ــل جع ــة ، ب ــذه الرتبي ــن ه ــارشة ع مب
ــة  ــة حمكم ــن خط ــة ضم ــة متحرك الرتبي
ــة  ــه حري ــي االب طفل ــأن يعط ــي ب تق
ــه  ــع رعايت ــر م ــو والتعب ــب والله اللع
 )44(

وصيانــة ســالمته مــن االخطــار ((
ــل  ــة الطف ــي قابلي ــا تنم ــذه بدوره ، وه
مرحلــة  وتــأيت   ، واجلســدية  العقليــة 
الطفولــة الثانيــة التــي يتحمــل فيهــا 
تعليمــه وتأديبــه  الوالــدان مســؤولية 
املعلومــات   ، الطفــل  خيتــزن  بحيــث 
ــارات  ــم واآلداب وامله ــرات والقي واخل
ــه  ــع مدركات ــجم م ــذي ينس ــدر ال بالق
ومســتواه الذهنــي ، بحيــث يســتطيع 
. )45(

ــه (( ــات جمتمع ــع متطلب ــف م التكي
ــالم(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد االم ــا أك ك
عــى تطبيــق العدالــة واملســاواة بــن 
ــة ،  ــة واملعنوي االطفــال يف احلقــوق املادي
ــا بينهــم وبغــض النظــر  ــز في دون التميي
عــن اجلنــس والــذكاء واملظهــر والعمــر 
ــال  ــز االب أطف ــمح ان يمي ــا واليس ك
ــه  ــال زوجت ــى أطف ــه ع ــة ل ــة معين زوج
االخــرى بــل عليــه ان يعاملهــم معاملــة 
ــى  ــول اهلل )ص ــا كان رس ــاوية ، ك متس
ــه وســلم( حيــث املســلمن  ــه وآل اهلل علي
)عليــه  عــي  االمــام  عليهــا  ويؤكــد 

ــى  ــول اهلل )ص ــد رأى رس ــالم( ، فق الس
ــن  ــال م ــلم( )) رج ــه وس ــه وآل اهلل علي
ــا  ــَل أحدمه ــدان ، قّب ــه ول ــار ول االنص
ــه  ــى اهلل علي ــال )ص ــر فق ــرك اآلخ وت

ــا (( ــيت بينه ــاّل واس ــلم( : ه ــه وس وآل
)46( ، لئــال يــرتك ذلــك التــرف أثــرايف 

ــرسة . ــح منك ــل وتصب ــية الطف نفس

املبحث الثاين
 حقوق الطفل يف بنود االتفاقية الدولية 

لألمم املتحدة
اعتمــدت  الطفــل  اتفاقيــة حقــوق     
وعرضــت للتوقيــع واالنضــام بموجب 
ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار اجلمعي ق
ــاين  ــن الث ــؤرخ يف 20 تري 25/44 وامل
ــدء  ــخ ب ــا تاري ــر 1989 م ، ام / نوفم
ــول  ــت : يف 2 أيل ــة كان ــة االتفاقي نفاذي
 49 للــادة  وفقــا   ،  1990 ســبتمر   /
حقــوق  حيــدد  دويل  ميثــاق  وهــي   .
الطفــل املدنيــة ، السياســية ، االقتصاديــة 
االوىل  املــادة  وتتحــدث   ، والثقافيــة   ،
عــن مــن يعتــر طفــال : كل إنســان 
حتــت عمــر 18 ســنة يعتــر طفــال . مــن 
املفــروض ان تشــمل احلقــوق املذكــورة 
االطفــال يف كل دول  االتفاقيــة كل  يف 
ــرق ان  ــاك ف ــد هن ــث اليوج ــامل ، حي الع
ــت  ــد هرب ــده او يف بل ــود يف بل كان املول
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عائلتــه اليــه أو انتقلــت اليــه ولديــه نفس 
ــل  ــوق الطف ــة حق ــوق . وان اتفاقي احلق
ــد  ــة يف أي بل ــزم كل حكوم ــرض وتل تف
ــل  ــة ان تتحم ــذه االتفاقي ــى ه ــع ع وق
ــى  ــل ع ــي حيص ــه لك ــؤوليتها بحايت مس
ــي  ــرة الت ــدول الفق ــى ال ــه .  وع حقوق
المتتلــك االمــوال كــي تعطــي االطفــال 
حقوقهــم املختلفــة بــأن حتــاول يف ذلــك 
ــب  ــا ان تطل ــا عليه ــتطاع ، ك ــدر املس ق
ــي  ــرى الت ــدول االخ ــن ال ــاعدة م املس
جيــب ان تســاعدها مــن اجــل تنفيــذ 
تلــك احلقــوق ، كــا ذكــر يف االتفاقيــة ان 
مجيــع احلقــوق متســاوية يف االمهيــة ، لقد 
ــة ،  وقعــت معظــم الــدول عــى االتفاقي
وبــدأ العمــل بصياغتهــا يف عــام 1979م 
ــة يف  ــة االتفاقي ــن كتاب ــاء م ــم االنته ، وت
عــام 1989م ، ويعــزى الســبب يف هــذه 
ــين  ــن السياس ــر م ــة اىل ان الكث االتفاقي
قــد تفهمــوا أمهيــة حقــوق االطفــال 
ــن  ــر م ــم الكث ــت معه ــد ان حتدث ، بع
ــد  ــي ق ــم الت ــن أوضاعه ــات ع اجلمعي
تنتهــك بفعــل احلــروب والفقــر والظلــم 
، يوجــد يف مبنــى االمــم املتحــدة يف 
مــن  جمموعــة  ســويرسا  يف  جنيــف 
ــة  ــون يف اللجن ــن يعمل ــخاص الذي االش
ــد  ــدول القواع ــق ال ــل ان تطب ــن أج م
املذكــورة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل ، 

وعــى الــدول مــن حــن آلخــر ان تقــدم 
التقاريــر اىل اللجنــة ، وجيــب عــى الدول 
ان تســهل عــى مواطنيهــا قــراء التقاريــر 
ــل يف  ــد ويسء للطف ــو جي ــة ماه ومناقش
هــذا البلــد ، ويعمــل يف اللجنــة حلقــوق 
ــم  ــخصا ، وه ــر ش ــة ع ــال ثاني االطف
مــن جنســيات متعــددة وخمتصــن يف 
يقــرأون  واخلــراء   ، االطفــال  علــم 
تقاريــر الــدول ، يف بعــض االوقــات 
تــأيت مــن الدولــة الواحــدة تقاريــر كثــرة 
، ممكــن ان تكتــب اجلمعيــات العاملــة يف 
جمــال حقــوق الطفــل تقاريرهــا اخلاصــة 
ــالد ،  ــذه الب ــال يف ه ــع االطف ــن وض ع
كــا حتــرض جلنــة االمــم املتحــدة حلقــوق 
مــع  بعــد  مــا  اجتــاع يف  اىل  الطفــل 
ــة  ــون يف حكوم ــخاص يعمل ــوة أش دع
ــن  ــة ع ــم االجاب ــد ، وعليه ــك البل ذل
ــل  ــن اج ــا م ــوا هب ــي قام ــوات الت اخلط
االطفــال وعــن كيفيــة متكنهــم مــن 

ــل)47(  ــام باالفض القي
الديباجة :

 )) إن الــدول االطــراف يف هــذه االتفاقيــة 
ــد  ــدة ق ــم املتح ــر اىل ان االم ، ... إذ تش
أعلنــت يف االعــالن العاملــي حلقــوق 
االنســان ان للطفولــة احلــق يف رعايــة 
ومســاعدة خاصتــن ، واقتناعــا منهــا 
الوحــدة  باعتبارهــا   ، االرسة  بــأن 
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ــة  ــة الطبيعي ــع والبيئ ــية للمجتم االساس
لنمــو ورفاهيــة مجيــع أفرادهــا وبخاصــة 
احلايــة  تــوىل  أن  ينبغــي   ، االطفــال 
مــن  لتتمكــن  الالزمتــن  واملســاعدة 
بمســؤوليتها  الكامــل  االضطــالع 
ــل  ــأن الطف ــر ب ــع ، واذ تق ــل املجتم داخ
كــي ترتعــرع شــخصيته ترعرعــا كامــال 
ومتناســقا ينبغــي ان ينشــأ يف بيئــة عائليــة 
يف جــو مــن الســعادة واملحبــة والتفاهــم 

 .  )48(
))

مواد إتفاقية حقوق الطفل :
هنــاك )54( مــادة خمتلفــة يف إتفاقيــة 
الطفــل حيــث يمكــن ان نركــز عــى 
املــواد التــي ال تتعــارض ومبــادي ديننــا 
ــدون  ــن ان ت ــف . ويمك ــالم احلني االس

بإختصــار وتوضيــح لبعضهــا .
  املــادة االوىل / ألغــراض هــذه االتفاقية 
ــان مل  ــى كل انس ــل ع ــة طف ــق كلم ، تطل
يتجــاوز الثامنــة عــرة ، مــامل يبلــغ ســن 
ــون  ــب القان ــك بموج ــل ذل ــد قب الرش

املنطبــق عليــه)49( .
ــد  ــات القواع ــة /  ان اتفاقي ــادة الثاني امل
تشــمل مجيــع االطفــال . لــكل االطفــال 
ألحــد  حيــق  وال   ، القيمــة  نفــس 
ــل  ــة الطف ــز يف معامل ــتخدام التميي بأس
ــد  ــكل يسء ، وال توج ــه بش ، أي يعامل
أمهيــة للــون الطفــل ولــون بــرة أبويــه ، 

أوجنســه أو لغتــه أو معتقــده ، أو ســالمة 
ــرا كان  ــادي فق ــتواه امل ــمه ، أو مس جس
أم غنيــا ، كــا أكــدت االتفاقيــة عــى 
ان االضطهــاد يف املدرســة نــوع مــن 
ــج  ــك يف منه ــس ذل ــز)50( . ونلم التميي
قبــل  الســالم(   االمــام عــي )عليــه 
1400 عــام عندمــا كتــب عهــده اىل 
ــد  ــر فق ــن واله م ــرت ح ــك االش مال
كتــب لــه : )) واشــعر قلبــك الرمحــة 
ــم ،  ــف هب ــم واللط ــة هل ــة واملحب للرعي
والتكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم 
ــك يف  ــا أخ ل ــان إم ــم صنف ــم ، فإهن أكله

ــق ... (( ــك يف اخلل ــر ل ــا نظ ــن وإم الدي
ــاس  ــع الن ــمل مجي ــد يش ــذا العه )51( ، ه

ــم  ــم واطيافه ــن اعاره ــر ع ــض النظ بغ
واجناســهم  واعراقهــم  والواهنــم 
ومعتقداهتــم ، حيــث طلــب االمــام مــن 
ــاء يف  ــا ج ــاواة ك ــل باملس ــه العم عامل
حديــث الرســول االعظــم حممــد )صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم( )) ...  كلكــم آلدم 

. )52(
وآدم مــن تــراب ... ((

ــل  ــو أفض ــن ماه ــدث ع ــادة 3/ تتح امل
لالطفــال ، وعــى السياســين أصحــاب 
القــرار والدوائــر الرســمية ، واملحاكم أن 
يظهــروا أهنــم دائــا يفكــرون باالطفــال 
تتعلــق  افضــل  قــرارات  ويتخــذوا 

باالطفــال)53( .
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املــادة 5/ تتحــدث عــن ان الــدول عليها 
ان تعــي بــأن مســؤولية الطفــل تقــع 
عــى الوالديــن اللــذان عليهــا مســاعدة 

ــه)54( ــى حقوق ــل ع ــل يف ان حيص الطف
املــادة 6/ تتحــدث عــن حــق الطفــل يف 
احليــاة والتطــور ، وحــق احليــاة يعنــي ان 
حتافــظ الــدول جاهــدة عــى حياهتــم من 
ــة  ــروب وتوفرالرعاي ــاء احل ــل ، اثن القت
ــك  ــي ال تفت ــم ك ــة هل ــة واالدوي الصحي
هبــم االمــراض واألوبئــة ، أمــا حــق 
ــدول  ــر ال ــاه ان توف تطــور االطفــال معن
الرضوريــة   االشــياء  كل  االطفــال  اىل 
التــي تكفــل تطورهــم يف حياهتــم ، مثــل 
ــة  ــة الطبي ــن واالكل والرعاي ــر االم توف
اللعــب  ووســائل  الالئــق  والســكن 
ــا  ــد عليه ــد أك ــم)55( . وق ــر التعلي وتوف
االمــام عــي )عليــه الســالم( كــا ذكــرت 

ــابقا . ــك س ذل
املــادة 7 و8 / تتحــدث عــن حــق الطفل 
بــأن يعــرف مــن هــو ، ومعرفــة مــن هــم 
أبــواه ، كــا حيــق لــه ان حيمــل أســا لــه 

وان يكــون مواطنــا يف بلــد مــا)56( 
يســمح  ان  عــن  تتحــدث   /9 املــادة 
للطفــل ان يكــون مــع والــده ، اذا تفــرق 
ــوه  ــارة اب ــل زي ــق للطف ــدان ، وحي الوال
ــض  ــل يف بع ــن املفض ــن م ــه ، يمك وام
احلــاالت بــأن اليســكن الطفــل مــع 

والــداه ، مــررا ذلــك يف بعــض احلــاالت 
ــدان  ــد الوال ــل ألح ــزور الطف ــأن الي ب
ــرضب  ــد ي ــذا الوال ــون ه ــد يك ، الن ق
الطفــل او ال يســتطيع االهتــام بــه )57( ، 
وارى هنــا ان الطفــل قــد يصبــح مــردا 
ــن .  ــد االبوي ــة اح ــى بحضان اذا مل حي
ــل  ــق الطف ــن ح ــت ع ــادة 12/ حتدث امل
ــوره ،  ــير ام ــة تس ــن كيفي ــر ع يف التعب
وعــى البالغــن االســتاع اىل آراءه ، كــا 
ــمية  ــر الرس ــى الدوائ ــادة ع ــدت امل أك
ــال  ــتمعوا آلراء االطف ــم ان يس واملحاك
حــن اختــاذ قــرارات متعلقــة هبــم . 
فمثــال عــى املعلمــن يف املدرســة ان 
 ، يقــرروا  ان  قبــل  االطفــال  يســألوا 
ــة أن  وكذلــك عــى السياســين يف البلدي
ــرارا  ــذوا ق ــل ان يتخ ــم قب ــتمعوا هل يس

ــم)58( . ــق هب متعل
عــن  تتحــدث  و15  و14   13 املــادة 
حــق الطفــل يف التعبــر عــن رأيــه . 
ــق االداب  ــة وف ــر بحري ــه يف التفك وحق
االمــن  لصيانــة   ، والقانــون  العامــة 
ــام  ــة او النظ ــالمة العام ــي او الس الوطن
ــارك  ــة ،  وان يش ــة العام ــام والصح الع
االجتــاع  يف  وحريتــه  اجلمعيــات   يف 

. الســلمي)59( 
املــادة  16و17/ تتحــدث عــن حــق 
الطفــل يف احليــاة الشــخصية . وعــى 
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ــأن  ــن ب ــق للوالدي ــال : ال حي ــبيل املث س
أطفاهلــم  ويوميــات  رســائل  يقــرأوا 
ومــن حــق الطفــل قــراءة الصحــف 
اليوميــة اجليــدة والكتــب واحلصــول 
عــى املعلومــات بطــرق أخــرى كالراديو 
وتســتمر  واالنرتنيــت  والتلفزيــون 
بتريــع  الــدول  بالــزام   17 املــادة 
االفــالم  مــن  الطفــل  قانــون حيمــي 
ــذه  ــة)60( . أرى ان ه ــوص املؤذي والنص
املــادة التتالئــم واالداب االســالمية ، 
الن الطفــل جيــب ان يراقــب ويوجــه 
االســالمية  واالداب  التعاليــم  وفــق 
الــذي  هــذا  عرنــا  يف  خصوصــا   ،
ــة  ــالم املرئي ــائل االع ــه وس ــرت في انت
ــث  ــت ، حي ــي واالنرتني ــث الفضائ بالب
يقــوم االعــالم املعــادي لالســالم ببــث 
ــة  ــه الفضائي ــالل قنوات ــن خ ــمومه م س
ــة  ــه الصليبي ــن حروب ــت ، وش واالنرتني
ثقافيــه  برامــج  ترويــج  طريــق  عــن 
تبــث ســمومها ، وقــد يتأثــر الطفــل 
هبــا لعــدم اكتــال نضوجــه العقــي . وال 
يمكــن للــدول االســالمية الســيطرة عى 
ــع  ــت بتري ــي واالنرتني ــث الفضائ الب
ــع  ــالم واملواضي ــن االف ــد م ــون حي قان
ــع  ــد يتمت ــة اذا كان البل والصــور االباحي
ــن  ــط م ــه خلي ــي ، وفي ــام ديمقراط بنظ

القوميــات واملعتقــدات الدينيــة .

املــادة 18/ تتحــدث عــن املســؤولية 
املشــرتكة لالبويــن . وتلــزم االبويــن بــأن 
يفكــروا بــا هــو مناســب للطفــل ، وعى 
ــي  ــايل ك ــاعدة لاله ــم املس ــدول تقدي ال
يصبحــوا أبويــن جيديــن ، كــا ويمكــن 
ان تؤمــن الدولــة دار حضانــة جيــدة 
كمســاعدة هلــم عنــد ذهاهبــم للعمــل)61( 
. لكــن لــالم دور كبــر يف نشــأة الطفــل 
االم   : الشــاعر  قــال  نشــأة صحيحــة 
مدرســة إذا أعددهتــا   أعــددت شــعبا 

ــراق)62( . ــب االع طي
املــادة 19/ تتحــدث عــن محايــة الطفــل 
ــت  ــث الزم ــف االرسي ، حي ــن العن م
ــل  ــى العم ــة ع ــدول املوقع ــة ال االتفاقي
ــف االرسي يف  ــن العن ــل م ــة الطف حلاي
ــرض  ــد يتع ــذي ق ــف ال ــزل ، والعن املن
اليــه الطفــل مــن البالغــن أو ســوء 
عنايتهــم بــه ، وتتحــدث عــن ان االبوين 
ــول  ــن للكح ــوا متعاط ــن ان يكون ممك
واملخــدرات ممــا قــد يعــرض الطفــل اىل 

ــي)63( . ــتغالل اجلن االس
املــادة 20 و21 / تتحــدث عــن االطفال 
مــع  الســكن  اليســتطيعون  الذيــن 
ارسهــم ، والزمــت الــدول املوقعــة عــى 
تأمــن ســكن للطفــل لــدى ارسة أخــرى 
لــدى  الطفــل  يســكن  ان  ويفضــل   ،
اقاربــه ، كــا ويمكــن ان يرســل الطفــل 



132

حقوق الطفل يف أقوال اإلمام علي)عليه السالم(  / ويف بنود االتفاقية الدولية لألمم املتحدة 

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

ــى  ــي ، وع ــة للتبن ــة ثاني اىل ارسة يف دول
ــأن تقــرر  ــر الرســمية واملحاكــم ب الدوائ
ــه  ســكن الطفــل عــى مــا هــو أفضــل ل
. كــا حتدثــت املــادة )22( عــن االطفــال 
الالجئــن ، وحــث الــدول عــى تقديــم 
ــن  ــال القادم ــاعدة لالطف ــة واملس احلاي
ســواء بأنفســهم ولوحدهــم او القادمــن 
ــل  ــاعدة الطف ــب مس ــم ، وجي ــع أرسه م
ــم ، ويف  ــي جيده ــه ك ــل والدي ــذي ظ ال
حالــة تعــذر اجيادهــم جيــب تقديــم نفس 
ــن ال  ــال الذي ــة لالطف ــاعدة املقدم املس
ــا  ــم ، ك ــع أرسه ــكن م ــتطيعون الس يس
االطفــال  عــن   )25( املــادة  حتدثــت 
الذيــن ال يســكنون مــع أبوهيــم ، حيــث 
ألزمــت الدائــرة الرســمية املســؤولة عــن 
ــل  ــل حيص ــن ان الطف ــد م ــل التأك الطف
ــت  ــا حتدث ــالج . ك ــة والع ــى العناي ع
ــال يف  ــوق االطف ــن حق ــادة )24( ع امل
الرعايــة الصحيــة والطبيــة ، وحثــت 
ــعها  ــا بوس ــذل م ــة ان تب ــدول املوقع ال
ــة  ــل بصح ــون الطف ــك ويك ــر ذل لتوف
جيــدة ، كــا وجيــب تقديــم العنايــة 
احلوامــل  للنســاء  اجليــدة  الرعايــة  و 
وأمهــات االطفــال حديثــي الــوالدة 
، كــا وجيــب تعليــم االبويــن كيفيــة 
ــى  ــه ، وع ــام ب ــل واالهت ــام الطف إطع
الــدول الغنيــة مســاعدة الــدول الفقرة . 

امــا املــادة )26 و27( تتحــدث عــن حق 
ــدت  ــد أك ــان ، فق ــش بأم ــل بالعي الطف
ــون  ــايل ليك ــاعدة لاله ــم املس ــى تقدي ع
وضــع الطفــل جيــد ، حتــى وان كان 
ــن  ــرىض أو عاطل ــن أو م ــوان فقري االب
عــن العمــل ، امــا يف حالــة الوالــد الــذي 
ــه ان  ــن ل ــل فيمك ــع الطف ــكن م ال يس
ــكن  ــس واملس ــأكل وامللب ــن امل ــع ثم يدف
وامــور اخــرى حيتاجهــا الطفــل)64( ، أي 
ــاالت  ــدث يف ح ــذا حي ــه وه ــع نفقت يدف
ــض  ــه ، ويف بع ــع ام ــالق اذا كان م الط
احلــاالت تتــزوج االم وال يعيــش الطفــل 
عندهــا أومــوت الزوجــة ، وعــدم رغبــة 
الزوجــة الثانيــة يف رعايــة طفــل زوجهــا 
، ايــداع الطفــل لــدى احــدى االرس 

ــزوج . ــة لل القريب
ــق  ــن ح املــادة 28 و29 / تتحــدث ع
ــب  ــب ان يذه ــم . جي ــة والتعلي الدراس
يكــون  وان   ، املدرســة  اىل  االطفــال 
التعليــم جمانــا كــي يســتطيع الكثــر 
مــن االطفــال الذهــاب اىل املــدارس 
الثانويــة ، كــا ان لــكل طفــل احلــق 
بأفضــل شــكل وهتيئــة  يتطــور  ان  يف 
ــاة البالغــن ، وجيــب اعطــاء  الطفــل حلي
الطفــل دروســا عــن حقــوق االنســان ، 
وتعليمــه االهتــام بالطبيعــة . امــا املــادة 
)30( فتتحــدث عــن االطفــال التابعــن 
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االصليــة  الشــعوب  أو  لالقليــات 
شــعب  الســويد  يف  يوجــد  حيــث   ،
الســامي وفنلنديــوا الســويد وســكان 
ــؤالء  ــود ، ه ــر واليه ــدال والغج تورني
لدهيــم احلــق يف لغتهــم ومعتقداهتــم 
ــدث  ــادة )31( تتح ــا امل ــم . ام وثقافته
ــة  ــب والراح ــل يف اللع ــق الطف ــن ح ع
يف وقــت الفــراغ . امــا املــواد )32 و 
33 و34 ( تتحــدث عــن عــن محايــة 
ــه  ــرة ومحايت ــال اخلط ــن االع ــل م الطف
مــن املــواد املخــدرة ، كذلــك محايتــه مــن 
ــس  ــة اجلن ــى ممارس ــن ع ــار البالغ اجب
معهــم او ممارســة البغــاء)65( ، امــا املــادة 
ــل  ــة الطف ــن محاي ــدث ع )35 و 36 تتح
ــة ،  ــواع االســتغالالت املمكن مــن كل ان
كبيعــه اىل املصنــع للعمــل فيــه واختطافــه 
مــن ارستــه لبيعــه اىل ارسة أخــرى ، امــا 
محايــة  عــن  تتحــدث   ،  )37( املــادة 
االطفــال مــن عقوبــة االعــدام والســجن 
ــل  ــق الطف ــع ح ــب ، م ــد والتعذي املؤب
ــي  ــن حمام ــاعدة م ــى مس ــول ع يف احلص
وال   ، عنــه  للدفــاع  بالقوانــن  ملــم 
ــجونن  ــال املس ــة االطف ــمح بمعامل يس
بزجهــم  يســمح  وال   ، يسء  بشــكل 
هلــم  ويســمح  البالغــن  ســجون  يف 
ــائل  ــال الرس ــة وارس ــارات االرسي بالزي
ــدم  ــن ع ــدث ع ــادة )38( فتتح ــا امل . ام

الســاح لالطفــال ان يكونــوا جنــودا)66( 
ــدث  ــي تتح ــواد )39 و54 ( فه ــا امل ، ام
ــن  ــال الذي ــاعدة االطف ــة مس ــن كيفي ع
حيــاة  ليحيــوا  لالســتغالل  تعرضــوا 
ــال  ــن االطف ــدث ع ــا تتح ــة ، ك طبيعي
يعاملــوا  ان  جرائــم  يف  هبــم  املشــتبه 
ــة  ــى حماكم ــوا ع ــد وحيصل ــكل جي بش
عادلــة ، وغرهــا من املــواد االخــرى)67( 

.
ــوق  ــة حق ــت اتفاقي ــي خرق ــدول الت ال

ــل : الطف
اململكة العربية السعودية 

لقــد أدانــت جلنــة حقــوق الطفــل ، 
ان  بعــد  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
اســتعرضت اللجنــة معاملــة اململكــة 
ــون  ــة يف كان لالطفــال بموجــب االتفاقي
ــعودية  ــة الس ــاين 2005)68( م احلكوم الث
ــى  ــدام ع ــة االع ــا عقوب ــدة لفرضه بش
االحــداث ، ووصفتهــا بأهنــا  انتهــاك 
ــت  ــية واعرب ــوق االساس ــر للحق خط
الســلطة  ازاء  البالــغ  قلقهــا  عــن 
التقديريــة التــي يتمتــع هبــا القضــاة 
ملعلجــة االحــداث كراشــدين ، وذكــرت 
احلكومــة الســعودية يف تقريرهــا ســنة 
2004 بأهنــا ال تفــرض أبــدا عقوبــة 
ــل  ــن تق ــخاص الذي ــى االش ــدام ع االع
ــرتف  ــام )69( ، واع ــن 18 ع ــم ع اعاره
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الحــق  وقــت  يف  احلكومــي  الوفــد 
ــة  ــق عقوب ــن ان يطب ــايض يمك ــأن الق ب
االعــدام عنــد البــت فيــا اذا كان املتهــم 
قــد بلــغ اغلبيتــة اداناتــه بــرف النظــر 
ــاء  ــخص او اثن ــي للش ــر الفع ــن العم ع

االجــراءات املقــررة . 
اخلامتة

   بعــد االنتهــاء مــن البحــث توصلنــا اىل 
النتائــج التاليــة :

1ـ يعتــر حــق احليــاة مــن احلقــوق 
االساســية التــي ركــز عليهــا القــرآن 
ــي  ــام ع ــة واالم ــنة النبوي ــم والس الكري

بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( .
2ـ بالنظــر لعــدم قــدرة الطفــل عــى 
ــه  ــا ل ــي كفله ــه ، الت ــن حقوق ــاع ع الدف
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ، حرص 
ــاع  ــه الســالم( يف الدف االمــام عــي )علي
هــن حقــوق االطفــال مــن اجلانــب 

الســيايس والقانــوين .
ــالم(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــث االم 3ـ ح
ــن  ــة الذي ــات احلكومي ــكام واملؤسس احل
ــوان  ــه  ، واالب ســبقوه ويف عهــد حكومت
ــال وان  ــع االطف ــل م ــنوا التعام ان حيس
جيــدة  رعايــة  عــى  منهــم  حيصلــوا 
يصبحــوا  ان  أجــل  مــن  متســاوية 
عنــارص فاعلــة ومنتجــة يف بنــاء املجتمــع 

مســتقبال .

ــالم( ــه الس ــي  )علي ــام ع ــز االم 4ـ رك
يف بعــض أقوالــه عــى االبويــن ، ووفــق 
ــالمية  ــة االس ــن الريع ــة ع ــة نابع رؤي
واحلضاريــة ان حيســنوا يف تربيــة وتأديــب 
االطفــال مــع اختيــار اســاء هلــم تتالئــم 
ــرج  ــث اليتح ــام بحي ــذوق الع ــع ال م

ــتقبال . ــل مس ــا الطف منه
ــادة  ــدة )54( م ــم املتح ــذت االم 5ـ اخت
تصــب يف الدفــاع عــن حقــوق االطفــال 
ــا  ــل هب ــة بالعم ــدول املوقع ــت ال والزم
اللجنــة  اىل  تقريــرا دوريــا  ، وتقديــم 
ــول  ــف  ح ــا يف جني ــن قبله ــكلة م املش
ــع  ــى ارض الواق ــد ع ــا نج ــك ، لكنن ذل
ــى  ــة ع ــدول املوقع ــن ال ــض م ان البع
االتفاقيــة تنتهــك حقــوق االطفــال ، 
ومل تتخــذ االمــم املتحــدة ايــة اجــراءات 
ــدة  ــم املتح ــي ان االم ــا يوح ــا ، مم ضده
 ، االطفــال  محايــة  عــى  قــادرة  غــر 
ــالم(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا كان االم ك
ــك .   ــك ذل ــن ينته ــبة م ــدى ملحاس يتص
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اهلوامش :
ــام  ــن كالم اإلم ــْم م ــم ، احِلك ــر ، كاظ )1( مدي
ــالم( ، )ط1،  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر املؤمن أم
التابعــة  والنــر  الطبــع  مؤسســة  النــارش: 
لإلســتانة الرضويــة املقدســة ، 1417هـــ( ، 
حقــوق   ، غســان   ، الســعد  ؛  ص537  ج2، 
اإلنســان عنــد االمــام عــي بــن أيب طالــب 
)عليــه الســالم( رؤيــة علميــة ، )ط2، بغــداد ، 

. ص270   ، م(   2008
)2( سورة النساء ، اآلية  )6( .

)3( فضــل اهلل ، الســيد حممــد حســن ، كتــاب 
ــارش:  ــايض ، ) الن ــادل الق ــداد : ع ــدوة ، اع الن

دار املــالك ، ال.ت( ، ج1 ، ص671 .
)4( احلكيــم ، عبــد اهلــادي ، الفتــاوى امليــرسة 
ــة اهلل العظمــى الســيد  ) مــن فتــاوى ســاحة آي
 ، )النجــف   ،  ) السيســتاين  احلســيني  عــي 

مؤسســة اهلــادي ، د.ت(  ، ص12 .
)5( الريــف الــريض ، أبــو احلســن حممــد 
بــن احلســن بــن موســى )ت:406هـــ( ، هنــج 
البالغــة ، تعليــق وفهرســة : صبحــي الصالــح 
ــان ، النــارش: مؤسســة  ــق: فــارس تريزي ، حتقي
ــران ، 1380هـــ( ، ص376 . ــرة ، اي دار اهلج

)6(  احلــر العامــي ، الشــيخ حممــد بــن احلســن 
)ت: 1104هـــ( ، وســائل الشــيعة اىل حتصيــل 
حممــد  الشــيخ  حتقيــق:   ، الريعــة  مســائل 
الــرازي تعليــق : الشــيخ أيب احلســن الشــعراين  
، )النــارش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب ، بــروت 
 ، الريشــهري   ؛   183 ص   ، ج15   ، ال.ت(   ،
حممــد ، ميــزان احلكمــة ، حتقيــق : دار احلديــث 
النــارش : دار احلديــث ، ال. ت ( ، ج3 ،   ( ،

. ص2056 

الســالم(  )7( خطــب اإلمــام عــي )عليــه 
ــق: الشــيخ  )ت:40هـــ( ، هنــج البالغــة ، حتقي
ــم ،  ــة ، ق ــة النهض ــدة ، )ط1 ، مطبع ــد عب حمم
ال.ت(  ، ج1 ، ص143 ؛ إبــن ايب احلديــد )ت: 
656 هـــ( ، رشح هنــج البالغــة ، حتقيــق: حممــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم ، ) النــارش: مؤسســة 
إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع ( ، ج6 
ــر ،  ــد باق ــيخ حمم ــي ، الش ، ص269 ؛ املجل
ــة  ــار األئم ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن بح
األطهــار ، حتقيــق: عــي أكــر الغفــاري ، ) ط3 
، النــارش: دار إحيــاء  الــرتاث العــريب ، بــروت 

. ، 1983م( ، ج74 ، ص427 
أيب  الديــن  االمــام جمــد   ، األثــر  )8( إبــن 
ــزري )ت:  ــد اجل ــن حمم ــارك ب ــعادات املب الس
630هـــ( ، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر 
، حتقيــق: طاهــر أمحــد الــزاوي ، حممــود حممــد 
الطناجــي ، )ط4، النارش: مؤسســة إســاعيليان 
للطباعــة والنــر والتوزيــع ، قــم ، 1364 ش ( 

ص483.  ج2،   ،
)9( ابــن أيب احلديــد ، رشح هنــج البالغــة ، 

. ص343   ، ج20 
ــام  ــد االم ــان عن ــوق االنس ــعد ، حق )10( الس

ــالم( ، ص270 . ــه الس ــي )علي ع
)11( الواســطي ، كايف الديــن أبــو احلســن عــي 
بــن حممــد الليثــي )ت: يف القــرن  6 هـــ( ، عيون 
احلكــم واملواعــظ ، حتقيــق: حســن احلســيني ، 
)النــارش: دار احلديــث ، قــم ، 1376هـــ( ، 

. ص179 
ــام  ــد االم ــان عن ــوق االنس ــعد ، حق )12( الس

ــالم( ، ص269 . ــه الس ــي )علي ع
)13( خطــب اإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
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، هنــج البالغــة ، ج2 ، ص157 ؛ الســعد ، 
حقــوق االنســان عنــد االمــام عــي )عليــه 

. ص170   ، ص169   ، الســالم( 
)14( املجلــي ، بحار االنــوار ، ج4 ، ص266 
ــب  ــي ، عجائ ــن العام ــيد حمس ــن ، الس ؛ األم
ــب  ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــكام أم أح
)عليــه الســالم( ، حتقيــق: فــارس حســون 
ــر ، 2006 م ( ،  ــة الكوث ــم ، )ط1 ، مطبع كري

. ص172 
ــد  ــر حمم ــو جعف ــي ، أب ــس احل ــن إدري )15( اب
بــن منصــور بــن أمحــد )ت: 598هـــ( ، كتــاب 
ــق:  ــاوي ، حتقي ــر الفت ــاوي لتحري ــر احل الرسائ
جلنــة التحقيــق ، )ط2 ، مطبعــة مؤسســة النــر 
؛  ص418   ، ج3   ، 1410هـــ(   ، االســالمي 
مرواريــد ، عــي أصغــر ، سلســلة الينابيــع 
الفقهيــة )ط1، النــارش : دار الــرتاث والــدار 
 ، ج25   ،  ) 1990م   ، بــروت   ، االســالمية 

. ص382 
)16( األمــن ، عجائــب أحــكام أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســالم( ، ص172 ؛ التســرتي ، حممــد 
تقــي ، قضــاء أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب 
طالــب )عليــه الســالم( ، ) النــارش : دار الرتبيــة 
ــداد ، ال.ت ( ، ص36 .  ــر ، بغ ــة والن للطباع

)17(  سورة اإلرساء ، اآلية  )33( .
ــه  )18( التســرتي ، قضــاء أمــر املؤمنــن )علي

ــالم( ، ص65 . الس
)19( األمــن ، عجائــب أحــكام أمــر املؤمنــن 

)عليــه الســالم( ، ص168 .
)20( القائمــي ، عــي  ، األرسة ومتطلبــات 
دار  النــارش:   (  ، البيــان  ترمجــة   ، االطفــال 
النبــالء ، بــروت ، 1996م ( ، ص68 ؛ الســعد 

ــه  ــي )علي ــام ع ــد االم ــان عن ــوق االنس ، حق
. ص272   ، ص271   ، الســالم( 

الكركــي ، الشــيخ عــي بــن احلســن   )21(
رشح  يف  املقاصــد  جامــع   ، )ت:940هـــ( 
  ــت ــة آل البي ــق : مؤسس ــد ، حتقي القواع
ــم ،  ــر ، ق ــة مه ــرتاث ، )ط1 ، مطبع ــاء ال إلحي
 ، البحــراين  ؛  ص208   ، ج12   ، 1411هـــ( 
الشــيخ يوســف )ت: 1186هـــ( ، احلدائــق 
النــارضة يف أحــكام العــرتة الطاهــرة ، ) ط1 
ــة  ــالمي التابع ــر االس ــة الن ــارش : مؤسس ، الن
ــة ، 1409هـــ(  ــم املرف ــن بق ــة املدرس جلاع
ــد  ــيخ حمم ــري ، الش ، ج25 ، ص71 ؛ اجلواه
حســن النجفــي )ت : 1266هـــ( ، جواهــر 
الــكالم يف رشح رشائــع االســالم ، حتقيــق 
 : تصحيــح   / القوجــاين  حممــود   : وتعليــق 
الســيد إبراهيــم امليانجــي ، ) ط2 ، مطبعــة آيــرا 

. ص283   ، ج31   ، 1366هـــ(   ،
ــام  ــد االم ــان عن ــوق االنس ــعد ، حق )22( الس

ــش ص272 .  ــي  ، هام ع
بــن  احلســن  الديــن  مجــال   ، احلــي    )23(
يوســف بــن عــي املطهــر )ت : 726هـــ( ، 
ــة  ــة الرضوي ــارش : املكتب ــاء ، ) الن ــرة الفقه تذك
 ، ج2   ، ال.ت(   ، اجلعفريــة  اآلثــار  إلحيــاء 
ــيعة ،  ــائل الش ــي ، وس ــر العام ص627 ؛ احل

. ص188   ، ج15 
)24( احلي  ، تذكرة الفقهاء ، ج2 ، ص627.

ــام  ــد االم ــان عن ــوق االنس ــعد ، حق )25( الس
ــالم( ، ص272 . ــه الس ــي )علي ع

)26(  الواسطي ، عيون احلكم ، ص487 .
)27( الواسطي ، عيون احلكم ، ص487 .

ــام  ــد االم ــان عن ــوق االنس ــعد ، حق )28( الس
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ــالم( ، ص275 . ــه الس ــي )علي ع
)29( إبــن بابويــه ، عــي )ت : 329هـــ( ، فقــه 
  الرضــا ، حتقيــق : مؤسســة آل البيــت
إلحيــاء الــرتاث ـ  قــم املرفــة ، )ط1 ، النارش : 
املؤمتــر العلمــي لإلمــام الرضــا )عليــه الســالم( 
ـ مشــهد املقدســة ، 1406 هـــ( ، ص336 ؛ 
الصــدوق ، أيب جعفــر حممــد بــن عــي بــن 
احلســن )ت : 381هـــ( ، األمــايل ، حتقيــق 
مؤسســة  ـ  االســالمية  الدراســات  قســم   :
ــة  ــز الطباع ــارش: مرك ــم ، )ط1 ، الن ــة ـ ق البعث
 ، 1417هـــ(   ، البعثــة  مؤسســة  يف  والنــر 
ص363 ؛ الصــدوق ، ثــواب االعــال وعقــاب 
االعــال ، تقديــم : الســيد حممــد مهــدي الســيد 
حســن اخلرســان ، ) ط2 ، مطبعــة أمــر ، قــم ، 

. ص168   ،  ) 1368ش 
ــة ،  ــج البالغ ــد ، رشح هن ــن أيب احلدي )30( اب
ج19 ، ص365 ؛ األعرجــي ، عبــد األمــر 
ــان  ــوق االنس ــي حلق ــور التارخي ــى ، التط عيس
التميمــي   : النــارش  )ط1،   ، والديمقراطيــة 
للنــر والتوزيــع ، النجــف االرشف ، 2016م( 

. ص60   ،
ــد  ــان عن ــوق اإلنس ــعد ، حق ــر : الس )31( ينظ
 ، ص275   ، الســالم(  )عليــه  عــي  اإلمــام 

. ص276 
)32( ابــن أيب احلديــد ، رشح هنــج البالغــة 
التطــور   ، األعرجــي  ؛  ص365   ، ج19   ،

. ص60   ، االنســان  حلقــوق  التارخيــي 
)33( ابــن فهــد احلــي ، أمحــد )ت : 841هـــ( 
ــح  ــاعي ، تصحي ــاح الس ــي ونج ــدة الداع ، ع
ــة  ــارش : مكتب ــي ، ) الن ــدي القم ــد املوح : أمح
ــي ،  ــم ، ال.ت ( ، ص79 ؛ املجل ــداين ، ق وج

بحــار األنــوار ، ج101 ، ص99 .
سورة التحريم ، اآلية )6( .  )34(

إبــن قدامــة ، موفــق الديــن أيب حممــد   )35(
عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود )ت : 630هـــ( 
العــريب  الكتــاب  دار   : النــارش   (  ، املغنــى   ،
( ، ج8  بــروت ، ال.ت   ، للنــر والتوزيــع 
، ص164 ؛ ابــن قدامــة املقــديس ، شــمس 
ــر  ــن أيب عم ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــن أيب الف الدي
حممــد بــن أمحــد )ت : 682هـــ( ، الــرح 
الكبــر ، ) النــارش : دار الكتــاب العــريب للنــر 
والتوزيــع ، بــروت ، ال.ت ( ، ج8 ، ص169 ؛ 
الســمعاين ، أيب ســعيد عبــد الكريــم بــن حممــد 
ــي )ت : 562هـــ( ، أدب  ــور التميم ــن منص ب
اإلمــالء واإلســتمالء ، رشح ومراجعــة : ســعيد 
حممــد اللحــام ، بــإرشاف : مكتــب الدراســات 
والبحــوث االســالمية ، ) ط1، النــارش : مكتبــة 

اهلــالل ، بــروت ، 1989م ( ، ص6 . 
ــالم( ،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــب االم )36( خط

هنــج البالغــة ، ج2 ، ص91 . 
ــالم( ،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــب االم )37( خط

هنــج البالغــة ، ج2 ، ص91 ، ص92 .
ــالم( ،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــب االم )38( خط

هنــج البالغــة ، ج2 ، ص92 .
ــة ،  ــج البالغ ــد ، رشح هن ــن ايب احلدي )39( اب

 . ص267   ، ج20 
)40( األمــن ، الســيد حمســن العامــي ، أعيــان 
ــن ،  ــن األم ــج : حس ــق  وختري ــيعة ، حتقي الش
)النــارش : دار التعــارف للمطبوعــات ، بــروت 

، 1983م ( ، ج10 ، ص392 .
ــة  ــن عبقري ــح م ــدي ، مالم ــة ، مه )41( حمبوب
ــة  ــالم( ، )ط2، مطبع ــه الس ــي )علي ــام ع االم
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ص226   ،  ) 1967م   ، بغــداد   ، االرشــاد 
؛ الســعد ، حقــوق االنســان عنــد االمــام عــي 

)عليــه الســالم( ، ص276 .
)42( فضل اهلل ، دنيا الطفل  ، ص19 .

ــة ،  ــج البالغ ــد ، رشح هن ــن أيب احلدي )43( اب
. ص343   ، ج20 

ــام  ــد االم ــان عن ــوق االنس ــعد ، حق )44( الس
ــالم( ، ص279 . ــه الس ــي )علي ع

)45( املصدر نفسه ، ص279 .
)46( ابــن فهــد احلــي ، عــدة الداعــي ، ص79 
؛ املجلــي ، بحــار االنــوار ، ج101 ، ص99 .

ــوق  ــة حق ــن إتفاقي ــب ع ــول ، كتي )47( جمه
ــط ، ال.ت( ، ص3 ، ص25 . ــل ، ) ال.م الطف
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )48( جمه

الطفــل ، ص1 .
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )49( جمه

الطفــل ، ص7 ،  ص40 .
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )50( جمه

الطفــل ، ص7 .
)51( خطــب االمــام عــي )عليــه الســالم( 
، هنــج البالغــة ، ج3 ، ص84 ؛ ابــن شــعبة 
ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــد احلس ــو حمم ــراين ، أب احل
حتــف   ،  )  4 القــرن  أعــالم  )مــن  احلســن 
العقــول عــن آل الرســول )صــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم( ، تصحيــح وتعليــق : عــي اكــر 
الغفــاري ، )ط2، النــارش : مؤسســة النــر 
االســالمي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم 

. ص127   ، 1404هـــ(   ، املرفــة 
ــول ،  ــف العق ــراين ، حت ــعبة احل ــن ش )52(  اب
ص34 ؛ الصــدر ، الســيد حممد باقــر ، إقتصادنا 
ــرع  ــالمي ـ ف ــالم االس ــب االع ــق : مكت ، حتقي

خراســان ، )ط2 ، مطبعــة مكتــب االعــالم 
االســالمي ، 1425هـــ ( ، ص327 .

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )53( جمه
الطفــل ، ص7 .

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )54( جمه
الطفــل ، ص11

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )55( جمه
الطفــل ، ص9 .

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )56( جمه
ص11.  ، الطفــل 

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )57( جمه
الطفــل ، ص11 .

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )58(  جمه
الطفــل ، ص9 .

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )59( جمه
الطفــل ، ص13 .

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )60( جمه
الطفــل ، ص13 .

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )61( جمه
الطفــل ، ص13 .

الســيد   احلــاج   ، الكلبايــكاين   : )62( ينظــر 
حممــد رضــا ، الــدر املنضــود يف احــكام احلــدود 
، )ط1 ، مطبعــة رشف ، قم املقدســة ، 1414هـ 

( ، ج2 ، ص416 .
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )63( جمه

ص17.  ، ص15   ، الطفــل 
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )64( جمه

ص17.  ، الطفــل 
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )65( جمه

الطفــل ، ص19 .
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )66( جمه
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الطفــل ، ص21 .
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــب ع ــول ، كتي )67( جمه

الطفــل ، ص23 .
ــع  ــى موق ــة ع ــخة حمفوظ )UNTC  )68 نس

ــن . ــاك مش واي ب
(69) http: pantheon . hrw . org 
– legacy – english – docs – 2006 
-01 – 29 – saudia 12546 . htm      

املصادر :
القرآن الكريم 

ابــن األثــر ، االمــام جمــد الديــن أيب الســعادات 
املبــارك بــن حممــد اجلــزري )ت: 630هـ( ، 

1ـ النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ، حتقيــق: 
طاهــر أمحــد الــزاوي ، حممــود حممــد الطناجــي 
ــة  ــاعيليان للطباع ــة إس ــارش: مؤسس )ط4، الن

والنــر والتوزيــع ، قــم ، 1364 ش ( .
ــن  ــد ب ــر حمم ــو جعف ــي ، أب ــس احل ــن إدري اب

ــد )ت: 598هـــ( ، ــن أمح ــور ب منص
   2ـ كتــاب الرسائــر احلــاوي لتحريــر الفتــاوي 
مطبعــة   ، )ط2   ، التحقيــق  جلنــة  حتقيــق:   ،

ــالمي ، 1410هـــ( . ــر االس ــة الن مؤسس
ابن بابويه ، عي )ت : 329هـ( ،

   3ـ فقــه الرضــا ، حتقيــق : مؤسســة آل البيــت 
ــة ، )ط1 ،  ــم املرف ــرتاث ـ  ق ــاء ال  إلحي
النــارش : املؤمتــر العلمــي لإلمــام الرضــا )عليــه 

الســالم( ـ مشــهد املقدســة ، 1406 هـــ( .
إبن ايب احلديد )ت: 656 هـ( ،

حممــد  حتقيــق:   ، البالغــة  هنــج  رشح  4ـ     
أبــو الفضــل إبراهيــم ، ) النــارش: مؤسســة 
إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع ( .

احلــي ، مجــال الديــن احلســن بــن يوســف بــن 
عــي املطهــر )ت : 726هـــ( ،

املكتبــة   : النــارش   (  ، الفقهــاء  تذكــرة  5ـ     
ــة ، ال.ت( . ــار اجلعفري ــاء اآلث ــة إلحي الرضوي
خطــب االمــام عــي )عليــه الســالم( )ت: 

40هـــ( ، 
   6ـ هنــج البالغــة ، حتقيــق: الشــيخ حممــد 
عبــدة ، )ط1 ، مطبعــة النهضــة ، قــم ، ال.ت( .
الســمعاين ، أيب ســعيد عبــد الكريــم بــن حممــد 

بــن منصــور التميمــي )ت : 562هـــ( .
رشح   ، واإلســتمالء  اإلمــالء  أدب  7ـ     
ــإرشاف  ــام ، ب ــد اللح ــعيد حمم ــة : س ومراجع
: مكتــب الدراســات والبحــوث االســالمية 
، ) ط1، النــارش : مكتبــة اهلــالل ، بــروت ، 

.  ) 1989م 
الريــف الــريض ، أبــو احلســن حممــد بــن 

ــى )ت:406هـــ( ، ــن موس ــن ب احلس
   8ـ هنــج البالغــة ، تعليــق وفهرســة : صبحــي 
ــان ، النــارش:  الصالــح ، حتقيــق: فــارس تريزي

مؤسســة دار اهلجــرة ، ايــران ، 1380هـــ( .
ــن  ــن ب ــد احلس ــو حمم ــراين ، أب ــعبة احل ــن ش اب

ــرن 4 ( ، ــالم الق ــن أع ــن )م ــن احلس ــي ب ع
ــى  ــول )ص ــن آل الرس ــول ع ــف العق    9ـ حت
ــق :  ــح وتعلي ــلم( ، تصحي ــه وس ــه وآل اهلل علي
عــي اكــر الغفــاري ، )ط2، النــارش : مؤسســة 
ــن  ــة املدرس ــة جلاع ــالمي التابع ــر االس الن

بقــم املرفــة ، 1404هـــ( .
الصــدوق ، أيب جعفــر حممــد بــن عــي بــن 

، : 381هـــ(  احلســن )ت 
   10ـ األمــايل ، حتقيــق : قســم الدراســات 
االســالمية ـ مؤسســة البعثــة ـ قــم ، )ط1 ، 
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ــة  ــر يف مؤسس ــة والن ــز الطباع ــارش: مرك الن
ــة ، 1417هـــ( . البعث

11ـ ثــواب االعــال وعقــاب االعــال ،     
ــن  ــيد حس ــدي الس ــد مه ــيد حمم ــم : الس تقدي
 ، قــم   ، أمــر  مطبعــة   ، ط2   (  ، اخلرســان 

.  ) 1368ش 
ابن فهد احلي ، أمحد )ت : 841هـ( ،

 ، الســاعي  ونجــاح  الداعــي  عــدة  12ـ     
ــارش  ــي ، ) الن ــدي القم ــد املوح ــح : أمح تصحي

: مكتبــة وجــداين ، قــم ، ال.ت ( .
ابــن قدامــة املقــديس ، شــمس الديــن أيب الفرج 
عبــد الرمحــن بــن أيب عمــر حممــد بــن أمحــد )ت 

: 682هـ( ،
   13ـ الــرح الكبــر ، ) النــارش : دار الكتــاب 

العــريب للنــر والتوزيــع ، بــروت ، ال.ت ( .
ــد اهلل  ــن أيب حممــد عب ــن قدامــة ، موفــق الدي اب

بــن أمحــد بــن حممــود )ت : 630هـــ( ،
   14ـ املغنــى ، ) النــارش : دار الكتــاب العــريب 

للنــر والتوزيــع ، بــروت ، ال.ت ( .
احلســن  بــن  عــي  الشــيخ   ، الكركــي 

، )ت:940هـــ( 
   15ـ جامــع املقاصــد يف رشح القواعــد ، حتقيق 
ــرتاث ،  ــاء ال ــت  إلحي ــة آل البي : مؤسس

)ط1 ، مطبعــة مهــر ، قــم ، 1411هـ( .
ــن  ــو احلســن عــي ب ــن أب الواســطي ، كايف الدي

حممــد الليثــي )ت: يف القــرن  6 هـــ( ،
حتقيــق:   ، واملواعــظ  احلكــم  عيــون  16ـ     
حســن احلســيني ، )النــارش: دار احلديــث ، قــم 

، 1376هـــ( .
املراجع :

األعرجي ، عبد االمر عيسى ،

التارخيــي حلقــوق االنســان  التطــور  17ـ     
التميمــي   : النــارش  )ط1،   ، والديمقراطيــة 
للنــر والتوزيــع ، النجــف االرشف ، 2016م 

.  )
األمن ، السيد حمسن العامي ،

   18ـ عجائــب أحــكام أمــر املؤمنــن عــي بــن 
ــارس  ــق: ف ــالم( ، حتقي ــه الس ــب )علي أيب طال
 ، الكوثــر  مطبعــة   ، )ط1   ، كريــم  حســون 

. ) م   2006
   19ـ أعيــان الشــيعة ، حتقيــق  وختريج : حســن 
األمــن ، )النــارش : دار التعــارف للمطبوعــات 

، بــروت ، 1983م ( .
البحراين ، الشيخ يوسف ،

   20ـ احلدائــق النــارضة يف أحــكام العــرتة 
الطاهــرة ، ) ط1 ، النــارش : مؤسســة النــر 
االســالمي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم 

ــة ، 1409هـــ( . املرف
التسرتي ، حممد تقي ،

21ـ قضــاء أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب     
طالــب )عليــه الســالم( ، ) النــارش : دار الرتبيــة 

للطباعــة والنــر ، بغــداد ، ال.ت ( .
اجلواهري ، الشيخ حممد حسن النجفي ،

رشائــع  رشح  يف  الــكالم  جواهــر  22ـ     
االســالم ، حتقيــق وتعليــق : حممــود القوجــاين 
/ تصحيــح : الســيد إبراهيــم امليانجــي ، ) ط2 

ــرا ، 1366هـــ( . ــة آي ، مطبع
احلر العامي ، الشيخ حممد بن احلسن ،

   23ـ وســائل الشــيعة اىل حتصيــل مســائل 
الــرازي  الشــيخ حممــد  الريعــة ، حتقيــق: 
 ، الشــعراين   احلســن  أيب  الشــيخ   : تعليــق 
ــاء الــرتاث العــريب ، بــروت  )النــارش: دار إحي
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. ال.ت(   ،
احلكيم ، عبد اهلادي ،

ــاحة  ــاوى س ــن فت ــرسة ) م ــاوى املي    24ـ الفت
احلســيني  عــي  الســيد  العظمــى  اهلل  آيــة 
ــادي ،  ــة اهل ــف ، مؤسس ــتاين ( ، )النج السيس

. د.ت( 
الريشهري ، حممد ،

   25ـ ميــزان احلكمــة ، حتقيــق : دار احلديــث ، 
) النــارش : دار احلديــث ، ال. ت ( .

السعد ، غسان ،
   26ـ حقــوق اإلنســان عنــد االمــام عــي بــن 
أيب طالــب )عليــه الســالم( رؤيــة علميــة ، 

)ط2، بغــداد ، 2008 م( .
الصدر ، السيد حممد باقر ، 

   27ـ إقتصادنــا ، حتقيــق : مكتــب االعــالم 
ــة  ــان ، )ط2 ، مطبع ــرع خراس ــالمي ـ ف االس

ــالمي ، 1425هـــ ( . ــالم االس ــب االع مكت
فضل اهلل ، السيد حممد حسن ،

28ـ كتــاب النــدوة ، اعــداد : عــادل القــايض ، 
) النــارش: دار املــالك ، ال.ت( .

القائمي ، عي ، 
   29ـ األرسة ومتطلبــات االطفــال ، ترمجــة 
 ، ، بــروت  النبــالء  النــارش: دار   ( ، البيــان 

.  ) 1996م 
الكلبايكاين ، احلاج السيد  حممد رضا ،

   30ـ الــدر املنضــود يف احــكام احلــدود ، )ط1 
، مطبعــة رشف ، قــم املقدســة ، 1414هـ ( .

املجلي ، الشيخ حممد باقر ، 
ــار  ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن    31ـ بح
األئمــة األطهــار ، حتقيــق: عــي أكــر الغفــاري 
، ) ط3 ، النــارش: دار إحيــاء  الــرتاث العــريب ، 

ــروت ، 1983م( . ب
جمهول ،

ــل ، )  ــوق الطف ــة حق ــن إتفاقي ــب ع    32ـ كتي
ــط ، ال.ت( . ال.م

حمبوبة ، مهدي ،
   33ـ  مالمــح مــن عبقريــة االمــام عــي )عليــه 
ــداد ،  ــاد ، بغ ــة االرش ــالم( ، )ط2، مطبع الس

1967م ( .
مدير ، كاظم ، 

   34ـ احِلكــْم مــن كالم اإلمــام أمــر املؤمنــن 
عــي )عليــه الســالم( ، )ط1، النــارش: مؤسســة 
الطبــع والنــر التابعــة لإلســتانة الرضويــة 

املقدســة ، 1417هـــ( .
مرواريد ، عي أصغر ،

ــارش  ــة )ط1، الن ــع الفقهي ــلة الينابي    35ـ سلس
ــروت ،  ــالمية ، ب ــدار االس ــرتاث وال : دار ال

.  ) 1990م 
املواقع االلكرتونية 

 36ـ UNTC  نســخة حمفوظــة يف 25 ينايــر 
ــن . ــاك مش ــع واي ب ــى موق 2018 ع

 – http: pantheon . hrw . org  ـ37 
legacy – english – docs – 2006 -01 
– 29 – saudia 12546 . htm
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  Abstrat
Recognizing and defending hu-
man rights is one of the basic 
duties of society, and Islam, the 
Noble Messenger, and Imam Ali 
emphasized them, because they 
touched the injustice and oppres-
sion of the society of the Arabian 
Peninsula before Islam. Of men 
and women, but this included chil-
dren as well. The Arab society be-
fore Islam treated female children 
in particular cruel treatment that 
had nothing to do with humani-
ty, when they usurped the right to 
life of newly born females, and 
the Holy Qur’an personified this. 
The Almighty said: ((And do not 
kill your children from the impi-
ety of us We bless you and them.)) 
Al-An’am: 151, so the honorable 
Messenger ول was keen on pre-
serving the lives of children, just 
as Imam Ali took it upon himself 
to urge governmental institutions 
for the rightly guided caliphate 
and Muslims to respect the rights 
of children in accordance with 
public morals and Islamic laws, 
the purpose of which is to bring up 
children a correct Islamic upbring-
ing and instill confidence In their 
hearts, and building a cohesive 
Islamic society dominated by jus-
tice and equality, so the Imam did 

not hesitate to defend their rights 
before the caliphs who preceded 
him, until he laid the foundations 
for the rights of children in his 
government through wisdom. The 
sayings in which the book Nahj al-
Balagha and other books were rich 
in it, either in the modern era and 
as a result of the wars and viola-
tions that occurred in previous and 
current centuries, especially what 
happened in the first and second 
world wars in terms of violations 
of human rights in general and the 
rights of children, especially in 
their use in wars And the bomb-
ing of cities with forbidden bombs 
at times, causing the loss of their 
lives, or using them in cheap labor 
and depriving them of health care, 
education and other violations 
against the child, prompted the 
United Nations to take the neces-
sary steps to secure the rights of the 
child through the establishment of 
the Convention on the Rights of 
Children, which Most countries 
of the world signed it, because 
some people were not aware of 
the importance of the issue of 
children’s rights, which made me 
research this important topic. And 
Allah is the Grantor of success. 
 
researcher
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الدراسات القانونية
والعلوم السياسية 
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دور جهاز االدعاء العام يف الدعوى املدنية - دراسة 
يف ضوء القانون رقم 49 لسنة 2017

 أ. م. د. فرات رستم امني

 جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية / قسم القانون 

امللخص:
ــل  ــور طوي ــر بتط ــام م ــاء الع ان االدع
بــه  مــر  الــذي  التطــور  بمــوازاة 
التريــع، فبعــد ان كان دور االدعــاء 
العــام حمصــورًا يف اجلانــب اجلزائــي، 
اال انــه وعــى مراحــل امتــد ليشــمل 
اجلانــب املــدين ايضــًا، كونــه يمثــل 
ــا  ــي مصاحله ــة، ويراع ــة االجتاعي اهليئ
مجيعــًا وحيافــظ عليهــا ســواء كانــت 
ــت  ــد تبن ــة، وق ــة ام خاص ــح عام مصال
اغلــب التريعــات هــذا املبــدأ، لكنهــم 
ــة  ــلطات املفتوح ــدى الس ــوا يف م تفاوت
لالدعــاء العــام يف هــذا اجلانــب، ويف 
العــام  قانــون االدعــاء  العــراق رشع 
رقــم 49 لســنة 2017 هبــدف محايــة 
ــى  ــرص ع ــا واحل ــة وامنه ــام الدول نظ
املصالــح العليــا للشــعب واحلفــاظ عــى 

امــوال الدولــة والقطــاع العــام، كذلــك 
االســهام يف محايــة االرسة والطفولــة، 
ــاء  ــط االدع ــد مل يع ــون اجلدي اال ان القان
العــام الــدور الــذي يمكنــه مــن خالهلــا 
املدنيــة  الدعــوى  يف  دوره  ممارســة  يف 
ــن  ــا م ــًا جلئن ــاه موضوع ــك اخرتن لذل
خــالل دراســة نصــوص القانــون اعــاله 
تغنــي  بنتائــج وتوصيــات  واخلــروج 
القانــون ومتنــح االدعــاء العــام دوره 

الفعــال يف الدعــوى املدنيــة.
املقدمة:

 أهية البحث                                                  .
بمــوازاة  تطــور  العــام  االدعــاء  ان 
يف  التريــع  بــه  مــر  الــذي  التطــور 
ــد ان كان  ــة، فبع ــل الزمني ــف املراح خمتل
دور االدعــاء العــام حمصــورًا يف اجلانــب 
ــد  ــل امت ــى مراح ــه وع ــي، اال ان اجلزائ
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ــه  ــًا، كون ــدين ايض ــب امل ــمل اجلان ليش
ويراعــي  االجتاعيــة،  اهليئــة  يمثــل 
. عليهــا.            وحيافــظ   مصاحلهــا 
   وقــد تبنــت اغلــب التريعــات يف 
العــامل هــذا املبــدأ، اال اهنــم اختلفــوا 
ــاء  ــة لالدع ــلطات املمنوح ــدى الس يف م
ــن  ــم م ــة، فمنه ــوى املدني ــام يف الدع الع
وســعها ومنهــم مــن ضيــق عليهــا، 
العــام  فاالدعــاء  املوقــف  كان  وأيــًا 
ركــن مهــم مــن اركان العدالــة ويســعى 
اىل حتقيقهــا مــن خــالل الدفــاع عــن 
ــرع  ــة، وامل ــة االجتاعي ــة اهليئ مصلح
لالدعــاء  كبــرة  امهيــة  اوىل  العراقــي 
منــذ  عديــدة  بمراحــل  ومــرَّ  العــام 
 تأســيس الدولــة العراقيــة وحلــد اليــوم.
 مشكلة البحث                                             .
رشع قانــون االدعــاء العــام رقــم 49 
لســنة 2017 هبــدف محايــة نظــام الدولــة 
ــا  وامنهــا واحلــرص عــى املصالــح العلي
ــة  ــوال الدول ــى ام ــاظ ع ــعب واحلف للش
والقطــاع العــام، كذلــك االســهام يف 
ــذا  ــا كان ه ــة، ومل ــة االرسة والطفول محاي
القانــون هيــدف ايضــًا اىل تفعيــل دور 
ــام  ــم النظ ــاز لدع ــام كجه ــاء الع االدع
ــه  ــة اسس ــادي ومحاي ــي االحت الديمقراط
ــة  ــرتام املروعي ــار اح ــه يف اط ومفاهيم
واحــرتام تطبيــق القانــون، اال ان دور 

ــة  ــوى املدني ــار الدع ــاز يف اط ــذا اجله ه
يبقــى دورًا حمــدودًا، ملــا كان يف ظــل 
القانــون رقــم 159 لســنة 1979 امللغــي 
مع وجــود بعــض التعديــالت يف القانون 
اجلديــد، لذلــك نحــاول يف هــذا البحــث 
تســليط الضــوء عــى دور االدعــاء العــام 
ــة  ــم دراس ــن ث ــة وم ــوى املدني يف الدع
مــواد القانــون وتشــخيص معوقــات 
ثــم  ومــن  العــام،  االدعــاء  عمــل 
اخلــروج بتوصيــات ومقرتحــات يــؤدي 
االدعــاء  القانــون واعطــاء  اغنــاء  اىل 
العــام الــدور الــذي يمكــن مــن خاللــه 
ومصاحلــه  االجتاعيــة  اهليئــة  محايــة 
 العامــة واخلاصــة.                            .
 خطة البحث                                                    .
ــوع البحــث  ــة بموض لغــرض االحاط
حيــث  مبحثــن،  اىل  تقســيمه  رأينــا 
تناولنــا يف املبحــث االول دور جهــاز 
االدعــاء العــام يف محايــة املــال العــام 
ــاين  ــا املبحــث الث ــن، ام وذلــك يف مطلب
فخصصنــاه اىل دور االدعــاء العــام يف 
محايــة احلــق اخلــاص وذلــك يف مطلبــن 
بخامتــة  البحــث  واختتمنــا  ايضــًا، 
ــات وامل ــج والتوصي تتضمــن اهــم النتائ

قرتحــات.                         
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املبحث: االول
دور جهاز االدعاء العام يف حاية املال 

العام
ان لألمــوال العامــة حرمــة كبــرة يف 
ــوال  ــذه االم ــت، الن ه ــة كان ــة دول اي
ويســتفيد  العامــة  للمنفعــة  خمصصــة 
ــك  ــة، لذل ــراد يف الدول ــع االف ــا مجي منه
ــة  ــة خاص ــوال ألنظم ــذه االم ــع ه ختض
ــا  ــرف هب ــتغالهلا او الت ــث اس ــن حي م
او التعامــل معهــا، فــال جيــوز التــرف 
هبــذه االمــوال اال وفــق قوانــن خاصــة 
ــذه  ــددة، وه ــاالت حم ــك يف ح ــز ذل جيي
ــتغالل  ــرض اىل االس ــد تتع ــوال ق االم
لذلــك  عليهــا،  التجــاوز  او  الــيء 
ــت  ــد اناط ــات ق ــب التريع ــإن اغل ف
اىل اجلهــات الرقابيــة ملتابعــة االمــوال 
هبــا)1(،  التــرف  وكيفيــة  العامــة 
ــن  ــاره م ــام باعتب ــاء الع ــاز االدع وجه
اهليئــة  محايــة  يف  الفعالــة  االجهــزة 
فقــد  العدالــة،  وحتقيــق  االجتاعيــة 
ــة  ــًا يف محاي ــرع دورًا مه ــا امل ــاط هب ان
ــتغالل  ــوء االس ــن س ــة م ــوال العام االم
الــدور  هــذا  ويتمثــل  والتــرف، 
املروعيــة  مراقبــة  مهــا،  جمالــن  يف 
وكذلــك  القانــون  تطبيــق  واحــرتام 
حضــور االدعــاء العــام يف الدعــاوى 
للدولــة. املدنيــة  باحلقــوق   املتعلقــة 

لذلــك ســنوضح هذيــن املجالــن يف 
املطلبــن اآلتيــن:

املروعيــة  مراقبــة  األول:  املطلــب 
القانــون. تطبيــق   واحــرتام 
ــاوى  ــور يف الدع ــاين: احلض ــب الث املطل

ــة. ــة للدول ــوق املدني ــة باحلق املتعلق
املطلب األول

مراقبة املرشوعية واحرتام تطبيق القانون
ــا  ــاء هب ــي ج ــداف الت ــم االه ــن اه إن م
ــنة  ــم 49 لس ــام رق ــاء الع ــون االدع قان
2017 هــو محايــة نظــام الدولــة وأمنهــا 
واحلــرص عــى املصالــح العليــا للشــعب 
واحلفــاظ عــى امــوال الدولــة والقطــاع 
ــى  ــون ع ــب القان ــد اوج ــام )2(. وق الع
رئيــس االدعــاء العــام اختــاذ االجــراءات 
ــون او  ــرق القان ــاليف خ ــل ت ــي تكف الت
انتهاكــه وفقــًا للقانــون، اذا تبــن لرئيــس 
االدعــاء العــام حصــول خــرق للقانــون 
يف محــم او قــرار صــادر عــن أيــة حمكمــة 
ــرار  ــة او يف اي ق ــم اجلزائي ــدا املحاك ع
صــادر عــن جلنــة قضائيــة او مــن مديــر 
ــر  ــن او مدي ــة القارصي ــرة رعاي ــام دائ ع
رعايــة القارصيــن املختــص او املنفــذ 
ــة  ــأنه االرضار بمصلح ــن ش ــدل م الع
ــا  ــوال اي منه ــارص او ام ــة او الق الدول
ــا  ــوىل عنده ــام فيت ــام الع ــة النظ او خمالف
الطعــن يف احلكــم او القــرار ملصلحــة 
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ــة ــدة القانوني ــوات امل ــم ف ــون رغ القان
اذا مل يكــن احــد مــن ذوي  للطعــن   
العالقــة قــد طعــن فيــه او قــد تــم الطعن 
فيــه ورد الطعــن مــن الناحيــة الشــكلية، 
القانــون  الطعــن ملصلحــة  وال جيــوز 
ــت  ــاله اذا مض ــرة اع ــكام الفق ــق اح وف
 5 ســنوات عــى اكتســاب احلكــم او 
القــرار الدرجــة القطعيــة )3(.وبعيــد عن 
اخلــوض يف تفاصيــل رشوط واجــراءات 
ــود  ــون ن ــة القان ــن ملصلح ــار الطع وآث
ــص  ــى ن ــة ع ــات اآلتي ــن املالحظ ان نب
املــادة القانونيــة اعــاله مقارنــة بالقانــون 

امللغــي:
1- ورد يف الفقــرة أ مــن البنــد ثانيــًا 
حصــول  عنــد  اليهــا  املشــار  للــادة 
خــرق للقانــون يف حكــم او قــرار صــادر 
ــن  ــادة ب ــرق امل ــة، ومل تف ــة حمكم ــن اي ع
ــون  ــه يف قان ــث ان ــرار، حي ــم والق احلك
هنالــك  العراقــي  املدنيــة  املرافعــات 
  ،)4( والقــرار  احلكــم  بــن  اختــالف 
فاحلكــم هــو القــرار النهائــي الــذي 
ــا  ــة في ــد حج ــوى ويع ــه الدع ــي ب تنته
يفصــل فيــه، أمــا القــرارات فهــي التــي 
ــوى  ــر الدع ــاء نظ ــايض اثن ــا الق يصدره
ــت  ــوى وال يب ــم الدع ــاعده يف حس لتس
ــوى،  ــه الدع ــوع ب ــق املرف ــل احل يف اص
ــتند  ــا او ال يس ــدل عنه ــه ان يع ــوز ل وجي

ــن  ــرط ان يب ــرار ب ــذا الق ــة ه اىل نتيج
 اســباب ذلــك يف حمــرض الدعــوى )5(..
ــن  ــن الطع ــرار ال يمك ــأن الق ــك ف لذل
يف  احلاســم  احلكــم  مــع  اال  فيــه 
ــت  ــرار ال يب ــأن الق ــك ف ــوى، كذل الدع
يف اصــل احلــق حمــل الدعــوى وانــا 
ــوى.. ــم الدع ــايض يف حس ــاعد الق  تس
ــرار  ــح الق ــاء مصطل ــرتح الغ ــه نق علي
 املشار اليه يف صدر الفقرة اعاله.                  .
ــرة  ــن الفق ــر م ــطر االخ 2- ورد يف الس
اعــاله انــه يمكــن الطعــن يف ... اذا مل 
يكــن احــد مــن ذوي العالقــة قــد طعــن 
 فيه.                                                               .
حــاالت  يوضــح  مل  املــرع  هنــا 
ــاري  ــز االختي ــويب والتميي ــز الوج التميي
قانــون  يف  وردت  والتــي  لألحــكام، 
ــكام  ــث ان االح ــة، حي ــات املدني املرافع
ــاف  ــال واالوق ــت امل ــى بي ــادرة ع الص
املجانــن  او  الغائبــن  او  الصغــار  او 
او املعتوهــن او غرهــم مــن ناقــي 
املتضمنــة فســخ  االهليــة واالحــكام 
احلجــج  وكذلــك  الــزواج  عقــد 
كاحلجــج  االحــكام  بمثابــة  املعتــرة 
واالذن  االوقــاف  باســتبدال  املتعلقــة 
ــل  ــز مــن قب ــة اذا مل متي ــمة الرضائي بالقس
ذوي العالقــة فعــى القــايض ارســال 
االضبــارة يف اقــرب وقــت ممكــن اىل 
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التدقيقــات  ألجــراء  التمييــز  حمكمــة 
التمييزيــة عليهــا وال تنفــذ االحــكام 
ــابقة  ــرة الس ــورة يف الفق ــج املذك واحلج
ــز )6(. ــة التميي ــن حمكم ــدق م ــا مل تص  م
ــون  ــود ان نبــن ان املــرع يف قان ــا ن   هن
االدعــاء العــام كان املفــروض ان يــدرج 
فقــرة تشــر اىل ان االحــكام والقــرارات 
غــر  الوجــويب  للتمييــز  اخلاضعــة 
مشــمولة بالطعــن ملصلحــة القانــون التي 
ــاله،  ــون اع ــن القان ــادة 7 م وردت يف امل
ــن  ــن الطع ــك ال يمك ــالف ذل ــه بخ ألن
ــة  ــن حمكم ــادر م ــم ص ــرار او حك يف ق
ــون  ــة القان ــن ملصلح ــز الن الطع التميي
يكــون فقــط لألحــكام والقــرارات غــر 
 املطعــون فيهــا.                              .
3- مل يــرد يف قانــون االدعــاء العــام نــص 
يشــر اىل اجلهــة او املحكمــة التي ســوف 
ــن  ــام بالطع ــاء الع ــس االدع ــوم رئي يق
ــن ان  ــون، يف ح ــة القان ــا ملصلح امامه
القانــون امللغــي كان قــد اشــار بوضــوح 
اىل ان الطعــن يكــون امــام حمكمــة التمييز 
برئاســة  مخاســية  هيئــة  مــن  وينظــر 
 رئيــس املحكمــة او احــد نوابــه )7(.
ــادة  ــاًل لل ــرتح تعدي ــوف نق ــك س لذل
يتــم ذكــر  اعــاله يف اخلامتــة بحيــث 
املحكمــة التــي تكــون خمتصــة بنظــر 

الطعــن.

ــب  ــر املرتت ــون اىل االث ــر القان 4- مل ي
ــل  ــون وه ــة القان ــن ملصلح ــى الطع ع
يقتــر عــى تصحيــح اخلطــأ القانــوين، 
املســاس  اىل  ذلــك  االمــر  يتعــدى  ام 
 باحلقــوق املكتســبة؟                              .
ان قانــون االدعــاء العــام النافــذ ســكت 
ــلك  ــو س ــال ه ــوع، ف ــذا املوض ــن ه ع
قانــون  يف  احلــري  املــرح  منجــم 
بنــص  اشــار  حينــا   )8( املرافعــات 
ــن  ــوم م ــد اخلص ــه ال يفي ــح اىل ان رصي
هــذا الطعــن )9(، وال ســلك موقــف 
املــرع يف قانــون االدعــاء العــام امللغــي 
ــه  ــى ان ــح ع ــكل رصي ــص بش ــا ن حين
يف  ان  التمييــز  حمكمــة  وجــدت  اذا 
ــًا  ــه خرق ــون في ــرار املطع ــم او الق احلك
للقانــون تقــرر نقضــه واعــادة الدعــوى 
اىل حمكمتهــا إلصــدار حكــم او قــرار 
جديــد ترســله تلقائيــًا اىل حمكمــة التمييــز 
.                                              .)10( 
5- حــدد الــرع مــدة الطعــن ملصلحــة 
القانــون ب5 ســنوات عــى اكتســاب 
احلكــم او القــرار الدرجــة القطعيــة )11(. 
ــدًا  ــة ج ــدة طويل ــذه امل ــأن ه ــرى ب ون
ــالت،  ــتقرار املعام ــدم اس ــؤدي اىل ع وي
 واالفضــل جعــل هــذه املــدة 3 ســنوات.
املتقدمــة نقــرتح     ولــكل االســباب 

تعديــل املــادة اعــاله يف اخلامتــة.
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املطلب الثاين
دور االدعــاء العــام يف الدعــاوى املتعلقــة 

باحلقــوق املدنيــة للدولــة
ــن  ــن ضم ــون وم ــرع يف القان ــدد امل ح
هــو  العــام  لالدعــاء  املوكلــة  املهــام 
التــي  املدنيــة  الدعــاوى  يف  احلضــور 
ــة  ــا او متعلق ــًا فيه ــة طرف ــون الدول تك
للدولــة  الناشــئة  املدنيــة  باحلقــوق 
ــه  ــان اقوال ــة وبي ــاوى اجلزائي ــن الدع ع
ومطالعاتــه ومراجعــة طــرق الطعــن 
الصــادرة  واالحــكام  القــرارات  يف 
 يف تلــك الدعــاوى )12(.                 .
ســبق وأن بّينــا ان املــرع انــاط باالدعــاء 
ــن  ــرة، م ــام كب ــؤوليات ومه ــام مس الع
ــة  ــوال الدول ــى ام ــاظ ع ــا احلف ضمنه
والقطــاع العــام. وحســنًا فعل حــن اورد 
املــادة اعــاله وجعــل مــن مهــام االدعــاء 
ــي  ــاوى الت ــوره يف الدع ــو حض ــام ه الع
ــه مل  ــا، اال ان ــًا فيه ــة طرف ــون الدول تك
يبــن كيفيــة احلضــور، ومــن الــذي 
ســوف يعلمــه هبــذه الدعــاوى كذلــك مل 
يوضــح املــرع هــل ان حضــور االدعاء 
العــام الزامــي ام غــر ذلــك، عليــه نــورد 
ــادة  ــذه امل ــى ه ــا ع ــاه مالحظاتن يف ادن
 مــن القانــون:                                  :
حضــور  اعــاله  النــص  يف  ورد   -1
ومل   ... الدعــاوى  يف  العــام  االدعــاء 

ــويب  ــور وج ــل ان احلض ــص ه ــر الن ي
ــًا  ــر واضح ــص كان غ ــوازي، فالن ام ج
ــي  ــون امللغ ــوع للقان ــك، وبالرج يف ذل
نجــد ان املــرع جعــل حضــور االدعــاء 
العــام جوازيــًا يف الدعــاوى املدنيــة التــي 
ــة  ــا او املتعلق ــًا فيه ــة طرف ــون الدول تك
بحقــوق مدنيــة ناشــئة للدولــة )13(، 
وتعرضــت اىل انتقــادات كثــرة يف وقتهــا 
باملــرع  املفــرتض  كان  لذلــك   ،)14(
ــًا  ــام الزامي ــاء الع ــور االدع ــل حض جع
يف هــذه الدعــاوى ألمهيتهــا وتعلقهــا 
 بأمــوال الدولــة.                               .
القانــون كيفيــة حصــول  2- مل يبــن 
ــاوى،  ــذه الدع ــام هب ــاء الع ــم االدع عل
ــوى  ــود دع ــم بوج ــه ان يعل ــف ل اي كي
ــة  ــا، او متعلق ــًا فيه ــة طرف ــون الدول تك
للدولــة،  الناشــئة  املدنيــة  باحلقــوق 
علــًا بــأن املــرع يف قانــون االدعــاء 
ــة  ــزم املحكم ــد ال ــي كان ق ــام امللغ الع
املنطقــة  يف  العــام  االدعــاء  بأخبــار 
اعــاله املــادة  يف  املبينــة   بالقضايــا 
ــل  ــى االق ــام ع ــة اي ــا بثالث ــل نظره  قب
وتزويــده بصــورة عريضتها ومســتنداهتا، 
وكان االجــدر باملــرع يف القانــون النافذ 
ايــراد نــص مشــابه، ألنــه بخــالف ذلــك 
ــذه  ــة ه ــام معرف ــاء الع ــن لالدع ال يمك
ــا.. ــور فيه ــم احلض ــن ث ــاوى وم  الدع
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3- هنالــك موضــوع مهــم ومكمــل 
دور  بتأكيــد  يتعلــق  اعــاله  للــادة 
االمــوال  محايــة  يف  العــام  االدعــاء 
العامــة، وان تكــون مراقبتــه فعالــة يف 
ــراد  ــالل اي ــن خ ــك م ــال وذل ــذا املج ه
نــص قانــوين يتضمــن عــدم انعقــاد 
جلســات املحاكــم يف الدعــاوى الــواردة 
ــور  ــدم حض ــد ع ــابقة عن ــادة الس يف امل
ــا ورد  ــوة ب ــك اس ــام، وذل ــاء الع االدع
ــر  ــذي اعت ــون وال ــن القان ــادة 8 م يف امل
جلســات املحاكــم اجلزائيــة وحماكــم 
االحــداث غــر منعقــدة عنــد عــدم 
حضــور االدعــاء العــام )15(، ألنــه بغــر 
هــذا االجــراء ال يمكــن ضــان احلضــور 
الفاعــل لالدعاء العــام يف هــذه الدعاوى 
وخصوصــًا ان هــذه الدعــاوى وكــا بّينــا 
ــون  ــي تك ــاوى الت ــة بالدع ــابقًا متعلق س
الدولــة طرفــُا فيهــا او متعلقــة باحلقــوق 
املدنيــة الناشــئة للدولــة عن الدعــاوى ال
 جزائيــة.                                          .
االدعــاء  حضــور  جعــل  نقــرتح   -4
العمــل  حماكــم  امــام  الزاميــًا  العــام 
وجلنــة شــؤون القضــاة واالدعــاء العــام 
وحماكــم  املوظفــن  قضــاء  وحماكــم 
االنضبــاط  وجلــان  االداري  القضــاء 
والكارك-وجلــان التدقيــق يف رضيبــة 
ــس  ــة او جمل ــأة او جلن ــه هي ــل او اي الدخ

ذات طابــع قضائــي، وذلــك ألن النــص 
إلزاميــة حضــور  اىل  يشــر  احلــايل ال 
املشــار  الدعــاوى  يف  العــام  االدعــاء 

ــا. اليه
املبحث الثاين

دور جهاز االدعاء العام يف حاية احلق 
اخلاص

ــاز  ــة دور جه ــرع بأمهي ــن امل ــًا م أيان
االدعــاء العــام يف محايــة احلقــوق اخلاصة 
بالنســبة لبعــض الفئــات والتــي حتتاج اىل 
رعايــة ومتابعــة مســتمرة وذلــك لضــان 
عــدم تعرضهــا اىل االســتغالل وحرمــان 
ــدم  ــبب ع ــا بس ــن حقوقه ــة م ــذه الفئ ه
مقدرهتــم الدفــاع عنهــا )16(، لذلــك 
ــامل  ــات يف دول الع ــب التريع ــأن اغل ف
ــا  ــُا في ــب وخصوص ــذا اجلان ــي ه تراع
ــن  ــة والقارصي ــاألرسة والطفول ــق ب يتعل
ومــن يف حكمهــم، وقــد جــاء يف قانــون 
ــن  ــن ضم ــي وم ــام العراق ــاء الع االدع
ــو  ــا ه ــي اىل حتقيقه ــي يرم ــداف الت االه
والطفولــة  االرسة  محايــة  يف  االســهام 
)17(، لذلــك ســنحاول دراســة هــذا 

ــن: ــن اآلتي ــوع يف املطلب املوض
املطلب األول: محاية األرسة والطفولة.

مصالــح  محايــة  الثــاين:  املطلــب 
حكمهــم. يف  ومــن  القارصيــن 
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املطلب األول
حاية األرسة والطفولة

أن قانــون االدعــاء العــام النافــذ قــد أوىل 
امهيــة خاصــة لــألرسة والطفولــة، حيث 
ــون  ــداف القان ــن اه ــن ضم ــا م جعله
ــر  ــد ومغاي ــدأ جدي ــاء بمب ــك ج ،  كذل
)18(، حيــث جعــل  امللغــي  للقانــون 
ــام  ــُا ام ــام الزامي ــاء الع ــور االدع حض
حماكــم االحــوال الشــخصية وغرهــا 
مــن املحاكــم املدنيــة يف دعــاوى الطــالق 
وتريــد  االرسة  وهجــر  والتفريــق 
ــاء  ــرى االدع ــاوى ي ــال وأي دع االطف
حلايــة  فيهــا  تدخلــه  رضورة  العــام 
األرسة والطفولــة ولــه احلــق يف  الطعــن 
بــا يصــدر عــن اجلهــات املذكــورة مــن 
ــرارات )19(.                          . ــكام وق  اح
هلــذا  املــرع  ايــراد  مــن  بالرغــم 
النــص والــذي جعــل مــن حضــور 
الدعــاوى  الزاميــًا يف  العــام  االدعــاء 
اال  اعــاله،  املــادة  يف  اليهــا  املشــار 
هــذا  يكــون  كيــف  يبــن  مل  انــه 
ــام  ــاء الع ــم االدع ــف يعل ــزام، وكي االل
بالدعــاوى املعروضــة عــى املحاكــم، 
اختصاصــه،  ضمــن  تدخــل  والتــي 
ــدم  ــة ع ــر املرتتــب يف حال ــا هــو االث وم
حضــور االدعــاء العــام يف جلســات 
االمــور  هــذه  كل  الدعــاوى،  هــذه 

ــة: ــات اآلتي ــا يف املالحظ ــاول بياهن  نح
عندمــا  املــرع  فعــل  حســنًا   -1
ــاء  ــور االدع ــوب حض ــى وج ــص ع ن
العــام يف الدعــاوى املتعلقــة بــاألرسة 
يبــن  مل  النــص  ولكــن  والطفولــة، 
ــن  ــف يمك ــزام، اي كي ــذا االل ــة ه كيفي
بوجــود  يعلــم  ان  العــام  لالدعــاء 
القضــاء  امــام  معروضــة  دعــاوى 
وتتعلــق بــاألرسة والطفولــة، لذلــك كان 
املفــروض باملــرع ايــراد فقــرة يف النــص 
ــاء  ــار االدع ــم بأخب ــزم املحاك ــاله تل اع
ــواردة يف  ــا ال ــة بالقضاي ــام يف املنطق الع
الفقــرة الســابقة قبــل نظرهــا بثالثــة 
ايــام عــى االقــل وتزويــده بصــورة 
 عريضتهــا ومســتنداهتا.                        .
ــان  ــام وض ــاء الع ــد دور االدع 2-لتأكي
والطفولــة،  االرسة  محايــة  يف  فعاليتــه 
يســتلزم تكملــة املــادة املشــار اليهــا 
بفقــرة جديــدة تضمــن حضــور االدعــاء 
ــرًا  ــب اث ــاوى وترت ــذه الدع ــام يف ه الع
ــو  ــوره وه ــدم حض ــال ع ــًا يف ح قانوني
ــرى  ــك ن ــة، لذل ــاد املحكم ــدم انعق ع
ــراد نــص جيعــل جلســات  ــه جيــب اي بأن
الدعــاوى  يف  منعقــدة  غــر  املحاكــم 
ــد عــدم  ــة عن ــاألرسة والطفول ــة ب املتعلق

ــام. ــاء الع ــو االدع ــور عض حض
  ونــود هنــا ان نوضــح بــأن اهلــدف 
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ــور يف  ــام باحلض ــاء الع ــزام االدع ــن ال م
ــة،  ــاألرسة والطفول ــة ب الدعــاوى املتعلق
الفئــات،  هــذه  محايــة  لضــان  هــو 
لذلــك ال جيــوز لالدعــاء العــام الطعــن 
ــؤدي اىل  ــا ي ــرارات ب ــكام والق يف االح
ــي  ــه وه ــة الي ــة املوكل ــض يف املهم التناق
محايــة االرسة والطفولــة، وقــد جــاء 
ــز  ــة التميي ــرار ملحكم ــك يف ق ــد ذل تأكي
االحتاديــة عــى انــه ال حيــق لالدعــاء 
العــام متييــز دعــوى التفريــق التــي ردت 
ــق  ــكام التفري ــن يف اح ــدف الطع ألن ه
ــا وان  ــس هدمه ــة االرسة ولي ــو  محاي ه
متييــز مثــل تلــك االحــكام يتناقــض مــع 
ــث  ــام، حي ــاء الع ــة لالدع ــة املوكل املهم

ــأيت: ــا ي ــم م ــات احلك ورد يف حيثي
التفريــق  طلبــت  املدعيــة  ان  وجــد 
ــالف  ــه للخ ــى علي ــا املدع ــن زوجه م
ــوال  ــون االح ــن قان ــادة 41 م ــق امل وف
قضــت  املحكمــة  وان  الشــخصية، 
املدعيــة  وان  دعواهــا  بــرد  باحلكــم 
ــز  ــم اال ان املمي ــذا احلك ــت هب ــد رض ق
حمكمــة  امــام  العــام  املدعــي  نائــب 
هبــذا  طعــن  الشــخصية  االحــوال 
واهلــدف  الغايــة  ان  وحيــث  احلكــم 
النهائــي مــن حضــور االدعــاء العــام يف 
ــرى  ــاوى االخ ــق والدع ــاوى التفري دع
ــاء  ــون االدع ــن قان ــادة 13/أوالً م يف امل

ــدل  ــنة 1979 املع ــم 159 لس ــام رق الع
ــكام  ــن يف االح ــرق الطع ــة ط ومراجع
ــا  ــا ومتابعته ــادرة فيه ــرارات الص والق
ــم  ــث ان احلك ــة األرسة، وحي ــو محاي ه
ــق املقامــة مــن احــد  ــرد دعــوى التفري ب
الزوجــن عــى اآلخــر يرتتــب عليــه 
بقــاء العالقــة الزوجيــة قائمــة ومســتمرة 
ــم  ــأن احلك ــك ف ــن، وبذل ــن املتداعي ب
املميــز يــؤدي اىل محايــة االرسة وبخــالف 
ــاء  ــل االدع ــن قب ــن م ــأن الطع ــك ف ذل
ــق  ــة اىل التفري ــؤدي بالنتيج ــد ي ــام ق الع
ــه ليــس  ــن ممــا يرتتــب علي ــن املتداعي ب
وهــذا  هدمهــا،  وانــا  االرسة  محايــة 
يتناقــض مــع مهمــة االدعــاء العــام، 
لذلــك يكــون الطعــن التمييــزي ال ســند 
لــه مــن الــرع والقانــون لــذا قــرر رده 

.)20( شــكاًل 
املطلب الثاين

حاية مصالح القارصين ومن يف حكمهم
الدولــة  مراعــاة  مبــدأ  مــن  انطالقــا 
ملصالــح وحقــوق فئــات من االشــخاص 
يف املجتمــع حيتاجــون اىل رعايــة خاصــة 
ــم  ــن مصاحله ــاع ع ــم الدف ــدم قدرهت لع
كالقارصيــن ومــن يف حكمهــم كالغائبن 
واملفقوديــن واملحجــور عليهــم )21(، 
لذلــك فقــد انــاط املــرع باالدعــاء 
ــوال  ــم االح ــام حماك ــور ام ــام احلض الع
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املحاكــم  مــن  وغرهــا  الشــخصية 
املدنيــة يف الدعــاوى املتعلقــة بالقارصيــن 
والغائبــن  عليهــم  واملحجــور 
واملفقوديــن وأي دعــاوى يــرى االدعــاء 
ــق  ــه احل ــا ول ــه فيه ــام رضورة تدخل الع
يف الطعــن بــا يصــدر عــن اجلهــات 
ــرارات)22(. ــكام وق ــن أح ــورة م  املذك
ــوىل  ــى ان يت ــرع ع ــص امل ــك ن    كذل
رئيــس االدعــاء العــام اختــاذ االجــراءات 
ــون او  ــرق القان ــاليف خ ــل ت ــي تكف الت
انتهاكــه وفقــًا للقانــون، اذا تبــن لــه 
حصــول خــرق للقانــون يف اي قــرار 
ــة  ــرة رعاي ــام دائ ــر ع ــن مدي ــادر م ص
ــدل  ــذ الع ــص او املنف ــن املخت القارصي
ــة  ــة الدول ــأنه االرضار بمصلح ــن ش م
منهــا)23(. اي  امــوال  او  القــارص   او 
    كذلــك فــأن قانــون رعايــة القارصيــن 
اعطــى دورًا مهــًا لالدعــاء العــام يف 
املحافظــة عــى حقــوق القارصيــن ومــن 
يف حكمهــم )24(، حيــث ورد يف القانــون 
ــام  ــاء الع ــس االدع ــون رئي ــى ان يك ع
القارصيــن  عضــوًا يف جملــس رعايــة 
)25(، ومــن ضمــن مهــام هــذا املجلــس 
ــن  ــة القارصي ــات لرعاي ــدار التعلي اص
واالجتاعيــة  الثقافيــة  النواحــي  مــن 
ــر  ــة بتحري ــور املتعلق ــة، واالم والرتبوي
الــرتكات ووضــع القواعــد الســتثار 

مــن  وغرهــا  القارصيــن  أمــوال 
..)26( االخــرى   االختصاصــات 
وقــد انــاط املــرع يف قانــون رعايــة 
الطعــن  العــام  باالدعــاء  القارصيــن 
ــن  ــة القارصي ــدراء رعاي ــدره م ــا يص ب
او رفــض يف االمــور  مــن موافقــات 
ــويص او  ــويل او ال ــارشة ال ــة بمب املتعلق
ــى  ــا ع ــي جيروهن ــات الت ــم للترف القي
ــدة  ــن ل ــون الطع ــارص، ويك ــوال الق ام
حمكمــة االســتئناف املختصــة خــالل 
ــغ  ــخ التبلي ــن تاري ــام م ــبعة اي ــدة س م
ــتئناف  ــة االس ــرار حمكم ــون ق ــا ويك هب
ــب  ــد أوج ــًا )27(، وق ــأن بات ــذا الش هب
رعايــة  مديريــات  عــى  القانــون 
القارصيــن تبليــغ االدعــاء العــام بــا 
تصــدره مــن موافقــات او رفــض هلــا يف 
ــا )28(. ــة يف اختصاصه ــور الداخل  االم
لقــد كان املــرع موفقــًا عندمــا اوجــب 
حضــور االدعــاء العــام امــام حماكــم 
مــن  وغرهــا  الشــخصية  االحــوال 
املحاكــم املدنيــة، لكــن وعــى نفــس 
املــرع  ان  نجــد  الســابق،  الســياق 
ــا اوجــب حضــور االدعــاء العــام،  حين
ــي  ــيلة الت ــة او الوس ــع اآللي ــه مل يض فأن
بواســطتها  العــام  لالدعــاء  يمكــن 
يف  اليهــا  املشــار  بالدعــاوى  العلــم 
يــورد  ان  واألفضــل  الســابقة،  املــادة 
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املــرع نصــًا بقيــام املحاكــم اعــاله 
بالدعــاوى  العــام  االدعــاء  بإعــالم 
ــا  ــة فيه ــد اجللس ــل موع ــر قب ــي تنظ الت
بمــدة ال تقــل عــن 3 أيــام وقــد كان 
ــون  ــص يف قان ــا ن ــًا حين ــرع موفق امل
ــات  ــام مديري ــى قي ــن ع ــة القارصي رعاي
االدعــاء  بتبليــغ  القارصيــن  رعايــة 
العــام بــا تصــدره مــن قــرارات يف 
. اختصاصهــا.  يف  الداخلــة   االمــور 
واملالحظــة األخــرى حــول املــادة 7 مــن 
قانــون االدعــاء العــام ولغــرض شــمول 
ــب  ــارص كالغائ ــم الق ــو يف حك ــن ه م
املــادة  بأحــكام  واملحجــوز  واملفقــود 
اعــاله، يفضــل اضافــة فقــرة للــادة 
اعــاله يشــر اىل الفئــات اعــاله لغــرض 
شــموهلم بأحــكام هــذه املــادة وســنقرتح 

ــة. ــادة يف اخلامت ــل امل تعدي
وأخــرًا هنالــك مالحظــة تتعلــق بقانون 
ــنة  ــم 45 لس ــى رق ــاء االع ــس القض جمل
2017 واملتعلقــة بجهــاز االدعــاء العام، 
ــس  ــام املجل ــن مه ــن ضم ــث ورد م حي
املحكمــة  اعضــاء  ترشــيح  اعــاله 
االحتاديــة العليــا ورئيــس حمكمــة التمييز 
ــتئناف  ــة االس ــس حمكم ــة ورئي االحتادي
االحتاديــة ونائــب رئيــس حمكمــة التمييــز 
ــتئناف  ــة االس ــس حمكم ــة ورئي االحتادي
االحتاديــة ونائــب رئيــس هيئــة االرشاف 

القضائــي )29(، اال انــه مل يــرد يف القانــون 
اعــاله اي نــص برتشــيح رئيــس ونائــب 
ورد  حيــث  العــام،  االدعــاء  رئيــس 
ــاء  ــون االدع ــك يف قان ــى ذل ــص ع الن
االفضــل  مــن  بأنــه  ونــرى  العــام، 
ــس  ــون جمل ــاله يف قان ــص اع ــراد الن اي
العــام  االدعــاء  ألن  االعــى  القضــاء 
ــة  ــلطة القضائي ــات الس ــن مكون ــد م يع
فيهــا  وردت  والتــي   ،)30( االحتاديــة 
ــيح  ــة ترش ــلطات وكيفي ــذه الس ــع ه  مجي
رؤســائها باســتثناء عــدم وجــود رئيــس 
ــوف  ــك س ــه، لذل ــام ونائب ــاء الع االدع
ــادة اعــاله يف اخلامتــة. ــل امل نقــرتح تعدي

اخلامتة
بعــد ان انتهينــا مــن البحــث توصلنــا اىل 

النتائــج والتوصيــات ادنــاه:
أوالً: النتائج

العــام يف  االدعــاء  دور جهــاز  ان   -1
الدعــوى املدنيــة دور مهم يف جمــال مراقبة 
ــون. ــق القان ــرتام تطبي ــة واح  املروعي
االدعــاء  حضــور  2-وجــوب 
تكــون  التــي  الدعــاوى  يف  العــام 
الدولــة طرفــًا فيهــا، او يف الدعــاوى 
للدولــة. املدنيــة  احلقــوق   املتضمنــة 
فعالــة  مســامهة  العــام  3-لالدعــاء 
والطفولــة. االرسة  محايــة   يف 
العــام  باالدعــاء  املــرع  انــاط   -4
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املتعلقــة  الدعــاوى  يف  احلضــور 
مــن  حكمهــم  يف  ومــن  بالقارصيــن 
واملحجوريــن. واملفقوديــن  الغائبــن 

ثانيًا: التوصيات
ــًا  ــادة 5-خامس ــل امل ــويص بتعدي 1- ن
رقــم  العــام  االدعــاء  قانــون  مــن 
كاآليت: ليكــون   2017 لســنة   49 
امــام  احلضــور  م/5-خامســًا-أ- 
ــاة  ــؤون القض ــة ش ــل وجلن ــم العم حماك
العــام  االدعــاء  شــؤون  وجلنــة 
وحماكــم  املوظفــن  قضــاء  وحماكــم 
االنضبــاط  وجلــان  االداري  القضــاء 
ــة  ــق يف رضيب ــان التدقي ــارك وجل والك
او  جلنــة  او  هيــأة  أيــة  او  الدخــل 
جزائــي. قضائــي  طابــع  ذي   جملــس 
اعــاله  واللجــان  املحاكــم  ب- عــى 
بالقضايــا  العــام  االدعــاء  اخبــار 
نظرهــا  قبــل  أ  الفقــرة  يف  املبينــة 
وتزويــده  االقــل  عــى  أيــام  بثالثــة 
ومســتنداهتا. عريضتهــا   بصــورة 
املحاكــم  جلســات  تعــد  ج- 
اليهــا  املشــار  الدعــاوى  واللجــان يف 
منعقــدة  غــر  الســابقة  الفقــرات  يف 
 عنــد عــدم حضــور االدعــاء العــام.
2- تعديــل املــادة 5-سادســًا ليكــون 

كاآليت:

يف  احلضــور  م/5-سادســًا-أ- 
ــة  ــون الدول ــي تك ــة الت ــاوى املدني الدع
ــة  ــًا فيهــا او متعلقــة باحلقــوق املدني طرف
الناشــئة للدولــة عــن الدعــاوى اجلزائيــة 
ومراجعــة  اقوالــه ومطالعاتــه  وبيــان 
ــكام  ــرارات واالح ــن يف الق ــرق الطع ط
ــا. ــوى ومتابعته ــك الدع ــادرة يف تل  الص
اخبــار  اعــاله  املحاكــم  عــى  ب- 
بالقضايــا  املنطقــة  يف  العــام  االدعــاء 
نظرهــا  قبــل  أ  الفقــرة  يف  املبينــة 
وتزويــده  االقــل  عــى  ايــام  بثالثــة 
ومســتنداهتا. عريضتهــا   بصــورة 
يف  املحاكــم  جلســات  تعــد  ج- 
الفقــرة  يف  اليهــا  املشــار  الدعــاوى 
عنــد  منعقــدة  غــر  الســابقة 
العــام. االدعــاء  حضــور   عــدم 
 3- اضافــة فقــرة للادة 6 ليكــون كاآليت:
م/6-ب- عــى املحاكــم املشــار اليهــا يف 
ــار االدعــاء العــام يف املنطقــة  اعــاله اخب
بالقضايــا املبينــة يف الفقــرة أ قبــل نظرهــا 
وتزويــده  االقــل  عــى  أيــام  بثالثــة 
ومســتنداهتا. عريضتهــا   بصــورة 
املحاكــم  جلســات  تعــد  م/6-ج- 
يف الدعــاوى املشــار اليهــا يف الفقــرة 
عــدم  عنــد  منعقــدة  غــر  الســابقة 

العــام. االدعــاء  حضــور 
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مــن   7 املــادة  تعديــل   -4
كاآليت: ليكــون   القانــون 
م/7-أوالً- يتــوىل رئيــس االدعــاء العام 
ــاليف  ــل ت ــي تكف ــراءات الت ــاذ االج اخت
 خــرق القانــون او انتهاكــه وفقــًا للقانون.
ثانيــًا-أ- اذا تبــن لرئيــس االدعــاء العام 
حصــول خــرق للقانــون يف حكــم صادر 
عــن أيــة حمكمــة عــدا املحاكــم اجلزائيــة 
ــة  ــة قضائي ــن جلن ــادر ع ــرار ص او اي ق
ــن  ــة القارصي ــام رعاي ــر ع ــن مدي او م
او مديــر رعايــة القارصيــن املختــص 
او املنفــذ العــدل مــن شــأنه االرضار 
ــن يف  ــارص وم ــة او الق ــة الدول بمصلح
حكمــه او امــوال اي منهــا او خمالفــة 
النظــام العــام يتــوىل عندهــا الطعــن 
ــون  ــة القان ــرار ملصلح ــم او الق يف احلك
رغــم فــوات املــدة القانونيــة للطعــن اذا 
ــي او مل  ــز التلقائ ــًا للتميي ــن خاضع مل يك
يكــن احــد مــن ذوي العالقــة قــد طعــن 
ــن  ــه ورد الطع ــن في ــدم الطع ــه او ق في

ــكلية. ــة الش ــن الناحي م
ــون  ــة القان ــن ملصلح ــوز الطع ب- ال جي
وفــق احــكام الفقــرة أ مــن هــذا البنــد اذا 
ــاب  ــى اكتس ــنوات ع ــالث س ــت ث مض
 احلكــم او القــرار الدرجــة القطعيــة.
ج- يكــون الطعــن ملصلحة القانــون امام 
حمكمــة التمييــز وينظــر مــن هيئة مخاســية 

 برئاســة رئيــس املحكمــة او احــد نوابــه.
د- يقتــر القــرار الــذي يصــدر بقبــول 
ــوين  ــأ القان ــح اخلط ــى تصحي ــن ع الطع
اخلصــوم  بحقــوق  يمــس  ان  دون 
 املكتســبة بموجــب احلكــم املطعــون فيه.
جملــس  قانــون  اىل  فقــرة  اضافــة   -5
ــنة 2017  ــم 45 لس ــى رق ــاء األع القض
يتضمــن ترشــيح رئيــس ونائــب رئيــس 
االدعــاء العــام، ألن جهــاز االدعــاء 
ــة  ــلطة القضائي ــات الس ــن هيئ ــام م الع

االحتاديــة.

اهلوامش:
ــة  ــد اهلل، رقاب ــروف عب ــد مع 1- د. حمم
ــة  ــة، مطبع ــى الرعي ــام ع ــاء الع االدع

املعــارف، بغــداد، 1981، ص11.
2- م/2-أوالً مــن قانــون االدعــاء رقــم 

49 لســنة 2017.
قانــون  مــن  وثانيــًا  أوالً  م/7-   -3

العــام. االدعــاء 
ــات  ــداوي، املرافع ــب الن 4- د. آدم وهي

ــداد، 2009، ص346. ــة، بغ املدني
قانــون  مــن   155 املــادة   تنــص   -5
املرافعــات املدنيــة العراقــي عــى انــه 
الفصــل  قبــل  تصــدر  ان  للمحكمــة 
يف النــزاع مــا تقتضيــه الدعــوى مــن 
هــذه  عــن  تعــدل  ان  وهلــا  قــرارات 
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ــراء  ــة األج ــذ بنتيج ــرارات او ال تأخ الق
يف  ذلــك  اســباب  تبــن  ان  بــرط 

املحــرض.
املرافعــات  قانــون  مــن  م/309   -6

املدنيــة.
قانــون  م/30-ثانيًا-ج-مــن   -7
االدعــاء العــام رقــم 159 لســنة 1979 

امللغــي.
ــا،  ــو الوف ــد راجــع د. امحــد اب 8- للمزي
دار  والتجاريــة،  املدنيــة  املرافعــات 
النهضــة العربيــة، االســكندرية، 1986، 

.243 ص
املرافعــات  قانــون  مــن  9-م/250 
املدنيــة والتجاريــة املــري رقــم 13 

املعــدل.  1968 لســنة 
قانــون  10- م/30-ثانيًا-ج-1-مــن 

ــي. ــام امللغ ــاء الع االدع
قانــون  11-م/7-ثانيًا-ب-مــن 

النافــذ. العــام  االدعــاء 
12- م/5-سادســًا مــن قانــون االدعــاء 

العــام النافــذ.
ــاء  ــون االدع ــن قان 13- م/14-اوالً م

ــي. ــام امللغ الع
الوســوايس،  مجيــل  غســان   -14
العــراق،  يف  العــام  االدعــاء 

.1 0 7 ص ،1 9 8 8 ، د ا بغــد
قانــون  مــن   8 املــادة  تنــص   -15

بأنــه تعــد جلســات  العــام  االدعــاء 
املحاكــم اجلزائيــة وحماكــم االحــداث 
غــر منعقــدة عنــد عــدم حضــور عضــو 

االدعــاء العــام.
شــاكر  ناجــي  ســيد  خالــد   -16
اهلاشــمي، الطعــن يف االحــكام ملصلحــة 

ص23.  ،2010 بغــداد،  القانــون، 
17- م/2-سادســًا مــن قانــون االدعــاء 

. م لعا ا
18- تنــص املــادة 13-أوالً مــن قانــون 
االدعــاء العــام امللغــي بأنــه لالدعــاء 
ــوال  ــم االح ــام حماك ــور ام ــام احلض الع
يف  املدنيــة  املحاكــم  او  الشــخصية 
ــق  ــالق والتفري ــة بالط ــاوى املتعلق الدع
واألذن بتعــدد الزوجــات وهجــر االرسة 
وتريــد االطفــال وأيــة دعــوى اخــرى 

ــا. ــوره فيه ــام حض ــاء الع ــرى االدع ي
ــام  ــاء الع ــون األدع ــن قان 19- م/6 م

ــذ. الناف
20- قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة 
اوىل/2009،  2594/شــخصية  رقــم 
النــرة القضائيــة، العــدد الثالــث عــر، 
جملــس القضــاء األعــى، متــوز، 2010، 

ص12.
21-  فتحــي عبــد الرضــا اجلــواري، 
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.1986 االســكندرية،   العربيــة، 
النــداوي،  وهيــب  آدم  د.   -2
.2009 بغــداد،  املدنيــة،   املرافعــات 
3- خالــد ســيد ناجــي شــاكر اهلاشــمي، الطعن 

 يف االحــكام ملصلحــة القانــون، بغــداد، 2010.
االدعــاء  الوســوايس،  مجيــل  غســان   -4
.1988 بغــداد،  العــراق،  يف   العــام 
اجلــواري،  الرضــا  عبــد  فتحــي   -5
وجهــاز  الرعيــة  احلســبة  نظــام  دور 
.2002 بغــداد،  العــام،   االدعــاء 
6- د. حممــد معــروف عبــد اهلل، رقابــة االدعــاء 

العــام عــى الرعيــة، بغــداد، 1981.
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العــراق  يف  العــام  االدعــاء  قانــون   -1
امللغــي.  1979 لســنة   159  رقــم 
العــام  االدعــاء  قانــون   -2
النافــذ.  2017 لســنة   49  رقــم 
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املعــدل.  1968 لســنة   13 رقــم  املــري 
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ــوز، 2010. ــى، مت ــاء االع ــس القض جمل

واحلمد لل رب العاملن
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The role of advocate general in the civil proceedings is 
to-A study in the light of act No.49 of 2017

fwrat.rostamameen@uokirkuk.edu.iq

ABSTRACT
 The public prosecution has gone 
through many developments in 
parallel with the development that 
the legislation has gone through. 
Initially, the role of the public 
prosecution was limited to the 
criminal side, but it has extended 
gradually to the civil side as 
well, as it represents the social 
authority, and takes into account 
all its interests and preserves them, 
whether public or private interests 
Most of the legislation encouraged 
this principle, but they varied in the 
extent of the powers open to the 
public prosecution in this aspect. 
In Iraq, the Public Prosecution 
Law No. 49 of 2017 was enacted 
with the aim of protecting the 
state’s system and its security and 
ensuring the supreme interests of 
the people and preserving state 
and public sector funds, as well as 
contributing to Family protection 
And childhood, however, the 
new law did not give the public 

prosecutor the role through which 
he could exercise his role in the 
civil lawsuit, so we chose a topic 
that we sought by studying the texts 
of the law above and coming up 
with results and recommendations 
that enrich the law and grant the 
public prosecutor its effective role 
in the civil lawsuit.           
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العالقات االمريكية - الربيطانية 1971-1970    

               األستاذ املساعد الدكتور                                       الباحث

            عار فاضل حمزة العابد                      يرسى عاد محمد سعيد الطه

 املقدمة :
منــذ انتهــاء احلــرب العامليــة الثانيــة 
االمريكيــة  العالقــات  و   1945 عــام 
ــات  ــع العالق ــذت طاب ــة اخ - الريطاني
إنخفــاض  بعــد  ســيا  ال  اخلاصــة 
ــا  ــامل و اعتاده ــاين يف الع ــدور الريط ال
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  عــى 
يف املجــاالت السياســية و االقتصاديــة 
الدراســة  فــرتة  يف  و   ، العســكرية  و 
 – االمريكيــة  العالقــات  شــهدت 
ــكَل  ــرات إذ ش ــض التوت ــة بع الريطاني
ــون  ــارد نيكس ــي ريتش ــس االمريك الرئي
ــار  ــنجر مستش ــري كيس ــيايس هن والس
للمــدة  األمريكــي  القومــي  األمــن 
خارجيــة  ووزيــر   )1973-1969(
الواليــات املتحــدة األمريكيــة للمــدة 
)1973-1976( دورًا متميــزًا يف تاريــخ 

العالقــات اخلارجيــة االمريكيــة و بلــورة 
السياســات التــي شــهدهتا الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة و العــامل خــالل فــرتة 
الســبعينات مــن القــرن العريــن ، و 
ــوزراء  ــس ال ــا كان لرئي ــبة لريطاني بالنس
ــز يف  ــث دوره املمي ــاين ادوارد هي الريط
العالقــات اخلارجيــة الريطانيــة ال ســيا 
مــع حتقيــق اآلمــال الريطانيــة باالنضام 
ــق  ــذا املنطل ــن ه ــاد األوريب و م اىل االحت
ــات  ــث العالق ــوان البح ــار عن كان اختي
ــة 1971-1970 . ــة الريطاني االمريكي
ــاري  ــاء اختي ــور ج ــذا التص ــن ه ضم
األمريكيــة  العالقــات  ملوضــوع 
ــوع  ــة 1970 – 1971 كموض الريطاني
ــد  ــه توضيــح العدي البحــث الغــرض من
مــن  املســائل التــي ارتبطــت بالعالقــات 
ــة  ــت املنطق ــة و كان ــة الريطاني األمريكي
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األساســية  حماورهــا  إحــدى  العربيــة 
ــرب  ــع الع ــة موق ــة أمهي ــة معرف وحماول
يف ميــزان العالقــات الدوليــة خــالل 
مرحلــة مهمــة مــن مراحــل احلــرب 
يف  االنفــراج  مرحلــة  وهــي  البــاردة 
العالقــات االمريكيــة الســوفيتية ومرحلة 
االنفتــاح االمريكــي عــى الصــن ،عــى 
اعتبــار أن هــذا املوضــوع يســمح بجمــع 
معلومــات حــول نظــرة القــوى الكــرى 
ــادي  ــي يف اعتق ــة ، وه ــة العربي للمنطق
كلهــا مســائل الزالــت يف حاجــة إىل 
ــات  ــن بالدراس ــن املهتم ــام الباحث اهت

ــة التارخيي
 - االمريكيــة  اخلارجيــة  السياســة   .1
الربيطانيــة و أثرهــا عــى العالقــات بــن 

ــن : البلدي
لقــد اســتأنف اجلانبــان األمريكــي و 
الســوفيتي مفاوضاهتــا الرسيــة بدايــة 
الــراع  ازمــة  لكــن  و   1970 عــام 
العــريب اإلرسائيــي 1دفعــت اجلانبــان 
اىل إيقــاف التفــاوض و البحــث عــن 
جانبهــم  فمــن   ، املناســبة  احللــول 
بالعمليــات  الســوفييت  القــادة  نــدد 
ــي  ــدم الك ــة و ق ــكرية اإلرسائيلي العس
ــرة اىل  ــجن A. Kosegen  2مذك كوس
ــات  ــا و الوالي ــا و فرنس ــن بريطاني كل م
املتحــدة االمريكيــة يف أواخــر كانــون 

ــا اىل  ــه يدعومه ــام نفس ــن الع ــاين م الث
ــث  ــل لبح ــي عاج ــاع رباع ــد اجت عق

االزمــة العربيــة اإلرسائيليــة 3.
ــون  ــي نيكس ــس األمريك ــه الرئي و وج
خطابــًا اىل الكونغــرس يف شــباط 1970 
تنــاول فيــه دور أمريــكا يف الشــؤون 
اخلارجيــة ، و نبــه االحتــاد الســوفيتي 
املتحــدة  الواليــات  قبــول  باســتحالة 
االمريكيــة هبيمنــة االحتــاد الســوفيتي 
عــى املنطقــة العربيــة ، كــا ربــط خــالل 
ــن  ــن الناحيت ــة م ــة املنطق ــاب أمهي اخلط
السياســية و االســرتاتيجية بســالمة و 
امــن اوربــا 4. امــا بريطانيــا قدمــت مــن 
جانبهــا مروعــًا يف كانون الثــاين 1970 
ــي كان  ــريب اإلرسائي ــراع الع ــص ال خ
قــد أعــد يف وقــت ســابق مــن عــام 
1969 5 ، و قدمــت املــروع اىل الــدول 
ــدة  ــات املتح ــرى ) الوالي ــع الك األرب
االمريكيــة و االحتــاد الســوفيتي و فرنســا 
و بريطانيــا ( يف شــباط مــن العــام 1970 
ــة  ــة الريطاني ــت وزارة اخلارجي و اقرتح
ان تبــدأ املفاوضــات العربيــة اإلرسائيليــة 
ــرى  ــدول الك ــت ارشاف ال ــارشة حت املب

.6

و يف يومــّي الســابع و العريــن و الثامــن 
و العريــن مــن كانــون الثــاين مــن 
ــس  ــن الرئي ــع كل م ــه اجتم ــام نفس الع
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األمريكــي ريتشــارد نيكســون7و رئيــس 
8يف  هيــث  ادوارد  الريطــاين  الــوزراء 
البيــت األبيــض لبحــث اخــر تطــورات 
رئيــس  اكــد  و   ، الدوليــة  األوضــاع 
الــوزراء الريطــاين خــالل االجتــاع 
ــاين  ــي الريط ــاون األمريك ــه بالتع التزام
يف املجــال الــدويل و دعمــه لسياســة 
يف  و   ، اخلارجيــة  نيكســون  الرئيــس 
ــة  ــون بطمأن ــس نيكس ــام الرئي ــل ق املقاب
األمريكــي  الدعــم  باســتمرار  هيــث 
لريطانيــا يف حماولــة دخوهلــا الســوق 
أوضــح  قــد  و   ، املشــرتكة  االوربيــة 
ــدة  ــات املتح ــدف الوالي ــون ان ه نيكس
اىل  بريطانيــا  انضــام  مــن  االمريكيــة 
ــا  ــاد بريطاني ــس ابع ــة لي ــوق االوربي الس
عــن أمريــكا و انــا لكســب دول اوربيــة 
أخــرى اىل مســتوى العالقــة التــي تربــط 
بــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة و 
بريطانيــا ، و ان بريطانيــا ســتظل بالنســبة 
قــوة  االمريكيــة  املتحــدة  للواليــات 
رئيســية مؤثــرة يف العــامل عــى الرغــم من 
ختليهــا عــن إمراطورتيهــا و اســتمرارها 
يف قــرار االنســحاب مــن اخلليــج العــريب 

    .9

ــن  ــش كل م ــا ناق ــاء أيض ــالل اللق و خ
الرئيــس نيكســون و رئيــس الــوزراء 
ــا  ــن القضاي ــددًا م ــن ع ــاين ولس الريط

املهمــة اخلاصــة باوربــا خاصــة بعــد 
جمــيء  بومبيــدو رئيســا لفرنســا و تعيــن 
و  الغربيــة  ألملانيــا  مستشــارًا  برانــت 
كيــف ســيكون تأثــر ذلــك عــى سياســة 
ــن ان  ــد ولس ــة ، و اعتق ــكا اخلارجي أمري
الرئيــس بومبيــدو اكثــر تفهــًا و انفتاحــًا 
مــن الرئيــس الفرنــي الســابق ديغــول ، 
كــا ان برانــدت ايضــًا شــخصية حمبوبــة 
و صادقــة و مــن الســهل التفاهــم معهــا 
ــام  ــة قي ــان إمكاني ــش الطرف ــا و ناق ، ك
رئيــس الــوزراء الريطــاين بزيــارة االحتاد 
 ، االنفــراج  عمليــة  إلدارة  الســوفيتي 
ــار  ــض باعتب ــن كان بالرف اال ان رد ولس
ــوف  ــة س ــارة الرسيع ــذه الزي ــل ه ان مث
تعطــي انطباعــًا لالحتــاد الســوفيتي بانــه 
حيمــل رســالة مــن الرئيــس نيكســون و 
ــو  ــارة يف شــهر ماي فضــل ان تكــون الزي

ــام 1970 10 . ــن الع ــران م او حزي
خــالل  الريطانيــة  احلكومــة  ان  اال 
شــهري نيســان و ايــار مــن العــام نفســه 
ــة  ــات العام ــر لالنتخاب ــدأت التحض ب
ــس  ــة رئي ــول إمكاني ــدل ح ــر اجل و اث
الــوزراء الريطــاين هارولــد ولســن و 
ــام  ــت األي ــا ، اذ اثبت ــوز فيه ــه الف حزب
األوىل لالنتخابــات تقــدم حــزب العــال 
ــت  ــج اثب ــن النتائ ــرة ، و لك ــبة كب بنس
عكــس التوقعــات و جــاءت النتيجــة 
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هكــذا  و   ، املحافظــن  حــزب  بفــوز 
ــوزراء يف  ــة ال ــث رئاس ــلم ادوارد هي تس
ــكل  ــام 1970 و ش ــن ع ــوز م ــع مت مطل

حكومتــه اجلديــدة 11 .
و عــر الرئيــس األمريكــي نيكســون 
عــن رسوره بفــوز حــزب املحافظــن يف 
االنتخابــات العامــة عــى اعتبــار وعــود 
ــن  ــحاب م ــدم االنس ــابقة بع ــث الس هي
اخلليــج العــريب و بقــاء دور بريطانيــا 
العالقــات  ان  اال   ، العــامل  يف  الفعــال 
االمريكيــة الريطانيــة دخلــت يف مرحلــة 
االختالفــات  بســبب  جــدًا  صعبــة 
الرئيــس  شــخصيتي  بــن  اجلوهريــة 
ــوزراء  ــس ال ــون و رئي ــي نيكس األمريك
كانــوا  اذ   ، هيــث  ادوارد  الريطــاين 
مثــل  معينــة  جوانــب  يف  يتشــاهبون 
األفــكار و املبــادئ و املحافظــة عــى 
ــية  ــاة السياس ــيوعية يف احلي ــة الش مكافح
ــي ، و  ــال األطل ــف ش ــم حلل و والئه
ــف  ــت ختتل ــث كان ــات هي ــن أولوي لك
، اذ كان جوهــر سياســته هــو تأمــن 
دخــول بريطانيــا اىل االحتــاد األوريب و 
يــرى مســتقبل بريطانيــا مــع اوربــا بعيــدًا 
ــة 12 . ــدة االمريكي ــات املتح ــن الوالي ع
رئيســًا  هيــث  ادوارد  اعــالن  فــور  و 
ــس  ــه الرئي ــب الي ــا كت ــوزراء بريطاني ل
أشــار  و   ، بالفــوز  هينئــه  نيكســون 

خــالل التهنئــة اىل أمهيــة العالقــات بــن 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة و بريطانيــا 
ــات  ــايس يف العالق ــر األس ، و ان العن
بــن البلديــن هــو قــدرة حكومــات 
البلديــن عــى تقاســم االهتــام و املنظــور 
العاملــي املشــرتك ، كــا حــرص الرئيــس 
ــه  ــق بين ــل الوثي ــى التواص ــون ع نيكس
ــار  ــث يف اط ــوزراء هي ــس ال ــن رئي و ب
ابــدى  و   ، شــخصية  عالقــة  إقامــة 
ــع  ــات م ــه بالعالق ــام نفس ــث االهت هي
عــى  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
الرغــم مــن قناعتــه ان هــذه العالقــة 
ــا  ــول بريطاني ــتقبل دخ ــى مس ــر ع تؤث
اىل الســوق االوربيــة املشــرتكة ، و اتفــق 
الطرفــان عــى رضورة عقــد اجتــاع 
خــالل شــهر متــوز مــن عــام 1970 13.
اىل  الدخــول  مــن  هيــث  هــدف  كان 
ــف  ــة الضع ــو معاجل ــوق االوريب ه الس
ــيايس و  ــن الس ــى الصعيدي ــاين ع الريط
االقتصــادي ، اذ كان لقــرار االنســحاب 
يف  كبــر  اثــر  العــريب  اخلليــج  مــن 
كــا  العــامل  يف  بريطانيــا  دور  تراجــع 
ــبة  ــرًا بالنس ــكًا صغ ــت رشي ــا أصبح اهن
للواليــات املتحــدة االمريكيــة ، لــذا 
ارتــأى هيــث ان يعيــد لريطانيــا دورهــا 
ــا ، و  ــالل اورب ــن خ ــر م ــدي املؤث التقلي
نجــد ان اجلانــب الســيايس تغلــب عــى 
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ــس  ــع رئي ــادي يف دواف ــب االقتص اجلان
الــوزراء الريطــاين حتــى انــه قدمهــا 
عــى أمهيــة املحافظــة عــى الســالم بــن 
الــرق و الغــرب خــالل احلــرب الباردة 
ــر  ــدة تنتظ ــات املتح ــت الوالي ــي كان الت
ــة يف إحــالل الســالم  املســاعدة الريطاني
، و حاولــت وزارة اخلارجيــة الريطانيــة 
ان تبــن هليــث أمهيــة العالقــات مــع 
ان  و  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
ــر  ــدر كب ــاظ بق ــا االحتف ــى بريطاني ع
ــم  ــان دع ــنطن لض ــر يف واش ــن التأث م
الواليــات املتحــدة االمريكيــة يف عمليــة 

.14 األوريب  التكامــل 
و بعــد تشــكيل احلكومــة اجلديــدة يف 
ــا  ــة بريطاني ــر خارجي ــام وزي ــا ق بريطاني
ــارة  ــوم D. Hueme  15بزي ــالس هي دوغ
اىل منطقــة اخلليــج العــريب و عقد سلســلة 
مــن املشــاورات مــع حــكام املنطقــة 
عــى امــل تغيــر السياســة التــي طرحهــا 
ــحاب  ــوص االنس ــال بخص ــزب الع ح
اخلارجيــة  اوفــدت  و   ، اخلليــج  مــن 
الريطانيــة وليــم لــوس املقيــم الســيايس 
ــج العــريب اىل املنطقــة  الريطــاين يف اخللي
للتعــرف عــى مواقــف دول املنطقــة مــن 
ــح  ــن مل تفل ــحاب ، و لك ــة االنس عملي
جهــود املقيــم الســيايس الريطــاين بأقناع 
العــريب بــرضورة  مشــيخات اخلليــج 

بقــاء الوجــود العســكري ، اذ كانــت 
ــت يف  ــد رحب ــريب ق ــج الع ــايخ اخللي مش
وقــت ســابق باالنســحاب الريطــاين 
ــت  ــه كان ــت نفس ــة و يف الوق ــن املنطق م
ــى  ــول ع ــا يف احلص ــدت رغبته ــد أب ق
الدعــم العســكري األمريكــي حلايــة 
ــة ، و  ــالت اإليراني ــن التدخ ــة م املنطق
ــة  ــره اىل وزارة اخلارجي ــوس تقري ــدم ل ق
الريطانيــة بــرضورة املــي قدمــًا بقــرار 
االنســحاب ، و عندهــا أعلــن وزيــر 
متــوز  يف  هيــوم  الريطــاين  اخلارجيــة 
بقــرار  االلتــزام  بــالده  عــزم   1970
مجيــع  ســحب  و  الســابقة  احلكومــة 
ــدد  ــد املح ــة يف املوع ــوات الريطاني الق
16)15( . و بالرغــم مــن قــرار االنســحاب 

الريطــاين  النفــوذ  أن  إال  الريطــاين 
ــحاب  ــد االنس ــة بع ــدة طويل ــتمر مل اس
مــن خــالل املســاعدات العســكرية و 
ــا  ــي تقدمه ــية الت ــارات السياس االستش
ــريب ، و يف  ــج الع ــدول اخللي ــا ل بريطاني
الوقــت نفســه كانــت الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة يف صــدد إنشــاء جهــاز امنــي 
ــة و  ــح االمريكي ــة املصال ــي حلاي إقليم
الغربيــة يف املنطقــة ، و حماولــة إجيــاد 
اســرتاتيجية كاملــة جتــاه اخلليــج العــريب 
للحفــاظ عــى مصاحلهــا السياســية و 

االقتصاديــة و العســكرية 17.
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إقامــة  نيكســون  الرئيــس  يســتطع  مل 
الــوزراء  رئيــس  مــع  وثيقــة  عالقــة 
الريطــاين اجلديــد ، اذ ان األخــر كان 
عازمــًا مــن اليــوم األول لتوليــه املنصــب 
الواليــات  مــع  العالقــات  تقليــص 
ــاب امــام  ــح الب ــة و فت املتحــدة االمريكي
اوربــا و ان ينهــي مصطلــح العالقــة 
ــات  ــن العالق ــر ع ــد التعب ــة عن اخلاص
بــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة و 
بريطانيــا ، و عــر هيــث عــن ذلــك قائــاًل 
» اعتــاد القــادة الريطانيــون منــذ احلــرب 
العامليــة الثانيــة عــى مشــاورة الواليــات 
ــؤون  ــف الش ــة يف خمتل ــدة االمريكي املتح
ــاع و ان  ــة و الدف ــية و االقتصادي السياس
هــذا االحــرتام الــودي جيــب ان يتحــول 
اىل دول اوربــا لتصبــح بريطانيــا اكثــر 
ــع  ــا دور يف صن ــة و هل ــاركة و فاعلي مش
القــرارات بعيــدًا عــن الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة » 18. و تطــورت خــالل هــذه 
الفــرتة عــدة جمــاالت رئيســية للخــالف 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  بــن 
و بريطانيــا فيــا يتعلــق باالنســحاب 
الريطــاين مــن اخلليــج العــريب و الراع 
االنفتــاح عــى  و  العــريب اإلرسائيــي 
ــات  ــن الوالي ــت كل م ــن ، اذ كان الص
املتحــدة االمريكيــة و بريطانيــا لدهيــا 
العربيــة  املنطقــة  يف  متباينــة  مصالــح 

ــبة  ــة ، فبالنس ــة خاص ــا اىل سياس ترتمجه
ــى  ــتها ع ــدت يف سياس ــا اعتم لريطاني
رضورة محايــة الروابــط االقتصاديــة و 
االمــدادات النفطيــة مــع الــدول العربيــة 
، و يف املقابــل ركــزت إدارة الواليــات 
ــاء  ــان بن ــة عــى ض املتحــدة االمريكي
الدعــم  مواجهــة  و  إرسائيــل  دولــة 
الســوفيتي للمنطقــة العربيــة ، لذلــك 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  نجــد 
قدمــت الدعــم العســكري و املــادي 
ــع  ــل يف موق ــون إرسائي ــي تك ــل لك اهلائ
القــوة خــالل تفاوضهــا مــع الــدول 

العربيــة 19.
ــت وزارة  ــًا وضع ــدة ايض ــذه امل و يف ه
زمنيــًا  جــدوالً  الريطانيــة  الدفــاع 
و  العــريب  اخلليــج  مــن  لالنســحاب 
حــددت تاريــخ كانــون االول للعــام 
لالنســحاب  النهائــي  املوعــد   1971
العــريب  اخلليــج  مــن  كامــل  بشــكل 
، ممــا اثــار حتفــظ الواليــات املتحــدة 
ــة التــي كانــت تنتظــر ان يقــوم  االمريكي
اجلديــد  الريطــاين  الــوزراء  رئيــس 
ارجــاء عمليــة االنســحاب مــن اخلليــج 
العــريب ، لــذا قامــت الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة يف متــوز عــام 1970 بتحذيــر 
بريطانيــا مــن االنســحاب النهائــي و 
ــويب  ــن اجلن ــدث يف اليم ــا ح ــرار م تك



167

أ.م.د. عمار فاضل محزة العابد                    الباحث  يسرى عماد حممد سعيد الطه
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

حينــا انســحبت القــوات الريطانيــة 
بشــكل كامــل و اتاحــت الفرصــة امــام 
قيــام نظــام مــواِل للشــيوعية فيهــا اصبح 
فيــا بعــد مصــدر هتديــد للمنطقــة و 

املصالــح الغربيــة فيهــا 20 .
ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــدد الوالي مل حت
ــرق  ــا يف ال ــل قواهت ــًا لعم ــدًا هنائي موع
االوســط ، و اعلنــت اهنــا ســوف تقــوم 
بتأجــر القواعــد و التســهيالت التــي 
كان يســتخدمها اجليــش الريطــاين يف 
الريطــاين  اجلانــب  ان  اال   ، البحريــن 
مســتقبل  ان  مؤكــدًا  ذلــك  رفــض 
العســكرية  التســهيالت  و  القواعــد 
ألنــه  انفســهم  البحرينيــن  حيــدده 
يتعلــق بمســتقبل بالدهــم ، كــا اعلنــت 
ــار و  ــظ بمط ــوف حتتف ــا س ــا اهن بريطاني
ــدة  ــة BBC  يف قاع ــة إلذاع ــة تقوي حمط
ويعــود  عــان  يف  اجلويــة  مصــره 
ــاظ  ــى االحتف ــا ع ــبب ارصار بريطاني س
عــى  احتوائهــا  اىل  مصــره  بقاعــدة 
ــة ، واعتمــدت  قاعــدة للتجــارب النووي
ــلطان  ــة الس ــى رغب ــك ع ــا يف ذل بريطاني
ســعيد بــن تيمــور يف ابقــاء الوجــود 
الريطــاين ألن اكثــر الضبــاط يف اجليــش 
ــا ان  ــن، ك ــن الريطاني ــم م ــاين ه الع
ــتكون  ــوات س ــك الق ــاء تل ــف بق تكالي
ــا  ــا ارادت بريطاني ــان، ك ــة ع ــى نفق ع

بعــد انســحاهبا مــن البحريــن احلصــول 
ــار  ــا يف مط ــوط لطائراهت ــق هب ــى ح ع

املحــرق 21 . 
منــذ  االمريكيــة  اإلدارة  قــررت  كــا 
نفســه  العــام  مــن  حزيــران  أوائــل 
ــراين يف  ــعودي اإلي ــاون الس ــز التع تعزي
املنطقــة و البــدء بتطويــر عالقــات ثنائيــة 
اقــوى ، إضافــة اىل ان الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة ســتزيد النشــاط الدبلومــايس 
ــاد  ــع االحت ــاين و من ــراغ الريط ــلء الف مل
ــى  ــيطرته ع ــرض س ــن ف ــوفيتي م الس
ــة  ــدت االدارة االمريكي ــة ، اذ عم املنطق
مجيــع  يف  الســفارات  تأســيس  عــى 
بــدأت  العــريب كــا  مناطــق اخلليــج 
ثقافيــة  و  اقتصاديــة  برامــج  بإعــداد 
الواليــات  مصالــح  عــى  للحفــاظ 
املتحــدة االمريكيــة و الغــرب يف املنطقــة 

 .2 2

العــريب  الــراع  خيــص  فيــا  و 
اإلرسائيــي ، تطــرق وزيــر اخلارجيــة 
جملــس  اجتــاع  خــالل  الريطــاين 
الــوزراء الريطــاين يف أيــار 1970 اىل 
ان الواليــات املتحــدة االمريكيــة عازمــة 
عــى اطــالق مبــادرة جديــدة مــن اجــل 
العــريب اإلرسائيــي و  النــزاع  تســوية 
اســتئناف مهمــة املمثــل اخلــاص لألمــم 
ــراف  ــزام األط ــاس الت ــى أس ــدة ع املتح
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ــن  ــس االم ــرار جمل ــذ ق ــة يف تنفي املتنازع
ــالق  ــف اط ــة وق ــم )242( و مراقب رق
النــار ، عدهتــا بريطانيــا خطوة جيــدة من 
ــط  ــة للضغ ــدة االمريكي ــات املتح الوالي

ــادرة 23. ــول املب ــل لقب ــى إرسائي ع
األمريكــي  اخلارجيــة  وزيــر  قــدم 
ــن  ــران م ــن حزي ــع م ــرز يف التاس روج
العــام نفســه مبــادرة للتســوية و التوصــل 
اىل اتفــاق هنائــي بــن مــر و إرسائيل 24 
، وهــو ان جتــري البلــدان حمادثــات غــر 
ــات رودس 25  ــط حمادث ــى نم ــارشة ع مب
ــادرة يف  ــا للمب ــر قبوهل ــت م ، و أعلن
ــه  ــهر نفس ــن الش ــن م ــث و العري الثال
ــن األردن و  ــه كل م ــت علي ــا وافق ، ك
االحتــاد الســوفيتي و بريطانيــا و فرنســا ، 
اال إرسائيــل مل توافــق عــى تلــك املبــادرة 
اال بعــد الضغــط األمريكــي يف اخلامــس 

ــران 26 . ــن حزي ــن م و العري
و عملــت كل مــن بريطانيــا و الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة باعتبارمهــا عضويــن 
ــى  ــدويل ع ــن ال ــس االم ــن يف جمل دائم
لعــب دور رئيــي يف متريــر قــرار وقــف 
ــرار  ــذا الق ــل ه ــار ، اذ عم ــالق الن اط
عــى زيــادة درجــة التوتــر داخــل جملــس 
السياســية  اخلالفــات  بســبب  االمــن 
ــة و  ــة اإلرسائيلي ــروب العربي ــول احل ح
رؤيــة كل دولــة داخــل املجلــس ملوضوع 

بنظــرة  اإلرسائيــي  العــريب  الــراع 
ــة 27. خمتلف

و مــع كل هــذه التطــورات كان مــن 
املفــرتض عقــد اجتــاع ثنائــي يضــم 
ــس  ــون و رئي ــي نيكس ــس األمريك الرئي
الــوزراء الريطــاين هيــث يف متــوز 1970 
ــاع  ــل االجت ــب تأجي ــث طل ، اال ان هي
بســبب املخــاوف الريطانيــة مــن ان 
يفهــم اللقــاء املبكــر مــن قبــل دول اوربــا 
عــى اهنــا للمشــاورة مــع الواليــات 
ــام  ــوص انض ــة بخص ــدة االمريكي املتح
هــذا  و  االوريب   االحتــاد  اىل  بريطانيــا 
ــس  ــات رئي ــى طموح ــيؤثر ع ــدوره س ب
ــاد  ــام اىل االحت ــد باالنض ــوزراء اجلدي ال
حــذر  الفــرتة  تلــك  يف  و   ، األوريب 
كســنجر الســفر الريطــاين يف واشــنطن 
مــن انــه اذا مل يتــم ترتيــب اجتــاع قريــب 
ــن الرئيــس  فســوف ينقطــع االتصــال ب
ــاين  ــوزراء الريط ــس ال ــي و رئي األمريك
ــن  ــة ب ــة اخلاص ــر العالق ــايل تتأث و بالت

البلديــن 28.
و يف اول اتصــال مبــارش بــن الواليــات 
بعــد  بريطانيــا  و  االمريكيــة  املتحــدة 
ــى  ــوزراء ، التق ــة ال ــث رئاس ــلم هي تس
وزيــر اخلارجيــة األمريكــي روجــرز 
دوغــالس  بريطانيــا  خارجيــة  وزيــر 
ــن  ــر م ــادي ع ــارش و احل ــوم يف الع ه
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ــا اىل  ــام هب ــارة ق ــالل زي ــوز 1970 خ مت
ــن  ــه ع ــالل حديث ــد خ ــا ، و اك بريطاني
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  دعــم 
ــعيها  ــة و س ــا اخلارجي ــة بريطاني لسياس
الدخــول اىل املفوضيــة االوربيــة ، و اكــد 
روجــرز بــأن األمريكيــن ســيكونون 
ــث  ــد احلدي ــالم عن ــام االع ــن ام حذري
عــن العالقــة اخلاصــة بــن البلديــن 
لكــي ال يؤثــر ذلــك عــى حمــاوالت 

االنضــام اىل الســوق االوربيــة 29.
ــن األول 1970  ــن تري ــث م و يف الثال
تــم عقــد االجتــاع املنتظــر بــن الرئيــس 
ــوزراء  ــس ال ــون و رئي ــي نيكس األمريك
ــاع  ــتمر االجت ــث ، و اس ــاين هي الريط
ملــدة مل تتجــاوز اخلمــس و أربعــن دقيقــة 
اال انــه اظهــر تعاونــًا قويــًا يف دبلوماســية 
احلــرب البــاردة ، و ركــز الطرفــان خالل 
االجتــاع عــى بنــاء رشاكــة عمــل جيــدة 
و ان ال تقتــر العالقــات عــى اجلوانــب 
الرســمية و عنــد االزمــات ، بــل جيب ان 
ــكار و  ــات يف اآلراء و األف تكــون العالق
املقرتحــات وبنــاء عالقــات قويــة لدعــم 
أمهيــة  الطرفــان  وناقــش   ، البلديــن 
ــى  ــاظ ع ــع احلف ــام م ــرب فيتن ــاء ح اهن
مصداقيــة الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
الســالم يف جنــوب  و أمهيــة إحــالل 
رشق اســيا و بقــاء الوجــود الريطــاين يف 

ــريب 30. ــج الع اخللي
الرئيــس  لقــاءه مــع  بعــد  بالفعــل  و 
نيكســون عــزم رئيــس الــوزراء الريطاين 
ــام  ــن الع ــن األول م ــهر تري ــالل ش خ
نفســه دراســة إمكانيــة احلفــاظ عــى 
ــج العــريب و  الوجــود الريطــاين يف اخللي
ــة يف  ــية العالق ــائل الدبلوماس ــل املس ح
ــحاب  ــرار االنس ــدور ق ــذ ص ــة من املنطق
و مــا اذا كانــت بريطانيــا ســوف تســتمر 
اخلــاص  الســابقة  احلكومــة  بقــرار 
باالنســحاب ، و كان امــل إدارة الرئيــس 
الريطانيــون  يواصــل  ان  نيكســون 
ممارســة بعــض االنشــطة السياســية و 
ــذت  ــك اخت ــة ، لذل ــكرية يف املنطق العس
اإلجــراءات  بعــض  هيــث  حكومــة 
ــالل  ــن خ ــة م ــة اإلدارة االمريكي لطمأن
ــة  ــؤون األمني ــا يف الش ــاركة بريطاني مش
بتدريــب  القيــام  و  العــريب  للخليــج 
ــة  ــي املنطق ــي حتم ــة الت ــوات العربي الق
اال اهنــا ال تســتطيع ان تتخــى عــن قــرار 

ــريب 31. ــج الع ــن اخللي ــحاب م االنس
ــر و  ــابع ع ــاِن يف الس ــاع ث ــد اجت و عق
ــام  ــون األول ع ــن كان ــر م ــن ع الثام
1970 يف واشــنطن و كامــب ديفيــد بــن 
الرئيــس نيكســون و رئيــس الــوزراء 
الريطــاين هيــث لعــدة ســاعات ، و كان 
ــاع  ــس االجت ــى عك ــاع ع ــذا االجت ه
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للتعــارف  خمتــرًا  كان  الــذي  األول 
االجتــاع  خــالل  عــرض  اذ   ، فقــط 
الواليــات  بــن  املتصاعــد  الــراع 
ــاد األوريب ،  ــة و االحت ــدة االمريكي املتح
ــق  ــيايس الوثي ــاون الس ــش التع ــا نوق ك
بــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة و 
ــيوعي   ــر الش ــدي للفك ــا يف التص بريطاني
ــد  ــان رضورة عق ــش اجلانب ــا و ناق ، ك
مؤمتــر أمنــي أوريب مــن اجــل املانيــا 
ــاد  ــع االحت ــا م ــع عالقاهت ــة و تطبي الغربي
الســوفيتي 32 . و خــالل اللقــاء بــن 
اعتمــد  هيــث  و  نيكســون  الرئيــس 
ــلوبًا  ــان اس ــن األحي ــر م ــر يف كث األخ
الواليــات  بــن  العالقــات  اىل  يشــر 
املتحــدة االمريكيــة و بريطانيــا عــى اهنــا 
عالقــات طبيعيــة عــى النقيــض مــن 
ــرارًا  ــدث م ــذي حت ــس نيكســون ال الرئي
و تكــرارًا عــن أمهيــة العالقــات اخلاصــة 
بســبب اللغــة املشــرتكة و القانــون العــام 
ــن يف  ــاين الدولت ــذا تف ــن ه ــم م و األه
ســبيل العدالــة و التقــدم و احلريــة و 
الســالم ، اال ان هيــث اختــذ رؤيــة خمتلفــة 
حيــث قــال ان العالقــات االمريكيــة 
الريطانيــة هــي عالقــة طبيعيــة و ســعيدة 

.  33

و اســتنتج الرئيــس نيكســون و مستشــاره 
كســنجر مــن خــالل اللقــاء مع هيــث ان 

ــس  ــن الرئي ــخة ع ــر نس ــخصية األخ ش
و  ديغــول  شــارل  الســابق  الفرنــي 
قويــة  شــخصية  كان  أخــرى  بعبــارة 
ــامل  ــا اىل الع ــل بريطاني ــى حتوي ــة ع عازم
ــة  ــوة ثالث ــا اىل ق ــل اورب األوريب و حتوي
ــن  ــتقل ع ــكل مس ــل بش ــامل تعم يف الع
الواليــات املتحــدة االمريكيــة ، اال ان 
ــه  ــث و طموحات ــم اراء هي ــنجر رغ كس
ــة لرئيــس  كان يراهــا جمــرد أحــالم فردي
ــن  ــن م ــاين ، اذ ال يمك ــوزراء الريط ال
اهنــاء عالقــة بــن شــعبن مرتبطــن 
و  العــادات  و  باللغــة  وثيــق  ارتباطــًا 
قضايــا مشــرتكة كثــرة تربــط بينهــا 34 .
وضعــت   1971 عــام  أوائــل  مــع  و 
حكومــة هيــث خططهــا اخلاصــة إلقامــة 
ــن ، و مل  ــع الص ــية م ــات دبلوماس عالق
يكــن لدهيــا علــم باملفاوضــات الرسية يف 
ــاح عــى  ــة حــول االنفت اإلدارة االمريكي
ــا اىل ختفيــف  الصــن  ، و ســعت بريطاني
الضوابــط االقتصاديــة و تبــادل الســفراء 
احلكومــة  اتفقــت  و  البلديــن  بــن 
ــى  ــة ع ــة الريطاني ــع احلكوم ــة م الصيني
لقنصليتهــا  بريطانيــا  ســحب  رضورة 
مــن تايــوان و ان تدعــم موقــف الصــن 
يف األمــم املتحــدة و ان تعــرتف بريطانيــا 
مقاطعــة  تعــد  تايــوان  بــان  رســميًا 

صينيــة 35)34( .
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ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــعت الوالي س
العمــل  طــوال عــام 1969 و 1970 
ــع  ــارب م ــروع التق ــل م ــن اج رسًا م
الصــن و وضــع الرئيــس نيكســون و 
لسياســة  أهدافــًا  كســنجر  مستشــاره 
جتــاه  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
ــة  و  ــات اقتصادي ــة عالق ــن  بإقام الص
جذهبــا اىل املجتمــع الــدويل يف اطــار 

إقامــة عالقــات مــع الصــن 36.
ــباط  ــن ش ــن م ــس و العري و يف اخلام
1971 أعــاد نيكســون التأكيــد عــى 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  دعــم 
لتوســيع االحتــاد األوريب يف تقرير ارســله 
ــة  ــه السياس ــح في ــرس يوض اىل الكونغ
اخلارجيــة االمريكيــة ، و بــن خــالل 
ــاين  ــوزراء الريط ــس ال ــر » ان رئي التقري
ــات  ــرى السياس ــه أن ي ــن نيت ــن ع أعل
ــة  ــح الريطاني ــا املصال ــة حتدده الريطاني
بعيــدًا عــن الواليــات املتحــدة االمريكية 
، و مــن خــالل دعمنــا للتكامــل األوريب 
ــات  ــة الوالي ــث أمهي ــح هلي ــوف يتض س
ــرار  ــة الق ــة يف صناع ــدة االمريكي املتح

الريطــاين » 37 .
الريطــاين  الــوزراء  رئيــس  كتــب  و 
و  اخلامــس  يف  نيكســون  الرئيــس  اىل 
العريــن مــن اذار 1971 يعــر عــن 
الواليــات  باملســؤولية جتــاه  الشــعور 

بريطانيــا  ان  و  االمريكيــة  املتحــدة 
اجــل  مــن  نفوذهــا  كل  ستســتخدم 
ــة  ــة االمريكي ــات اخلارجي ــم السياس دع
ــن  ــة ب ــوارق االقتصادي ــن الف ــد م و احل
الواليــات املتحــدة االمريكيــة و اوربــا ، 

.  38 االطلــي 
و يف الســابع و العريــن مــن نيســان 
ــة  ــر خارجي 1971 اجتمــع كل مــن وزي
بريطانيــا و نظــره األمريكــي يف العاصمة 
ــات  ــت الوالي ــدن و نجح ــة لن الريطاني
ــاء  ــذا اللق ــالل ه ــة خ ــدة االمريكي املتح
ــا   ــن بريطاني ــادل الســفراء ب يف تأخــر تب
ــية   ــات دبلوماس ــة عالق ــن و إقام و الص
و بذلــك كســبت الواليــات املتحــدة 
ــال  ــت إلك ــن الوق ــد م ــة املزي االمريكي
خططهــا باالنفتــاح عــى الصــن برسيــة 
، اال ان الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
كانــت ختشــى ان تضــع الصــن رشوطــًا 
ــن  ــا و ب ــات بينه ــأن العالق ــة بش إضافي
الواليــات املتحــدة االمريكيــة ممــا يعرقل 
عمليــة االنفتــاح 39. و يف اليــوم نفســه أي 
ــن مــن نيســان  تســلم  الســابع و العري
ــة  ــن احلكوم ــمية م ــالة رس ــنجر رس كس
الصينيــة موجهــة اىل الرئيــس نيكســون ، 
تؤكــد رغبــة احلكومــة الصينية باســتقبال 
ــر  ــتوى كوزي ــايل املس ــي ع ــد امريك موف
خارجيــة او مستشــار االمــن القومــي او 
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حتــى الرئيــس األمريكــي نفســه ، و ذلك 
الجــراء مباحثــات مبــارشة يف العاصمــة 
ــذه  ــرات ه ــري حتض ــى ان جت ــن ع بك
الزيــارة عــن طريــق الرئيــس الباكســتاين 
ــوة  ــذه الدع ــرت ه ــان ، و اعت ــى خ حيي
املســاعي  يف  مهمــة  حتــول  نقطــة 
ــن و  ــى الص ــاح ع ــة يف االنفت االمريكي
ــون و  ــخصية لنيكس ــود الش ــاح اجله نج

ــنجر 40 . كس
و  نيكســون  الرئيــس  مــن  كل  اتفــق 
مستشــاره كســنجر عــى رضورة احلفــاظ 
ــات  ــة املحادث ــى رسي ــتطاع ع ــدر املس ق
ــى ان الرئيــس نيكســون كان يــويص  حت
كســنجر بــان يتجنــب وضــع اســمه 
ــم اإلفصــاح  ــان يت عــى أي اعــالن او بي
عنــه عقــب الزيــارة املرتقبــة لدرجــة 
ــى  ــد ع ــن التأكي ــرًا م ــأم كث ــه يس جعلت
رسيــة املحادثــات 41 ، و كان اهلــدف مــن 
ــل  ــات الج ــة املباحث ــى رسي ــاء ع اإلبق
ــالن  ــأة اإلع ــنجر بمفاج ــه كس ــا وصف م
عنهــا و إلحبــاط أي حماولــة لعرقلــة 
األمــر مــن موظفــي وزارة اخلارجيــة 
االمريكيــة ، و يف الوقــت نفســه لتجنــب 
ــام  ــرأي الع ــام ال ــار ام ــذي يث ــدل ال اجل

األمريكــي و الكونغــرس 42 .
و يف التاســع و العــارش مــن متــوز 1971 
قــام هنــري كســنجر بزيــارة رسيعــة 

تواجــده يف  اثنــاء  بكــن  اىل  و رسيــة 
العاصمــة الباكســتانية اســالم ابــاد مل 
يعلــم هبــا ســوى قلــة مــن املقربــن 
ــدف  ــون ، و كان ه ــس نيكس ــن الرئي م
الزيــارة هــو اجــراء املحادثــات املبــارشة 
مــع املســؤولن يف الصــن و ال ســيا 
رئيــس الــوزراء الصينــي شــوان الي 
وجهــات  تبــادال  43و   Chou - enlai
النظــر حــول مســتقبل العالقــات بينهــا 
ــدف  ــا اهل ــًا ، ام ــة ايض ــتقبل املنطق و مس
الرئيــس للزيــارة فــكان التمهيــد لزيــارة 
تــم  و  الصــن  اىل  نيكســون  الرئيــس 
ــايل  ــام الت ــن الع ــر م ــهر فراي ــد ش حتدي
ــاءت  ــي ج ــارة الت ــميًا للزي ــدُا رس موع
للتأكيــد عــى انتهــاج الواليــات املتحــدة 
ــدة مــع الصــن  ــة سياســة جدي االمريكي
ــن 44. ــبة للبلدي ــارب بالنس ــة التق و أمهي
جــاءت هــذه الزيــارة لتحقــق مكاســب 
كبــرة يف السياســة اخلارجيــة االمريكيــة 
ــاط  ــن اإلحب ــف م ــن و نص ــد عام بع
ــرات  ــام و التوت ــرب فيتن ــتمر يف ح املس
الســوفيتية االمريكيــة و االحــداث التــي 
عــى   ، األوســط  الــرق  يف  هتــدأ  ال 
ــتزيد  ــذه س ــوة كه ــن ان خط ــم م الرغ
مــن العــداء بــن الواليــات املتحــدة 
الســوفيتي كــا  االمريكيــة و االحتــاد 
و ستتســبب بقلــق يف العالقــات مــع 
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بريطانيــا التــي كانــت تســعى يف الوقــت 
اذ   ، الصــن  مــع  التقــارب  اىل  نفســه 
كانــت الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
فتــح  يف  الســباقة  تكــون  ان  تســعى 
ال  و  الصــن  مــع  االتصــال  قنــوات 
ــادت  ــي اعت ــا الت ــالغ بريطاني ــب بإب ترغ
السياســات و  االطــالع عــى معظــم 

القــرارات االمريكيــة 45 .
ــوز  ــن مت ــر م ــس ع ــاء اخلام و يف مس
ــى  ــون ع ــر نيكس ــه ظه ــام نفس ــن الع م
التلفزيــون الوطنــي ليعلــن للعــامل ان 
اىل  رحلتــه  خــالل  كســنجر  هنــري 
الصــن« رتــب يل زيــارة بكــن بعــد 
ــيئة  ــات الس ــن العالق ــًا م ــن عام عري
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  بــن 
اخلــر  ذلــك  هــز  و   ،  « الصــن  و 
األســس العامليــة للعالقــات الدوليــة 
و االقتصاديــة و كان مفاجــأة مذهلــة 
املتحــدة  الواليــات  داخــل  يف  ســواء 
ــدل  ــذا ي ــا ، و ه ــة او خارجه االمريكي
عــى خطــوة مهمــة نحــو التقــارب مــع 
اثنــن مــن أعــداء الغــرب و فتحــت 
البــاب اىل نظــام عاملــي جديــد بعيــد عــن 

الثنائيــة القطبيــة 46 .
و يف احلــادي عــر مــن اب 1971 كتب 
هيــث  اىل  رســالة  نيكســون  الرئيــس 
بشــأن إعالنــه عــن زيــارة  الصــن معربــًا 

عــن املــه يف احلفــاظ عــى تعــاون وثيــق 
العالقــات  ان  املســألة و  بشــأن هــذه 
ــزال أساســية  ــة  ال ت ــة الريطاني االمريكي
ــات  ــة للوالي ــة اخلارجي ــبة للسياس بالنس
ــس  ــب الرئي ــة ، و طل ــدة االمريكي املتح
ــادرة 47 . ــول املب ــث ح ــون اراء هي نيكس
الرئيــس  إدارة  عــى  هيــث  احتــج  و 
ــون بســبب عــدم التشــاور مــع  نيكس
احلكومــة الريطانيــة حــول التقــارب 
اهنيــار  اىل  يشــر  ممــا   ، الصــن  مــع 
ــن اجلانبــن األمريكــي و  االتصــاالت ب
الريطــاين ، و أبلغــت وزارة اخلارجيــة 
ــة يف لنــدن  ــة الســفارة االمريكي الريطاني
بعــدم ارتيــاح هيــث لعمــل الرئيــس 
نيكســون املفاجــئ و ان مــا أثــار حفيظــة 
ــة  ــس إقام ــاين لي ــوزراء الريط ــس ال رئي
عالقــة مــع الصــن و إنــا الطريقــة التــي 
حــدث فيهــا هــذا التقــارب ، اذ جتنبــت 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة ابــالغ 
تطــورات  عــن  الريطانيــة  احلكومــة 
االنفتــاح عــى الصــن عــى الرغــم 
ــات  ــف للوالي ــرب حلي ــا اق ــن كوهن م
املتحــدة االمريكيــة ممــا ولــد فجــوة 

ــن 48 . ــن الطرف ــة ب عميق
العالقــات  يف  التوتــر  هــذا  عقــب 
بــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة و 
بريطانيــا حــول الصــن ، أراد هيــث 
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اجــراء مناقشــات مــع الرئيــس نيكســون 
ــع  ــة م ــات العام ــألة العالق ــول مس ح
يف  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
إعــادة  اجــل  مــن  القــادم  االجتــاع 
توثيــق التعــاون املشــرتك بــن بريطانيــا و 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة و مناقشــة 
مســائل متعــددة مثــل االنفتــاح عــى 
ــة و  ــة االوربي ــيع املفوضي ــن و توس الص
ــي  ــال األطل ــف ش ــاء حل ــم أعب تقاس
الرئيــس  ان  اىل  أشــار هيــث  قــد  و   ،
ــز  ــًا و رك ــا متام ــل اورب ــون جتاه نيكس
ــوفيتي  ــاد الس ــع االحت ــات م ــى العالق ع

و الصــن و اهنــاء حــرب فيتنــام 49.
و ظهــرت مشــكلة جديــدة يف كانــون 
األول 1971 عكــرت صفــو العالقــات 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  بــن 
اهلنديــة  احلــرب  هــي  و  بريطانيــا  و 
هــذه  اســتمرت  و   ،50 الباكســتانية 
املشــكلة يف اثــارة النــزاع بــن حكومتــي 
هيــث و نيكســون ، اذ تباينــت وجهــات 
النظــر االمريكيــة و الريطانية يف املســبب 
الرئيــي للنــزاع كل حســب مصالــح 
بــالده الشــخصية ، اذ وضعــت احلكومــة 
ــارة  ــد يف اث ــى اهلن ــوم ع ــة الل االمريكي
النــزاع و ســعت اىل محايــة باكســتان بينــا 
ــد يف رصاعهــا  ــا مــع اهلن وقفــت بريطاني
خشــية ان تتخــذ األخــرة موقفــًا معاديــا 

مــن بريطانيــا و هذا ســيؤدي اىل خســارة 
ــة  ــية و اقتصادي ــح سياس ــا مصال بريطاني

ــد 51 . ــا يف اهلن هل
ــة  ــن اإلدارة االمريكي ــزاع ب ــل الن وص
ــذي  ــد ال ــة اىل احل ــة الريطاني و احلكوم
أصبــح فيــه املندوبــون الريطانيــون و 
االمريــكان متحدثــن رســمين عــن 
اهلنــد و باكســتان خــالل جلســات جملس 
االمــن و مــررت الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة مــروع قــرار وقــف اطــالق 
ــن اىل  ــوات الطرف ــحاب ق ــار و انس الن
املوقــع الــذي انطلقــت منــه احلــرب ، و 
ــة  امــر الرئيــس نيكســون بإرســال حامل
احلربيــة  الســفن  بعــض  و  طائــرات 
ــط  ــال للضغ ــج البنغ ــة  اىل خلي االمريكي
عــى حكومــة اهلنــد لوقــف القتــال و كان 
هــذا القــرار دون استشــارة بريطانيــا ممــا 
ــن 52 .  ــن اجلانب ــر ب ــادة التوت أدى اىل زي
و مــع كل هــذه التجاذبــات و التنافــرات 
اســتطاع كل مــن الرئيــس األمريكــي 
ــاين  ــوزراء الريط ــس ال ــون و رئي نيكس
ــة  ــة وثيق ــة عالق ــادة إقام ــن إع ــث م هي
 21-20 يف  برمــودا  قمــة  خــالل 
ــث  ــد هي ــون األول 1971 ،  و اعتق كان
ان العالقــة اخلاصــة بــن بريطانيــا و 
ــاي شــكل  ــر ب ــاج اىل تغي ــكا ال حتت أمري
، و ان سياســة بريطانيــا اخلارجيــة تشــمل 
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احلفــاظ عــى روابــط مــع الواليــات 
يف  و   ، اوربــا  و  االمريكيــة  املتحــدة 
الوقــت نفســه رأى الرئيــس نيكســون ان 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة و بريطانيــا 
عليهــا االجتــاع سياســيًا و ان اخلالفــات 
االمريكيــة الريطانيــة كانــت تكتيكيــة و 
ــات  ــار ان سياس ــى اعتب ــة ع ــر جدي غ
ــض  ــا البع ــع بعضه ــة م ــن مرتبط البلدي

.  53

  2- الســوق األوريب و أثــره يف العالقات 
ــة - الربيطانية : االمريكي

ــن  ــاين ولس ــوزراء الريط ــس ال ــدأ رئي ب
بالعمــل   1970 الثــاين  كانــون  منــذ 
ــة  ــن وزارة املالي ــل م ــق متكام ــع فري م
انضــام  تأثــر  لدراســة  اخلارجيــة  و 
ــرتكة  ــة املش ــوق االوربي ــا اىل الس بريطاني
، ال ســيا مــع وجــود معارضــة شــديدة 
لذلــك   ، الريطــاين  العــام  الــرأي  يف 
ــر  ــون التقري ــوزراء ان يك ــس ال أراد رئي
املقــدم اىل الشــعب الريطــاين واقعــي 
و مــدروس ليشــمل عــرض مفصــل 
ان  أســاس  عــى  السياســية  للحيــاة 
ــن  ــي املعارض ــأنه ان يعط ــن ش ــذا م ه
اىل االحتــاد االوريب فرصــة  لالنضــام 
النظــر اىل ان اهلــدف الرئيــس مــن دخول 
الســوق املشــرتكة هــو حتســن االقتصــاد 
سياســية  بحجــج  لكــن  و  الريطــاين 

ــام  ــرأي الع ــاع ال ــايل اقن ــة و بالت غامض
ــة  ــوق االوربي ــام اىل الس ــة االنض بأمهي

ــا 54 . ــتقبل بريطاني ــل مس ــن اج م
الــوزراء  رئيــس  اجتــاع  خــالل  و 
نيكســون  الرئيــس  مــع  الريطــاين 
و  الســابع  بــن  للفــرتة  واشــنطن  يف 
العريــن و الثامــن و العريــن مــن 
كانــون الثــاين 1970 وضــح رئيــس 
الــوزراء الريطــاين ان املحادثــات حــول 
ــة  ــوق االوربي ــا اىل الس ــول بريطاني دخ
ســتبدأ يف النصــف األول مــن هــذا العام 
الريطانيــة  االســرتاتيجية  ســتكون  و 
مركــزة عــى اربــع قضايــا رئيســية ، 
ــة  ــألة السياس ــان مس ــش الطرف ــا ناق ك
ــدت  ــا بعــد جمــيء بران ــة يف اورب الزراعي
الــذي  اخلــوف  و  ألملانيــا  كمستشــار 
ــة  ــة الزراعي ــن السياس ــا م ــه فرنس ابدت
ــا  ــود بريطاني ــد تع ــك ق ــة و بذل األملاني
اىل دورهــا التارخيــي يف اوربــا املتمثــل يف 

ــا 55. ــد فرنس ــة بع ــوى دول ــاين اق ث
و يف احلــادي عــر مــن أيــار 1970 
ــاب  ــح الب ــة فت ــوق االوربي ــررت الس ق
ــب يف  ــي ترغ ــدول الت ــام ال ــميًا ام رس
الســوق ومــن ضمنهــا  اىل  االنضــام 
ــم ،  ــات معه ــراء املفاوض ــا و اج بريطاني
ــران  ــن حزي ــن م ــخ الثالث ــن تاري و اعل
موعــدًا رســميًا لبــدء املفاوضــات يف 
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مــن  الرغــم  عــى  و   ، لوكســمبورغ 
كانــت  الفــرتة  هــذه  يف  بريطانيــا  ان 
منشــغلة كــا ذكرنــا ســابقًا يف التحضــر 
لالنتخابــات العامــة الريطانيــة ، اال اهنــا 
اعترهتــا فرصــة حقيقيــة جيب اســتغالهلا 

للدخــول اىل املفوضيــة االوربيــة 56 .
االمريكيــة  اإلدارة  أعضــاء  حــذر 
ــن ان  ــنطن م ــاين يف واش ــفر الريط الس
عــى بريطانيــا ان تتوقــع مــن اإلدارة 
ــة  ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــة اخت االمريكي
خــالل  االمريكيــة  املصالــح  حلايــة 
ــل يف  ــة ام ــاك خيب ــات ، و ان هن املفاوض
وزاريت التجــارة و الزراعــة االمريكيــة 
للسياســة  معارضتهــا  أعربــت  التــي 
قــام  و   ، املفوضيــة  يف  االقتصاديــة 
ــالغ وزارة  ــان بإب الســفر الريطــاين فري
ــل  ــة تدخ ــة بإمكاني ــة الريطاني اخلارجي
ــل  ــكل متثي ــات بش ــي يف املفاوض امريك
املصالــح  لوضــع  حماولــة  يف  رســمي 

.57 االعتبــار  يف  االمريكيــة 
ــوزراء  ــة ال ــث رئاس ــلم هي ــد تس و عن
يف بريطانيــا كان هنــاك قلــق كبــر يف 
وزارة اخلارجيــة و الدفــاع الريطانيــة 
ــا  ــل اىل دول اورب ــي متي ــه الت ــن مواقف م
ــة  ــة الريطاني ــرت وزارة اخلارجي ، و اج
ــذي  ــدويل و ال ــا ال ــًا ملوقفه ــاًل رسي حتلي
ــي  ــة تعط ــة احلالي ــه ان احلكوم ــن في تب

أمهيــة لفرنســا اكثــر منهــا للواليــات 
ــأنه  ــن ش ــذا م ــة و ه ــدة االمريكي املتح
ــا  ــوارد بريطاني ــأن م ــق بش ــر القل ان يث
ــات  ــل التزام ــي ال تتحم املحــدودة الت
ــاعدة  ــن مس ــدًا ع ــدة بعي ــة جدي خاص

الواليــات املتحــدة االمريكيــة 58 .
خــالل  نيكســون  الرئيــس  أكــد 
بريطانيــا  دخــول  حــول  النقاشــات 
ــة املشــرتكة عــن دعمــه  للســوق االوربي
اقتصــادي  و  ســيايس  كيــان  خللــق 
ــا يف  ــل بريطاني ــا و ان فش ــوي يف اورب ق
سيســبب  األوريب  لالحتــاد  االنضــام 
رضرًا سياســيًا الوربــا ، و كان هيــث 
ــول  ــة الدخ ــن إمكاني ــرا م ــًا كث متحمس
بريطانيــا  ان  أمــاًل  الوربــا  الفعــي 
ــة  ــة االوربي ــاء اجلاع ــاعد يف إعط ستس
نظــرة عــى املجتمــع األطلــي ، كــا 
اكــد نيكســون ان الواليــات املتحــدة 
ــن  ــا م ــتارس كل نفوذه ــة س االمريكي
اجــل هتدئــة الراعــات حــول التجــارة 
احلــرة داخــل اجلاعــة االوربيــة 59 .

جانبــًا  التجاريــة  السياســة  شــكلت 
رئيســيًا مــن العالقــة بــن الواليــات 
ــة  ــوق االوربي ــة و الس ــدة االمريكي املتح
عــى  بــدوره  اثــر  ممــا   ، املشــرتكة 
العالقــات االمريكيــة الريطانيــة خــالل 
مفاوضــات انضــام بريطانيــا اىل الســوق 
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األوربيــة ، الســيا مــع وجــود توتــرات 
جتاريــة بــن االحتــاد االوريب و الواليــات 
ــة  ــا السياس ــة و قضاي ــدة االمريكي املتح
و  التجــارة  بشــأن  املعلقــة  التجاريــة 

التعرفــة الكمركيــة  60.
ــد رئيــس  ــات السياســة عن ــت أولوي كان
ــان  ــو ض ــد ه ــاين اجلدي ــوزراء الريط ال
انضــام بريطانيــا اىل االحتــاد األوريب ، 
و هبــذا اخلصــوص اختــذ قــرارًا مهــا 
ــا  ــا و مصاحله ــة الورب ــاء االولوي بإعط
عــى حســاب العالقــات التجاريــة و 
املاليــة اخلاصــة مــع بلــدان الكومنولــث 
ــة ،  ــدة االمريكي ــات املتح ــع الوالي و م
ــص يف ان  ــث تتلخ ــرة هي ــت فك اذ كان
الــدول االوربيــة اذا مــا عملــت بشــكل 
مجاعــي فســيكون هلــا القــدرة يف التأثــر 
بفعاليــة عــى مســار االحــداث يف العــامل 

. 61

الــوزراء  رئيــس  احتاجــت خطــط  و 
الريطــاين هيــث السياســية و االقتصادية 
ــع  ــتمرة م ــدة و مس ــة جي ــة عالق اىل إقام
دور  هلــا  كان  التــي  و  الغربيــة  املانيــا 
ــد ان  ــا ، و كان الب ــر يف اورب ــر و مؤث كب
ــي  ــة الت ــة الرقي ــث السياس ــم هي يدع
ــت  ــة بران ــا الغربي ــار املاني ــا مستش تبناه
املانيــا  مــع  اكثــر  متعاونــة  تكــون  و 
ــا  ــة يف ســبيل كســب صــوت املاني الغربي

ــام اىل  ــات االنض ــا يف مفاوض اىل جانبه
ــوف  ــايل س ــذا بالت ــاد األوريب و ه االحت
يعقــد العالقــات مــع الواليــات املتحــدة 
ــد  ــف بالض ــت تق ــي كان ــة الت االمريكي

ــة 62. ــة األملاني ــة الرقي ــن السياس م
ــهر  ــي يف ش ــرس االمريك ــدم الكونغ و ق
ــون  ــروع قان ــام 1970 م ــن الع اب م
عــن  عبــارة  املــروع  و   ، التجــارة 
ــارة و  ــق بالتج ــة تتعل ــات خمتلف اقرتاح
التعرفــة اجلمركيــة يف الواليــات املتحــدة 
ــى  ــا ع ــت بريطاني ــة ، و اطلع االمريكي
ــه و  ــام نفس ــن الع ــول م ــروع يف أيل امل
ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــذرت الوالي ح
ــة  ــرب جتاري ــوب ح ــة نش ــن احتالي م
بســبب حتديــد حصــص االســتراد و 
السياســة  هتديــد  بالتــايل  و  التصديــر 
ــون  ــاول نيكس ــة ، و ح ــة العاملي التجاري
الواليــات  بالتــزام  بريطانيــا  طمأنــة 
املتحــدة االمريكيــة بسياســة التجــارة 
احلــرة و عــدم قبــول القانــون املقــدم مــن 
الكونغــرس باســتخدام حــق النقــض 

ــون 63. ــر القان ــع متري ملن
ــات  ــر الوالي ــرتكة بنظ ــة املش ان املصلح
املتحــدة االمريكيــة تتطلــب ازدهــار كل 
مــن دول اوربــا الغربيــة و الواليــات 
يعنــي  ذلــك  و  االمريكيــة  املتحــدة 
حريــة التجــارة و توســيع نطاقهــا يف 
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ــب  ــا  جي ــة ، ك ــح اخلاص ــة املصال محاي
االوربيــة  الــدول  مــع  التفــاوض 
ــى  ــة ع ــات الكمركي ــض التعريف لتخفي
ــام  ــل نظ ــن اج ــل م ــارة ، و العم التج
ــاء  ــع انح ــًا يف مجي ــر انصاف ــاري اكث جت
العــامل ، باختصــار كان الرئيــس نيكســون 
يــرى » ان الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
جيــب ان حتــدد مصاحلهــا الذاتيــة بأوســع 
ــا عــى أســاس  املجــاالت و حتــدد معاملن

اولوياتنــا 64 .
امــا بالنســبة لريطانيــا فكانــت املصلحــة 
دخــول  هــو  هيــث  بنظــر  املشــرتكة 
ــى اذا كان  ــاد األوريب حت ــا لالحت بريطاني
الثمــن هــو التخــي عــن العالقــات 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مــع 
احلليــف الرئيــي و الداعــم االقتصــادي 
لريطانيــا ، عــى الرغــم مــن حتذيــر 
بــان  هليــث  الريطانيــن  السياســين 
سياســة الســوق االوربيــة املشــرتكة مل 
ــا اال ان  ــبة لريطاني ــية بالنس ــن أساس تك
هيــث مل يلتــزم بــرأي أي مــن السياســين 
و حتــى رأي رئيــس الــوزراء الســابق 
ــروط  ــن ال ــث ع ــى هي ــن ، اذ خت ولس
اىل  لالنضــام  ولســن  وضعهــا  التــي 
االحتــاد األوريب و اشــرتك يف السياســة 
الزراعيــة االوربيــة و بــا ان بريطانيــا 
الدرجــة  مــن  تعتــر دولــة صناعيــة 

ــوف  ــرار س ــذا الق ــل ه ــان مث األوىل ف
يكــون بتكلفــة عاليــة و فائــدة قليلــة 65 .
ان  فضــل  نيكســون  الرئيــس  ان  اال 
يشــجع بريطانيــا عــى ان تــرى عالقتهــا 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مــع 
مكملــة لروابطهــا مــع االحتــاد األوريب و 
ليــس بديــاًل عنهــا ، و ان دخــول بريطانيا 
اىل االحتــاد األوريب ســتكون قــوة لدعــم 
التعــاون االقتصــادي بــن الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة و االحتــاد األوريب 
، و عــى احلكومــة الريطانيــة تعزيــز 
التشــاور الوثيــق و التعــاون بــن االحتــاد 
األوريب و الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
ــا  ــرة يف مفاوضاهت ــم األخ ــب دع لكس

لالنضــام اىل االحتــاد األوريب 66.
ــث  ــر هي ــة بنظ ــة االوربي ــت املفوضي كان
االقتصــاد  ملعاجلــة  فرصــة  كانــت 
منــذ  يتباطــأ  اخــذ  الــذي  الريطــاين 
الثانيــة ، و ان  هنايــة احلــرب العامليــة 
األوريب  االحتــاد  اىل  بريطانيــا  دخــول 
ســوف يــؤدي اىل اســتقرار األوضــاع 
االقتصاديــة و تطويــر الصناعــة و بالتــايل 
ــية  ــد سياس ــاك فوائ ــون هن ــوف تك س
أيضــا مــن خــالل العمــل عــى اســتعادة 
الــدور املؤثــر يف العــامل مــن خــالل خلــق 

اوربــا قويــة و موحــدة 67 .
الرئيــس  الــذي مجــع  اللقــاء  خــالل 
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نيكســون مــع رئيــس الــوزراء هيــث 
يف كانــون األول 1970 كان للجانــب 
االقتصــادي و التكامــل األوريب اجلانــب 
نوقــش  اذ   ، النقاشــات  مــن  األكــر 
دخــول بريطانيــا اىل االحتــاد األوريب و 
النــزاع التجــاري بــن الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة و بريطانيــا و االحتــاد األوريب 
فيــا يتعلــق بالتعريفــات الكمركيــة ، 
ــى  ــاء ع ــالل اللق ــان خ ــع اجلانب و اطل
ــار  ــل و أش ــكل كام ــارة بش ــة التج قضي
ــات  ــس للوالي ــدف الرئي ــنجر ان اهل كس
املتحــدة االمريكيــة هــو احتــواء الــراع 
املحتمــل عــى القضايــا االقتصاديــة ، 
و اطلــع نيكســون هيــث عــى أمهيــة 
الواليــات  ملصالــح  بريطانيــا  اخــذ 
ــالل  ــا خ ــة يف اعتباره ــدة االمريكي املتح
االحتــاد  اىل  االنضــام  مفاوضــات 

.68 األوريب 
و كان نيكســون يــرى يف ادوارد هيــث 
ســتقدم  التــي  املناســبة  الشــخصية 
مســامهات كبــرة الوربــا و ان اوربــا 
اجلديــدة هــي أســاس ال غنــى عنــه 
ــالم  ــدم الس ــدًا يق ــًا جدي ــا عامل بوصفه
الرئيــس  توقــع  و   ، للعــامل  احلريــة  و 
ــة يف السياســة  نيكســون ان حجــر الزاوي
السياســة  يف  نفســه  هــو  االمريكيــة 
ــة  ــى قضي ــز ع ــذي يرك ــة و ال الريطاني

ــامل اىل  ــدم يف الع ــالم و التق ــة و الس احلري
ــارة  ــاد و التج ــام باالقتص ــب االهت جان
العامليــة و جعــل التحالــف العســكري و 
االقتصــادي اقــوى يف املحيــط األطلــي 
املتحــدة  الواليــات  و  بريطانيــا  ان  و 

االمريكيــة جــزء منــه 69.
قــررت   1971 عــام  مطلــع  مــع 
رســوم  فــرض  الريطانيــة  احلكومــة 
االســتراد الزراعــي كوســيلة للحــد مــن 
االنفــاق العــام و حتســن كفــاءة اإلنتــاج 
ــايل  ــا ، و بالت ــة الزراعــة يف بريطاني و محاي
ــيًا يف  ــزءًا اساس ــت ج ــوم كان ــان الرس ف
ــة ، و ارادت  ــة العام ــة االقتصادي السياس
حكومــة هيــث هبــذا القانــون محايــة 
ــة  ــن املنافس ــي م ــي املح ــاع الزراع القط

الدوليــة 70.
الوزاريــة  املناقشــات  أظهــرت  و 
ــوم  ــأن الرس ــة بش ــة و االمريكي الريطاني
الواليــات  بريطانيــا و  بــن  الزراعيــة 
املتحــدة االمريكيــة  خيبــة امــل أمريكا و 
بــدأت تنظــر اىل توســيع االحتــاد األوريب 
ــدى  ــى امل ــا ع ــن اثاره ــك م ــن الش بع
الطويــل عــى العالقــات بــن الطرفــن ، 
و هكــذا دخلــت بريطانيــا يف النــزاع بــن 
االحتــاد األوريب و الواليــات املتحــدة 
السياســة  قبوهلــا  بســبب  االمريكيــة 
الزراعيــة االوربيــة ، و حاولــت بريطانيــا 



180

العالقات االمريكية - الربيطانية 1971-1970    

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

ــا  ــة باهن ــة االمريكي ــاع وزارة اخلارجي اقن
ستســعى اىل اصــالح سياســات التجــارة 
احلــرة املوحــدة داخــل اجلاعــة االوربيــة 

ــا 71. ــت اىل اورب ــال انضم يف ح
و خــالل شــهر أيــار 1971 اجتمــع 
ــس  ــع رئي ــدو م ــي بومبي ــس الفرن الرئي
الــوزراء الريطــاين و تــم مناقشــة رشوط 
ــتطاع  ــاد األوريب ، و اس ــول يف االحت القب
الطرفــان حتقيــق تقــدم كبــر يف التوصــل 
اىل خيــار وســط يــريض مجيــع األطــراف 
ــد  ــم حتدي ــا ت ــة ، ك ــة و الريطاني االوربي
دور اجلنيــه اإلســرتليني كعملــة احتياطية 
، كــا اعلــن هيث عــن اســتعداد حكومته 
لوضــع حــد اللتزامــات بريطانيــا املاليــة 
 ، الكومنولــث  بلــدان  يف  اخلارجيــة 
ــن  ــه ع ــتعداد حكومت ــن اس ــا و اعل ك
ــه  ــة للجني ــص اخلارجي ــة اخلصائ مواءم
اإلســرتليني و غرهــا مــن العمــالت يف 
ــاد  ــق اقتص ــل خل ــن اج ــا م ــدان اورب بل
واحد بعــد االنضــام اىل االحتــاد األوريب 

.72

و اقنــع هيــث الرئيــس الفرنــي خــالل 
االجتــاع بعــدم إمكانيــة وجــود عالقــة 
الواليــات  و  بريطانيــا  بــن  خاصــة 
الفــرتة   تلــك  يف  االمريكيــة  املتحــدة 
حتــى لــو ارادت بريطانيــا ذلــك ، و 
ــة  ــذا رأي اىل الطبيع ــبب هك ــع س يرج

ــون  ــث و نيكس ــن هي ــرة ب ــر املتناظ غ
ــات  ــمح للوالي ــن تس ــا ل ، و ان بريطاني
ــة  ــتخدام العالق ــة اس ــدة االمريكي املتح
اجلاعــة  يف  للتدخــل  الطرفــن  بــن 
كانــت حكومــة هيــث  و   ، االوربيــة 
قلقــة مــن وجــود أي عالقــة خاصــة 
مــع الواليــات املتحــدة االمريكيــة ألهنــا 
ــول  ــن الدخ ــل م ــر ام ــرس اخ ــوف خت س

اىل الســوق االوربيــة املشــرتكة 73.
و ال ينبغــي التغــايض عــن زيــادة معــدل 
ــة  النمــو االقتصــادي يف الســوق االوربي
ــع  ــرتاتيجي م ــوازن االس ــرتكة و الت املش
ــح  ــن الواض ــوفيتي و كان م ــاد الس االحت
ان الواليــات املتحــدة االمريكيــة خــالل 
ــوفيتي  ــاد الس ــع االحت ــراج م ــرتة االنف ف
امكانياهتــا  بزيــادة  مهتمــة  الصــن  و 
االقتصاديــة مــن خــالل توســيع االحتــاد 
اعتبــار  مــن  بــدالً  بذلــك  و  األوريب 
خطــرًا  منافســًا  االوربيــة  الســوق 
ــادي  ــاون االقتص ــزز التع ــا ان تع يمكنه
ــا  ــًا هل ــا حليف ــة بوصفه ــذه اجلاع ــع ه م
منــذ فــرتة طويلــه لذلــك كان دعــم 
األوريب  االحتــاد  اىل  بريطانيــا  انضــام 
املتحــدة  الواليــات  سياســة  يدعــم 
غــر  بشــكل  االقتصاديــة  االمريكيــة 

مبــارش 74 .
و خــالل خطــاب ألقــاه رئيــس الــوزراء 
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العريــن  و  احلــادي  يف  الريطــاين 
مــن متــوز 1971 اىل جملــس العمــوم 
ــول  ــة دخ ــث أمهي ــح هي ــاين وض الريط
ــا اىل االحتــاد األوريب و ان مــكان  بريطاني
بريطانيــا مــع الــدول االوربيــة و ليــس يف 
مــكان اخــر و ان امــن بريطانيــا و نفوذها 
مــن  افضــل  ســيكون  ازدهارهــا  و 
ــة  ــة االوربي ــام اىل اجلاع ــالل االنض خ
ــا  ، » كــا جيــب مراعــاة مصالــح رشكائن
التجاريــن احلاليــن مــن خــالل الدخول 
اىل اوربــا ال ســيا دول الكومنولــث و من 
ــام  ــن القي ــم م ــان متكنه ــرضوري ض ال
بأقــى قــدر ممكــن مــن التســويات 
ــالل  ــتطرأ خ ــي س ــرات الت ــاة التغ ملراع
انضــام بريطانيــا اىل االحتــاد األوريب » 

. 75

كان   1971 عــام  منتصــف  منــذ  و 
ــجم اىل  ــر منس ــى غ ــد أضح ــدوالر ق ال
درجــة خطــرة مــع غــره مــن العمــالت 
ــدالت  ــرى ، و أدت مع ــية األخ األساس
املتحــدة  الواليــات  بــن  التضخــم 
ــات  ــن اقتصادي ــا م ــة و غره االمريكي
الســوق اىل اختــالل أســايس يف التــوازن 
الثقــة  الــرف و أصبحــت  بأســعار 
بالــدوالر تتناقــص بشــكل كبــر ممــا 
اشــاع الفــوىض الشــديدة يف أســواق 
ــة  ــت احلكوم ــي ، و كان ــرف األجنب ال

ضغــط  حتــت  واقعــة  االمريكيــة 
يضطرهــا اىل حتويــل عــرات املليــارات 
مــن الــدوالرات اىل ذهــب ، لذلــك 
ــون  ــة نيكس ــى حكوم ــًا ع ــح لزام اصب
ــة  ــة برسع ــة املرتدي ــك احلال ــة تل مواجه
ــدوالر و  ــة ال ــى قيم ــيطرة ع ــرة للس كب

مكانتــه)76( .
ــس  ــون يف اخلام ــس نيكس ــن الرئي و اعل
ســيصبح  مــا   1971 اب  مــن  عــر 
بالواقــع سياســة اقتصاديــة خارجيــة 
ــارة و  ــز يف التج ــدي للعج ــدف التص هب
أســعار الــرف و املخــاوف مــن اهنيــار 
ــة ،  ــات املتحــدة االمريكي مــايل يف الوالي
دفعــت نيكســون اىل اختــاذ سلســلة مــن 
اإلجــراءات القويــة مــن طــرف واحــد ، 
الجــل إيقــاف تدفــق الذهــب و عكــس 
ــة  ــة االمريكي ــاع االقتصادي ــاه األوض اجت
اىل  الــدوالر  إمكانيــة حتويــل  منــع  و 
ــون  ــام بريت ــار نظ ــايل اهني ــب و بالت ذه
ــه  ــل ب ــتمر التعام ــذي اس وودز)77( و ال

ــًا)78( . ــن 25 عام ــر م ألكث
و بذلــك أغلــق الرئيــس نيكســون نافــذة 
ــة عــى  الذهــب و اســقط قنبلــة اقتصادي
ــون  ــاق بريت ــوا اتف ــن وقع ــاء الذي احللف
االحتياطــي  بنــك  توقــف  و  وودز 
الفــدرايل ببســاطة عــن اســتبدال الدوالر 
بالذهــب ، و مل حتــرتم الواليــات املتحــدة 
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الــدوالر  بدعــم  التزامهــا  االمريكيــة 
ــام  ــول نظ ــك حت ــي و بذل ــار الذهب باملعي
النقــد الــدويل اىل نظــام الــدوالر الورقــي 
ــر يف  ــادة النظ ــر يف إع ــامل يفك ــدأ الع و ب
ــده  ــذي اوج ــد ال ــدي اجلدي ــام النق النظ

ــون)79( . ــس نيكس الرئي
عــى  و  الريطانيــة  احلكومــة  انتــاب 
رأســها رئيــس الــوزراء هيــث بالغضــب 
مــن التدابــر املفاجئــة التــي اختذهتــا 
هــذه  كانــت  و  االمريكيــة  احلكومــة 
ــا و  ــة بريطاني ــرس هليب ــة ك ــوة بمثاب اخلط
اذ   ، الريطانيــة  االمريكيــة  العالقــات 
ــدة  ــات املتح ــون ان الوالي ــد الريطاني ع
ــة  ــة الريطاني ــْر احلكوم ــة مل ُتع االمريكي
ــْم بمشــاورهتا يف األمــور  ــة و مل تق األمهي
الدوليــة ، و كانــت هــذه الصدمــة الثانيــة 
ــات  ــن الوالي ــا م ــا بريطاني ــي تلقته الت
ــرار  ــة ق ــد صدم ــة بع ــدة االمريكي املتح
الصــن  بزيــارة  نيكســون  الرئيــس 
و  الــدوالر  ان  القديــم  املفهــوم  ان  و 
اإلســرتليني جيــب ان يقفــا معــًا كاثنتــن 
العامليــة  التجاريــة  العمــالت  مــن 
الكــرى قــد اصبــح مــن املــايض 80)80( .
و بــن هيــث أنَّ قــوة االقتصــاد الريطاين 
كانــت مدعومــة بقــوة اقتصادهــا القــوي 
رأس  أســواق  و  الــدويل  التمويــل  و 
ــة باعتبارهــا  ــع باألولوي ــي تتمت املــال الت

بقايــا اإلمراطوريــة التــي كانــت تعتمــد 
بشــكل كبــر عــى االقتصــاد األمريكــي 
ــا و  ــة يف بريطاني و كانــت األســواق املالي
ــل  ــة تتعام ــدة االمريكي ــات املتح الوالي
الرضبــة  كانــت  لذلــك  بالــدوالر 
 1971 اب  يف  االمريكيــة  االقتصاديــة 
غــر متوقعــة و اعتــرت خيبــة امــل 

للريطانيــن)81(.
و يف اعقــاب اعــالن نيكســون وافــق 
البنــك الريطــاين و مديــر اخلزانــة يف 
ــتوى  ــى مس ــاظ ع ــى احلف ــا ع بريطاني
ــرتليني  ــة اإلس ــمي للجني ــادل الرس التع
مــع  دوالر   2.40 عنــد  تغيــر  دون 
أمــل أنَّ ســعر الفائــدة لــن يرتفــع فــوق 
ــت  ــر مؤق ــذا تدب 2.50 دوالر ، كان ه
ــادة  ــهر إلع ــة اش ــا ألربع ــه بريطاني اختذت
تقييــم اجلنيــة اإلســرتليني بعــد ذلــك)82( 

.
 1971 آب  مــن  عــر  الســابع  يف  و 
و  االمريــكان  املســؤولون  التقــى 
ــرة  ــات مبك ــراء مناقش ــون إلج الريطاني
عــدم  و  االقتصاديــة  األوضــاع  عــن 
علــم بريطانيــا بالسياســة االقتصاديــة 
االمريكيــة اجلديــدة ، و ان بريطانيــا مل 
ــن  ــة ع ــات الكافي ــى املعلوم ــل ع حتص
السياســة النقديــة االمريكيــة و أشــار 
الرئيــس نيكســون اىل ان وزارة اخلارجيــة 
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اطــار  خــارج  كانــت  االمريكيــة 
ــا  ــي أجراه ــات الت ــاورات و املباحث املش
نيكســون قبــل إعالنــه سياســته النقديــة 
ــة  ــة للغاي ــت رسي ــا كان ــدة ، و اهن اجلدي
ــه  ــن من ــون و املقرب ــس نيكس ــن الرئي ب
ــا  ــا عليه ــع بريطاني ــك مل تطل ــط لذل فق

.  )83(83

نفســها  بريطانيــا  وجــدت  هبــذا  و 
ــر  ــكل اك ــا بش ــع اورب ــل م ــام العم ام
يف اللحظــة التــي هــز خــر سياســة 
عــى  كان  و   ، االقتصاديــة  نيكســون 
الوقــت  ألنــه  املبــادرة  اختــاذ  اوربــا 
ــا للعــامل  ــه اورب املناســب الــذي تظهــر ب
روابــط  تربطهــا  موحــدة  كجاعــة 
ــة و سياســية مشــرتكة ، و فعــال  اقتصادي
يف  االوربيــة  اجلاعــة  وزراء  اجتمــع 
التاســع عــر مــن اب مــن العــام نفســه 
ــم  ــيق مواقفه ــة تنس ــل ملحاول يف بروكس
ــة ،  ــون االقتصادي ــراءات نيكس ــن إج م
ــار  ــن مستش ــن املجتمع ــن ضم و كان م
بريطانيــا انتــوين باربــر ، اال اهنــم يف هنايــة 
ــاق  ــل اىل اتف ــلوا يف التوص ــاع فش االجت
ــاق  ــة االتف ــو صعوب ــبب ه ــس الس و لي
ــبب  ــة بس ــرتك و لكن ــل املش ــى العم ع
صعوبــة مواجهــة الواليــات املتحــدة 

   . االمريكيــة)84( 
ــت  ــهر آب 1971 تعرض ــر ش و يف اواخ

رصف  ســعر  يف  ألزمــة  بريطانيــا 
اإلســرتليني اال انــه عــاد و اســتقر يف 
اليــوم نفســه ، و لكــن خــالل هــذه 
االزمــة القصــرة تعرضــت بريطانيــا 
ــا ،  ــت صادراهت ــر و انخفض ــرضر كب ل
ــة  ــة االمريكي ــت وزارة اخلارجي و أصيب
ــة ، و  ــك االزم ــن تل ــديد م ــق الش بالقل
ــوف  ــن اخل ــج ع ــي نات ــق األمريك القل
يف  لقوهتــا  بريطانيــا  اســتخدام  مــن 
ــدة  ــات املتح ــد الوالي ــايل ض ــاع امل القط
االمريكيــة مــن خــالل التأثــر عــى 

اليابــاين)85( . الــن  الــدوالر و 
و اســتمر خالل شــهري أيلــول و ترين 
األول مــن العــام نفســه اخلــالف العميــق 
بــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة و 
بريطانيــا ، اال ان الطرفــن حــاوال إعــادة 
ــالل  ــاين خ ــي الريط ــاون األمريك التع
ــن  ــر كل م ــاين ، و اظه ــن الث ــهر تري ش
الرئيــس نيكســون و رئيــس الــوزراء 
الريطــاين التزامهــا بتحالفهــا و انــه 
يف  للخالفــات  يســمحوا  ال  ان  جيــب 
ــر  ــة بينهــا بينهــم تؤث األمــور االقتصادي
عــى تعاوهنــا يف املجــاالت السياســية و 

ــاع)86( . الدف
ــاين  ــوزراء الريط ــس ال ــه رئي ــد وج و ق
يف  للنظــر  اخلارجيــة  الشــؤون  جلنــة 
العالقــات  ملســتقبل  العامــة  املســألة 
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ــدت وزارة  ــة ، و اع ــة الريطاني االمريكي
اخلارجيــة تقريرهــا الــذي حيــدد هدفــن 
رئيســين ، األول انــه عــى املفوضيــة 
ــة ان تتحــول نحــو وحــدة اكــر  االوربي
مــع البقــاء عــى رشاكتهــا مــع الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة ، و اهلــدف الثــاين هو 
ســعي بريطانيــا نحــو التزاماهتــا األوربيــة 
و ان حتافــظ عــى قــدر اكــر مــن التأثــر 
و  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف 
صالهتــا معهــا يف جمــال التعــاون النــووي 

. االســتخبارايت)87(  و 
3- التعــاون العســكري و االســتخبارايت 

االمريكــي الربيطــاين :
املتحــدة  الواليــات  تعــاون  اســتمر 
ــاع  ــال الدف ــا يف جم ــة و بريطاني االمريكي
ــذي  ــي ال ــال األطل ــف ش ــة حل خاص
ــن ،  ــدى الطرف ــرة ل ــة كب ــه أمهي كان ل
و خــالل االجتــاع الــذي مجــع الرئيــس 
األمريكــي نيكســون مــع رئيس الــوزراء 
الريطــاين ولســن يف الســابع و العريــن 
ناقــش   1970 الثــاين  كانــون  مــن 
الطرفــان عــدة قضايــا أساســية اال ان 
القضيــة األهــم التــي ركــزوا عليهــا هــي 
األوريب  االحتــاد  اىل  بريطانيــا  انضــام 
و اثــره عــى حلــف شــال األطلــي 
يعــوض  ان  يريــد  ولســن  كان  اذ   ،
ــب  ــا باملكاس ــية الورب ــب السياس املكاس

االقتصاديــة و ان عــى اوربــا ان تتحمــل  
املجــاالت  مجيــع  يف  اكــر  مســؤولية 
باســتثناء الدفــاع ، اذ لــن توافــق بريطانيــا 
ــل  ــي اوريب داخ ــان دفاع ــاء كي ــى بن ع
حلــف شــال األطلــي ممــا يؤثــر ســلبًا 
عــى احللــف 88)88( .و نشــأ خــالف بــن 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة و بريطانيــا 
فيا خيص اســتخدام املنشــأت العســكرية 
ــت  ــه ، اذ كان ــام نفس ــة  يف الع الريطاني
ــة  ــامل منطق ــول الع ــة ح ــأة الريطاني املنش
تعــاون مشــرتك بــن الواليــات املتحــدة 
باعتبارمهــا  بريطانيــا  و  االمريكيــة 
حليفتــن يف مجيــع املجــاالت السياســية و 
ــة  ــة و تربطهــا مصالــح دفاعي االقتصادي
ــدة  ــات املتح ــرتكة ،اذ ارادت الوالي مش
ــأت  ــذه املنش ــالل ه ــن خ ــة م االمريكي
دعــم إرسائيــل بالســالح يف رصاعهــا 
بريطانيــا  بينــا  العربيــة  الــدول  مــع 
ــدًا  ــًا حماي ــذت موقف ــذا و اخ ــت ه رفض
مــن الــراع العــريب اإلرسائيــي بســبب 
ــرب و االرضار  ــع الع ــا م ــر عالقته توت

بمصاحلهــا النفطيــة)89( .
ــالل  ــة خ ــة االمريكي ــدف السياس كان ه
ــر  ــدة حظ ــر معاه ــو متري ــام 1970 ه ع
ــدت  ــة و تعه ــلحة النووي ــار األس انتش
ــل  ــة يف أوائ ــات املتحــدة االمريكي الوالي
ــًا ألي  ــًا نووي ــتقدم درع ــا س ــام بأهن الع
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دولــة متحالفــة معنــا يف حــال تعرضــت 
و  نوويــة  دولــة  قبــل  مــن  للتهديــد 
ــًا  ــا حيوي ــْد بقائه ــة ُيَع ــندعم أي دول س
ــا نتحمــل التزامــات خاصــة  ــا ألنن ألمنن
جتــاه البلــدان غــر النوويــة ، ثــم ان 
ــيؤدي اىل  ــة س ــدرات النووي ــار الق انتش
ــال  ــد احت ــا يزي ــتقرار مم ــة االس زعزع

ــدول)90( . ــن ال ــات ب الراع
ــة  ــات املتحــدة األمريكي حصلــت الوالي
ــه  ــام نفس ــن الع ــا يف اذار م ــى مبتغاه ع
ــر  ــدة حظ ــى معاه ــع ع ــم التوقي ، اذ ت
انتشــار األســلحة النوويــة)91( بعــد عــر 
نطــاق  يف  املفاوضــات  مــن  ســنوات 
األمــم املتحــدة و تضمنــت هــذه املعاهدة 
ــراف  ــة األط ــدول النووي ــن ال ــدًا م تعه
فيهــا االمتنــاع عــن نقــل األســلحة 
ــة  ــواد النووي ــن امل ــا م ــة او غره النووي
اىل طــرف اخــر او مســاعدته يف الســيطرة 
عليهــا كــا و تتعهــد الــدول ايضــًا بعــدم 
مســاعدة او تشــجيع الــدول غــر النووية 
عــى انتاجهــا او احلصــول عليهــا ، و 
تتعهــد األطــراف بالعمــل عــى الدخــول 
يف مفاوضــات إليقــاف التســليح النووي 
يف اقــر وقــت ممكــن للوصــول اىل نــزع 
كامــل لألســلحة النوويــة ، و مــن اجلدير 
بالذكــر ان العــدد الرســمي للــدول التــي 
متتلــك ســالحًا نوويــًا مل يتجــاوز الــدول 

الكــرى ) أمريــكا ، االحتــاد الســوفيتي ، 
بريطانيــا ، فرنســا و الصــن ( ، و تتعهــد 
الذريــة)92(  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
ــع  ــوم بتوقي ــة تق ــة كل دول ــة مراقب مهم

ــة)93( . ــذه االتفاقي ه
املتحــدة  الواليــات  انشــغال  رغــم  و 
اهنــا  اال  فيتنــام  بحــرب  االمريكيــة 
ــيايس او  ــد س ــى كل هتدي ــده ع ردت بح
ــد  ــل ، فنج ــوفيتي حمتم ــرتاتيجي س اس
ــت  ــة ادرك ــدة االمريكي ــات املتح الوالي
ــة  ــدة بحري ــاء قاع ــوفييت يف بن ــام الس قي
يف كوبــا و بوجــه حتــرك صواريــخ ارض 
ــويس و  ــاة الس ــاه قن ــوفيتية جت ــو الس ج
خــالل ازمــة أيلــول يف األردن و مل تتــواَن 
عــن تقديــم مســاعدهتا لتلــك الــدول يف 

ــد)94( . ــت التهدي وق
ــج  ــراغ يف اخللي ــلء الف ــص م ــا خي و في
العــريب أبلــغ اجلانــب األمريكــي نظــره 
الســعودي يف آذار مــن العــام نفســه بــان 
ــتقوم  ــة س ــدة االمريكي ــات املتح الوالي
البحريــة  القــوات  تطويــر  بعمليــات 
الســعودية و بنــاء قاعدتــن بحريتــن 
ــوات  ــليم الق ــع و تس ــل و ينب ــا جبي مه
الســعودية أســلحة متطــورة ، و تكليــف 
فريــق امريكــي مــن اجــل تســهيل مهمــة 
توريــد األســلحة اىل البحريــة الســعودية 
ــار  ــاءت يف اط ــات ج ــك الرتتيب ، كل تل
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ســعي الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
ملــلء الفــراغ األمنــي الــذي ســترتكه 
بريطانيــا يف حــال انســحاهبا مــن اخلليــج 

ــريب)95( . الع
و تطــور جمــال هــام يف عــام 1970 فيــا 
خيــص التكنلوجيــا و الدفــاع خاصــة 
ــال ، و  ــذا املج ــا يف ه ــرة بريطاني ــع خ م
ــدة  ــات املتح ــا و الوالي ــد ان بريطاني نج
ــذ  ــرتكة من ــة مش ــا عالق ــة بينه االمريكي
ــدت  ــة ، اذ اعتم ــة الثاني ــرب العاملي احل
بريطانيــا عــى أمريــكا اعتــادًا كبــرًا 
يف املعــدات العســكرية و رشاء الســلع 
املتحــدة  الواليــات  مــن  املهمــة 
كالقذائــف و الطوربيــدات و معــدات 
الرصــد بينــا كانــت بريطانيــا تقــدم 
خراهتــا يف جمــال تشــغيل هــذه املعــدات 

. اســاليبها)96(  و 
ــن  ــاين م ــي الريط ــق األمريك أدى القل
يف  املتزايــدة  الســوفيتية  التحــركات 
املحيــط اهلنــدي اىل تعــاون دفاعــي كبــر 
بينهــا ال ســيا بعد جميــئ هيث اىل رئاســة 
الــوزراء يف بريطانيــا يف متــوز 1970 ، اذ 
ــة  ــون قضي ــث و نيكس ــن هي ــار كٍل م اث
ــدي ،  ــط اهلن ــوفيتية يف املحي ــا الس النواي
ــوفيتية  ــركات الس ــر اىل ان التح ــا يش مم
بــدأت تشــكل هتديــدًا سياســيًا يف الوقت 
الــذي يمكــن ان تعطــل الطــرق البحريــة 

ــث أنَّ  ــن هي ــف ، و ب ــة للتحال و اجلوي
ــع  ــاون م ــتعداد للتع ــى اس ــا ع بريطاني
الواليــات املتحــدة االمريكيــة للقيــام 
باســتعراض مشــرتك يف املحيــط اهلنــدي 
امــام  املشــرتك  التعــاون  فيــه  يظهــر 

القــوات الســوفيتية)97( .
و يف احلــادي و العريــن مــن متــوز مــن 
العــام نفســه أبلغــت وزارة اخلارجيــة 
عــن  االمريكيــة  نظرهتــا  الريطانيــة 
االنســحاب  مــن  هيــث  موقــف 
مــن جنــوب رشق اســيا ) ماليزيــا و 
ســنغافورا ( ، و عــى الرغــم مــن اعتبــار 
ــح  ــبة للمصال ــة بالنس ــل أمهي ــة اق املنطق
السياســية و االقتصاديــة و العســكرية 
يف  مهمــة  ُتعــُد  اهنــا  اال  الريطانيــة 
ــتطيع  ــاردة و تس ــرب الب ــرتاتيجية احل اس
بريطانيــا مــن خالهلــا أداء دورهــا العاملي 
بــدالً مــن الرتكيــز عــى املســائل االوربية 
و اإلقليميــة ، كــا و تســتطيع قــوات 
حتالــف األطلــي اســتخدام القاعــدة 
العســكرية يف منطقــة جنــوب رشق اســيا 
لإلســهام يف االســتقرار بوصفهــا رادعــًا 
التوســع  ضــد  عســكريًا  و  سياســيًا 

الســوفيتي يف املنطقــة)98( .
و مل يقتــر التعــاون بــن الواليــات 
املتحــدة و بريطانيــا عــى نظــم األســلحة 
و  األســلحة  مبيعــات  و  التقليديــة 
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ردع االحتــاد الســوفيتي بــل تعــددت 
خــالل  للتعــاون  احليويــة  املجــاالت 
العــام 1970 ، اذ كان هنــاك تبــادل يف 
ــع  ــي واس ــم األمريك ــات و الدع املعلوم
النطــاق لريطانيــا مــن اجــل اســتمرارية 
كذلــك   ، الريطــاين  الــردع  فعاليــة 
ــكري  ــاون العس ــن التع ــد م ــود املزي وج
ــا ،  ــع اورب ــادي م ــيايس و االقتص و الس
ــدة  ــة اجلدي ــة الريطاني ــت احلكوم اذ كان
ملتزمــة التزامــًا كبــرًا بالراكــة النوويــة 

ــكا)99( . ــع أمري ــة م اخلاص
الريطانيــة  احلكومــة  ناقشــت  و  كــا 
 1970 عــام  مــن  اب  شــهر  خــالل 
إمكانيــة انشــاء اتفــاق متعــدد األطــراف 
ــدا و  ــرتاليا و نيوزلن ــا و اس ــن بريطاني ب
ماليزيــا و ســنغافورا تلعــب فيــه بريطانيــا 
دورًا كبــرًا هبــدف املســامهة يف اســتقرار 
ــالل  ــن خ ــيا م ــوب رشق اس ــة جن منطق
ــدات  ــد التهدي ــرادع ض ــًا ك ــل مع العم
ــاع  ــت وزارة الدف ــا و قام ــيوعية ، ك الش
االمريكيــة بدراســة إمكانيــة بريطانيــا 
مــن القيــام بدورهــا يف جنــوب رشق 
اســيا عــى اعتبــار ان املنطقــة تابعــة 

للتــاج الريطــاين)100( .
و يف الثامــن مــن أيلــول 1970 قــام 
هيــث بإعطــاء االمــر اىل وزيــر خارجيتــه 
دوغــالس هــوم مــن اجــل مراجعــة 

ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــاون ب ــدى التع م
كانــت  اذ   ، بريطانيــا  و  االمريكيــة 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة تســتخدم 
و  العســكرية  الريطانيــة  املطــارات 
اســتخدمت القواعــد الريطانيــة يف جبــل 
ــدة  ــتخدمت قاع ــا و اس ــارق و مالط ط
ــاركة  ــذه املش ــد ه ــًا ، و تع ــرص ايض ق
بــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة و 
بريطانيــا عنــرًا هامــًا مــن عنــارص 
تقاســم االســتخبارات االنجلــو أمريكية 
و مهمــة للوجــود النــووي األمريكــي يف 

اوربــا)101( .
و أعلــن هيــث خــالل العــام نفســه عــن 
اســتمرار بريطانيــا يف املســامهة بــرًا و 
بحــرًا حلايــة املصالــح الغربية حتــى و ان 
كانــت تلــك املســامهة متثــل قــوة صغــرة 
مقارنــة مــع قــوة الواليــات املتحــدة 
التزامــًا  ســتمثل  اهنــا  اال  االمريكيــة 
ــى  ــب ع ــع ، و جي ــى ارض الواق ــًا ع قوي
الواليــات املتحــدة االمريكيــة و بريطانيــا 
حتســن االتصــال يف اجتاهــّي املحيــط 

ــي)102( . ــط األطل ــدي و املحي اهلن
العســكرية  القــوة  توســيع  أدى  و 
شــال  حلــف  اعتــاد  اىل  الســوفياتية 
النوويــة  القــوة  عــى  األطلــي 
االســرتاتيجية االمريكيــة يف الدفــاع عــن 
ــن  ــيوعي ، و لك ــر الش ــد اخلط ــا ض اورب
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مــن غــر املمكــن ان يكــون الدفــاع 
األمريكــي هــو األســاس الوحيــد لــردع 
اخلطــر الســوفيتي ، اذ ان التطور املســتمر 
ــة  ــرتاتيجية و الدفاعي ــروف االس يف الظ
لــه أمهيــة حيويــة بالنســبة للواليــات 
شــال  حلــف  و  االمريكيــة  املتحــدة 
القــدرة  و جيــب حتســن   ، األطلــي 
اوربــا   دول  ان   اال  اوربــا  يف  النوويــة 
بقيــت تتطلــع اىل الواليــات املتحــدة 
ــاع و  ــادة الدف ــل قي ــن اج ــة م االمريكي
ــة حتــى يف الوقــت  الدبلوماســية االوربي
اال  اســتقالهلم  فيــه  يؤكــدون  الــذي 
ــًا  ــدًا قوي ــدون تواج ــوا يري ــم ال زال اهن

. اوربــا)103(  املتحــدة يف  للواليــات 
اإلدارة  قــررت  األســباب  لتلــك  و 
مســتوى  عــى  املحافظــة  االمريكيــة 
قواهتــا يف أوربــا ألهنــا اعترهتــا الوســيلة 
الراكــة  عــى  للحصــول  األفضــل 
االحتــاد  ردع  و  األوريب  املــرسح  يف 
الســوفيتي ، و تعتــر الواليــات املتحــدة 
قــوة  الغربيــة  اوربــا  دول  االمريكيــة 
باخلــرات  غنيــة  دول  ألهنــا  حموريــة 
ان  تســتطيع  و  االقتصــاد  و  الثقافــة  و 
تقــوم بــدور رئيــس يف بنــاء عــامل يســوده 

. الســالم)104( 
و ركــز رئيــس الــوزراء الريطــاين هيــث 
ــا  ــع فرنس ــات م ــى اخلالف ــب ع بالتغل

ــاد  ــول اىل االحت ــان الدخ ــل ض ــن اج م
األوريب ، و منــذ اليــوم األول لتســلم 
هيــث الســلطة شــجع عــى قيــام تعــاون 
ــدف  ــن اهل ــا ، و مل يك ــع فرنس ــووي م ن
ــو  ــاون ه ــذا التع ــن ه ــث م ــد هلي الوحي
ــا و دول  ــع فرنس ــالت م ــتعادة الص اس
اوربــا األخــرى و انــا اهلــدف األســاس 
ــة  ــاع األوريب ذا مصداقي ــل الدف هــو جع
ــتيعاب  ــى اس ــادر ع ــوي ق ــاس ق و أس
تكاليــف البحــث و التطويــر يف جمــال 
ــا ان  ــتقبل ، ك ــووي يف املس ــاع الن الدف
هيــث كان يريــد قــوة اوربيــة كبــرة 
ليســت مناهضــة للواليــات املتحــدة 
االمريكيــة ، بــل مســاوية ملــا كانــت 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  عليــه 
ــا  ــتطيع اورب ــنوات ، تس ــدة س ــل ع قب
هبــذه القــوة ان تدافــع عــن نفســها و 
ــات  ــاء املســؤولية عــن الوالي حتمــل أعب

املتحــدة االمريكيــة)105( .
و خــالل االجتــاع الــذي مجــع الرئيــس 
ــث يف  ــوزراء هي ــس ال ــع رئي نيكســون م
تريــن األول 1970 ، اقــرتح هيــث 
عــى الرئيــس نيكســون بتســليح جنــوب 
ــدأ  ــوفيايت ب ــود الس ــا ، اذ ان الوج افريقي
يتنامــى حــول رأس الرجــاء الصالــح 
و هــذا بــدوره يشــكل هتديــدًا كبــرًا 
بالنســبة  احليويــة  البحريــة  للطــرق 
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لريطانيــا و جيــب ان تــزود دول جنــوب 
افريقيــا باألســلحة و املروحيــات ، و عى 
ــدة  ــات املتح ــظ الوالي ــن حتف ــم م الرغ
ــك  ــليح تل ــألة التس ــى مس ــة ع االمريكي
ــدة  ــات املتح ــكان الوالي ــب س الن اغل
ــوا  ــه و كان ــن االفارق ــم م ــة ه االمريكي
يعارضــون أي حتــرك لبيــع األســلحة 
ــغ  ــون ابل ــس نيكس ــاك ، اال ان الرئي هن
هيــث بــان الواليــات املتحــدة لــن حتــرج 
ــن  ــا ل ــليح اال اهن ــأن التس ــا بش بريطاني

ــدًا)106( . ــه اب ــارك في تش
خــالل  نيكســون  الرئيــس  رحــب  و 
االجتــاع نفســه بقــرار هيــث االحتفــاظ 
بقواعــد ســنغافورا و ماليزيــا قائــاًل » 
الدبلومــايس  و  الســيايس  اجلانــب  ان 
ــه  ــن مضمون ــر م ــود كان اكث ــذا الوج هل
ان  هيــث  اعتــر  بينــا   « العســكري 
اختذهتــا  التــي  اجلديــدة  الرتتيبــات 
حتقــق  ســوف  الريطانيــة  احلكومــة 
ــاون  ــزز التع ــة و تع ــتقرار يف املنطق االس
بــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة و 
بريطانيــا يف سياســة احلــرب البــاردة)107( 

.
اخلارجيــة  وزيــر  مــن  كل  التقــى  و 
ــر  ــع وزي ــرز م ــام روج ــي ولي األمريك
 Melvin الدفــاع األمريكــي مليفن اليــرد
املســؤولن  مــن  عــددًا  و   )108(   Laird

االمريــكان ، و اســفر االجتــاع عــن 
ــى  ــل ع ــن العم ــة تتضم ــرارات مهم ق
ــة  ــران و اململكــة العربي التقريــب بــن اي
ــذي  الســعودية يف اطــار مــلء الفــراغ ال
ــن  ــحاهبا م ــد انس ــا بع ــترتكه بريطاني س
اخلليــج العــريب و اإلبقــاء عــى الوجــود 
العســكري األمريكــي يف املنطقــة ، اال 
اذا كان هــذا الوجــود غــر مرغــوب بــه 
مــن جانــب دول اخلليــج نفســها ، و اكــد 
ــايس  ــل دبلوم ــة متثي ــى إقام ــاع ع االجت
ــة الناشــئة و  ــدول اخلليجي امريكــي يف ال
ــدول  ــك ال ــلحة لتل ــوات املس ــم الق دع
ــة)109( . ــلحة االمريكي ــدات و األس باملع
املتحــدة  الواليــات  رغبــة  تكــن  مل 
االمريكيــة نابعــة مــن حرصهــا عــى 
ــر  ــد أي خط ــة ض ــدول اخلليجي ــن ال أم
، و انــا لتطويــر التعــاون العســكري 
ــي  ــش األمريك ــج و اجلي ــن دول اخللي ب
، االمــر الــذي ســيكون مدعــاة إلجــراء 
ــادة  ــرتكة و زي ــكرية مش ــاورات عس من
ــدول ،  ــك ال ــكري يف تل ــود العس الوج
و تتحمــل دول اخلليــج العــريب تكاليــف 
مــن  األمريكــي  العســكري  الوجــود 
ــول  ــن حص ــاًل ع ــا ، فض ــل محايته اج
عــى  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
أســواق لتريــف أســلحتها بســبب 
التســلح  عــى  الــدول  تلــك  اعتــاد 
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ــاع  ــدت وزارة الدف ــي)110( . اع األمريك
ــة يف تريــن  ــة الريطاني و وزارة اخلارجي
عــى  ان  مفادهــا  ورقــة   1970 األول 
ــادرة  ــب أي مب ــث ان تتجن ــة هي حكوم
بشــأن التعــاون الفرنــي الريطــاين مــن 
اجــل عــدم تعطيــل العالقــة النوويــة بن 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة و بريطانيــا 
، ثــم ان أي تعــاون نــووي مــع فرنســا ال 
ــة  ــات النووي ــارن بالعالق ــن ان يق يمك
 ، املتحــدة االمريكيــة  الواليــات  مــع 
و بالتــايل فــان اعتــاد بريطانيــا عــى 
ــا االمريكيــة أدى اىل تقويــض  التكنلوجي

ــا)111( . ــع فرنس ــاون م ــة التع حج
رســالة  نيكســون  الرئيــس  ارســل  و 
مــن  الريطــاين  الــوزراء  رئيــس  اىل 
ــة  ــلتها وزارة اخلارجي ــة أرس ــالل برقي خ
االمريكيــة يف  الســفارة  اىل  االمريكيــة 
ــن  ــر م ــس ع ــخ اخلام ــا بتاري بريطاني
ــتخدام  ــأن اس ــون األول 1970 بش كان
األســلحة النوويــة و اســتخدام الواليات 
املتحــدة االمريكيــة للغواصــات احلربيــة 
النوويــة و التوصــل اىل قــرار مشــرتك 
املتحــدة  الواليــات  و  بريطانيــا  بــن 
االمريكيــة بشــأن اســتخدام القــوات 
ــى  ــة ، ع ــد الريطاني ــة للقواع االمريكي
ان يكــون القــرار مشــرتكًا بــن الطرفــن 
و التشــاور مــع بريطانيــا قبــل اســتخدام 

االســلحة النوويــة ، عــى ان تشــمل تلك 
تســتخدم  التــي  القــوات  االتفاقــات 

القواعــد الريطانيــة فقــط)112( .
و يف اطــار التعــاون األمريكــي الريطــاين 
احلكومــة  منحــت  الدفــاع  جمــال  يف 
 1970 العــام  أواخــر  يف  الريطانيــة 
ــض  ــة بع ــدة االمريكي ــات املتح للوالي
التســهيالت يف القواعــد التــي تركتهــا يف 
ــة  ــك بموافق ــم ذل ــى ان يت ــن ، ع البحري
احلكومــة البحرينيــة و تتضمــن هــذه 
ــفن  ــح الس ــًا لتصلي ــهيالت حوض التس
 ، عتــاد  خمــازن  و  اتصــال  حمطــات  و 
حلايــة  التســهيالت  هــذه  جــاءت  و 
البحريــن يف الوقــت نفســه مــن االطــاع 
اإليرانيــة مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى 
ــة)113( . ــوفيتي يف املنطق ــل الس ردع التنق
 1971 العــام  خــالل  اســتمرت  و 
ــاعدات  ــتمرار املس ــول اس ــكوك ح الش
يف  لريطانيــا  االمريكيــة  النوويــة 
ــود  ــة وج ــع إمكاني ــيا م ــتقبل ال س املس
تعــاون نــووي بريطاين – فرنــي ، و كان 
الشــك يف االســتعداد األمريكــي ملواصلة 
الدعــم النــووي الريطــاين يف شــكله 
ــه  ــة يف حتديث ــث الرغب ــن حي ــايل او م احل
يف وقــت الحــق ، كذلــك الــرتدد يف دعم 
أنظمــة صواريــخ بوالريس و يعــود ذلك 
لعــدة عوامــل منهــا تطويــر اســرتاتيجية 
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حمادثــات احلــد مــن التســلح بــن القــوى 
العظمــى و التقــارب الريطــاين األوريب ، 
ــذي كان  ــرس و ال ــف يف الكونغ او املوق
ــرتاتيجية  ــة االس ــم السياس ــض دع يرف

النوويــة الريطانيــة)114( .
و فيــا يتعلــق بمســتقبل العالقــات بــن 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة و اوربــا يف 
جمــال الدفــاع ، توصــل اجلانبــان خــالل 
ــل العــام 1971 اىل وجــوب تطــور  أوائ
رشاكــة ناجحــة تعكــس حيويــة دول 
ــاور  ــتقالهلا و التش ــة و اس ــا الغربي اورب
مــع حلفــاء حلــف شــال األطلــي 
حــول اســرتاتيجية الدفــاع و مســتويات 
املتبادلــة  املصالــح  عــى  و  القــوة 
التــي تأثــرت باملحادثــات االمريكيــة 
ــلحة  ــن األس ــد م ــول احل ــوفيتية ح الس
ــا  ــع حلفائن ــم م ــرتاتيجية و التفاه االس
ــعي اىل  ــرتكة يف الس ــداف املش ــى األه ع
نظــام ســلمي مســتقر يف كل اوربــا)115( .
و اعلــن هيــث رســميًا يف نيســان 1971 
احلفــاظ عــى قــوات حمــدودة يف جنــوب 
ــببان  ــرار س ــذا الق ــيا و كان هل رشق اس
ــث  ــي حي ــد الداخ ــى الصعي ، األول ع
ــن  ــات م ــوض االنتخاب ــاعده يف خ يس
اهلبــوط  يعكــس  حيــث  قــوة  مركــز 
ــث  ــزام هي ــدى الت ــن م ــاين و يب الريط
يف جمــال الدفــاع عــن الــدور العاملــي 

الريطــاين دون التــزام مــايل او عســكري 
تقاســم هيــث  الثــاين هــو  ، و  كبــر 
مــع  البــاردة  احلــرب  اســرتاتيجية 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة يف املنطقــة 
و التــي ســعت الحتــواء انتشــار النفــوذ 
الشــيوعي ، و رحبــت اإلدارة االمريكيــة 
بقــرار هيــث أعــاله و اعترتــه دعــًا 
و  االمريكيــة  املتحــدة  للواليــات 
ــج  ــن اخللي ــحاب م ــن االنس ــًا ع تعويض

العــريب و رشق الســويس)116( .
و يف الســابع عــر مــن نيســان مــن العام 
ــس  ــون جمل ــس نيكس ــر الرئي ــه ام نفس
بإعــداد  األمريكــي  القومــي  االمــن 
دراســة مفصلــة بشــأن التعــاون النــووي 
اعتقــد  اذ   ، الريطــاين  األمريكــي 
ــة  ــة الريطاني ــوة النووي ــون ان الق نيكس
تقــدم مســامهة صغــرة نســبيًا لألهــداف 
املتحــدة  للواليــات  االســرتاتيجية 
تدعــم  ان  اســتطاعت  و  االمريكيــة 
حلــف شــال األطلــي قليــاًل ، والحــظ 
جملــس االمــن القومــي انــه يف حــال 
حصــل تعــاون نــووي بــن بريطانيــا 
ــى  ــادرًا ع ــون ق ــن يك ــه ل ــا فان و فرنس
مواجهــة االحتــاد الســوفيتي دون الدعــم 

األمريكــي هلــذا التعــاون)117( .
ــب  ــه طل ــام نفس ــن الع ــران م و يف حزي
الريطانيــون مــن اخلــراء االمريــكان 
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تقديــم الدعــم و املســاعدة يف التجــارب 
األرض  حتــت  االمريكيــة  النوويــة 
تتمكــن  ان  بريطانيــا  امــل  كان  و   ،
ــال  ــع يف ح ــذه املواق ــتخدام ه ــن اس م
احتاجــت اليهــا ، و كانــت املخــاوف 
االمريكيــة مــن ان الريطانيــن حياولــون 
حتديــث رادعهــم النــووي و االســتقاللية 
حماولــة  مــع  يتعــارض  قــد  هــذا  و 
بريطانيــا االنضــام اىل االحتــاد األوريب 
و العالقــات بــن اوربــا و الواليــات 

. االمريكيــة)118(  املتحــدة 
إمكانيــة  هيــث  حكومــة  درســت  و 
ــة اوثــق مــع فرنســا  ــاء عالقــات نووي بن
ــام  ــا االنض ــات بريطاني ــالل مفاوض خ
لالحتــاد األوريب ، اذ ان املوقــف الفرنــي 
الريطانيــة  النوويــة  السياســة  بشــأن 
عــى  برناجمهــا  يف  األخــرة  اعتــاد  و 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة خلــق 
عقبــة امــام تطــور العالقــات الريطانيــة 
الواليــات  فهــم  جــاء  و   ، الفرنســية 
ــرًا  ــا مبك ــة و بريطاني ــدة االمريكي املتح
لتلــك العقبــة و حاولــوا ان يزيــدوا مــن 
ــاين  ــي الريط ــووي الفرن ــاون الن التع
مــن اجــل دعــم حلــف شــال األطلــي 
و احلــرب البــاردة و طمأنــة اجلانــب 
بــن  العالقــات  ان  مــن  الفرنــي 
بريطانيــا و الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

لــن تؤثــر عــى العالقــات بــن بريطانيــا 
و دول اوربــا يف املســتقبل)119( .

و  نيكســون  الرئيــس  مــن  كل  قــدم 
خلطــط  الدعــم  كســنجر  مستشــاره 
ــة  ــار ان القــوة النووي ــا عــى اعتب بريطاني
الــردع  قــوة  يف  تســاهم  الريطانيــة 
مصلحتنــا  مــن  بالتــايل  و  الغربيــة 
و  التاســع  يف  و   ، بريطانيــا  مســاعدة 
العريــن مــن متــوز 1971 قــام الرئيــس 
لدعــم  بإصــدار توجيهاتــه  نيكســون 
مــروع تطويــر القــوة النوويــة الريطانية 
، اال ان هــذا التوجيــه مل يلــزم الواليــات 
ــار  ــزال بانتظ ــة اذ الت ــدة االمريكي املتح
ــاعدة  ــأن مس ــرس بش ــن الكونغ ــرار م ق
ــم  ــاين ، و بالرغ ــووي الريط ــرادع الن ال
و  نيكســون  موقــف  فــان  هــذا  مــن 
كســنجر يــدل عــى اســتمرار العالقــات 
النوويــة الوثيقــة بــن اجلانــب األمريكــي 

. الريطــاين)120(  و 
اال انــه بعــد شــهر اب 1971 مــن العــام 
نفســه توتــرت العالقــات بــن الواليــات 
ــبب  ــا بس ــة و بريطاني ــدة االمريكي املتح
األخــرة  تلقتهــا  التــي  الصدمــات 
اذ شــعرت   ، نيكســون  الرئيــس  مــن 
بالقلــق مــن املســتقبل و ال ســيا و ان 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة كانــت 
ــة مــع االحتــاد الســوفيتي  تعمــل يف رسي
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مــن  بالرغــم  األســلحة  حمادثــات  يف 
قيــام الرئيــس نيكســون بإبــالغ اجلانــب 
الريطــاين بأبــرز التطــورات يف تلــك 
املحادثــات اال ان بريطانيــا مل تســتطع 
الوثــوق باجلانــب األمريكــي خــالل 

تلــك الفــرتة)121( .

اخلامتة :
فــرتة   1971  –  1970 الفــرتة  تعتــر 
 - االمريكيــة  للعالقــات  حرجــة 
احلكومــة  اســتمرت  اذ  الريطانيــة 
الريطانيــة اجلديــدة برئاســة أدوار هيــث 
ــال  ــزب الع ــة ح ــرار حكوم ــل بق بالعم
و  العــريب  اخلليــج  مــن  االنســحاب 
رشق الســويس ممــا اثــار قلــق الواليــات 
الفــراغ  مــن  االمريكيــة  املتحــدة 
العســكري و األمنــي الــذي ســترتكه 
ــون  ــرارات نيكس ــا كان لق ــا ، ك خلفه
الفرديــة املتعلقــة باالنفتــاح عــى الصــن 
ــن  ــب م ــدوالر اىل ذه ــل ال ــاء حتوي و اهن
توتــر يف العالقــات بــن البلديــن ال ســيا 
مــع اعــرتاض رئيــس الــوزراء الريطــاين 
ــوات  ــى خط ــه ع ــالع حكومت ــدم اط بع
اجلانبــان  اعتــاد  اذ   ، كهــذه  مهمــة 
الريطــاين و األمريكــي عــى التشــاور يف 
ــرب  ــذ احل ــة من ــرارات الدولي ــاذ الق اخت
يف  البلديــن  ان  اال   ، الثانيــة  العامليــة 

أواخــر العــام 1971 اســتطاعا التغلــب 
العالقــات  إعــادة  و  اخلالفــات  عــى 

ــن . ــن الطرف ــة ب اخلاص

 اهلوامش: 
ــة بشــن غــارات  1-بــدأت القــوات اإلرسائيلي
جويــة عــى املناطــق الداخليــة يف مــر هبــدف 
اظهــار عــدم قــدرة الرئيــس مجــال عبــد النــارص 
ــي كان  ــتنزاف الت ــرب االس ــة ح ــى مواصل ع
ــن  ــد ع ــام 1969 للمزي ــة ع ــنها يف هناي ــد ش ق
هــذه اهلجــات ينظــر : ســالم حممدعــي احلمــزة 
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ــذي  ــدة ال ــم املتح ــر األم ــا مؤمت ــة صاغه معين
ــدة  ــات املتح ــون وودز يف الوالي ــد يف بريت انعق
ــت ب  ــة عرف ــام 1944 يف اتفاقي ــة ع االمريكي
بريتــون وودز و نشــأ عنهــا  مؤسســتان مهــا 
البنــك الــدويل و صنــدوق النقــد الــدويل و 
اللتــان كانتــا تتعامــالن مــع قضايــا التمويــل و 
ــر  ــى املؤمت ــي ، انته ــتوى العامل ــى املس ــد ع النق
التــي  األســس  و  املبــادئ  مــن  بمجموعــة 
تتحكــم بأســعار الــرف و أســعار الذهــب و 
العمــالت و النظــام التجــاري العاملــي للمزيــد 
ينظــر : حــازم الببــالوي ، النظــام االقتصــادي 
ــة  ــرب العاملي ــة احل ــذ هناي ــارص من ــدويل املع ال
ــت ،  ــاردة ، الكوي ــرب الب ــة احل ــة اىل هناي الثاني
1978 ، ص 50-52 . , و عبــد املنعــم ســيد 

عــي ، اثــار اهنيــار نظــام النقــدي الــدويل عــى 
البلــدان العربيــة ، جملــو املســتقبل العــريب ، 

العــدد 86 ، نيســان 1986 ، ص 33
78- Rich Perlstien , Richard Nixon , 
Speech Writing Document , Op.Cit , 
P.217 . 
79- President Richard M. Nixon’s 
Economic Policies https://www.
thebalance.com/president-rich-
ard-m-nixon-s-economic-poli-
cies-3305562 
80- Niklass Rossbach , Op.Cit , P.36 
. 
81-  Samuel R. Jeffrey , Op.Cit , P. 
33 .
82- Michael J. Oliver , Op,Cit , P. 
25 .
83-  Justin Adam , Op.Cit , P. 174 . 
84-  Andrew Scott , Op.Cit , P. 76 . 
85- Niklass Rossbach , Op.Cit , P.63 
.
86-  Justin Adam , Op.Cit , P. 186 . 
87- Andrew Scott , Op.Cit , P. 78 .
88-  F.R.U.S. , NO. 320 , VOLUME 
XLI , Western Europe , Nato , 1969 
– 1972 , Memorandum of conversa-
tion , 1969-1976 . 
89- Justin Adam , Op.Cit , P. 120 . 
90- Second Annual Report to the 
Congress on United States Foreign 
Policy , February 25, 1971 , http://
www.presidency.ucsb.edu/ws/index.
php?pid=3324 .
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91- متكنــت جلنــة نــزع الســالح يف األمــم 
ــوص  ــاق بخص ــل اىل اتف ــن التوص ــدة م املتح
ــام 1968 اال  ــالل ع ــووي خ ــالح الن ــزع الس ن
ــام 1970 و  ــذ اال ع ــز التنفي ــل حي ــه مل يدخ ان
ــالح  ــزع الس ــدان ن ــة يف مي ــة مهم ــت اتفاقي كان
النــووي و كان حتــت  العــر  بــدء  و منــذ 
ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــن الوالي ارشاف كل م
و بريطانيــا اللذيــن تعهــدوا بتقديــم املســاعدات 
للــدول غــر النوويــة و كانــت االتفاقيــة حتمــل 
يف طياهتــا العديــد مــن البنــود لالطــالع عليهــا 
املنظــات   ، الســالم  عبــد  جعفــر   : ينظــر 
ــة  ــه للنظري ــة و تأصلي ــة فقهي ــة ) دراس الدولي
ــدة و  ــم املتح ــدويل و األم ــم ال ــة  للتنظي العام
ــة  ــات اإلقليمي ــة و املنض ــوكاالت املتخصص ال
، الطبعــة السادســة ، القاهــرة ، د . ت ، ص 

.  264  –  262
92-و هــي منظمــة غــر حكوميــة مســتقله 
تعمــل حتــت ارشاف ارشاف األمــم املتحــدة 
ــران  ــن مــن حزي تأسســت يف التاســع و العري
االســتخدامات  تشــجيع  بغــرض   1957
الســلمية للطاقــة النوويــة و احلــد مــن التســلح 
النــووي ، و تقــوم باعــال الرقابــة و التفتيــش و 
التحقيــق يف الــدول التــي لدهيــا منشــأت نوويــة 
، و يقــع املقــر الرئيــي للوكالــة يف مدينــة فيينــا  
ــة و  ــاط تنفيذي ــب ارتب ــد مكات ــا و توج النمس
ــر :  ــد ينظ ــدول للمزي ــن ال ــدد م ــة يف ع إقليمي
جملــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ، تصــدر 
ــة  ــاالت للوكال ــالم و االتص ــب االع ــن مكت ع

 www.iaea.org/bulletin الذريــة 
93-عــي صبيــح ، الــراع الــدويل يف نصــف 
 ، الثانيــة  الطبعــة   ،  1995  –  1945 قــرن 

.  145-144 ص   ،  2006  ، بــروت 
ــدر  ــية ، املص ــنجر الدبلوماس ــري كس 94- هن

الســابق ، ص 382 .
95 Telegram from the Department of 
state to the Embassy in Saudia Ara-
bia , 24 March 1970 .
 F.R.U.S. , VOL XXIV , 1969-1976 , 
NO. 193 .
96-  Jhone Baylis , Op.Cit , P. 171 . 
97- Justin Adam , Op.Cit , P. 197 .
98-   Memorandum Priorities in our 
Foreign Policy = Amemorandum by 
Foreign and commonwealth Secure-
tary ; 21 July 1970 , CAB 148/101 , 
Dop (70) 13 ; NAUK , Cited in Jus-
tin Adam , Op.Cit , P. 202 .
99-  Jhone Baylis , Op.Cit , P. 172 .
100-  Rebekah , Brown , The Histo-
ry of the Anglo – American special 
relation ship , Ashbrook state man 
ship thesis recipient of the 2012 , 
Charlese . parton Award , P. 28 . 
101- Justin Adam , Op.Cit ,  P. 197 .
102- Jhone Baylis , Op.Cit , P. 165 .
103- Second Annual Report to the 
Congress on United States Foreign 
Policy , February 25, 1971 , http://
www.presidency.ucsb.edu/ws/index.
php?pid=3324 
104-Rebekah , Brown , Op.Cit , P. 
27 .  
105-Niklas Rossbach , Op.Cit , P. 84. 
106- Memorandum of Conversation 
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, chequers 1970 , F.R.U.S. , Volume 
XLI , Western Europe 1969 – 1972 , 
NO. 329 . 
107- Justin Adam , Op.Cit , P.204 . 
ــام 1922  ــد يف ع ــي ول ــيايس امريك 108-س
ــة 1973-1969  ــاع االمريكي ــوىل وزارة الدف ت
ــام  ــي يف فيتن ــورط األمريك ــد ان ازداد الت ، بع
ــة ،  ــًا هائل ــة ارقام ــائر االمريكي ــت اخلس و بلغ
شــارك يف وضــع خطــة مناســبة للخــروج مــن 

ــر :  ــد ينظ ــالم للمزي ــل الس ــام و ح فيتن
Britannica Encyclopedia on line 
109- National Security Decision 
Memorandum 7 November , 1970 
.   F.R.U.S. , Vol XXIV 1969 – 1976 
, NO. 91. 
 سجاد عبد المنعم مصطفى العاني ، -110
. المصدر السابق ، ص 157
111- Paper “ Anglo – French Nuclear 
Cooperation in the Defence field : 
Paper by the foreign and Common-
wealth office and the ministry of 
defence “ October ; FCO 41/764 
; NAUK , Cited in Justin Adam , 
Op.Cit , P. 207 .
112- Telegram from the Department 
of state to the Embassy in the United 
Kingdom, Washington , Decem-
ber 15 , 1970 , F.R.U.S. , , Volume 
XLI , Western Europe 1969-1972 , 
NO.333.
113- Memorandum from the Presi-

dent Assisstant for National Security 
Affairs ( Kissinger ) to President 
( Nixon ) , 22 October , 1970 , 
F.R.U.S. , Vol XXIV , 1969 – 1975 , 
Doc 89 , 
114- John Baylis , Op.Cit , P.P. 172 
– 173 . 
115-Second Annual Report to the 
Congress on United States Foreign 
Policy , February 25, 1971 , http://
www.presidency.ucsb.edu/ws/index.
php?pid=3324
116-  Justin Adam , Op.Cit , P. 205  
117- Memorandum ; “NSSM 123: 
US-UK Nuclear Relations”; 17 April 
1971; Box H-182 ;  NSC Institu-
tional  Files: Study Memo: NSSM; 
NPM; NPL Cited in : Justin Adam , 
Op.Cit , 213 . 
118-Niklass Rossbach , Op.Cit , P. 
95 .
119-  Samuel R. Jeffrey , Op.Cit , P. 
50 . 
120- Memorandum ; “NSDM 124: 
US-UK Nuclear Relations”; 29 July 
1971; Box H-182; NSC    Institution-
al Files: Study Memo: NSSM; NPM; 
NPL. , Cited in Justin Adam , Op.Cit 
, P. 215 . 
121- )  Andrew Scott , Op,Cit , P. 
201 . 
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املصادر :
األمريكيــة  اخلارجيــة  وزارة  1.وثائــق 

 )F .R .U .S (
 U.S. Department of State , Foreign

 .Relation
االلكــرتوين  املوقــع  عــى 
https://history.state.gov/                  :
historicaldocuments/nixon-ford
الــراع   ، احلمــزة  عــي  حممــد  ســالم   .2

-1953 مــر  عــى  الســوفيتي  األمريكــي 
1970 ، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة ، 
معهــد التاريــخ العــريب و الــرتاث العلمــي 

.  1998  ، بغــداد   ، العليــا  للدراســات 
3. منتهــى صــري مــوىل املنصــوري ، قمــة 

العالقــات  عــى  اثرهــا  و   1972 موســكو  
ــر  ــتر غ ــالة ماجس ــوفيتية ، رس ــة الس االمريكي
ــات  ــة الدراس ــرة ، كلي ــة الب ــورة ، جامع منش

التارخييــة ، 2010 .
ــات  ــى ، الوالي ــم مصطف ــد الرحي ــد عب 4. امح

 ، العــريب  املــرق  و  االمريكيــة  املتحــدة 
 .  1978  ، الكويــت 

ــة  ــدة العربي ــا و الوح ــة ، بريطاني ــي حمافظ 5. ع

1945-2005 ، بــروت ، 2011.
6. ســوزان رحيــم جــودي ، السياســة الداخليــة 

يف عهــد حكومتــي حــزب العــال 1964-
1970 ، رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، 
ــة ،  ــات التارخيي ــة الدراس ــرة كلي ــة الب جامع

.2011
 ، الســبيعاوي  ســليان  عبــاس  فهــد   .7
االنســحاب الريطــاين مــن اخلليــج العــريب 

1968-1971 ، بحــث منشــور ، كليــة الرتبيــة 
، جامعــة كركــوك ، العــدد األول ، 2010 .
الواليــات  موقــف   ، حلــه  عــي  حممــد   .8
املتحــدة االمريكيــة مــن الوحــدة العربيــة ) 
ــدة  ــات الوح ــز دراس 1918- 2008 ( ، مرك

العربيــة ، بــروت .
ــد و  ــى ، القواع ــم مصطف ــد املنع ــجاد عب 9. س
 ، )1978  – التســهيالت االمريكيــة )1945 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، كليــة االداب 

ــار ، 2011 . ــة االنب ، جامع
سياســة   ، املســعودي  خليــل  عبــر   .10
االحتــاد  و  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
الســوفيتي مــن الــراع املــري – اإلرسائيــي 
، رســالة ماجســتر غــر   1981  –  1970 ،
منشــورة ، كليــة الرتبيــة صفــي الديــن ، جامعــة 

بابــل ، 2011 .
11. صــالح العقــاد ، املــرق العــريب املعــارص 

ــرة ، 1998 ، ص 404 – 418 .  ، القاه
12. أراء جاســم حممــد ، موقــف الواليــات 
ــن األول  ــرب تري ــن ح ــة م ــدة األمريكي املتح
1973 ، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة ، 

كليــة اآلداب- جامعــة البــرة ، 2008 .
13.  امحــد شــاكر عبــد العــالق ، احــداث 
ضــوء  يف   1970 عــام  األســود  أيلــول 
بحــث   ، نيكســون  و  كســنجر  مراســالت 
منشــور ، كليــة االداب ، جامعــة الكوفــة .
ــات  ــد ، العالق ــزة العاب ــل مح ــار فاض 14. ع
 ،1973-1953 األردنيــة   – األمريكيــة 
أطروحــة دكتــوراه ، كليــة اآلداب، جامعــة 

 .  2002 البــرة، 
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ــية  ــنجر الدبلوماس ــري كس ــرات هن 15. مذك
ــذا ( ، ت :  ــا ه ــاردة اىل يومن ــرب الب ــن احل ) م

ــري ، األردن ، 1995 . ــل البدي ــك فاض مال
 ، التجديــد  ســنوات  كســنجر  هنــري   .16
هشــام  ت:   ، ملذكراتــه  املســتخلص  املجلــد 

.  2010  ، ظبــي  أبــو   ، ط2   ، الدجــاين 
 ، املســعودي  حســون  فاضــل  ســالم    .17
هنــري كيســنجر ودوره يف سياســة االنفتــاح 
األمريكــي عــى الصــن )1977-1969( ، 
اطروحــة دكتــوراه ، كليــة االداب ، جامعــة 

2012  ، بغــداد 
18. صهيــب ســيف الديــن رشبــايت ، التحــول 
يف العالقــات االمريكيــة الصينيــة مــن املواجهــة 
اىل الوفــاق 1945 – 1972 ، رســالة ماجســتر 
غــر منشــورة ، كليــة الدراســات العليــا ، 
معهــد إبراهيــم أبــو الغــد للدراســات الدوليــة 

ــزت ، 2007 . ــة بين ، جامع
19. حممــد حبيــب صالــح و حممــد يوفــا ، 
قضايــا عامليــة معــارصة ) دراســة يف العالقــات 

الدوليــة املعــارصة(  ، دمشــق ، 1999.
ــيايس  ــاد الس ــرت ، االقتص ــن ن روب 20. غيلب
للعالقــات الدوليــة ، مركــز اخلليــج لألبحــاث 

ــدة ، 2004  ــة املتح ــارات العربي ، االم
21. حــازم الببــالوي ، النظــام االقتصــادي 
ــة  ــرب العاملي ــة احل ــذ هناي ــارص من ــدويل املع ال
ــت ،  ــاردة ، الكوي ــرب الب ــة احل ــة اىل هناي الثاني

.  1978
 22. عبــد املنعــم ســيد عــي ، اثــار اهنيــار نظــام 
ــة  ــة ، جمل ــدان العربي ــى البل ــدويل ع ــدي ال النق
املســتقبل العــريب ، العــدد 86 ، نيســان 1986 .

ــة  ــد الســالم ، املنظــات الدولي 23.  جعفــر عب
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املفاوضات الكوبية األمريكية
 ونتائجها آذارـ تشرين األول عام 1977

الباحثة: حوراء عبدالستار                          أ.م.د. رغد فيصل عبدالوهاب

جامعة البرصة ـ كلية اآلداب

 املقدمة:
ــد  ــة يف عه ــة األمريكي ــهدت السياس ش
ــر حتــول ملحــوظ  الرئيــس جيمــي كارت
أمريــكا  يف سياســتها اخلارجيــة جتــاه 
ــي  ــة ، وه ــا خاص ــة وكوب ــة عام الالتيني
سياســة مل تشــهدها أربــع إدارات ســابقة 
ــج  ــة خلي ــذ أزم ــر من ــم كارت ــدة حك مل
ــته  ــر يف سياس ــق كارت ــر ، اذ انطل اخلنازي
ــع وكان يف  ــدة دواف ــن ع ــا م ــاه كوب جت
ــن  ــرة ع ــاد األخ ــو إبع ــك ه ــة ذل مقدم
ــن  ــاًل ع ــوفيتي ، فض ــاد الس ــك االحت فل
الرئيــس اجلديــد مــن  انطلــق  ذلــك 
فكــرة تنــادي بحقــوق اإلنســان ، وعــى 
ــر ذلــك توصلــت الواليــات املتحــدة  أث
األمريكيــة اىل تطبيــع للعالقــات بــن 
ــلة  ــراء سلس ــا إج ــج عنه ــن ، نت الدولت
ــام  ــهر آذار ع ــذ ش ــات من ــن املفاوض م

1977 اىل هنايــة شــهر تريــن األول 
مــن العــام نفســه ، وأهــم مــا توصلــت 
معاهــدة  عقــد  هــو  الدولتــن  اليــه 
ــن  ــاًل ع ــة ، فض ــدود الري ــد واحل للصي
فتــح مكتبــي لرعايــة املصالــح بــن 
تلــك  وكانــت   ، وواشــنطن  هافانــا 
ــحاب  ــة بإنس ــر مروط ــات غ املفاوض
ــى  ــي ع ــرن األفريق ــن دول الق ــا م كوب
ــت  ــي كان ــرى الت ــا األخ ــس القضاي عك
مطروحــة يف جــدول أعــال املفاوضــات 
والتــي كانــت تنطبــق عليهــا قاعــدة 
يف  ويــأيت   ،  )) بخطــوة   – خطــوة   ((
مقدمــة ذلــك رفــع احلصــار االقتصــادي 
عــن كوبــا ، مقابــل التعويــض عــن 
ــا  ــي صادرهت ــة الت ــكات األمريكي املمتل

ــرتو .   ــدل كاس ــة في حكوم
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املطلب األول
 مفاوضات الصيد – واحلدود البحرية  

آذار – متوز 1977 :- 
 ، بعــد أن حــددت اإلدارة األمريكيــة 
الواجــب طرحهــا مــع  املوضوعــات 
عــى  وحصلــت   ، الكــويب  اجلانــب 
ــن  ــال ًع ــك ، فض ــة بذل ــة الكوبي املوافق
ميامــي  يف  الكوبيــة  اجلاليــة  موافقــة 
بشــأن بــدء مفاوضــات مــع كوبــا ، لــذا 
ــة  ــى اإلدارة األمريكي ــا ً ع ــح لزام أصب
ــك .  ــق ذل ــو حتقي ــعي نح ــدة الس اجلدي
ــات أن  ــك املفاوض ــن تل ــت م ــد أمل وق
حتقــق األهــداف اآلتيــة)1( التــي حددهتــا 
يف  السياســات((  اســتعراض  ))جلنــة 
هنايــة شــهر شــباط مــن العــام نفســه بعد 
ــاع  ــر اجت ــايس أث ــه الرئ ــدار التوجي إص
تلــك اللجنــة يف هنايــة ذلــك الشــهر مــن 
العــام نفســه لتحديــد األهــداف املرجــوة 
ــملت)2(:-  ــات وش ــع العالق ــن تطبي م
ــان يف  ــوق اإلنس ــا حق ــق قضاي 1– حتقي

ــا .  كوب
ــين  ــجناء السياس ــألة الس ــل مس 2– ح
ــة . ــجون الكوبي ــن يف الس ــكال الدولت ل
3– تقليــل االعتــاد الكــويب عــى االحتاد 
الســوفيتي يف حالــة مواصلــة تطبيــع 

ــة .  ــة – الكوبي ــات األمريكي العالق
ــف  ــا لوق ــوي لكوب ــز ق ــر حاف 4– توف

ــة .  ــا األجنبي تدخالهت
5– إثبــات قــدرة الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة عــى التفــاوض مــع دول 
العــامل الثالــث ذات النظــم السياســية 

. املختلفــة 
تعويضــات  عــى  احلصــول   –6
ــي صادرهتــا  ــة الت للممتلــكات األمريكي
النقــاط  هــذه  وتعــد   ، ســابقًا  كوبــا 
ــن  ــا م ــو حتقيقه ــداف املرج ــم األه أه
السياســة التــي رســمتها وزارة اخلارجيــة 
األمريكيــة للحصــول عليهــا مــن إجــراء 
املفاوضــات والتطبيــع مــع كوبــا ، فضال 
ــاكل  ــض املش ــاك بع ــح هن ــن املصال ً ع
التــي حددهتــا الــوزارة املتوقــع حدوثهــا 

مــن تلــك املفاوضــات)3(. 
ــن  ــل م ــا تأم ــت كوب ــك كان ــل ذل مقاب
الواليــات  مــع  العالقــات  تطبيــع 
ــا  ــل أيض ــة يف أن حتص ــدة األمريكي املتح
األهــداف)4(،  مــن  جمموعــة  عــى   ً
ــرتو)5(  ــدل كاس ــره في ــا ذك ــق م ــى وف ع
Fidel Castro يف شــباط عــام 1977 

ــت  ــا حصل ــة ، وم ــف األمريكي للصح
عليــه االســتخبارات األمريكيــة ، كانــت 
كوبــا تأمــل مــن تطبيـــع العالقــات مــع 
ــض  ــق بع ــر حتقي ــس كارت ــة الرئي حكوم

ــا)6(: ــا ومنه املزاي
 1 – رفع احلصار االقتصادي عنها .



207

الباحثة: حوراء عبدالستار                          أ.م.د. رغد فيصل عبدالوهاب
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

2 – وقــف األنشــطة اإلرهابيــة التــي 
ــون .  ــون - الكوبي ــا املنفي ــوم هب كان يق

3 – إعادة قاعدة غوانتانامو اىل كوبا . 
4 – أن يعــرتف بحقوقهــا الســيادية ، وأن 
ــًا مــن خــالل إقامــة  ــل ثورهتــا ضمن تقب
وكان   . معهــا  دبلوماســية  عالقــات 
ــن مصلحــة يف التوصــل إىل  لــكال البلدي
اتفــاق بشــأن مصائــد األســاك ، وعقــد 
ــاف ، وأراد كال  ــول االختط ــدة ح معاه
البلديــن أن تــؤدي املفاوضــات إىل إقامــة 
بــن  وجتاريــة  دبلوماســية  عالقــات 

ــن)7(.  الدولت
ونتيجــة لرغبــة الرئيــس جيمــي كارتر)8( 
يف  الشــديدة   James Earl Carter
التوصــل إىل وســيلة تفاوضيــة حلــل 
 ، الدولتــن  بــن  املرتاكمــة  املشــاكل 
أعلــن يف األول مــن آذار عــام 1977 
، ومــن خــالل مؤمتــر صحفــي رفــع 
القيــود املفروضــة عــى ســفر األمريكين 
ــت  ــك وافق ــر ذل ــى أث ــا)9(  وع إىل كوب
ــفر  ــى س ــة ع ــة األمريكي وزارة اخلارجي
ــا ــة داكوت ــن والي ــلة ، م ــرة س ــق ك فري
Dakota اجلنوبيــة إىل هافانــا، عــر مطــار 
ميامــي ، وكان الفريــق بصحبــة عضــوي 
الكونغــرس األمريكــي جــورج ماكغفرن 
فريــق  ، كأول  أبورســيك  ، وجيمــس 

منــذ  أمريكــي يصــل كوبــا  ريــايض 
عــام 1960 . وخــالل الزيــارة أخــر 
ــرس  ــوي الكونغ ــرتو عض ــس كاس الرئي
أن كوبــا لــن توقــع عــى اتفاقيــة أخــرى 
ــي  ــى تنه ــاف(( حت ــة االختط ))مكافح
الواليــات املتحــدة األمريكيــة احلصــار . 
ولكــن كوبــا ســتلتزم باالتفــاق عــى أي 
ــث  ــن حي ــه م ــق علي ــا تواف ــال ، ألهن ح
ماكغفــرن  عــاد  وعندمــا   .)10( املبــدأ 
وزميلــه مــن كوبــا أبلغــا الرئيــس كارتــر 
بــرضورة إهنــاء احلصــار االقتصــادي 
عــى األغذيــة واألدويــة ، فأجابــه األخر 
بشــكل إجيــايب ، وإنــه لــن يعــارض 
جهــود الكونغــرس هبــذا االجتــاه)11(. 
ــوات  ــذه اخلط ــاذ ه ــن إخت ــرض م أن الغ
ــع يف  ــروف التطبي ــل ظ ــن يف جع ، يمك
ــح  ــة ، وكان الســؤال املّل العالقــات ممكن
ــة  ــر اخلارجي ــن وزي ــدور يف ذه ــذي ي ال
 ،Cyrus Vance )12(ســايروس فانــس
ــا  ــع كوب ــات م ــة إدارة املفاوض ــو كيفي ه
ــق  ــف دون حتقي ــا تتوق ــدم جعله ؟ . وع
أهدافهــا ؟ وليــس فقــط كيفيــة بــدء 
ــى  ــة ع ــع املحافظ ــات ، م ــذه املفاوض ه
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــح الوالي مصال

ــات)13(.  ــك املفاوض ــراء تل ــن إج ح
ــدد  ــام ع ــوة إىل قي ــذه اخلط ــد أدت ه وق
ــن يعيشــون يف  ــن الذي ــر مــن الكوبي كب
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ميامــي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــا أدى إىل  ــا ، مم ــم يف كوب ــارة ذوهي ، بزي
معهــم  األمريكــي  للــدوالر  جلبهــم 
ــن  ــر ع ــع احلظ ــر رف ــى أث ــا وع إىل هافان
ــس  ــة الرئي ــن حكوم ــدوالر م رصف ال
ــزورون  ــن ي ــن الذي ــر ، لألمريكي كارت
كوبــا ، مثــل الســياح والفــرق الرياضيــة 
ــى  ــجعة ع ــوة مش ــذه اخلط ــت ه ، وكان
كان  الــذي  الكــويب  االقتصــاد  دعــم 
يعــاين مــن التدهــور ، بســبب العقوبــات 
ــى  ــة)14(. وبمقت ــة األمريكي االقتصادي
هــذا القــرار فتــح كاســرتو األبــواب 
ــورة  ــذ ث ــروا من ــن هاج ــن الذي للكوبي
ــم  ــارة ذوهي ــودة لزي ــام 1959 ، بالع ع
، وقــد كانــت فرصــة لكوبــا لزيــادة 
خــالل  مــن   ، االقتصــادي  الدخــل 
فــرض رضيبــة عــى كل زائــر منهــم 
قدرهــا )500( مخســائة دوالر أمريكــي 

ــول)15(. ــرة الدخ ــًا لتأش ثمن
دوالر  مخســائة  إن  ذلــك  مــن  يتبــن 
يف عــام 1977 كان مبلــغ كبــر عــى 
كوبــا  يدخــل  أمريكــي  شــخص  كل 
، فضــال ً عــن أن الواليــات املتحــدة 
ــاين  ــدة تع ــك امل ــت يف تل ــة كان األمريكي
ــة  ــر أزم ــى أث ــادي ع ــور اقتص ــن تده م
الطاقــة . عــى مــا يبــدو إن تلــك اخلطــوة 
اإلجيابيــة مــن إدارة الرئيــس كارتــر ، كان 

ــات  ــر املفاوض ــى س ــايب ع ــر إجي ــا أث هل
ــاء  ــرتو ألعض ــر راؤول كاس ــد ذك . فق
ــا مــع  جملــس الشــيوخ الذيــن زاروا كوب
ــت  ــرب انته ــلة » أن احل ــرة الس ــق ك فري
ــة  ــة – األمريكي ــات الكوبي ، وأن العالق
قــد دخلــت مرحلــة جديــدة، وقــد 
ــه  ــن، ويف هنايت ــن البلدي ــرس ب ــي ج ُبن
أو  فائزيــن  دون  نتصافــح  أن  يمكــن 

خارسيــن«)16(. 
وعــى أثر ذلــك ويف الرابــع مــن آذار عام 
1977 رصح ســايروس فانــس أن بــالده 
ــول  ــا ح ــع كوب ــاوض م ــتعدة للتف مس
مصائــد األســاك واحلــدود البحريــة 
ــة ،  ــرق الرياضي ــارات الف ــادل زي ، وتب
ــأن  ــا ً بش ــر أيض ــتعيد النظ ــالده س وإن ب
حظــر ســفر مواطنيهــا إىل عــدد مــن 
الــدول الشــيوعية بــا فيهــم كوبــا ، 
ــص  ــه خل ــهر نفس ــن الش ــس م ويف اخلام
األمريكــي  املوقــف  كارتــر  الرئيــس 
بشــأن كوبــا ، قائــاًل » قبــل تطبيــع كامــل 
للعالقــات اخلارجيــة مــع كوبــا ، وفتــح 
ســفاريت البلديــن ، والســاح بحريــة 
التبــادل التجــاري الكامــل ، جيــب عــى 
ــدم  ــل بع ــزام الكام ــر االلت ــا أن تظه كوب
ــدول  ــة ل ــؤون الداخلي ــل يف الش التدخ
نصــف الكــرة الغــريب ، ووقــف تدخلهــا 
واحــرتام   ، أفريقيــا  يف  العســكري 
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ــالق  ــالل إط ــن خ ــان م ــوق اإلنس حق
أمــا  السياســين«)17(.  الســجناء  رساح 
األمــور التــي كانــت غــر مروطــة 
مــن إدارة الرئيــس كارتــر للتفــاوض 
حوهلــا مــع اجلانــب الكــويب فهــي : 
ــاف  ــة االختط ــد ، مكافح ــوق الصي حق
بــن  الســفر  وحريــة   ، والقرصنــة 
البلديــن)18(. ويف التاســع مــن آذار وبنــاء 
ــول  ــر ح ــس كارت ــات الرئي ــى توجيه ع
وضــع إســرتاتيجية التفــاوض مــع كوبــا 
، اجتمعــت جلنــة اســتعراض السياســات 
التابعــة ملجلــس األمــن القومــي ، وهــي 
إحــدى اللجنتــن الرفيعتــي املســتوى 
نظــام  يف  الــوكاالت  بــن  املشــرتكة 
ــن  ــس األم ــع ملجل ــر التاب ــس كارت الرئي
ــه  ــهر نفس ــن الش ــع م ــي يف التاس القوم
ــة  ــت اللجن ــث أوص ــام 1977 ، حي ع
بالتحــرك نحــو التطبيــع مــع كوبــا، 
ووافقــت عــى إســرتاتيجية تفاوضيــة 
إســرتاتيجية  عــى  أي  تدرجييــة)19(، 
تعتمــد  – بخطــوة((  مبــدأ ))خطــوة 
عــى التــدرج والتنــازالت املتبادلــة ، 
أي تبــدأ بمفاوضــات حــول مصائــد 
وأن   ، البحريــة  واحلــدود   – األســاك 
يســتغل الوفــد األمريكــي الفرصــة لرفع 
قضايــا أخــرى مثــل : التبــادل الثقــايف ، مل 
شــمل األرس ، اتفاقيــة االختطــاف ، وإذ 

ــإن  ــة ف ــون إشــارات اجيابي أظهــر الكوبي
ــتطرح  ــة س ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
موضوعــات جديــدة للتفــاوض)20(.     

ــاء  ــن أعض ــدد م ــع ع ــك اجتم ــد ذل بع
ــه  ــوم نفس ــر ، يف الي ــس كارت إدارة الرئي
ملناقشــة  آذار-   مــن  التاســع  أي   -
اســتعراض   (( جلنــة  اســتنتاجات 
وزيــر   : قــال  إذ   ،)21()) السياســات 
 Harold )22(الدفــاع هارولــد بــراون
تغيــر  ليــس  هدفنــا  إن   «  Brown
ــب  ــذا جي ــة ، ل ــة الكوبي ــكل احلكوم هي
أن ال يرفــع احلصــار حتــى نــدرك إن 
ــل  ــلوكهم يف التدخ ــّروا س ــن غ الكوبي

 .)23(  « العــامل  مناطــق  يف  العســكري 
ــع كالم  ــس م ــايروس فان ــق س ــد اتف وق
الوزيــر هارولــد بــراون ، لكنه شــدد عى 
األمهيــة الكبــرة للتحــرك نحــو التطبيــع 
ــق  ــا، وواف ــع كوب ــي م ــادل والتدرجي املتب
بيــل)25(  غريفــن  العــام)24(  املدعــي 
Griffin Bell ممثــل وزارة العــدل ، عــى 
ــا  ــع كوب ــات م ــًا يف املفاوض ــي قدم امل
، وأشــار إىل )) مشــكلة اإلرهــاب ((، 
فطلــب منــه فانــس أن حيقــق شــخصيًا يف 
ــدة  ــات املتح ــن يف الوالي ــورط الكوبي ت
ــا  ــد كوب ــة ض ــال إرهابي ــة بأع األمريكي
ــي  ــاب املدع ــي ، فأج ــيا يف ميام ، الس
ــدرايل  ــات الف ــب التحقيق ــام إن مكت الع
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كان لديــه بعــض املشــاكل القضائيــة 
مــن قبــل ، ولكــن - بنــاء عــى رأي 
ــب  ــيواصل مكت ــس - س ــروس فان سايـ
التحقيقــات الفــدرايل التحقيـــق يف ذلــك 

ــوع )26(.  املوض
ــا  ــي خوانيت ــارة األمريك ــر التج ــا وزي أم
 Juanita Kreps)27(ــس ــس كريب موري
مــن  كبــرة  رشحيــة  إن  أكــد  فقــد 
ــون  ــن يدعم ــال األمريكي ــال األع رج
بقــوة اســتئناف التجــارة مــع كوبــا ، 
ــون  ــن تك ــا ل ــن إن كوب ــم م ــى الرغ ع
ثــم  ومــن   ، بالرعايــة  األوىل  الدولــة 
ــي  ــد الت ــر الفوائ ــون يف تقدي ــم يبالغ فه
ــات  ــتئناف العالق ــال اس ــا ، يف ح جينوه
ــورج  ــا ج ــا)28(. أم ــع كوب ــة م التجاري
ــاطر  ــد ش ــراون George Brown فق ب
 Zbigniew برجينســكي)29(  رأي 
Brzezinki عــى إنــه ينبغــي أن تكــون 
بدايــة  يف  حــذرة  األمريكيــة  اإلدارة 
ــل  ــاف وكي ــا ، وأض ــع كوب ــا م حواره
وزارة اخلزانــة إن قضيــة تصديــر الســكر 
ــا  الكــويب إىل بــالده واحــدة مــن القضاي
املهمــة التــي يمكــن أن تســاوم إدارة 
ــًا  ــرتح أيض ــا ، واق ــر عليه ــس كارت الرئي
ــر  ــألة تصدي ــى مس ــاوض ع ــم التف أن يت
الســكر بصــورة منفصلــة عــن موضــوع 
ــدواء  رفــع احلصــار االقتصــادي عــن ال

ــا)30(.   .  ــى كوب ــذاء ع والغ
وأضــاف برجينســكي أنــه جيــب أن ال 
تبالــغ الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــر  ــى تظه ــا حت ــازالت لكوب ــم تن بتقدي
ــى  ــة ع ــة حقيقي ــب إجيابي ــرة جوان األخ

الواقــع)31(.  أرض 
تبــدأ  أن  فانــس  ســايروس  ووافــق 
املناقشــات حــول مصائــد األســاك ، ثــم 
ــك  ــا يف ذل ــرى ، ب ــا أخ ــل إىل قضاي تنتق
ــة  ــة املصالــح األمريكي فتــح قســم لرعاي
ــم  ــا ، ث ــويرسية يف هافان ــفارة الس يف الس
اتفاقيــة مكافحــة االختطــاف ، وأنــه 
عندمــا يطــرح الكوبيــن قضيــة احلصــار 
ــأن  ــه بش ــي مطالب ــد األمريك ــدم الوف يق
ــل)32(  ــي والتدخ ــويب اخلارج ــدور الك ال
يف بورتريكــو)Puerto Rico)33 ، ثــم 
قضيــة التعويضــات ، وأشــار ســايروس 
فانــس اىل أن مــن غــر املمكــن أن حتــل 
ــر ، وأن  ــت قص ــرة بوق ــة األخ القضي
ــها  ــي ترأس ــة الت ــته اللجن ــا ناقش ــم م أه
اآلتيــة  القضايــا  وبرجينســكي  فانــس 

-:)34(

مكافحــة  األســاك،  مصائــد   –  1
االختطــاف ، تبــادل الزيــارات الرياضيــة 
وهــو مــا يمكــن القيــام هبــا برسعــة 

. وســهولة 
ــض  ــر وبع ــان واحلظ ــوق اإلنس 2 – حق
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اخلارجيــة  هافانــا  سياســة  جوانــب 
يمكــن  التــي   ، غوانتانامــو  وقاعــدة 
التفــاوض بشــأهنا ، وينبغــي أن يتــم 
ــية  ــات دبلوماس ــة عالق ــل إقام ــك قب ذل

ــا .  ــع كوب م
ــا  ــة كوب ــة التعويضــات ومطالب 3 – قضي
باالنســحاب مــن أنغــوال ، الســجناء 
السياســين التــي قــد ال يمكــن التوافــق 
ــاع  عليهــا)35(.  وبعــد االتفــاق يف االجت
الواجــب  املوضوعــات  مجيــع  عــى 
 ، الكــويب  اجلانــب  مــع  معاجلتهــا 
اتفــق اجلميــع أخــرًا عــى أن يقــوم 
خارجيتــه  ووزيــر   ، كارتــر  الرئيــس 
ــر  ــى س ــرس ع ــالع الكونغ ــس باط فان
انتهــت  أن  وبعــد  املفاوضــات)36(. 
ــات ،  ــتعراض السياس ــة اس ــر جلن تقاري
واطلــع عليهــا الرئيــس كارتــر ، صدرت 
تعليــات رئاســية يف اخلامــس عــر مــن 
الرئيــس  نائــب  إىل   1977 عــام  آذار 
، ووزيــر اخلارجيــة ، ووزيــر الدفــاع 
واخلزانــة ، والنائــب العــام ، ووزيــر 
ــات  ــل الوالي ــن ممث ــاًل ع ــارة ، فض التج
األمــم  لــدى  األمريكيــة  املتحــدة 
املتحــدة)37(، وأهــم مــا جــاء يف التعليات 
الرئاســية ، أنــه ينبغــي للواليــات املتحدة 
ــع  ــق التطبي ــرسع يف حتقي ــة أن ت األمريكي
ــا ، لــذا جيــب الــروع بإجــراء  مــع كوب

ــع  ــة م ــة ودقيق ــارشة ورسي ــات مب حمادث
ممثــي احلكومــة الكوبيــة ، هبــدف إعــادة 
ــن ،  ــن اجلانب ــية ب ــات الدبلوماس العالق
األمــر الــذي ســيعزز مصالــح الواليــات 
ــأيت)38( :- ــا ي ــة يف م ــدة األمريكي املتح

1 – مكافحــة اإلرهــاب 2 – حقــوق 
اإلنســان 3 – وقــف التدخــل اخلارجــي 
لكوبــا 4 – التعويضــات بشــأن األصــول 
صــودرت  التــي  كوبــا  يف  األمريكيــة 
هنــاك 5 – العالقــات الكوبيــة السياســية 
الســوفيتي  االحتــاد  مــع  والعســكرية 
األمريكــي  الوفــد  يغــر  أن  وجيــب 
ــافية  ــات االستكش ــاوض يف املحادث املف
مــع اجلانــب الكــويب املســائل املقــرر 
اســتعراض  جلنــة  مــن  طرحهــا 
ــم  ــاء قس ــن إنش ــال ً ع ــات ، فض السياس
أمريكــي لرعايــة املصالــح األمريكيــة يف 

الســفارة الســويرسية يف هافانــا)39(. 
الرئاســية  التوجيهــات  وفــق  وعــى 
اخلارجيــة  وزيــر  عــى  جيــب  فإنــه   ،
ســايروس فانــس أن يعــن وفــد أمريكي 
ــا ، وعــى جملــس  ــع كوب للتفــاوض م
األمــن القومــي أن يقــدم التوصيــات 
إىل وزارة اخلارجيــة حــول كيفيــة املــي 
قدمــا ً يف املفاوضــات ملنــع أي أعــال 
))إرهابيــة(( أو أي أعــال غــر مروعــة 
مــن داخــل األرايض األمريكيــة ضــد 
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ــد أن  ــك ، وبع ــوء ذل ــى ض كوبا)40(.وع
ــات  ــتعراض السياس ــة اس ــت جلن طرح
األمــور  كل   ، األمريكيــة  اخلارجيــة 
اجلانــب  مــع  باملفاوضــات  املتعلقــة 
ــة  ــر اخلارجي ــام وزي ــق أم ــويب ، مل يب الك
ــة  ــد اللجن ــس ، اال حتدي ــايروس فان س
ــكان  ــد امل ــة ، وحتدي ــة املفاوض األمريكي
لتلــك املفاوضــات)41(. وعــى ضــوء 
ــية  ــات الرئاس ــب التوجيه ــك وحس ذل
ــن  ــر ، ع ــس كارت ــن الرئي ــادرة ع الص
فانــس  ســايروس  اخلارجيــة  وزيــر 
ترنــس  اخلارجيــة  وزيــر  مســاعد 
 ،Terence Todman  )42( تودمــان 
لرئاســة الوفــد األمريكــي يف املحادثــات 
مــع كوبــا، فضــال ًعــن روزان جلــن 
 Rozanne Ridj واي)43(  ريــدج 
way ، وكلوفــر كاليســتن ، وفرانــك 
ويليــس Frank wills)44( ، وروبــرت 
 Robert Hodgson هودجــون)45( 
وزارة  يف  جغــرايف  خبــر  وهــو   ،
اخلارجيــة األمريكيــة ، وســتيفاين نانــري 
Stephanie Nanrei ، وهــو مرتجم ، 
وآخــرون مــن خفــر الســواحل ، فضــاًل 
عــن أشــخاص مــن وزارة الداخليــة)46(.   
إن إمكانيــة تطبيــع العالقــات مــع كوبــا 
ــة  ــركات املحلي ــام ال ــاب أم ــح الب يفت
ــا  ــرة يف كوب ــتثارات كب ــة الس األمريكي

الواليــات  لــدى  كانــت  إذا  وأنــه   ،
املتحــدة األمريكيــة عالقــات جتاريــة 
ــاذا ال يكــون  ــيا ، فل مــع الصــن وروس
كذلــك مــع كوبــا)47(؟ وبنــاء عــى ذلــك 
وقبــل التوجــه إىل بــدء مفاوضــات ، 
))الصيــد – واحلــدود البحريــة (( ، قــال 
 Richard Fagen ريتشــارد فاجــن :
يف  السياســية  العلــوم  أســتاذ  وهــو   ،
أن   «  ،  Stanford ســتانفورد  جامعــة 
ــة أن  ــدة األمريكي ــات املتح ــى الوالي ع
تكــون حــذرة مــن إبــرام اتفاقيــة مصائــد 
األســاك مــع الكوبيــن ، وجيــب أن 
حتصــل واشــنطن عــى يشء منهــم مقابل 
ذلــك)48(«. وأكــد عــى أن اتفــاق مصائد 
ــر  ــن أكث ــر للكوبي ــي الكث ــاك يعن األس
ممــا يعنــي للواليــات املتحــدة األمريكيــة 
، وجيــب عــى وزيــر اخلارجية ســايروس 
تفاوضيــة  إســرتاتيجية  إتبــاع  فانــس 
ــاع  ــي إتب ــا يعن ــم ، أي ب ــة جتاهه حازم
مبــدأ )) خطــوة – بخطــوة (( ، أي إذا 
متــت اتفاقيــة املصائــد واحلــدود البحريــة 
ــن  ــر م ــى يشء آخ ــل ع ــب أن حيص ، جي
احلكومــة الكوبيــة ، واال تبقــى بقيــة 
ــر  ــى أث ــاق)49(. وع ــدون اتف ــا ب القضاي
كارتــر  الرئيــس  إدارة  قــررت  ذلــك 
ــة  ــات األمريكي ــام املفاوض ــعي إلمت الس
ــة األوىل  ــدأت اجلول ــث ب ــة . حي الكوبي
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مــن املحادثــات مــع كوبــا حــول قضايــا 
 Rosvelt الصيــد يف فنــدق روزفلــت
ــن  ــن م ــع والعري ــورك يف الراب يف نيوي
ــد  ــرأس الوف ــد ت ــام 1977، وق آذار ع
اخلارجيــة)50(  وزيــر  نائــب  الكــويب 
 PelegrinTorras تــورس  بلكريــن 
ــاع  ــان يف االجت ــتعرض تودم ــد اس ، وق
البلديــن ،  كل القضايــا العالقــة بــن 
ــه ال  ــى أن ــويب أرص ع ــد الك ــن الوف لك
يملــك صالحيــة ملناقشــة هــذه القضايــا 
، وهــو خمــّول لــه فقــط بمناقشــة قضيــة 
ــدود  ــاق احل ــاك – واتف ــد األس )) مصائ
البحريــة (( . وقــد قبــل الوفــد األمريكي 
ذلــك)51(.  واختتمــت جولــة مفاوضات 
واشــنطن يف التاســع والعريــن مــن 
الشــهر نفســه عــام 1977، وتوصــل 
فيهــا اجلانبــان اىل )) اتفــاق مبدئي بشــأن 
احلــدود البحريــة (()52  وبــا إن الواليات 
األمريكيــة قــد عملــت عــى ذلــك ، فقــد 
ــل  ــع أن يقب ــي يتوق ــد األمريك كان الوف
ــة  ــذه االتفاقي ــى ه ــع ع ــرتو التوقي كاس
، وإعــادة العمــل هبــا ، إال أن أملهــم 
ــدد  ــاع ش ــة االجت ــاب ، ويف هناي ــد خ ق
تودمــان عــى رضورة املعاملــة باملثــل 
لتحســن العالقــات بــن الدولتــن ، 
ــوة (( ــوة – بخط ــدأ )) خط ــى مب أي ع
ــه  ــل إلي ــم توص ــا ت ــر م ــى أث )53(. وع

ــابق  ــايس الس ــه الرئ ــق التوجي ــى وف وع
ــات  ــاء الوالي ــات حلف ــت حكوم ، أبلغ
ــال  ــف ش ــة، دول حل ــدة األمريكي املتح
واليابــان، وبعــض  األطلــي وكنــدا 
حكومــات أمريــكا الالتينيــة وغرهــا 
ــدء  ــرس بب ــادة الكونغ ــن ق ــال ً ع ، فض
ــك يف  ــم ذل ــد ت ــا ، وق ــع كوب ــوار م احل
ــن آذار 1977)54(.  ــن م ــد والثالث الواح
ــًا يف  ــن راغب ــر مل يك ــس كارت ــن الرئي لك
ســفر الوفــد األمريكــي إىل كوبــا ، ورأى 
تودمــان إن ذلــك هــو أســلوب كوبــا يف 
ــاواهتا  ــد مس ــك لتأكي ــات ، وذل املفاوض
الدبلوماســية ، وحســب رأي األخــر 
كان يمكــن حــل كل مــا هــو عالــق 
ــة  ــات ثاني ــة حمادث ــدون الذهــاب بجول ب
إىل كوبــا ، ونتيجــة هلــذا الطلــب الكــويب 
ومستشــاره  كارتــر  الرئيــس  شــعر 
لألمــن القومــي بخيبــة أمــل ، إذ اعتقــدا 
يف  ملبادرهتــا  يســتجب  مل  كاســرتو  أن 
ــوق  ــس ف ــرات التجس ــق طائ ــع حتلي من
األجــواء الكوبيــة ، ورفــع حظــر الســفر 
عــن األمريكيــن مــن أصــل كــويب ، 
ــان  ــع تودم ــس م ــايروس فان ــق س واتف
اإلدارة  أن  الكوبيــن  يبلغــا   أن  عــى 
 ، كوبيــة  مبــادرات  تريــد  األمريكيــة 

ــل :-)55( ــه مث ــا قدمت ــل م مقاب
1 – إعــادة العمــل باتفاقيــة مكافحــة 
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 . االختطــاف 
ــن  2 – أطــالق رساح عــدد مــن املواطن
ــن ،  ــوا حمتجزي ــن كان ــن الذي األمريكي
منــذ الســتينات بوصفهــم عمــالء يف 

ــة .  ــجون الكوبي الس
3 – الســاح بإطــالق الزيــارات العائليــة 
والســاح   ، األمريكيــة   – الكوبيــة 
لألمريكيــن مــن أصــول كوبيــة بالعــودة 
إىل وطنهــم ، إذا رغبــوا بذلك)56(.وعــى 
أثــر ذلــك وبعــد جولــة مــن املحادثــات 
الوفــد  ، وتبــادل اآلراء بــن أعضــاء 
األمريكــي املفــاوض ، والرئيــس كارتــر 
وكالــة  مــن  عمــل  ورقــة  أعــدت   ،
ــهر  ــة ش ــة يف بداي ــتخبارات املركزي االس
ــة  ــت مناقش ــام 1977 ، تضمن ــان ع نيس
التأثــر الســيايس واالقتصــادي عــى 
ــم  ــة الناج ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
مــع  العالقــات  تطبيــع  تأخــر  عــن 
كوبــا)57(، إذ اعتقــدت واشــنطن أن عــدم 
الســاح بســفر الوفــد األمريكــي إىل كوبا 
ــتوين  ــى املس ــر ع ــُه تأث ــون ل ــد يك ، ق
ــات  ــادي والســيايس عــى الوالي االقتص
ــد  ــذي ق ــر ال ــة األم ــدة األمريكي املتح
ــا ،  ــع كوب ــع م ــر التطبي ــن تأخ ــج ع ينت
ــون  ــأ الكوبي ــل أن يلج ــن املحتم إذ أن م
ــات  ــد الوالي ــة ض ــة دعائي ــن محل إىل ش
املتحــدة األمريكيــة، إذا تأخــر تطبيــع 

ــا  ــأ كوب ــد تلج ــا، وق ــع كوب ــا م عالقاهت
أيضــًا إىل الضغــط بشــدة عــى قضيــة)58( 
ــا  ــدة وغره ــم املتح ــو يف األم بورتوريك
ــد  ــرر الوف ــة  .وق ــات الدولي ــن املنظ م
األمريكــي وبالتعــاون مــع جملــس األمن 
القومــي إجــراء تقييــم عــن أهــداف 
ــى  ــد ، إذ خيش ــفر الوف ــل س ــرتو قب كاس
األمريكيــون مــن تضــارب املصالــح بــن 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكوبــا 
ــى  ــب ع ــه يتوج ــك فإن ــر ذل ــى أث ، وع
املفــاوض األخــذ بنظــر االعتبــار  أن 
الرئيــس كاســرتو مفــاوض بــارع ولديــه 
قواعــد يتمســك هبــا وهــي تتناقــض مــع 
ــات  ــة ، وأن االختالف ــح األمريكي املصال
ــد  ــة ، وق ــتكون صعب ــرة س ــع األخ م
تثــر بعــض املشــاكل)59  ، فضــالً  عــن إن 
اإلدارة األمريكيــة مــن املمكــن أن حتصل 
عــى تعويــض عــن األصــول األمريكيــة 
ــام  ــورة ع ــد ث ــرتو بع ــا كاس ــي أممه الت
ــة  ــع األمريكي ــاح للبضائ 1959 ، والس
الكوبيــة)60(،  األســواق  إىل  بالدخــول 
ــر يف  ــر كب ــادي أث ــل االقتص إذن فللعام

ــن . ــن الدولت ــات ب ــع العالق تطبي
 املطلب الثاين 

 حمادثات نيسان1977م
ــر  ــر ذلــك وافــق الرئيــس كارت وعــى أث
عــى اســتئناف املحادثــات يف نيســان 



215

الباحثة: حوراء عبدالستار                          أ.م.د. رغد فيصل عبدالوهاب
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

وبالفعــل ســافر وفــد   ، عــام 1977 
دبلومــايس أمريكــي برئاســة تودمــان 
ــة  ــي اخلارجي ــن موظف ــبعة م ــه س ومع
والعريــن  اخلامــس  يف  األمريكيــة 
إلســتئناف  هافانــا  إىل  نيســان  مــن 
املفاوضــات األمريكيــة – الكوبيــة بشــأن 
ــن  ــن البلدي ــة ب ــدود البحري ــيم احل ترس
امليــاه  يف  الصيــد  مناطــق  وحتديــد   ،
املشــرتكة بينهــا ، وكان تودمــان غاضبــا 
ً، بســبب تــرسب معلومــات حــول هــذه 
املفاوضــات إىل اإلعــالم، إذ كان يرغــب 
رسيــة)61(،  املفاوضــات  تكــون  أن  يف 
ــن  ــى م ــي كان خيش ــد األمريك ألن الوف
ــات إىل  ــك املفاوض ــار تل ــل أخب أن تص
االحتــاد الســوفيتي ، ويتــم عرقلــة تطبيــع 
العالقــات بــن الدولتــن ، الســيا بعــد 
تأكيــد قنــاة ))أن يب يس(( اإلخباريــة 
عــى وصــول الوفــد األمريكــي . وبعــد 
وصــول جلنــة املفاوضــات إىل كوبــا)62(، 
اســتقبلهم يف املطــار الســفر الســويرسي 
 ،EtiennScrra ســرا)63(  ايتــان 
 Nestor ــيا ــتور غاريس ــن نيس ــاًل ع فض
البعثــة  يف  األول  الســكرتر   Garcia

الكوبيــة يف األمــم املتحــدة)64(. 
ــن  ــر م ــد كب ــون جه ــدل الكوبي ــد ب وق
اجــل إظهــار املســاواة باملثــل يف ترتيــب 
ــا ،  ــة هب ــواء املحيط ــات واألج املفاوض

ــى  ــددة ع ــة مش ــة األمني ــت احلراس وكان
ــواء يف  ــا ، س ــي يف هافان ــد األمريك الوف
ــد  ــة الوف ــات ، او يف إقام ــاء املفاوض أثن
متــت  التــي  الســويرسية  الســفارة  يف 
ــب  ــرب اجلان ــد أع ــات ، وق ــا املحادث هب
اإلجــراءات  تلــك  ان  عــن  الكــويب 
ــارص  ــض العن ــة ، ألن بع ــت رضوري كان
ــة  ــن وجه ــة م ــت معارض ــا كان يف كوب
نظــره لتطبيــع العالقــات مــع الواليــات 
حتــاول  وربــا   ، األمريكيــة  املتحــدة 
خــالل  مــن  العالقــة  تلــك  إفســاد 
قيامهــم بعمــل إرهــايب ضــد الوفــد 

.)65( األمريكــي 
امــا مــن ناحيــة التغطيــة اإلعالميــة 
يف  تــم  الــذي  األول  االجتــاع  ففــي 
واليــة نيويــورك متكنــت الصحافــة مــن 
رصــد الوفديــن املفاوضــن والتقــاط 
الصــور هلــم يف فنــدق روزفلــت ، امــا يف 
هافانــا فلــم حيــدث ذلــك ، وقــد رفــض 
اجلانــب الكــويب املفــاوض يف هافانــا 
بعقــد  الســويرسية  الســفارة  مقــرتح 
حفــل اســتقبال عــى رشفهــم بنــاءا ً 
عــى عــدم إقامــة حفلــة للوفــد الكــويب 
نيويــورك)66(،  يف  األول  اجتاعهــم  يف 
ــا  ــي هب ــي حظ ــات الت ــك الرتتيب ــد تل بع
ــا  ــاوض يف كوب ــي املف ــب األمريك اجلان
ــة مــن املحادثــات  ــة الثاني ، بــدأت اجلول
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والعريــن  اخلامــس  يــوم  الرســمية 
مــن نيســان مــن العــام نفســه، وكان 
ترنــس  برئاســة  األمريكــي  الوفــد 
تودمــان)67(. امــا اجلانــب الكــويب فــكان 
 Isidoro )68(ــركا ــيدور مامل ــة اس برئاس
تلــك  Malmierca، وكان يف مقدمــة 
املحادثــات مســألة مصائــد األســاك 
ــل  ــن اج ــك م ــة ، وذل ــدود البحري واحل
التفــاوض عليهــا بالشــكل النهائــي ، 
ــة  ــا يف اجلول ــرق اليه ــم التط ــد ان ت بع
األوىل وعــن مســألة رفــع احلظــر جزئيــا 
ــى  ــاًء ع ــدواء)69(. وبن ــذاء وال ــن الغ ًع
مذكــرة الســيناتور جــورج ماكغفــرن اىل 
ــن  ــر م ــادس ع ــر يف الس ــس كارت الرئي
نيســان عــام 1977، والتــي طالــب هبــا 
ــرتو  ــس كاس ــات الرئي ــى توصي ــاًء ع بن
لــه رفــع احلظــر عــن كوبــا جزئيــًا، 
لــذا حــاول تودمــان ان يقــدم هلــم هــذا 
املفاوضــات يف  تلــك  أثنــاء  العــرض 
هافانــا ، وفقــًا لتأكيــد ســايروس فانــس 
ــر ،  ــس كارت ــب للرئي ــك الطل ــى ذل ع
ــر ،  ــة األخ ــى موافق ــس ع ــل فان حص
ــل  ــا ، قب ــن كوب ــًا ع ــر جزئي ــع احلظ برف
يــوم مــن ســفر الوفــد اىل هافانــا ، وكان 
الرئيــس كارتــر يعتقــد أن الرفــع اجلزئــي 
للحصــار قــد يــؤدي اىل املســاعدة يف 
األمــام  اىل  املفاوضــات  عجلــة  دفــع 

مــع كوبــا)70( . ولكــن الوفــد األمريكــي 
املفــاوض أبلــغ ماملــركا أزاء رفــع احلظر 
اجلزئــي عــن الغــذاء والــدواء أنــه البــد 
ان تقــدم كوبــا خطــوات أخرى يف ســبيل 
ــن  ــات ب ــع العالق ــة تطبي ــز عملي تعزي
الدولتــن ، أي توافــق كوبــا عــى اتفاقيــة 
ــة  ــن جه ــلل ، وم ــب والتس ــع التهري من
ــتدين  ــة س ــإن اإلدارة األمريكي ــرى ف أخ
ــد  ــة(( ض ــال ))اإلرهابي ــا األع بدوره
ــا وتضــع هلــا حــدًا)72(. فضــاًل عــن  كوب
ــجناء  ــن الس ــراج ع ــا لإلف ــتجابة كوب اس
األمريكيــن لدهيــا ، والســاح بالزيــارات 
ــن  ــرة م ــى هج ــة ع ــة ، واملوافق املتبادل
املتحــدة  الواليــات  يف  أقــارب  لديــه 
ــة  أن الســاح بالســكر الكــويب  األمريكي
األمريكيــة  األســواق  اىل  بالوصــول 
ــاد  ــد احل ــنطن للنق ــيعرض إدارة واش س
اذا مل حتصــل األخــرة مــن  ، الســيا 
كاســرتو عــى تنــازالت قيمــة ، وأن هــذا 
ــج يف  ــكر املنت ــة للس ــد رضب ــراء يع اإلج
ــبق وأن  ــي س ــي الت ــر الكاريب دول البح
ــر)73( .  ــس كارت ــع إدارة الرئي ــت م حتالف
وكانــت هــذه التوصيــات ســبق وأن 
أتفــق عليهــا الوفــد األمريكــي مــع 
ــر  ــفر األخ ــل س ــة ، قب اإلدارة األمريكي
اىل هافانــا .ورد وزيــر اخلارجيــة الكــويب 
أســيدور ماملــركا أن العالقــات بــن كوبا 
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والواليــات املتحــدة األمريكيــة جيــب ان 
ــن  ــر ع ــع احلظ ــة ، وان رف ــون طبيعي تك
الــدواء والغــذاء ســيكون خطــوة مهمــة 
، لكــن كوبــا لــن تعيــد العمــل باتفاقيــة 
مكافحــة التهريــب ، مقابــل جمــرد دعــوة 
ــى أن أي  ــل ع ــد أي دلي ــه ال يوج ، ألن
مــن أعــداء الثــورة الكوبيــة يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة واجهــوا أي عقبــات 
ــن أن  ــاًل ع ــاطهم ، فض ــر نش ــد تطوي ض
ــا يف  ــأن وجوده ــاوض بش ــن تتف ــا ل كوب
ــه :  أنغــوال ، وكــرر راؤول كاســرتو قول
ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــات ب » ان العالق
ــرس  ــة ج ــت بمثاب ــا كان ــة وكوب األمريكي
تــم تفجــره يف زمــن احلــرب والبــد 
مــن إعــادة بنائــه »)74(، فأخــره تودمــان 
ــكال  ــرس ل ــاء اجل ــرضوري بن ــن ال أن م
اجلانبــن ، ألن الفجــوة كانــت كبــرة 
ــات  ــن للوالي ــن ، وال يمك ــن الدولت ب
املتحــدة األمريكيــة أن تعيــد بنــاء اجلــرس 
مــن جانــب واحد فقــط ، فأشــار ماملركا 
ــا  ــد أهن ــا ال يعتق ــب كوب ــن جان ــه م أن
ســتجلس وتنتظــر أن ينتهــي اجلــرس)75(.
إال أن املحادثــات التــي اســتمرت اىل 
يــوم الســابع والعريــن مــن نيســان مــن 
العــام نفســه مل يتــم االتفــاق بــن الطرفن 
إال بشــأن مصائــد األســاك واحلــدود 
البحريــة ، التــي ســبق وان اتفقــوا عليهــا 

بشــكل مبدئــي يف آذار مــن العــام نفســه 
ــو  ــا ه ــاق هافان ــن اتف ــا تضم ــم م ، واه
)76( إنشــاء منطقــة صيــد متتــد اىل )200( 

ــدة  ــات املتح ــب الوالي ــن جان ــل م مي
 )90( تبعــد  كوبــا  أن  إذ   ، األمريكيــة 
ــت)78(  ــي وس ــة )77( ك ــن منطق ــال ًع مي
Key West يف واليــة فلوريــدا فقــط 
، وقــد أجابــت كوبــا باملثــل ، يعنــي 
هــذا كان مــن الناحيــة النظريــة ، أي 
ــتكون  ــا س ــواحل كوب ــن س ــزاء م أن أج
ضمــن نطــاق منطقــة الواليــات املتحــدة 
ســواحل  مــن  وأجــزاء   ، األمريكيــة 
ــا ، أي أن  ــة كوب ــن منطق ــدا ضم فلوري
ــد  ــوق الصي ــع حق ــاق سيوس ــذا االتف ه
 ))200(( مســافة  اىل  الطرفــن  لــكال 
ميــل بعــد ان كان )90( ميــال ً)79 وطاملــا 
أن  الكــويب  الصيــد  أســطول  طالــب 
ــي  ــق تدع ــل مناط ــد داخ ــارس الصي ي
ــا  ــة ملكيته ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
بطلــب  الكوبيــة  للســفن  اذ ســمح   ،
املســاعدة ، واحلصــول عــى اإلمــدادات 
ــاح  ــع الس ــة ، م ــئ األمريكي ــن املوان م
امليــاه  يف  بالصيــد  الســفن  لتلــك 
األمريكيــة ، بعــد حصوهلــا عــى رخــص 
 ، األمريكيــة  الســلطات  مــن  ســنوية 
بصيــد  الكوبيــة  للســفن  وسيســمح 
بعــض األنــواع مــن األســاك املوجــودة 



218

املفاوضات الكوبية األمريكية ونتائجها آذارـ تشرين األول عام 1977

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

ــب  ــة . وبموج ــاه األمريكي ــط يف املي فق
هــذا االتفــاق حيــق للســفن الكوبيــة 
ــن  ــة م ــئ األمريكي ــول املوان ــا ًدخ أيض
ــد  ــالح)80(. وبع ــن واإلص ــل التموي أج
مــدة رصح راؤول كاســرتو أن إعــالن 
ــيع  ــة لتوس ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
مياههــا اإلقليميــة بمســافة )200( ميــاًل 
ــد  ــة الصي ــص منطق ــأنه أن يقل ــن ش م
لبــالده  تابعــة  تقليــدًا أهنــا  املعروفــة 
كوبــا )81(. فضــال ًعــن ذلــك فقــد اتفــق 
اجلانبــان عــى تعاوهنــا يف جمــال البحــث 
، واملحافظــة عــى  للتطويــر  العلمــي 
مصــادر الثــروة الســمكية بــن الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة وكوبــا)82(. ومــن 
اجلديــد باملالحظــة أن الواليــات املتحــدة 
ــدة  ــرات ع ــت ومل ــد وقع ــة ق األمريكي
ــن  ــدد م ــع ع ــأن م ــذا الش ــدات هب معاه

الــدول األوربيــة )83(.
احلــدود  حتديــد  مــن  الرغــم  وعــى 
البحريــة بــن الدولتــن عــى بعــد )90( 
اقــرب نقطــة ، ولكــن  ميــل ، أي يف 
حتــدد  مل  البحريــة  احلــدود  معاهــدة 
ــوض  ــاك غم ــق ، اذ كان هن ــكل دقي بش
احلــدود  مــن  الكــويب  املوقــف  يف 
البحريــة، بســبب امتنــاع الكوبيــن عــن 
تزويــد اجلانــب األمريكــي املفــاوض 
بخرائــط خاصــة بالســواحل الكوبيــة 

، إذ أدعــت األخــرة أهنــا ســتزودهم 
ــن  ــوم م ــر ي ــة ع ــرور مخس ــد م ــا بع هب
ــن يف  ــا)84( لك ــات هافان ــاء مفاوض انته
هنايــة األمــر رفعــت كوبــا احلظــر الــذي 
كان واقــع ملــدة ســبعة عــر عامــا عــى 
اســتخدام حــرس الســواحل األمريكيــة 
ــن  ــن الدولت ــة ب ــة الواقع ــاه الكوبي للمي
، ومنــذ االنتهــاء مــن توقيــع اتفاقيــة 
مصائــد األســاك واحلــدود البحريــة 
، يف الســابع والعريــن مــن نيســان ، 
ــة عــى رســو  وافقــت الســلطات الكوبي
الكوبيــة  املوانــئ  يف  أمريكيــة  ســفن 
 ، هلــا  البحريــة  اخلدمــات  وتقديــم   ،
ويعــد هــذا اإلجــراء مــن احلكومــة 
الكوبيــة هــو األول مــن نوعــه منــذ 
ــذ  ــن من ــن الدولت ــات ب ــاع العالق انقط
ــد  ــادر الوف ــل ان يغ ــام 1961)85(.وقب ع
األمريكــي هافانــا يف الســابع والعريــن 
ــن  ــات م ــت تعلي ــان ، وصل ــن نيس م
واشــنطن اىل تودمــان نصــت عــى أن 
ــويب  ــة الك ــر اخلارجي ــى وزي ــرتح ع يق
ماملــركا فتــح مكاتــب لرعايــة املصالــح 
ــم  ــى الرغ ــن)86(، ع ــم البلدي يف عواص
ــة  ــتبعد إقام ــر اس ــس كارت ــن ان الرئي م
الدولتــن  بــن  دبلوماســية  عالقــات 
ــة  ــائل العالق ــة املس ــل كاف ــم ح ــى يت حت
املتحــدة  الواليــات  لكــن   ، بينهــا 
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ــة  ــب لرعاي ــح مكت ــن فت ــد م ــت تري كان
تقاريــر  عــى  حتصــل  أن  مصاحلهــا 
مبــارشة عــا كان جيــري يف كوبــا)87(، 
ومــع رفــع القيــود املفروضــة عــى ســفر 
األمريكيــن اىل كوبــا كان هنــاك مــن 
املحتمــل ان تــزداد أعــداد املســافرين 
ــد  األمريكيــن اليهــا ، وهبــذه احلالــة الب
مــن متثيــل دبلومــايس أمريكــي يف هافانــا 
لتقديــم خدمــات لألمريكيــن هنــاك 
ــة مصاحلهــم)88(. وأراد تودمان ان  ورعاي
يكــون يف كوبــا وجــود دبلومــايس دائــم 
لواشــنطن ، ألن لــدى الكوبيــن وجــود 
ــدة يف  ــم املتح ــأة األم ــايس يف هي دبلوم
نيويــورك ، لــذا اقــرتح هــذا األمــر عــى 
ــاد  ــام 1977 ، وأع ــن يف آذار ع الكوبي
ــاء  ــركا أثن ــى مامل ــرتاح ع ــان االق تودم
رحــب  الــذي  الصيــد  مفاوضــات 
بالفكــرة، ووعــد بدراســتها مــع الرئيــس 
ــا  ــات هافان ــرتو)89(.انتهت مفاوض كاس
ــس  ــن اخلام ــن م ــتمرت ليوم ــي اس الت
ــن  ــن م ــابع والعري ــن اىل الس والعري
نيســان عــام 1977،   ويف اليــوم الســابع 
ــل  ــه حص ــهر نفس ــن الش ــن م والعري
الكونغــرس  موافقــة  عــى  تودمــان 
اتفاقيــة  عــى  بالتوقيــع   ، األمريكــي 
مصائــد األســاك واحلــدود البحريــة مــع 
ــم  ــن تقبله ــون ع ــن الكوبي ــا، وأعل كوب

ــع  ــوا برف ــل ، وطالب ــة باملث ــدأ املعامل ملب
ــراء  ــو إج ــوة نح ــّدوه خط ــار وع احلص
اىل  وأشــاروا   ، شــاملة  مفاوضــات 
أهنــم ســينظرون بشــأن إختــاذ خطــوات 

أخــرى)90(.
وهكــذا انتهــت املحادثــات األخــرة 
بلقــاء تودمــان مــع وزيــر خارجيــة كوبــا 
، وعــى اثــر ذلــك قــرر الوفد الكــويب ان 
يبقــى نظــره املفــاوض يف هافانــا اىل يــوم 
ــه  ــهر نفس ــن الش ــن م ــن والعري الثام
ــد  ــك ، وق ــن لذل ــبب مع ــر س دون ذك
خــي تودمــان ان تكــون لعبــة سياســية 
، ورجــح الســفر الســويرسي إختــاذ 
الوفــد الكــويب لتلــك اخلطوة اىل ســعيهم 
لرتتيــب لقــاء هلــم)91( مــع نائــب الرئيس 
الكــويب كارلــوس رافائيــل رودريغــز)92(
ــذي  Carlos Rafal Rodriguez ، ال
ــادس  ــوم الس ــه يف ي ــوا ب ــبق وان التق س
والعريــن مــن الشــهر نفســه )93(.يبــدو 
مــن ذلــك ان الغــرض مــن عــرض 
ــن  ــان وم ــاء تودم ــويب اىل بق ــد الك الوف
ــا  ــو رب ــا ، ه ــول يف هافان ــدة أط ــه م مع
ــر  ــازالت أكث ــى تن ــرتو ع ــول كاس حلص
ــدو  ــا يب ــى م ــي .ع ــد األمريك ــن الوف م
ان بقــاء الوفــد األمريكــي يف هافانــا 
مــدة أطــول جــاء بنتائــج اجيابيــة لــه ، اذ 
ــض((  ــى ))مض ــرتو ع ــم كاس ــمح هل س
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يف  األمريكيــة  الســفارة  مقــر  بزيــارة 
هافانــا ، وطلبــوا مــن األمريكيــن عــدم 
الذهــاب اليهــا خــالل ســاعات العمــل 
، بســبب وجــود عــال الذيــن كانــوا 
يقومــون بإصــالح األرضار التــي حلقــت 
ببنايــة الســفارة جــراء عواصــف رضبت 
ــابقا  ــن س ــمح للكوبي ــالد ، اذ مل يس الب
ــوا  ــم كان ــفارة ، ألهن ــة الس ــم أبني ً برتمي
خيشــون ان يســاء تفســرها مــن الســكان 
األمريكيــن ، وكانــت مغلقــة منــذ عــام 
1961)94( كــا طلــب تودمــان أن يســمح 
هلــم بزيــارة الســجناء األمريكيــن يف 
الذيــن مل تســتطع  الســجون الكوبيــة 
ــم  ــة زيارهت ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــن  ــن البلدي ــات ب ــاع العالق ــذ انقط من
، فوافــق اجلانــب الكــويب ، لكــن كان 
ــي  ــد األمريك ــادر الوف ــرر أن يغ ــن املق م
تودمــان  اقــرتح  لــذا   ، واشــنطن  اىل 
الوفــد  مــن  فقــط  ثــالث  يبقــى  ان 
ــد  ــعر الوف ــد ش ــجناء . وق ــارة الس لزي
األمريكــي بخيبــة أمــل ، ألن الســلطات 
أن  بإمكاهنــم  أنــه  أبلغتهــم  الكوبيــة 
ــا  يــزوروا ))أربــع ســجناء فقــط(( ، بين
طلبــوا ان يــروا عريــن ســجن . وعــى 
ــيايس  ــجن س ــع س ــوا م ــال التق ــة ح أي
أمريكــي واحــد اهتــم بالعمــل مــع وكالة 
االســتخبارات األمريكيــة ، واثنــان مــن 

مهــريب املخــدرات ، وســجن واحــد 
ــا  ــوا مجيع ــة ، وكان ــم بالقرصن ــم اهت منه
ــم  ــدو أهن ــا يب ــى م ــدة ، وع ــة جي ً بصح
كانــوا يتلقــون معاملــة حســنة مــن كوبــا 
ــى  ــن التق ــجناء الذي ــب الس ، وكان اغل
يف  يرغبــون  األمريكــي  الوفــد  هبــم 

ــا)95(. ــادرة كوب مغ
وفضــاًل عــن ذلــك التقــى تودمــان ومــن 
معــه مــرة أخــرى بوزيــر اخلارجيــة 
ــن  ــن والعري ــركا يف الثام ــويب مامل الك
مــن الشــهر نفســه ، وطلــب منــه تودمان 
الســجناء  كل  بزيــارة  هلــم  الســاح 
 ، الكوبيــة  الســجون  يف  األمريكيــن 
ــد  ــاء الوف ــة أن أعض ــض بحج ــه رف لكن
األمريكــي ليســوا موظفــن قنصليــن 
الســويرسية  الســفارة  أعضــاء  وان   ،
بصــورة  الســجناء  أولئــك  يــزورون 
ــن  ــألوهم ع ــم أن يس ــة ، ويمكنه منتظم
ماملــركا  الســجناء)96(.أظهر  أحــوال 
ــات  ــاب املفاوض ــح ب ــرًا بفت ــًا كب اهتام
ملزيــد مــن املســائل العالقــة بــن اجلهتــن 
بــالده  أن  األخــر  أوضــح  فقــد   ،
بعــض اخلطــوات يف ســبيل  ســتتخذ 
ــل  ــن مث ــن الدولت ــات ب ــن العالق حتس
ــين ،  ــجناء السياس ــن الس ــراج ع : اإلف
وختفيــف القيــود عــى الســفر ، والســاح 
اجلنســية  حيملــون  الذيــن  للكوبيــن 
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ــوا  ــالد ، إذا رغب ــادرة الب ــة بمغ األمريكي
ــركا  ــار مامل ــن إظه ــاًل ع ــك ، فض يف ذل
للوفــد األمريكــي اهتامــًا بموضــوع 
فتــح قســم رعايــة املصالــح األمريكية يف 
هافانــا ، وقســم لرعايــة املصالــح الكوبية 
يف واشــنطن . وأشــار األخــر اىل أنــه 
ــم  ــن حج ــة ع ــات مفصل ــد معلوم يري
هــذا القســم األمريكــي وعــدد موظفيــه 
ــت  ــي كان ــادرات الت ــذه املب ــل ه ، مقاب
ــع  ــق تطبي ــة يف طري ــوة اجيابي ــد خط تع
ــد  ــادر الوف ــن الدولتــن ، ب العالقــات ب
األمريكــي برئاســة تودمــان مــرة أخــرى 
بتقديــم اقــرتاح )) رفــع جزئــي للحظــر 
(( ، وأجابــه وزيــر اخلارجيــة الكــويب ان 
هــذه خطــوة جيــدة ، ولكــن اذا كان رفع 
ــتمرار  ــل الس ــون أفض ــر يك كي للحظ
 . الدولتــن  بــن  التفــاوض  عمليــة 
وطالــب األخــر بإصــدار بيــان أمريكــي 
واضــح يديــن ))اإلرهــاب((، ألن ذلــك 
ــات  ــره عملي ــة نظ ــن وجه ــيحجم م س
اخلطــف ، فضــاًل عــن تأكيــده عــى 
رغبــة الكوبيــن أيضــًا يف أهنــم يوافقــون 
ــاالت  ــاون يف املج ــن التع ــد م ــى املزي ع
الثقافيــة والرياضيــة والعلميــة ، ويمكــن 
ــم  ــة األم ــالل بعث ــن خ ــك م ــم ذل أن يت

ــا )97(. ــة هل ــات التابع ــدة واملنظ املتح
ــام  ــد ق ــه الوف ــا توصــل الي ــر م ــى اث وع

األمريكــي  الوفــد  بطمأنــة  ماملــركا 
ــن  بشــأن الســجناء السياســين املوجودي
ــا ، والتابعــن للواليــات املتحــدة  يف كوب
ــا  ــر » أن كوب ــال : األخ ــة ، وق األمريكي
عــى وشــك إطــالق رساح الســجناء 
السياســين لدهيــا، قبــل انتهــاء مــدة 
حكمهــم، إذا مل يشــكلوا خطــرا ًعــى 
الوفــد  أوضــح  وقــد   )98(« املجتمــع 
اهنــم  الكــويب  للجانــب  األمريكــي 
قدمــوا بعــض التنــازالت مــن اجــل 
حتســن العالقــات معهــم . امــا اجلانــب 
ــة  ــن معامل ــاح م ــعر باالرتي ــويب فش الك
ــد  ــل  .99(بع ــه باملث ــي ل ــد األمريك الوف
ــاوض  ــي املف ــد األمريك ــك عــاد الوف ذل
نيســان  شــهر  هنايــة  يف  واشــنطن  اىل 
نتائــج  ، وقــدم األخــر  عــام 1977 
املفاوضــات اىل أعضــاء جملــس الشــيوخ 
ــاء  ــب أعض ــا ، ورح ــوا هب ــن رحب الذي
وشــعروا   ، بذلــك  الشــيوخ  جملــس 
يف  املفاوضــات  نتائــج  عــن  بالرضــا 
هافانــا عمومــًا ، بــل طلــب بعضهــم أن 
ــن  ــن الذي ــفر الكوبي ــا بس ــمح كوب تس
امــا   . األمريكيــة  اجلنســية  حيملــون 
البعــض اآلخــر منهــم فــكان ال يرغــب 
يف وجــود رضورة لتطبيــع العالقــات 
ــاء ذلــك أشــاد  مــع كوبــا )100(ويف أثن
ــذي  ــد ال ــدم اجلي ــر بالتق ــس كارت الرئي
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عــى   ، هافانــا  مفاوضــات  يف  حتقــق 
الرغــم مــن وجــود كثــر مــن اخلالفــات 
التــي كانــت قائمــة آنــذاك بــن الطرفــن 
ــة  ، وأكــد األخــر أن العالقــات ))الودي
الطبيعيــة(( هــي هدفــه النهائــي مــن 
كوبــا)101(. مــع  العالقــات  تطبيــع 
وممــا يؤكــد عــى نجــاح مفاوضــات 
ــدة  ــد م ــه بع ــن ، أن ــن الدولت ــا ب هافان
قليلــة عــن عــودة الوفــد األمريكــي 
املفــاوض مــن هافانــا ، أعلنــت األخــرة 
أمريكيــًا  مواطنــًا  وثانــون  أربعــة  أن 
ــارة  ــم بزي ــمح هل ــا سيس ــن يف كوب مقيم
مــع  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
أرسهــم الكوبيــة ، وأكــد فيــدل كاســرتو 
للصحافــة أنــه ســينظر يف إطــالق رساح 
ــة  ــالء وكال ــن عم ــخاص م ــبعة أش س
 ، األمريكيــة  املركزيــة  االســتخبارات 
ــيبقون  ــن س ــن أن آخري ــم م ــى الرغ ع
ــدت  ــذا أب ــن ، وهك ــدة عام ــجن مل بالس
مطالــب  جتــاه  املرونــة  بعــض  كوبــا 
أطلقــت الحقــًا رساح  إذ   ، واشــنطن 
عــر ســجناء مــن أصــل ثالثــن ســجن 
أمريكــي يف شــهر أيــار عــام 1977)102(.

املطلب الثالث 
 نتائج املفاوضات : 

وكانــت مــن النتائــج األخــرى التــي 
اتفاقيــة  نجــاح  أثــر  عــى  ترتبــت 

مصائــد األســاك واحلــدود البحريــة، 
ــة  ــلطات األمريكي ــه الس ــا أكدت ــو م ه
حــول الســاح ألول ســفينة بمغــادرة 
يف   ،  New Orleansنيواورليانــز
ــام 1977  ــار ع ــن أي ــر م ــس ع اخلام
والتوجــه اىل كوبــا . وقــد رســت يف 
الســابع عــر مــن  مينــاء هافانــا يف 
الشــهر نفســه ، وكان عــى متنهــا )214( 
أمريكــي   )125( بضمنهــم   ، راكــب 
، وهــي يف طريقهــا اىل الصــن ، وقــد 
متــت املوافقــة الكوبيــة عــى رســو تلــك 
الســفينة يف الســواحل الكوبيــة ، عــر 
مكاملــة تليفونيــة بــن مديــر الركــة 
النقــل  ووزيــر  للمالحــة  األمريكيــة 
الكــويب ، وكان مديــر رشكــة املالحــة 
األمريكيــة يرغــب بإقامــة خــط مالحــي 

منتظــم مــع كوبــا)103(.
ــي  ــس األمريك ــك رصح الرئي ــد ذل وبع
كارتــر يف حديثــه للصحفيــن يف احلــادي 
ــام  ــن الع ــار م ــهر أي ــن ش ــون م والثالث
نفســه، »هنالــك فــرص جيــدة نحــو 
العالقــات  يف  التحســن  مــن  مزيــد 
األمريكيــة – الكوبيــة »)104 . فضــاًل عــن 
ذلــك تبــن للباحــث ان مفاوضــات 
ــور  ــارت األم ــهلة وس ــت س ــا كان كوب
ان  بســبب  وذلــك   ، جيــد  بشــكل 
هافانــا كانــت حتتــاج اىل اتفاقيــة مصائــد 
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ــات  ــة الوالي ــن حاج ــر م ــاك أكث األس
املتحــدة األمريكيــة اليهــا ، الن كوبــا 
حتتــاج اىل الثــروة الســمكية التــي كانــت 
متاحــة يف امليــاه اإلقليميــة بــن الدولتــن 
، عــى عكــس اتفاقيــة احلــدود البحريــة 
ــر مــن  ــاج هلــا أكث فكانــت واشــنطن حتت
كوبــا ، هلــذا عملــت األخــرة عــى 
ــد  ــن تزوي ــا ع ــبب امتناعه ــا بس عرقلته
الكافيــة  باخلرائــط  الوفــد األمريكــي 
ــا  ــم هب ــدت بتزويده ــة ووع ــن املنطق ع

ــوم . ــر ي ــة ع ــرور مخس ــد م بع
ــدة  ــات املتح ــث ان الوالي ــن للباح يتب
األمريكيــة خــالل املــدة مــن كانــون 
ــا  ــاع هافان ــة اجت ــاين 1977 اىل هناي الث
ال زالــت مســتمرة بتمســكها بفــرض 
 ، كوبــا  عــى  االقتصــادي  احلصــار 
ألن باعتقادهــا هــو الســبب الرئيــي 
ــام ،  ــات اىل األم ــة املفاوض ــع عملي لدف
ــع  ــى رف ــس ع ــايروس فان ــادر س وأن ب
احلصــار بشــكل جزئــي ، خــالل اجتــاع 

هافانــا إال أن ذلــك مل حيــدث .
املطلب الرابع 

فتح قسمي لرعاية املصالح األمريكية 
الكوبية 1 متوز ترشين األول 1977

ــا  ــاع هافان ــن اجت ــفر ع ــا أس ــم م أن أه
يف هنايــة شــهر نيســان عــام 1977 ، أنــه 
أدى اىل إحــراز تقــدم العالقــات بــن 

ــن  ــت م ــرى كان ــي أخ ــن لنواح الدولت
ــر  ــس كارت ــال الرئي ــدول أع ــن ج ضم
، وكان يف مقدمــة تلــك األمــور هــو 
مــا عرضــه مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
األمريكــي تودمــان عــى الكوبيــن وهــو 
فتــح قســم لرعايــة املصالــح يف واشــنطن 
ــا  ــن يف حينه ــن الكوبي ــا . وأعل وهافان
عــن تقبلهــم ملبــدأ املعاملــة باملثــل ، 
ــادي ،  ــار االقتص ــع احلص ــوا برف وطالب
ــات  ــو مفاوض ــراء نح ــّدوه أول إج وع
شــاملة ، بعــد ذلــك حصــل الوفــد 
ــأن  ــرتو بش ــة كاس ــى موافق ــويب ع الك
ــة  ــب لرعاي ــح مكات ــول فت ــاوض ح التف
هنايــة  ويف   ، الدولتــن  بــن  املصالــح 
ــة  ــر اخلارجي ــب وزي ــا طل ــاع هافان اجت
ــر  ــل أكث ــى تفاصي ــول ع ــويب احلص الك
ــح  ــة املصال ــام رعاي ــل أقس ــول عم ح
)105(. ونتيجــة لذلــك وافقــت الواليــات 

مــن  الثالثــن  األمريكيــة يف  املتحــدة 
أيــار عــام 1977 عــى تزويــد احلكومــة 
ــة بمعلومــات عــن إقامــة أقســام  الكوبي
لرعايــة مصاحلهــا يف البلــد اآلخــر)106(. 
ويف األول مــن متــوز عــام 1977 أعلــن 
اجلانبــان أن أقســام رعايــة املصالــح بــن 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكوبــا 
عــام  أيلــول  مــن  األول  يف  ســتفتح 
ــام  ــذه األقس ــتتعامل ه 1977)107(، وس
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والقنصليــة  التجاريــة  املســائل  مــع 
اتصــال  كقنــوات  وستســتخدم 
تطبيــع  طريــق  يف  العقبــات  إلزالــة 
ــب  ــون كل مكت ــات)108(، وأن يك العالق
مكــون مــن عــرة موظفــن ، وأن يكون 
ــى  ــب ، ويدع ــس املكت ــو رئي ــم ه أقدمه
الدبلومــايس  الســلك  اجتاعــات  اىل 
مــع  املبــارش  االتصــال  لــه  وحيــق   ،
وألعضــاء   ، لــه  املضيفــة  احلكومــة 
مكتبــي رعايــة املصالــح التمتــع بجميــع 
االمتيــازات واحلصانــات الدبلوماســية ، 
وهكــذا أصبحــت تلــك املكاتــب بمثابــة 
)) ســفارة (( ، فضــالً عــن ذلــك ال حيــق 
هلــا ان ترفــع علــم بالدهــا )109(.ويف أثنــاء 
ــن  ــن يف األول م ــن اجلانب ــات ب مباحث
متــوز عــام 1977، بشــأن ترتيبــات فتــح 
مكاتــب لرعايــة املصالــح األمريكيــة 
كلفركالســيتون  أشــار   . والكوبيــة 
Calver Gleysteen مديــر دائــرة 
الشــؤون الكوبيــة يف وزارة اخلارجيــة 
غارســيا)110(  ونيســتور  األمريكيــة 
ــكرتر األول يف  Nestor Garciaالس
البعثــة الكوبيــة لــدى األمــم املتحــدة يف 
نيويــورك اىل مســألة الودائــع األمريكيــة 
ــات  ــن لوح ــارة ع ــي عب ــا ، وه يف كوب
ومقتنيــات  وذهبيــة  نقديــة  وقطــع 
وحتــف كان األمريكيــون قــد تركوهــا يف 

كوبــا بعــد قطــع العالقــات بــن البلديــن 
الســلطات  ورفضــت   ،1961 عــام 
ــة  ــا ، بحج ــن ذاك إعادهت ــة يف ح الكوبي
أهنــا جــزء مــن الــرتاث الوطنــي الكــويب 
ــم  ــل قس ــذا فض ــا ، ل ــت مصادرهت ومت
ــض  ــدى بع ــا ل ــن تركه ــن األمريكي م
ــلطات  ــن الس ــا ، لك ــم يف كوب أصدقائه
ــا  ــم نقله ــًا أن يت ــت أيض ــة رفض الكوبي
ــذا  ــة ، ل ــدة األمريكي ــات املتح اىل الوالي
ــش  ــة ان تناق ــت اإلدارة األمريكي حاول
مســألة إعــادة الودائــع أثنــاء فتــح قســم 

ــن)111(.  ــن الدولت ــح ب ــة املصال رعاي
ــا  ــن هافان ــمث م ــن س ــودة واي ــد ع وبع
، علــم ان الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــى  ــام 1977 ع ــوز ع ــا يف مت ــا اتفق وكوب
يف  مصاحلهــا  لرعايــة  مكاتــب  فتــح 
األول مــن أيلــول ، وعــى أثــر ذلــك كان 
ــن يف وزارة  ــار املوظف ــه كب ــر ومع األخ
ــم  ــا ت ــون ب ــة متفائل ــة األمريكي اخلارجي
التوصــل اليــه بشــأن العالقــة مــع كوبــا 
، عــى الرغــم مــن أهنــم كانــوا يدركــون 
ــا  ــن هنجه ــى ع ــن تتخ ــا ل ــدًا أن كوب جي
أرادت عالقــات  إذا  األخــرة  لكــن   ،
أفضــل مــع الواليــات املتحــدة األمريكية 
قــد تعمــل عــى طمأنــة اإلدارة األمريكية 
ــاد  ــع االحت ــة م ــا متحالف ــاء كوب ــع بق ، م
 « وايــن ســمث  قــال  اذ   ، الســوفيتي 
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ولكننــا كنــا نــدرك أهنــا لــن تتخــى عــن 
ــة  ــة اخلارجي ــة يف السياس ــا الثابت أهدافه
، ألن للبلديــن وجهــات نظــر خمتلفــة 

ــًا »)112(. متام
ــة  ــة األمريكي ــر أن وزارة اخلارجي ويظه
كانــت تأمــل مــن أن فتــح أقســام رعايــة 
ــأنه ان  ــن ش ــن ، م ــن الدولت ــح ب املصال
ــًا اىل  ــؤدي الحق ــا وي ــة بينه ــزز الثق يع
ــة  ــة اخلارجي ــي يف السياس ــر تدرجي تغي
قــد  وقتــًا  حيتــاج  وذلــك   ، الكوبيــة 
يــؤدي يف هنايــة املطــاف اىل اســتقالل 
ــن  ــوفيتي ، وم ــاد الس ــن االحت ــا ع كوب
املؤكــد أهنــا مل تتمكــن مــن القيــام بذلــك 
، طاملــا احتاجــت الدعــم الســوفيتي 
وهكــذا   . األمريكــي  التهديــد  ضــد 
كانــت اخلارجيــة األمريكيــة تــرى أن 
ــرة  ــد األخ ــد تبع ــا ق ــع كوب ــة م التهدئ
ــن  ــوفيتي ، وحتس ــتقطاب الس ــن االس ع
اخلارجــي)113(.  الســيايس  ســلوكها 
ــزءًا  ــا ج ــى كوب ــاح ع ــه كان االنفت وعلي
كارتــر  الرئيــس  اســرتاتيجية  مــن 
ــع  ــات م ــة عالق ــًا إلقام ــع نطاق األوس

كوبــا)114(.

اخلامتة :-
كشــفت الدراســة أن الواليــات املتحــدة 
ــا أول  ــل بينه ــا ، حص ــة وكوب األمريكي
تقــارب دبلومــايس رســمي منــذ الرابــع 
ــذ  ــام 1977 ومن ــن آذار ع ــن م والعري
اجلولــة األوىل مــن املفاوضات ، واســتمر 
اىل شــهر نيســان وهــو تقــارب مل حيصــل 
ــك  ــن ذل ــاًل ع ــام 1961 ، فض ــذ ع من
أثبتــت املفاوضــات يف عهــد الرئيــس 
جيمــي كارتــر والســيا يف مرحلتهــا 
الثانيــة يف هافانــا ، أهنــا جديــرة باالهتــام 
ــون  ــن يقبل ــت أن األمريكي ــا أثبت ، ألهن
باملســاواة واملعاملــة باملثــل يف عمليــة 
ــع  ــه توقي ــج عن ــا نت ــذا م ــاوض وه التف
واحلــدود  األســاك  مصائــد  اتفاقيــة 
البحريــة ، وكانــت تلــك االتفاقيــة غــر 

ــن .  ــل اجلانب ــن قب ــة م مروط
وكانــت مفاوضــات هافانــا قــد فتحــت 
يف  للتعــاون  الدولتــن  أمــام  البــاب 
ــات  ــادة العالق ــاب وإع ــة اإلره مكافح
مكاتــب  وفتــح  بينهــا  الدبلوماســية 
لرعايــة املصالــح بــن الدولتــن ، فضــاًل 
ــر  ــر تصدي ــس كارت ــة الرئي ــن موافق ع
الــدواء لكوبــا )) ملــرة واحــدة فقــط ((، 
ــي  ــن يعن ــك مل يك ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
ــا  ــة عــن كوب ــات االقتصادي رفــع العقوب
ــار  ــع احلص ــت وق ــرة حت ــت األخ إذ بق
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أن  إذ  عليهــا  املفــروض  االقتصــادي 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة اعتقــدت 
ــا  ــالء رشوطه ــهم يف إم ــك سيس أن ذل
عــى كوبــا يف املفاوضــات بــن اجلانبــن 
ــهر  ــرى يف ش ــي األخ ــت ه ــي توقف ، الت
تريــن األول ، بســبب انشــغال إدارة 
كارتــر بالتوقيــع عــى معاهــدة قنــاة بنــا 
، فضــاًل عــن رفــض او تــردد الواليــات 
رفــع  مســألة  يف  األمريكيــة  املتحــدة 
احلصــار عــن كوبــا يف وقــت كانــت فيــه 
ــة  ــر مقبول ــة غ ــارس سياس ــرة مت األخ
ــة  ــة يف قضي ــر األمريكي ــة النظ ــن وجه م
يف  تدخلهــم  وازديــاد   ، بورتوريكــو 
القــرن األفريقــي كان ذلــك ســببًا رئيســًا 
أدى اىل توقــف املفاوضــات منــذ تريــن 

األول عــام 1977.       

اهلوامش واملصادر.
-Memorandum From The President’s 
Assistant For National Security 
Affairs (Brzezinski) , Washington, 
February 26, 1977, Cited in: FRUS ., 
vol. xx 111 .,P .P.13 – 16 ; New York 
times , Feb 5 , 1977 , P . 2 . 
2-  تألفــت جلنــة اســتعراض السياســات يف 
االجتــاع كل مــن ، نائــب الرئيــس كارتــر 
ووزيــر اخلارجيــة ووزيــر اخلزانــة ، ووزيــر 
الدفــاع ، ووزيــر التجــارة ، فضــال ً عــن مديــر 

االســتخبارات املركزيــة .
Memorandum From The President’s 
Assistant For National Security Af-
fairs (Brzezinski) ,Washington, Feb-
ruary 26 ,1977, Cited in: FRUS ., vol 
. xx 111,.P. 16.
3-Ibid.
4- Ibid.
ــوري  ــيايس وث ــرتو :- س ــدل روز كاس 5- في
ورئيــس كوبــا الســابق ، ولــد  يف بلــدة مايــاري 
كوبــا  رشق  اورينتــا  بمقاطعــة    )Mayari(
عــام 1926 ودرس يف املدرســة الكاثوليكيــة 
يف ســانتياغو دي كوبــا ، ثــم التحــق بكليــة 
عامــي  بــن  هافانــا  جامعــة  يف  احلقــوق 
وخــالل  كاســرتو  انتمــى   ،  1950-1945
ــة  ــية الثوري ــات السياس ــته إىل املنظ ــدة دراس م
ــويب  ــي ك ــزب إصالح ــوًا يف ح ــح عض ، وأصب
أن  وبعــد   )Ortodoxos( بأســم  عــرف 
ــه  ــم وقيام ــى احلك ــتا ع ــرال باتيس ــتوىل اجلن اس
بإلغــاء االنتخابــات ، انظــم كاســرتو إىل حركــة 
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ــة عســكرية  مســلحة معارضــة يف 1953 بعملي
، إال أهنــا فشــلت  باتيســتا  إلســقاط نظــام 
ــا إىل  ــادر بعده ــجن إىل 1955غ ــي يف الس وبق
ــلحة  ــوة مس ــواة لق ــاك ن ــكل هن ــيك وش املكس
ــام 1956  ــت ع ــن ، انتقل ــن الكوبي ــن املنفي م
عــى  عصابــات  حــرب  وقــادت  كوبــا  إىل 
مــدى عامــن حتــى متكنــت مــن إســقاط نظــام 

ــام 195     ــة ع ــتا بداي باتيس
The New Encyclopedia Britannica , 
VoL, 1988,pp.940-941.
6- Memorandum From The Presi-
dent’s Assistant For National Securi-
ty Affairs  )Brzezinski) ,Washington, 
February 26 ,1977, Cited in: FRUS ., 
vol . xx 111,.P. 16.
7- Ibid.
 :)   -1924( كارتــر  أيــرل  جيمــس   -8
الرئيــس التاســع والثالثــون للواليــات املتحــدة 
األمريكيــة ولــد يف األول مــن متــوز عــام 1924 
ــة  ــا األمريكي ــة جورجي ــز يف والي ــة بلين يف مدين
ــى  ــي حت ــة كفيزيائ ــوات البحري ــدم يف الق ، خ
ــام  ــة يف ع ــل السياس ــا دخ ــام 1953 ، بعده ع
جملــس  يف   ً عضــوا  انتخــب  عندمــا   1962
ــام 1970  ــا ، ويف ع ــة جورجي ــيوخ لوالي الش
انتخــب حاكــم للواليــة ، ثــم أصبــح أول 
ــرب  ــذ احل ــة من ــات اجلنوبي ــن الوالي ــس م رئي
عامــي  بــن  حكــم   ، األمريكيــة  األهليــة 
 %  50,1 حصــل  ان  بعــد   ،  1981  –  1977
ــه  ــوت ملنافس ــل 48% ص ــوات مقاب ــن األص م
اجلمهــوري جرالــد فــورد و297 صوتــًا يف 
ــورد  ــًا لف ــل 240 صوت ــة مقاب ــة االنتخابي اهليئ

ــام  ــالم ع ــل للس ــزة نوب ــر جائ ــح كارت . ومن
ــن  ــن م ــه يف العري ــدة حكم ــت م 2002 انته
ــد  ــوز رونال ــر ف ــام 1981 أث ــاين ع ــون الث كان

ــر :- ــد ينظ ــان. للمزي ريغ
Louise ehipley , slavieek , Great 
American president : Jimmy Carter 
, chesea House publishers, Philadel-
phia , 2004 , pp.44-46 ؛ Barton 1 , 
Kaufman : The Carter Years , facts 
on File , INC , New York , 2006 
,P.112؛   Randall Ballmer, Redeemer 
: The life of Jimmy Carter , Basic 
Boks , New York , 2014, pp.51-54.
9- Memorandum From The Presi-
dent’s Assistant For National Securi-
ty Affairs  )Brzezinski) ,Washington, 
February 26 ,1977, Cited in: FRUS ., 
vol . xx 111,.P. 16.
10- Ibid.P.15 ؛ Jane Franklin , Cuba 
and united states : A chrono logical 
History , New York , 1977 , P . 133 . 
11- Wayne S. Smith , the Closest of 
Enemies A personal and Diplomatic 
History of the Castro years , U.S.A. , 
1987 , PP.107-108. 
12- ســايروس فانــس: )1917 – 2002 (:- 
ــام 1917  ــد ع ــي ول ــي أمريك ــيايس وحمام س
أثنــاء  بالبحريــة  والتحــق  القانــون  درس   ،
احلــرب العامليــة الثانيــة ، مــارس املحامــاة وكان 
مستشــاراً  للجــان عديــدة يف الكونغــرس ، عينه 
ــكلة  ــا ً للمش ــًا خاص ــون مبعوث ــس جونس الرئي
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الكوريــة  واملشــكلة   )1967( القرصيــة 
ــكا  ــن أمري ــات ب ــارك يف املفاوض )1968( ش
ــد  ــس )1968 – 1969( ، وبع ــام يف باري وفيتن
ــاص ،  ــاع اخل ــل يف القط ــا يف العم ــدة أمضاه م
عينــه الرئيــس جيمــي كارتــر وزيــراً  للخارجيــة 
الــرق  بلــدان  اىل  بعــدة جــوالت  فقــام   ،
األوســط ، وكان مــن املشــاركن يف مفاوضــات 
ــن  ــتقالته م ــس اس ــدم فان ــد ، وق ــب ديفي كام
وزارة اخلارجيــة يف 26 نيســان 1980 ، بعــد 
ــن  ــن األمريكي ــألة الرهائ ــوية مس ــله يف تس فش
ــكي  ــد موس ــب ادمون ــه باملنص ــران ، خلف يف إي
، تــويف يف عــام 2002 للمزيــد ينظــر :مســعود 
اخلونــد، املوســوعة التارخييــة اجلغرافيــة، ج20، 

دار النهضــة ، بــروت، 2005 ، ص 390.
13-Memorandum From The Presi-
dent’s Assistant For National Securi-
ty Affairs  (Brzezinski) ,Washington, 
February 26 , 1977, Cited in : FRUS 
., vol . xx 111, . P.15.
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ــايض  ــرن امل ــن الق ــينيات م ــف اخلمس يف منتص
 ً وزيــرا  أصبــح   1976 األول  كانــون  ويف   ،
للخارجيــة عندمــا حــل حمــل املفكــر الســيايس 
 ، Roa Garcia ــيا ــرضم راؤول رواغارس املخ
ــا ً لرئيــس جملــس  كــا عــن بجانــب ذلــك نائب
ــويف يف آب  ــم ت ــام 1992 ، ث ــى ع ــوزراء حت ال
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Abstract 
U.S President Jimmy Carter Tried 
to get Cuba out of the Circle of 
Soviet Policy by Negotiating 
With Cuba and Making it feels 
With the gains it Could gain from 
the development of its relations 
With the United States .Therefore, 
President Carter tried to USE 
human Rights Slogans to Open 
Negotiations With that Country 
, Which is led to the Opening of 
interest – Servicing offices in each 
Others Capital . But the increase 
in Cuban Military intervention in 
Africa Prevented the Continuation 
of these activities  Negotiations 
Stalled in October 1977 .         
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مستقبل التنظري الفلسفي
 بن أزمات احلاضر ورهانات املستقبل

م. د. هيفاء رشيد حسن

جامعة كركوك /كلية القانون والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية

امللخص :
العصــور  مجيــع  يف  هنــاك  كان  لقــد 
مفكــرون وفالســفة أمنــوا بــأن  حكمــة 
جديــدة ســتنبثق يف الفكــر الفلســفي 
ــال حــدوث  ــأوا  باحت للمســتقبل ، وتنب
وللفلســفة  للفكــر  جديــدة  انطالقــة 
اســتنادا عــى  مــا أعتقــدوه مــن خــالل 
حلــال  نقــدي  وتشــخيص   متحيــص 
ــال  ــك احل ــم ، ذل ــفة يف عصوره الفلس
الــذي غالبــا مــا يكــون مــن ثوابتــه  بداية 
ــات  ــدع يف املنظوم ــات تص ــور عالم ظه

الفلســفية الكــرى  املهيمنــة.
ــفي  ــر الفلس ــة: التنظ ــامت املفتاحي الكل
ــي  ــدم التكنلوج ــات ,التق ــات ,رهان ,أزم

,النيوليراليــة.
املقدمة :

ال خيلــو احلديــث عــن مســتقبل التنظــر 

الفلســفي مــن مفارقــة ، اذا هــو بمقــدار 
مــا يبــدو يف الظاهــر معنيــا  بــا ســيؤول 
ــن  ــر ، ب ــن التفك ــوع م ــذا الن ــه ه الي
ــر  ــك بتأث ــدد او زوال، وذل ــول او جت حت
العلــوم والثقافــة والتاريــخ ، فأنــه ال 
واصولــه  بداياتــه  يســرتجع  ينفــك  
التنظــر  مســتقبل   عــن  واحلديــث 
ــرح  ــرى ، ط ــارة اخ ــر بعب ــفي  يث الفلس
اســئلة  متوارثــة عــن رشعيتهــا وشــكوك 
ــل اىل  ــه حيي ــا ، اي ان ــن غايته ــة ع قديم
املــايض فيــا هــو يتخيــل املســتقبل ، 
ويســتحرضما كانــت عليــه باألمــس 
فيــا  هــو يســترف مــا ســتكون عليــه يف 
الغــد. والواقــع ان املــايض مثــل احلــارض 
واملســتقبل قــد حاكــم وحياكــم  الفلســفة 
ــة رضورهتــا وجدواهــا باســم  مــن زاوي
ــروط  ــس يف ال ــي، املنغم ــي اليوم الوع
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معانــاة  بأســم  او  للحيــاة،  العمليــة 
االنســان ازاء االمل او املــوت او الفقــدان، 
هــذا وجيــب ذكــر األحاســيس االجيابيــة 
واحلــب  الفــرح  بمشــاعر  املتمثلــة 
والســعادة. أن التأمــل املجــرد  يف قضايــا 
الوجــود واملعرفــة والقيــم او البحــث 
ــا  ــة  ال تبلغه ــة متعالي ــن  حقيق ــزه ع املن
حتــى   وال  واالعتقــادات  االســاطر 
ــه  ــكوك  في ــن املش ــة وم ــوم الوضعي العل
ــا  ــمة, ألهن ــذه الس ــى ه ــر ع ــرأ تغ ان يط
مهــا تباينــت مناهــج التفكــر الفلســفي  
ــده  ــاه ، ســيظل الرجــوع اىل تقالي وقضاي
ــاول تاريــخ  ــد تن ــه  وعن امــرا ال مفــر من
الفلســفة اليونانيــة  القديمــة تبــن ان 
لبعــض مفاهيمهــا  قيمــة متجــددة  ، 
ويصــح هــذا وبشــكل خــاص ، يف  حالــة 
ارســطو الــذي صــار مرجعــا بديــال 
ــة  ــة  للطبيع ــببية  امليكانيكي ــرة الس للنظ
ــة   ــد الديكارتي ــل واجلس ــة العق ، او لثنائي
ــارج  ــي خ ــل االخالق ــر بالفع او للتفك
املطلــق  الواجــب   او  املنفعــة  مبــدا 
ــرضوري  ــن ال ــذا  فم ــذا ، ل ــب ه بجان
دراســة هــذه الفلســفة يف ســياقها , االمــر 
ــات   ــن  املعطي ــا ضم ــي فهمه ــذي يعن ال

ــاص .  ــا اخل ــة لتارخيه امللموس
امــا يف جمال الفلســفة  السياســية حيث ان 
ركائــز الفكــر الليــرايل الســائد  يف العــامل 

االنكلوسكســوين ، تقــرتن  بالفلســفة 
ــة  ــة ب ) حلق ــة املتمثل ــة املنطقي الوضعي
فينــا ( 1)*( التــي نشــطت يف ســنوات 
ــرن  ــن الق ــات م ــات والثالثيني العريني
امليتافيزيقيــا  رفضــت  والتــي  املــايض 
نظــرة  باســم  املعياريــة  واالحــكام 
حتليليــة وصفيــه  لــذا فــان الليراليــة مــن 
ــادئ  ــة املب ــككت بموضوعي ــا ش جانبه
ــة  والطابــع اجلمعــي للعوامــل  االخالقي
ــول   ــت الق ــا اقرن ــك الهن ــة. ذل الثقافي
ــة  ــات اهليمن ــر بنزع ــة املعاي بموضوعي
تســحق  التــي  التســلطية   الشــمولية 
ــادي  ــع امل ــادر الداف ــرد وتص ــة الف حري
للفعــل االنســاين واذا التقــت حلقــة فينــا 
ــع  ــنوات ، م ــن الس ــود م ــفية لعق الفلس
ــونية   ــختها االنكلوسكس ــة بنس الليرالي
يف االخــذ بالفصــل بــن احلقائــق والقيــم, 
ــادر  ــة ومص ــات  التجرب ــن معطي اي ب

ــة . ــا يف النهاي ــا انفصلت ــم ، فاهن احلك
ــا  ــأ وهجه ــت االوىل وانطف ــد تقادم فق
فيــا راجعــت الثانيــة  اي الليراليــة، 
ــة   ــن ارضي ــث ع ــاه البح ــلاهتا باجت مس
الفرديــة  النظــرة  تتجــاوز   ، معياريــة 
الضيقــة للمصالــح  واحلقــوق وعنــد 
الليــرايل  الســيايس  الفكــر  مراجعــة 
يالحــظ  انــه كان عــى درجــة مــن البعــد 
عــن االفــكار املعياريــة  اجلاعيــة ، ســواء 
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ــة  ــة أو اهلوي ــا البيئ ــة بقضاي ــك املهتم تل
القوميــة او الدينيــة . 

اشكالية البحث :-
بعــد ان وصــل التفكــر الفلســفي اىل 
الــذروة بعــد مــروره بسلســة مرتابطة من 
احلقــب  التــي مــَر مــن خالهلــا التفكــر 
الفلســفي بعــده جتــارب اضافــت كل  
ــية  ــات اساس ــرح  لبن ــذا ال ــا اىل ه منه
ــة  ــغ  مرحل ــى بل ــه حت ــن قوت ــززت م ع
الــذروة والعــر الذهبــي وظهــر خــالل 
ومفكــرون  فالســفة   احلقــب   هــذه 
اذهلــوا العــامل بأفكارهــم واصبحــت 
ــال  نظرياهتــم  مشــاعل تنــر درب االجي
الالحقــة ابتــداء مــن ســقراط  وارســطو 
وافالطــون وحتــى العــر احلديــث 
واملعــارص الــذي ظهــر  بــه العديــد مــن 
الفالســفة الذيــن ســامهت افكارهــم 
احلديثــة،  الدولــة  ببنــاء  ونظرياهتــم 
للنهضــة  اساســًا  اصبحــت  والتــي 
املجــاالت ولكــن  املعرفيــة يف كافــة  
بــدأت مالمــح االزمــة ترتســم عــى 
ــباب  ــدة اس ــك لع ــفة  وذل ــه الفلس وج
ــي  ــي والتكنولوج ــدم العلم ــا التق امهه
الــذي افــرغ  الفلســفة واحليــاة االنســانية 

ــري .  ــي والفك ــا الروح ــن حمتواه م
وبنــاء عــى مــا تقــدم,  تســعى هــذه 
الدراســة لإلجابــة عــى الســؤال الرئيي 

ــايل:-  الت
ــفي يف  ــر الفلس ــتقبل التنظ ــو مس ــا ه م
ظــل االزمــات التــي مــرت هبــا الفلســفة 
ــتقبل  ــات املس ــايل ورهان ــر احل يف الع
ــة,  ــذه الدراس ــامل ه ــح مع ــى تتض ؟وحت
ــن  ــدد م ــى ع ــة ع ــك االجاب ــب ذل يتطل

ــي : ــة وه ــئلة الفرعي االس
1- مــا هــو الواقــع الراهــن للتنظــر 
الفلســفي ، وماهــي االزمــات  التــي 
مرهبــا التفكــر الفلســفي وجعلتــه يف 

امتحــان عســر ؟
ــر  ــذا ان التنظ ــى ه ــب ع ــل يرتت 2- ه
الفلســفي للمســتقبل  ســيحقق كيانــه 

ــامل؟ ــة للع ــراءات ذاتي ــكل ق ــى ش ع
الكثــرة  قضايــاه  ان  وهــل   -3
والقديمــة ســتغرق يف خطابات  حدســية 
ــا؟  ــك موضوع ــعرية ال متتل ــوال ش أو أق

فرضية البحث:- 
ان فلســفة املســتقبل ســتكرر صــدى 
اســئلتها الســابقة والقديمــة عــن املعرفــة 
ــئلة  ــتثر اس ــا  س ــامل واهن ــان والع واالنس
خاصــة  هبــا تفرضهــا التعدديــة الثقافيــة 
العلــم والتكنولوجيــا  يف  وتدخــالت 
وان   ، محيميــة  احليــاة  جوانــب  اكثــر 
ــل  ــوف  يط ــذي س ــد ال ــتقبل املعق املس
احلــارض  ابــواب  مــن  البريــة  عــى 
ــل  ــفة ب ــادر دور الفلس ــوف ال ال يص س
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ســيؤكده . 
منهجية البحث 

ــث  ــج للبح ــدة مناه ــتعانة بع ــم االس ت
ــي  ــث  وه ــذا البح ــداد ه ــي يف اع العلم
الوصفــي  واملنهــج  التارخيــي  املنهــج 

التحليــي .
هيكلية البحث:-

تــم تقســيم البحــث اىل ثالثــة حمــاور, 
مفاهيمــي  اطــار  هــو  االول  املحــور 
ــة  ــاول أزم ــاين يتن ــور الث ــي ,واملح تارخي
ــث  ــور الثال ــا املح ــفي ,أم ــر الفلس التنظ
للتفكــر  الراهــن  الواقــع  فيتضمــن 
الفلســفي,واملحور الرابــع فيتطــرق اىل 
الفلســفي يف  التنظــر  رؤيــة ملســتقبل 

األلفيــة الثالثــة.
املحور االول

اطار مفاهيمي تارخيي
يعــود تاريــخ ظهــور الفلســفة  اىل القــرن 
الســادس قبــل امليــالد تقريبــا  يف اليونــان 
ــم  ــق عليه ــن يطل ــد م ــى ي ــة ع القديم
الفالســفة  الطبيعيــن مثــل : طاليــس 
وذلــك  وانكســمندر،  وانكســانس 
ــز  ــد يرك ــم ق ــم وتفكره ــون  ابحاثه لك
عــى الطبيعــة  وفهــم اصــل الكــون, ثــم 
ــل  ــك بمراح ــد ذل ــفة بع ــرت  الفلس م
ــث  ــارا,  حي ــر ازده ــا اكث ــرة جعلته كث
كلهــا  القديمــة  املجتمعــات  خــرت 

ــا .  ــا وهب ــت معه ــفة وتعامل الفلس
الفلسفة لغة :- 

اختصــار  هــو  فلســفة  كلمــة  اصــل 
لكلمتــن  يونانيتــن  مهــا فيلــو  و تعنــي 
احلكمــة  تعنــي   : ســوفيا  و  حــب    :
حــب  هــو  الفلســفة   معنــى  ان  اي   ,
احلكمــة ,ويرجــع بعــض املؤرخــن هــذا 
الــذي   ، فيثاغــورس  اىل   االصطــالح 
فيلســوف   لقــب  نفســه  عــى  اطلــق 
الــذي  ســقراط  اىل  البعــض   ونســبه 
وصــف نفســه بالفيلســوف, رغبــة منــه يف 
ــن  ــطائين الذي ــن السفس ــه ع ــز نفس متيي
ــرون ان  ــرى اخ ــة ، وي ــون  احلكم يدع
ــون ،  ــود اىل افالط ــفة يع ــح فلس مصطل
ــولون  ــف س ــتخدمها  يف وص ــث اس حي

.  )1(2 وســقراط 
ــة  الفلســفة اصطالحــا :- تطــورت دالل
كلمــة الفلســفة ومــرت بأطــوار عديــدة 
تعريفهــا  يف  الفالســفة   واختلــف    ،
ــارايب   ــا الف ــر 3)2( ,اذ يعرفه ــد ألخ ــن بل م
بــا  باملوجــودات  العلــم   (  : باهنــا 
هــي موجــودة ( ، امــا عنــد الكنــدي 
ــياء  ــم االش ــي عل ــفة : ) ه ــأن  الفلس ف
بحقائقهــا الكليــة ( ، حيــث يؤكــد ان 
الكليــة هــي احــدى خصائــص الفلســفة 
اجلوهريــة التــي متيزهــا  عــن غرهــا  مــن 
ــد  ــن رش ــرى اب ــانية ، وي ــوم االنس العل
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ــى  ــون ع ــودات  يك ــر يف املوج ان التفك
اعتباراهنــا مصنوعــات ) كلــا كانــت 
كانــت  تامــة  باملصنوعــات  املعرفــة  
ــن  ــا اب ــم ( , ويعرفه ــع ات ــة بالصان املعرف
ســينا ) باهنــا اســتكال  النفــس االنســانية  
ــق  ــق باحلقائ ــور  والتصدي ــور  االم بتص
ــة  ــدر الطاق ــى ق ــة ع ــة والعلمي النظري
االنســانية ( ، امــا ايانويــل كانــط فــرى 
ــن  ــادرة م ــة الص ــي املعرف ــفة ه ان الفلس
العقــل والفلســفة كذلــك ليســت جمــرد 
ــل  ــة,  ب ــة  خاص ــارف جزئي ــة مع جمموع
هــي علــم املبــادئ  العامــة ، كــا عرفهــا 
ديــكارت  يف كتابــه مبــادئ الفلســفة  
ــم  ــا  هتت ــة ، ال هن ــة احلكم ــا :) دراس باهن
بعلــم االصــول  ، فيدخــل فيهــا علــم اهلل 
ــزة  ــة (، وركي ــان  والطبيع ــوم االنس وعل
ــر   ــي يف الفك ــكارت ه ــد دي ــفة عن الفلس
ــمولية  ــدرك ش ــذي ي ــه,  ال ــدرك لذات امل
الوجــود  ، وان  مصــدره مــن اهلل 4)3( .اما 
الفلســفة بمعناهــا املبســط  كــا وصفهــا 
ــن  ــارة ع ــي  )عب ــون : فه ــدان ولس برن
ــاوالت   ــكالت واملح ــن املش ــة م جمموع
حللهــا وهــذه  املشــكالت  تــدور حــول 
واملعنــى   واالدراك    ، والفضيلــة  اهلل 

ــك( . 5)4(  ــا اىل ذل ــم وم والعل
الفلســفي  الفكــر  ظهــور  عوامــل   -

احلديــث

    نشــا الفكــر الفلســفي احلديــث يف 
تارخييــة خاصــة هــي   ظــل ظــروف 
ــه فــاذا كانــت  التــي عملــت عــى والدت
ــا  ــن عره ــا ً  ع ــرًا فكري ــفة تعب الفلس
ــام  ــاخ الع ــأن املن ــر ف ــذا الع ــة ه وابن
هــو الــذي يســاعد  عــى انضاجهــا ، 
واهــم العوامــل التــي اســهمت يف ظهور 

ــي :-  ــث ه ــفي احلدي ــر الفلس الفك
ــرتداد  ــل يف اس ــي :- متث ــل تارخي - عام
االســبان لألندلــس يف اواخــر القــرن 
اخلامــس عــر  ، مســتولن بذلــك عــى 
ذخائــر الــرتاث العــريب  التــي  وجدوهــا 
هنــاك  باإلضــافة اىل ظهــور حركــة 
ــف  ــث اكتش ــة ، حي ــوف  اجلغرافي الكش
ــح  ــاء الصال ــق رأس الرج ــالن طري ماج
ــن   ــا مك ــا مم ــول افريقي ــدور ح ــذي  ي ال
للهنــد ورشق  اخــر  ألوروبــا طريقــا 
ــر  ــر ع ــذي يم ــق ال ــر الطري ــيا ع اس
املــرق العــريب االســالمي ،  وحــن 
اكتشــف كولومبــوس قــارة امريــكا ســنة 
ــدة  ــاق جدي ــك اف ــح  بذل 1492 م وفت
للتجــارة مــع العــامل اجلديد واالســتيطان  
ــت  ــرتة كان ــذه الف ــس ه ــة ان نف واحلقيق
العثانيــون يف  فــرتة توســع االتــراك  
يف  نجحــوا  قــد  اذ  الرقيــة،  اوروبــا 
ــنة 1454م وكان  ــطنطينية  س ــح القس فت
ــا  ــيا يف ارساع اوروب ــاًل اساس ــذا عام ه
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يف  الكشــوف  اجلغرافيــة  ويف التوســع يف 
العــامل اجلديــد ، كــي تعــوض  مــا فقدتــه 
ــق  ــذا خل ــرق .كل ه ــن يف ال للعثاني
جــوا جديــدا ألوروبــا تعرفــت فيــه عــى 
ــعت  ــعت  واتس ــرت وتوس ــامل وتاج الع
واالدبيــة   الفكريــة  افاقهــا  بذلــك 
والفنيــة اذا مل يكــن مــن املمكــن ألوروبــا  
التــي كانــت حمبوســة يف قارهتــا الصغــرة 
ــة  ــا انســانية وعاملي ان تنتــج فكــرًا او آداب
، وقــد وفــرت هلــا الكشــوف اجلغرافيــة 
وحركــة  العامليــة  التجــارة   وحركــة 
ــداع  ــد جمــاال لألب اســتيطان العــامل اجلدي

ــي 6)1(. ــاين العامل االنس
الــروح  هوظهــور  الثــاين  العامــل   -
العلــوم  العلميــة  احلديثــة  وازدهــار 
التجريبيــة :- ومتثــل ذلــك يف الثــورة 
العلميــة التــي احدثهــا العــامل البولنــدي 
 -1473( كوبرنيكــوس  نيكــوالس 
1543 م( باكتشــافه للنظــام الشــمي 
ــد  ــوس يعتق ــل كوبرنيك ــامل قب .كان الع
العصــور  فلســفات  تأثــرات  حتــت 
الوســطى التــي كانــت تعتمــد عــى نظام 
بطليمــوس الفلكــي , ان  االرض ثابتــة 
ــا  ــا فيه ــاء ب ــون . والس ــز الك ويف مرك
ــر،  ــمس وقم ــب وش ــوم وكواك ــن نج م
,مل يقتنــع كوبرنيكــوس  تــدور حوهلــا 
هبــذه الفكــرة الســاذجة واكتشــف ان 

ــمس   ــح ,اي ان الش ــو الصحي ــس ه العك
ثابتــة واالرض هــي التــي تــدور  حوهلــا 
كذلــك اكتشــف  دوران الكواكــب  حول 
الشــمس  ، اي املجموعة الشمســية . كان 
ــي  ــل الت ــن العوام ــاف  م ــذا االكتش ه
ــكل الفلســفات  ــة  ب ادت اىل فقــدان الثق
والعلــوم املورثة وخاصة فلســفة ارســطو 
ــرر  ــن التح ــر االوريب م ــن الفك ــا مك مم
مــن ثقــل تــراث املــايض والبحــث  عــن 

ارسار الكــون 7)2(. 
 وبعــد كوبرنيكــوس جــاء العــامل االملــاين 
1630 م(    – يوهانــس كبلــر ) 1571 
ــم  ــرى يف عل ــورة اخ ــدث ث ــذي اح ال
اىل  اضــاف  اذ  والرياضيــات  الفلــك  
هامــًا  تعديــاًل  كوبرنيكــوس  نظريــة 
ــول  ــب ح ــب اىل ان دوران  الكواك يذه
الشــمس ال يــأخذ شــكل الدائــرة الكاملة 
ــف  ــا اكتش ــوي ، ك ــكل  البيض ــل الش ب
ــداره   ــارع يف م ــب تتس ــة الكواك ان حرك
عنــا مــا يقــرتب مــن الشــمس وتتباطــأ 
عندمــا مــا يبتعــد عنهــا. وكان  هــذا ممــا 
ســاعد اســحاق نيوتــن بعــد ذلــك عــى 
اكتشــاف القوانــن العامــة للجاذبيــة، 
وكذلــك اكتشــف كبلــر العالقــة الوثيقــة  
بــن علــم الفلــك والرياضيــات ، حيــث 
ــث  ــي اداة  البح ــات  ه ادرك ان الرياضي
وكــا  عامــة.  والفيزيــاء  الفلــك  يف 
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 ( جاليليــو  االيطــايل  العــامل  احــدث  
ــة اخــرى   1564 – 1642 ( ثــورة علمي
ــة  ــن الكتل ــة ب ــف العالق ــا اكتش عندم
ــرك يف  ــاكن واملتح ــن الس ــة وب والرسع
االجســام يف حالــة االصطــدام ,وظاهــرة 
ووضــع   ، الرسعــة  وتبــاطء  تســارع 
دقيقــة  رياضيــة   صــورة  يف  نظرياتــه 
ــع  ــاف الطاب ــن اكتش ــامل م ــن الع ــا مك مم
كــا   . الفيزيائيــة  للقوانــن  الريــايض 
دافــع غاليــيو عــن نظريــة كوبرنيكــوس 
واجــرى  الشمســية   املجموعــة   يف 
ــد  ــة تؤي ــات الفلكي ــن املالحظ ــددا م ع
ــن  ــددًا م ــف  ع ــة واكتش ــك  النظري تل
الــروح  اقــار املشــرتي .واىل جانــب 
 , الصناعــة  فنــون  تطــورت  العلميــة 
دخلتهــا  التــي  احلــروب  الن  ذلــك  
البلــدان االوربيــة آنــذاك ادت  اىل زيــادة 
ــة  ــلحة الناري ــارود واالس ــتخدام الب اس
. ممــا شــجع  عــى تطــور االبحــاث 
 )1(8 املعدنيــة  والصناعــات  الكيميائيــة 
وكان اهــم اخــرتاع يف هــذا العــر هــو 
ــرج .  ــد جوتنن ــى ي ــة ع ــرتاع املطبع اخ
واحلقيقــة ان هــذا االخــرتاع كان لــه 
ابلــغ االثــر يف ان يأخــذ الفكــر  احلديــث  
طابعــًا جديــدًا خمتلفــا عــا ســبقه اذا 
انتــر الكتــاب  املطبــوع واصبــح للقراءة  
مجهــور واســع ، ومل تعــد الفلســفة مقيــدة  

بــل   املتخصصــن  مــن  حمــددة  بفئــة 
ــن   ــكل  املثقف ــا ل ــانا عام ــت ش أصبح
ــفة   ــات الفالس ــت مؤلف ــى اصبح ، حت
تقــرأ  مــن مجهــور عريــض  مثــل االعال 
ــى  ــم ع ــد احلك ــك مل يع ــة ، وبذل االدبي
رجــال   مــن  طائفــة  يــد  يف  االفــكار 
احتكــم  بــل  او األكاديميــن  الديــن  
ــليم  ــل س ــه عق ــن ل ــفة اىل كل م الفالس
ــذا  ــة او كان ه ــرة ذاتي ــر وبص ــر ح وفك
عامــاًل عــى انتشــار النزاعــات العقالنيــة  

واالنســانية يف الفكــر .
ــة   ــور النهض ــو ظه ــث ه ــل الثال - العام
ــس  ــرن اخلام ــن الق ــداءا م ــة ابت االوربي
عر,وقــد كانــت هنضــة شــاملة ، فكريــة  
بدايــات  .ظهــرت  وعلميــة  وادبيــة 
ــراك  ــح االت ــا فت ــة عندم ــر  النهض ع
القســطنطينية ســنة 1453 م  واســرتد 
االســبان اخــر جــزء مــن االندلــس  وهو 
غرناطــة يف  تســعينيات  القــرن اخلامــس 
ــاين  ــرتاث  اليون ــك ال ــل بذل ــر وانتق ع
ــرت  ــا فظه ــرب اوروب ــاين اىل غ والروم
حركــة واســعة  إلحيــاء اآلداب اليونانيــة  
ــز  ــذه  اآلداب ترك ــت ه ــية  كان والالتين
عــى االنســانيات ممــا ادى اىل ظهــور 
نزعــة  انســانية  قويــة يف الفكــر االورويب 
اليونــاين  الــرتاث   احيــاء  يمنــع  ومل 
ــا  ــذ موقف ــن ان يأخ ــر االورويب م الفك
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ــاء  ــذا االحي ــق ه ــد تواف ــه , فق ــا  من نقدي
لفلســفة   وشــامل  واســع  نقــد  مــع 
ارســطو عــن طريــق االســتعانة بفلســفة 
املحدثــة  واالفالطونيــة  افالطــون 
ــدى   ــة  ل ــورة واضح ــذا بص ــر ه وظه
ــو )1548 – 1600 م(   ــو برون جيوردان
 1639-1568( وتوماســوكامبانيال  
م( او االســتعانة باملنهــج التجريبــي يف  
حالــة فرنســيس بيكــون نقــد املنطــق 
الــذي يعتمــد  الصــوري االرســطي  
ــة  ــة وعقلي ــة نظري ــات عام ــى مقدم ع
ــاد عــى  رصف ودعــى اىل رضورة االعت
ــتقراء 9)2(.  ــة واالس ــة والتجرب املالحظ
املتمثــل يف حركــة   الرابــع  العامــل   -
مارتــن  بقيــادة  الدينــي   االصــالح  
وجــون  م(   1546  -1483( لوثــر 
كالفــن  هدفــت هــذه احلركــة اىل جتديــد 
الديــن املســيحي بالتخلــص من  ســيطرة 
الكنيســة الكاثوليكية والعــودة  اىل جوهر 
منابعــه دون  الصــايف مــن  املســيحية  
ــدة   ــة جام ــد نظري ــالت او ٌعقائ ــة تأوي اي
يفرضهــا رجــال الديــن  وظهــرت بذلك  
ــة  ــتانتية والبيوريتاني ــركات الروتس احل
ــة  ــب االخالقي ــى اجلوان ــز ع ــي ترك الت
املســيحية وتوكــد عــى  مــن رســالة 
ــر  ــى الضم ــل  ، ع ــد والعم ــم الزه قي
اســتقالل   وعــى  اليقــظ   االنســاين 

ــه االول  ــون موجه ــث يك ــان بحي االنس
دون  نفســه  املقــدس  الكتــاب  هــو  
وســاطة مــن كهنــوت او مؤسســة  دينيــة 
10)1( واعطــت حركــة االصــالح الدينــي  

يفهــم  ان  يف  انســان   لــكل  احلريــة 
الكتــاب املقــدس وحــده دون االســتعانة  
قــدرة  مــن  بذلــك  واثقــة    ، بأحــد 
ــى  ــي ع ــر احل ــاين والضم ــل االنس العق
ــل  ــالة والعم ــي الرس ــى  تبن ــم وع الفه
ــة  ــى ترمج ــر ع ــل لوث ــك عم ــا .ولذل هب
ــا   ــذي كان مكتوب ــاب  املقــدس ال الكت
بالالتينيــة وحكــرا  يف يــد رجــال الديــن 
ــة   ــن اىل االملاني ــة واملثقف ــاء الكنيس وعل
ــم  ــة  يرتج ــة حديث ــة اوربي ــي اول لغ وه
وتوالــت   ، املقــدس  الكتــاب  اليهــا 
ــات  ــك اىل  كل اللغ ــد ذل ــات بع الرتمج
االوربيــة ، ممــا وضــع الكتــاب  املقــدس  
ــه   ــور االوريب يف كل  قوميات ــام اجلمه أم
ــر  ــه للنظ ــى اتاحت ــاًل  ع ــذا عام وكان ه
والفهــم املختلــف والتفســرات املتعــددة 
االصــالح  حركــة  أكــدت   حيــث   .
ــره   ــان وضم ــة االنس ــى امهي ــي ع الدين
الفــردي ومســؤوليته الشــخصية وكانــت 
ــانية  ــة االنس ــوج  النزع ــى نض ــال ع عام
الفرديــة واالســتقالل الفكــري 11)2(. 
ــات  ــة ان بداي ــن مالحظ ــك  يمك وبذل
الفكــر الفلســفي احلديــث كانــت يف 
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ايطاليــا  بالتحديــد , فباإلضافــة اىل ذلــك 
نجــد ان ميكافلــي هــو اول  واضــع  
لعلــم السياســة احلديــث الــذي مل تشــغله 
ــة  ــع  نظري ــل وض ــية ب ــات السياس املثالي
واقعيــة انطالقــا  مــن التجــارب التارخيية 
كتابــه  العلميــة يف  واخلــرة   الســابقة 
) االمــر ( ,كذلــك  فقــد نقــد املفكــر 
ــة  ــة التقليدي ــزي االدل ــايل  بومبنات االيط
التــي قدمتهــا الفلســفات الســابقة يف  
خلــود النفــس و كان بذلــك  ســابقا 
هيــوم صاحــب نفــس املوقــف مــن  ادلــة 
خلــود النفــس ، وكامبانيــال الــذي انطلق 
ــي  ــة اوىل وه ــه بداي ــن نقط ــفته م يف فلس
اثبــات وجــود الــذات املفكــرة وكان 
ــه  ــكارت ونظريت ــى دي ــابقا  ع ــك س بذل
 ( الكــوزي  ونيقــوال   ، الكوجيتــو  يف 
ــن  ــع ع ــذي داف 1401 – 1464 م(  ال
ــى  ــي ات ــون  والت ــدة  للك ــة اجلدي الرؤي
ــذي  ــل ال ــن العق ــوس ، ع ــا  كوبرنيك هب
هــو أعــدل االشــياء قســمة بــن النــاس  
ــول  ــى الوص ــل ع ــدرة العق ــح  ق واوض
ــس  ــده  ويف نف ــره وح ــة بفك اىل االلوهي
الوقــت اعــرتف بقــدرة العقــل املحدودة 
ــي  ــم االهل ــي العل ــاس اىل ال تناه وبالقي
ديــكارت   بذلــك ســابقا  عــى  وكان 

ــت .  ــس الوق ــط يف نف ــى كان وع
الفكــر  بــوادر  ظهــور  يف  والســبب 

احلديــث يف ايطاليــا واســتباق  املفكريــن  
والقضايــا  للمشــكالت  االيطاليــن 
فالســفة  شــغلت   التــي  الفلســفية  
العــر احلديــث ، هــو يف ان ايطاليــا 
ــم  ــي االقلي ــت  ه ــة كان ــر النهض يف ع
االقــرب اتصــاال  بالــرق العــريب ، 
ففيهــا تــم انتقــال  الرتاثــن  اليونــاين 
والعــريب االســالمي  اىل اوروبــا  ، وفيهــا 
ايضــًا متــت ترمجــة االعــال االدبيــة 
الفلســفية   واالعــال  الكالســيكية 
ان  كــا  الالتينيــة  اللغــة  اىل  العربيــة 
ايطاليــا آنــذاك قــد شــهدت  مجهوريــات 
ــة بســبب  ــة التجاري مزدهــرة مــن الناحي
مراكــز التجــارة  البحريــة املزدهــرة  مــع 
رشق املتوســط مثــل جنــوه والبندقيــة 
وفلورنســا , اذ ظهــرت يف هــذه املــدن 
بدايــات االقتصــاد النقــدي والبنــوك 
وتراكمــت  الــدويل   النشــاط  ذات 
فيهــا الثــروة  وظهــرت فيهــا الطبقــة  
املــال  بأعــال  املشــتغلة  الرجوازيــة  
فــان  وبالتــايل   والتجــارة  والصناعــة 
حركــة النهضة االدبيــة والفنيــة والفكرية 
هنــاك  اســتندت  عــى اســاس اقتصــادي  
مزدهــر ، عــى الرغــم مــن عــدم توحــد 
ايطاليــا  يف دولــة واحــدة وانقســامها  اىل 
ــأت   ــي نش ــالت  الت ــن الدوي ــد م العدي
ــل  ــد ان انتق ــة , بع ــدن التجاري ــول امل ح
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ــدن  ــن امل ــادي  م ــل االقتص ــز الثق مرك
االيطاليــة اىل غــرب اوروبــا. 

املحور الثاين
ازمة التنظر الفلسفي

ــض  ــفة  يف بع ــه الفلس ــاين من ــا تع ان م
 ) أزمــات   ( مــن   اخلاصــة  الفــرتات 
يكــون يف جــل االحيــان تعبــرًا عــن 
ــة  ــن مالحق ــفي ع ــر الفلس ــز الفك عج
التطــور الرسيــع للواقــع وعــن فهــم 
واســتيعاب مــا يســتجد مــن اكتشــافات 

يف مياديــن العلــم .
حيــث ان العقــد االخــر مــن القــرن 
العريــن شــهد هنايــة  حقبــة هامــة 
مــن تاريــخ االنســانية امتــدت زهــاء 
ــورات  ــة الث ــق حقب ــت بح ــن ، كان قرن
عــى  ســواء  الكــرى   والتحــوالت 
التــي  اجلديــدة  التوجهــات  مســتوى 
ــى  ــة او ع ــات البري ــا  املجتمع عرفته
مســتوى صــرورة الفكــر واملعــارف  

والعلــوم. 
وغــدا مــن البــن أن التحــوالت العامليــة 
 ، االخــرة  الســنوات   يف  املتســارعة 
والوتــرة الرسيعــة  التــي خيطــو هبــا 
يف  والتكنلوجــي  العلمــي  التقــدم  
ــيوعية  ــقوط  الش ــة ، وس ــرتة الراهن الف
واهنيــار الــدول التــي كانــت تؤمــن 
ــاء  ــد انته ــك بع ــا وذل ــرضورة  تطبيقه ب

ــل  ــذه  العوام ــاردة ان كل ه ــرب الب احل
احلاســمة ســتطرح عــى الفكــر االنســاين 
رضورة  اعــادة النظــر يف كثــر مــن القيــم 
السياســية واالخالقية  واالبســتمولوجية 
التــي كانــت ســائدة حتــى وقــت قريــب 
ــها  ــن نفس ــرة اليق ــت فك ــث اضح بحي
اهنــارت  بعدمــا   يقينيــة  فكــرة غــر 
ــا  ــم العلي ــق والقي ــن احلقائ ــة م جمموع
ــة   ــم ثابت ــا قي ــا اهن ــل عنه ــا قي ــي  طامل الت
ــث  ــن حي ــان م ــح لإلنس ــة وتصل ودائم
ــه  ــن مكان ــر ع ــض النظ ــان بغ ــو انس ه
وزمانــه ومواقفــه  ومشــكالته وقــد ثبــت 
ــرى  ــرتث بمج ــي ال تك ــفة الت ان الفلس
التحــوالت الكــرى يف  عرهــا والتــي 
ــل  ــة وال تتفاع ــة العلمي ــل احلرك تتجاه
معهــا مقــى عليهــا باجلمــود التدرجيــي 
ــك  ــوء ذل ــى ض ــاليش .وع ــايل بالت وبالت
ــفة  ــايل للفلس ــف الت ــي التعري ــيتم تبن س
عــى  مؤسســة  حكمــة   الفلســفة   (:
املعرفــة ، اي حكمــة تســتلم مــن علــوم 
ومعــارف  عرهــا وتســتند اليهــا( 12)1( 
ــز  ــارص لتعزي ــن العن ــة م ــا جمموع ,وهن
ــة  اوىل ان  ــن ناحي ــف : فم ــذا التعري ه
كثــر مــن عظــاء  الفالســفة كانــوا 
يف نفــس  الوقــت علــاء مرموقــن يف 
ــس  ــرى  لي ــة اخ ــن ناحي ــم وم عره
ــًا   ــوم متام ــف  الي ــر  خيتل ــايف أن االم باخل
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فبالنســبة للفالســفة  املعارصيــن اذ ان 
جلهــم ليســوا علــاء باملــرة  بــل ومل تعــد  
تربطهــم بالعلــوم يف غالــب االحيــان 
طبيعــة  وذات   ضعيفــة  االصــالت 
تقييــم  يف  وتنحــر  ونقديــة  تأمليــة  
مــا يمكــن ان  يرتتــب عــن تطورهــا 
ــم   ــى القي ــر وع ــى الفك ــج ع ــن نتائ م
ــالت  ــا ص ــة ، اهن ــة عام ــائدة بصف الس
حتــدد يف حماولــة  اســتخالص حكمــة مــا 
يمكــن ان يتبلــور يف مواقــف عمليــة  ويف 
ــفة   ــة و لذاأضطرالفالس ــل معين ردود فع
مــن  معينــة  حكمــة  اســتخالص  اىل 
ــر .وفضــال عــن  ــوم ومعــارف الع عل
ذلــك فتاريــخ الفلســفة ال يفتــأ يكشــف 
للعــامل أن الفلســفات الكــرى كانــت يف 
ــة  ويف  ــة ودائم ــة وثيق ــا  يف عالق عره
حــوار مســتمرمع علــم مــن العلــوم بــل 
ــا مل تكــن ســوى  ردود فعــل امــام   احيان
ــورات  ــفات وث ــن مكتش ــتجد م ــا اس م
ــي ، اي  ــي والتكنلوج ــدان  العلم يف املي
مــا اضطرهــا اىل مراجعــة اشــكالياهتا 
مفاهيمهــا  وصياغــة  ســبل  واعــادة 
وتعتــر بالتــايل  رضبــًا  مــن التقــدم  
الفكــري .لقــد قيــس التقــدم غالبــًا 
ــر  ــم والفك ــة  العل ــدرة وفعالي ــدى  ق بم
والنظريــات عــى حــل املشــاكل يف فــرتة 
ــا  ــاد هن ــود االعتق ــة ويس ــة  معين تارخيي

ــكالم   ــح ال ــور  يص ــذا املنظ ــن ه ــه  م ان
عــن  رؤيــة  فلســفية جديــدة للعــامل 
ــة  للعلــم  ــة الراهن باتــت تبنــى هبــا احلال
االنســانية  وللمعــارف  والتكنولوجيــا 

ــًا .  عموم
ومــن اجلديــر بالذكــر  ان الســمة البــارزة 
حلالــة العلــوم واملعــارف  والتقنيــات 
ــع  ــور الرسي ــي التط ــر ه ــذا الع يف ه
واملدهــش ســواء  عــى مســتوى تنوعهــا 
ــائل   ــتوى وس ــى مس ــا أو ع أو مضامينه
ختزينهــا وتريفهــا  ومعاجلتهــا وانــه 
قــد نجــم عــن ذلــك التطــور  تعاظــم يف 
امكانيــات االنســان مــن حيــث املقــدرة 
والكفــاءة  والفعاليــة ,وتباعــا كذلــك 
ظهــرت جمموعــة مــن املــؤرشات  تنــذر 
بــأن تغــرات عميقــة  بــدأت تطــرأ  عــى 
املشــهد الفلســفي يف القــرن احلــادي 
ــرتاوس  ــق  ليوس ــد انطل ــن. لق والعري
يف  الفلســفة  ألزمــة  تفســره  يف   )2(13

ــتدعائه  ــالل اس ــن خ ــريب م ــياق  الغ الس
ملقولــة) افــول ، أو غــروب الغــرب ( 
الشــبنغلز ، حيــث ال يفهــم مــن الغــرب 
الداللــة املعهــودة التــي تصــف هبــا 
ــارة  ــك احلض ــة : اي تل ــارة الغربي احلض
ــان ، بــل يفهــم  التــي انبثقــت عــن اليون
بأوروبــا  بزغــت  التــي  الثقافــة  منــه 
ــمل  ــى  ق 1000 م  . وتش ــالية حت الش
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الغربيــة  الثقافــة  ذلــك  عــالوة عــى 
احلديثــة  وهكــذا يعتــر ليوســرتاوس 
ــي   ــة ع ــة دامغ ــبنغلز وثيق ــاب اش ان كت
ازمــة احلداثــة ، وان حقيقــة وجــود هــذه 

ــا.  ــوم واضح ــح الي ــة اصب االزم
الفلســفة  ازمــة  خطــاب  وخالصــة 
ــرتاوس  ــل ليوس ــالل تأوي ــن خ ــي م فه
ــان  ــة انس ــا ازم ــبنغلز اهن ــة اش ألطروح
لبنــاء  املرجعــي  االطــار   يف  وازمــة 
ــة  ــا أزم ــا اهن ــود ، ك ــن الوج ــف م املوق

متــس الفكــر  الســيايس . 
اهنــا ازمــة تكمــن وبتعبــر  ليوســرتاوس 
الغــريب   االنســان  كــون  واقــع  يف 
ــد  ــا يري ــم م ــد يفه ــذي مل يع ــث ال احلدي
ــرف  ــه ان  يع ــد ان بإمكان ــد يعتق ومل يع
ــو  ــو رش  ، وماه ــا ه ــر وم ــو خ ــا ه م
ــة  ــئ واىل بضع ــو خاط ــا ه ــح وم صحي
بــه  املســلم  مــن  كان  اجيــال خلــت 
ــرف  ــان ان يع ــكان  االنس ــادة ان بإم ع
ــئ ،  ــو خاط ــا ه ــح و م ــو صحي ــا ه م
ويعــرف  النظــام االجتاعــي العــادل 
أو احلســن أو االحســن . وباختصــار  
يعــرف ان الفلســفة السياســية ممكنــة بــل 
ورضوريــة ,واذ يعتــر ليوســرتاوس ان 
الفلســفة السياســية تفــرتض مســبقا أنــه 
بأألمــكان الرهنــة عقالنيــًا عــى احــكام 
الســائدةبن  التفرقــة  فــان    ، القيــم 

الوقائــع والقيــم ال يمكــن الدفــاع عنهــا 
، ألن مقــوالت املعرفــة النظريــة تنطــوي 
ــى  ــك ، ع ــة أو تل ــذه الطريق ــة وهب بداه
ــم  ــادئ التقيي ــن مب ــم لك ــادئ  التقيي مب
تلــك اىل جانــب مقــوالت  الفهــم ، فهي 
كلهــا متغــرة  تارخييــا مــن عــر ألخــر 
الســبب يســتحيل اجلــواب  ، وهلــذا  
بطريقــة معــرتف  هبــا كونيــًا عــن مســالة  
ــام  ــألة النظ ــئ أو مس ــح واخلاط الصحي
االجتاعــي األحســن  وبطريقــة صاحلــة 
لــكل الفــرتات التارخييــة ، كا تســتوجب  
ــااذن ،  ــن هن ــية 14)1( .م ــفة السياس الفلس
تــأيت ازمــة  الفلســفة السياســية املعــارصة 
نتيجــة  صحيحــة  ألزمــة  بأعتبارهــا 

ــا.  ــر عنه ــي تع ــم الت القي
- عالقــة ازمــة الفكــر الفلســفي بالتقــدم 

العلمــي والتكنلوجــي 
لقــد شــهدت العقــود االخرة مــن القرن 
العريــن العديــد مــن  االكتشــافات 
العلميــة احلديثــة  ويف كافــة املياديــن  
العلميــة والتــي  مل يعــد الفيلســوف حــرًا 
ــا ،  ــرف عنه ــض الط ــا ويغ ان يتجاهله
ــا  ــت انقالب ــا  احدث ــك  الن  تطبيقاهت ذل
البريــة   الوضعيــة  احــوال  يف  كبــرًا 
حيــث حدثــت بالفعــل خــالل النصــف 
الثــاين مــن القــرن العريــن وخاصــة يف 
ــة  ــوالت مذهل ــه حت ــرة من ــود االخ العق



249

م. د. هيفاء رشيد حسن
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

واملعرفــة  والقــدرات  الكفــاءات   يف 
العالقــات  تأثرهاعــى  هلــا  ،وكان 
ــاط  ــرات ان ــر وتغ ــكل كب ــة بش الدولي

ــرة .  ــة مث ــاة بكيفي احلي
اذا اريــد التعبــر عــن كل ذلــك يف عبــارة 
وجيــزة لقيــل ) ان العــامل  اصبــح يعيــش 
عــر ميــالد داللــة جديــدة ملفهــوم 
العــامل ووهوالعوملــة ( حيــث ان نمــو 
وامتــداد واتســاع وتداخــل وتشــابك 
ــف  ــد يتوق ــدول  مل يع ــن ال ــات ب العالق

ــورة .  ــاء املعم ــف انح يف خمتل
 ويبــدو انــه ألول مــرة يف تاريــخ البريــة 
ــل   ــور  اهلائ ــل التط ــامل بفض ــح الع اصب
االعــالم  تكنولوجيــا  عرفتــه  الــذي 
واالتصــال اجلديــدة جمموعــا  منظــًا  
غــدا  بحيــث  بينــه  فيــا  ومتواصــاًل 
ــن  ــة م ــه  منطق ــه ، ويف أي ــر في كل عن
مناطقــه قــادرًا عــى احــداث نتائــج 
ــدا  جــدًا  عــن مــكان  غــر متوقعــة  بعي
ــول  ــاكل  وال احلل ــد املش ــوره ومل  تع ظه
منعزلــة  العــر  هــذا  يف   املطروحــة 
وذات طابــع جوهــري حمــض واليمكــن 
ــت  ــو كان ــا ل ــة ك ــن اهلوي ــث ع احلدي
اســطورة  معــارصة بــل كواقــع  تارخيــي 
احلــال  بطبيعــة  وباإلمــكان  حقيقــي 
ــة التــي  ذكراملســاوئ واملســببات الواقعي
ــى  ــب ان ينس ــاال جي ــن م ــا  ولك تفرزه

العلميــة   بالثــورة  الوثيــق  ارتباطهــا 
ــة  ــا املعرف ــل يف تكنولوجي ــدم اهلائ وبالتق
بالفعــل  تســارعت   لقــد  واالتصــال, 
ــي   ــي والتكنولوج ــدم العلم ــرة التق وت
واتســعت جمــاالت  تطبيقاتــه  كثــرا  
الفيزيائيــة  العلــوم   تطــورت  لقــد 
فــازدادت قــدرة االنســان عــى التجــوال 
تغيــر  بــل وحتــى عــى  الكــون  يف  
بعــض معاملــه وبالتــايل عــى  تغيــر 
رشوط وظــروف حياتــه فيــه . وهــا هــي 
العلــوم  البيولوجيــة املعــارصة املنحــدرة 
مــن ) العلــوم الطبيعيــة (  العتيقــة توجــد 
يف أوجهــا وحتقــق انجــازات  مذهلــة 
فيغــدو العلــم بفضلهــا قــادرًا عــى تغيــر 
الكائنــات  احليــة بــا فيهــا االنســان ذاتــه 
، وتلخــص هنــا بإجيــاز بعــض تلــك  
االنجــازات : ان التقــدم الكبــر يف ميدان 
علــم البيولوجيــا  قــوى كثــرًا مــن قــدرة 
عمليــة  يف  التحكــم   عــى  االنســان 
ومــن    )*(15 واالنجــاب  االخصــاب  
ــوات  ــو  خط ــو خيط ــرى فه ــة أخ ناحي
ــذي  ــي ال ــؤ الوراث ــو التنب ــة  نح موثوق
ــة   ــن قابلي ــر ع ــف املبك ــدف اىل الكش هي
االفــراد لإلصابــة ببعــض االمــراض ,أي 
ــًا مــن  ان كل فــرد ســوف  يتمكــن عملي
ان يعــرف اي االمــراض هــو مســتهدف 
لإلصابــة هبــا . وســيكون لرامــج الفــرز 
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ــى  ــرد حت ــى كل ف ــا ع ــة تأثره املختلف
االطفــال الذيــن حتملهــم اماهتــم بعــد ، 
ــم  ــدد خصائصه ــن  ان حت ــن يمك والذي
ــذه   ــتتيح ه ــن وس ــات الوالدي ــن جين م
الرامــج للنــاس ان يتحكمــوا أذاشــاؤايف 
ــرز اىل  ــج الف ــا  ادت  برام ــم  ورب حياهت
تغيــر خــواص املجتمــع نفســها 16)1( 
ــون  ــدو ان يك ــول  ال يع ــذا التح . ان ه
ــكاد  ــد ال ي ــريف جدي ــيدالنموذج مع جتس
أو  الســابقة  املشــاريع  عــن  خيتلــف  
ــدة  ــا اجلدي ــو االيديولوجي ــرى  ه باألح
ــع  ــه جمتم ــر ، ان ــدت يف زي مغاي ــي ب الت
ــن  ــال ع ــه بدي ــورة وجعلت ــه  الص صنعت
ــكاد  ــع  ال ي ــي ، ان الواق ــع احلقيق الواق
يــرز اال يف شــكل صــورة واحــداث  
متالحقــة  ينفــي الالحــق  منهــا الســابق 
ذلــك ان الثــورة  االعالميــة  اســتطاعت 
ارســاء عــامل مغايــر وبالتــايل عالقــة  
جديــدة لإلنســان بذلــك العــامل 17)2( 
ــوالت  ــذه التح ــل ه ــة  يف ظ .ان املعرف
الكــرى غــدت مرتبطــة بتكنولوجيــا  
ــام  ــو ام ــان  وه ــورة ,ان االنس ــامل الص ع
العالئــق  يــدرك  الصغــرة   الشاشــة 
ــة  ــة خمالف ــر بكيفي ــم ويتذك ــط ويفه ويرب
ملــا  يقــوم بــه وهــو امــام نــص مكتــوب . 
ــه  ــت الي ــذي ال ــال ال ــو احل ــذا ه اذا ه
املعرفــة يف الثقافــة  الغربيــة ,ردة عــى كل 

مــا هــو ميتافيزيقــي ، انــه  خطــاب حيــوم 
حــول حديــث النهايــات واملــوت ، اهنــا 
ــا  ــام حدوده ــفة ومت ــة الفلس ــة  هناي بداي
كــا يقــول هيدغــر ، اوالوقــوع يف مــازق 
ــدا هــذا جيعــل   وحــرج وكــا يقــول دري
الفلســفة ، بــا هــي بحــث مســتديم عــن 
احلقيقــة ، قلقــة دومــا  بشــان هــذا العــامل 
ومــا ســيؤول اليــه فتكــون هــذه احلــرة  
بمثابــة االســتعداد هلــذا  الشــبح التقنــي  
ــدأت  ــذي ب ــفة  وال ــارد الفلس ــذي يط ال
ــالل  ــن خ ــق م ــوح يف االف ــه تل طالئع
النزعــات العلميــة ، اي انــه  يتعــن عــى 
الفلســفة ان تــرتك اوهــام ميتافيزيقيــا 
الكشــف والبحــث عــن احلقيقــة املطلقــة 
االنســان   يف  لتحــرك  تطاردهــا  التــي 
ــامل ممكــن  ــل ع ــؤ مــن اج يقظــة التهي

ــة 18)1(.  ــكنه العتم تس
 فتحذيــر هيدغــر اذا وقولــه بوصــول 
الفلســفة اىل  متامهــا اي هنايتهــا ، ال يعنــي 
بلــوغ الكــال بقــدر مــا هــو  تفكــر فيــا 
يتوجــب القيــام بــه ملواجهــة هــذا العــامل 

ــه .  ،  ) الشــبح املقبــل ( واالســتعداد ل
ــا  ــات ومه ــث النهاي ــدو حدي ــذا يب هك
تدفــع بــه االجتاهــات  املعــارصة املناوئــة 
ــفة   ــة ، للفلس ــالف والغري ــر االخت لفك
بوصفهــا فــن املســاءلة بامتيــاز ، لــذا 
انــا هــو  الفلســفة   فالقــول بمــوت 
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ــس  ــا اذ يؤس ــوغ متامه ــن بل ــث ع حدي
فالســفة  مــن  شــايعه  ومــن  دريــدا 
خطــاب  حــول  خطابــا   االختــالف 
النهايــات ، فهــو بــا يثــره مــن دعــاوى 
فانــه ال يعــدو ان يكــون كامــاًل مســتهلكًا 
ــة  ال ختتلــف  خيفــى وراءه نزعــة دوغائي
ــات  ــن النزع ــا م ــتالينية وغره ــن الس ع
ــي  ــي تدع ــيوعية ، الت ــمولية ، كالش الش
ــود  ــى ال تع ــا حت ــاءت لتحارهب ــا ج اهن
ــا  ــا ان تطاردطيف ــى هل ــد  فان ــن جدي م
أن   )2(19 البتــه  وجــود  لــه  يكــن  مل 
هذااخلطــاب ، الــذي جيــد مرجعيتــه 
ــذا  ــوده  يف ه ــخ وج ــة ، ترس يف الليرالي
العــامل, يعــود ليقيــم عاملــا  خالــدا ال يفنــى 
، انــه خطــاب الليراليــة والرأســالية بــا 
ــا  ــم قتله ــدة تزع ــا جدي ــو  ايديولوجي ه
ــة  ــا ديان ــيوعية ، وكأهن ــا الش لالديولوجي
بريــة جديــدة حتمــل اخبــارًا ســارة 
لإلنســان عــن  عــامل  اخــروي ال مــكان 
فيــه للشــيوعية ,هــو انجيــل  جديــد يبــر 
ــى  ــا ع ــة  ويعلنه ــة الليرالي بالديمقراطي
اهنــا اخلــر الســار الــذي جيــب ان حيتفــى 
بــه ويتبنــى  ألنــه النظــام العاملــي القــادر 
عــى ازالــة الفــوارق بــن  الثقافــات 

والشــعوب املختلفــة 20)3(.
اذا تقيــم هــذه النزعــة االســكتالوجية 
ــا ومهــا عــى انقــاض  عــامل شــبحي  عامل

ــو  ــذاك ، تدع ــي حين ــه وه ــود ل الوج
عــامل   ، القيامــة  بعــد   مــا  عــامل  اىل 
ــان االأ  ــث ال انس ــدي ، حي ــود االب اخلل
ــخ   ــخ اال تاري ــة ، وال تاري ــان  التقني نس
هــذه النزعــة اجلديــدة ، وال  عــامل اال 
ــم  ــذي يوه ــي ، ال ــامل الدوغائ ــذا الع ه
االنســانية  بــان هنــاك عــدوا يقــف بينهــا 
وبــن حياهتــا يف هــذا العــامل  اجلديــد 
ــدو  ــذا الع ــاء ه ــب افن ــذا يتوج ــاين ل الف
ــى يكتمــل مشــهد  ــه , وحت واعــالن هنايت
ــا  هــذا العــامل اجلديــد فانــه يصنــع خطاب
يمثــل  ايديولوجيــة جديــدة، انــه خطاب 
العوملــة هلــذا العــامل املعــومل ، الــذي  بــر 
ــره   ــن خماط ــذر م ــر وح ــه هيدغ بقدوم
ــام   ــفة او مت ــة الفلس ــه هناي ــره ان اذا اعت
ــوت  ــة امل ــا مرحل ــا  وبلوغه امليتافيزيقي
,الــذي كان نتيجتــه  ســيادة  النزعــات 
العلميــة التــي تقــود هــذا العــامل اجلديــد 
التقنــي . لقــد بــدأت  تأخــذ  يف االنتشــار  
نظــرة علميــة انســانية  فاعلــة يف الوســط  
االجتاعــي 21)1( ,والبريــة بصــدد حتول  
ــوالت ،  ــتوى املق ــى مس ــي ع انطولوج
ــو  ــا ه ــان ، ب ــكنى  االنس ــام او س فمق
 ( مدينــة  يعــد  مل  امراطــوري  انســان 
 ( مدينــة  وال  اليونانيــة    ) اللوغــوس 
ــة ( الالهوتيــة والمدينــة الدولــة )  املل
ــام  هــو  ــة ( ان هــذا املق ــة احلديث احلقوقي
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ــا  ــذا جذري ــذ مأخ ــى  ماأخ ــامل ( مت ) الع
انطونيــو  ســاه  كــا  اليــوم  هــو  بــا 
ــامل  ــق ) ع ــارت بح ــال ه ــري  وميش نغ

 .  )2(22  ) االمراطوريــة 
العــامل االمراطــوري  بوصفــه  فهــذا 
ــق  ــو بح ــة ه ــد االمريالي ــا بع ــة م مرحل
صبغــة  عــن  تعبــر   , الشــبكة  العــامل 
التقلــب  والرتحــل اجلــذري  ، فارســت 
ــذي  ــريب  ال ــل الغ ــل العق ــول داخ التح
ــرويب  ــي اهل ــه التفلت ــر طابع ــن بغ ال يؤم
ــه يف  ــن اقامت ــا ع ــكان ، بحث ــن كل م م
ــت  ــن  والالبي ــه الالوط ــون في ــامل يك ع
ــة  ــات وجودي ــى صف ــة  واملنف والالأقام

ــد .  ــانية اجلدي ــام االنس ملق
تكــون  ان  التعــدوا  فاإلمراطوريــة   
شــكال عامليــا جديــدا مــن  الســيادة عــى 
ــز  ــم بالمرك ــاز حك ــو جه ــر ، فه الب
وال اقليــم  والحــدود  وانــه نظــام يؤبــد 
ويقضــم  للقضايــا  الراهــن  الوضــع 
فضــاء العــامل كــرة بعــد اخــرى  وخيلــق 
يف كل مــرة مالمــح العــامل  الــذي يســكنه 
انــه ســلطة حيويــة, شــبح الدمــاء  لكنهــا 
هتــدي عملهــا للســالم ,ســالم دائــم 
وكــوين يقــع خــارج التاريــخ 23)3(,هكــذا  
ــذه  ــل ه ــفي يف ظ ــر الفلس ــد للتفك مل يع
ــلطوية  ــك الس ــة  تل ــوالت املعرفي التح
ــة  ــاريع العدمي ــد املش ــك بي ــراه يمس ، ات

يــرىض  انــه  ام   ، التأويليــة  ,نســختها 
ــد  ــن  اجلدي ــذا الكائ ــة  ه ــلم هبيمن ويس
، الــذي اطلــق حديــث ) النهايــات ، 
البدايــات  ( ، ) هنايــة الفلســفة ، التاريــخ 
ــان  ــان (،  كبي ــات ، االنس ، االيدولوجي
تأســيي عــى تغيــر املشــهد الثقــايف 
ــي  ــد احلداث ــا بع ــي و م ــائد احلداث الس
احلداثــة   او  العوملــة  ثقافــة  وميــالد 
االرتداديــة او الفائقــة أو الســوبر حداثــة 
رصاع  عــن  تعــر  كمفاهيــم  وهــي 
العقــل   مناطــق  داخــل  التأويــالت 
الغــريب ، الــذي يبــدو انــه استســلم 
ــل  ــي  البدي ــبح التقن ــذا الش ــطره ه ليس
املجتمعــات  حيــاة  اكتســح  الــذي   ،
ــا ،  ــا وثقافي ــيا ، واجتاعي ــة سياس الغربي
ــار  ــة واهني ــالس دوغائي ــن اف ــا ع معلن
ــوى  ــن س ــذي مل يك ــايف ال ــه الثق مروع
مــن  بــدءًا  متالحقــة   ايديولوجيــات 
ســلطان املؤسســة الدينيــة ) املســيحية (  ، 
مــرورا باملرحلــة  التنويريــة التــي انشــات 
العلــوم التجريبيــة ، املاديــة ، وصــوال  اىل 
ــلطة  ــوارت س ــث ت ــة  ، حي ــذه املرحل ه
الــذات ، بيولوجيــة كانــت  ، او متعاليــة 
، او غارقــة ، امــام ســلطة االلــة ومنطــق 
وجمتمــع  الســوق  وقانــون  التبــادل  
االســتهالك 24)1( . اذا باتــت احلداثــة بــا 
ــاردة  ــاز ،  مط ــل بامتي ــفة تأوي ــي فلس ه
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يف هــذا املجتمــع اجلديــد ، وان بــدت 
ــة ،  ــة ، فائق ــة أرتدادي ــروع حداث يف م
الن قانــون االســتهالك ومنطــق التبــادل  
هــويف املحصلــة ، وجــه املركزيــة الغربيــة  
ــره او  ــرتد يف تغي ــذي  ال ت ــد ، ال اجلدي
اعــادة جتميلــه كل حــن ، فهــو  ، بمنطــق  
ــت  ــر خرج ــا مغاي ــز ، ايديولوجي التمرك
ــد  ــة لتوك ــاريع  املزامح ــاءة املش ــن عب م
منطــق االحتــكار وســلطة االنســياق 
املعرفيــة التــي  يعيــش يف أرجاءهــا العقل 
او امليتافيزيقيــا التقليديــة التــي تقــف 
وراء كال حتــول ، داعيــة اىل املوثوقيــة 
ــة  ــادي  وأحادي ــى  االح ــة واملعن املطلق
ــدد  ــق الع ــدل منط ــرح ب ــر ، ال التفس
واالختــالف ، والنقــد ، نقــد النقــد ، 
واحلــوار  التســاؤيل ، والفهــم ، والتأويــل 
وقــد  كان اول مــن عــر عــن هــذه 
ــي  ــرض التارخي ــرى  ) امل ــردة او باألح ال
( مــن فالســفة الغــرب ، حســب مطــاوع 
الصفــدي  ، هــو هيغــل حتــت مصطلحــه 
الشــهر  ) شــقاء الوجــدان (, أوالوجــدان 

ــقي  الش
ذلــك ان التاريــخ اصبــح يعنــي ســيطرة 
األحــداث  عــى   للوعــي  مطلقــة 
ــو  ــد ه ــى وحي ــة معن ــا وللعدال وتوجهه
حصائــل  مقياســه  والتقــدم  التقــدم  
التغيــرات املاديــة التــي  تتحقــق  يف جمال 

الصناعــة والعمــل والتنظيــم االجتاعــي  
يف حــن أن لســيطرة التاريــخ هكــذا 
عــى مســرة االنســان و حيتويــه مــن 
ــد  ــاه الوحي ــه االجت ــب ، يوجه كل جان
ــرا او  ــا تفس ــد هل ــي ال جت ــول  الت واملعق
جتســيدا يف خطــاب التقــدم  وانتاجــه 

.)2 (
هنــا جيــب االلتفــات اىل اهــم قضيــة 
االمــر  ويتعلــق    ، الفلســفة  تواجــه 
ــد :  ــامل اجلدي ــذا الع ــل ه ــا داخ بمصره
ــرف   ــا يع ــة اي م ــورة  الرقمي ــامل الص ع
ــي  ــال ب) امليديائ ــا االتص يف تكنولوجي
أو  امليديولوجــي ( حيــث يتــم التواصــل 
بــن البــر عــر نظــام الوســائط  ويشــيع 
او  البدايــات   / النهايــات  حديــث 
ــة التاريــخ  النهايــات / البعديــات :  هناي

ــخ)3(.  ــة التاري ــد هناي ــا بع / م
احلداثــة  بعــد  مــا   / احلداثــة  هنايــة 
/ احلداثــة الفائقــة او بعــد مــا بعــد  
ــوم   ــفة باملفه ــة الفلس ــة 25)4(  هناي احلداث
والقــول  هــي   بــا  اي   ، التقليــدي 
ــود  ــر يف الوج ــا تفك ــر ، ميتافيزيقي هيدغ
 ، للموجــود  تفحصهــا  خــالل   مــن 
ــن  ــد اعل ــفي جدي ــاب فلس ــالد خط مي
الثــورة عــى كل متــام ميتافيزيقــي او 
ــوغ  ــة  وبل ــة احلقيق ــم معانق ــح يزع ص
ــل  ــفة يف ظ ــل ان الفلس ــن 26))4(,ب اليق
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تشــكل  تشــهد   التقنــي  العــامل  هــذا 
عــامل اخــروي اقــل ممــا يوصــف بــه ,انــه 
جتســيد لفكــر كارثــي حــل  هبــذا العــامل 
احلديــث ، حيــث غــدا اخلطاب املشــرتك 
بــن كل  املجــاالت هــو االهنيــار او 
اهنيــار   ( والنهايــة  الســقوط واملــوت 
ــوفيتي ،  ــاد الس ــار االحت ــيوعية  ,اهني الش
ســقوط جــدار برلــن .... ( وكان االمــر  
يتعلــق بقيامــة عــى مســتوى املعرفــة ، او 
باألحــرى القيامــة الرمــز بوصفهــا  ايــاء 
ــث   ــذا احلدي ــأت ، ه ــرى مل ت ــة اخ لقيام
الفلســفة   يف  النهايــة  خطــاب  عــن 
يســميه دريــدا ب ) القيامــة  احلديثــة ( ) 
ــة  ــان ، هناي ــة االنس ــخ ، هناي ــة التاري هناي

الفلســفة (.
ــة  ــد النهائي ــاس تقالي ــع اس ــد وض  وق
هــذه ، حســب دريــدا ، هيغــل  ماركــس 
ــات  ــذه املعطي ــام ه ــر, ام ــه ، هيدغ نيتش
اجلديــدة, مــاذا ســتؤول اليــه مفاهيــم  
اساســية عاشــت عليهــا املجتمعــات 
مثــل  الســنن  االف   منــذ  البريــة 
ــح  ــة ؟ واض ــة والقراب ــوة و االموم االب
العلــم يف املجــاالت  ان  تقــدم  جــدا 
ــانه  ــن ش ــد ادى اوم ــر ، ق ــابقة الذك الس
ان يــؤدي اىل نتائــج تتعــارض مــع القيــم 
االخالقيــة  التــي تكرســت تدرجييــا منــذ 
فجــر التاريــخ البــري ، ويف  مجيــع 

املجتمعــات  ولــدى خمتلــف األديــان  
ــا  والفلســفات بوصفهــا عنــرا جوهري
يف انســانية االنســان  ولعــل ممالــه مغــزى 
ــن  ــأ يف العقدي ــه نش ــدد أن ــذا الص يف ه
العريــن   القــرن  مــن  االخريــن  
مبحــث جديــد هيتــم بالتفكــر الفلســفي 
االخالقيــة  املشــاكل  يف  والقانــوين  
النامجــة عــن االبحــاث والدراســات 
ــا بصفــة خاصــة  املعــارصة  يف البيولوجي
يف فرعهــا املختــص باهلندســية   الوراثيــة  
وعــرف هــذا املبحــث منــذ لــك الوقــت 
باملصطلــح )Bioethique (  الــذي 
اعتمــده القواميــس منــذ ســنة 1982 
ــدور  ــا وي ــا ملموس ــى نجاح ــد الق ، وق
ــه نقــاش لعلــه مــن اهــم نقاشــات  حول
ــرن  ــة الق ــذ هناي ــون من ــفة  والقان الفلس
العرين 27)1( ,ولقــد كان الدافع  العلمي 
اىل تطويــر البحــوث يف علــم البيولوجيــا 
املعــارصة مــن قبــل  ذلــك امــرا انســانيا 
معاجلــة  يف  يتمثــل  وواضحــا  حمــددة 
واالنحرافــات  التشــوهيات  بعــض  
الناجتــة عــن االمــراض الوراثيــة ،  بينــا 
ــه  ــع اجت ــذا الداف ــك ان ه ــد ذل ــر بع يظه
اكثــر  القــرن  احلــادي والعريــن  يف 
 , ذاهتــا  الطبيعــة  بــدور  القيــام  نحــو 
وقــد يفهــم مــن اســلوب اثــارة ملــا 
ــى  ــات  ع ــاكل وانعكاس ــن مش ــم م ينج
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الفكــر الفلســفي نتيجــة مظاهــر التقــدم 
ــاندة  ــو مس ــي  ه ــي والتكنولوج العلم
ــكل  ــة ل ــة املطلق ــة الروماني ــه االدان نزع
ــظ  ــى التحف ــه ال خيف ــه ,فان ــفر عن ــا  اس م
ــذي  ــائم  ال ــلبي واملتش ــم الس ــن التقيي م
هيدجــر   مارتــن  فلســفة  اصدرتــه 
الفلســفة  يف  واصداؤهــا   وتفرعاهتــا 
الفرنســية املعــارصة مثــاًل  عــى احلضــارة 
التقنيــة عندمــا وصفتهــا بأهنــا ) ادارة 
االرادة (  وعمليــة تنمــو وتتناســل لذاهتــا 
ــى  ــمويل  ع ــكل ش ــها بش ــرض نفس وتف
ــزداد  ــة ت ــم فعالي ــك باس ــان وذل االنس
ــدد  ــوم وهت ــد ي ــًا بع ــة  يوم ــا ودق جنون
مســتقبل البريــة. كتــب ســيجموند 
ــد يف ســنة 1938 اي ســنة واحــدة  فروي
 ()2(: عــره  واصفــا  موتــه   قبــل  
ــة  ــديد الغراب ــان ش ــش يف زم ــن نعي نح
ان  وباســتغراب  اصبحنــا  نالحــظ    ،
ــة  ــع النزع ــا  م ــد حتالف ــد عق ــدم  ق التق
اهلمجيــة والربريــة (,وســاق  عــى ذلــك 
ــرتة  ــك الف ــع تل ــن واق ــة م ــة  ناطق امثل
احلرجــة مــن التاريــخ االنســاين  وليســت 
أمثلــة يف احلقيقــة ســوى مقدمــات اذا مــا 
قورنــت  بــا سيشــهده العــامل بعــد ذلــك 
ــة  ــة  الثاني ــرب العاملي ــالت احل ــن وي م
واحلــروب ) اجلديــدة ( التــي تلتهــا . 
امــا األنســان املعــارص الــذي يعيــش 

ــه  ــمح ل ــذي  يس ــة وال ــة الثالث يف االلفي
ــد   ــة فق ــة املقارن ــه بإمكاني ــج جتارب نض
صــار مــن اليســر عليــه ان يصــف امثلــة  
اخــرى اكثــر رعبــا  وفظاعــة عــن ذلــك 
ــي  ــدم العلم ــن التق ــاذ ب ــف الش التحال
والتكنولوجــي  وبــن النزعــة اىل االبــادة 
ــى  ــب ان ال خيف ــامل وجي ــر الش والتدم
بــان التقــدم  العلمــي والتكنولوجــي 
ــفة  ــال فلس ــا يف جم ــمعة  عموم يسء الس
ــن  ــا بع ــه دائ ــر الي ــد نظ ــالق ، ق االخ
عامــال  يعــد  ألنــه  واحليطــة  الريبــة 
ــة  ــن ناحي ــتقرة  م ــق املس ــة احلقائ لزعزع
ــبب  ــرى كان الس ــة اخ ــن ناحي ــه م وألن
ــانية   ــت باإلنس ــة حلق ــوارث  فظيع يف ك
طبيعــة   ولكــن   ، تناســيها  يصعــب 
ــزم  ــة تل ــكالية املطروح ــر يف االش التفك
ــع  ــل  وفهــم  وتوقي ــكان حتلي ــدر االم بق
مــا يمكــن ان حتدثــه معرفــة تتطــور 
ــن ان  ــا يمك ــتمرار اي م ــم  باس وتتعاظ
حيدثــه تقــدم العلــوم  والتكنولوجيــا  
مــن انعكاســات  واثــار عــى  توجهــات 

ــة . ــة الثالث ــفي يف االلفي ــر الفلس الفك
املحور الثالث

الواقع الراهن للتنظر الفلسفي اجلديد
متطلبــات  يف  النظــر  امعــان  بعــد 
ــاع   ــذه االوض ــام ه ــايل وأم ــر احل الع
ــة  ــى حقيق ــوف ع ــم الوق ــات ت واملعطي
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عتيقــة  تبــدو  اضحــت   الفلســفة  أن 
ومتجــاوزة وكأهنــا تنتمــي اىل مرحلــة قد 
ــة تفريــق  ولــت  فهــي ذات طبيعــة نظري
ــة  وتعليمهــا غــر  ــد والعمومي يف التجري
مالئــم  مــع مشــاكل اليــوم وليســت 
ــارشة  ــة ومب ــة ملموس ــة مردودي ــا أي هل
تكــون منطقيــة الصلــة  بمشــاكل احليــاة 

ــة.  اليومي
ــة  ــباب وجيه ــد اس ــكل تأكي ــاك ب وهن
لتفســر هــذا االنطبــاع ولعــل  مــن 
الشــعوب  ان  وضوحــا  اكثرهــا 
ــن  ــة  م ــة الراهن ــات يف املرحل واملجتمع
يف  وجــدت  وحيثــا  البريــة  تاريــخ 
ــدأت  تشــعر وتعنــي  انحــاء املعمــورة  ب
بــان وضعيتهــا احلــارضة ومســتقبلها 
ــك  ــي و كذل ــدم التكنلوج ــط بالتق مرتب
التقنــي والتمكــن  مــن االســتفادة منهــا 
ــادل او  ــوم ان جي ــه الي ــن بأمكان 28)1( ,وم

يتجاهــل  ان حــال الفلســفة  مل يتغــر 
كثــرا وانــه  اليــزال يف هــذه االيــام كــا 
كان عليــه حتــى  منتصــف العقد الســابع 
مــن القــرن العريــن  عــى االقــل ,لقــد  
ــارات   ــدارس والتي ــب وامل ــت املذاه كان
ــا  ــا  وعطائه ــفية يف ذروة  حيويته الفلس
 : وتتصــارع  وتتســاجل  وتتناظــر 
الفونولوجيــا  والوجوديــة  والشــخصانية 
يف مواجهــة  املاركســية  ، واملاركســية  يف 

ــة  ــة والوجودي ــة املنطق ــة الوضعي مواجه
يف  املنطقيــة  والوضعيــة  والبنيويــة  
 ) امليتافيزيقيــة     ( املذاهــب  مراجعــة  
ــة   ــة يف مواجه ــفة البنيوي ــة  والفلس قاطب
الوجوديــة  املاركســية معــا  ، والقــرارات 
ــه  ــة تتواج ــية والفردي ــدة للاركس اجلدي
الســاحة  وان  بينهــا  فيــا  وتتنافــس 
بــروز  كذلــك  شــاهدت  الثقافيــة  
ــفة  ــر للفلس ــدة الفك ــة اعم ــرة هيمن ظاه
ــار مثــل ليفــي ســرتاوس   املعــارصة الكب
ــر...  ــدا والتوس ــو ودري ــيل فوك ، وميش
اســاتذة  هــؤالء  اغلــب   ,وكان  الــخ 
مرموقــن ينتمــون اىل اجلامعــات امــا 
اليــوم  فيمكــن مالحظــة الفلســفة وهــي 
تنكمــش عــى نفســها وتغــدو  ميالــة اىل 
الــرتوي واحلــذر والفالســفة الكبــار 
ــودون ان  ــو االخري ــدا تل ــون  واح خيتف
ــي  ــة  وه ــفة اجلامعي ــوا ، والفلس يعوض
ان  ليبــدوا  حتــى  وترتاجــع  تنحــرس 
ــار  ــو االقتص ــات ه ــايس ب ــا االس مهه
ــخ الفلســفة القديمــة   عــى تدريــس تاري
بصفــة  منهــا  واحلديثــة  والوســيطة 
الصــالت  ابتــدأت   وهكــذا  خاصــة 
ــم  ــة تنفص ــاة الثقافي ــا باحلي ــي تربطه الت
عراهــا تدرجييــا  واصبــح الفيلســوف  
ــة  ــون اجلامع ــل  يف ان تك ــكك بالفع يتش
ــوارت  ــد ت ــي . لق ــه الطبيع ــي  مكان ه
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ــرى  ــفية ك ــب فلس ــار مذاه ــن االنظ ع
انظمــة  واهنــارت  تتفــكك  وباتــت 
ــت   ــا كان ــة اهن ــرتة طويل ــدت  ولف اعتق
ترفاهتــا   وبــرزت  احلقيقــة  متلــك 
وقرارهتــا بنــاء عــى ذلــك  واصبــح مــن 
ــاع  ــب اتس ــن كث ــة ع ــهولة املالحظ الس
ظاهــرة الرتاجــع  الكبــرة لألشــكال 
التقليديــة التــي ظهــرت عليهــا الفلســفة 
ــة  ــرب العاملي ــة احل ــذ هناي ــة ( من ) املتزن
الفلســفية  املســائل   ام  كــا   ، الثانيــة 
ــد  ــذي يم ــع ال ــت املنب ــي ظل ــرة الت الك
الفكــر الفلســفي  باحليويــة منــذ العــر 
اليونــاين اصبحــت موضــع تشــكيك  
مــن  طــرف  عــدد كبــر مــن الفالســفة 
انفســهم حتــى  انــه مل يعــد ممــا يثــر  
االســتغراب اليــوم ان يســمع الطالــب يف 
قســم الفلســفة يف جــل  جامعــات العــامل 
يؤكــد بــان مهمــة الفلســفة ليســت هــي 
ــة  ــاكل امليتافيزيقي ــول  للمش ــاد احلل اجي
افالطــون  منــذ  املطروحــة  الكــرى 
باألحــرى  اضحــى  دورهــا   ان  بــل 
ــع  ــض مجي ــدم وتقوي ــك وه ــو تفكي ه
ــا  ــا 29)1( . ك ــي تصدرعنه ــام الت االوه
ــا هــو  انتهــى دور االنســان املؤنســن ، ب
ليفســح  امليتافيزيقيــا  فلســفة   انســان 
ــد ، ليــس انســان  املجــال لالنســان جدي
احلداثــة ) مــوت االنســان عنــد فوكــو ( 

والأنســان مــا بعــد احلداثــة الــذي يعمل 
عــى ارساف طاقاتــه وتدمــر انســانية  
ليبلــغ اقــى ممكــن فيــه فيســتنفذه ، بــل 
ــان  ــة  ,االنس ــة الفائق ــان احلداث ــه انس ان
بحثــا  لذاتيتــه  تنكــر  الــذي  املعــومل 
عــن الكونيــة عــر  نظــام الوســائط 
، انســان تائــه تتلقفــه التقنيــة احيانــا 
انســان   : اخــرى  والبيولوجيااحايــن 
ــة  ــا العصبي ــان اخلالي ــي ، او انس بيوتقن
ــاخ  ــرة االستنس ــدو االن يف ظاه ــا  يب ك

اواطفــال االنابيــب . 
ان االنســان الــذي تقلــب كموضــوع 
متعاليــة  ذاتيــة  بوصفــه  اي  فلســفي 
عارفــة ، مفكــرة, هــو اليــوم وراثــي 
ــى  ــم ع ــر هدفه ــان  االخ ــذ االنس فه
ــة وليســت   ــه جينيــوم و خريطــة وراثي ان
ذاتيــا متعاليــة انــه ميــالد جديد لإلنســان 
ــه  ــوري بوصف ــان االمراط االخراالنس
ــك  ــس هنال ــابقة  ولي ــة الس جتاوزاملرحل
اقــوى حجــة عــى الطابــع االمراطــوري 
لإلنســان  االخــر مثــل طابعــه الوراثــي 
ســوى  ليــس   انــه   : واأليكولوجــي 
سلســلة مــن الكروموســومات نجحــت 
يف املجتمــع  والعمــل يف افــق متواليــة 
التــي  واملســاحات   االماكــن  مــن 
اصبــح  ولقــد  الحــد  وطنــا  ليســت 
ــت  ــا يبح ــا  نووي ــأة محض ــان فج االنس
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ــي  ــا الت ــاض  يف البقاي ــت االنق ــه حت عن
خلفتهــا احلــروب اإلمراطوريــة وليــس 
رد االنســان اىل جمــرد محــض نــووي  
ــن  ــه كائ ــي بان ــرتاض النهائ ــوى االف س
امراطــوري يف  معنــى انــه حيــوان اريض  
ــة او   ــة او الثقافي ــه  العرقي ــت صفات ليس
العقديــة غــر اعــراض مؤقتــه وســطحية 

ــه1(. ــه هويت ــرتض ان ــا يف ــى م ع
انــه بعبــارة اخــرى ، اعــالن عــن مــوت 
ــه  االنســان ككائــن تارخيــي  اســس وعي
ــا   ــوال وتقلب ــخ حت ــداث التاري ــل اح داخ
مــايض   ال  بيولوجــي  كائــن  وميــالد 
ــة   ــن االن  واللحظ ــل ، كائ ــه وال اص ل
يعمــل لصالــح املــادي واالقتصــادي  
بــدل الروحــي   واالنســاين  كائن يســعى 
اىل ان يكــون نجــا حيتفــى بنموذجــه 
النجومــي ولــو عــى حســاب اجلميــل او 
الفنــي  وكأنــه اعــالن عــن مــوت املثقف 
النجومــي  وهنايــة الثقافــة ، أو قــل ثقافــة  
الصــورة بديــال عــن  الثقافــة الكتابيــة اذ 
بإمــكان املــرء ان يشــاهد اي صــورة دون 
ــياقات  ــاج اىل س ــة وال حيت ــة اىل لغ حاج
ثقافيــة وال  فكريــة  كــي يفهــم الصــورة .
ــات التأويــل احلــر   وهــذا اطلــق  امكاني
مثلــا وســع دوائــر االســتقبال  وســاوى 
بــن النــاس يف ذلــك  وتراجعــت النخبــة 
معهــا  لعلهــا  ســقطت, وســقطت  او 

ورموزاملثقفــن  التقليديــة  الوصايــة 
التقليديــن الذيــن كانــون  حيتكــرون 
احلــق يف التأويــل  وانتــاج الــدالالت 
ــن  ــة يف زم ــن الرمزي ــال م 30)2( ,فاالنتق

ــة  اىل النجوميــة يف عــامل الصــورة  الكتابي
ــا  ــا  مثقف ــان ، ايض ــوت االنس ــى م اقت
وفــردا ، الن النجــم ال يقصــد بــه الفــرد 
ــات  ــن املواصف ــة  م ــو جمموع ــا ه وان
الفنيــة والثقافيــة  لــدور يمثلــه نجــم 
او نجمــة ال  بقدرهتــا الذاتيــة احلــرة 
اي  قــدرة  حســب  ولكــن  املســتقبلية 
منهــا يف متثيــل هــذه الصفــا ت واذا 
ــل  ــه ليح ــم  ازاحت ــدرات تت ــذه الق فبه
حملــه نجــم جديــد 31)3( . فالثقافــة  هنــا 
، اذا  والقــول للغدامــي ال تلغــي الرمــز 
القديــم لتصنــع مكانــه نجــا رمزيــا 
ــن  ــرد م ــي دور الف ــا تلغ ــدا ولكنه جدي
ــا  ــة هل ــة ثقافي ــه منظوم ــل حمل ــه وحت اصل
طابــع نجومــي نموذجــي وخطــي يف  
أن واحــد وهــي كمثــل كتلــة ثقافيــة 
ــث  ــة تبح ــة  وجتاري ــات فني ذات مواصف
دومــا عــن رقــم يمثلهــا  ويــؤدي الــدور 
ــام  ــه برطــه الت ــه ويؤدون الذيــن يمثلون
بأنــه  ، يوصــف  32)4(. وامليديولوجيــا 

ختصصــا مســتحدثا  كــا يزعــم دوب 
راي ال يــدرس  العالقــات بــن الــروط 
تعــد  االفــكار,  وانتشــار  االتصاليــة 
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ــه  ــتقيم ب ــذي يس ــي ال ــاس املرجع االس
حــال هــذا العــامل التقنــي ، اذااصبــح مــن 
الــرضوري اكثــر مــن اي ووقــت مــى 
االلتفــات اىل البعــد امليديولوجــي الــذي  
ــه  ــل ان ــاب ب ــالتحليل اخلط ــدو اساس يب
ال يمكــن للخطــاب  ان ينتــر بعيــدا 
 .)1(33 الوســائطي  النظــام  هــذا  عــن 
فقــوة الفكــرة وفــق هــذا التصورتكمــن 
يف مــدى وجاهتهــا وقدرهتــا املرتبطــة  
بقــوة ماديــة ومؤسســاتية  جتعــل للــكالم 
حضــور  قــوة  أو  ســلطة  الفكــرة  أو 
ــل يف  ــان  فالتواص ــن  ذات ش ــو مل تك ول
ــض  ــرا يف بع ــد منح ــامل  مل يع ــذا الع ه
الرمــوز  والعالقــات  والســيا اللغــة  
لتبليــغ املعنــى ولكــن وفــق التبــادل 
داخــل اجلاعــة  التواصليــة , فــان الزمــن 
املعــارص انتــج اناطــه اخلاصــة  للتواصل  
ــى  ــة ع ــة  التقني ــت العقالني ــث عمل حي
ــكل  ــة  بش ــة واالزمن ــم يف االمكن التحك
هائــل واصبــح  ســلوك االنســان الناتــج 
عــن هــذه االنــاط التواصليــة تابعــا  
لشــبكات معقــدة توجههــا فئــات حمــددة 
ضمــن توازنــات النظــام  واولويــات 
ــمى  ــا يس ــأن م ــم ف ــن ث ــاره . وم اختي
ــا دور  ــت  هل ــل اصبح ــائط التواص بوس
ســلوك  يف  ومؤثــر  كاســح  وجــدوى 
اهنــا  .لدرجــة   واجلاعــات  االفــراد 

ماأســاه  املجتمــع  داخــل   ، خلقــت 
هربــرت ماركــوز  يف اخلطــاب القلــق 
34)2(. فــكأن ماركــوز ادرك اخلطــر الذي 

ــذا  ــل ه ــردن  داخ ــان املف ــط باإلنس حيي
املجتمــع التقنــي ، فالتواصــل املزعــوم ال 
يعــر يف احلقيقــة  االعــن هيمنــة نمــوذج 
احــادي للمؤسســة , اوالســلطة التــي  
بيدهــا توجيــه رغبــات النــاس وتكريــس 
ثقافــة توحيــد االذواق  واالختبــارات يف 
ــر االشــارة  ــذا ع ــاط العيــش ، كل ه ان
املصــورة الزائفــة التــي تؤســس كنموذج 
للتاهــي الــذي يــارس االغــواء لعــرض 
ــره . ان  ــات  غ ــاء منتج ــه والغ منتجات
ــا  ــق نوع ــائطي  خل ــام الوس ــذا النظ ه
مــن الصدمــة الثقافيــة ازمــت كثــرا مــن 
ــن  ــة يمك ــات لدرج ــاذج  واملرجعي الن
ــل  يف  ــة والتواص ــة  اللغ ــول ان ازم الق
 ، العمــق  يف   ، هــي  الراهــن  الزمــن 
ازمــة الكائــن البــري  يف نظرتــه لذاتــه 
ولألخريــن ويف تعاملــه  مــع الواقــع 
ومــع  حتــوالت املعنــى ان التواصــل 
باعتبــاره حالــة تفاعليــه  جتمــع بــن 
ــح  ــن ان يصب ــة ، يمك ــا ادارة وغاي كوهن
ــه  ــوم ب ــرتض  ان يق ــا يف ــام م ــق ام عائ
ــرد  ــى الف ــم  ع ــائط حتك ــدو وس او يغ
التكنولوجيــا  ان  بمعنــى   , باالنعــزال 
التواصــل  وســائط  يف  املســتخدمة 
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ــة  ــة امليتافيزيقي ــاوزت الثنائي ــة  جت احلديث
بــن الشــكل واملضمــون  أو بــن النــص 
ــرة  ــا ختلــق يف كل م ــث اهن واالدارة ، حي
ــتمرار  ــف باس ــًا خيتل ــيئا ، حميط ــيئا فش ش
ــق  ــروز منط ــع ب ــابقه 35)3( .و م ــن س ع
يعــرف  مــا  أو   ( الشــاملة  الليراليــة 
ــف  ــي حتــاول توظي ــة (  والت بالنيوليرالي
ــم هــذا النمــوذج  منظومــة العــامل وتعمي
االنســاين  االهتــام  صــار  كونيــا  
يركــز عــى منطــق الســوق والتقنيــة  
والعالقــات املمكنــة ، ممــا ســينعكس 
ــي  ــم الت ــتوى  املفاهي ــى مس ــة ع ال حمال
ــن  ــم م ــامل ويفه ــان الع ــا االنس ــم هب يفه
ــامل  ــذا الع ــن ه ــه م ــا  موقع ــا ايض خالهل
ــط   ــر تنمي ــة ع ــث ان ارادة اهليمن ، بحي
االســتهالك   دائــرة  وتوســيع  العــامل 
ــايل   ــوذج الرأس ــتعادة النم ــادي الس امل
بقــوة ســينعكس  عــى طريقــة التعاطــي 
مــع مكونــات احلضــارة املعــارصة , لقــد 
ــه الفكــر الغــريب اىل هــذه االشــكالية  تنب
ــة  ــوات املنادي ــت  االص ــرا  ، وتعال أخ
ــي   ــر االخالق ــتعادة الضم ــاح الس باحل
ــانية   ــر انس ــح اكث ــى تصب ــة حت للحداث
انتــرت  للمعرفــة  وهــي نــداءات  
ــاين   ــرتم  التفكراالنس ــي حت ــة الت التأملي
ومتجدهــا عــى حســاب املعرفــة  التقنيــة 
ــه  ــان  وخيال ــاس االنس ــس انف ــي حتب الت

يف ارقــام ومعــادالت  حســابية  بــال روح 
، كــا اهنــا انتــرت  للهيمنــة االنســانية 
ــة   ــة االداتي ــال العقلن ــن عق ــررة م املتح
ــروح   ــدة لل ــتهالكية الفاق ــة االس القاتل

ــى .  واملعن
ادبيــات  حتتــرض  االطــار  هــذا  ويف 
ــدز  ــون راول ــاس  وج ــا برم ــن ه يورغ
، وهانــس يونــاس ، وجــاك ايلــول، 
بوبــر وكافــن  توريــن  وكارل  واالن 
رايــي وغرهــا مــن االدبيــات  الفلســفية  
ــو  ــاين  نح ــي االنس ــتثر الوع ــي تس الت
ــي  ــة ، وه ــكالية  القديم ــام باإلش االهت
ــود   ــتئنافية للجه ــود اس ــاوالت وجه حم
ــل  ــل العق ــل حتوي ــن اج ــذل م ــي تب الت
ــالوة  ــدة ,ع ــرة جدي ــو طف ــدي نح النق
ــة  ــرى الفت ــمة  اخ ــة س ــك ثم ــى ذل ع
ــذي  ــة  ال ــب العقالني ــاه : ان مطل لالنتب
كان  مــن قبــل مــن االولويــات الفلســفية 
ــر  ــبب تكاث ــددا  بس ــوم  مه ــح الي اصب
ــة  ــكية والظالمي ــات الش ــار النزع وانتش
ــذي  ــرص ال ــل احل ــد تضائ ــة  فق املتطرف
كانــت تبديــه جــل الفلســفات  الســابقة 
عــى تبنــي النزعــة العقالنيــة وعــى 
ــوم  ــن العل ــا يســتجد  يف ميادي متابعــة  م
، وعــى االســتلهام منهــا ومــن مناهجهــا  
,واليــوم يمكــن مالحظــة  تراجعــه حتــى 
ليبــدو للعيــان ان العقــل  والعقالنيــة 
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قــد اصبحــا بالفعــل مهدديــن بفعــل 
جتــدد وانتشــار  االجتاهــات الالعقالنيــة 
الصوفيــة   او  الدينيــة  االصــول  ذات 
التفكيكيــة  الفلســفة  او  الفوضويــة  أو 
. ولعــل هــذه الظاهــرة  هــي نتيجــة 
ــات   ــات واملنظوم ــار التقني ــرى الهني اخ
شــهدها  التــي  الكــرى   الفلســفية 

ــن .  ــر الراه الع
ويف هــذا املنــاخ الفكري يمكــن مالحظة 
تيــارات متميــزة  يف الفكــر الفلســفي 
املعــارص ، تعنــى  بالفلســفة التــي تدعــو 
ــل  ــم مث اىل التخــي عــن التفكــر بمفاهي
ــى  ــل واملعن ــي  والعق ــذات والوع : )ال
ونشــات    ,)... والتاريــخ  واحلريــة  
موضوعــات جديــدة للتفكــر الفلســفي 
ــن  ــة م ــكال حديث ــايل  اش ــرت بالت وظه
ــل يف   ــن قب ــودة  م ــن معه ــاب مل تك اخلط
تقاليــد الفلســفة ، ومــن ســاهتا اهنــا متيل 
اكثــر اىل  التعبــر عــن خطابــات جديدة مل 
تكــن واضحــة  يف  فكــر العقــود املاضيــة 
ــالل  ــن  خ ــد م ــفة مل تع ــدا ان الفلس . وب
تلــك اخلطابــات اجلديــدة مســؤولة عــن 
ــاين  ــل االنس ــه العق ــا يوج ــر يف  م التفك
او مــا يؤســس للمعرفــة وتوجهاهتــا  
وســاد االعتقــاد بــان مهمتهــا اصبحــت 
تقتــر بالدرجــة  االوىل عــى رضورة 
ــكل  ــم ول ــال وللوه ــار للخي رد االعتب

مــا  كان العقــل الفلســفي مــن قبــل 
بــكل  االشــادة  اي   , وينبــذه  يقصيــه 
ومتعــددة  وخمتلــف  ماهوالعقــالين 

ــي . ــاذ وموضوع ــش وش ومهم
املحور الرابع

رؤية مستقبلية للفكر الفلسفي يف 
االلفية الثالثة 

ــة  ــة التالي ــتخالص احلقيق ــم اس ــد ت لق
مــن تاريخ الفكــر الفلســفي : ان  انتشــار 
والالعقالنيــة  الشــكية   التنوعــات 
ــة  يقــوى عندمــا تكــون املثــل  االجتاعي
القديمــة اخــذه يف االهتــزاز  يف حــن ان 
املثــل اجلديــدة مل  تنجــح  بعــد يف فــرض 
هــذه  امــارات  ان  والشــك  نفســها 
احلقيقــة  باديــة عــى الواقــع الراهــن  
ــتراف   ــوز االس ــل جي ــر فه ــذا الع هل
ــفة يف  ــة الفلس ــك ان مهم ــن وراء  ذل م
املســتقبل  القريــب ســتكون  شــبيههة 
ــارة  ــوار . وبعب ــا يف عــر االن بمهمته
اخــرى هــل ستســتعيد  الفلســفة  يف 
التنويــري  دورهــا  الثالثــة  االلفيــة 
ويغــدو  الــراع  الفكــري كــا كان 
عليــه يف عــر االنوار؟العقــل ضــد  
النزعــات  الظالميــة والالعقالنيــة ، مــع 
ــد وحتيــن  ــه احلــال مــن  جتدي مــا يقتضي
ملعــاين العقــل الالعقالنيــة ؟ ذلــك مــاال  
ــتقبل  ــن بمس ــن املهتم ــر م ــتبعده كث يس
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ان  املألــوف  .ومــن   )1(36 الفلســفة 
ــول   ــاش والتح ــرتة االنك ــفة يف ف الفلس
غالبًامــا تشــكتي بأهنــا اصبحت  مهمشــة  
ــل ،  ــت  بالفع ــد تضاءل ــا ق ــأن امهيته وب
ــم   ــأزم حيت ــف مت ــدو يف موق ــك تغ ولذل
ــدة  ــة جدي ــن  أدل ــث ع ــا  ان تبح عليه
ويســود  وجودهــا  مروعيــة  لتريــر 
االعتقــاد  ان مــن بــن الدالئــل  اجلديــدة  
ــة  ــا ان احلاج ــة  هل ــت متاح ــي اصبح الت
ــالل  ــن خ ــاهم م ــا ألن تس ــة  اليه املاس
ــداد  ــفي يف االع ــم الفلس ــج التعلي برام
والتحضــر  للحيــاة يف العــامل احلــايل 
التغيرالرسيــع   يطبعــه  الــذي  للبــر 
ــوم  ــايف وتق ــا الثق ــارس دوره اي ألن مت
ملســاعدة  العــر   مشــاكل  بتحليــل 

ــا .  ــى  فهمه ــن ع املواطن
وهنــاك مــؤرشات حاليــة كثــرة تــويص 
لعالقــة  جديــدًا  انبعاثــا  هنــاك  بــأن 
هــذا  خــالل  يف  بالسياســة  الفلســفة 
هــذا  جتليــا  اكثرهــا  ولعــل   ، القــرن 
عــن  للخطــاب  الكبــر  االنتعــاش 
تعليــم  كان  فــاذا   . االنســان  حقــوق 
حــد  اىل  زودالبريــة  قــد  الفلســفة 
االن بمجموعــة  مــن الــرؤى  العامــة 
ــن  ــاة وع ــن احلي ــر ع ــا الب ــي كوهن الت
ــم ،  ــا بينه ــات في ــن  العالق ــامل وع الع
كــا امدهتــا بمعلومــات ثقافيــة غنيــة  

وكذلــك بمعطيــات تارخييــة، فــان  كثــرا 
مــن املهتمــن بالتنظــر  الفلســفي يف هــذا 
ــاروا  ــا وص ــر طموح ــدوا اكث ــامل غ الع
ميالــن اىل  االقتنــاع بــان مــن املمكــن ان 
ــال   ــا ، فض ــفة ايض ــم الفلس ــون لتعلي يك
غــن قضايــاه الســابقة عالقــة وثيقــة 
ــة بحيــث  يمكــن ان  ــة الديمقراطي بقضي

يدعمهــا ويدافــع عنهــا .
ــة  ــة االوىل ان العالق ــدو للوهل ــا يب ورب
بــن الفلســفة والديمقراطيــة ليســت 
ــاص  ــون خ ــا مضم ــس هل ــة ولي واضح
متميــز وثابــت  وإلغرابــه يف االمــر فــان 
ــفية  ــألة ) الفلس ــام مس ــًا ام ــة حق البري
ــائل  ــن املس ــد م ــد وال تع ــة العه (  حديث
الفلســفية الكالســيكية  بــل ومل يكــن 

ــل 37)2( . ــن قب ــا م ــاد طرحه ــن املعت م
 ولقــد نظــر دائــا  اىل العالقــة  بــن 
الفلســفة والسياســة بنــوع مــن التوجــس 
ــية  ــفة السياس ــن الفلس ــة , ومل تك واحليط
عامــة  بصفــة  االن  حتــى  حتظــى  ،أن 
يف التعليــم الفلســفي  ســوى باهتــام 
التفكــر  ان  القــول  ويصــح  ضئيــل, 
هــو  الديمقراطيــة  التقاليــد  قيــم  يف  
النزعــة  بأســس  يمكــن تســميته  مــا 
احلريــات   مثــل  اجلديــدة  االنســانية 
ــة  ــان والتعددي ــوق  االنس ــة وحق العام
وحــق االختــالف والتســامح  والتحــاور  
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السياســية   واحليــاة   ، الثقافــات   بــن 
ــا  ــون  غائب ــكاد يك ــدة ي ــة اجلدي الدولي
ــورا  ــل حمص ــذي ظ ــم ال ــذا التعلي يف ه
ــات  ــار موضوع ــة يف  اط ــرتة طويل ولف
ــن  ــام ، ويف احس ــع ع ــة ذات طاب اخالقي
ــي  ــزام االخالق ــرة االلت ــوال يف فك االح
ــه   ــذي اقرتحت ــوذج ال ــور النم ــن منظ م
ــن  ــرن العري ــن الق ــات م يف االربعيني
ــول  ــون ب ــن ج ــة  ع ــفة الوجودي الفلس

ســارتر .
امــا اليــوم ويف القــرن احلــادي والعرين 
، اصبــح واضحــا ان  االهتــام الــذي 
اصبــح التعليــم  الفلســفي عــى املســتوى 
العاملــي  يوليــه  للمســائل السياســية  
وبصفــة خاصــة ملســالة الديمقراطيــة  
وحقــوق االنســان  قــد تزايــد كثــرا 
ــي  ــا يعن ــل م ــن قب ــه م ــا كان علي ــى م ع
ان مضمــون النزعــة االنســانية قــد تزايــد 
كثــرا عــى مــا كان عليــه مــن قبــل  ممــا 
يعنــي  ان مضمــون النزعــة االنســانية 
أصبــح يعتنــي بعنــارص جديــدة سياســية 
واجتاعيــة بفضــل تقــدم الوعــي البري 
ــن  ــره م ــم يوف ــح العل ــا اصب ــل م وبفض
ــة وممــا يعــزز التوجــه  إمكانيــات للبري
ــة   ــفية العاملي ــرات الفلس ــب املؤمت ان اغل
التــي انعقــدت يف الفــرتات االخــرة 
مل تكــن مــرتددة  اطالقــا يف اخلــوض 

ــر  ــارشة يف السياســة ، وممــا هــو  جدي مب
االفــكار  الســياق  هــذا  يف  بالذكــر 
ــا  ــة م ــن  مجل ــت م ــي كان ــة ، الت التالي
ــك  ــد تل ــي ألح ــان اخلتام ــه البي تضمن
ان جمتمعاتنــا حتتــاج  املؤمتــرات مــن  
اىل ثقافــة سياســية  جديــدة اذا كانــت 
ــاج  ــا حتت ــال ، ك ــن فع ــب يف تضام ترغ
التقــدم  مفهــوم  حتديــد  اعــادة   اىل  
واىل  اخلاصــة   واحلقــوق  االجتاعــي 
مراجعــة التاريــخ احلديــث للبريــة مــن 
اجــل  تفــادي الوقــوع  يف نفــس اخطــاء 
ــة  ــم بثقاف ــذي اتس ــن  ال ــرن العري الق
احلــروب 38)*( ويمكــن االفــرتاض ان 
احلــادي   القــرن  يف  الفلســفي  الفكــر 
يمكــن  مــا  اىل  وبالنظــر  والعريــن  
ــه يف  ــه وتوجيهات ــن رشوط ــتقراؤه م اس
الفــرتات  الســابقة  ، ســيكون اقــرب اىل 
ــاط بالسياســة واكثــر اســتعدادا  االرتب
ــة ،  ــادئ الديمقراطي ــم ومب ــام بقي لالهت
وذلــك ألنــه  ســيكون مؤهــاًل لتعليمهــا 
ونقلهــا واملســامهة بواســطتها  يف تكويــن 
وتربيــة املواطــن . كيــف الواملطلــب 
ــن   ــا يمك ــرًا  مل ــًا نظ ــزا وملح قدغداعزي
عديــدة   انحــاء  يف  اليــوم  مشــاهدته 
ــة  ــر الكراهي ــن نمولظواه ــامل م ــن الع م
والتطــرف ، ومــن  انتشــار ألشــكال 
وانتهــاك  العامــة  باحلريــات  املــس 
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ــى  ــوء حت ــل واللج ــان  ب ــوق االنس حلق
هــذه  اضحــت  ,لقــد  االغتيــاالت  اىل 
الظواهرحتتــل حيــزا هامــا يف الفضــاء 
ــن  ــر م ــذا  الع ــة يف ه ــي للبري اليوم

الصحــف ونــرات االخبــار . 
ــر  ــرك الفك ــي حت ــادئ الت ــت املب ومادام
الســيايس ال تظــل هــي  عينهــا عــر 
االنســانية  واملالبســات  الظــروف  كل 
مــن  الن   ، والتارخييــة  واالجتاعيــة  
اقــل   أنــه  الســيايس  االمــر  طبيعــة 
ــات  ــا للتقيي ــانية خضوع ــول االنس احلق
يســتبعد  ,وال  النهائيــة  ولألحــكام 
ــية يف  ــفة السياس ــل الفلس ــون بحق املهتم
املســتقبل  ان تطــرا عــى مبدأالديمقراطية  
نفســه تغــرات يمكــن  أن متــس جوهــره 
ومسلســل تطبيقــه ، وبصفــة خاصــة  
يف الــدول  ذات التقاليــد الديمقراطيــة 
العرقيــة التــي قــد تكتشــف مثــال امهيــة  
بعدمافضلــت  املبــارشة  الديمقراطيــة 
ــا  ــة أم ــة  التمثيلي ــد االن الديمقراطي حل
ــن  ــزال هتيم ــي الت ــامل الت ــق  الع يف مناط
فيهــا الثقافــة  املقدســة للســلطة ، أو 
االوىل   االرهاصــات  تعــرف  مل  التــي 
ببــط  ســيتحقق  فيهــا   للديمقراطيــة  
ولكــن الدالئــل احلاليــة جتيزالقــول بــان 
معطيــات الفــرتة املقبلــة مــن القــرن 
احلــايل لــن تســمح  هبــا ابدًابالرتاجــع اىل 

الــوراء, حقــا إن غيــاب ايدلوجيــا كــرى 
كانــت حتــى االمــس القريــب حتفــز  
العزائــم  وتشــحذها ، وتعثــر ) مســتقبل 
ــل  ــوي املي ــأنه  ان يق ــن ش ــة ( م البري
مــن  بالتــايل   ويضعــف  االمتثــال  اىل 
امكانيــات  الفلســفة للدعــوى اىل الثــورة 
ــى  ــا  ع ــات مفروض ــه ب ــرد ألن أو التم
ــرة   ــة  مغاي ــر بطريق ــوف ان يفك الفيلس
ملــا تعــوده مــن قبــل  وطيلــة عقــود 
مــن الســنن ولكــن  ال يمكــن أن يعتــر 
غيــاب  تلــك األيدولوجيــات دليــاًل 
كافيــًا عــى مصداقيــة فكــرة ) هنايــة  
االيديولوجيــا( ) رغــم مــا تتســم بــه مــن 

ــراء .  ــة وإغ جاذبي
ــا  ــا  وصفه ــق  وك ــا يف العم وااليدلوجي
ــوي  ــل ل ــوف الراح ــق الفيلس ــن ح ع
التوســر ) خالــدة ( ولــن تتوقــف او 
تنتهــي يف عــر معــن  وكل مــا يف االمــر 
ــى  ــتمرار فع ــدد باس ــو اىل التج ــا تنح اهن
ــوارت   ــا ت ــل اهن ــي قي ــك الت ــاض  تل انق
الســنوات   يف  ظهــرت   مــا  رسعــان 
ــدة  ــات جدي ــة ايدولوجي ــة  املاضي القريب
ــا  ــة ذاع صيته ــات  جذاب ــغ نظري يف صي
املثــال   ســبيل  فعــى  فائقــة  برسعــة 
اجلديــد  العاملــي  النظــام  نظريــات 
الفكــر  هيمنــة   و  التاريــخ   وهنايــة 
احلضــارات  رصاع  وهيمنــة  االوحــد 
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ــذه  ــض ه ــاح لبع ــح اال تت ــن املرج وم
النظريــات حتــى فرصةالعبــور اىل القــرن  
ــرون (  ــادي والع ــرن احل ــايل ) الق احل
نظــرا لترسعهــا  وهتافتهــا  ,فهــل اســتفاد 
ــو يف  ــفي  ، وه ــر الفلس ــتفيد الفك ويس
بدايــات القــرن  احلــادي والعــرون 
مــن دروس وعــر وحتــى ال يقــال  مــن  
اخطــاء القــرن العرين  ، فيصبح فلســفة 
مالبســات الواقــع اجلديــد الــذي يشــهد 
كــون عالقــة االنســان مــع حميطــة ومــع 
الرفــض  بــدأت تعــرف حتــوال جذريــا ، 
ــق  والــذي ســيتم  برسعــة  افــول  احلقائ
والقيــم وتراجــع اوهــام  املثقفــن  ،  
ــوف يف  ــة الفيلس ــول ان مهن ــن الق ويمك
ــد   ــة للتقلي ــى مواصل ــن تبق ــتقبل  ل املس
ــث  ــتمرار  يف البح ــقراطي  اي االس الس
التأمــل   احلقيقــة عــن طريــق   عــن  
واحلــوار وطــرح االســئلة  ، ويمكــن 
باألحــرى   ســتكون  اهنــا  االعتقــاد 
حمــاوالت انجــاز  البحــث  العلمــي عــى 
ــوال   ــى اح ــا ع ــي واثاره ــد العامل الصعي
لغايــة  وذلــك   ، البريــة  الوضعيــة  
ــة  ــم حديث ــاء مفاهي ــة وانش ــبه بصياغ اش
ــم  ــة بقي ــر والتوعي ــامهة  يف التنوي للمس

ــدة . ــانية اجلدي ــة االنس احلكم
ويمكــن القــول ان لــكل عــر حكمتــه 
ــي  ــر الت ــات النظ ــض وجه ــاك بع ، وهن

التعدديــة   ان  فرضيــة  عــى  تراهــن  
ــمة   ــتكون الس ــي س ــي الت ــبية ه والنس
احلــادي  القــرن   لثقافــة  االساســية 
والعريــن ، عــى االقــل للعقــود االوىل  

ــه .  من
العاملــي  التقــي  الشــبح  هــذا  كان  اذا 
وضــم  العــامل  اكتســح  قــد  املتعــدد 
يف  والــركاء   االجنبيــة   الثقافــات 
ــذه االرض,  ــدًا يف ه ــر  بع ــكن االكث الس
فــان هــذا يدعــوا اىل توخــي احلــذر  
مســتقبل  فاكثــرألن  اكثــر  والتعلــم  
ــن  ــر م ــة اك ــانية  للبري احلضارةاالنس
ــلت اىل   ــة أرس ــارة تقني ــا حض ان تزيله
مجيــع انحــاء االرض ، والتــي رســمت يف 
الوقــت نفســه  معــامل القيــادة يف احليــاة  . 
فمــن اجــل حتقيــق التــوازن  هلــذا العــامل  
فــال بــد مــن توظيــف القــدرات يف 
الفهــم واملعرفــة املشــرتكة  يف نشــاطاهتم 
ــة  ــق انظم ــنى  خل ــى يتس ــدة  حت اجلدي
ــل  ــي باملقاب ــذا ال يعن ــن ه ــدة  ,لك جدي
ان هــذا اخلطــاب اجلديــد مل يــأت اال 
لحمــو اثــار املــايض وازالــة املشــاريع 
ــون   ــدوا  ان يك ــه ال يع ــرى ، اذ  ان الك
تقويضــا للنمــوذج  التقليــدي  حــول  
االنســان واالنســانية فهــو ايضــا نمــوذج 
فلســفي ينــزع نحــو معرفــة  كونيــة  
للعــامل واالنســان ، وذلــك بتحريــره  مــن 
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ــد  ــن التقلي ــطورة وم ــط  االس كل رواب
ــبقة ،  ــروض املس ــذا الف ــام  ك ــه ع بوج
فالفلســفة  بــا هــي نظريــة للتحــرر ,فمــن  
االســتقاللية النظريــة تنشــا االســتقاللية  
العمليــة ، ممــا  جيعــل العقــل مــن منظــور 
الكــوين   الفلســفي  النمــوذج  هــذا 
ــي  ــه  يضف ــط ولكن ــه فق ــرر اليف ذات يتح
ــذ  ــه ه ــاين  يف جمموع ــامل االنس ــى الع ع
الطابــع التحــرري يف الوجــود الســيايس  

واالجتاعــي لإلنســانية .
ملســتقبل  جذريــة  االكثــر  واملوقــف 
ــها  ــذي  يدرس ــو ال ــاالً ه ــفة امج الفلس
ــك  ــة لذل ــد احلداث ــا بع ــع م ــة م بالعالق
فمــن غــر اجلائــز امــكان اســتخدام 
مصطلــح  فلســفة مــا بعــد احلداثــة 
مــادام التفكــر مــا بعــد احلداثــي يــرتدد 
مــن حيــث املبــدأ  يف قبــول وجــود 
ــاالت  ــفة  وجم ــن الفلس ــازل ب ــور ع س
الفكــر  واآلداب االخــرى, لكــن  لــو 
ــأن  ــازي  ف ــاه املج ــح بمعن ــذ املصطل اخ
ــو  ــة ه ــد احلداث ــا بع ــفة م ــز فلس ــا يمي م
ملفاهيــم  اجلــذري  النقــدي   حتليلهــا  
ــبغت  ــي اس ــم الت ــي املفاهي ــة, وه احلداث
ــة  ــذات  العارف ــى ال ــا ع ــا  متعالي طابع
الفكــرة   وعــى  احلضــور   الدائمــة 
ــى  ــها ع ــع نفس ــجمة م ــكة املنس املتاس

ــط .  ــول اخل ط

ــذه  ــل ه ــا ملث ــا وزحزحته ــي تفكيكه فف
املفاهيــم اجلامــدة تزيــح فلســفة مــا 
ــة النقــاب عــن اوجــه عــدم  بعــد احلداث
يف   والتعــدد  والتحــول   االســتقرار  
ــا  ــرة. فتجعله ــذات والفك ــرات ال تعب
ــددة  ــكاليات متج ــدر اش ــة  مص بالنتيج
ــد   ــا يعي ــومة ، ب ــر حمس ــات غ وتناقض
 ، احلقيقــي  مضارهــا  اىل  الفلســفة 
كمــروع نظــري يلتقــي  مــع املســتقبل 
مــن حيــث هــو رديــف لالختــالف بأكثر 
ــا  ــة. وهن ــا وجذري ــتوياته عمق ــن مس م
ــتحق  ــفة  تس ــه ال فلس ــول بأن ــن الق يمك
ــتقبل ال  ــرتاف بمس ــم دون اع ــذا االس ه
ــن  ــه م ــوي  علي ــا ينط ــه مل ــن ادراك يمك
غريــة وتبــدل. املســتقبل وفــق هــذا 
ــايض  ــع م ــة م ــه قطيع ــل مع ــرأي حيم ال
ــر  ــق تفك ــاد منط ــذي س ــفة, وال الفلس
ــات،  ــة والثب ــة واملاهي ــى اهلوي ــتند ع يس
ــو  ــا ه ــبيله كل م ــن س ــح ع ــق يزي منط

ــريض . ــر وع ــارض وظاه متع
اخلامتة

ان الفلســفة ، حســب هــذا الطابــع التقني 
فقــدت صفتهــا  كنمــوذج   ، اجلديــد 
ــروح ، او  ــة ال ــى اقام ــادر ع ــوين ق ك
تأســيس فكــر انطالقــي ميتافيزيقــي ، اذ 
ان التأســيس االصــي للفلســفة  اجلديــدة 
هــو يف احلقيقــة تأســيس إلنســانية اصلية  
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اوربيــة حديثــة ، معارضــة لإلنســانية  
الســابقة , االنســانية القروســطية والعتيقة 
ــا   ــدد جذري ــب يف  ان تتج ــانية ترغ ، انس
هبــذه الفلســفة اجلديــدة دون ســواها  
خطــاب  يتشــكل  ان  غريبــا  فليــس 
فلســفي جديــد يتيــح  لإلنســان ان يعيــد 

ــة ــانيته  كمعضل ــر يف أنس النظ
 ميتــا فيزيقيــة  شــغلت الفلســفة القديمــة 
، ويتســاءل عــن كينونتــه ككائــن  تارخيي  
لكــن انــى يكــون لــه ذلــك والتقنيــة قــد 
ــة  ــانية الضارب ــذه االنس ــتحلت  دم ه اس
ــانية   ــة اىل  انس ــخ ، داعي ــق التاري يف عم
لإلنســان  اال  فيهــا  الحــظ  جديــدة 
ــى  ــه ردة ع ــد (   بوصف ــدي ) اخلال االب
االنســان التارخيــي  ) الكينــوين ( املتجــه  
ــت  ــفة خلع ــه فالفلس ــوت وعلي ــو امل نح
ثوهبــا القديــم ذا الطابــع امليتافيزيقــي 
ــه  هــذه  ــا تواكــب ب ــا حداثي ــدي زي لرتت
التحــوالت ,فهــي االن تبحــث عــن ذاهتــا 
الضائعــة  مــن خــالل ســؤاهلا القديــم اي 
البحــث عــن احلقيقــة  ، حقيقــة  االنســان 
وحقيقــة هــذا الوجــود وهــذا هــو انجح 
ســبيل يعيــد للفلســفة عافيتها  وينتشــلها 
 ، الشــبح  اجلديــد  براثــن هــذا  مــن 
ــا  ــرة ينتجه ــردا اراء عاب ــتبقى جم واال س
لوســائل  وجــود  ال  افــراد   فالســفة 
ــدل  ــم ، وب ــن قرائه ــم وب ــوار بينه احل

البحــث  الفلســفة قافلــة  ان تتصــدر  
عــن احلقيقــة تبقى غارقــة   يف مشــكالهتا  
والتــي وان عــدت جــزءا ال يتجــزأ مــن 
عملهــا فأهنــا تصبــح عائقــا يف مثــل هــذا 
احلــال ، حيــول دون إيداعهــا للمفاهيم أو 

ــتها . ــات  وممارس ــاج النظري انت

اهلوامش:
1)*(  وهــي جمموعــة مــن الفالســفة الذيــن 
عندمــا   شــليك  موريــس  حــول  جتمعــوا  
 1922 عــام  يف  فينــا  جامعــة  اىل  اســتدعي 
وتشــكلت يف ارتبــاط فلســفي  ترأســه شــليك، 
يف  عرفــت  احللقــة  هــذه  تكونــت  وحــن 
االوســاط  املعرفيــة باســم مجاعــة فينــا كــا  
اطلــق عــى الفلســفة التــي تتبناهــا  عــدة 
تســميات منهــا املذهــب التجريبــي أو التجربــة 

املنطقيــة او  الوضعيــة املنطقيــة .
انظــر : ماليكاولبــاين ،حلقــة فينــا  ، ترمجــة 
ــة  ــد االول ، الطبع ــم،  ، املجل ــو ملح ــي ب :ع
االوىل ،املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــر 

، لبنــان ،2013 .
2- رجــب دبــوس ، تبســيط  الفلســفة ، الطبعــة 
االوىل ، الــدار اجلاهريــة للنــر والتوزيــع  
 ،  2004  ، بنغــازي   – ليبيــا   ، واالعــالن 

. ص14-13 
ــات  ــد ، مصطلح ــم احلم ــن ابراهي ــد ب 3- حمم
يف كتــب العقائــد ،اجلــزء االول  ، الطبعــة االوىل 
، دار بــن خزيمــة ، للنــر – املكتبــة الشــاملة – 

ــاض /2006 ،ص95 . الري
ــادئ الفلســفة  ، ترمجــة  ــه ديــكارت ، مب 4-رين
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ــة االوىل ،  ــزء االول ،الطبع ــن ،اجل ــان ام : عث
، مكتبــة النهضــة املريــة ، مــر، 1960 ، 

ص12 
5-برنــدان ولســون ، الفلســفة ببســاطة ، ترمجــة 
: اصــف نــارص ، الطبعــة الثانيــة ، دار الســاقي ، 

بــروت ، 2010 ، ص9
6-امحــد امــن وزكــي نجيــب حممــود ، مصــدر 

ســبق ذكــره ، ص39-36. 
7- ويــم كيــي رايــت ،تاريــخ الفلســفة احلديثــة 
، ترمجــة : حممــود ســيد امحــد، تقديــم ومراجعــة 
ــي  ــروع القوم ــام ، امل ــاح ام ــد الفت ــام عب : ام
ــة ، القاهــرة  للرتمجــة – املجلــس االعــى للثقاف

، 2011 ، ص49 . 
8-جمموعــة مــن املؤلفن ، املوســوعة الفلســفية 
العربيــة ، حتريــر : معــن زيــادة، مــادة ) فلســفة 
النهضــة ( ،املجلــد الثــاين ، معهــد االناءالعــريب 

، بــروت ، 1988 ، ص1034. 
ــره ،  ــبق ذك ــدر س ــت ، مص ــي راي ــم كي 9-ولي

 . ص51 
ــبق  ــدر س ــن  ، مص ــن املؤلف ــة م 10- جمموع

 . ص1036-1035   ، ذكــره 
 ، حممــود  نجيــب  وزكــي  امــن  11-امحــد 

ص35.   ، ذكــره  ســبق  مصــدر 
12- Guy Durandin ،” Des contexts 
dela philosophie  Ason texte” ، in 
Encyclopedie philosophique univer-
selle ، tome 1 :L univers  philosophie  
، paris ، BUF، 1989، p 903-912
13-ليوســرتاوس ، موجــات احلداثــة الثــالث 
، ترمجــة : مروحــي الذهبــي ، جملــة  مــدارات 

فلســفية ، العــدد الثــاين ، 1997 ، ص11 .

14- ليوســرتاوس ، مصــدر ســبق ذكــره ، 
 .1 2 ص

15-)*( بــات مــن املمكــن عــالج اشــكال 
كثــرة مــن العقــم عــن طريــق االخصــاب 
االرادي   التحديــد  ان   كــا   ، االصطناعــي 
جلنــس االطفــال املرغــوب يف انجاهبــم مســألة 
ممكنــة ، وكذلــك ) انجــاب (  اجنــة حتــت 
الطلــب يف اوســاط اصطناعيــة وخــارج اي 
رحــم نســائي ولعــل مــا هــو اكثــر  أثــارة مــن 
هــذا وذاك انــه  صــار باســتطاعة النســاء ان 
ــه عالقــة  جنســية  ينجبــن اطفــاالً بــدون أي
ــتفادة  ــة االس ــل امكاني ــك بفض ــال ، وذل بالرج
مــن خدمــات ) بنــك احليوانــات املنويــة (  
ــن  ــف م ــود  صن ــن االن وج ــن املمك ــك م لذل
ــا  ــا ان ) البيولوجي ــاء ، ك ــدون اب ــات  ب االمه
ــة ( غــدت  متلــك االن وســائل متطــورة  اجلزئي
ــة وختزينهــا مــن  ــات املنوي باالحتفــاظ بالتكوين
اجــل  اســتعاهلا يف املســتقبل وحتــى بعــد 

ــا  ــراض اصحاهب ــوت وانق م
التنبــؤ  هارســانيي،  زســولت  د.   -: انظــر   
ــي  ــم فهم ــى ابراهي ــة : مصطف ــي ، ترمج الوراث
ــت ، 1988 ،  ــة ، الكوي ــامل املعرف ــلة ع ، سلس

 .263 ص
ــبق  ــدر س ــانيي ، مص ــولت هارس 16- د. زس

ذكــره ، ص263 . 
ــد  ــايل ، ض ــد الع ــن عب ــالم ب ــد الس 17- عب
الراهــن ، الطبعــة االوىل ، دار ابــو بقــال للنــر   
ــرب ، 2005 ، ص34 .  ــاء ، ملغ ــدار البيض ، ال
ــدر  ــايل ، مص ــد الع ــن عب ــالم ب ــد الس 18- عب

ــره ، ص37 .  ــبق ذك س
19-  J.Derrida , Lauter cap (suivi 
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dela  Democratie Ajournee) , 
.Paris , Les Edotions de Minuit , 
1991,pp,67.68
20- Ibid ,p88
21-Martin Heidgger Questions III et 
IV tradait de Lallemaand par Jean 
Beaufret , Fransois Fedier , Julien 
Hervier , Jean Lauxerois , Roger 
Munier, Andre Preau et claud Ro-
els , Paris, Editions  Gallimard , 
2002,pp,287,288. 
الفيلســوف   ، املســكيني  22-فتحــي 
واالمراطوريــة ) يف تنويــر االنســان االخــر ( ، 
الطبعــة االوىل ، املركــز الثقــايف العــريب ، بروت 

ص51-50.   ،  2005، البيضــاء  الــدار   ،
23- فتحــي املســكيني ، مصــدر ســبق ذكــره ، 

ص51. 
ــريب  ــل الغ ــد العق ــدي ، نق ــاع الصف 24- مط
ــاء  ــز االن ــة ( ، مرك ــد احلداث ــا بع ــة  م ) احلداث
ــات ، 1990 ، ص25.  القومــي ، بــروت ، لبن
25- Peter H orak , Josef Krob , Fran 
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isme quelle philosophiez Universite 
Massary Brno Paris – Sorbonne  , 
2003,pp.181 
ــره  ــبق ذك ــدر س ــدي  ، مص ــاع الصف 26- مط

 . ، ص80 
ســبق  املســكيني،مصدر  )4(فتحــي 

.4 6 ص ، ه كــر ذ
27-  Noelle Lenour  Bioethique , 
constitutions et Drots de 1 Homme , 

in , Diogene m Revue internationale 
des sciences humaines , no 172, par-
is Gallimard, 1995, p31- 36
(2)  Sigmmund Freud ,Moise etLe 
monotheisme , traduit par Anne Ber-
man , Paris , Gallimard. P.75
28-Roger – pol Droit ,Philosopkie et 
democratie dons Le monde (Editions 
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Francaise.1995.p. 40.
29-  Alain Renault (Universite et 
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no,339 / 1996,p.3 
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                                                                                            .46 ،ص 
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 . ص11   ،  2004
31- املصدر نفسه ، ص12
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ــبق  ــدر س ــه ، مص ــن أفاي ــد نورالدي 35-حمم

ص176.   ، ذكــره 
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ــة ،  ــدد مراجع ــذا الص ــد يف ه ــن املفي 36- م
ملجلــة الفرنســية  ) املكازيــن لرتــر ( ملــف 
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والرتمجــة والنــر ، القاهــرة ، 1936. 
2- رجــب دبــوس ، تبســيط الفلســفة ، الطبعــة 
االوىل ، الــدار اجلاهريــة للنــر والتوزيــع 

ــازي ،2004 .  ــا – بنغ ــالن ، ليبي واالع
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اخلطــاب الفلســفي املعــارص ، القســم  الثــاين ، 

دار الطليعــة ، بــروت ، 1992 . 
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ــة  ــعبي ( ، الطبع ــروز  الش ــة وب ــقوط النخب )س
 ، بــروت  العــريب,  الثقــايف  املركــز    ، االوىل 

 .  2004
الفيلســوف   ، املســكيني  فتحــي   -6
واالمراطوريــة ) يف تنويــر االنســان االخــر 
( ، الطبعــة االوىل ، املركــز الثقــايف العــريب ، 

.  2005، بــروت 
ــات  ــد ، مصطلح ــم احلم ــن ابراهي ــد ب 7- حمم
يف كتــب العقائــد ، اجلــزء االول ، الطبعــة االوىل 
، دار  خزيمــة للنــر – املكتبــة الشــاملة – 

الريــاض  ،2006. 
املتخيــل   ، افايــه  الديــن  نــور  حممــد   -8
ــرب (،  ــرب والغ ــات الع ــل ) مفارق والتواص
الطبعــة الثانيــة ،دار املنتخــب العــريب ، بــروت 

 .1993 ،
ب/ التقارير واالبحاث املنشورة 

ــالث   ــة الث ــات احلداث ــرتاوس ،موج 1- ليوس
ــدارات  ــة م ــي ، جمل ــي  الذهب ــة  مروح ، ترمج

ــرب ،1997.  ــة ، املغ ــة الثاني ــفية ، الطبع فلس
2- املجلــة الفرنســية ، “املكازيــن لرتيــر” ، 
ملــف بعنــوان “عــودة الفلســفة” ، العــدد 339 

 .1996  ،
ــريب ، )  ــل الغ ــد العق ــدي ، نق ــاع الصف 3- مط
احلداثــة مــا بعــد احلداثــة ( جملــة الفكــر الغــريب 
ــروت –  ــي ، ب ــاء  القوم ــز االن ــارص، مرك املع

ــان ( ، 1990 .  لبن
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ثالثا: الكتب املرتمجة 
ــر ن  ــفة ) الق ــخ الفلس ــه ، تاري ــل برهيي 1- إمي
الســابع عــر (, ترمجــة : جــورج طرابيــي ، دار 
الطليعــة للطباعــة والنــر ، بــروت ،1987. 

 ، ببســاطة  الفلســفة   ، ولســون  برنــدان   -2
ــة ، دار  ــة الثاني ــارص ، الطبع ــف ن ــة : اص ترمج

. بــروت ،2010   ، الســاقي 
االوريب  الضمــر  ازمــة   ، هــازار  بــول   -3
)1680- 1715 ( ، ترمجــة :جــودت عثــان 
وحممــد نجيــب مســتكاوي ، مقدمــة لطــه 
 .1987 القاهــرة    ، الــروق  دار   ، حســن 
4-  جــون هرمــان رانــدال, تكويــن العقــل 
ــة  ــة, مراجع ــورج طعم ــة  : ج ــث ، ترمج احلدي
ــزء االول ، دار  ــي ، اجل ــن الرجائ ــان الدي : بره

الثقافــة  ، بــروت ،1958.
5-  رينيــه ديــكارت ، مبــادئ الفلســفة ، ترمجــة 
: عثــان أمــن ، اجلــزء االول ، الطبعــة االوىل ، 

دار النهضــة املريــة ، مــر ،1960 . 
6- زســولت هارســيني ، التنبــؤ الوراثــي ، 
ترمجــة , مصطفــى ابراهيــم فهمــي ، سلســه عــامل 

ــت ،1988.  ــة ، الكوي املعرف
7- ليــود ســبنرس وأنــدرز. جــي . كــروز ، 
هيجــل ، ترمجــة : امــام عبــد الفتــاح إمــام, 
ــي  ــروع القوم ــة  - امل ــى للثقاف ــس االع املجل

للرتمجــة ، القاهــرة ، 2002. 
8- ماليــكا ولبــاين ، حلقــة فينــا ، ترمجــة : 
عــي  بــو ملحــم ، الطبعــة االوىل, املجلــد االول 
، املؤسســة اجلامعيــة للدارســات والنــر – 

لبنــان ، 2013. 
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  Abstract:                                                          
hayfaa@uokirkuk.edu.iq

There have been in all ages thinkers 
and philosophers who believed 
that a new wisdom would emerge 
in the philosophical thought of 
the future, and they predicted the 
possibility of a new breakthrough 
of thought and philosophy based 
on what they believed through a 
critical examination and diagnosis 
of the state of philosophy in their 
eras, a situation that is often a 
constant of early signs A crack in 
the major dominant philosophical 
systems.

Key words: philosophical 
theorizing, crises, stakes, 
technological progress,  
neoliberalism.
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استخدامات املياه يف املراحل الصناعية للصناعات 
النفطية )التحويلية ( و الصناعات الكيمياوية 

يف حمافظة البصرة          
م.م. محمد عيل جرب                    أ.د كفايه عبد الله عبد العباس العيل

  املديرية العامة لرتبية محافظة البرصة      جامعة البرصة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

 املستخلص: 
يشــر هــذا البحــث إىل دراســة اهــم 
املراحــل  يف  امليــاه  اســتخدامات 
النفطيــة  للصناعــات  الصناعيــة 
ــة  ــات الكيمياوي ــة ( و الصناع )التحويلي
يف حمافظــة البــرة ، إذ تنوعــت هــذه 
ــات  ــت عملي ــا تنوع ــتخدامات ك االس
امليــاه  هبــا  متــر  التــي  املعاجلــات 
الصناعيــة قبــل ان تكــون مالئمــة لتلــك 
االســتخدامات املختلفــة ،  هيــدف هــذا 
البحــث إىل دراســة اهــم االســتخدامات 
ــة  ــات النفطي ــاه يف الصناع ــة للمي الرئيس
يتــم  إذ   ، املحافظــة  يف  والكيمياويــة 
اجــراء عــدة عمليــات معاجلــة فيزيائية و 
كيمياويــة للحصــول عــى ميــاه صناعيــة 
ذات مواصفــات تتناســب مــع متطلبــات 

النفطيــة و الكيمياويــة يف  الصناعــات 
املحافظــة ، وقــد بلــغ عــدد حمطــات 
معاجلــة وضــخ امليــاه األوليــة أربعــة 
حمطــات عاملــة لعــام 2018 ، ختــدم 
يف  كبــرة  صناعيــة  منشــآت  أربعــة 
حمافظــة البــرة ،  حيــث ســجل مصفــى 
البــرة اعــى كميــة مــن امليــاه املســحوبة 
ــت  ــث بلغ ــة ، حي ــة و املطروح و املعاجل
 2033 و   ،  4879 و   ،  6912 كميتهــا 
التــوايل ،  الــف م3 لــكل منهــا عــى 
وجــاءت املنشــأة العامــة للصناعــات 
ــاه  ــة املي ــت كمي ــًا اذ بلغ ــة ثاني الكيمياوي
املســحوبة مــن النهــر 2798 م3 ، و كميــة 
امليــاه املعاجلــة 1614 م3 ، وبلغــت كميــة 
امليــاه املطروحــة 1154 م3 ، وجــاءت 
ــد  ــًا فق ــي ثالث ــل الكيميائ ــأة التحلي منش
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بلغــت كميــة امليــاه املســحوبة مــن النهــر 
2592 م3 ، و كميــة امليــاه املعاجلة 2509 
ــاه املطروحــة 86  ــة املي م3 ، وبلغــت كمي
ــة  ــأة العام ــاءت املنش ــرًا وج م3 ، و اخ
للصناعــات البرتوكيمياويــة  فقــد بلغــت 
كميــة امليــاه املســحوبة مــن النهــر 2276 
ــة 1289 م3 ،  ــاه املعاجل ــة املي م3 ، و كمي
وبلغــت كميــة امليــاه املطروحــة 987م3.

املقدمة
تتميــز حمافظــة البــرة برتكــز عــدد كبــر 
ــة  ــة و الكيمياوي ــات النفطي ــن الصناع م
الكبــرة  حاجتهــا  بالتــايل  و  فيهــا 
ــواء  ــة س ــتخدامات املختلف ــاه لالس للمي
، االمــر  او اخلدميــة  الصناعيــة منهــا 
ــى  ــوء ع ــليط الض ــتدعي تس ــذي يس ال
اهــم هــذه االســتخدامات وكميــات 
ومقارنتهــا  توفرهــا  الــالزم  امليــاه 
ملعرفــة  املتحقــق  االنتــاج  بكميــات 
ــات  ــاه يف الصناع ــة للمي ــة الفعلي احلاج

  . الكيمياويــة  و  النفطيــة 
1- هدف البحث

هيــدف هــذا البحــث الكشــف عــن 
ــة  ــاه الصناعي ــة املي ــل معاجل ــم مراح اه
يف  والكيمياويــة  النفطيــة  للصناعــات 
اإلنتــاج  وكميــات  البــرة  حمافظــة 
الصناعــي وكميــات امليــاه الصناعيــة 
ــة. ــدة الدراس ــة م ــا طيل ــتخدمة فيه املس

2- مشكلة البحث
يمكــن حتديــد مشــكلة البحــث مــن 

خــالل األســئلة التاليــة:
1- مــا اهــم مراحــل معاجلــة امليــاه 
و  النفطيــة  للصناعــات  الصناعيــة 

؟ البــرة  حمافظــة  يف  الكيمياويــة 
2- هــل هنــاك ترابــط بــن كميــة اإلنتاج 
ــتخدمة يف  ــة املس ــاه الصناعي ــة املي و كمي
الكيمياويــة يف  النفطيــة و  الصناعــات 

ــرة ؟ ــة الب حمافظ
3- فرضية البحث

ــر  ــة مت ــل معاجل ــدة مراح ــاك ع 1- هن
هبــا امليــاه الصناعيــة قبــل ان تصبــح 
ــة  ــات النفطي ــات الصناع ــبة ملتطلب مناس

والكيمياويــة يف حمافظــة البــرة.
2-هنــاك ترابــط طــردي بــن كميــة 
الصناعيــة  امليــاه  كميــة  و  اإلنتــاج 
و  النفطيــة  الصناعــات  املســتخدمة يف 

. البــرة   حمافظــة  يف  الكيمياويــة 
4- احلدود املكانية

تتمثــل حــدود منطقــة الدراســة بحــدود 
ــى  ــع يف أق ــي تق ــرة الت ــة الب حمافظ
ــد بــن  اجلــزء اجلنــويب مــن العــراق ومتت
 )48°  ,-3 –  46° خطــي طــول )40-, 
درجــة رشقــًا وبــن دائــريت عــرض )5-, 
°29 – 20-, °31( درجــة شــاالً، و حتــد 
بمحافظتــي ميســان وذي قــار مــن جهــة 
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الشــال، واحلــدود العراقيــة – اإليرانيــة 
ــة  ــة – الكويتي ــدود العراقي ــًا، واحل رشق
وحمافظــة  جنوبــًا،  العــريب  واخلليــج 
املثنــى مــن جهــة الغــرب ،وتتكــون 
مــن ثانيــة أقضيــة )قضــاء البــرة ، 
ــب ،  ــو اخلصي ــاء أب ــة ، قض ــاء اهلارث قض
ــاء  ــة ، قض ــاء القرن ــر ، قض ــاء الزب قض
ــاء  ــرب ، قض ــط الع ــاء ش ــاو ، قض الف

املدينــة ( وتضــم املحافظــة ســبعة نــواٍح 
وهــي ناحيــة صفــوان ، أم قــر ، الديــر 
ــليم  ــن س ــز الدي ــوة ، ع ــر ، النش ، الثغ
وناحيــة الصــادق ، وكــا مبــن مــن 

اخلريطــة )1(.
5- احلدود الزمانية 

تتمثــل احلــدود الزمنيــة للبحــث يف املــدة 
.)2018 - 2003(

خريطة )1( احلدود االدارية ملحافظة البرصة لعام 2018 .

املصــدر : مجهوريــة العــراق ، اهليئــة العامــة للمســاحة ، خريطــة العــراق اإلداريــة ، 
ــداد ، 2018 . ــاس 1: 100000 ، بغ بمقي
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عمليــات اســتخدام امليــاه يف الصناعــات 
يف  )التحوليــة(  والكيمياويــة  النفطيــة 

ــرصة. ــة الب حمافظ
ــتخدامات  ــم االس ــرق اىل اه ــل التط قب
الرئيســة للميــاه يف الصناعــات النفطيــة و 
الكيمياويــة يف حمافظــة البــرة البــد مــن 
ــات  ــل و املعاجل ــم املراح ــرق اىل اه التط
ــبة  ــح مناس ــاه لتصب ــا املي ــر هب ــي مت الت
التحويليــة  الصناعيــة  لالســتعاالت 
الصناعيــة  املنشــآت  مجيــع  ان  وبــا   ،
النفطيــة و الكيمياويــة )التحويليــة  منهــا 
ــوف  ــة س ــل املعاجل ــس مراح ــر بنف ( مت
نقتــر عــى اهــم عمليــات املعاجلــة 
التــي تتــم يف الركــة العامــة للصناعــات 
ــذه  ــم ه ــى اه ــال ع ــة كمث البرتوكيمياوي

املعاجلــات .
اهــم عمليــات املعاجلــة للميــاه الصناعيــة 

يف حمافظــة البــرصة 
تقــوم شــعبة تعامــالت امليــاه يف الركــة 
البرتوكيمياويــة  للصناعــات  العامــة 
ــاه  ــول املي ــان وص ــات لض ــدة عملي بع

اىل املراجــل البخاريــة بمواصفــات معينة 
بحيــث تكــون بدرجــة نقــاوة عاليــة 
ــوائب  ــن أي ش ــام م ــكل ت ــة بش وخالي
ممــا يتطلــب عــدة تعامــالت يمكــن 
تلخيصهــا بمراحــل ثــالث وكااليت: 

املرحلــة االوىل : مرحلــة املعاجلــة االوليــة 
للميــاه .

ــات  ــدة عملي ــري ع ــة جت ــذه املرحل يف ه
هتــدف اىل ختليــص امليــاه مــن الرواســب 
و الشــوائب العالقــة ، وتتضمــن اســتالم 
ــاه يف  ــخ املي ــة ض ــن حمط ــام م ــاه اخل املي
ــة الواقعــة عــى شــط العــرب عــن  املفتي
طريــق انبــوب يبلــغ طولــه 37 كــم 
ــم  ــث يت ــج ، حي ــوايل 40 ان ــره ح وقط
كونكريتــي  حــوض  يف  امليــاه  حفــظ 
كبــر مقســم اىل اربعــة اقســام بطاقــة 45 
الــف م3 حيــث يمثــل حــوض الرتســيب 
االويل ، كــا يف صــورة )1( ، بعــد ذلــك 
ــة  ــات للمعاجلــة االولي ــدء عــدة عملي تب

ــااليت : ــا ب ــن امجاهل يمك
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1- عمليــات الرتســيب االويل : وتتــم يف 
حــوض الرتســيب االويل حيث ترتســب 
العوالــق الكبــرة بصــورة طبيعيــة بفعــل 
وزهنــا و بفعــل اجلاذبيــة االرضيــة التــي 
تعمــل عــى ترســيبها يف القــاع ليتــم 
التخلــص منهــا يف مرحلــة الحقــة ، امــا 
ــرة  ــوزن و الصغ ــة ال ــب اخلفيف الرواس
فــال  العوالــق  و  االحيــاء  و  احلجــم 
ــك  ــد ذل ــة ، بع ــذه املرحل ــب يف ه ترتس
ترســل امليــاه اىل احــواض الرتســيب 
واول هــذه االحــواض حــوض )ســبلرت 
بوكــس ( splatter box وهــو عبــارة 
اســطواين  كونكريتــي  حــوض  عــن 
ــن  ــاه م ــال املي ــم ادخ ــث يت ــكل حي الش

اســفل احلــوض بواســطة مضخــات 
ــات  ــادة كريت ــه م ــاف الي ــة وتض خاص
)الشــب(   AL2)SO4(2 االملنيــوم 
مــع غــاز الكلــور CL2 ، بعــد ذلــك 
االطيــان  مرســبات  اىل  امليــاه  ترســل 
الطريقــة  وبنفــس   )Claire Fire(
ــاه مــن اســفل احلــوض  ــم ادخــال املي يت
حيــث تضــاف مــادة بوملريــة )بــويل 
Poly electrolyte اكرتواليــت(    
وهــي عبــارة عــن بوليمــرات قابلــة 
للذوبــان يف املــاء وتســتخدم لغــرض 
الرتســيب الكيميائــي االويل للمياه حيث 
ــة  ــل الكرتوني ــرات ذات سالس ــا بومل اهن
و  جســور  تشــكيل  تســتطيع  طويلــة 

صورة )1( حوض ترسيب املياه االويل يف الركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية

املصدر : التقطت الصورة بتاريخ 20 /1 / 2019 .
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صغــرة  العالقــة  املــواد  بــن  اوارص 
احلجــم فيــزداد حجمهــا وتصبــح ســهلة 
ــة  ــادة جيالتيني ــكل م ــى ش ــيب ع الرتس
املــواد  تعمــل عــى جــذب وجتميــع 
هبــا  االلتصــاق  و  الصغــرة  العالقــة 
ــيبها  ــهل ترس ــرة يس ــة كب ــن كتل وتكوي
، امــا غــاز الكلــور فيضــاف كــي يمنــع 
البكرتيــا مــن تكســر االوارص التــي 
جتمعــت بفعــل مــادة الشــب ومــادة 
بــويل اكرتواليــت ، بعــد ذلــك تســحب 
ــان  ــاه مــن احــواض مرســبات االطي املي
)مــن اعــى احلــوض (  وترســل امليــاه اىل 
ــي  ــة  Sand filter وه ــبات رملي مرس
عبــارة عــن ثالثة احــواض ســعة 1500 
ــث  ــكل )1( ، حي ــا يف ش ــاعة ك م3/س
حتتــوي عــى طبقــات مــن الرمــل و 

الفحــم ، تقــوم املــادة الفحميــة بســحب 
ــل  ــل فيعم ــا الرم ــاه ام ــن املي ــح م الروائ
ــدًا  ــرة ج ــق الصغ ــيب الدقائ ــى ترس ع
ــم  ــي مل يت ــان و الت ــق و االطي ــن العوال م
التخلــص منهــا يف املرحلــة الســابقة ، 
ــح  ــاء املرتش ــحب امل ــم س ــك يت ــد ذل بع
عــر انابيــب خاصــة اســفل احلــوض  اىل 
ــن  ــارة ع ــو عب ــرت وه ــاء املفل ــوض امل ح
2000م3  ســعته  كونكريتــي  حــوض 
يف  املفلــرتة  امليــاه  تســتخدم  حيــث   ،
اىل  يذهــب  االول  االجتــاه   ، اجتاهــن 
االســتهالكات اخلدميــة و املتمثلــة بميــاه 
الغســيل و ميــاه ســقي احلدائــق وغرهــا 
مــن االســتخدامات ، امــا االجتــاه الثــاين 
ــن  ــة م ــاه الصناعي ــاج املي ــب إلنت فيذه

ــة . ــة الثاني ــالل املرحل خ

شكل )1( املرحلة االوىل ملعاجلة املاء اخلام

املصدر : اعتادًا عى الدراسة امليدانية بتاريخ 10 / 12 / 2018 . 
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ــاه   ــة املي ــة تلي ــة : مرحل ــة الثاني املرحل
R.O او وحــدات التناضــح العكــي  

.Reveres Osmosis
مــن  املــاء  انتقــال  عمليــة  وهــي 
املحلــول االعــى تركيــزًا نحــو املحلــول 
ــذ  ــبه ناف ــاء ش ــر غش ــزًا ع ــى تركي االدن
، وهــي  الضغــط  باســتخدام  )فلــرت( 
ــاه  ــة املي ــة لتنقي ــة املتبع ــة احلديث الطريق
ــم  ــل يت ــن املراح ــدد م ــا بع ــر مروره ع
فصــل املــاء عــن االمــالح و املعــادن 
ــات  ــة للعملي ــح مالئم ــرى لتصب االخ
الصناعيــة او االســتخدامات البريــة او 

 . االخــرى  االســتخدامات 
ومبــدئ هــذه العمليــة يعتمــد عــى 
الضغــط  مــن  اعــى  تســليط ضغــط 
ــن  ــذا يمك ــح ، هب ــاء املال ــوزي لل االزم
ــاه  ــس اجت ــرك عك ــاء املتح ــات امل جلزيئ
الضغــط  )بفعــل  الطبيعــي  حتركهــا 
ــات  ــطة مضخ ــاه بواس ــى املي ــلط ع املس
خاصــة ( ويعمــل الضغــط عــى انتقاهلــا 
ــع   ــث يتجم ــرت( حي ــاء )الفل ــن الغش م

ــالح . ــن  االم ــايل م ــاء اخل امل
يبلــغ الضغــط االزمــوزي للــاء الصالــح 
 ، تقريبــًا  بــار   2 بحــدود  للــرب 
وتســتخدم حمطــات التحليــة النهريــة 
ضغــط ازمــوزي بحــدود 30 بــار إلنتاج 
امليــاه اخلاليــة مــن االمــالح ، امــا حتليــة 

ــط  ــليط ضغ ــاج اىل تس ــر فيحت ــاء البح م
بــار)  80 –  50 بحــدود   عــايل جــدًا 

 . )

حــوض  مــن  الثانيــة  املرحلــة  تبــدأ 
ــث  ــكل )2( حي ــا يف ش ــرت ك ــاء املفل امل
ــاه  ــط املي ــات لضغ ــة مضخ ــد اربع توج
ــة  ــة ، وخــالل عملي ــر القطني عــر الفالت
ــي  ــوم الت ــادة الصودي ــاف م ــخ تض الض
تعمــل عــى اختــزال مــادة الكلــور التــي 
اضيفــت يف املرحلــة الســابقة كــون مــادة 
ــة  ــية القطني ــى االغش ــر ع ــور تؤث الكل
تؤثــر  وكذلــك   ) القطنيــة  )الفالتــر 
عــى امليــاه الصناعيــة حيــث جتعلهــا 
 ، الصناعيــة  للــروط  مطابقــة  غــر 
ــك  ــض الكريتي ــاف حام ــك يض وكذل
حامــض  او   10% برتكيــز   )H2 So4(
مــن  للتخلــص  اهليدروكلوريــك 
كريتــات االملنيــوم وجيعلهــا ذائبــة يف 
ــع  ــاء ، وتضــاف بعــد ذلــك مــادة مان امل
التكلــس )anti scale( ملنــع ترســيب 
ايونــات الكريتــات ، بعــد ذلــك جتمــع 
ــر  ــة اكث ــر قطني ــل اىل فالت ــاه وترس املي
دقــة )ذات فتحــات بقطــر 5 مايكــرون( 
ــة . ــة النهائي ــة التصفي ــم عملي ــث تت حي
ــاه اىل  ــل املي ــة تدخ ــذه العملي ــد ه وبع
ــع  ــا رف ــم فيه ــي يت ــط الت ــات الضغ حمط
الضغــوط حيــث تدخــل امليــاه بضغــط 4 
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بــار تقريبــًا وختــرج منهــا بضغــط يرتاوح 
ــع  ــك جتم ــد ذل ــار ، بع ــن 48 – 50 ب ب
ــذي  ــاء ال R.O ال ــرض م ــاه يف ح املي
تبلــغ ســعته 6600 م3  حيــث تكــون 
ــاوة ،  ــن النق ــة م ــة عالي ــى درج ــاه ع املي
امــا املــاء املطــروح و الــذي حيتــوي عــى 

نســبة عاليــة مــن االمــالح فيتــم طرحــه 
ــاء  ــه ، اال ان امل ــص من ــارج للتخل اىل اخل
املنتــج يف هــذه املرحلــة يعــد غــر صالــح 
عــى  الحتوائــه  الصناعــي  لإلنتــاج 

ــة . ــالبة وموجب ــات س ايون

شكل )2( املرحلة الثانية ملعاجلة املاء اخلام

املصدر : اعتادًا عى الدراسة امليدانية بتاريخ 10 / 12 / 2018 .

املرحلــة الثالثــة : مرحلــة التبــادل االيوين 
.

لالســتخدام  صاحلــة  امليــاه  جعــل 
ــن ان تكــون امليــاه  الصناعــي البــد م
ــة  ــذه الغاي ــق ه ــًا ولتحقي ــتقرة ايوني مس
مراحــل  مــن  الثالثــة  املرحلــة  تبــدأ 
ــك  ــكل )3( وذل ــا يف الش ــة وك املعاجل
 R.O بضــخ امليــاه مــن حــوض مــاء ال
ــة  ــطة مضخ ــاه بواس ــخ املي ــث تض حي
ذات ســعة 500م3/ســاعة اىل مبــادل 

 )Cation Resim( ايــوين  موجــب
 Amion( ســالب  ايــوين  ومبــادل 
عمليــة  تتــم  حيــث   )Resim
ــك  ــض الكريتي ــة حام ــيط بأضاف التنش
)H2SO4( اىل املبــادل االيــوين املوجــب 
ــوم  ــيد الصودي ــة هيدروكس ــم اضاف و يت
)NAOH( اىل املبــادل االيوين الســالب 
، ثــم ترســل امليــاه اىل احواض اســرتاحة 
وهــي عبــارة عــن حوضــن كونكريتيــن 
ســعة الواحــد منهــا 980م3 ، بعــد ذلــك 
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ترســل امليــاه اىل ثــالث مبــادالت ايونيــة 
هــي مبــادل ايــوين موجــب ومبــادل 
ــط  ــوين خمتل ــادل اي ــالب و مب ــوين س اي
ــم اســال  )Mixed bed( ، وبعدهــا يت
ــي  ــزن وه ــواض خ ــج اىل اح ــاء النات امل
عبــارة عــن حوضــن كونكريتيــن ســعة 
الواحــد منهــا 980م3 حيــث يكــون 
ــق  ــاء مطل ــن م ــارة ع ــج عب ــاء النات امل

ــة . ــل البخاري ــذي للمراج مغ
ــا  ــات املعاجلــة وبمراحله ــق عملي تراف
ــي  ــاه ، فف ــدان للمي ــة فق ــالث عملي الث
الفاقــد  نســبة  تكــون  االوىل  املرحلــة 
ــاء  ــم امل ــون حج ــث يك ــدًا حي ــة ج قليل
املفقــود مســاويًا اىل حجــم لرواســب 
الثقيلــة املتخلــص منهــا وهــي نســبة 
قليلــة جــدًا وغــر معتــد هبــا ، امــا 
املرحلــة الثانيــة وهــي املرحلــة االســاس 
لعمليــة التحليــة ويف هــذه املرحلــة تكون 

نســبة الفاقــد املائــي كبــرة جــدًا وتكــون 
نســبة التحويــل منخفضــة )وهــي نســبة 
املــاء املنتــج اىل نســبة املــاء اخلــام املدخــل 
( وتعتمــد هــذه النســبة عــى نوعيــة املياه 
اخلــام الداخلــة ، فــاذا كانــت امليــاه اخلــام 
ذات نوعيــة جيــدة ونســبة االمــالح فيهــا 
قليلــة تكــون نســبة التحويــل كبــرة 
تصــل اىل %75 يف حــن تكــون نســبة 
املــاء املطــروح منهــا بحــدود %25 ، امــا 
ــون  ــالح تك ــبة االم ــاع نس ــة ارتف يف حال
بحيــث  منخفضــة  التحويــل  نســبة 
تــرتاوح بــن 50 – 55 % يف حــن تصــل 
ــارب  ــا يق ــة اىل م ــاه املطروح ــبة املي نس
ــون  ــة فتك ــة الثالث ــا يف املرحل %50 ، ام
نســبة الفقــد معدومــة وذلــك القتصــار 
ــة  ــة الكيميائي ــى املعاجل ــة ع ــذه املرحل ه

ــط  .    ــة فق ــادالت االيوني ــطة املب بواس

شكل )3( املرحلة الثالثة ملعاجلة املاء اخلام

املصدر : اعتادًا عى الدراسة امليدانية بتاريخ 10 / 12 / 2018.
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ــتخدامات  ــم اس ــرق اىل اه ــل التط وقب
امليــاه يف الصناعــة النفطيــة و الكيمياويــة 
اهــم   اىل  ســنتطرق   ) )االســتخراجية 
ــتخدمة يف  ــة املس ــواد الكيمياوي ــواع امل ان
ــن  ــواع م ــذه االن ــة يف ه ــة املعاجل عملي
الصناعــات و اىل كمياهتــا و اىل اســعارها 
وحســب اســعار الســوق لعــام 2018 ، 
اذ يتبــن مــن مالحظــة جــدول )24( ان  
هنــاك مخســة عنــارص اساســية تدخــل يف 
عمليــة معاجلــة امليــاه اخلــام ، وتســتخدم 
ــاه  ــة املي ــب نوعي ــة وحس ــب متفاوت بنس
ــب  ــرت مكع ــة م ــة معاجل ــام ، فعملي اخل
واحــد مــن امليــاه اخلــام حتتــاج باملتوســط 
اىل 26 غــرام مــن مــادة الشــب و اىل 
ــائل  ــور الس ــادة الكل ــن م ــرت م ــي ل 2م
بــويل  مــادة  مــن  غــرام   0.5 اىل  و 
اكرتواليــت و اىل 0.5 مــي لــرت مــن 
كل مــن مــادة حامــض اهليدروكلوريــك 
ــن  ــا تتباي ــكيل ،  ك ــي س ــادة االنت و م
ــط  ــغ متوس ــد بل ــواد فق ــذه امل ــعار ه اس
ــادة  ــن م ــد م ــرام الواح ــو غ ــعر الكيل س
الشــب ومــادة حامــض اهليدروكلوريــك 
ــوق  ــعار الس ــب اس ــار حس 1000 دين
يف عــام 2018 فيــا بلــغ ســعر اللــرت 
الواحــد مــن مــادة الكلــور الســائل 
ــار، وبلــغ متوســط ســعر كل  1500 دين
مــن مــادة بــويل اكرتواليــت ومــادة انتــي 

ــار. ــكيل 3000 دين س
يف  املســتهلك  الشــب  جممــوع  بلــغ 
الصناعــات  يف  اخلــام  امليــاه  معاجلــة 
)التحويليــة(  الكيمياويــة  و  النفطيــة 
348244 كغــم وبتكلفــة امجاليــة قدرها 
ــوع  ــغ جمم ــار ، وبل ــف دين 378248 ال
ــائل  ــور الس ــادة الكل ــن م ــتهلك م املس
ــا  ــة قدره ــة امجالي ــرت وبتكلف 22884 ل
ــوع  ــغ جمم ــار ، وبل ــف دين 348244 ال
ــت  ــويل اكرتوالي ــادة ب ــن م ــتهلك م املس
ــا  ــة قدره ــة امجالي ــم  وبتكلف 6697 كغ
20091 الــف دينــار حســب اســعار 
ــتهلك  ــوع املس ــغ جمم ــام 2018 ، وبل ع
ــك  ــض اهليدروكلوري ــاديت حام ــن م م
ــكل  ــرت ل ــكيل 6697 ل ــي س ــادة انت و م
ــة 6697  ــة الكلي ــت التكلف ــا وبلغ منه
 20091 للــادة االوىل و  الــف دينــار 

ــكيل .  ــي س ــادة االنت ــار مل ــف دين ال
بشــكل  الضــوء  ســلطنا  ان  بعــد       
خمتــر عــى اهــم مراحــل املعاجلــة التــي 
ــبة  ــح مناس ــام لتصب ــاه اخل ــا املي ــر هب مت
ــن  ــد م ــة ، الب ــتخدامات الصناعي لالس
التطــرق اىل اهــم اســتخدامات امليــاه 
الكيمياويــة  النفطيــة و  الصناعــات  يف 
البــرة  حمافظــة  يف  منهــا  التحويليــة 

وعــى النحــو االيت :
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جدول )1( انواع املواد الكيمياوية وكمياهتا املستخدمة يف عملية معاجلة املياه يف 
الصناعات النفطية و الكيمياوية )التحويلية ( يف حمافظة البرة لعام  )2018 (

 املادة الكيمياوية

 الكمية

 املستخدمة

 للمرت املكعب

الواحد

 اسعار املواد الكيمياوية

 حسب اسعار السوق لعام

) 2018(

 مجموع املواد الكيمياوية

 املستخدمة يف الصناعة

التحويلية ووحدة القياس

 مجموع

 التكاليف )ألف

دينار(

 السعروحدة القياس

دينار

 مجموع

املواد

وحدة القياس

348244كغم11000348244 كغم26 غمالشب

40182لرت1150026788لرت2ملكلور سائل

20091كغم130006697 كغم0,5غمبويل اكرتو اليت

HCL6697لرت110006697 لرت0,5مل

20091لرت130006697 لرت0,5 ملانتي سكيل

435305املجموع

ــخ 1/22/   ــة بتاري ــة امليداني ــق )1( ،  2- الدراس ــى  1- ملح ــادًا ع ــدر : اعت املص
     .2019

اوال- اســتخدام امليــاه يف صناعــة تكريــر 
النفــط يف حمافظــة البــرصة :

تضــم حمافظــة البــرة  مصفــى البــرة 
)مصفــى الشــعيبة( الــذي يعــد مــن اكر 
و اهــم املصــايف يف العــراق ، و الــذي 
يســهم يف ســد جزء كبــر مــن احتياجات 
ــي  ــة و الت ــات النفطي ــن املنتج ــراق م الع
تزايــد الطلــب عليهــا بشــكل كبــر 
نتيجــة   2003 العــام  بعــد  خاصــة 
الــذي شــهده  االقتصــادي  االنفتــاح 
ــرد  ــل الف ــدل دخ ــاع مع ــراق و ارتف الع
ــة  ــادة الطاق ــب زي ــذي تطل ــر ال ، االم
و  اســتحداث  و  للمصفــى  االنتاجيــة 

حــدات انتاجيــة جديــدة    .
ــة  ــاه يف رشك ــالت املي ــعبة تعام ــوىل ش تت
مصــايف اجلنــوب مهمــة تزويــد املصفــى 
بامليــاه اخلدميــة و الصناعيــة الالزمــة 
ــة  ــخ و املعاجل ــة الض ــوم حمط ــث تق حي
ــى  ــة ع ــة املفتي ــة يف منطق ــة الواقع االولي
ــاه  ــة املي ــحب ومعاجل ــرب بس ــط الع ش
ــاه  ــخ املي ــم تض ــة ث ــة اولي ــام معاجل اخل
معاجلــة  شــعبة  لتتــوىل  املصفــى  اىل 
امليــاه مهمــة معاجلــة امليــاه وتنقيتهــا 
اوضحنــاه  ملــا  مشــاهبة  وبمراحــل 
ــدول  ــة ج ــالل مالحظ ــن خ ــاله ، م اع
ــاه  ــة املي ــن ان كمي ــكل )4(  يتب )2( وش
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ــرب و  ــط الع ــن ش ــحوبة م ــام املس اخل
بلغــت  البــرة  مصفــى  اىل  املرســلة 
2437 الــف م3 وهــي االقــل طيلــة مــدة 
ــكرية  ــداث العس ــبب االح ــة بس الدراس
ــام و  ــكل ع ــراق بش ــهدها الع ــي ش الت
ــراء  ــاص ج ــكل خ ــرة بش ــة الب حمافظ
حــرب اخلليــج الثالثــة و توقــف اغلــب 
املنشــآت الصناعيــة يف املحافظــة عــن 
ــة  ــاه املعاجل ــة املي ــت كمي ــل وبلغ العم
2377 الــف م3 فيــا بلغــت كميــة امليــاه 
لعمليــات  كمخلفــات  املطروحــة 
بحــدود  العــام  املصــب  اىل  املعاجلــة 
600 الــف م3 ، وبلــغ انتــاج املصفــى 
مــن البنزيــن 667الــف م3 و 621 الــف 
ــض و 1253  ــط االبي ــادة النف ــن م م3 م
 3559 و  الغــاز  زيــت  مــن  م3  الــف 
الــف م3 مــن زيــت الوقــود و 36 الــف 
ــن  ــف ط ــفلت و 43 ال ــن االس ــن م ط
مــن الغــاز الســائل ، و ازدادت كميــة 
ــة  ــة و املطروح ــحوبة و املعاجل ــاه املس املي
لتصــل اىل 3562 و 2706 و 658 الــف 
م3عــى التــوايل خــالل عــام 2006 ، 
فيــا انخفــض انتــاج املصفــى مــن مــادة 
ــل اىل 118  ــدود 549 ليص ــن بح البنزي
الــف م3 فقــط بســبب التوقــف املتكــرر 
للوحــدات االنتاجيــة و االعتــاد الكبــر 
ــن  ــة م ــات النفطي ــتراد املنتج ــى اس ع

ــط  ــاج النف ــهد انت ــوار ، و مل يش دول اجل
ــام  ــن الع ــة ع ــادة طفيف ــض اال زي االبي
2003 ، بمقــدار 16 الــف م3  ليصــل  اىل 
637 الــف م3  ، وشــهد انتــاج زيت الغاز 
ــادة كبــرة مقدارهــا  و زيــت الوقــود  زي
ــل اىل 1582  ــف م3 ليص 329 و 859 ال
لــكل منهــا عــى  الــف م3   4418 و 
ــذه  ــعار ه ــاع اس ــك الرتف ــوايل ، وذل الت
ــتهالكها  ــادة اس ــة و زي ــن جه ــواد م امل
ــة  ــدات الكهربائي ــغيل املول ــة لتش خاص
ــار  ــاع التي ــكلة انقط ــم مش ــبب تفاق بس
الكهربائــي مــن جهــة اخــرى ، فيــا 
شــهد انتــاج مــادة االســفلت زيــادة 
كبــرة و صلــت اىل اكثــر مــن 50 % عــن 
العــام 3003 ليصــل معــدل االنتــاج 
وذلــك  طــن  الــف   73 اىل  الســنوي 
لتنامــي حركــة االعــار وتنامــي احلاجــة 
اىل هــذه املــادة خاصــة كوهنــا مــادة كبرة 
احلجــم ثقيلــة الــوزن و رخيصــة الثمــن 
لــذا تكــون عمليــة اســترادها غــر 
ــاز  ــاج الغ ــهد انت ــًا ، وش ــة اقتصادي جمدي
ــدل  ــتقر مع ــر ليس ــص كب ــائل تناق الس
ــن  ــف ط ــد 24 ال ــنوي عن ــاج الس االنت
ــام2003 ،    ــف م3 ع ــد ان كان 43 ال بع
واصلــت عمليــة اســتهالك امليــاه التزايــد 
ــة   ــت كمي ــد بلغ ــام 2009 فق ــالل ع خ
ــة  ــة و املطروح ــحوبة و املعاجل ــاه املس املي
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4611 و 3703 و 908 الــف م3 عــى التــوايل ،  وقــد شــهد انتــاج مصفــى البــرة 
زيــادة كبــرة يف كافــة املنتجــات مــا عــدا انتــاج مــادة زيــت الوقــود فقــد انخفضــت 
اىل 4171 الــف م3 بعــد ان كانــت 4418 الــف م3 خــالل عــام 2006 وذلــك يعــود 

ــي. ــاع النفط ــر القط ــط بتطوي ــل وزارة النف ــن قب ــح م ــام الواض اىل االهت

        السنة

   املنتوج

 وحدة

القياس
200330062009201220152018

667118695225124983529ألف م3البنزين

621637678321841746ألف م3نفط ابيض

125315821616147720051942ألف م3زيت الغاز

355944184171407850895493ألف م3زيت الوقود

367312365.546،46،8ألف طن األسفلت

432430314812ألف طنالغاز السائل

16203789528570----وقود الطائرات

كمية املياه الخام املسحوبة
ألف م3/

سنة
243735624611495351846912

كمية املياه املعالجة
ألف م3/

سنة
237727063703384139664879

كمية املياه املطروحة
ألف م3/

سنة
600658908111212182033

 جــدول )2( انتــاج مصفــى البــرة مــن املشــتقات النفطيــة وكميــة امليــاه املســحوبة 
واملعاجلــة واملطروحــة للمــدة 2003 – 2018

املصدر / اعتادًا عى ملحق  1، 2.
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شكل )4( انتاج مصفى البرة من املشتقات النفطية وكمية املياه املسحوبة واملعاجلة 
واملطروحة للمدة 2003 – 2018

املصدر / اعتادًا عى جدول )2( .

لرفــع  الرضوريــة  اخلطــط  ووضــع 
خــالل  مــن  االنتــاج  معــدالت 
ــدة  ــة جدي ــدات انتاجي ــتحداث وح اس
فضــاًل عــن صيانــة الوحــدات االنتاجيــة 
يف  ذلــك  اوضحنــا  كــا   ( القديمــة 
الفصــل االول ( ، وبحلــول عــام 2012 
ــل  ــة و التأهي ــات الصيان ــال عملي و اكت
ــل  ــة العم ــدات االنتاجي ــول الوح ودخ
ــذي  ــة االمــر ال بكامــل طاقتهــا االنتاجي
ــة  ــة االنتاجي ــادة الطاق ــة زي ــب علي ترت
ــتهالك  ــادة يف اس ــة زي ــاة صاحب للمصف
امليــاه ، حيــث بلغــت  كميــة  امليــاه 

املســحوبة و املعاجلــة و املطروحــة 4953 
ــوايل  ــى الت ــف م3 ع و 3841 و1112 ال
ــف  ــن 2212 ال ــاج البنزي ــع انت ، وارتف
ــا كان  ــن %50 ع ــرتب م ــبة تق م3 وبنس
انتاجــه خــالل عــام 2009 ، و انخفــض 
انتــاج النفــط االبيــض بنســبة تزيــد عــى 
التوســع  العــام  ، وتــم يف هــذا   50%
حيــث  الطائــرات  وقــود  انتــاج  يف 
الــف   1620 االنتــاج  كميــة  بلغــت 
ودخــول   2015 عــام  وبحلــول   ، م3 
ــة  ــر و اهلدرج ــدة للتكري ــدات جدي وح
و التحســن مــن جهــة وتوقــف مصفــى 
العســكرية  االحــداث  نتيجــة  بيجــي 
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ــدد  ــقوط ع ــراق و س ــهدها الع ــي ش الت
مــن  املحافظــات بيــد عصابــات داعــش 
االرهابيــة ممــا ادى اىل تزايــد االعتــاد 
عــى مصفــى البــرة لســد النقــص 
احلــاد احلاصــل يف املشــتقات النفطيــة 
انتــاج  تزايــد  اىل  ادى  الــذي  االمــر 
كل مــن مــادة البنزيــن ومــادة النفــط 
االبيــض وزيــت الغــاز و زيــت الوقــود 
 841 2498 و  و وقــود الطائــرات اىل 
و 2005 و 5089 و 36895 الــف م3 
لــكل منهــا عــى التــوايل ، وســجل انتــاج 
الغــاز الســائل اعــى معــدل خــالل 
ــن ،  ــف ط ــع 48 ال ــة بواق ــدة الدراس م
ــاه  ــتهالك  املي ــاد اس ــة زي ــب علي ــا ترت مم
فقــد بلغــت كميــة امليــاه اخلــام املســحوبة 
5184 الــف م3 وبلغــت كميــة امليــاه 
املعاجلــة 3966 الــف م3  وبلغــت كميــة 
ــا  ــف م3 ، في ــة 1218 ال ــاه املطروح املي
2018 اســتهالك اعــى  ســجل عــام 
ــة  ــت كمي ــث بلغ ــاه ،حي ــن املي ــة م كمي
امليــاه اخلــام املســحوبة مــن شــط العــرب 
6912 الــف م3وبلغــت كميــة امليــاه 
ــة  ــت كمي ــف م3وبلغ ــة 4879 ال املعاجل
ــه  ــف م3 رافق ــة 2033 ال ــاه املطروح املي
ــن  ــاج البنزي ــدل إلنت ــى مع ــجيل اع تس
و زيــت الغــاز وزيــت الوقــود طيلــة 
مــدة الدراســة  بواقــع 3529 و 1942 و 

5493  الــف م3  لــكل منهــا عــى التــوايل 
.

ثانيــًا- اســتخدام امليــاه يف الصناعــات 
الكيمياويــة يف حمافظــة البــرصة . 

     يمكــن توضيــح اهــم االســتخدامات 
العامــة للميــاه يف الصناعــات الكيمياوية 
يف حمافظــة البــرة مــن خــالل بيــان 
اهــم اســتخداماهتا يف املنشــآت الصناعية 
حتتــاج  كوهنــا  املحافظــة  يف  الكبــرة 
التــي  و  امليــاه  مــن  كبــرة  كميــات 
ــاه  ــح املي ــات لتصب ــدة معاجل ــب ع تتطل
الصناعيــة  لالســتخدامات  مناســبة 
ــة  ــآت الصناعي ــن املنش ــس م ــى العك ع
الصغــرة و التــي ال تســتهلك ســوى 
ــاًل  ــاه فض ــن املي ــدًا م ــة ج ــات قليل كمي
ــات معاجلــة  عــن عــدم اجــراء أي عملي
للميــاه قبــل اســتخدامها بــل تعتمــد 
يف اغلــب االحيــان عــى امليــاه التــي 
توفرهــا شــبكات االســالة ، لــذا ســوف 
العامــة  االســتخدامات  نقتــر عــى 
ــرة  ــة الكب ــآت الصناعي ــاه يف املنش للمي
هــذه  مجيــع  ان  عــى  التأكيــد  مــع   ،
ــن  ــا ع ــف منه ــى املتوق ــآت وحت املنش
ــة  ــة العام ــل الرك ــس مث ــاج الرئي االنت
البرتوكيمياويــة و منشــأة  للصناعــات 
ــورق  ــل ال ــاوي يف معم ــل الكيمي التحلي
، اال اهنــا مســتمرة يف عمليــة تصفيــة 
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ــاء ال  ــاج امل ــك إلنت ــاه وذل ــة املي وحتلي
R-O وبيعــه لتحقيــق مــردود مــايل 
يرفــد هــذه الــركات املتوقفــة عــن 

العمــل يف الوقــت احلــارض . 
ــة  ــة العام ــاه يف الرشك ــتخدام املي 1- اس

للصناعــات البرتوكيمياويــة .
مــن مالحظة جــدول )3( والشــكل )5( 
ــحوبة  ــام املس ــاه اخل ــة املي ــح ان كمي يتض
مــن شــط العــرب واملرســلة اىل الركــة 
البرتوكيمياويــة  للصناعــات  العامــة 
1209 الــف م3 فيــا بلغــت كميــة امليــاه 
ــة  ــت كمي ــف م3 وبلغ ــة 909 ال املعاجل
ــات  ــات لعملي ــة كمخلف ــاه املطروح املي

ــر  ــور الزب ــة اىل خ ــة و املطروح املعاجل
 بحــدود 300 الــف م3 لعــام 2003 ، 
ــايل  ــن ع ــن و اثل ــاج االثل ــغ انت ــا بل في
و  الكثافــة  واطــئ  اثلــن  و  الكثافــة 
ــة  ــة و االغطي ــودا الكاوي ــور و الص الكل
و   15438 و   10217 بلــغ  الزراعيــة 
 1663 و   1365 و   1045 و   5169
ــام  ــة اخل ــع كمي ــا ارتف ــنة ،  في ــن /س ط
املســحوبة مــن حمطــة الضــخ و املعاجلــة 
ــل  ــام 2006 لتص ــة ع ــة يف املفتي االولي
ــة  ــت كمي ــا بلغ ــف م3 ، في اىل 2316 ال
ــت  ــف م3 وبلغ ــة 1551 ال ــاه املعاجل املي
كميــة امليــاه املطروحــة 765 الــف م3 
، فيــا انخفــض انتــاج كل مــن مــادة 

و  الكثافــة  عــايل  االثلــن  و  االثلــن 
و587   2452 اىل  الكاويــة  الصــودا 
و 109 طــن /ســنة لــكل منهــا عــى 
التــوايل ، فيــا تزايــد انتــاج مــادة االثلــن 
و  الكلــور  مــادة  و  الكثافــة   واطــئ 
ــة اىل 10531 و1093  ــة الزراعي االغطي
ــى  ــا ع ــكل منه ــنة ل ــن /س و 4137 ط
التــوايل ، فيــا شــهدت كميــة امليــاه اخلــام 
ــام  ــالل ع ــة خ ــادة طفيف ــحوبة زي املس
ــا  ــف م3 ، في ــجل 2345 ال 2009 لتس
بلغــت كميــة امليــاه املعاجلــة 1591 الــف 
ــاه املطروحــة 654  ــة املي م3 وبلغــت كمي
الــف م3 ، فيــا بلــغ انتــاج مــادة االثلــن 
ــدة  ــالل م ــاج خ ــدالت االنت ــى مع اع
ــنة  ــن /س ــع 13498 ط ــة بواق الدراس
ــة  ــاج االغطي ــدل انت ــل مع ــا واص ، في
قدرهــا  وبزيــادة  االرتفــاع  الزراعيــة 
ــاج  ــدل االنت ــن مع ــنة ع ــن /س 316 ط
4453 طــن / 2006 ليســجل  لعــام 
ســنة ، فيــا توقــف انتــاج مــادة االثلــن 
ــادة  ــاج م ــض انت ــة و انخف ــايل الكثاف ع
ــة بمقــدار 2378  االثلــن واطــئ الكثاف
ــنة و  ــن /س ــد 8153 ط ــف عن ــن ليق ط
ــكل  ــور بش ــادة الكل ــاج م ــض انت انخف
ــدل  ــف مع ــن ليق ــدار 852 ط ــر بمق كب
 ، طــن   241 عنــد  الســنوي  االنتــاج 
ــادة  ــاج م ــى انت ــق ع ــذي ينطب ــر ال االم
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الصــودا الكاويــة حيــث كان مقــدار 
 64 بمقــدار  االنتــاج  يف  االنخفــاض 
ــام 2006  ــة ع ــاج الرك ــن انت ــن ع ط
ــد 45 طــن / ليقــف معــدل االنتــاج عن
ــح  ــص الواض ــذا التناق ــود ه ــنة ، ويع س

يف االنتــاج اىل تناقــص جتهيــز الطاقــة 
توجــه  و  املحافظــة  يف  الكهربائيــة 
احلكومــة يف ذلــك احلــن اىل ايقــاف 
الطاقــة  لتوفــر  الصناعيــة  املنشــآت 

. لالســتخدامات  الكهربائيــة 

جــدول )3( انتــاج املنشــاة العامــة للصناعــات البرتوكيمياويــة وكميــة امليــاه 
2018  –  2003 للمــدة  واملطروحــة  واملعاجلــة  املســحوبة 

        السنة

   املنتوج

200330062009201220152018وحدة القياس

---10217245213498طن/ سنةاالثلني

----15438587طن/ سنةاثلني عايل الكثافة

---5169105318153طن/ سنةاثلني واطئ الكثافة

---10451093241طن/ سنةالكلور

---136510945طن/ سنةالصودا الكاوية

---166341374453طن/ سنةاالغطية الزراعية

 كمية املياه الخام

املسحوبة

120923162345287623262276ألف م3/ سنة

90915511691189215611289ألف م3/ سنةكمية املياه املعالجة

987   300765654984765ألف م3/ سنةكمية املياه املطروحة

ــم  ــة ، قس ــات البرتوكيمياوي ــة للصناع ــة العام ــى 1- الرك ــادًا ع ــدر / اعت املص
ــق 3 . ــبة . 2- ملح ــدة احلاس ــاء ، وح االحص
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شكل )5( انتاج املنشاة العامة للصناعات البرتوكيمياوية وكمية املياه املسحوبة 
واملعاجلة واملطروحة للمدة 2003 – 2018

املصدر : اعتادًا عى جدول )3(.
احلــادة  االزمــة  معاجلــة  و  الســكنية 
الكهربائيــة  الطاقــة  انتــاج  احلاصلــة 
االمــر الــذي ادى اىل توقــف االنتــاج 
بشــكل كي خــالل عــام 2012 و اندثــار 
قســم مــن املكائــن و اآلالت ، ان توقــف 
ــتهالك  ــف اس ــه توق ــاج مل يصاحب االنت
العكــس  عــى  بــل   ، امليــاه  وانتــاج 
ــاه  ــة املي ــهدت كمي ــد ش ــك فق ــن ذل م
املســحوبة مــن حمطــة املعاجلــة و الضــخ 
اىل  ليصــل  زيــادة  املفتيــة  يف  االوليــة 
2876 الــف م3 فيــا بلغــت كميــة امليــاه 
وبلغــت   ، م3  الــف   1892 املعاجلــة 
الــف   984 املطروحــة  امليــاه  كميــة 
امليــاه اىل  م3 ، حيــث تســتخدم هــذه 
ــل  ــة داخ ــتخدامات اخلدمي ــض االس بع
ــع اىل  ــكني التاب ــع الس ــة و املجم الرك
ــقي  ــف و س ــك اىل التنظي ــة وكذل الرك

احلدائــق ، امــا القســم الكــر فيخصــص 
ــم فتــح  ــاج املــاء ال R-O حيــث ت إلنت
البيــع املبــارش لتوفــر مصــدر  بــاب 
دخــل اضــايف للركــة عــن طريــق 
ــراض  ــة ألغ ــج املتنقل ــه اىل الصهاري بيع
االســتخدام البــري او الصناعــي او 
اخلدمــي خاصــة بعــد تفاقــم ازمــة توفــر 
حمافظــة  يف  للــرب  الصاحلــة  امليــاه 
البــرة ، فيــا بلغــت كميــة امليــاه اخلــام 
ــدود 2326   ــام 2015  بح ــحوبة ع املس
ــة  ــاه املعاجل ــة املي ــت كمي ــف م3  وبلغ ال
1561 الــف م3 ، فيــا بلغــت  كميــة 
امليــاه املطروحــة 765 الــف م3 ، و بلغت 
كميــة املياه اخلــام املســحوبة عــام 2018 
مــن  حمطــة املعاجلــة و الضــخ االوليــة يف 
ــة  ــت كمي ــف م3 وبلغ ــة 2276 ال املفتي
امليــاه املعاجلــة 1289 الــف م3 ، وبلغــت 
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ــف م3 . ــة 987 ال ــاه املطروح ــة املي كمي
املنتجــات  تباينــت حاجــة        وقــد 
الرئيســة للركــة العامــة للمنتجــات 
وتعــد   ، امليــاه  مــن  البرتوكيمياويــة 
ــن  ــن ب ــر م ــي االكث ــن ه ــة االثل صناع
الصناعــات البرتوكيمياويــة اســتهالكًا 
للميــاه اذ يبلــغ معــدل حاجــة انتــاج 
الطــن الواحــد مــن مــادة االثلــن 1358 
م3،  ويبلــغ معــدل انتــاج الطــن الواحــد 
ــة  ــايل الكثاف ــن ع ــويل اثل ــادة ب ــن م م
528 م3 ، فيــا بلغــت احلاجــة املائيــة 
إلنتــاج الطــن الواحــد مــن الكلــور288 
الطــن  انتــاج  حاجــة  وبلغــت   ، م3 
الواحــد مــن مــادة الصــودا الكاويــة 
144 م3 ، فيــا بلغــت حاجــة انتــاج 
ــن  ــويل اثل ــادة ب ــن م ــد م ــن الواح الط
ــا  ــاء في ــن امل ــة 21 م3 م ــئ الكثاف واط
كانــت حاجــة انتــاج االغطيــة الزراعيــة 
مــن امليــاه معدومــة لعــدم دخــول امليــاه 
يف انتــاج هــذه املــادة ، مــن مالحظــة 
ــاه  ــة املي ــت كمي ــد كان ــدول )4( فق اجل
املســتخدمة يف عمليــات انتــاج مــادة 

وبواقــع  االعــى  هــي  االثلــن 
 ،  3003 لعــام  م3   13874686
ــام 2006 اىل 3329816  ــت ع انخفض
الكميــة  هــذه  واصلــت  ثــم  م3 
االنخفــاض خالل عــام 2009 لتســجل 

181972 م3 بســبب انخفــاض االنتــاج 
ــاج بشــكل كامــل  ــل ان يتوقــف االنت قب
ــة  ــت كمي ــا بلغ ــة ، في ــوام التالي يف االع
ــويل  ــادة ب ــاج م ــتخدمة يف انت ــاه املس املي
م3   8984916 الكثافــة  عــايل  اثلــن 
لعــام 3003 ، انخفضت عــام 2006 اىل 
341634 م3 ثــم توقــف االنتاج بشــكل 
التاليــة ، وبلغــت  كامــل يف االعــوام 
كميــة امليــاه املســتخدمة يف عمليــات 
انتــاج مــادة بــويل اثلــن واطــئ الكثافــة 
3003 ، ارتفعــت  108549 م3 لعــام 
لتعــاود  م3   221151 اىل   2006 عــام 
االنخفــاض عــام 2009 اىل 8153 م3 
مــع انخفــاض كميــات اإلنتــاج قبــل ان 
ــايل  ــام الت ــي يف الع ــكل هنائ ــف بش يتوق
ــتخدمة  ــاه املس ــة املي ــت كمي ــا بلغ ، في
300960م3  الكلــور  مــادة  انتــاج  يف 
ــام 2006 اىل  ــت ع ــام 3003 ، ارتفع لع
ــام  ــاض ع ــاود االنخف 314784 م3 لتع
انخفــاض  مــع  م3   69408 اىل   2009
ــاه  ــة املي ــت كمي ــاج ، وبلغ ــات اإلنت كمي
املســتخدمة يف عمليــات انتــاج مــادة 
لعــام  196560 م3  الكاويــة  الصــودا 
اىل   2006 عــام  انخفضــت   ،  3003
15696 م3 ثــم اىل 6480 م3عــام 2009 
مــع انخفــاض كميــات اإلنتــاج قبــل ان 
يتوقــف بشــكل هنائــي يف العــام التــايل ، 
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فيــا مل يســجل انتــاج مــادة االغطيــة الزراعيــة اســتهالك أي كميــات تذكــر مــن امليــاه 
لعــدم دخوهلــا يف العمليــات اإلنتاجيــة .

جدول )4( كميات املياه املستخدمة يف انتاج املواد الكيمياوية الرئيسة يف الركة 
العامة للصناعات البرتوكيمياوية يف حمافظة البرة للمدة 2003 – 2018 .

السنة

   املنتوج

200330062009201220152018وحدة القياس

---10217245213498طن/ سنةاالثلني

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

---138746863329816181972م3 /سنة

 بويل اثلني عايل

الكثافة

----15438587طن/ سنة

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

----8984916341634م3 /سنة

 بويل اثلني واطئ

الكثافة

---5169105318153طن/ سنة

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

---108549221151171213م3 /سنة

---10451093241طن/ سنةالكلور

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

---30096031478469408م3 /سنة

---136510945طن/ سنةالصودا الكاوية

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

---196560156966480م3 /سنة

---166341374453طن/ سنةاالغطية الزراعية

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

------م3 /سنة

املصــدر : اعتــادًا عــى مجهوريــة العــراق ، وزارة البيئــة ، قســم امللوثــات الصناعيــة ، 
بيانــات غــر منشــورة لعــام2018 . 
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ــة  ــة العام ــاه يف الرشك ــتخدام املي 2- اس
ــة . ــمدة اجلنوبي ــة االس لصناع

ــكل  ــدول )5( و الش ــة اجل ــن مالحظ م
)6( يتضــح ان كميــة امليــاه املســحوبة من 
ــة  ــة الواقع ــة حميل ــح يف منطق ــة الض حمط
ــا  ــم ضخه ــي ت ــرب و الت ــط الع ــى ش ع
ــة   ــمدة اجلنوبي ــة لألس ــأة العام اىل املنش
 2003 عــام  يف  م3  الــف   1895 بلــغ 
وبلغــت كميــة امليــاه املعاجلــة 1151 
ــاه  ــة املي ــت كمي ــن بلغ ــف م3 ، يف ح ال
ــات  ــر كمخلف ــور الزب ــة اىل خ املطروح
لعمليــة املعاجلــة بحــدود 744 الــف م3 ، 
وبلــغ انتــاج الركــة مــن ســاد اليوريــا 
99الــف طــن ، لتــزداد كميــة امليــاه 
املســحوبة عــام 2006 لتصــل اىل 2265 
ــف م3  ــا 370 ال ــادة قدره ــف م3 وبزي ال
ــام  ــحوبة ع ــام املس ــاه اخل ــة املي ــن كمي ع
2003 ، فيــا بلغــت كميــة امليــاه املعاجلــة 
1422    الــف م3 ، وبلغــت كميــة امليــاه 
ــت  ــا بلغ ــف م3 ، في ــة 843 ال املطروح
ــا 301  ــاد اليوري ــن س ــاج م ــة االنت كمي
ــف  ــا 202 ال ــادة قدره ــن وبزي ــف ط ال
ــة  ــى %200 نتيج ــد ع ــبة تزي ــن وبنس ط
ــة  ــالد و املحافظ ــاع الب ــتقرار اوض الس
بعــد احــداث عــام 2003 وظــروف 
حــرب اخلليــج الثالثــة التــي القــت 
االقتصــادي  الوضــع  عــى  بضالهلــا 

ــي  ــع الصناع ــى الواق ــام وع ــكل ع بش
بشــكل خــاص ، ووضــع خطــط زراعيــة 
طموحــة ممــا اســتدعى التوســع يف انتــاج 
ــة  ــت كمي ــة ، وبلغ ــمدة الكيمياوي االس
امليــاه اخلــام املســحوبة مــن شــط العــرب 
ــت  ــام 2009 وبلغ ــف م3 يف ع 2385 ال
كميــة امليــاه املعاجلــة 1486 الــف م3 
وبلغــت كميــة امليــاه املطروحــة 899 
ــاج  ــة االنت ــت كمي ــا بلغ ــف م3 ، في ال
ــاه  ــة املي ــت كمي ــن ، وبلغ ــف ط 307 ال
ــدود  2569  ــام 2012 بح ــحوبة ع املس
ــة  ــاه املعاجل ــة املي ــت كمي ــف م3 وبلغ ال
1613 الــف م3وبلغــت كميــة امليــاه 
املطروحــة 956 الــف م3 ، فيــا بلــغ 
ــا 184  ــاج الركــة مــن ســاد اليوري انت
ــادة  ــن زي ــم م ــى الرغ ــن ، وع ــف ط ال
كميــة امليــاه املســحوبة و املعاجلــة يف عــام 
2012 اال ان ذلــك مل يرافقــه زيــادة يف 
ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــاج ب االنت
فقــد انخفــض االنتــاج بمقــدار 123 
الــف طــن ، وذلــك يعــود اىل تقــادم 
املكائــن و اآلالت وزيــادة كميــة الترسب 
معاجلــة  منظومــة  وتقــادم  البخــار  يف 
ــت  ــاه ، وبلغ ــرسب املي ــرة ت ــاه وكث املي
 2015 عــام  املســحوبة  امليــاه  كميــة 
بحــدود 2867  الــف م3 وبلغــت كميــة 
ــت  ــف م3و بلغ ــة 1624 ال ــاه املعاجل املي
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كميــة امليــاه املطروحــة 1243 الــف م3 ، 
ــتوى  ــى مس ــا ادن ــاج اليوري ــغ انت ــا بل في
وبواقــع  الدراســة  مــدة  خــالل  لــه 
ــات  ــة عملي ــة لقل ــن نتيج ــف ط 62 ال
الســابقة  الســنوات  خــالل  الصيانــة 
فضــاًل عــن املشــكالت الناجتــة عــن 
ــي  ــار الكهربائ ــد الركــة بالتي ــة تزوي قل
ــة  ــد الرك ــة بتزوي ــكالت املتعلق و املش
بالغــاز الطبيعــي ،   وتوقــف العمــل 
خــالل النصــف الثــاين مــن عــام 2015 

ــادة  ــة و اع ــرض الصيان ــكل كي لغ بش
ــاه  ــة املي ــت كمي ــة ، وبلغ ــل الرك تأهي
اخلــام املســحوبة مــن حمطــة املعاجلــة 
االوليــة و الضــخ يف حميلــة 2768 الــف 
ــة  ــت كمي ــام 2018 ، وبلغ ــالل ع م3 خ
ــت  ــف م3 وبلغ ــة 1614 ال ــاه املعاجل املي
كميــة امليــاه املطروحــة 1154 الــف م3 ، 
فيــا بلغــت كميــة اليوريــا املنتجــة 157 

ــن .  ــف ط ال
 

        السنة

   املنتوج

200330062009201220152018وحدة القياس

  9930130718462ألف طن/سنةسامد اليوريا

157

 كمية املياه الخام

املسحوبة

189522652385256928672768ألف م3/سنة

 كمية املياه

املعالجة

115114221486161316241614ألف م3/سنة

 كمية املياه

املطروحة

74484389995612431154ألف م3/سنة

ــحوبة  ــاه املس ــة املي ــة وكمي ــمدة اجلنوبي ــة لألس ــاة العام ــاج املنش ــدول )5( انت ج
واملعاجلــة واملطروحــة للمــدة    2003– 2018

املصــدر / الركــة العامــة لصناعــة االســمدة اجلنوبيــة ، قســم احلســابات ، بيانــات 
غــر منشــورة لعــام 2018 .
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شكل )6( انتاج املنشاة العامة لألسمدة اجلنوبية وكمية املياه املسحوبة واملعاجلة 
واملطروحة للمدة    2003– 2018

املصدر : اعتادًا عى جدول )5(

وتبلــغ كميــة امليــاه الالزمــة إلنتــاج 
ــا 97 م3  ــادة اليوري ــن م ــد م ــن واح ط
ــدول )6(  ــة اجل ــن مالحظ ــاء ، م ــن امل م
ــتخدمة يف  ــاه املس ــة املي ــت كمي ــد كان فق
عمليــات انتــاج ســاد اليوريــا 9603 م3 
ــام 2006 اىل  ــت ع ــام 3003 ، ارتفع لع
ــة  ــذه الكمي ــت ه ــم واصل 29197 م3 ث
ــجل  ــام 2009 لتس ــالل ع ــاع خ االرتف

الكميــة  قلــت هــذه  ثــم  29779 م3 
خــالل عــام 2012 لتســجل 17848 
م3 ، وكانــت كميــة امليــاه املســتخدمة 
ــة  ــمدة  اجلنوبي ــة لألس ــأة العام يف املنش
ــع 6014  ــل بواق ــي االق ــام 2015 ه ع
م3 قبــل ان تعــاود االرتفــاع عــام 2018 

لتســتقر عنــد    15229 م3 .
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        السنة

   املنتوج

200330062009201220152018وحدة القياس

157  9930130718462ألف طن/سنةسامد اليوريا

 كمية املياه

 املستخدمة يف

االنتاج

9603291972977917848601415229ألف م3/سنة

ــأة  ــة يف املنش ــمدة الكيمياوي ــاج االس ــتخدمة يف انت ــاه املس ــات املي ــدول )6( كمي ج
ــدة 2003 – 2018 . ــرة للم ــة الب ــة يف حمافظ ــمدة  اجلنوبي ــة لألس العام

املصــدر : اعتــادًا عــى مجهوريــة العــراق ، وزارة البيئــة ، قســم امللوثــات الصناعيــة ، 
بيانــات غــر منشــورة لعــام2018 . 

3- اســتخدام امليــاه وحــدة التحليــل 
ــورق . ــل ال ــأة معم ــاوي يف منش الكيمي
ــكل  ــدول )7( و الش ــة اجل ــن مالحظ م
ــحوبة  )7( يتضــح ان كميــة امليــاه املس
ــف  ــت 1453 ال ــرب بلغ ــط الع ــن ش م
ــة  ــت كمي ــام 2003 وبلغ ــنة لع م3/ س
ــف م3/ ســنة  ــاه املعاجلــة 1409 ال املي
 44 املطروحــة  امليــاه  كميــة  وبلغــت 
الــف م3/ ســنة ،فيــا بلــغ معــدل انتــاج 
الصــودا الكاويــة 543 الــف طــن وبلــغ 
انتــاج حامــض اهليدروكلوريــك 934 
ــو  ــادة هايب ــاج م ــغ انت ــن وبل ــف ط ال
كلــورات  823 طــن ، ازدادت كميــة 
امليــاه املســحوبة مــن شــط العــرب عــام 
2006 لتصــل اىل 1734 الــف م3/ ســنة 
وبلغــت كميــة امليــاه املعاجلــة 1682 
ــاه  ــة املي ــت كمي ــنة ، وبلغ ــف م3/ س ال

املطروحــة 49 الــف م3/ ســنة ، وتنافص 
ــة فقــد بلــغ 373  انتــاج الصــودا الكاوي
ــن  ــكل م ــال ل ــك احل ــن وكذل ــف ط ال
حامــض اهليدروكلوريــك و مــادة هايبــو 
ــد  ــا عن ــض انتاجه ــد انخف ــورات فق كل
300 و 264 الــف طــن لــكل منهــا 
عــى التــوايل ، فيــا تزايــدت كميــة امليــاه 
املســحوبة و املعاجلــة خــالل عــام 2009 
48 لــكل  1886 و  1923 و  لتســجل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــوايل ، ع ــى الت ــا ع منه
ــاج يف هــذه املنشــأة وذلــك  توقــف االنت
لتوفــر مــردود مــادي عــن طريــق البيــع 
 )R-O   ( املعاجلــة    للميــاه  املبــارش 
ــاه  ــى املي ــب ع ــد الطل ــد تزاي ــة بع خاص
شــحتها  نتيجــة  للــرب  الصاحلــة 
ــاد  ــالة و اعت ــاه االس ــة مي ــه نوعي وردائ
عــى  كي  بشــكل  املحافظــة  ســكان 
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ــج او  ــاطة الصهاري ــة بوس ــاه املنقول املي
ــة ، وخــالل االعــوام 2012  ــاه املعبئ املي
ــاه  ــة املي ــدت كمي و2015 و2018 تزاي
اخلــام املســحوبة مــن حمطــة املعاجلــة 
ــة  ــرب يف منطق ــط الع ــى ش ــة ع االولي
و   2381 و   1934 اىل  لتصــل  اهلارثــة 
ــوايل ،  ــى الت ــنة ع ــف م3/ س 2593 ال
ــة  ــاه املعاجل ــة املي ــادة يف كمي ــا زي رافقته
لنفــس الســنوات لتصــل اىل 1886 و 
2293 و2506 لــكل منهــا عــى التــوايل 
ــة 48  ــاه املطروح ــة املي ــت كمي ــا بلغ في
 2012 الــف م3/ ســنة خــالل عــام 

وبلغــت 88 الــف م3/ ســنة خــالل عــام 
ــة  ــاه املطروح ــة املي ــت كمي 2015 وقل
ــف  ــجل 86 ال ــام 2018 لتس ــالل ع خ
م3/ ســنة عــى الرغــم مــن زيــادة كميــة 
املعاجلــة وذلــك  امليــاه  مــن  االنتــاج 
إلدخــال وحــدات جديــدة ملعاجلــة امليــاه 
ــة  ــن جه ــة ، وم ــات بحري ذات مواصف
اخــرى لوقــوع حمطــة املعاجلــة االوليــة و 
الضــخ يف شــال مركــز حمافظــة البــرة 
ــالح يف  ــبة االم ــض نس ــر يف خف دور كب
ــاه  ــة املي ــايل قل ــرب و بالت ــط الع ــاه ش مي

ــة .  املطروح

        السنة

   املنتوج
200330062009201220152018وحدة القياس

----543373طن/ سنةالصودا الكاوية

 حامض

الهيدروكلوريك
----934355طن/ سنة

----823264طن/ سنةهايبو كلورات 

 كمية املياه الخام

املسحوبة
145317341923193423812592ألف م3/ سنة

 كمية املياه

املعالجة
140916821876188622932506ألف م3/ سنة

 كمية املياه

املطروحة
444947488886ألف م3/ سنة

ــاه املســحوبة واملعاجلــة  ــة املي ــاوي وكمي ــاج منشــاة التحليــل الكيمي جــدول )7( انت
ــدة    2003 – 2018 . ــة للم واملطروح

ــأة  ــة ، منش ــات البرتوكيمياوي ــة للصناع ــة العام ــى 1- الرك ــادًا ع ــدر : اعت املص
ــق 3 . ــبة . 2- ملح ــدة احلاس ــاء ، وح ــم االحص ــورق ، قس ــل ال معم
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شكل )7( وكمية املياه املسحوبة واملعاجلة واملطروحة لمنشاة التحليل الكيمياوي 
للمدة 2003 – 2018 .

املصدر : اعتادًا عى جدول )7( .

وتبلــغ كميــة امليــاه الالزمــة إلنتــاج طــن 
واحــد مــن مــادة الصــودا الكاويــة 144 
ــة  ــاه الالزم ــة املي ــاء ، و كمي ــن امل م3 م
إلنتــاج طــن واحــد مــن مــادة  حامــض 
م3 مــن املــاء ،   198 اهليدروكلوريــك 
وان انتــاج الطــن الواحــد مــن مــادة  
هايبــو كلــورات يتطلــب 32 م3 مــن 
 )8( اجلــدول  مالحظــة  مــن   ، املــاء  
فقــد كانــت كميــة امليــاه املســتخدمة 
يف عمليــات انتــاج الصــودا الكاويــة  
53712 م3 لعــام 3003 ، ارتفعــت عــام 
2006 اىل 78192 م3 ، وبلغــت كميــة 
امليــاه املســتخدمة يف عمليــات انتــاج 
مــادة حامــض اهليدروكلوريــك عــام 

انخفضــت  م3،   184932 2003هــي 
هــذه الكميــة خــالل عــام 206 لتســجل 
70290 م3 قبــل ان يتوقــف االنتــاج 
 ، الالحقــة  االعــوام  يف  كي  بشــكل 
يف  املســتخدمة  امليــاه  كميــة  وكانــت 
ــورات 26336  ــو كل ــادة هايب ــاج م انت
م3 انخفضــت هــذه الكميــة خــالل عــام 
206 لتســجل 8448 م3 قبــل ان يتوقــف 
االنتــاج بشــكل كي يف االعــوام الالحقــة 

.
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جــدول )8( كميــات امليــاه املســتخدمة يف انتــاج املــواد الرئيســة يف منشــاة التحليــل 
ــاوي يف حمافظــة البــرة للمــدة 2003 – 2018 . الكيمي

السنة

املنتوج

200330062009201220152018وحدة القياس

----543373طن/ سنةالصودا الكاوية

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

--5371278192م3 /سنة

 حامض

الهيدروكلوريك

----934355طن/ سنة

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

----18493270290م3 /سنة

----823264طن/ سنةهايبو كلورات

 كمية املياه

املستخدمة يف االنتاج

----263368448م3 /سنة

املصــدر : اعتــادًا عــى مجهوريــة العــراق ، وزارة البيئــة ، قســم امللوثــات الصناعيــة ، 
بيانــات غــر منشــورة لعــام2018 . 

ــات  ــل و معاجل ــالث مراح ــاك ث  1- هن
مناســبة  لتصبــح  امليــاه  هبــا  متــر 
التحويليــة  الصناعيــة  لالســتعاالت 
هــي مرحلــة املعاجلــة األوليــة  و مرحلــة 
حتليــة امليــاه  R.O او وحــدات التناضح 
ــة  ــة االيوني ــة املعاجل ــي  و مرحل العك

للميــاه الصناعيــة . 
ــاج  ــن االنت ــة ب ــة طردي ــاك عالق 2- هن
و كميــة امليــاه املســتخدمة يف صناعــة 
كميــة  بلغــت  فقــد   ، النفــط  تكريــر 
ــغ  ــف م3 ، وبل ــة 2377 ال ــاه املعاجل املي

انتــاج مصفــى البــرة مــن البنزيــن 
مــن  م3  الــف   621 و  م3  667الــف 
مــادة النفــط االبيــض و 1253 الــف 
ــف م3  ــاز و 3559 ال ــت الغ ــن زي م3 م
مــن زيــت الوقــود و 36 الــف طــن مــن 
ــاز  ــن الغ ــن م ــف ط ــفلت و 43 ال االس
الســائل ، و ازدادت كميــة امليــاه املعاجلــة 
ــام  ــالل ع ــف م3 خ ــل اىل 2706 ال لتص
ــن  ــى م ــاج املصف ــغ انت ــا بل 2006 ، في
مــادة البنزيــن 118 الــف م3 فقــط وبلــغ 
مقــدار انتــاج مــادة النفــط االبيــض  
637 الــف م3 ، وبلــغ انتــاج زيــت الغــاز 
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ــف  ــود  1582 و 4418 ال ــت الوق و زي
ــغ  ــا بل ــوايل ، في ــى الت ــا ع ــكل منه م3 ل
ــن  ــف ط ــفلت 73 ال ــادة االس ــاج م انت
ــف  ــائل 24 ال ــاز الس ــاج الغ ــغ انت ، وبل
طــن ،   واصلــت عمليــة اســتهالك امليــاه 
التزايــد خــالل عــام 2009 فقــد بلغــت 
كميــة  امليــاه املســحوبة 3703 الــف 
ــرة  ــى الب ــاج مصف ــهد انت ــد ش م3،  وق
ــادة كبــرة يف كافــة املنتجــات ليشــهد  زي
ــة مــن  عــام 2018 اســتهالك اعــى كمي
امليــاه ، حيــث بلغــت كميــة امليــاه اخلــام 
املســحوبة مــن شــط العــرب 6912 
ــدل  ــى مع ــجيل اع ــه تس ــف م3 رافق ال
ــت  ــاز وزي ــت الغ ــن و زي ــاج البنزي إلنت
الوقــود طيلــة مــدة الدراســة  بواقــع 
م3   الــف    5493 و   1942 و   3529

ــوايل . ــى الت ــا ع ــكل منه ل
3- بلغــت كميــة امليــاه املعاجلــة 909 
ــاج  ــغ انت ــا بل الــف م3 لعــام 2003 ، في
ــن  ــة و اثل ــايل الكثاف ــن ع ــن و اثل االثل
واطــئ الكثافــة و الكلــور و الصــودا 
بلــغ  الزراعيــة  االغطيــة  و  الكاويــة 
 1045 و   5169 و   15438 و   10217
و 1365 و1663 طــن /ســنة ،  فيــا 
ارتفعــت كميــة امليــاه املعاجلــة اىل 1551 
انتــاج  وبلــغ   ،2006 لعــام  الــف م3 
ــايل  ــن ع ــن و االثل ــادة االثل ــن م كل م

ــة اىل 2452  ــودا الكاوي ــة و الص الكثاف
ــا  ــكل منه ــنة ل ــن /س و587 و 109 ط
ــادة  ــاج م ــد انت ــا تزاي ــوايل ، في ــى الت ع
االثلــن واطــئ الكثافــة  و مــادة الكلــور 
و االغطيــة الزراعية اىل 10531 و1093 
ــى  ــا ع ــكل منه ــنة ل ــن /س و 4137 ط
ــة  ــاه املعاجل ــة املي ــت كمي ــوايل ، و بلغ الت
ــغ  ــام 2009 ، وبل ــف م3 ، لع 1591 ال
انتــاج مــادة االثلــن اعــى معــدالت 
ــع  ــة بواق ــدة الدراس ــالل م ــاج خ االنت
ــاج  ــغ انت ــا بل ــنة ، في ــن /س 13498 ط
ــنة  ــن /س ــة 4453 ط ــة الزراعي االغطي
، فيــا توقــف انتــاج مــادة االثلــن عــايل 
الكثافــة و انخفــض انتــاج مــادة االثلــن 
واطــئ الكثافــة ليقــف عنــد 8153 طــن 
ــور  ــادة الكل ــاج م ــض انت ــنة و انخف /س
بشــكل كبــر ليســجل241 طــن ، االمــر 
الــذي ينطبــق عــى انتــاج مــادة الصــودا 
 ، ليســجل 45 طــن /ســنة  الكاويــة 
االمــر الــذي ادى اىل توقــف االنتــاج 

ــام 2012 .  ــالل ع ــكل كي خ بش
ــة 1151  ــاه املعاجل ــة املي ــت كمي 4- بلغ
ــة  ــة العام ــاج الرك ــغ انت ــف م3 ، وبل ال
ــاد  ــن س ــة م ــمدة اجلنوبي ــة االس لصناع
 2003 لعــام  طــن  99الــف  اليوريــا 
املعاجلــة عــام  امليــاه  لتــزداد كميــة   ،
2006 لتصــل اىل 1422 الــف م3 ، فيــا 
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بلغــت كميــة االنتــاج مــن ســاد اليوريــا 
ــاه  ــة املي ــت كمي ــن ، وبلغ ــف ط 301 ال
ــة  املعاجلــة 1486 الــف م3 وبلغــت كمي
ــام  ــف م3 ،  لع ــة 899 ال ــاه املطروح املي
االنتــاج  بلغــت كميــة  فيــا   ،  2009
ــاه  ــة املي ــت كمي ــن ، وبلغ ــف ط 307 ال
املعاجلــة عــام 2012 بحــدود  1613 
انتــاج الركــة  الــف م3 ، فيــا بلــغ 
ــن ،  ــف ط ــا 184 ال ــاد اليوري ــن س م
، وبلغــت كميــة امليــاه ااملعاجلــة عــام 
2015 بحــدود 1624 الــف م3 ، فيــا 
ــه  ــتوى ل ــى مس ــا ادن ــاج اليوري ــغ انت بل
خــالل مــدة الدراســة وبواقــع 62 الــف 
طــن نتيجــة لقلــة عمليــات الصيانــة 
ــن  ــاًل ع ــابقة فض ــنوات الس ــالل الس خ
املشــكالت الناجتــة عــن قلــة تزويــد 
الركــة بالتيــار الكهربائــي و املشــكالت 
بالغــاز  الركــة  بتزويــد  املتعلقــة 
الطبيعــي ،   وتوقــف العمــل خــالل 
النصــف الثــاين مــن عــام 2015 بشــكل 
كي لغــرض الصيانــة و اعــادة تأهيــل 
ــة  ــاه املعاجل ــة املي ــت كمي ــة ، وبلغ الرك
1614 الــف م3 خــالل عــام 2018 ، 
فيــا بلغــت كميــة اليوريــا املنتجــة 157 

ــن . ــف ط ال
ــة 1409  ــاه املعاجل ــة املي ــت كمي 5- بلغ
الــف م3/ ســنة  يف وحــدة التحليــل 

الكيميــاوي يف منشــأة معمــل الــورق 
ــاج  ــدل انت ــغ مع ــا بل ــام 2003 ،في لع
الصــودا الكاويــة 543 الــف طــن وبلــغ 
انتــاج حامــض اهليدروكلوريــك 934 
ــو  ــادة هايب ــاج م ــغ انت ــن وبل ــف ط ال
كلــورات  823 طــن ، ازدادت كميــة 
امليــاه املعاجلــة عــام 2006 لتصــل اىل 
1682 الــف م3/ ســنة ، وبلــغ انتــاج 
الصــودا الكاويــة 373 الــف طــن وبلــغ 
انتــاج كل مــن حامــض اهليدروكلوريــك 
و مــادة هايبــو كلــورات 300 و 264 
ــتوايل  ــى ال ــا ع ــكل منه ــن ل ــف ط ال
، فيــا تزايــدت كميــة امليــاه  املعاجلــة 
 1886 لتســجل   2009 عــام  خــالل 
ــاج يف  ــف االنت ــن توق ــم م ــى الرغ ، ع

ــأة. ــذه املنش ه
بعــض  يف  االنتــاج  توقــف  ان   -6
ــف  ــه توق ــة مل يصاحب ــآت الصناعي املنش
بــل عــى   ، امليــاه  وانتــاج  اســتهالك 
العكــس مــن ذلــك فقــد شــهدت كميــة 
ــة و  ــة املعاجل ــن حمط ــحوبة م ــاه املس املي
ــادة ليصــل  ــة زي ــة يف املفتي الضــخ االولي
اىل 2876 الــف م3 فيــا بلغــت كميــة 
امليــاه املعاجلــة 1892 الــف م3 ، وبلغــت 
الــف   984 املطروحــة  امليــاه  كميــة 
امليــاه اىل  م3 ، حيــث تســتخدم هــذه 
ــل  ــة داخ ــتخدامات اخلدمي ــض االس بع
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ــع اىل  ــكني التاب ــع الس ــة و املجم الرك
ــقي  ــف و س ــك اىل التنظي ــة وكذل الرك
احلدائــق ، امــا القســم الكــر فيخصــص 
ــم فتــح  ــاج املــاء ال R-O حيــث ت إلنت
البيــع املبــارش لتوفــر مصــدر  بــاب 
دخــل اضــايف للركــة عــن طريــق 
ــراض  ــة ألغ ــج املتنقل ــه اىل الصهاري بيع
االســتخدام البــري او الصناعــي او 
اخلدمــي خاصــة بعــد تفاقــم ازمــة توفــر 
حمافظــة  يف  للــرب  الصاحلــة  امليــاه 
البــرة ، فيــا بلغــت كميــة امليــاه اخلــام 

ــدود 2326   ــام 2015  بح ــحوبة ع املس
ــة  ــاه املعاجل ــة املي ــت كمي ــف م3  وبلغ ال
1561 الــف م3 ، فيــا بلغــت  كميــة 
امليــاه املطروحــة 765 الــف م3 ، و بلغت 
كميــة املياه اخلــام املســحوبة عــام 2018 
مــن  حمطــة املعاجلــة و الضــخ االوليــة يف 
ــة  ــت كمي ــف م3 وبلغ ــة 2276 ال املفتي
امليــاه املعاجلــة 1289 الــف م3 ، وبلغــت 
ــف م3 . ــة 987 ال ــاه املطروح ــة املي كمي
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ــة و  ــات النفطي ــاه للصناع ــة املي ــتخدمة يف تنقي ــة املس ــواد الكيمياوي ــق )1(امل ملح
الكيمياويــة و كمياهتــا و تكاليفهــا الســنوية يف حمافظــة البــرة لعــام 2018 .

  كمية املياهاملحطة

 املعالجة )الف

م3 (

 انواع املواد

 الكيمياوية

املستخدمة

 كمية املواد

 الكيمياوية

املستخدمة

 وحدة

القياس

 اسعار املواد

 الكيمياوية

 املستخدمة  )الف

دينار (

 محطة املعالجة

 والضخ االولية ملياه

 مصفى البرصة يف

املفتية

179712كغم179712شب4879

20736لرت13824كلور

10368كغم3456بويل اكرتواليت

HcL34563456لرت

10368لرت3456انتي سكيل

 محطة املعالجة

 والضخ االولية

 ملياه معمل

 البرتوكيمياويات يف

املفتية

59176كغم59176شب1289

6828لرت4552كلور

3414كغم1138بويل اكرتواليت

HcL11381138لرت

3414لرت1138انتي سكيل

 محطة املعالجة

 والضخ االولية ملياه

 وحدة التحليل

الكيمياوي

67392كغم67392شب2506

7776لرت5184كلور

3888كغم1296بويل اكرتواليت

HcL12961296لرت

3888لرت1296انتي سكيل

 محطة املعالجة

 والضخ االولية ملياه

 معمل االسمدة يف

محيلة

41964كغم41964شب1614

4842لرت3228كلور

2421كغم807بويل اكرتواليت

HcL807807لرت

2421لرت807انتي سكيل

 محطة املعالجة

 والضخ يف كرمة

عيل

3250000كغم3250000شب130.000

780000لرت520000كلور

7800000كغم2600000بويل اكريد امايد

 محطة املعالجة

والضخ يف السورة

65450كغم65450شب2618

15708لرت10462كلور

157080كغم52360بويل اكريد امايد
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 محطة املعالجة

 والضخ ملرشوع

 مأخذ الفرات

)الجري(

8750كغم8750شب350

2100لرت1400كلور

21000كغم7000بويل اكريد امايد

 محطة املعالجة

 والضخ عىل املصب

)MOD(العام 

38525كغم38525شب1541

9246لرت6164كلور

92460كغم30820بويل اكريد امايد

املصدر : الدراسة امليدانية بتاريخ 2019 .
ــنة(  ــف م3/ س ــة )أل ــة واملطوح ــحوبة واملعاجل ــام املس ــاه اخل ــة املي ــق )2( كمي ملح

ــدة )2003 – 2018( ــرة للم ــة الب ــة يف حمافظ ــات الرئيس ــب املحط حس
املصدر : الدراسة امليدانية بتاريخ 2019 .

                    السنوات

محطة الضخ
200320062009201220152018

 محطة املعالجة

 والضخ االولية ملياه

 مصفى البرصة يف

 املفتية

 كمية املياه

 الخام املسحوبة
243735624611495351846912

 كمية املياه

املعالجة
237727063703384139664879

 كمية املياه

املطروحة
600658908111212182033

 محطة املعالجة

 والضخ االولية

 ملياه معمل

 البرتوكيمياويات يف

املفتية

 كمية املياه

الخام املسحوبة
120923162345287623262276

 كمية املياه

املعالجة
90915511691189215611289

 كمية املياه

املطروحة
300765654984765987

 محطة املعالجة

 والضخ االولية ملياه

 وحدة التحليل

 الكيمياوي

 كمية املياه

الخام املسحوبة
145317341923193423812592

 كمية املياه

املعالجة
140916821876188622932506

 كمية املياه

املطروحة
444947488886
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 محطة املعالجة

 والضخ االولية ملياه

 معمل االسمدة يف

محيلة

 كمية املياه

الخام املسحوبة
189522652385256928672768

 كمية املياه

املعالجة
115114221486161316241614

 كمية املياه

املطروحة
74484389995612431154

املصادر
1-مجهوريــة العــراق ، اهليئــة العامــة 
ــة ،  ــراق اإلداري ــة الع ــاحة ، خريط للمس

بمقيــاس 1: 100000 ، بغــداد .
2- مجهوريــة العــراق ، وزارة البيئــة ، 
قســم امللوثــات الصناعيــة ، بيانــات غــر 

ــام2018. ــورة لع منش
3- مجهوريــة العــراق ، وزارة البيئــة ، 
قســم امللوثــات الصناعيــة ، بيانــات غــر 

ــام2018 . ــورة لع منش
ــمدة  ــة االس ــة لصناع ــة العام 4- الرك
اجلنوبيــة ، قســم احلســابات ، بيانــات 

ــام . ــورة لع ــر منش غ
للصناعــات  العامــة  الركــة   -5
 ، االحصــاء  قســم   ، البرتوكيمياويــة 

احلاســبة. وحــدة 
للصناعــات  العامــة  الركــة   -6
ــورق  ــة ، منشــأة معمــل ال البرتوكيمياوي
ــبة . ــدة احلاس ــاء ، وح ــم االحص ، قس

7- مقابلــة مــع الســيد عــاد عزيــز ، 
رئيــس مهندســن كيمياويــن اقــدم ، 
مســؤول شــعبة امليــاه يف الركــة العامــة 
ــخ 20  ــة بتاري للصناعــات البرتوكيمياوي

.  2019  /  1/



308

استخدامات املياه يف املراحل الصناعية للصناعات النفطية )التحويلية ( و الصناعات الكيمياوية  يف حمافظة البصرة         

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

Mohaamed123@gmail.com

Abstract:
This research indicates a study of 
the most important uses of water 
in the industrial stages of the 
(transformative) oil and chemical 
industries in Basra Governorate, 
as these uses have varied, as have 
the operations of treatments that 
industrial waters go through before 
they are suitable for those different 
uses, this research aims to study 
the most important The main uses 
of water in the oil and chemical 
industries in the governorate, 
as many physical and chemical 
treatment operations are carried 
out to obtain industrial water 
with specifications commensurate 
with the requirements of the oil 
and chemical industries in the 
governorate, and the number of 
treatment and pumping stations 
has reached Primary water has 
four operating stations for the 
year 2018, serving four large 
industrial establishments in Basra 
Governorate, where the Basra 
Refinery recorded the highest 
amount of water withdrawn, 
treated and discharged, with a 
quantity of 6912, 4879, and 2033 
thousand m3 each, respectively, 

and the facility came The General 
Company for Chemical Industries 
secondly, as the amount of water 
withdrawn from the river reached 
2798 m 3, and the amount of treated 
water is 1614 m 3, and the amount 
of water discharged reached 1154 
m 3, and the chemical analysis 
facility came third, the amount of 
water withdrawn from the river 
reached 2592 m 3, and the amount 
of treated water 2509 m 3, The 
amount of water offered was 86 m 
3, and finally the facility came The 
General Petrochemical Industries 
Company, the amount of water 
withdrawn from the river reached 
2276 m 3, the amount of treated 
water is 1289 m 3, and the quantity 
of water discharged is 987 m 3 .
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تأثر كفاءة النقل يف العراق
 بتكرار ظواهر اجلو الغبارية

املدرسة الدكتورة اماين حسني عبد الرزاق

كلية الرتبية بنات / قسم الجغرافية

امللخص:
ــر  ــايل لظواه ــرار ع ــراق بتك ــف الع يتص
اجلــو الغباريــة بحكــم طبيعــة املنــاخ 
ــن  ــر م ــى اكث ــود ع ــذي يس ــاف ال اجل
ــروف  ــة اىل ظ ــاحته اضاف ــن مس %80 م
التصحــر وتدهــور خصائــص الرتبــة, 
ــادة  ــع هــذه العوامــل ســامهت يف زي مجي
تكرارهــا  ويرتفــع  الظاهــرة  تكــرار 
ــبب  ــاف بس ــل اجل ــهر الفص ــالل اش خ
ونشــاط  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع 
حركــة الريــاح وخصوصــا خــالل املــدة 
مــن شــهر نيســان اىل شــهر تريــن 
االول وتســاهم الظواهــر الغباريــة يف 
تدهــور مــدى الرؤيــة عــى الطــرق 
الطريــق  اخلارجيــة وخصوصــا عــى 
ــرة  ــداد والب ــن بغ ــط ب ــع الراب الرسي
بســبب طبيعــة املنطقــة وانتشــار الكثبــان 

الرمليــة ممــا ســبب العديــد مــن احلوادث 
ــة  ــر الغباري ــر الظواه ــا تؤث ــة وك املروري
ــبب  ــا يس ــوي مم ــل اجل ــاط النق ــى نش ع
التــآكل البــاردة مــن املحــرك )املروحة أو 
شــفرات املروحــة( ممــا تســبب يف أرضار 
ســطحية تــؤدي إىل ضعــف تدفــق الغــاز 
العــادم و تدهــور وفقــدان تدرجيــي ألداء 
ــطح  ــة يف الس ــرك. األرضار احلاصل املح
اخلارجــي للطائــرة تــؤدي اىل عمليــة 
الغبــار  جزيئــات  كانــت  إذا  التــآكل 
و  االحــرتاق  جــدران  عــى  ترتســب 
شــفرات ممــا ينجــم عنــه خماطــر حمتملــة 
 , اهلبــوط  أو  اثنــاء عمليــات اإلقــالع 
وســوف تتشــكل رواســب زجاجيــة مــع 
ســطح خشــن ممــا قــد يــؤدي إىل فقــدان 

رسيــع يف األداء للمحــرك .
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املقدمة :
ــطة  ــرز االنش ــن اب ــل م ــاع النق ــد قط يع
ــة والتــي ارتبطــت بنشــاطات  االقتصادي
ــط  ــدم وارتب ــذ الق ــة من ــان املختلف االنس
ــة  ــادي بجمل ــاع االقتص ــذا القط ــام ه قي
ــة وكان والزال  ــط اجلغرافي ــن الضواب م
مــن ابرزهــا عامــل املنــاخ بعنــارصه 
العوامــل  هــذه  ابــرز  مــن  املختلفــة 
ــاح  ــة والري ــرارة والرطوب ــات احل درج
املهمــة  العوامــل  مــن  املنــاخ  ,يعــد 
واملؤثــرة يف بنــاء طــرق النقــل ومــد 
شــبكاته مــن حيــث اختــالف خصائصــه 
وتوزيعــه اجلغــرايف، وهــو مــن العوامــل 
ــة ،  ــة النقلي ــط احلرك ــي ترب ــة الت احليوي
ــى  ــة ع ــا الوظيفي ــدى كفاءهت ــان م وبي
واأليــام  والشــهور  الفصــول  مــدار 
الطــرق  بنــاء  إن  إذ   ، والســاعات 
وتشــغيلها وصيانتهــا مرتبــط ارتباطــًا 
وثيقــًا بعامــل املنــاخ وظواهــره املختلفــة 
، واملتمثلــة بدرجــات احلــرارة واألمطــار 
ــق  ــف الغبارية.وتنطب ــاح والعواص والري
اجلــوي  النقــل  قطــاع  عــى  احلالــة 
بشــكل  ولكــن  احلديديــة  والســكك 
ــة  ــو الغباري ــر اجل ــد ظواه ــدود . وتع حم
ــن  ــة ع ــة  النامج ــر اجلوي ــدى الظواه إح
ظــروف املنــاخ اجلــاف وشــبة اجلــاف يف 
ــي هلــا انعكاســات خطــره  العــراق والت

عــى طــرق ووســائط النقــل يف العــراق , 
وبالتــايل عــى ســالمة االشــخاص اثنــاء 

ــة . ــل خمتلف ــائل نق ــم بوس ارحتاهل
هــدف البحــث : هيــدف البحــث اىل 
العــراق  النقــل يف  تأثركفــاءة  دراســة 
ــدى  ــل اح ــي متث ــر  والت ــرار الظواه بتك
مظاهــر التصحــر يف العــراق مــن خــالل 
ــة  ــو الغباري ــر اجل ــاف ظواه ــد اصن حتدي
وحتليــل العوامــل اجلغرافيــة الطبيعــة 
ــة  ــرة يف منطق ــذه الظاه ــى ه ــره ع املؤث

ــة  الدراس
منطقــة  تتصــف   : البحــث  .مشــكلة 
ــو  ــر اجل ــايل لظواه ــرار ع ــة بتك الدراس
الغباريــة نتيجــة لظــروف املنــاخ اجلــاف 
ــل  ــاع النق ــى قط ــلبا ع ــر س ــد يث ــا ق مم

ــلبية . ــورة س بص
فرضيــة البحــث : ان لتكــرار ظواهر اجلو 
الغباريــة تاثــر واضــح عــى كفائــة قطاع 
النقــل يف العــراق والتــي يــزداد تكرارهــا 
ــاع  ــب ارتف ــف بس ــهر الصي ــالل اش خ
ــا  ــاح مم ــاط الري ــرارة ونش ــات احل درج

ــر ســلبا عــى النقــل يف العــراق  يوث
يف  يقــع   : الدراســة  منطقــة  حــدود 
ــكل  ــيا ، ويش ــارة أس ــرب ق ــوب غ جن
اجلــزء الشــال الرقــي مــن الوطــن 
العــريب . حتــده مــن جهــة الــرق إيــران 
ــه  ــا ، وتفصل ــال تركي ــة الش ــن جه ، وم
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ــة  ــدود طبيعي ــن ح ــن الدولت ــن هات ع
الوطــن  حــدود  مــن  جــزءًا  تكــون 
ــن  ــا م ــالية ؛ أم ــة والش ــريب الرقي الع
الغــرب فتحاذيــه أقطــار عربيــة هــي 
ســورية واألردن والســعودية والكويــت 
 . اجلنــوب  مــن  العــريب  واخلليــج   ،
ــرض 05  ــريت ع ــن دائ ــراق ب ــع الع ويق
ــة  ــًا ،خارط ــاالً تقريب – 18. 37 ْ ش ْ  29
ــم  ــن القس ــع ضم ــذا املقط ــو هب )1( وه

الشــالية  املعتدلــة  للمنطقــة  اجلنــويب 
، وهلــذا املوقــع اثــر يف حتديــد زاويــة 
ســقوط أشــعة الشــمس عــى األرض 
ســاعات  وعــدد   ، إشــعاعها  وكميــة 
ــاًل  ــح هنــار الصيــف طوي النهــار ؛ فأصب
حــارًا ) حــوايل 14 ســاعة ( ، وهنــار 
ــوايل 10  ــاردًا ) ح ــرًا بــ ــتاء قصــ الش

ســاعات( .

ــم  ــاس الرس ــة ، مقي ــراق اإلداري ــة الع ــاحة ، خارط ــة للمس ــة العام ــدر : اهليئ  املص
:6000000/1 ، بغــداد ، 2010.

خريطة )1( موقع منطقة الدراسة
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ــرف  ــة :تع ــو الغباري ــر اجل ــوم ظواه مفه
أهنــا  عــى  الغباريــة  اجلــو  ظواهــر 
ــن  ــة ع ــق الرتابي ــاع الدقائ ــة ارتف )عملي
ســطح األرض مســببة تدهــور يف مــدى 
 ،  )  69،  2001، احلســان   ( )) الرؤيــة 
ــة  ــات صلب ــن جزيئ ــارة ع ــار عب والغب
تنقــل باهلــواء وقــد تتكــون بصــورة 
أو  احلتيــة  للعوامــل  نتيجــة  طبيعيــة 
بصــورة صناعيــة وذلــك بســبب املقالــع 
ومعامــل األســمنت ... الــخ.) النقــاش 

 )  270  ،1989، وزميلــة 
ــن  ــة م ــو الغباري ــر اجل ــد ظواه ــذا تع    ل
وان   ، العــراق  يف  الشــائعة  الظواهــر 
ــة  ــة أو إقليمي ــا حملي ــا إم ــادر مواده مص
األوىل  تتكــون  حيــث   ، )خارجيــة( 
فــوق األرايض اجلافــة ضمــن الرقعــة 
اجلغرافيــة للعراق ، إذ إن حــوايل )80%( 
مــن أراضيــه الواقعــة جنــوب دائــرة 
ــأرايض  ــة ب ــاالً املتمثل ــرض )35ْ ( ش ع
املرتوكــة  واألرايض  الغربيــة  اهلضبــة 
ــًا يف  ــدرًا مه ــويب مص ــهل الرس ــن الس م
ــا  ــون عندم ــة فتتك ــا الثاني ــا ، إم تكوينه
ــن  ــار م ــل ذرات الغب ــاح بنق ــوم الري تق
ــارج  ــة خ ــبه اجلاف ــة وش ــات اجلاف اجله
ــة  ــراء األفريقي ــة بالصح ــراق املتمثل الع
ــالد  ــاري ب ــيناء وصح ــرة س ــبه جزي وش
ــة  ــة املتجه ــرة العربي ــبه اجلزي ــام وش الش

ــة  .  ــة الدراس ــو منطق نح
 العوامــل املؤثــرة يف تكــرار ظواهــر اجلــو 

ية  ر لغبا ا
أوالً : العوامل الطبيعية :- 

1. اخلصائص املناخية : 
أ. اخلصائص احلرارية  

    يقــع العــراق بــن دائــريت عــرض 
يف  كــا   ، شــاالً   )ْ  37.18 ْـ   29.05(
خريطــة رقــم )1(، وقــد اثــر هــذا املوقع 
اإلشــعاع  الفلكــي يف شــدة ومقــدار 
الشــمي الواصــل إىل ســطح األرض 
ــة  ــر زاوي ــه يف مقادي ــالل حتكم ــن خ م
ســقوط ذلــك اإلشــعاع ، ممــا نجــم 
ــرارة  ــات احل ــن يف درج ــن تباي ــا م عنه
ــدول )1(  ــات ج ــر معطي ــث تش ، حي
لدرجــات  الشــهرية  املعــدالت  إن  إىل 
التدرجيــي  باالرتفــاع  تأخــذ  احلــرارة 
بــدءًا مــن شــهر آذار بالنســبة ملحطــة 
ــهري  ــدل الش ــغ املع ــث بل ــرة حي الب
لدرجــة احلــرارة )19,8ْ م(، إمــا املحطــات 

ــدأ  ــرى فتب األخ
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جدول رقم )1(
املعدالت الشهرية لدرجات احلرارة) م0 ( يف حمطات الدراسة

 كانون

 الثاين

 ترشين أيلول آب متوز حزيران مايس نيسان آذار شباط

 األول

 ترشين

 الثاين

 كانون

 األول

 املعدل

 السنوي

 7.09.013.018.223.530.133.533.028.121.214.08.719.9 املوصل

4.96.510.616.222.128.132.331.728.020.813.27.318.4 السليانية

9.111.716.522.127.631.933.933.330.124.016.111.522.3 بغداد

7.59.613.218.523.727.730.230.027.021.414.39.219.3 الرطبة

11.313.517.723.229.433.635.735.232.426.518.912.424.3 الحي

11.814.819.824.930.633.535.234.831.926.819.213.924.8 البرصة

ــر  ــض الظواه ــرار بع ــعبان ، تك ــن الش ــد املحس ــز عب ــد العزي ــعود عب ــدر : س املص
اجلويــة القاســية يف العــراق ـ دراســة يف اجلغرافيــة املناخيــة ، أطروحــة دكتــوراه )غــر 

ــرصة، 1996 ، ص41 . ــة الب ــة اآلداب ، جامع ــورة( ، كلي منش
حمطــة  عــدا  مــا  نيســان  شــهر  مــن 
الســليانية ، حيــث يكــون شــهر مايــس 
ــغ  ــد بل ــا وق ــار فيه ــل احل ــة الفص بداي
اعــى  ســجلت   . ْم(   22,1( معدهلــا 
املعــدالت احلراريــة الشــهرية خــالل 
ــث  ــات حي ــع املحط ــوز يف مجي ــهر مت ش
بلغــت )33،5 ، 32،3 ، 33،9 ، 30،2 
،35،7 ،35،2 درجــة مئويــة( يف حمطات 
املوصــل ، الســليانية ، بغــداد ، الرطبــة ، 
احلــي و البــرة عــى التوايل جــدول )1(  
إن االرتفــاع الشــديد لدرجــات احلــرارة 
صيفــًا وانعــدام التســاقط  ممــا يــؤدي إىل 
ــزداد  ــث ي ــاف  حي ــروف اجلف ــيادة ظ س
ــؤدي  ــدوره ي ــذا ب ــر ، وه ــدار التبخ مق
اخلاليــة  الرتبــة  وتفــكك  جفــاف  إىل 

ــواء يف األرايض  ــايت س ــاء النب ــن الغط م
الزراعيــة املرتوكــة أو يف أرايض  املناطــق 
ــة  ــة الغربي الواقعــة ضمــن منطقــة اهلضب
ممــا هييــأ الفرصــة لتصبــح تلــك اجلهــات 
ــث  ــة حي ــة الرياحي ــة للتعري ــة مثالي بيئ
ــة  ــق الدقيق ــل الدقائ ــاح بنق ــوم الري تق
ــكل  ــة لتش ــطحية للرتب ــة الس ــن الطبق م
مصــدرًا حلــدوث ظواهــر اجلــو الغباريــة 
ــرة  ــرارة بظاه ــة احل ــاط درج ــأيت ارتب . ي
الغبــار أيضــًا مــن خــالل مــا تســببه 
ــايل  ــواء وبالت ــتقرارية اهل ــدم اس ــن ع م
اجلويــة  الظواهــر  اســتقرارية  عــدم 
ص81(   ،  1996  ، املختلفة،)الشــعبان 
ممــا يــؤدي إىل تكــرار ظواهــر اجلــو 

ــة .   الغباري



314

تأثر كفاءة النقل يف العراق  بتكرار ظواهر اجلو الغبارية

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

ب. حالة عدم االستقرار اجلوي  
  يــؤدي اســتمرار تأثــر العــراق بمنظومــة 
ــداد  ــيبري إىل امت ــع الس ــط املرتف الضغ
ــل  ــهور الفص ــالل ش ــاف خ ــة اجلف حال
البــارد ، ممــا ينجــم عنــه }تيبــس{ الطبقــة 
الســطحية مــن الرتبــة وتفككهــا وبالتــايل 
ــة  ــذرات الغباري ــق ال ــع دقائ ــهل رف يس
ــد  ــك عن ــى، وذل ــو األع ــا نح وصعوده
مــرور املنخفضــات اجلويــة ومــا يرافقهــا 
مــن حركــة }رحويــة{ للهــواء، أو حينــا 
ــوي  ــتقرار اجل ــدم االس ــة ع ــأ حال تنش
بكميــات  حمملــة  بريــاح  ومصحوبــة 
ذلــك  ويقــرتن  الغبــار،  مــن  كبــرة 
ــطح األرض  ــرارة س ــة ح ــاع درج بارتف
ــؤدي  ــه ممــا ي ولطبقــة اهلــواء املالمســة ل
ــوي   ــتقرار ج ــدم اس ــة ع ــور حال إىل تط
)الشــعبان ، مصــدر ســابق، ص81 (  
ويمكــن تقســيم العواصــف الغباريــة 
ــم  ــالل موس ــراق خ ــدث يف الع ــي حت الت
تبعــًا  اجلبهويــة  املنخفضــات  مــرور 
ــوي إىل :   ــض اجلبه ــن املنخف ــا م ملوقعه
للجبهــة  املصاحبــة  1-العواصــف 

الدافئــة.
للجبهــة  املصاحبــة  2-العواصــف 

البــاردة. 
ــة للهــواء الــذي  3-العواصــف املصاحب
اجلبهوي)الريــاح  املنخفــض  يتبــع 

الغربيــة(.  الشــاملية 
بالتيــارات  املرتبطــة  4-العواصــف 

النفاثــة.  اهلوائيــة 
5-العواصــف املرتبطــة بالكتلــة اهلوائيــة 

.)CT(املداريــة القاريــة
6-العواصــف املرتبطــة بالتغــر اليومــي 

لدرجــات احلــرارة.

ج . قلة األمطار  
تعــد األمطــار مــن أكثــر عنــارص املنــاخ 
التــي تؤثــر يف حــر وتقليــل قيــام 
حتديــد  ويف  الغباريــة  اجلــو  ظواهــر 
تأثراهتــا ، يبــدأ موســم ســقوط األمطــار 
ــي  ــن األول لينته ــهر تري ــة ش ــع بداي م
مــع هنايــة شــهر مايــس يف حمطــات 
الدراســة باســتثناء األقســام الشــالية 
ــرتة  ــد الف ــث متت ــة حي ــالية الرقي والش
ــاله.  ــهور أع ــد الش ــل وبع ــرة قب املمط
ــم  ــدول رق ــات ج ــالل معطي ــن خ وم
ــدد  ــًا يف ع ــًا واضح ــاك تباين )2(  إن هن
ــة  ــات الدراس ــن حمط ــرة ب ــام املط األي
لعــدد  تكــرار  اكــر  يســجل  حيــث 
األيــام املطــرة يف املحطــات الشــالية 
ــًا  ــاه جنوب ــا باالجت ــص عدده ــا يتناق بين
ــام  ــدد األي ــنوي لع ــدل الس ــغ املع ، فبل
ــًا ،  ــل )77,7( يوم ــة املوص ــرة يف حمط املط
ويف حمطــة الســليانية )86,9( يومــًا ، بينــا 
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ينخفــض املعــدل الســنوي لعــدد األيــام 
املطــرة يف حمطة بغــداد )55,7( يومــًا ، ويف 
ــة  ــًا ، ويف حمط ــة )56,5( يوم ــة الرطب حمط
احلــي )46( يومــًا ، إمــا يف حمطــة البــرة 
فبلــغ املعــدل الســنوي لعــدد األيــام 
املطــرة )53,8( يومــًا ، لــذا فــأن األمطــار 
يف العــراق تتميــز بقلتهــا نســبيًا ، حيــث 
يتوقــف هطوهلــا يف بعــض الشــهور ، 
ــالل  ــا خ ــة منه ــر كمي ــقط اك ــا تس بين
ــى آذار  ــاين حت ــن الث ــن تري ــهور م الش
ــن  ــن م ــرة تتباي ــام املط ــدد األي ، وان ع
ــرايف  ــع اجلغ ــًا للموق ــر تبع ــكان آلخ م
ــن  ــن تباي ــاًل ع ــاع ، فض ــل االرتف وعام
تكــرار مــرور املنخفضــات اجلبهويــة 
التــي تتميــز هــي األخــرى بتذبذهبــا مــن 
ســنة إىل أخــرى ، تبعــًا لألحــوال اجلويــة 

الســائدة يف مناطــق نشــوئها األصليــة أو 
اجلهــات التــي متــر فوقهــا قبــل وصوهلــا 
إىل العراق.)الشــعبان ، املصــدر نفســه 
، ص94 .  ( إمــا فيــا يتعلــق بكميــة 
األمطــار ، فتشــر معطيــات شــكل رقــم 
ــادة  ــدأ بالزي ــار تب ــة األمط )1(، ان كمي
ــون  ــون األول وكان ــهور كان ــالل ش خ
الثــاين وشــباط ، حيــث بلــغ املعــدل 
الشــهري ملحطــة املوصــل خــالل تلــك 
الشــهور )59,7 ، 62 ، 62,2 ( ملــم عــى 
التــوايل ، ويف حمطــة الســليانية )115,3 
ــوايل ، ويف  ، 112,6 ، 105,2 ( ملــم عــى الت

حمطــة بغــداد فبلــغ املعــدل الشــهري 
ــى  ــم ع ــار )22,5 ، 29,7 ، 23,7 ( مل لألمط
التــوايل ، ويف حمطــة الرطبــة ) 17,7 ، 15,4 ، 

17,7 ( ملــم عــى التــوايل . 
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جدول رقم }2{
املعدالت الشهرية والسنوية لألمطار بـ}ملم{ وعدد األيام املطر

     املحطة

 الشهور

 البرصة الحي الرطبة بغداد السليانية املوصل

 األمطار

ملم

 عدد

 األيام

 املطرية

 األمطار

ملم

 عدد

 األيام

املطرية

 األمطار

ملم

 عدد

 األيام

املطرية

 األمطار

ملم

 عدد

 األيام

املطرية

 األمطار

ملم

 عدد

 األيام

املطرية

 األمطار

ملم

 عدد

 األيام

املطرية

6211112.613.729.78.715.48.629.37.330.38.6 كانون الثاين

62.211105.212.423.78.217.77.622.2719.16.7 شباط

63.713113.714.122.68.118.68.721.57.316.68.5 آذار

74.511105.412.521.87.316.5721.26.114.37.8 نيسان

17.86.149.48.45.24.812.15.36.83.74.74.2 مايس

0.51.00.60.00.60.40.80.80.60.20.10.3 حزيران

0.20.10.00.00.00.00.30.00.00.00.00.0 متوز

0.30.10.90.00.00.00.00.30.00.00.00.2آب

0.80.90.40.00.20.30.21.10.00.00.90.2أيلول

14.75.925.44.83.53.49.55.14.83.03.53.3ترشين األول

44.37.680.87.812.26.711.45.018.85.416.36.5ترشين الثاين

59.711115.313.222.57.817.7720.7623.47.5 كانون األول

 املجموع

السنوي
373.577.7709.786.9141.455.7118.656.5145.446128.153.8

ــر  ــض الظواه ــرار بع ــعبان ، تك ــن الش ــد املحس ــز عب ــد العزي ــعود عب ــدر : س املص
اجلويــة القاســية يف العــراق ـ دراســة يف اجلغرافيــة املناخيــة ، أطروحــة دكتــوراه )غــر 

ــرصة    ، 1996 ، ص94 ، 96 .  ــة الب ــة اآلداب ، جامع ــورة( ، كلي منش
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شكل ) 1 ( املعدالت الشهرية لألمطار )ملم( ملحطات الدراسة

املصدر : من عمل الباحث باالعتامد عى : بيانات جدول رقم }2{ . 

ويف حمطــة احلــي )20,7 ، 29,3 ، 22,2 ( ملــم 
عــى التــوايل ، أمــا يف حمطــة البــرة فقــد 
بلــغ معدهلــا الشــهري لألمطــار )23,4 
، 30,3 ، 19,1 ( ملــم عــى التــوايل . أمــا يف 

ــدأ  ــس ( فتب ــان ، ماي ــهور )آذار ، نيس ش
حيــث   ، بالتناقــص  األمطــار  كميــة 
ينتهــي موســم ســقوط األمطــار . حيــث 
ــالل  ــار خ ــهري لالمط ــدل الش ــغ املع بل
ــهور )52 ، 89,5 ، 16,53 ، 19,76  ــك الش تل
، 16,5 و 11,86 ملــم ( يف حمطــات املوصــل 

ــي،  ــة ، احل ــداد ، الرطب ــليانية ، بغ ، الس
ــوايل.  ــى الت ــرى ع الب
د. رسع الرياح واتاهاتا 

عمومــًا  العــراق  يف  الريــاح  تتميــز 
ــنة  ــدار الس ــى م ــا ع ــاض رسعته بانخف
ــبة  ــزام ش ــن احل ــه ضم ــك ملوقع ، وذل
ــط  ــر الضغ ــت تأث ــع حت ــداري الواق امل
املرتفــع شــتاءًا واملنخفــض احلــراري 
صيفــًا ، واللذيــن ال يســاعدان عــى 
 ، الرسعــة  شــديدة  ريــاح  هبــوب 
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ــي حتــدث  باســتثناء بعــض احلــاالت الت
فيهــا اضطرابــات جويــة مرافقــة لزيــادة 
ــتقرار  ــدم االس ــاالت ع ــخن وح التس
ــا آنفــًا التــي ترافــق  اجلــوي ، كــا مــر بن
ــي  ــطية والت ــة املتوس ــات اجلوي املنخفض
تصحبهــا ريــاح رسيعــة. تشــر معطيــات 
الســنوي  املعــدل  إن  إىل   )3( جــدول 
الدراســة  حمطــات  يف  الريــاح  لــرسع 
)املوصــل ، الســليانية ، بغــداد ، الرطبــة 

ــغ )1,6 ، 2,1 ، 3,4  ــرة ( بل ــي ، الب ، احل
، 3,5 ، 4,3 ، 3,3 ( م / ثــا ، عــى التــوايل 

، وتــزداد املعــدالت الشــهرية لــرسع 
الريــاح خــالل الفصــل احلــار ) حزيــران 
معــدالت  بلغــت  اذ   .) آب   ، متــوز   ،
ــا )2,06 ،  ــورة انف ــهور املذك ــا للش رسعه
2,6 ، 4,3 ، 3,9 ، 5,4 ، 4,2( م/ ثــا ملحطــات 

املوصــل ، الســليانية ، بغــداد ، الرطبــة ، 
ــوايل  ــى الت ــرة ع ــي و الب احل

الشهور

المحطة

 كانون
الثاني

 تشرينأيلول آبتموز حزيرانمايس نيسان آذار شباط
األول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 األول

 المعدل
 السنوي

1.31.61.71.82.12.22.11.91.51.211.11.6 الموصل
1.92.22.41.92.12.52.72.61.81.91.71.72.1 السليمانية

2.83.23.63.43.64.34.64.13.12.12.52.63.4 بغداد
3.13.74.24.13.73.94.23.62.82.72.62.93.5 الرطبة
3.64.14.344.15.65.654.23.63.63.64.3 الحي

2.93.23.53.43.64.54.33.83.12.62.62.73.3 البصرة

   املصــدر : عزيــز كوطــي حســن احلســيناوي ، اتاهــات ورسع الريــاح الســطحية 
ــرصة ،  ــة الب ــة ، جامع ــة الرتبي ــورة( ، كلي ــر منش ــتر )غ ــالة ماجس ــراق ، رس يف الع

2002 ، ص106.

اجلدول رقم )3(
املعدالت الشهرية والسنوية لسع الرياح)م/ثا( يف حمطات الدراسة 

إن زيــادة رسعــة الريــاح وبخاصــة تلــك 
التــي هتــب خــالل شــهور اجلفــاف 
تــؤدي إىل زيــادة كميــة التبخــر مــن 
ســطح الرتبــة ، حيــث تزيــح طبقــة 
اهلــواء الرطبــة ليحــل حملهــا هــواء أكثــر 
جفافــًا ، ممــا ينجــم عنــه جفــاف وتفكك 
ــا  ــة، مم ــطحية للرتب ــة الس ــق الطبق دقائ

ــة  ــة الرحيي ــام التعري ــك اىل قي ــؤدي ذل ي
وبالتــايل حــدوث وتكــرار ظواهــر اجلــو 
ــاح يف  ــر الري ــن تأث ــا تتباي ــة . ك الغباري
تكويــن ظواهــر اجلــو الغباريــة باختالف 
وخصائصهــا  واجتاههــا  رسعتهــا 
وطبيعــة الســطح وخصائــص الرتبــة 
ــوة  ــاح ق ــايت ، فللري ــاء النب ــة الغط وحال
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ــزداد  ــطح األرض ، وي ــى س ــط ع ضغ
ــى  ــا ، ومت ــادة رسعه ــط بزي ــك الضغ ذل
ــى  ــاح ع ــط الري ــوة ضغ ــت ق ــا تغلب م
ــق  ــة الواقعــة عــى دقائ ــة األرضي اجلاذبي
الرتبــة ، تبــدأ الدقائــق اجلافــة واملفككــة 
ــة  ــببة عاصف ــر مس ــال والتطاي باالنفص
ــق  ــال الدقائ ــد إن انفص ــة، إذ وج غباري
ــون  ــا تك ــطح األرض حين ــن س ــذه م ه
ــا  ــن )5 ــــ 5.5( م/ث ــاح ب ــة الري رسع
ــطح  ــن س ــم( م ــاع )15 س ــد ارتف ، وعن
ـــ 8(  األرض، وكذلــك برسعــة بــن )7ـ 
ــن  ــد م ــرت واح ــاع م ــد ارتف ــا، وعن م/ث
 )  69,  1982 , حممــد  األرض،)  ســطح 
حيــث تعتــر هــذه الــرسع كافيــة إلثــارة 
ــة  ــو الغباري ــر اجل ــرار ظواه ــار وتك الغب

يف العــراق . 
2. خصائص السطح والرتبة : 

الطوبوغــرايف  الوضــع  هــذا  ســاعد 
املتميــز باالنبســاط العــام والتدرجيــي 
ــة  ــة )2(وخاص ــوارض خريط ــة الع وقل
ــويب  ــهل الرس ــة والس ــة الغربي يف اهلضب
ملســافات طويلــة ممــا أدى إىل ســهولة 
يف  فاعليتهــا  وزيــادة  الريــاح  حركــة 
التعريــة ونقــل دقائــق الطبقــة الســطحية 
للرتبــة اجلافــة واملفككــة ، فينشــأ الغبــار 
املتصاعــد والعالــق والعواصــف الرتابيــة 
ــابق ، ص101     ــدر س ــعبان ، مص ،)الش

( وهــذا حيــدث حينــا تصــل رسعــة 
ــاح  ــدر يعــرف باســم )الري ــاح إىل ق الري
ــة  ــة قلق ــح يف حال ــا تصب ــة( فأهن احلرج
وتبــدأ بالتحــرك ، حيــث كلــا زادت 
شــدة الريــاح وتغلبهــا عــى قــوة احتكاك 
الــذرة بســطح األرض وثقــل الــذرة 
ــق  ــي )التدف ــراب اهلوائ ــة لالضط ونتيج
الدوامــي( عنــد ذلــك الســطح فــأن 
ــة  ــر برسع ــر وتس ــق تتطاي ــك الدقائ تل
(ممــا   32،  1977، حممــد   ( الريــاح، 
ــو  ــر اجل ــرار ظواه ــك إىل تك ــؤدي ذل ي
ــالف  ــة الخت ــراق .نتيج ــة يف الع الغباري
التضاريــس واملنــاخ والغطــاء النبــايت 
والرتكيــب اجليولوجــي ، فقــد اختلفــت 
ــا  ــن اختالفه ــم م ــة وبالرغ ــة الرتب نوعي
فأهنــا تتصــف بفقرهــا باملــواد العضويــة 
الغذائيــة  واملــواد  باألمــالح  وغناهــا 
املختلفــة, ويعــود الســبب يف اكتســاهبا 
الصفــة األوىل إىل قلــة الغطــاء النبــايت 
باألمــالح  غناهــا  إمــا   ، وانعدامــه 
كميــة  وتذبــذب  قلــة  إىل  فرجــع 
األمطــار وفصليتهــا ، حيــث يتجــاوز 
ــب  ــر يف اغل ــا بالتبخ ــود منه ــة املفق كمي
جهــات القطــر أكثــر مــن )13( ضعــف 
ــا ،  ــاقط فيه ــة التس ــوع كمي ــدر جمم بق
ــة  ــرى طبيعي ــل أخ ــة إىل عوام باإلضاف
وبريــة تلعــب دورًا مؤثــرًا يف إجيــاد 
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، كــا كان  املشــكلة  واســتمرار هــذه 
ــن  ــح املمك ــة التبخر/النت ــاع كمي الرتف
بمعــدالت عاليــة ، عملــت عــى جفــاف 
الرتبــة وهــالك الغطــاء النبــايت الــذي نــا 
خــالل شــهور الفصــل املطــر ممــا جيعــل 
ــات  ــر لعملي ــة أكث ــرتب مطاوع ــك ال تل

ــة. ــة الرحيي التعري
تتميــز تــرب املنطقــة اجلبليــة وشــبه 
ــات ذات  ــون يف املرتفع ــا تك ــة بأهن اجلبلي
االنحــدار الشــديد تربــة ضحلــة يــرتاوح 
ــا  ــم، في ــن )25 ــــ35( س ــمكها ب س
ــفوح  ــة س ــمك يف ترب ــك الس ــزداد ذل ي

أمــا  االنحــدار،  القليلــة  املرتفعــات 
تربــة الســهول والوديــان املحصــورة 
ــة  ــون عميق ــة فتك ــل اجلبلي ــن السالس ب
ــن،  ــن مرتي ــر م ــمكها إىل أكث ــل س يص
ــة  ــة نفاذي ــكاين يف درج ــن م ــة تباي وثم
الرتبــة تبعــًا الختــالف نســجتها، حيــث 
ــة  ــة بطيئ ــة ذات نفاذي ــن ترب ــرتاوح ب ت
ــة  ــة الرسع ــة معتدل ــة ذات نفاذي إىل ترب
، وتــرتاوح نســبة املــادة العضويــة يف 
تربــة املنطقــة اجلبليــة وشــبه )الشــعبان ، 

مصــدر ســابق ، ص101 . (



321

املدرسة الدكتورة اماني حسني عبد الرزاق
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

خارطة رقم )2( أقسام سطح العراق

املصدر: من عمل الباحث باالعتامد عى : 
ــم : 1/  ــاس الرس ــة ، مقي ــراق اإلداري ــة الع ــاحة ، خارط ــة للمس ــة العام 1. اهليئ

 .1992، بغــداد   ،  6000000
ــة  ــزء األول ، جامع ــة ، اجل ــة إقليمي ــراق دراس ــامك ، الع ــعيد الس ــر س ــد أزه 2. حمم

املوصــل ، 1985 ،ص20. 

 اجلبليــة بــن )%1 ــــ %3( وفقــًا لتفاوت 
الطبيعــي،  النبــايت  الغطــاء  كثافــة 
ــأن  ــوم ف ــى العم ــي,2007 ,99  ( وع )املال

خضوعهــا  وبحكــم  املنطقــة  هــذه 
ــؤدي  ــه ي ــب فأن ــئ الرط ــاخ الداف للمن

ــايت  ــاء النب ــة الغط ــو وكثاف ــادة نم إىل زي
ــاع  ــدة يف ارتف ــة جي ــا إمكاني ــأ هل ــا هيي مم
ــض  ــرب بع ــة يف ت ــادة العضوي ــبة امل نس
ــة،  ــق األودي ــًا يف مناط ــا خصوص جهاهت
ــاء  ــا بامل ــة احتفاظه ــد درج ــث تعتم حي
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عــى نــوع نســجتها التــي غالبــًا مــا 
تكــون متوســطة اخلشــونة ممــا يقلــل مــن 
إمكانيــة حــدوث ظواهــر اجلــو الغباريــة 
فيهــا) الشــعبان ، مصــدر ســابق ،85 (. 
فتتميــز  الغربيــة  اهلضبــة  تــرب  امــا 
ــاع  ــرب خشــنة النســجة الرتف بكوهنــا ت
نســبة الرمــال فيهــا وانخفــاض حمتواهــا 
الرطــويب ، بســبب نفاذيتهــا العاليــة ، 
ومتتــاز بانخفــاض نســبة املــادة العضويــة 
ــي ال  ــاف الت ــروف اجلف ــبب ظ ــا بس فيه
ــف  ــايت كثي ــاء نب ــو غط ــى نم ــاعد ع تس
ــرارة  ــات احل ــاع درج ــة اىل ارتف ، إضاف
املــواد  أكســدة  عــى  تعمــل  التــي 
العضويــة فيهــا. ان مثــل هــذه اخلصائص 
جعلــت هــذا النــوع مــن الــرتب يتعرض 
ــقوط  ــد س ــى بع ــع حت ــاف الرسي للجف
ــارت  ــث أش ــار، حي ــن األمط ــة م كمي
ــة  ــة ان الطبق ــات التطبيقي ــض الدراس بع
تتكــون  الرمليــة  للــرتب  الســطحية 
فوقهــا قــرة رقيقــة ال يتجــاوز ســمكها 
)1.2 ســم( بعــد تعرضهــا للرتطيــب 
ــان  ــرة رسع ــذه الق ــاف، وان ه واجلف
مــا تتحطــم بســبب انخفــاض نســبة 
معــادن الطــن فيهــا ، لــذا تكــون عرضــة 
ــف  ــن العواص ــة وتكوي ــة الرحيي للتعري

 .)62 ، 1989 الغباريــة )الصالــح ، 
إمــا تربــة الســهل الرســويب فتتكــون 

ــى  ــي ع ــرتب ، وه ــن ال ــواع م ــن أن م
لنهــري  حديثــة  رواســب  العمــوم 
ــدر بــــ)185  ــي تق ــرات والت ــة والف دجل
أصبحــت  لــذا   ، ســنويًا  طــن(   610  ×

ــن  ــا الط ــويب قوامه ــهل الرس ــة الس ترب
والغريــن والرمــل وبنســب متفاوتــة 
ــبت  ــث ترس ــرى ، حي ــة وأخ ــن منطق ب
الدقائــق اخلشــنة عــى مقربــة مــن األهنار 
، بينــا ترســبت الدقائــق الناعمــة بعيــدًا 
عــن تلــك املجــاري ، )املالكــي، مصــدر 
ــز بكوهنــا  ــذا فهــي تتمي ســابق ،99  (  ل
النعومــة ،  تربــة ناعمــة إىل متوســطة 
ــن ،  ــن والغري ــبة الط ــا نس ــع فيه ترتف
ومتتــاز بانخفــاض نســبة املــادة العضويــة 
فيهــا ، وتتعــرض الرتبــة املرتوكــة فيها إىل 
اجلفــاف الرسيــع الســيا خــالل الفصــل 
احلــار ، بســبب ارتفــاع معــدالت التبخر 
ــا  ــل دقائقه ــهولة نق ــؤدي إىل س ــا ي ، مم
وتيــارات  الريــاح  بواســطة  املفككــة 
احلمــل التصاعديــة لتشــكل مصــدرًا 

ــة.  ــو الغباري ــر اجل ــز ظواه لتجهي
ممــا تقــدم نســتنتج إن التوزيــع اجلغــرايف 
ــة  ــا املختلف ــراق وخصائصه ــرتب الع ل
التــي تواجههــا يف معظــم  واملشــاكل 
جنــوب  الواقعــة  املرتوكــة  األرايض 
والتــي  شــاالً   )ْ  35( عــرض  دائــرة 
ــة  ــن منطق ــاحات ضم ــى مس ــمل ع تش
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العــراق  وســهل  واهلضــاب  التــالل 
الفيــي برمتــه واهلضبــة الغربيــة تشــكل 
التعريــة  لعمليــات  مطاوعــة  ارايض 
الرحييــة ، ومصــدرًا لتصاعــد الغبــار 
وقيــام العواصــف الرتابيــة بفعــل الريــاح 
واضطراباهتــا وشــدة اندفــاع تيــارات 
 ، ، مصــدر ســابق  )  حممــد  احلمــل) 

.) ص66 
ثانيًا : العوامل البرشية:-
1.الرعي اجلائر واملبكر : 

ــتثار  ــوء اس ــر س ــي اجلائ ــد بالرع يقص
أكثــر  وحتملهــا  الطبيعيــة  املراعــي 
مــن طاقتهــا االســتيعابية مــن إعــداد 
الرعــي  إمــا  وأنواعهــا،  احليوانــات 
ــم  ــاة بقطعاهن ــروج الرع ــو خ ــر فه املبك
نمــو  يكتمــل  إن  قبــل  املراعــي  إىل 
للوحــدة  كثافتهــا  وتــزداد  النباتــات 
ــا ـ  ــة وتفككه ــى الرتب ــاحية للمرع املس
ــات  ــل احليوان ــا بأرج ــيمها وتذريته هتش
ــرف  ــة اجل ــة لعملي ــا مطاوع ــا جيعله مم
الرحيية،)الشــعبان ، مصــدر  والتعريــة 
ســابق ، ص104  ( ممــا يــؤدي ذلــك إىل 
حــدوث وتكــرار ظواهــر اجلــو الغباريــة 
وخاصــة يف املناطــق اجلافــة وشــبه اجلافة 
مــن العــراق، حيــث إن أول مــا يتعــرض 
لإلزالــة هــي النباتــات األكثــر استســاغة 
، تاركــة األرض وراءهــا لألنــواع األقــل 

قبــوالً ، ويف إثنــاء شــدة القحــط تصبــح 
التــي  القيمــة  املســتديمة  األعشــاب 
متســك دقائــق الرتبــة الغــذاء الوحيــد يف 
املرعــى وتتعــرض بالتــايل إىل الرعــي إىل 
ــرض  ــذي يع ــر ال ــادة ، األم ــة اإلب درج

الرتبــة اىل االنجــراف .
2. األساليب الزراعية اخلاطئة : 

 مــن األســاليب اخلاطئــة يف الزراعــة 
ــاع نظــام التبويــر وعــدم وجــود  هــو إتب
غطــاء نبــايت ، ممــا يعــرض الرتبــة إىل 
وانتقاهلــا  دقائقهــا  وتفــكك  اجلفــاف 
ــى  ــك ع ــر ذل ــا أث ــاح، مم ــطة الري بواس
والتــي  املرتوكــة  املســاحات  اتســاع 
كانــت يف املــايض عبــارة عــن أرايض 
تلــك  أصبحــت  حيــث  زراعيــة، 
ظواهــر  لتجهيــز  مصــدرًا  األرايض 
اجلــو الغباريــة ،)حممــد ، مصــدر ســابق 
ــة  ــاليب الزراعي ــن األس ، ص70 .  ( وم
اخلاطئــة التــي ســامهت يف تكــرار ظواهر 
اجلــو الغباريــة ، احلراثــة املبكــرة ، حيــث 
قيــام الفــالح بحراثــة الرتبــة عــى نطــاق 
امليكانيكيــة  اآلالت  مســتعماًل  واســع 
وتفــكك  هتشــيم  عــى  تعمــل  التــي 
ــا إىل أجــزاء صغــرة  ــة العلي ــق الرتب دقائ
، وقــد تكــون هــذه احلراثــة موازيــة 
للريــاح الســائدة بــن الشــال واجلنــوب 
ــة  ــة رياحي ــطح إىل تعري ــرض الس ، فيتع
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ــك  ــر يف ذل ــاس املط ــد انحب ــديدة عن ش
العــام) )،حممــد ، مصــدر ســابق ، ص70 
ــو  ــر اجل ــرار ظواه ــؤدي إىل تك ــا ي .( مم

الغباريــة . 
  التوزيع املكاين  ملظاهر اجلو الغبارية.

يعتــر الشــهر جافــًا اذا كانــت كميــة 
األمطــار الســنوية فيــه اقــل مــن )10%( 
للتســاقط  الســنوي  املجمــوع  مــن 
ــة  ــهور اجلاف ــت الش ــك كان ــة لذل ونتيج
)مايــس ، حزيــران ، متــوز ، آب ، أيلول ، 
تريــن األول( ملعظــم حمطــات الدراســة 
ــابق ، ص156   (   ــدر س ــي ، ، مص ) املالك
، والشــهور البقيــة هــي شــهور مطــرة . 
مــن خــالل معطيــات جــدول رقــم )4( 
اتضــح هنالــك تبايــن مــكاين يف جممــوع 
ــام تكــرار ظواهــر اجلــو  معــدل عــدد اي
 ، العالــق  )الغبــار  مــن  كل  الغباريــة 
الغبــار املتصاعــد ، العواصــف الرتابيــة( 
فبالنســبة   ، اجلفــاف  شــهور  خــالل 
فأحتلــت  العالــق(  )الغبــار  لظاهــرة 
حمطــة البــرة املرتبــة األوىل ، حيــث 
بلــغ جممــوع معــدل عــدد ايــام تكرارهــا 
ــداد  ــة بغ ــت حمط ــوم ، واحتل )76,8( ي
املرتبــة الثانيــة ، حيــث بلــغ جممــوع 
معــدل عــدد ايــام تكرارهــا )75( يــوم ، 
ــة  ــة الثالث واحتلــت حمطــة املوصــل املرتب
ــام  ، حيــث بلــغ جممــوع معــدل عــدد اي

ــة  ــت حمط ــوم ، واحتل ــا )47,8( ي تكراره
ــغ  ــث بل ــة ، حي ــة الرابع ــليانية املرتب الس
جممــوع معــدل عــدد ايــام تكرارهــا 
احلــي  واحتلــت حمطــة   ، يــوم   )27,9(

ــوع  ــغ جمم ــث بل ــة ، حي ــة اخلامس املرتب
ــوم  ــا )27,4( ي ــام تكراره ــدد اي ــدل ع مع
ــة  ــة املرتب ، واخــرًا احتلــت حمطــة الرطب
ــدل  ــوع مع ــغ جمم ــث بل ــرة ، حي األخ

ــوم ــا )13,8( ي ــام تكراره ــدد اي ع
ــد  ــد ، فق ــار املتصاع ــبة للغب ــا بالنس ام
احتلــت حمطــة احلــي املرتبــة األوىل ، 
ــام  ــدد اي ــدل ع ــوع مع ــغ جمم ــث بل حي
ــة  ــت حمط ــوم ، واحتل ــا )66,9( ي تكراره
بلــغ  ، حيــث  الثانيــة  املرتبــة  بغــداد 
جممــوع معــدل عــدد ايــام تكرارهــا 
ــرة  ــة الب ــت حمط ــوم ، واحتل )46,8( ي

املرتبــة الثالثــة ، حيــث بلــغ جممــوع 
ــوم  ــا )44,2( ي ــام تكراره ــدد اي ــدل ع مع
، واحتلــت حمطــة الرطبــة املرتبــة الرابعــة 
ــام  ، حيــث بلــغ جممــوع معــدل عــدد اي
ــة  ــت حمط ــوم ، واحتل ــا )25,4( ي تكراره
ــغ  ــث بل ــة ، حي ــة اخلامس ــل املرتب املوص
جممــوع معــدل عــدد ايــام تكرارهــا 
)16,2( يــوم ، واخــرًا احتلــت حمطــة 

حيــث   ، األخــرة  املرتبــة  الســليانية 
بلــغ جممــوع معــدل عــدد ايــام تكرارهــا 
ــن  ــبب يف تباي ــع الس ــوم . ويرج )11,6( ي
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ــار  ــار العالــق والغب تكــرار ظاهــريت الغب
ــار  ــل احل ــذا الفص ــالل ه ــد خ املتصاع
ــرارة  ــات احل ــاع درج ــاف( اىل ارتف )اجل
، وتســخن ســطح األرض ، ونشــاط 
تيــارات احلمــل التصاعديــة التــي تلتقــط 
ــاف ،  ــطح اجل ــن الس ــار م ــق الغب دقائ
فيمتلــئ اجلــو هبــا ، رغــم ان رسعــة 
ــة ،  ــة او معدوم ــون قليل ــد تك ــاح ق الري
ــة  ــان بداي ــض األحي ــون يف بع ــد تك وق
للعواصــف الرتابيــة ، عندمــا تعقبهــا 
 ، الشــعبان  كبــرة.)  رسع  ذات  ريــاح 

مصــدر ســابق ، ص108 .  ( . اما  بالنســبة 
للعواصــف الرتابيــة فقــد احتلــت حمطــة 
بلــغ  حيــث   ، األوىل  املرتبــة  البــرة 
جممــوع معــدل عــدد ايــام تكرارهــا 
بغــداد  حمطــة  واحتلــت   ، يــوم   )5,8(

املرتبــة الثانيــة ، حيــث بلــغ جممــوع 
ــوم  ــا )5,3( ي ــام تكراره ــدد اي ــدل ع مع
ــة  ــة الثالث ــي املرتب ــة احل ــت حمط ، واحتل
ــام  ، حيــث بلــغ جممــوع معــدل عــدد اي

ــوم . ــا )2,4( ي تكراره
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ــى  ــة ع ــو الغباري ــر اجل ــرات ظواه تاث
ــربي ــل ال ــائط النق ــرق ووس ط

الغباريــة  الظواهــر  مفهــوم  يرتبــط 
بمصطلــح مــدى الرؤيــة واجلــدول) 
ــدى  ــام م ــدد اي ــدالت ع ــح مع 5( يوض
ــو  ــر اجل ــرار ظواه ــط بتك ــة املرتب الرؤي
الغباريــة يف العــراق حيــث يرتفــع عــدد 
ايــام التــي ينخفــض فيهــا مــدى الرؤيــة 
دون 100 م احيانــا مــع بدايــة فصــل 
الصيــف مــع نشــاط حــاالت عــدم 
االســتقرار ونشــاط الريــاح الشــالية 
االشــهر  تســجل  حيــث   , الغربيــة 
ــادالت  ــى املع ــوز ,اب ( اع ــران , مت )حزي
ــوايل  ــى الت ــوم ع ــغ )3,4 ،3,3، 2,3  ( ي لتبل
م   1000-500 ومــن   )  2( شــكل 
ترتفــع مــن شــهر نيســان اىل شــهر متــوز 
ــدالت  ــى مع ــان اع ــهر نيس ــجل ش ويس
ــب  ــوم . بس ــغ )3,7 ( ي ــام لتبل ــدد االي ع
تطــور حــاالت عــدم االســتقرار اجلــوي 
النامجــه عــن حركــة املنخفضــات اجلويــة 
ــة  ــة االفقي ــدى الروئي ــدين م ــايل ت وبالت
عــدد  ويرتفــع  احيانــا  مــرت   500 اىل 
االيــام التــي ســجلت مــدى روئيــة 
ــا  ــة هل ــى قم ــل اع ــم وتص ــن 1-4 ك ب
ــجل  ــف ليس ــل الصي ــالل فص ــا خ ايض
شــهر متــوز اعــى معــدالت ايــام لتصــل 
اىل 13 يــوم وينعكــس مــدى الروئيــة 

وخصوصــا عــى الطــرق اخلارجيةشــهد 
االعوام  العــرة  خــالل  العــراق 
حــادث   66000 مــن  املاضية  أكثــر 
مــروري ادى وفــاة 22952  شــخصًا 
شــخصا  وفقــا   79545 أصابــة   و 
التابــع  املركــزي   االحصــاء  جلهــاز 
،  وتعود أســباب  التخطيــط   لــوزارة 
الرسعــة  اىل  زيادة احلوادث املروريــة 
عــدم  الســائقن و  الفائقة لبعــض 
ــدان  ــة و فق ــن املروري ــزام بالقوان االلت
ســوء   و   , القيــادة  الســائق الرتكيز يف 
عــى  تؤثــر  التــي  اجلويــة  االحــوال 
ــة  ــوال اجلوي ــائق احتلت االح ــة الس رؤي
مانســبتة %33 منهــا وخصوصــا عــى 
لطــرق اخلارجيــة مثــل الطريــق الرسيــع 
الــذي يربــط بــن بغــداد – البــرة 
ــط  ــة تنش ــة صحراوي ــر بمنطق ــه يم كون
فيــه  وتنتــر  الرحييــة  التعريــة  فيهــا 
ــة اىل  ــدأ مــن النارصي ــة ب ــان الرملي الكثب
الديوانيــة اذ تكــون بيئــة مالئمــة لنشــاط 
العواصــف الرتابيــة وتســاعد طبيعــة 
ــاط   ــى نش ــوارض ع ــة الع االرض وقل
خــالل  وخصــوص  الريــاح  رسعــة 
ــا  ــل رسعته ــي تص ــف الت ــل الصي فص
ــن  ــى تكوي ــا   ع ــن 5 م / ث ــر م اىل اكث
العواصــف الغباريــة مســببة تدهــورا 
ــا وتعــرض وســائط النقــل  ملــدى الروئي
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الريــة وحتديــدا الســيارات اىل حــوادث الدهــس او االنقــالب وتنطبــق احلالــة عــى 
ــة  ــن منطق ــة ب ــان الرملي ــزام الكثب ــود ح ــبب وج ــاط بس ــت – الرق ــق تكري طري

ــي. ــث وبيج العي
جدول ) 5 ( املتوسطات الشهرية لعدد ايام مدى الرؤية املرافقة للظواهر الغبارية

 اقل مناالشهر
       100 متر

100- 
          متر 500

  متر- 5001
كيلو متر

 كيلومتر-1
4 كيلو متر

 اكثر من 4
كيلو متر

0.343.79.510.8كانون الثاني
0.72.33.59.512.8شباط
0.91.54.29.813.8اذار

13.72913نيسان
1.52.14.711.511.2مايس

3.42.4810.77.5حزيران
3.33.43.2139.1تموز
2.31.30.69.517.3اب

1.41.21.710.814.9ايلول
0.71.636.419.3ت1
0.81.21.6719.4ت2

0.221.76.520.6كانون االول

ــر  ــات غ ــاخ بيان ــم املن ــة – قس ــة العراقي ــواء اجلوي ــة لألن ــة العام ــدر : اهليئ  املص
ــوره منش

شكل ) 2( متوسط عدد ايام مديات الرؤية يف حمطة بغداد للمدة 2016-2003

املصدر: اهليئة العامة لالنواء اجلوية العراقية – قسم املناخ بيانات غر منشورة



329

املدرسة الدكتورة اماني حسني عبد الرزاق
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

ــرق  ــى الط ــيارات أع ــادة الس ــب قي وجي
ــع  ــة، م ــات منخفض ــر برسع ــب الس جي
ــتمرة،  ــة مس ــحات، بصف ــغيل املاس تش
لضــان وضــوح الرؤيــة بســبب األتربــة، 
ــن  ــان ب ــافة األم ــة مس ــب مضاعف وجي
الســيارات التــى حتــى تتمكــن مــن 
الوقــوف بأمــان، مع تفــادى االســتخدام 
املفاجــئ والضغــط الشــديد عــى جهــاز 
الفرامل.ولفتــت إدارة املــرور أنــه لتفادى 
احلــوادث أعــى الطــرق، جيب اســتخدام 
االنحــراف  عــى  الدالــة  اإلشــارات 
ىف الوقــت املناســب، لتأمــن مســارك 
ومســار اآلخريــن، وعــدم االنشــغال 
بغــر الطريــق، لعــدم فقــدان الرتكيــز، ، 
ــكل 10  ــار ل ــن 4 أمت ــل ع ــث ال تق بحي
كــم ىف الرسعــة مــن »40-50 مــرًتا« 
ــذه  ــة ه ــع مضاعف ــم، م ــة 100 ك برسع
الســيئة  اجلويــة  األحــوال  ىف  املســافة 

ــف«. ــاب، عواص ــار، ضب »أمط
)http://itp.gov.iq/ar/article .(

تأثــر الظواهــر الغباريــة عــى النقــل 
اجلــوي

ــن  ــم ع ــة الناج ــاض الرؤي ــر انخف يؤث
الــرتاب اجلــوي عــى النقــل اجلــوي 
ــرًا  ــل خط ــة يمث ــف الرؤي ــرى فضع وال
خــالل هبــوط الطائــرات وإقالعهــا، 
اهلبــوط  أماكــن  تغيــر  إىل  ويــؤدي 

وتأخــر اإلقــالع. هــذا، ويمكــن أن 
حيتــك الــرتاب أيضــًا بســطح الطائــرات 
ــي  ــيات الت ــركات واجلس ــف املح ويتل
جســيات  هــي  بـــ  علميــًا  ُتوصــف 
الغبــار  عواصــف  حتملهــا  صغــرة 
تــراب  جســيات  وتشــمل  الرمليــة، 
الغبــار واألوســاخ والدخــان امللــوث 
والســخام والقطــرات املائيــة امللوثــة، 
ــن  ــر ُيمك ــم كب ــون بحج ــا تك وبعضه
منهــا  كثــر  ولكــن  بالعــن  رؤيتهــا 
الــذي  باملجهــر  إال  رؤيتــه  ُيمكــن  ال 
وترّكــز  اهلــواء.  مكونــات  يفحــص 
وكالــة محايــة البيئــة بالواليــات املتحــدة 
تلــك  أحجــام  مــن  نوعــن  عــى 
اجلســيات، نــوع  بأهنــا خشــنة وقطرهــا 
10 ميكرونــات أو أقــل، أي بواحــد عــى 
ســبعة مــن قطــر شــعرة رأس اإلنســان. 
ــوع »يب  ــن ن ــيات م ــف اجلس ــا ُتوص ك
إم - 2.5« بأهنــا ناعمــة وقطرهــا 2.5 
ميكــرون أو أقــل وتعمــل هــذة عــى 
النفاثــة  املحــركات  ضمــن  الدخــول 
املطــارات  ان   . كفائتهــا  مــن  وتقلــل 
كانــت  اذا  واهلبــوط  االقــالع  تغلــق 
درجــة الرؤيــة اقــل من 800 مرت حســب 
املعايــر الدوليــة، ان مصــدر العواصــف 
ــاح اخلاســن مــن  ــأيت مــن ري ــة ي الرتابي
ــة  ــرة العربي ــن اجلزي ــة وم ــر العربي م
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ومــن اهلضبــة الغربيــة املحاذيــة هليــت يف 
ــتد يف  ــة يش ــم االترب ــار، وان موس االنب
ــرز  ــران. وت ــار وحزي ــان واي ــهر نيس أش
مشــكلة الظواهــر الغباريــة عنــد تشــكل 
ــة  ــة املرافق ــة العلوي ــات احلراري االنقالب
ــا  ــارده مم ــة الب ــات اهلوائي ــدم اجلبه لتق
يســبب حالــة مــن عــدم االســتقرار 
اجلــوي الســطحي مكونــه حالــة ســحب 
ــرارة  ــرأيس للح ــع ال ــى التوزي ــار ع الغب
ــون  ــراري يك ــالب احل ــدوث اإلنق وح
ــار  ــذرات الغب ــة ل ــدرة العالي ــبب الق بس
خمتلفــة األحجــام تأثــر عــى إمتصــاص 
ــر  ــمي قص ــعاع الش ــتيعاب اإلش واس
املوجــة املشــتت بواســطة مــا حيتويــه 
ــاء،  ــازات وأهب ــن غ ــوى م ــالف اجل الغ
الصــادر  املبــارش  اإلشــعاع  وكذلــك 
ــادة  ــم إع ــار، ث ــاء النه ــمس أثن ــن الش م
إنبعاثــه مــرة أخــرى عــى شــكل إشــعاع 
حــراري طويــل املوجــه بإجتــاه الغــالف 
اجلــوي اخلارجــي. ان درجــة حــرارة 
الطبقــة العليــا مــن ســحابة الغبــار تكون 
عاليــة وتتزايــد احلــرارة مــع تزايــد العمق 
ــة  ــحابة الرتابي ــمك( للس ــري )س الب
تتناقــص  الســفى  املقابلــة  ويف اجلهــة 
درجــات احلــرارة يف اجلــزء الباقــى مــن 
ســحابة الغبــار بمعنــى حــدوث إنقــالب 
ــن أن  ــا ب ــحابة، ك ــل الس ــراري داخ ح

ــار  ــحابة الغب ــطح س ــرارة س ــة ح درج
جســيات  حجــم  بإختــالف  ختتلــف 
ــا  ــري وأهن ــق الب ــس العم ــار لنف الغب
ــات  ــم حبيب ــع حج ــيا م ــب عكس تتناس
)Vogel .b.hosse,2006,624(  ، الغبــار 
مســتوى الرؤيــة ينخفــض بشــكل كبــر 
ــة  ــة املالح ــورة حرك ــن خط ــد م ــا يزي مم
اجلويــة ، لذلــك تغلــق أغلــب املطــارات 

وتعلــق الرحــالت اجلويــة .
وتلعــب جزئيــات الغبــار دورا هامــا 
ــر  ــوي، و أن تأث ــالف اجل ــة الغ يف طاق
ــقن،  ــوي ذو ش ــالف اجل ــار يف الغ الغب
األول وهــو إتــزان طاقــة اإلشــعاع ومــن 
 stability(( ــراري ــتقرار ح ــل إس ــم عم ث
Thermodynamic وذلــك بواســطة تأثر 

ــار عــى تباعــد  ــرأيس للغب التوزيــع ال
الفيــض اإلشــعاعى، والثانــى هــو أن 
جزيئــات الغبــار يمكنهــا تغيــر التوزيــع 
احلجمــي للقطــرات يف الســحب لتصبح 
أكثــر إســتقرارا وتقلــل مــن إحتــال 
ــالع  ــى اق ــر ع ــا يؤث ــر مم ــقوط املط س
حــدوث  .عنــد  الطائــرات   وهبــوط 
عاصفــه ترابيــة تتأثــر حركــة كــا تصــاب 
حركــة املالحــة اجلويــة بشــلل شــبه كي.



331

املدرسة الدكتورة اماني حسني عبد الرزاق
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

اضار الغبار عى الطائرات
اوال : مشاكل ميكانيكية : وتتمثل يف : 

1.التــآكل البــاردة مــن املحــرك )املروحة 
أو شــفرات املروحة( مما تســبب يف أرضار 
ــا  ــوة مم ــم الفج ــادة حج ــطحية وزي س
يــؤدي إىل تدفــق الغــاز تدهــور وفقــدان 
تدرجيــي ألداء املحــرك. األرضار النامجــة 

ــرة.  أيضــا يف الســطح اخلارجــي للطائ
2. تــآكل إذا كانــت جزيئــات الغبــار 
 ، االحــرتاق  جــدران  عــى  ترتســب 
ــكل  ــوف تش ــات  وس ــفرات التوربين ش
ــن  ــطح خش ــع س ــة م ــب زجاجي رواس
ــع األداء  ــدان رسي ــؤدي إىل فق ــد ي ــا ق مم
أثنــاء  حمتملــة  خماطــر  يســبب  ممــا 
عــن  اهلبــوط  أو  اإلقــالع  عمليــات 
قــد  التدفــق.  جمــال  عرقلــة  طريــق 
تــؤدي هــذا الرواســب أيًضــا إىل التــآكل 
احلــراري الجــزاء املحــرك أو إلكــرتوين 
ــن  ــد  , يمك ــات التري ــالل فتح ــن خ م
ــار الصحــراء أن تــؤدي إىل  جلزيئــات غب
قــراءة خاطئــة لرسعــة الرحلــة. هــذا قــد 
يكــون خطــرا للغايــة وخاصــة يف رحلــة 
ــالع  ــاء اإلق ــا أثن ــتوى ك ــة املس منخفض

أو إجــراءات اهلبــوط 
    )Vogel, 2006,612-624(

ــادة  ــن إع ــة : وتتضم ــاكل فني  ثانيا.مش
ــة  ــف الرؤي ــن ضع ــة ع ــه النامج التوجي

بســبب ســوء األحــوال اجلويــة وبالتــايل 
ــاص  ــكل خ ــادة بش ــكلة ح ــق  مش ختل
عنــد املطــارات. يتفاقــم التأخــر بســبب 
تدهــور مــدى الروئيــة ممــا يســببفي  
تباطــؤ رسعــة هبــوط واقــالع الطائــرات 
. وكذلــك االثــر الواضــح  عــى انســيابية 
ــارات. ان  ــل املط ــافرين داخ ــة املس حرك
ــن  ــر م ــة يف كث ــدى الرؤي ــاض م انخف
مــدارج  توفــر  عــدم  مــع  االحيــان 
يعمــل  املطــارات  بعــض  يف  اضافيــة 
ــد, اال ان  ــاك يف املواعي ــداث ارب ــى اح ع
مثــل هــذة احلــاالت اليســتمر اال لبضــع 
العاصفــة  انقشــاع  .وحلــن  ســاعات 
)Senfeld,J.H and Pandis,1998 (  ــة الرتابي

النتائج:
عــايل  بتكــرار  العــراق  1.يتصــف 
ــة  ــم طبيع ــة بحك ــو الغباري ــر اجل لظواه
املنــاخ اجلــاف ايل يســود عــى اكثــر مــن 
ــروف  ــة اىل ظ ــاحته اضاف ــن مس %80 م
التصحــر وتدهــور خصائــص الرتبــة 
ــادة  ــع هــذة العوامــل ســامهت يف زي مجي
تكرارهــا  ويرتفــع  الظاهــرة  تكــرار 
ــبب  ــاف بس ــل اجل ــهر الفص ــالل اش خ
ونشــاط  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع 
حركــة الريــاح وخصوصــا خــالل املــدة 
مــن شــهر نيســان اىل شــهر تريــن 

. االول 
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الغباريــة  الظواهــر  تاثــر  2.يظهــر 
ــة  ــل اخلارجي ــرق النق ــى ط ــوح ع بوض
منهــا وخصوصــا عــى لطــرق اخلارجيــة 
مثــل الطريــق الرسيــع الــذي يربــط بــن 
ــة  ــر بمنطق ــه يم ــرة كون ــداد – الب بغ
صحراويــة تنشــط فيهــا التعريــة الرحييــة 
بــدأ  الرمليــة  الكثبــان  فيــه  وتنتــر 
مــن النارصيــة اىل الديوانيــة اذ تكــون 
العواصــف  لنشــاط  مالئمــة  بيئــة 
ــة  ــة االرض وقل ــاعد طبيع ــة وتس الرتابي
ــاح  ــة الري ــاط  رسع ــى نش ــوارض ع الع
الصيــف  فصــل  خــالل  وخصــوص 
ــن 5 م  ــر م ــا اىل اكث ــل رسعته ــي تص الت
/ ثــا   عــى تكويــن العواصــف الغباريــة 
مســببة تدهــور ا ملــدى الروئيــا وتعــرض 
وحتديــدا  الريــة  النقــل  وســائط 

الســيارات اىل حــوادث الدهــس
ــف  ــاالت العواص ــور ح ــب تط 3. بس
الغباريــة تــدين مــدى الروئيــة االفقيــة اىل 
ــام  ــدد االي ــع ع ــا ويرتف ــرت احيان 500 م
التــي ســجلت مــدى الروئيــة بــن 4-1 
كــم وتصــل اعــى قمــة هلــا ايضــا خــالل 
فصــل الصيــف ليســجل شــهر متــوز 
اعــى معــدالت ايــام لتصــل اىل 13 يــوم 
وينعكــس مــدى الروئيــة وخصوصــا 

ــة. ــرق اخلارجي ــى الط ع

4. يؤثــر انخفــاض الرؤيــة الناجــم عــن 
الــرتاب اجلــوي عــى النقــل اجلــوي 
والــري، فضعــف الرؤيــة يمثــل خطــرًا 
خــالل هبــوط الطائــرات وإقالعهــا، 
اهلبــوط  أماكــن  تغيــر  إىل  ويــؤدي 
وتأخــر اإلقــالع كــا يــودي تــآكل 
إذا كانــت جزيئــات الغبــار ترتســب 
شــفرات   ، االحــرتاق  جــدران  عــى 
ــب  ــكل رواس ــوف تش ــات  وس التوربين
ــد  ــا ق ــن مم ــطح خش ــع س ــة م زجاجي
ممــا  األداء  رسيــع  فقــدان  إىل  يــؤدي 
ــات  ــاء عملي ــة أثن ــر حمتمل ــبب خماط يس

اإلقــالع أو اهلبــوط عــن طريــق.

املصادر 
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Abstract
Iraq is characterized by a high 
frequency of dust weather 
phenomena by virtue of the 
nature of the dry climate 
that prevails over more than 
80% of its area in addition to 
desertification conditions and the 
deterioration of soil properties. 
All these factors contributed to 
the increase in the frequency 
of the phenomenon and its 
frequency increases during the 
dry season months due to high 
temperatures and wind movement 
activity, especially during 
Duration from April to October 
and dust phenomena contribute 
to the deterioration of the extent 
of vision on the external roads, 
especially on the highway 
linking Baghdad and Basra due 

to the nature of the region and 
the spread of sand dunes, which 
caused many traffic accidents and 
as Dust phenomena also affect the 
air transport activity of cold wear 
of the engine (fan or propeller 
blades), causing surface damage 
leading to weak exhaust gas flow 
deterioration and a gradual loss of 
engine performance. Additional 
damage caused to the outer 
surface of the aircraft. Corrosion 
if dust particles are deposited on 
the combustion walls, turbine 
blades will form glass deposits 
with a rough surface which 
may lead to rapid performance 
loss which causes potential 
risks during takeoff or landing 
operations
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التاثريات السلبية ألستخدام االنرتيت ، روى طلبة 
جامعيت البصرة واملثنى  

             حسني عبد الكريم يونس                            ارساء شاكر صكر

     كلية الرتبية للبنات، جامعة البرصة               املكتبة املركزية، جامعة املثنى 

                   البرصة، العراق                                    املثنى، العراق

           ارساء محمود حيدر                            ا.د حميد عبد الكريم يونس
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املستخلص:
التعــرف  اىل  الدراســة  هــذه  هدفــت 
ــة  ــى طلب ــت ع ــتخدام االنرتني ــى اس ع
للدراســات  العراقيــة  اجلامعــات 
االوليــة فضــاًل عــى طبيعــة العالقــة 
بــن الطلبــة واســتخدامها لالنرتنــت 
.وحتقيــق اهــداف الدراســة تــم تصميــم 
ــة  ــة امليداني ــدف  اىل الدراس ــتبانة هت أس
االختبــار  الجــل  الدراســة  ملشــكلة 
وتــم  املثــى،  للحلــول  والتوصــل 
اجــراء االســتبيانات مجيعهــا بنموذجــن 
ــرور  ــة م ــع كلم ــم توزي ــة وت االلكرتوني

لــكل طالــب حســب املرحلــة الدراســية 
واجــراء  خالهلــا  مــن  والدخــول 

االســتبيان مــرة واحــدة .
شــملت عينــات الدراســة جمموعــة مــن 
الطلبــة )80( طالــب )20( طالــب لــكل 
مرحلــة ) مســتوى( وتــم اختيارهــم 
كليــة  طلبــة  مــن  عشــوائي  بشــكل 
الرتبيــة للبنــات جامعــة البــرة وطلبــة 
كليــة الصيدلــة جامعــة املثنــى وكــا 
ــة  ــة املرحل ــى طلب ــة ع ــزت الدراس رك
عينــة  اختبــار  تــم   . والرابعــة  االوىل 
ــرتداد  ــم اس ــنبانه وت ــة )80( اس الدراس



338

التاثريات السلبية ألستخدام االنرتيت ، روى طلبة جامعيت البصرة واملثنى 

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

 )%100( :بالنســبة  اي  اســتبانة   )80(
وقــد توصلــت الدراســة ملعرفة ســلبيات 
ــة . ــبة لطلب ــت بالنس ــات االنرتني واجيابي
تســاؤالت  عــدة  البحــث  اثــار  كــا 
مــن  التمكــن  عــدم  حــول  عديــدة 
ــة  ــة املواكب ــور ةاملواصل ــل والتط التواص
ــث اىل  ــل الباح ــا توص ــت .ك ــدون الن ب
نتيجــة رئيســية متثلــت باتفــاق افــراد 
ــة  ــت لطلب ــر االنرتني ــة رضورة توف العين
ــا  ــن العلي ــال ع ــة فض ــات االولي الدراس
ــن  ــل التاري ــه  حل ــتغناء عن ــدم االس وع
والتواصــل  ومطالعــة  والواجبــات 
خــالل  مــن  اخلارجــي  العــامل  مــع 
تبــن  كــا  والبحــوث  املحــارضات 
ــة اجلــدد اساســيات  عــدم امتــالك الطلب

. االنرتنيــت  اســتخدام  ومنهجيــة 
االنرتنــت،  املفتاحيــة:  الكلــامت 
ــة، النســبة  االســتبانة، الدراســات األولي

املئويــة.
Introduction :املقدمة

ونقــل  االتصــال  تقنيــات  تعتــر 
املعلومــات رافــدًا أساســيًا، وركنــًا مهــًا 
ــة،  ــان االجتاعي ــة اإلنس ــاء منظوم يف بن
واالقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة، يف 
ــة  ــورات املعرفي ــوالت والتط ــل التح ظ
أنَّ  املعلــوم  فمــن  العــر.  هــذا  يف 
العصــور تطــورت مــن خــالل طفــرات، 

ــة،  ــم الصناعي ــة، ث ــا الزراعي األوىل منه
تتصــف  مــا  أو  املعلوماتيــة،  واآلن 
بعــر املجتمــع مــا بعــد الصناعــي 
 ،”The Post Industrial Society“
ــانية  ــات اإلنس ــهدت املجتمع ــث ش حي
القــرن  مــن  األخــر  العقــد  خــالل 
املــايض، تطــورات متســارعة ومتالحقــة 
ــات،  ــاالت واملعلوم ــا االتص لتكنولوجي
إمكانيــة  تســهيل  يف  ســامهت  ممــا 
التواصــل اإلنســاين واحلضــاري، ولعــل 
املعلومــات  شــبكة  يف  يتمثــل  أمههــا 
ــرز  ــدُّ أب ــي ُتع ــت” الت ــة “اإلنرتن العاملي
مــا توصــل إليــه العلــم احلديــث، ويعــد 
ــة  ــازات البري ــم اإلنج ــن أه ــك م كذل
 :2002 املعلوماتية)حـــداد،  عــر  يف 

.)29
ــوب  ــر احلاس ــريب انت ــا الع ويف جمتمعن
ــن  ــرة ب ــورة كب ــة بص ــزة الذكي واالجه
ــح  ــث أصب ــه حي ــراده وفئات ــف أف خمتل
ــا  ــًا يف م ــًا وخصوص ــم واضح ــدم هل يق
يتعلــق بالتعليــم ولقــد ازدادت أمهيــة 
واالنرتنــت  احلاســوب  اســتخدام 
وبرجمياتــه التطبيقيــة يف العقــود الســابقة) 
ــث  ــد،18: 2019(.حي ــى وامح مطصف
اغلــب جمــاالت  االنرتنــت يف  دخــل 
احليــاة الطبــي والتعليمــي واخلدمــي. 
 ،Garxc(  ،)2013  ،Madfw(
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.)2017
بلــدان  مــن  كغــره  العــراق  ان 
العــامل الثالــث يعيــش ازمــة يف جمــال 
املعلومــات، فهنــاك حــواىل 40 دولــة 
ــا  ــاء، ك ــا وكاالت لألنب ــس هل ــة لي نامي
ان 9 دول افريقيــة ال تعــرف اجلرائــد 
اليوميــة، عــى حــن بلــغ عــدد حمطــات 
ــة  ــدول املتقدم ــي يف ال ــال االذاع االرس
ــات  ــة. ان املعلوم ــف حمط ــوايل 20 ال ح
ــاليب  ــل وأس ــر بدائ ــة توف ــئ امكاني هتي
وحتقيــق  املشــكالت  حلــل  جديــده 
تكنلوجيــا  اســتخدمت  عــى  القــدرة 
وطنيــة، تعــاين معظــم دوال الناميــة مــن 
النقــص احلــاد يف انتــاج املعلومــات، 
ويقــدر انتــاج هــذا الــدول 1% مــن 
قواعــد البيانــات الببلوجرافيــه والرقميــة 
املبــارشة حاليــًا عــى صعيــد العاملــي 

.)274 )كاظــم،2007: 
اوال : مشكلة الدراسة: 

ــن  ــزأ م ــزءًا ال يتج ــت ج ــح االنرتن أصب
احليــاة يف املجتمعــات العرية،حيــث 
ــم  ــى الّتعّل ــت ع ــار اإلنرتن ــت آث اختلط
املثّقفــن  آراء  والّتعليم،واختلفــت 
ــن  ــم م ــأن، فمنه ــذا الّش ــن هب واملدّرس
يؤمــن بــرضورة تواجــد اإلنرتنــت يف 
نظــرًا  تعليمــّي،  ورصٍح  مدرســٍة  كّل 
ولألثــر  يقّدمهــا،  اّلتــي  للّتســهيالت 

مــن  لــكلٍّ  يقّدمــه  اّلــذي  اإلجيــايب 
متكــن  بــدأت  واملعّلــم،  الّطالــب 
ــًا  ــل مع ــن الّتواص ــم م ــب واملعّل الّطال
يف أّي وقــِت عنــد احلاجــة. مســاعدة 
ــون  ــن خياف ــن أو اّلذي ــاّلب اخلجول الّط
ــداء  ــى إب ــأل، ع ــام امل ــّدث أم ــن الّتح م
أفكارهــم.  عــن  والّتعبــر  آرائهــم 
ــت، وإعطــاء  ــق الوق ــص مــن عائ الّتخّل
ــكايف لنــر  ــم الفرصــة والوقــت ال املعّل
ــن  ــا، م ــب بنره ــي يرغ ــات اّلت املعلوم
بعــن  احلّصــة  وقــت  يأخــذ  أن  دون 
 )88  :2017  ،Vangie(.احلســبان

خــالل  مــن  الباحثــن  الحــظ  وقــد 
اســتخداد  ان  ومتابعتهــم  مشــاهدهتم 
ــوم  ــد ي ــوم بع ــد ي ــدأ يتزاي ــت ب االنرتن
ــوع  ــث تن ــات حي ــالب اجلامع ــن ط ب
ــايب  ــو اجي ــا ه ــن م ــا ب ــتخدامهم هل اس
تشــخيص  وتــم  ســلبي  هــو  ومــا 
احلــاالت مــن خــالل اخــذ عينــة منهــم. 
ــره  ــى اث ــف ع ــتبيان وتوق ــراء االس واج

الطلبــة. اىل 
 ثانيا : أهية الدراسة: 

ــور  ــاء تص ــة يف إعط ــة امهي ــذه الدراس هل
ــبة  ــة بالنس ــؤولن يف الكلي ــل للمس كام
ــت  ــبكة االنرتن ــا لش ــتخدام طلبته الس
مــن الناحيــة العلميــة  ومــا يرمونــه مــن 
قــرارات تعليميــة جديــدة مثــال كأن 
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ــية  ــج الدراس ــة املناه ــع كاف ــون رف يك
عــى مواقــع التعلــم االلكــرتوين والطلبة 
الشــبكة،  هــذه  اســتخدام  الجييــدون 
وبالتــايل قــد ختــرج هــذه الدراســة بعــدد 
ــل  ــوب تاهي ــا وج ــات منه ــن التوصي م
الطلبــة وتنميــة مهاراهتــم الســتغالل 
هــذه الشــبكة العمالقــة يف عمليــة التعلم 

ــتخدامها  ــة اس ــتغالل وكيفي ــل اس بافض
باعتــدال بحيــث التؤثــر عــى العالقــات 

ــة. ــخصية واالجتاعي الش
 أسئلة الدراسة: 

ويف ضــوء مــا ســبق يمكــن صياغــة 
مشــكلة الدراســة يف االســئلة التاليــة 
التــي تــم وضعهــا يف اداة الدراســة: 

هل تستخدم االنترنت لدراستك الجامعية ؟  -1

هل اضاف لك االنترنت معلومات علمية ودراسية؟  -2

هل اضاف لك االنترنت معلومات ثقافة؟  -3

هل يمكنك االستغناء عن االنترنت؟  -4

كيف ترى استخدام االنترنت في مركز المدينة؟  -5

كيف ترى استخدام االنترنت في القرى واالطراف؟  -6

ماهي عدد ساعات استخدامك لألنترنت في مجاالت اخرى   -7
الغير علمية والدراسية  ؟

هل ترغب بتوقف االنترنت ؟  -8

هل اثر االنترنت على عالقتك بعائلتك؟  -9

هل اثر االنترنت على عالقتك باالصدقاء؟  -10

هل اثر االنترنت على عالقتك بالطلبة ؟  -11

هل ترغب ان يكون التعلم واالمتحانات عن طريق االنترنت   -12
؟

هل تفضل ان يكون استخدامك لألنترنت وقت محدد فقط ؟  -13
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حدود الدراسة: 
احلــدود املوضوعيــة: ركــزت هــذه   •
االســتبيان  نتائــج  عــى  الدراســة 
اســتخدام  تأثــر  ملعرفــة  االلكــرتوين 

االنرتنــت
عــى  اقتــرت  البريــة:  احلــدود   •
ــة . ــات العراقي ــة اجلامع ــن طلب ــاذج م ن
ــن  ــة م ــات بحثي ــة: عين ــدود املكاني احل  •
كليــة  يف  االوليــة   الدراســات  طلبــة 

الرتبيــة للبنــات وكليــة الصيدلــة.
ــط يف  ــة فق ــة احلالي ــرت الدراس اقت  •
يف  االلكــرتوين  االســتبيان  اســتخدام 

عمليــة مجــع البيانــات.
مصطلحات الدراسة: 

ف شــبكة اإلنرتنــت  فاالنرتنــت ُتعــرَّ
أهّنــا  عــى   )Internet( باإلنجليزّيــة: 
شــبكة عاملّيــة تضــم ماليــن احلواســيب 
مــن أكثــر مــن 190 دولــة، وتكــون 
بغــرض  البعــض  ببعضهــا  متصلــة 
واآلراء.  واألخبــار  البيانــات  تبــادل 
ــوبّية  ــبكة حاس ــر ش ــت أك ــّد اإلنرتن ُيع
ــل  ــّم اهلائ ــرًا للك ــك نظ ــامل، وذل يف الع
امُلّتصلــة  واخلــوادم  احلواســيب  مــن 
ببعضهــا البعــض حــول العــامل بواســطة 
 .)127  :2019 حســن،  املوّجهــات) 
ــه  ــلبيه او اجيابي ــه س ــو طاق ــر ه  والتأث
معــن،  فعــل  عــى  االخــر  حتفــز 

واالدمــان هــو حالــه ســلوكية يعتــاد 
بشــكل  يتعامــل  أن  الشــخص  فيهــا 
يومــي دون انقطــاع مــع شــبكة االنرتنت 
ويشــعر بتغــرات مزاجيــة تصــل إىل حــد 
الكآبــة واالنفعــال إذا حالــت ظــروف أو 
ــع  ــة م ــه اليومي ــة عادت ــن ممارس ــع م من

شــبكة االنرتنــت.
ــم  ــى قي ــر ع ــة التأث ــو عملي ــاع ه اإلقن
ــه  ــه ومواقف ــر ومعتقدات ــخص اآلخ الش

ــلوكه. وس
 ثالثا :أهداف الدراسة: 

هتدف هذه الدراسة التعرف عى: -
جيــد  امتيــاز،   ( الــذكاء  1. مســتوى 

ضعيــف(. متوســط،  جــدا، 
ــت  ــتخدام االنرتن ــب اس ــة نس 2. معرف
الدراســات  اجلامعــة)  طلبــة  لــدى 

االوليــة(.
3. التعــرف عــى الفروقات يف اســتخدام 
ــق  ــة وف ــة اجلامع ــدى طلب ــت ل االنرتن

ــر: - متغ
أ- العمــر )اقــل مــن 20 ســنه، بــن 20 

-22 ســنة ، بــن 22-24 ســنه(.
االوىل،  الدراســية)  املرحلــة  ب- 

.) الرابعــة  الثالثــة،  الثانيــة، 
ــة،  ــز املدين ــكن) مرك ــة الس منطق ت- 

والنواحــي(. االقضيــة 
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االطار النظري 
الدراســات  مــن  العديــد  هنــاك 
ــة:  ــا العربي ــة منه ــذه الدراس ــاهبة هل املش
  ،)2017( ســهيل   ،  )2018( حممــد 
ســليان   ، جعفر ومســلم)2017( 
واخلــدام  عرقــوب  أبــو   ،)2017(
ــة  ــالمة)2012(، الطراون )2012( ، س
الشــديفات   ،)2012( والفنيــخ 
)2007(. واالجنبيــة وغرهــا الكثــر  
غــر ان لــكل دراســة هــدف ربــا يكــون 
مشــاهبا لدراســة اخــرى لكــن عينــة 
ــرى  ــة الخ ــن دراس ــف م ــة ختتل الدراس
ــتكون  ــات س ــج والتوصي ــايل النتائ وبالت
خمتلفــة باختــالف عينــة الدراســة.  يف 
ــر  ــن  تاث ــنتحّدث ع ــة س ــذه الدراس ه
االنرتنــت يف عمليــة التعلــم وكذلــك 
ــة  ــخصية واالجتاعي ــي الش ــن النواح م
بالنســبة لطــالب كليــة الرتبيــة للبنــات/ 
/ الصيدلــة  وكليــة  البــرة  جامعــة 
جامعــة املثنــى مــن خــالل عمل اســتبانة 
ــئلة  ــن االس ــددا م ــرح ع ــة تط الكرتوني
والوقــوف عــى حتديــد مواطــن الضعف 
ــت  ــبكة االنرتن ــتخدام ش ــوة يف اس والق
مــن قبــل طلبــة كليــة الصيدلــة/ جامعــة 
ــات /جامعــة  ــة للبن ــة الرتبي ــى وكلي املثن
البــرة، وبتحليــل نتائــج االســتبانة 
ــات  ــن التوصي ــة م ــع جمموع ــم وض يت

واملقرتحــات فيــا خيــص هــذه الدراســة.
للبحــث  النظــري  االطــار  يتضمــن 
اســتخدامات االنرتنــت يف جمــال املناهــج 

الدراســية: 
كوســيلة  اإلنرتنــت  1-اســتخدام 
مســاعدة يف املناهــج، بحيــث يمكــن 
ــات  ــية يف صفح ــج الدراس ــع املناه وض
ــرص  ــاح الف ــت وتت ــتقلة يف اإلنرتن مس
ــك  ــول لتل ــر بالدخ ــب وويل األم للطال

املنــزل. يف  الصفحــات 
كوســيلة  اإلنرتنــت  اســتخدام   -2
تنــاول  يف  مســاعدة  تعليميــة 
معــن.  موضــوع  ورشح  املناهــج 

.)2009 )مصطفــى،247: 
يف جمال التدريس: 

اســتخدام اإلنرتنــت يف احلصــول   .1
ــد  ــن العدي ــة م ــات املطلوب ــى املعلوم ع

ــع. ــن املواق م
اســتخدام اإلنرتنــت يف تعزيــز طــرق   .2
وأســاليب التدريــس تفريــد التعليــم 
ــاش. ــوار والنق ــاوين واحل ــم التع والتعلي
حــل  يف  اإلنرتنــت  اســتخدام   .3
ــون  ــن يتخلف ــالب الذي ــكالت الط مش
عــن زمالئهــم لظــروف قاهــرة مثــل 
املــرض وغــره وذلــك مــن خــالل 
التعلــم  ومــكان  وقــت  يف  املرونــة 

. كيفيتــه و
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ــة  ــادة ثق ــت يف زي ــتخدام اإلنرتن اس  .4
الطالــب بنفســه وذلــك بتنميــة املفاهيــم 

ــذايت. ــم ال ــاه التعلي ــة جت اإلجيابي
5.  اســتخدام اإلنرتنــت يف عمــل بنــوك 

ــئلة. األس
االطــالع  يف  اإلنرتنــت  اســتخدام   .6
)وليــد،  النموذجيــة  الــدروس  عــى 

.)18  :2016

يف جمال تنمية املوارد البرية: 
اســتخدام اإلنرتنت يف عقــد الرامج   .1
التدريبيــة ســواء كانــت للهيئــة اإلداريــة 
والتدريســية والتوجيهيــة وهكــذا يمكــن 
متابعــة الــدورات التدريبيــة واالســتفادة 
ــن ألي  ــدد ممكن،ويمك ــر ع ــا ألك منه
فــرد متابعــة هــذه الــدورات مــن املنــزل 

ــت. ــرتك يف اإلنرتن إذا كان مش
عقــد  يف  اإلنرتنــت  اســتخدام   .2
ومديــرات  راء  مــد  بــن  اجتاعــات 
العربيــة  اخلليــج  دول  يف  املــدارس 
مــكان  إىل  الســفر  إىل  اللجــوء  دون 
واحد،هبــدف تبــادل اخلــرات واالطالع 

الرتبويــة التجــارب  عــى 
3.  اســتخدام اإلنرتنــت يف اســتقبال 
املحــارضات والنــدوات وورش العمــل 
مــن أي مــكان يف دول اخلليــج العربيــة.

ــد، 2007: 137(. )حمم

يف جمال تبادل املعلومات: 
كوســيلة  اإلنرتنــت  اســتخدام   .1
يمكــن  بحيــث  للبحــث واإلطــالع، 
مكتبــات  عــى  الدخــول  للطالــب 
ــة  ــوث الرتبوي ــز البح ــات ومراك اجلامع
والبحــث فيهــا وطباعــة امللخصــات.
ــا  ــع أفرعه ــع مجي ــوزارة م ــط ال رب  .2
اســتقبال  ومدارســها بحيــث يمكــن 
ــن  ــادرة م ــالت الص ــم واملراس والتعامي

الــوزارة برسعــة.
ــات  ــات والكلي ــدارس واجلامع ــط امل رب
ــات  ــن للهيئ ــث يمك ــة بحي ــبكة معين بش
ــادل  ــن تب ــا م ــية فيه ــة والتدريس اإلداري
واملســتحدثات  والتجــارب  اخلــرات 
الرتبويــة ممــا يــؤدي إىل حتقيــق األهــداف 
ــن، 2019:  ــودة. )حس ــة املقص الرتبوي

 .)67
أضار اإلنرتنت 

مضيعة الوقت  .1
ــة  ــتانفورد األمريكي ــة س ــارت جامع  أش
 %12.4 أّن  إىل  دراســاهتا  إحــدى  يف 
مــن مشــرتكي اإلنرتنــت اســتخدموا 
اإلنرتنــت لفــرتات أطــول ممــا كانــوا 
يقصدونــه يف أغلــب املــرات، وإّن إمضاء 
املزيــد مــن الوقــت عــى اإلنرتنــت يعنــي 
ملارســة  املخصــص  الوقــت  تقليــل 
ــا  ــذا م ــدة؛ وه ــرى املفي ــطة األخ األنش
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ــن  ــال واملراهق ــم األطف ــه معظ ــوم ب يق
حيــث يبالغــون يف مشــاهدة األفــالم 
ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــح مواق وتصف
واللعــب بــدالً مــن التعلــم أو القيــام بــا 

هــو مفيــد )جيهــان،2002 :144(. 
االبتعاد عن العائلة   .2

ــتخدام  ــة اس ــن إتاح ــدف م ــم أّن اهل  رغ
ــال  ــن األطف ــو متك ــًا ه ــت منزلي اإلنرتن
مــن االنفتــاح عــى عــامل جديــد، إال 
يســبب  لــه  املفــرط  االســتخدام  أّن 
ــايل  ــامل خي ــهم يف ع ــى أنفس ــم ع انغالقه
بعيــدًا عــن العائلــة، وعنــد احلديــث مــع 
ــة  ــن املدرس ــال يف س ــن األطف ــد م العدي
ُيالحــظ أهّنــم يقضــون وقتهــم عــى 
اإلنرتنــت أكثــر مــن قضائــه مــع العائلــة 

أو األصدقــاء. 
القرصنة  .3

ــن  ــارات م ــال مي ــت اتص ــح اإلنرتن يتي
أجهــزة احلاســوب مــن مجيــع أنحــاء 
العــامل مــع بعضهــا البعــض، ممــا يســهل 
عمليــة اخــرتاق وقرصنــة األجهــزة، 
واإلرضار هبــا بواســطة الفايروســات، 
ورسقــة املعلومــات الشــخصية ومــن ثــّم 
ــك.  ــًا لذل ــخصية تبع ــة الش ــة اهلوي رسق
ــم  ــم أّن تقدي ــداع رغ ــن اإلب ــّد م احل  .4
املعلومــات غــر املحــدودة واحــدة مــن 
إاّل أهّنــا باملقابــل  ميــّزات اإلنرتنــت، 

إبــداع  الّتقليــل مــن  قــد تتســبب يف 
األشــخاص؛ فعندمــا يكــون كّل يشء 
ــكٍل  ــه بش ــول إلي ــن الوص ــًا وُيمك متاح
ســهل ورسيــع ال يوجــد حاجــة لإلبــداع 
ــاريع  ــام أو املش ــود يف امله ــذل جمه أو لب

ــة.  ــات الّتعليمي ــا املؤسس ــي تطلبه الت
اإلدمان وتضييع الوقت  .5

ُيقّدمهــا  التــي  الرّتفيــه  وســائل  إّن   
جانــب  إىل  للمشــرتكن  اإلنرتنــت 
أن  شــأهنا  مــن  املختلفــة  األلعــاب 
تتســبب يف إدمــان مســتخدميها؛ ممــا 
ــت  ــن الوق ــد م ــم املزي ــؤّدي إىل قضائه ي
ــج،  ــد أو منت ــأي يشء مفي ــام ب دون القي
ــيكون  ــج س ــيء منت ــم ب ــا أّن قيامه ك
معّرضــًا بســهولة ألن ُيشــتت بــيء 
آخر غــر مفيــد. )كنعــان،28: 2016(.

فوائد اإلنرتنت 
الوصول إىل املعلومات 

اإلنرتنــت  عــر  للشــخص  ُيمكــن   
ــر  ــة وغ ــات فوري ــول إىل معلوم الدخ
حمــدودة مــن كافــة أنحــاء العــامل، حيــث 
ُيمكنــه مشــاهدة حمتويــات املكتبــات مــن 
كتــب، وأبحــاث، وتقاريــر إخباريــة، 
وتقاريــر مهنيــة وأخــرى خاصــة باهلواة، 
إىل جانــب العديــد مــن املعلومــات التــي 
ــة األدوات  ــرق صناع ــاة كط ــهل احلي تس

ــا.  ــف منه ــالح التال ــة أو إص املنزلي
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التواصــل مــع األصدقــاء والعائلــة . 
 Patricia،(،)Vangie، 2017  (

. )2 0 1 8
ُيوفــر اإلنرتنــت لألشــخاص خدمــة 
حيــث  اآلخريــن،  مــع  التواصــل 
ــم  ــع أصدقائه ــل م ــم التواص ــن هل ُيمك
أو عائالهتــم بإرســال الرســائل عــر 
الريــد اإللكــرتوين أو الرســائل الفوريــة 
بواســطة مواقــع الدردشــة املختلفــة، 
ختفــض  امليــزة  هــذه  أّن  إىل  وُيشــار 
ــًا إذا كان  ــف خصوص ــر اهلات ــة فوات قيم
األصدقــاء أو العائلــة يعيشــون يف مناطق 

 .)2015 جدًا.)امــر،37:  بعيــدة 
فوائــد أخــرى لإلنرتنــت يوجــد العديــد 
ــت،  ــا اإلنرتن ــي يوفره ــد الت ــن الفوائ م

ومنهــا مــا يــأيت: 
خــالل  مــن  الرســائل  إرســال   .1

اإللكــرتوين.  الريــد 
عقد املؤمترات عر الفيديو.   .2

التعرف عى أصدقاء جدد.   .3
ــق  ــار والتعلي ــى األخب ــول ع احلص  .4

ــا.  عليه
الطريقة واالجراءات:

جمتمع الدراسة وعينتها 
يتكــون جمتمــع هــذه الدراســة مــن  369 
ــات  ــة الدراس ــن طلب ــوائية م ــة عش كعين
االوليــه يف كليــة الرتبيــة للبنــات جامعــة 
البــرة وكليــة الصيدلــة جامعــة املثنــى 
 -20  ( بــن  اعارهــم  يــرتاوح  ممــن 
ــلوب  ــتخدمت اس ــث اس ــنة حي 30( س
 Couvenience( املرحيــة  العينــة 
النتائــج  اىل  للوصــول   )Sampling
ــى  ــة ع ــام رسي ــق ارق ــن طري ــة ع دقيق
عينــة مــن الطلبــة للدخــول اىل االســتبانة 
ــه عليهــا. اجلــدول  ــة واالجاب االلكرتوني
الدراســة  جمتمــع  عــدد  يوضــح   )1(

ــتهدفة. ــة املس ــب الفئ حس

جدول )1( عدد جمتمع الدراسة حسب الفئة املستهدفة
نسبة املسرتد %عدداالستبانات املوزعةالتكراراتت

12020%100

22020%100

32020%100

42020%100

100%8080مجموع
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اداة الدراسة
واملتمثــل  الدراســة،  هــدف  لتحقيــق 
اســتخدام  تاثــر  عــى  التعــرف  يف 
ــة  ــة العلمي ــن الناحي ــت م ــبكة االنرتن ش
االجتاعيــة  والعالقــات  والشــخصية 
كليتــي  طلبــة  مــن  عينــة  لــدى 
والرتبيــة  املثنــى  جامعــة  الصيدلــة/ 
ــرض  ــرة، والغ ــة الب ــات / جامع للبن
ــباب  ــت، واألس ــتخدام االنرتن ــن اس م
واملعوقــات التــي حتــد مــن اســتخدامهم 
ــة  كاداة  ــتبانة الكرتوني ــاء اس ــم بن ــا، ت هل
جلمــع البيانــات واملعلومــات حتــوي عى 
13 ســؤال تــم انشــاؤهن باالعتــاد عــى 
ــة  ــة واملرتبط ــابقة املتعلق ــات الس الدراس
وقــد   ، احلاليــة  الدراســة  بموضــوع 
ــرض  ــم ع ــؤاالً،  ت ــن 13 س ــت م تكون
ــن ذوي  ــة م ــى جمموع ــئلة ع ــذه االس ه
اخلــرة لالطــالع عليهــا وقــد تــم اجــراء 
ــم  ــم ت ــرات عليهــا ومــن ث بعــض التغي
التأكــد مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة 
مــن خــالل توزيعهــا عــى الطلبة بشــكل 
ــم  ــا وت ــام صالحيته ــن مت ــد م اويل للتأك
ــى االداة  ــة ع ــالت الالزم ــراء التعدي اج
اىل ان متــت بصورهتــا االخــرة ليتــم 
ــة.  ــة الدراس ــى عين ــا ع ــا الحق تطبيقه

تطبيق اداة الدراسة
تــم تطبيــق أداة الدراســة يف صورهتــا 
صدقهــا  مــن  التأكــد  بعــد  النهائيــة 
الدراســة  عينــة  أفــراد  عــى  وثباهتــا 
خــالل الفصــل الــدرايس لســنة 2019 م 
حيــث تــم توزيــع االســتبانة االلكرتونية 
يف الكليــات املســتهدفة مــع كلمــة املــرور 
)كــود الدخــول املكــون مــن 10 ارقــام( 
ــرتدادها  ــم اس ــة وت ــة الدراس ــى عين ع
بالكامــل وبلغــت النســبة 100%، وبعــد 
ذلــك تــم حتليــل البيانــات للوقــوف 

ــة. ــدف الدراس ــى ه ع

النتائج واملناقشة
توزيــع العينــة حســب مســتوى ذكاء 
ــم  ــالل معرفته ــن خ ــدرايس م ــة ال الطلب

ــة. ــة االمتحاني ــن اللجن م

ــع  ــة توزي ــايل كيفي يبــن اجلــدول )2( الت
العينــة املســتهدفة مســتويات ذكاء الطلبة 

يف الدراســة.
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النسبة املئويةالتكرارمستوى ذكاء الطلبة

52%42امتياز

30%24جيد جدا

12%9متوسط

6%4ضعيف

100% 80مجموع

 %52 ان   )2( اجلــدول  مــن  نالحــظ   
ــايل  ــتوى الع ــن ذات املس ــة م ــن العين م
املســتوى  ذات  و)%30(  امتيــاز(   (
)جيــد جــدا( و12% مــن ذات املســتوى 
)متوســط(، بينــا كان لدينــا 6% مــن 
)ضعيــف(  املســتوى  ذات  العينــة 

ــدة  ــتويات اجلي ــى ان املس ــدل ع ــذا ي وه
الواجبــات  يف  االنرتنــت  تســتخدم 
بينــا  العلميــة  واالخبــار  الدراســية 
املســتويات املتوســطةوالضعيفة الحتتــاج 

الدراســة. يف  لالنرتنيــت 
توزيع العينة حسب االعامر

جدول )3( التايل نسبة توزيع العينة بالنسبة للعمر

النسبة املئويةالتكراراتعمر العينة

21%17اقل من 20

22-2021%26

24-2239%49

4%253 فأكرث

100%80مجموع

جدول)4( توزيع العينة حسب مناطق سكن.
النسبة املئويةالتكراراتعنوان سكن

64%51 مركز املدينة

34%27االطراف )االقضية والنواحي(

2%2 مدن اخرى

100%80مجموع

ــة  ــز املدين ــة يف مرك ــة واقع ــه الكلي ــا ان ب
ــى )%64  ــة ع ــز املدين ــل مرك ــذا حص ل

ــا  ــة، بين ــن العين ــف م ــن النص ــى م (اع
ــى )%34(  ــت ع ــراف حصل ــة االط عين
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ــي(  ــة والنواح ــة االقضي ــت ) بطلب متثل
ــة  ــع لرغب ــن الرب ــر م ــبة اكث ــذه النس وه
ــة  ــة ختصصي ــون الكلي ــة لك ــايل الطلب اه
ــن  ــة م ــة طلب ــا )2%( لعين ــات بين للبن

ــة وهــذا االمــر بقــررارات  خــارج املدين
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 
اماكــن  إىل  الطلبــة  وحتويــل  بتقــل 

ــكناهم. س

جدول )5( سلم اإلجابات وفقا ملقياس ليكرت اخلايس 
 غري موافق بشدة غري موافقمحايد موافقموافق بشدة التصنيف

54321 الدرجة

ــرت  ــاس ليك ــق مقي ــى وف ــات ع االجاب
ــدول )1( االيت: - ــا يف اجل ــت ك وكان

الحظــت ان )20( عينــة كانــت مــن 
عينــة  و)20(  االوىل  املرحلــة  طلبــة 
الثانيــة  املرحلــة  طلبــة  مــن  كانــت 
و)20( عينــة كانــت مــن طلبــة املرحلــة 
ــة  ــن طلب ــت م ــة كان ــة و)20( عين الثالث
ــة  ــع كلم ــم توزي ــة. وت ــة الرابع املرحل
املــرور )كــود الدخــول املكــون مــن 10 
ــة .369  ــراد العين ــع اف ــى مجي ــام( ع ارق
املســتهدفة وتــم اســرتدادها بالكامــل 

.)%100( النســبة  وبلغــت 
ــن ذات  ــة م ــن العين ــا ان 52% م نالحظن
املســتوى العــايل ) امتيــاز( و)30%( ذات 
املســتوى )جيــد جــدا( و12% مــن ذات 
املســتوى )متوســط(، بينــا كان لدينــا 
6% مــن العينــة ذات املســتوى )ضعيف( 

ــدة  ــتويات اجلي ــى ان املس ــدل ع ــذا ي وه
الواجبــات  يف  االنرتنــت  تســتخدم 
بينــا  العلميــة  واالخبــار  الدراســية 
املســتويات املتوســطةوالضعيفة الحتتــاج 

لالنرتنيــت يف الدراســة.
مركــز  يف  واقعــة  الكليــات  انــه  بــا 
املدينــة لــذا حصلــت مركــز املدينــة عــى 
ــة،  ــن العين ــف م ــن النص ــى م 64% اع
ــى%34  ــت ع ــراف حل ــة االط ــا عين بين
ــي(  ــة والنواح ــة االقضي ــت ) بطلب متثل
ــة  ــع لرغب ــن الرب ــر م ــبة اكث ــذه النس وه
االهــايل الطلبــة لكــون الكليــة ختصصيــة 
باللبنــات بينــا 2% لعينــة طلبــة مــن 
ــة وهــذا االمــر بقــررارات  خــارج املدين
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 
اماكــن  إىل  الطلبــة  وحتويــل  بتقــل 

ســكناهم.
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الدراســة  يف  املســتخدمة  االدوات 
ــة: اســتبيان االلكــرتوين حيتــوي  التطبيقي
انرتنــت  يتطلــب  فقــرة.   )13( عــى 

عليــه. لالجابــة 
منهجية الدراسة: 

ــذه  ــامل يف ه ــر الش ــج احل ــق املنه طب
البيانــات  وحتليــل  جلمــع  الدراســة 
ــل  ــة املراح ــتهدفة) طلب ــة املس ــن الفئ م
االربعــة( والــذي يشــتمل عــى اســتبيان 

ــة  ــئلة متنوع ــى اس ــوي ع ــرتوين حتت الك
ارأئهــم  لتســجيل  املســتهدفة  للعينــة 
ــت  ــلبيات االنرتن ــات وس ــول اجيابي حل

ــات . ــة اجلامع ــى طلب ع
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها  

ــاط  ــح االوس ــايل يوض ــدول )6( الت اجل
ــث  ــة البح ــتجابات عين ــابية لالس احلس
ــا  ــا تنازلي ــزم ترتيبه ــتبيان. يل ــى االس ع

ــل . ــى لألق ــن األع م

جدول )6( نتائج عينة الدراسة
 املتغريت

 املتوسط

 الحسايب

 االنحراف

 املعياري

 مستوى

 االستجابة

عايل4.63هل ميكنك االستغناء عن االنرتنت؟1

 عايل4.63هل اثر االنرتنت عىل عالقتك باالصدقاء؟2

عايل4.23هل تستخدم االنرتنت لدراستك الجامعة ؟3

 ها تفضل ان يكون استخدامك لألنرتنت وقت محدد4

فقط ؟

عايل4.23

عايل4.13هل اثر االنرتنت عىل عالقتك الطلبة ؟5

عايل43هل اضاف لك االنرتنت معلومات ثقافة؟6

 هل ترغب ان تكون التعلم واالمتحانات عن طريق7

االنرتنت ؟

عايل3.53

عايل3.43كيف ترى استخدام االنرتنت يف مركز املدينة؟8

متوسط4.53هل اثر االنرتنت عىل عالقتك بعائلتك؟9

متوسط4.43هل ترغب بتوقف االنرتنت ؟10

متوسط4.23كيف ترى استخدام االنرتنت يف القرى واالطراف؟11

 ماهي عدد ساعات استخدامك لألنرتنت يف مجاالت اخرى12

الغري علمية والدراسية  ؟

متوسط3.23

متوسط3.13هل اضاف لك االنرتنت معلومات علمية ودراسية؟13
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  التحليل واملناقشة:
1. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 
جمتمــع البحــث وســطا عاليــا قياســا 
يمكــن  ال  بــأن  املعيــاري  بالوســط 
االنرتنــت. عــن  االســتغناء  لطالــب 

2. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 
جمتمــع البحــث وســطا عاليــا قياســا 
ــر  ــت اث ــأن االنرتن ــاري ب ــط املعي بالوس

ــاء. ــع االصدق ــة م ــى العالق ع
3. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 
جمتمــع البحــث وســطا عاليــا قياســا 
االنرتنــت  بــأن  املعيــاري  بالوســط 
الدراســة  يف  كبــر  بشــل  يســتخدم 

. اجلامعيــة 
4. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 
جمتمــع البحــث وســطا عاليــا قياســا 
ــت  ــون وق ــأن يك ــاري ب ــط املعي بالوس

االنرتنــت حمــدد.
5. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 
جمتمــع البحــث وســطا عاليــا قياســا 
ــر  ــت اث ــأن االنرتن ــاري ب ــط املعي بالوس

ــة. ــع الطلب ــة م ــى العالق ع
6. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 
جمتمــع البحــث وســطا عاليــا قياســا 
االنرتنــت  بــأن  املعيــاري  بالوســط 

. ثقافيــة  معلومــات  يضــاف 
7. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 

جمتمــع البحــث وســطا عاليــا قياســا 
بالوســط املعيــاري بــأن االغلبيــة ترغــب 
ــن  ــات ع ــم واالمتحان ــون التعل ــان تك ب

ــت ــف االنرتن طري
8. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 
جمتمــع البحــث وســطا عاليــا قياســا 
اســتخدام  بــأن  املعيــاري  بالوســط 

االنرتنــت. بمركــز  االنرتنــت 
9. اشــارت االوســاط احلســابية آلراء 
ــا  ــط قياس ــطا متوس ــث وس ــع البح جمتم
ــر  ــت اث ــأن االنرتن ــاري ب ــط املعي بالوس

ــة . ــع العائل ــة م ــى العالق ع
ــابية آلراء  ــاط احلس ــارت االوس اش  .10
ــا  ــط قياس ــطا متوس ــث وس ــع البح جمتم
بالوســط املعيــاري بــأن ال توجــد الرغبــة 

بتوقــف االنرتنــت .
ــابية آلراء  ــاط احلس ــارت االوس اش  .11
ــا  ــط قياس ــطا متوس ــث وس ــع البح جمتم
اســتخدام  بــأن  املعيــاري  بالوســط 

االنرتنــت يف القــرى واالطــراف.
ــابية آلراء  ــاط احلس ــارت االوس اش  .12
ــا  ــط قياس ــطا متوس ــث وس ــع البح جمتم
اســتخدام  بــأن  املعيــاري  بالوســط 
الغــر  اخــرى  االنرتنــت يف جمــاالت 
والدراســية. العلميــة  االســتخدامات 
ــابية آلراء  ــاط احلس ــارت االوس 13.اش
ــا  ــط قياس ــطا متوس ــث وس ــع البح جمتم



351

حسني عبد الكريم يونس                  اسراء شاكر صكر     اسراء حممود حيدر             ا.د محيد عبد الكريم يونس
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

بالوســط املعيــاري بــأن تــم اضافــة 
مــن  ودراســية  علميــة  معلومــات 

. االنرتنــت 
االستنتاجات والتوصيات 

يــرى الباحثــون هــذه الفــروق اىل ان 
وكليــة  للبنــات  الرتبيــة  كليــة  طلبــة 
اجــراء  منهــم  يتطلــب  الصيدلــة 
البحــوث وكتابــة التقاريــر النظريــة وبــا 
ان مكتبــات اجلامعتــن تفتقــر اىل الكتــب 
ــات  ــق بالتخصص ــا يتعل ــة ب املتخصص
الطالــب  نجــد   . والطبيــة  االنســانية 
التســهيالت  واىل  االنرتنــت  اىل  يلجــأ 
لســهولة  االنرتنــت  يقدمهــا  التــي 
املعلومــات  اىل  الوصــول  والرسعــة 
والنتائــج والتقاريــر واالبحــاث املطلوبــة 
. تــم التوصــل إىل االســتنتاجات التاليــة: 
1.حــث رضورة توفــر مركــز متخصــص 
يف الكليــات لألنرتنــت وكذلــك يتطلــب 

وجــود مــريف عــى هــذه املراكــز.
وتثقيفيــة  توعويــة  دورات  اجــراء   .2
ــل. ــع املراح ــات وجلمي ــة اجلامع للطلب
ــة  ــات دوري ــة بواجب ــف الطلب تكلي  .3
وتوصــل عــى نتائجهــا عــن طريــق 
ــاهلا  ــداد ارس ــة. واع ــع االلكرتوني املواق
بوســرتات  وعمــل   . التدريســن  اىل 

ولواصــق بشــكل مســتمر.
ــع  ــم للمواق ــل  او قوائ ــدار دلي اص  .4

كل  عــن  الثقافيــة  البحثيــة  العلميــة 
. ختصــص 

حــث اهليئــة التدريســية الطلبــة عــى   .5
اســتخدام االمثــل لألنرتنــت يف البحــث 
العلمــي وتوجيــه والواجبــات واالعــال 

البحثيــة مــن خــالل االنرتنــت .
هبــا  املكلــف  الواجبــات  متابعــة   .6
ــة  ــت ومعرف ــق االنرتن ــن طري ــة ع الطلب
مــدى تطويــر الطلبــة وقابلياهتــم بشــكل 

دوري.
انشــاء  جماميــع تواصــل بــن الطلبــة   .7
والتدريســين ملعرفــة احللــول الصحيحــة 

ــات الدراســية . للواجب
ــن  ــاد ع ــن االبتع ــة م ــة الطلب توعي  .8

االنرتنــت. االدمــان عــى 
ــل  ــة والتواص ــات ملتابع ــد اوق حتدي  .9
ــن  ــك م ــت. وذل ــن باألنرتن ــع االخري م
ــات  ــي الوق ــدول زمن ــع ج ــالل وض خ
مــا  وهــذا  االنرتنــت.  عــى  العمــل 
ــى تــدين مســتوى العلمــي  لوحــظ ع
بالنســبة معرفــة امهيــة االنرتنــت بالنســبة 
ــة  ــق معرف ــن طري ــة ع ــتويات الطلب ملس
مســتوياهتم  مجيــع  يف  الطلبــة  اعــدد 
عــى  التعليمــة  املؤسســات  وتركيــز 
تدريــب الشــباب وتزويدهــم باملهــارات 
ــورة  ــت بص ــتخدام االنرتن ــة الس الالزم
جمــال  يف  منــه  واالســتفادة  صحيــة 
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ــتخدام  ــى االس ــاد ع ــة. واالبتع الدراس
ــى  ــان ع ــن االدم ــاد ع ــيء واالبتع ال
ــده  ــة االصع ــت يف كاف ــتخدام االنرني اس
وإجــراء دراســات عــى نــاذج وعينــات 
ــص  ــكل دوري لتخل ــع بش ــن املجتم م
مــن االدمــان ومعرفــة اســبابه.وذلك 
ــة  ــتبيان دوري لكاف ــح واس ــراء مس باج

ــم. ــة حاالهت ــل ودراس املراح

قائمة املراجع:
اوال /املراجع العربية: 

−أبــو عرقــوب، ابراهيــم أمحــد وخليــل؛ محــزة 
االتصــال  عــى  اإلنرتنــت  تأثــر   .)2012(
الشــخي بــاألرسة وباألصدقــاء، املجّلــد .39 
حممــد)2018(   شــبيب  إســاعيل  −أرشف 
اآلثــار الســلبية ملواقــع التواصــل االجتاعيةعى 

ــة.  ــة اجلامع طلب
)2017(.اســتخدام  والفنيــخ  −الطراونــة 
ــي  ــل األكاديم ــه بالتحصي ــت( وعالقت )االنرتن
ــارات  ــاب ومه ــي واالكتئ ــف االجتاع والتكي
االتصــال لــدى طلبــة )جامعــة القصيــم(، 
جملــة اجلامعــة اإلســالمية للدراســات الرتبويــة 
والنفســية، املجلــد العريــن، العــدد األول، 

–ص331. ص283 
امــر عكاشــة )2015(، اإلنرتنــت ..   −

حتــى. ال  خميــف ..مزايــاه  عــامل 
خليــل  مصطفــى  ســهيل  فالــح  −حســن 
مواقــع  اســتخدام  تأثــر   )2017( ابراهيــم 
التواصــل االجتاعــي عــى التحصيــل الــدرايس 

كليــة علــوم احلاســوب والرياضيــات .
)2002(، املقاهــي  جيهــان  −حـــداد، 
االلكرتونيــة ودورهــا يف التحــول الثقــايف يف 
ــة  ــة. جامع ــة انثروبولوجي ــد: دراس مدينة إربـ

الرمــوك.
.)2019( يونــس  الكريــم  عبــد  −حســن 
اجمــد  دار  وتطبيقاتــه،  احلاســوب  مهــارات 

والنــر،االردن.  طباعــة 
ــري  ــار النظ ــايل)2016(. اإلط ــد احلي −د. ولي
التجــارة  عمليــات  ظــل  يف  للمحاســبة 
 . االكاديمــي  الكتــاب  مركــز  اإللكرتونيــة، 
−رشوق كاظــم)2007(. اســتخدام اإلنرتنــت 
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــة بغداد،جمل ــة جامع ــد طلب عن

االساســية .ص 274.
−ضميــاء عبــد االلــه جعفر و ســعاد محــود 
ــت يف  ــتخدام االنرتن ــر اس ــلم)2012(. اث مس
التفــكك األرسي واالجتاعــي دراســة مســحية 
ــة .ص 236-214 . ــات العراقي ــة اجلامع لطلب
−عبــد احلافــظ حممــد جابــر ســالمة )2012(.
أثــر اســتخدام شــبكة االنرتنــت عــى التحصيل 
ــة –  ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــدرايس لطلب ال
فــرع الريــاض- يف مقــرر احلاســوب يف التعليم” 

.
ــم حممــد ســليان)2017(  ــد العلي −حممــود عب
دور األرسة يف محايــة األبنــاء مــن خماطــر شــبكة 
ــوهاج  ــة س ــة يف مدين ــة ميداني ــت: دراس اإلنرتن
ــانية  ــوم اإلنس ــل العل ــة جي ــد مر،جمل بصعي

ــة 31. ــدد 36 الصفح ــة الع واإلجتاعي
−عــي عبــد الفتــاح كنعــان )2016(،،نظريات 

اإلعالم.
عبــد  الســاين  مصطفــى،  بــدري  حممــد   −
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املطلــب امحــد)2019(. أثــر اســتخدام برجميــة 
ــة مقرتحــة يف رفــع عــدد مــن املهــارات  تعليمي
االدراكيــة لألطفــال مــن ذوي االعاقــة الذهنيــة 
ــية  ــوم اهلندس ــة العل ــطن جمل ــطة، فلس املتوس

ــات. ــا املعلوم وتكنولوجي
−مصطفــى نمــر دعمــس)2009(. تكنولوجيــا 

التعلــم وحوســبة التعليــم.
ــا  ــة(2007(. تكنولوجي ــود احليل ــد حمم −حمم

ــق.  ــة والتطبي ــن النظري ــم ب التعلي
ــتخدام  ــر اس ــديفات )2007(. اث ــى الش −حيي
شــبكة اإلنرتنــت يف التحصيــل الــدرايس لــدى 
طلبــة املاجســتر يف مســاق التخطيــط الرتبــوي 
يف  االردنيــة  املجلــة  البيــت،  آل  جامعــة  يف 

ــة.  ــوم الرتبوي العل

ثانيا /املراجع االجنبية: 
− Vangie Beal،)2017،) “Internet”، 
Webopedia، Retrieved 25-8-2017. 
− Patricia Hill،)2018(.”The Ad-
vantages of Home Internet”،w-
ww.techwalla.com.
− Garxc B. Shellg ، Susr G. Sio-
ok، ،)2017،) “ And the methodol-
ogy of using the Internet”، UK، 
pp 265.
−  Madfw Dfald،)2013.)“ Risks 
of the Net “، printed in the 
U.S.A.،pp321.
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Abstract 
ussain.younis@uobasrah.edu.iq.

The purpose of this study is to 
identify the use of the Internet 
by Iraqi university students for 
preliminary studies، as well as the 
nature of the relationship between 
the students and their use of the 
Internet. Achieving the objectives 
of the study A questionnaire was 
designed to study the field of the 
study problem for testing and 
finding optimal solutions. All 
questionnaires were conducted 
in two electronic forms، Pass for 
each student according to the 
stage of study and enter through 
it and conduct the questionnaire 
once.
  The study sample included 80 
students (20) students for each 
stage (level) and were selected 
randomly from the students of 
the Faculty of Education for Girls 
University of Basrah. The study 
also focused on the students of 
the first and fourth stage. The 
study sample (80) was tested and 
80 questionnaires were retrieved 
(100%). The study found out the 

disadvantages and positives of the 
Internet for students.
The research also raised many 
questions about the inability to 
communicate and continuous 
development without the net. The 
researcher reached a major result 
was the agreement of the sample 
of the need for the availability 
of Internet for students of 
preliminary studies as well as 
the highest and indispensable to 
solve the exercises and duties. 
And communication with the 
outside world through lectures 
and research also shows that the 
new students do not possess the 
basics and methodology of using 
the Internet.

Keywords: Internet، 
questionnaires، preliminary 
studies، percentage.
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التوحـيد
يف نظرية األدب االسالمي

أ.م.د. عبد الكريم أحمد عايص املحمود   

جامعة الكوفة / كلية الفقه / قسم اللغة العربية

ملخص البحث:
حمــورًا  وجــّل  عــز  اهلل  توحيــد  يعــّد 
تــدور  االســالمي  االدب  يف  مركزيــًا 
حولــه مجيــع املوضوعــات التــي يعاجلهــا 
ــر  ــذا األم ــة يف ه ــذا االدب ، وال غراب ه
اذا علمنــا أن هــذا األدب منبثــق عــن 
ــان  ــون واالنس ــالمي للك ــور االس التص
ــو  ــور ه ــذا التص ــاس ه ــاة وأن أس واحلي
ــاط  ــي بارتب ــي تق ــد الت ــدة التوحي عقي
املخلوقــات مجيعــًا بخالقهــا جــّل وعــال 
اليــه يف كل  واحلاجــة  الفقــر  ارتبــاط 
حلظــة مــن حلظــات وجودهــا وكينونتهــا 
. وقــد ترّســخت هــذه احلقيقــة يف فطــرة 
 ، املوجــودات  مــن  وغــره  االنســان 
وتقــررت يف رســاالت األنبيــاء منــذ 
تلــك  وتضمنــت   ، ســحيقة  عهــود 
األلوهيــة  توحيــد  الكــرى  احلقيقــة 

كــا  ســبحانه  بــاهلل  واختصاصهــا 
ــده  ــه وح ــة ل ــد العبودي ــت توحي تضمن
بــال رشيــك . وحــن تتأصــل هــذه 
ــدة يف نفــس االنســان فاهنــا تصــل  العقي
بينــه وبــن حقيقــة االلوهيــة بشــتى 
ــوف  ــة واخل ــب والرهب ــن احل ــاعر م املش
والطمــع واالمــل والرجــاء وتصــل بــن 
االنســان والكــون واحليــاة بصــالت مــن 
ــل  ــى ، وتص ــودة والقرب ــف وامل التعاط
ــن  ــاط م ــان برب ــه االنس ــن أخي ــه وب بين
احلــب احلــّي املتدفــق الفيــاض ، وإن 
بتصويــر  ليحتفــل  االســالمي  األدب 
ــض  ــي تفي ــامية الت ــف الس ــذه العواط ه
ــد  ــدة التوحي ــة بعقي ــوس املؤمن ــا النف هب
ــّل  ــّز وج ــب هلل ع ــة احل ــا عاطف ، وأوهل
اإلهلــي  احلــب  هــذا  ويســتحيل   ،
رؤيــة  اىل  االســالمي  األديــب  لــدى 
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بالظواهــر  تقنــع  ال  توحيديــة  كونيــة 
ــاق  ــا اىل أع ــذ نوره ــل ينف ــة ب املحسوس
ــة  ــذه الرؤي ــن ه ــق م ــود ، وتنطل الوج
التوحيديــة الشــاملة ألنحــاء الوجــود 
عواطــف انســانية مّجــة حيتفــل هبــا األدب 

االســالمي .
ــن  ــد م ــذا التوحي ــن ه ــج ع ــا ينت وإن م
النفــي  البنــاء  يف  وانســجام  وحــدة 
للفــرد ويف البنــاء االجتاعــي كذلــك 
األديــب  إلبــداع  هدفــًا  يصبــح   ,
ــا  ــادة . وهن ــن العب ــوع م ــالمي كن اإلس
ــق  ــة يف حتقي ــي والرؤي ــر الوع ــى اث يتج
حــال التوحــد واالرشاق يف روح االديب 
ــح االديــب  ــد ، فحــن ينفت املؤمــن العاب
ــذا  ــى ه ــه- ع ــه وقلب ــالمي - بعقل االس
الوجــود املتقــن ، فــال بــّد أن يتوّحــد معه 
ويأتلــف يف نظامــه ويتوافــق مــع حركتــه 
ــده  ــادة اهلل وتوحي ــة اىل عب ــه املنتهي وغايت
، كــا نشــهد ذلــك يف تصويــره للطبيعــة 
ــًا  ــًا مفتوح ــا كتاب ــرى فيه ــث ي ــاًل حي مث
يقــرأ يف حروفــه وكلاتــه اآليــات الدالــة 
ــك يف  ــه ، وكذل ــود اهلل وعظمت ــى وج ع
ــع  ــاة واملجتم ــان واحلي ــره لالنس تصوي
يف ارتباطهــا مجيعــًا ووحدهتــا وحركتهــا 
التكامــل  نحــو  الدائبــة  التطوريــة 
يف  القصــوى  غايتهــا  إىل  والوصــول 
ــن  ــص . وم ــده اخلال ــادة اهلل وتوحي عب

هنــا فــإن وظائــف األدب االســالمي 
واالجتاعيــة  واجلاليــة  العقائديــة   :
واألخالقيــة واحلضاريــة ، كلهــا تــأيت يف 
ــزام واملســؤولية  اطــار االحســاس بااللت
، وجتتمــع هــذه الوظائــف عنــد األديــب 
االســالمي املّتجــه بأدبــه نحــو احلــق 

ــة . ــال والفضيل ــر واجل واخل
   وهكــذا هيتــم األدب اإلســالمي بربــط 
االنســان بخالقــه بعــد تطهــر نفســه 
اجلاهليــة  التصــورات  ادران  كل  مــن 
وأوســاخ املعتقــدات الوضعيــة الفاســدة 
ــب  ــم مذاه ــا يف معظ ــد آثاره ــي نج الت
األدب الغــريب كالرومانســية والوجوديــة 

ــا . ــة وغره والعبثي

بسم الل الرحن الرحيم
مقدمة :

يعــّد توحيــد البــاري ســبحانه مبــدأ 
رضوريــًا وركنــًا اساســيًا يف بنــاء التصور 
االســالمي الشــامل للخالــق عــز وجــل 
وخملوقاتــه . وملــا كان االدب االســالمي 
ــة  ــور يف صياغ ــذا التص ــن ه ــق م ينطل
التوحيــد  اصبــح  لذلــك   ، مضامينــه 
االســالمي  االدب  يف  مركزيــًا  حمــورًا 
ــي  ــات الت ــع املوضوع ــه مجي ــدور حول ت
يف  غرابــة  وال  االدب  هــذا  يعاجلهــا 
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التوحيــد  ان  علمنــا  اذا  االمــر  هــذا 
ــل  ــالمية وأص ــدة االس ــّب العقي ــو ل ه
ــا  ــذي هيبه ــو ال ــا وه ــا وفروعه اصوهل
احليــاة والديمومــة واخللــود , فوجــود 
وجــود  أســاس  هــو  ووحدانيتــه  اهلل 
الكــون واالنســان واحليــاة واملجتمــع بل 
ــع  ــه يف مجي ــود بأكمل ــاس الوج ــو أس ه
انحائــه وجهاتــه وهلــذا فــان تصــور 
ــد أن  ــود ال ب ــالمي للوج ــب االس االدي

ــد .  ــى التوحي ــًا ع ــون مبتني يك
التوحيد والفطرة :

ــدي  ــل العقائ ــذا االص ــق ان ه ــن احل م
وغــره  االنســان  فطــرة  يف  راســخ 
مــن املوجــودات » ومــن يقــول بــأن 
معرفــة اهلل أمــر فطــري يعــرتف بــان 
ــوع  ــن الن ــة م ــان رغب ــود االنس يف وج
يف  الرغبــة  وهــي  والرفيــع  الســامي 
ــدًا  ــه مقي ــرى نفس ــان ي ــادة . فاالنس العب
التوصــل  حيــب  بحقيقــة  باالقــرار 
ــب ان  ــو حي ــا . فه ــرتاب منه ــا واالق اليه
خيــرج مــن حمبــس النفــس وقفــص حــب 
ليســبحه  اهلل  نحــو  والتوجــه  الــذات 
ــان  ــه ، ف ــر الي ــه ويص ــه وينّزه ويقدس
هــذا الشــعور هــو الــذي جذبــه الن 
جــذور هــذا امليــل اىل معرفــة اهلل مغروزة 
دماغــه  يف  ال  وقلبــه  االنســان  ذات  يف 
ورأســه »)1( وقــد أشــار القــرآن الكريــم 

واضحــة  إشــارات  الفطــرة  هــذه  اىل 
ــه  ــا قول ــددة ، منه ــات متع ــا يف آي نجده
ــًا  ــن حنيف ــك للدي ــم وجه ــاىل :) أق تع
ــا()2(  ــاس عليه ــر الن ــي فط ــرة اهلل الت فط
ــة ورد »عــن زرارة  ويف تفســر هــذه اآلي
قــال: قلــت ألبــى جعفــر عليــه الســالم 
: أصلحــك اهلل. قــول اهلل عّزوجــل ىف 
ــاس  ــر النّ ــى فط ــرة اهلل الت ــه: »فط كتاب
ــد  ــى التوحي ــم ع ــال: فطره ــا«؟ ق عليه
ــم  ــه رهّب ــه أن ــى معرفت ــاق ع ــد امليث عن
قلــت: وخاطبــوه؟ قــال: فَطأطــأ رأســه. 
ــن  ــوا َم ــك مل يعلم ــوال ذل ــال: ل ــم ق ث
وامليثــاق  رازقهــم«)3(  َمــن  وال  رهّبــم 
ــه يف  ــار الي ــو املش ــة ه ــور يف الرواي املذك
قولــه تعــاىل : )واذ أخــذ ربــك مــن بنــي 
ــهدهم  ــم وأش ــم ذريته ــن ظهوره آدم م
عــى أنفســهم الســُت بربكــم قالــوا بــى 
ــة ورد  ــذه اآلي ــر ه ــهدنا( )4( ويف تفس ش
أخــرج   »: قولــه  جعفــر)ع(  أيب  عــن 
مــن ظهــرآدم ذّرّيتــه إىل يــوم القيامــة 
وأراهــم  فعّرفهــم  كالــذَر.  فخرجــوا 
ــد  ــرف أح ــك مل يع ــوال ذل ــه. ول صنع
ــول اهلل )ص( :  ــال رس ــال: ق ــه. وق رّب
ــى  ــرة يعن ــى الفط ــد ع ــود يول كّل مول
ــه,  ــل خالق ــأّن اهلل عّزوج ــة ب ــى املعرف ع
فذلــك قولــه: ولئــن ســألتهم مــن خلــق 

اهلل«)5(. ليقولــّن  واألرض  الّســموات 
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   واىل هــذه الفطــرة التوحيديــة أشــار 
األدبــاء االســالميون عــى مــّر العصــور 
وكتاباهتــم  أشــعارهم  مــن  كثــر  يف 

ــك )6( : ــن مال ــب ب ــول كع كق

إن تقتلونا فدين اهلل فطرتنا    
              والقتُل يف احلق عند اهلل تفضيُل

وكقول حنيف بن عمر اليشكري )7( : 
ربا تكره النفوس من األمــــــــر له فرجٌة كحّل العقاِل
إن تكن ميتتي عى فطرة اللـــــــــه حنيفًا فإنني ال أبايل

ويف عرنــا احلديــث يقــول الشــاعر 
االســالمي حممــد إقبــال )8( : 

فطرُة اهلل التي أودعها    
           كّل نفٍس خاب من ضّيعها

إهنا رسُّ احلياة اخلالده      
         دوهنــا كـّل حـياة هـامــده

إهنا التّياُرمثل الكهرباء      
        إن يعّطْل لـمحًة كـان الفناء

أن  األبيــات  هــذه  يف  الواضــح  ومــن 
ــة  ــد بنفخ ــرة التوحي ــرن فط ــاعر يق الش
حــّي  كل  لــدى  احليــاة  ورّس  الــروح 
ودوهنــا تســتحيل األحيــاء اىل العــدم 
تقريــر  أيضــًا  الكريــم  القــرآن  ويف   ،
ــاد األوىل يف  ــة االعتق ــأن قضي ــح ب واض
ــة  ــي قضي ــاوية ه ــاالت الس ــع الرس مجي
العبوديــة هلل وحــده بــال رشيــك وال 
ــا  ــي يقرره ــة الت ــذه احلقيق ــازع ، وه من
اهلل ســبحانه وتعــاىل يف كتابــه الكريــم 

ــا  ــن كل م ــاًل ع ــًا أصي ــف اختالف »ختتل
ــان  ــخ األدي ــون يف تاري ــه الباحث ــط ب خيب
ــن  ــرره م ــا يق ــن كل م ــون ، وع ــن ظن م
يســرون عــى منهــج علــاء )الديــن 
املنهــج  هبــذا  يتأثــرون  أو  املقــارن( 
، ومنهــج بعــض مــن يكتبــون عــن 
مدافعــن«)9(  أو  شــارحن  االســالم 
فالواقــع أن حقيقــة التوحيــد تقــررت يف 
ــحيقة  ــود س ــذ عه ــاء من ــاالت األنبي رس
ال علــم لتاريــخ األديــان هبــا ، وتضمنت 
تلــك احلقيقــة الكــرى توحيــد األلوهيــة 
كــا  ســبحانه  بــاهلل  واختصاصهــا 
ــده  ــه وح ــة ل ــد العبودي ــت توحي تضمن
بــال رشيــك . »ومل يكــن )التوحيــد( – يف 
ــورًا(  ــّط )تط ــاوية – ق ــاالت الس الرس
ــة  ــه التعــدد والتثني ــدة انتهــى الي يف العقي
، أو انتهــت اليــه العقيــدة يف األرواح ثــم 
ــتى  ــه ش ــت الي ــرة ، أو انته ــة الكث اآلهل
املــدارج واخلطــوات التــي خيتلــف علــاء 
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األديــان املقارنــة يف ترتيبهــا ويف تعليمهــا 
كذلــك ، ويذهبــون يف شــأهنا كل مذهب 
مذهــب  ســيطر  بعدمــا  وبخاصــة   .
األحيــاء  عــامل  يف  واالرتقــاء  النشــوء 
حــوايل قــرن مــن الزمــان – بعــد دارون 
ــن  ــر األوريب م ــى الفك ــّره ع ــا ج – وم
لوثــة يف تعميمــه عــى كل مــا يف الوجــود 
وكل مــن يف الوجــود«)10( ، واحلــق أن 
ــذ  ــل – من ــل الرس ــد أرس ــبحانه ق اهلل س
فجــر البريــة – بالتوحيــد اخلالــص 
ــد  ــدة التوحي ــت عقي ــد كان الكامل«ولق
ــا  ــر ، عّرفه ــن اهلل للب ــة م ــة خالص هب
ــن  ــن م ــل ومل تك ــق الرس ــن طري ــم ع هل
صنــع هــؤالء البــر ، وال هــم تدّرجــوا 
يف كشــفها حتــى كشــفوها ، كــا تدّرجــوا 
يف العلــوم والصناعــات حتــى أتقنوهــا ، 
ــاوية  ــاالت الس ــم يف الرس ــد جاءهت فق
منــذ فجــر التاريــخ كاملــة حاســمة«)11( 
ممــا يــدّل عــى أن هــذه العقيــدة ثابتــة يف 
ــى  ــة ع ــم املجبول ــر وخلقته ــرة الب فط
معرفــة اهلل واإلقــرار لــه بالوحدانيــة دون 
ــذا  ــر اىل ه ــا يش ــازع ك ــك وال من رشي

ــه )12( :  ــة يف قول ــو العتاهي ــى أب املعن
سبحان من مل تزل له حجٌج       

     قـــامت علــــى خلقـــه بمعرفتْه
قد علموا أنه االله ولــــــــــ        
        كْن عجز الواصفون عن صفتْه

بأجــى  التوحيــد  عقيــدة  وتتجــى     
التصــور  إذ«إن  االســالم  يف  صورهــا 
يتســم   – ســبحانه   – هلل  االســالمي 
بالوضــوح والصحــة واليــرس بشــكل ال 
نعهــد لــه نظــرًا يف املعتقــدات األخــرى 
وثنيــة  مــن  بــرء  قــد  تصــور  ، فهــو 
ــرء  ــان والفــرس ، كــا ب الرومــان واليون
ــن انحرافــات اليهوديــة والنرانيــة  م
وتعقيداهتــا وفلســفاهتا«)13( ، فــاذا كانــت 
ــان قــد انحرفــت  تلــك املذاهــب واألدي
االهلــي ، فــان  التوحيــد  مســار  عــن 
ــذا  ــات ه ــا بثب ــاز عليه ــد امت ــالم ق االس
ــه إذ  ــًا في ــاًل مكين ــه أص ــد وبقائ التوحي
ــرد  ــد ، ف ــد أح ــّل واح ــز وج »ان اهلل ع
ــة  ــذه الوحداني ــالل ه ــن خ ــد ، وم صم
التصــور  بــن  الكبــر  الفــرق  يبــدو 
ــورات  ــن التص ــق وب ــالمي للخال االس
ــدون  ــاًل يعتق ــوس مث ــرى . فاملج األخ
بثنائيــة الــرّب ، فهنــاك إلــه الظلمــة وإلــه 
ــة  ــون اهلل ثالث ــارى جيعل ــور . والنص الن
. واليونــان يدينــون بعــدد ال حُيــى مــن 
اآلهلــة«)14(. ويف القــرآن الكريم إشــارات 
االقــرار  مبــدًا  ان  اىل  أيضــًا  عديــدة 
بوجــود اهلل تعــاىل ووحدانيتــه ال يقتــر 
ــام يف  ــل ع ــو مي ــل ه ــان ، ب ــى االنس ع
ــاىل  ــه تع ــا يف قول ــودات ، ك ــع املوج مجي
ــلم  ــه اس ــون ول ــن اهلل يبغ ــر دي : )أفغ
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ــه  مــن يف الســاوات واألرض( )15( وقول
الســاوات  يف  مــا  هلل  : )ســّبح  تعــاىل 
واالرض( )16( وقولــه ســبحانه : )يســبح 
هلل مــا يف الســاوات ومــا يف االرض( )17( 
ــن يف  ــجد م ــبحانه : )وهلل يس ــه س وقول
الســاوات واالرض( )18( وغرهــا .«فإن 
ــان أن  ــد بي ــات يري ــذه  اآلي ــرآن يف ه الق
مكنــون  يف  تســبح  املخلوقــات  مجيــع 
أنفســها هلل تعــاىل وأهنــا يف حركــة دؤوبــة 
– شــاءت ام أبــت – يف األوب والرجوع 
ــة  ــك رواي ــاس يف ذل ــن عب ــه ... والب الي
ــن  ــد الوث ــأن عاب ــا ب ــام مضموهن يف املق
يعبــد اهلل مــن حيــث اليعلــم ؛ ذلــك أن 
طبعــه هوالــذي جيــره ويســوقه نحــو اهلل 
لكنــه خيطــيء يف التطبيــق »)19( وإن هــذا 
التوجــه الفطــري مــن قبــل املخلوقــات 
ــه  ــا أودع ــر ع ــو تعب ــا ه ــو خالقه نح
فيهــا مــن قوانــن المتلــك أن حتيــد عنهــا 
ــى  ــائرة ع ــدا اىل اهلل س ــة أب ــي مهتدي فه
ــذي  ــبحانه.«)ربنا ال ــال س ــا ق ــداه ك ه
اعطــى كل شــىء خلقــه ثــم هــدى( )20( 
ــد  ــو التوحي ــام نح ــل الع ــذا املي واىل ه
يف مجيــع املوجــودات يشــر قــول أيب 

العتاهيــة )21( : 
فيا عجبًا كيف يعي االلَه    

                       أم كيف جيحده اجلاحُد
وللــه فــي كـــّل حتـــريكة   

                  وفـي كّل تسكينة شاهُد
وفــــي كــّل شـــٍئ لــه آيٌة         
                     تدّل عــى أنه الـواحُد

ويتجــى هــذا املعنــى أيضــًا يف قــول 
 :  )22( اســاعيل  حســن  حممــود 

بكــل مـا حتـيا احلياُة نعبدْك
                 وكـُل ما فوق الثرى يوّحدْك

وليســت هــذه حقيقــة روحيــة فحســب 
ــى  ــا تتج ــه أيض ــة  علمي ــي  حقيق ــل ه ب
يف القوانــن العلميــة التــي أثبــت العلــاء 
وجودهــا يف خمتلــف انحــاء الكــون وهي 
ــن أن  ــك أي كائ ــي اليمل ــن اهلل الت قوان
ينشــىء لنفســه قانونــًا يضادهــا . وذلــك 
ــق  ــة للخال ــادة والطاع ــى العب ــو معن ه
والعمــل بمقتــى ارادتــه. فهــذا الكــون 
ــه اىل اهلل بالطاعــة والعبــادة  ــه يتوج كل
ــه تعــاىل :)ثــم اســتوى  كــا جــاء يف قول
هلــا  فقــال  دخــان  وهــي  الســاء  اىل 
ــا  ــًا قالت ــًا او كره ــا طوع ــألرض ائتي ول
ــن  ــا م ــا اودع فيه ــن( )23( ب ــا طائع أتين
ــه اىل  ــان ب ــه وتأتي ــركان ب ــوس تتح نام
)وإن  بحمــده  يســّبح  يشء  وكل   . اهلل 
ــن ال  ــده ولك ــّبح بحم ــن يشء إالّ يس م
تفقهــون  ال   )24( تســبيحهم(  تفقهــون 
ــياء  ــر االش ــم بظاه ــبيحهم اذا حكمت تس
ــيبدو  ــٍذ س ــواس فعندئ ــه احل ــا تدرك ، ب
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ــدًا  ــّبح ، جام ــًا اليس ــون صامت ــم الك لك
ــن  ــه . ولك ــاة في ــًا ال حي ــّس ، ميت ال حي
ــة تفقــه تســبيح كل يشء  ــروح الواصل ال
وهــي مزيــة االنســان العظمــى واملنحــة 
ــادة  ــه مــن نطــاق امل الكــرى التــي رفعت
واحلــس وأعطتــه القــدرة عــى االتصــال 

ــاهلل .  ــون وب ــر الك بضم
التوحيد واملشاعراالنسانية :

ــس  ــدة يف نف ــذه العقي ــل ه ــن تتأص ح
االنســان فاهنــا تصــل بينــه وبــن حقيقــة 
ــب  ــن احل ــاعر م ــتى املش ــة بش االلوهي
والرهبــة واخلــوف والطمــع و االمــل 
والرجــاء وتصــل بــن االنســان والكــون 
التعاطــف  مــن  بصــالت  واحليــاة 
ــن  ــه وب ــل بين ــى ، وتص ــودة والقرب وامل
أخيــه االنســان بربــاط مــن احلــب احلــّي 
املتدفــق الفيــاض ،«وكل واحــد مــن 
هــذه املشــاعر يصلــح ميدانــًا  اللــوان ال 
ــاين  ــن واالدب االنس ــن الف ــا م ــة هل هناي
اخلالــد حــن يصــور احليــاة مــن خــالل 
حقيقتهــا  وابــراز  التوحيــد  عقيــدة 
العميقــة يف كيــان احليــاة بتصويرهــا مــن 
خــالل النفــوس احليــة التــي تعيــش فيها 
ــر بإحيائهــا يف ســلوكها وترفاهتــا  وتتأث
االيــان  أن  ريــب  وال  ومواقفهــا«)25( 
تصاحبــه  أن  البــّد  التوحيــد  بعقيــدة 
مشــاعر خاصــة تتوافــق مــع طبيعــة ذلك 

اإلســالم  إن  بــل   ، ودرجتــه  االيــان 
جيعــل ازدواج الفكــر والعاطفــة رضورة 
تتمثــل يف اجتــاع العقيــدة ومــا تســتلزمه 
واالحســاس  االنفعــال  ألــوان  مــن 
حتــى تــدّب احليــاة يف العقيــدة وتصبــح 
ــت  ــٍع، وليس ــوة دف ــٍة وق ــدر حرك مص
جمــّرد فكــرٍة عقليــٍة ال خيفــق هلــا القلــب 
وال يســتجيب هلــا احلــّس وال تتدّفــق 

ــاة. باحلي
ــوة  ــة للدع ــة العاّم ــي السياس ــذه ه »وه
اإلســالمية. فهــي دعــوة فكــٍر وعاطفــة، 
أو باألحــرى دعــوة إىل عقيــدٍة بــكّل 
مــا تتطّلبــه مــن مفاهيــم وعواطــف، 
خالصــًة  فكريــًة  دعــوًة  وليســت 
تســتهدف تطويــر العقيــدة طبقــًا هلــا 
احلــّد كاملذاهــب  هــذا  عنــد  وتقــف 
الفلســفية املجــّردة، كــا أ هّنــا ليســت يف 
مســتوى الدعــوات العاطفيــة املنخفضــة 
التــي تســتغّل العاطفــة فحســب وتعنــى 
اســٍس  عــى  تقــوم  أن  دون  برتبيتهــا 
فكريــٍة خاّصــة، بــل للدعــوة اإلســالمية 
الفكــرة  مــزج  يف  اخلاّصــة  طريقتهــا 
عــى  العواطــف  بالعاطفــة، وتفجــر 
أســاٍس فكــري، وبذلــك تبقــى حمتفظــة 
بالطابــع الفكــري بالرغــم مــن اهتامهــا 
باجلانــب العاطفــي وتنميته يف الشــخصية 
اإلســالمية، ألهّنــا تســتوحي كّل عاطفــٍة 
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مــن مفهــوٍم معــّنٍ مــن مفاهيمهــا عــن 
احليــاة، والكــون واإلنســان«)26( . وإن 
بتصويــر  ليحتفــل  االســالمي  األدب 
ــض  ــي تفي ــامية الت ــف الس ــذه العواط ه
ــد  ــدة التوحي ــة بعقي ــوس املؤمن ــا النف هب
ــّل  ــّز وج ــب هلل ع ــة احل ــا عاطف ، وأوهل
كــا نشــعر هبــا لــدى الشــاعر عمــر هبــاء 

ــه )27( :                             ــري يف قول ــن األم الدي
أهواك وأغفـل عن مـثـل    

        عـلـيـا هلـواك .. وأهـواكــا
 ال نكصًا يف الدرب،ونقصا     
        يف احلب، ونقضًا لرضاكا

 لـكـن شـردات الـعيـن وقـد    
            أعـشـاهــا إرشاق سـنـاكــا

 ويـقـيــنـي أنـك رحـمـــان    
            بــالـرأفــة عــّم األفــالكــا

مــن  حالــة  اىل  احلــب  هــذا  ويرتقــي 
الســمّو وانعتــاق الــروح مــن أرس املــادة 
حتــى االنغــاس يف جــذوة النــور االهلــي 
ــة  ــالمية أمين ــاعرة اإلس ــر الش ــا تع ك
املرينــي عــن هــذا احلــب التوحيــدي 

فتقــول )28( : 
تسامق القبُح يف روحـي ويف بـدنـي  

             وجاس يف النبض تّياهًا وأرقـني 
وعربدت طينتي يف الوحل مابرت 

         قـيـدًا بعـالـمها السـفـلـّي يـخنـقني
فامـدد حبيبي كـّف الـمـّن نـاصـعــًة      

        ما غرهامن ظالم القبح خيرجني 
ــدى  ــي ل ــب اإلهل ــذا احل ــتحيل ه ويس
األديــب االســالمي اىل رؤيــة كونيــة 
توحيديــة ال تقنــع بالظواهــر املحسوســة 
بــل ينفــذ نورهــا اىل أعــاق الوجــود 
فتــدرك أن الوجــود ال يمكــن أن يكــون 
والنســبية  املتغــرة  باألمــور  حمــدودًا 
 ، واملحــدودة  واملحتاجــة  واملروطــة 
فتضطــّر لالعــرتاف بوجــود احلقيقــة 
ــة  ــر املروط ــة وغ ــدودة واملطلق الالحم
عليهــا  يعتمــد  والتــي  والالحمتاجــة 
الكــون بأمجعــه وهــي حــارضة يف كل 
هــذه  ولــوال   ، واملالبســات  األزمنــة 
ــدود  ــن ح ــون ضم ــي الك ــة  لبق احلقيق
ــا  ــود وإن ــاك وج ــن هن ــل مل يك ــدم ب الع
أن  ويمكــن   ،  )29( حمــض  عــدم  هــو 
نلمــح هــذه الرؤيــة الكونيــة لــدى أمينــة 
املرينــي يف خطاهبــا التوحيــدي إذ تقــول 

                 :  )30(

هنا اراك فكل الكون مرساكا    
                 ويف النبات أزاهرًا وأشواكا

وأسمع القلب خّفاقًا بخـلـوتـه    
                فال أرى يف حناياالصدرإالّ كا

فإن تغْب عـن عيون أنت مبصـرها 
              فـقـد جتّلت بكّف الناس كـّفاكـا

ــة  ــة التوحيدي ــذه الرؤي ــن ه ــق م وتنطل
عواطــف  الوجــود  ألنحــاء  الشــاملة 
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األديــب  هبــا  حيتفــل  مّجــة  انســانية 
الكريــم  بالقــرآن  مقتديــًا  االســالمي 
هلــذه  الرائعــة  الصــور  رســم  الــذي 
آياتــه  مــن  العديــد  يف  العواطــف 
ــوُل  ــٌد َرُس ــاىل : )حُمَمَّ ــه تع ــة كقول املبارك
ــاِر  ــَى اْلُكفَّ اُء َع ــدَّ ــُه َأِش ــَن َمَع ِذي اهللَِّ َوالَّ
ًدا  ُســجَّ ًعــا  ُركَّ َتَراُهــْم  َبْينَُهــْم  ُرمَحَــاُء 
ــا( )31(  ــَن اهللَِّ َوِرْضَواًن ــاًل ِم ــوَن َفْض َيْبَتُغ
ــن  ــؤالء املؤمن ــن ه ــة ب ــاعر الرمح فمش
إنــا تفيــض عــن ركوعهــم وســجودهم 
هلل وتوحيــده بقــدر مــا تفيــض عــن هــذا 
التوحيــد مشــاعر الشــّدة والغلظــة عــى 
ولرســولنا   ، اجلفــاة  القســاة  الكفــار 
ــد  ــهور جيّس ــث مش ــم )ص( حدي الكري
مشــاعر احلــب والرمحــة والتعاطــف بــن 
ــه  ــول في ــد ، يق ــدة التوحي ــن بعقي املؤمن
ــم  ــم وترامحه ــن يف تواده ــل املؤمن : )مث
وتعاطفهــم مثــل اجلســد، إذا اشــتكى 
ــد  ــائر اجلس ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض من
ــر األدب  ــى( )32( ، ويزخ ــهر واحلم بالس
ــر  ــوره بتصوي ــّر عص ــى م ــالمي ع االس
عقيــدة  عــن  املنبثقــة  املشــاعر  هــذه 
التوحيــد إذ ان املفاهيــم واألفــكار الناجتة 
عنهــا منتجــة لنــوع مــن املشــاعر الراقيــة 
ــجمة  ــالمية املنس ــف االس ــي العواط ، ه
مــع روح العقيــدة وأصوهلــا الفكريــة 
، واحلــق أن االســالم بطبيعتــه هييــئ 

األرضيــة املناســبة للربــط بــن مفاهيمــه 
التوحيديــة ومــا يتفجــر عنهــا مــن ينابيــع 
املشــاعر االنســانية والعواطــف اجلياشــة 
» والســبب يف هــذا الربــط بــن املفاهيــم 
كّل  واضــح  اإلســالم  يف  والعواطــف 
يريــد  ال  اإلســالم  ألّن  الوضــوح؛ 
املفاهيــم واألفــكار بمعــزٍل عــن العمــل 
ــًة  ــوًى دافع ــا ق ــا يريده ــق، وإّن والتطبي
ــن  ــا وضم ــٍة يف إطاره ــاٍة كامل ــاء حي لبن
ــكار  ــح أّن األف ــن الواض ــا، وم حدوده
واملفاهيــم ال تصبــح كذلــك إاّلحــن 
ــق  ــن ختل ــة، وح ــكااًل عاطفي ــذ أش تّتخ
ــف  ــبها والعواط ــي تناس ــاالت الت اإلنفع
ــف  ــذه العواط ــذ ه ــاندها تّتخ ــي تس الت
موقفــًا إجيابيــًا يف توجيــه احليــاة العمليــة 
ــاواة-  ــوم املس ــاّم. فمفه ــلوك الع والس
ــم  ــّم املفاهي ــن أه ــو م ــذي ه ــاًل- ال مث
ــن أن  ــالم ال يمك ــا اإلس ــرَّ هب ــي ب الت
يثمــر يف احلقــل العمــي الثمــر املطلــوب 
ــة  ــوم عاطف ــذا املفه ــن ه ــق م ــا مل تنبث م
ــل  ــي  عم ــة الت ــّوة العاّم ــة االخ كعاطف
املســلم  نفــس  يف  إلجيادهــا  اإلســالم 
وربطهــا بمفهومــه اخلــاّص عن املســاواة 
ليصــاغ املفهــوم يف شــعوٍر عاطفــيٍّ دّفاٍق 
قــادٍر عــى احلركــة والتوجيــه طبقــًا 
ــعور  ــذا الش ــوم«)33(  وه ــات املفه ملتطّلب
ــامية  ــّوة الس ــالل األخ ــن خ ــاواة م باملس
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ــه )34( :  ــي يف قول ــن وائ ــر الدي ــاعر خ ــتاذ الش ــه األس ــر عن يف اهلل يع
 إن اإلخـاء بـدين اللـــه مفــرتض    

                والـحب فــي اهلل نراس وُمْلَتَزُم
 هذا ) ُصهيٌب( إىل الروماِن نسـبُته      

               وذا ) بالٌل ( من األحباُش متَّســـُِم
وذاَك)سلاُن( مْن ُفْرٍس وكم وَقفوا     

                ثالثًة فــي الـوغى والـموُج ُملَتطُِم
 وكـم َتزاحـمِت األقــداُم خاشــــعًة       

               خـلَف اإلمـام فـذا كْهـٌل وذا َهـِرُم
َعـهـم       َقـهـم والـديُن َجـمَّ  األصـُل فـرَّ

ُة الــديِن أمــٌر َخـطَّـُه الـَقـلـَُم                    أُخـوَّ
ُهـُم        ال فـضـَل للـبيِض أو للُحمـِر كـلُّ

                    أوالُد آدَم والـّتـقــوى هــي الَكـَرُم
روم  مــن  األنســاب  اختــالف  فرغــم 
وحبــش وفــرس ، فقــد فرضــت عقيــدة 
ــؤالء  ــن ه ــاواة ب ــوم املس ــد مفه التوحي
النــاس ومجعتهــم عــى أخــّوة يف اهلل هــي 
ــا  ــب يف حرارهت ــّوة النس ــن أخ ــوى م أق
ــاعر  ــا باملش ــا وفيضه ــا وعطائه وصدقه
ــذا  ــا يف ه ــة . وال يمكنن ــانية النبيل االنس
العواطــف  مجيــع  نحــي  أن  املقــام 
واملشــاعر املنبثقــة عــن عقيــدة التوحيــد ؛ 
ولذلــك نكتفــي بــا أوردنــاه مــن أمثلــة . 
حلقيقــة  االســالمي  األديــب  وعــي 

: التوحيــد 
والتدبــر الــذي ينبغــي أن  إن التأمــل 
يعيشــه االديــب اإلســالمي أوالً هــو 

ــح  ــذي يمن ــا ال ــرة ونصره ــر الفط ظه
العميــق  اإلنســاين  بعدهــا  العبــادة 
ــن  ــئًا ع ــًا ناش ــح خضوع ــز فتصب املتمي
اعتقــاد خاص«هــو اعتقــاد اخلاضــع 
ــو  ــه أي ه ــه ورب ــه خالق ــوع ل أن املخض
ــه  ــا يف دين ــد كله ــؤون العاب ــك لش املال

ودنيــاه وآخرتــه . 
االنســان  أحــّس  إذا  ذلــك  توضيــح 
بمملوكيتــه الكاملــة يف مجيــع شــؤونه 
ــر  ــو صائ ــي ه ــة الت ــية واألخروي املعيش
ــود  ــذه لوج ــه ه ــّس بمملوكيت ــا , أح اليه
ــه  ــع نعم ــه مجي ــه ورازق ــو خالق ــر ه آخ
, يفعــل مجيــع ذلــك بقدرتــه املطلقــة 
الشــاملة  واحاطتــه  التــام  واســتقالله 
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بالوجــود ومــا فيــه , وكل مــا ســواه مفتقر 
اليــه حمتــاج يف وجــوده وبقائــه إىل فيــض 
جــوده – إذا اعتقــد االنســان بذلــك 
أيــا اعتقــاد فإنــه ســيلجأ إىل جتســيد 
احساســه بألفــاظ واعــال خاصــة حتمــل 
واخلشــوع  اخلضــوع  مظاهــر  مجيــع 
ــك ان  ــاوالً بذل ــليم , حم ــاد والتس واالنقي
ــة  ــه مــن حــق ومنّ ــراه ل ــه مــا ي يــويف رب
ــه يف مجيــع شــؤون وجــوده – فهــذا  علي
ــذا  ــادة »)35( وه ــمى عب ــذي يس ــو ال ه
ــة  ــق املعرف ــن عم ــردي ب ــاط الط االرتب
بــاهلل ســبحانه وشــدة التســليم واالنقيــاد 
ــام  ــة االم ــًا يف خطب ــى واضح ــه يتج الي
ــول  ــي يق ــب )ع( الت ــن أيب طال ــي ب ع
ــِذي الَ َيْبُلــُغ ِمْدَحَتــُه  فيهــا :« َاحْلَْمــُد هللَِِّ َالَّ
وَن  ــادُّ ــَاَءُه َاْلَع ــِي َنْع ــوَن َو الَ حُيْ َاْلَقاِئُل
ــِذي الَ  ــُدوَن َالَّ ــُه َامْلُْجَتِه ــَؤدِّي َحقَّ َو الَ ُي
ــْوُص  ــُه َغ ــِم َو الَ َينَاُل َم ــُد َاهْلِ ــُه ُبْع ُيْدِرُك
ــِذي َلْيــَس لِِصَفتـِـِه َحــدٌّ حَمـْـُدوٌد  َاْلِفَطــِن َالَّ
ــُدوٌد  ــٌت َمْع ــوٌد َو الَ َوْق ــٌت َمْوُج َو الَ َنْع
َو الَ َأَجــٌل مَمـْـُدوٌد َفَطــَر َاخْلاََلِئــَق بُِقْدَرتِــِه 
ُخــوِر  ــَد بِالصُّ َيــاَح بَِرمْحَتـِـِه َو َوتَّ َو َنــَرَ َالرِّ
يــِن َمْعِرَفُتــُه َو  ُل َالدِّ َمَيــَداَن َأْرِضــِه َأوَّ
َكــَاُل َمْعِرَفتِــِه َالتَّْصِديــُق بِــِه َو َكــَاُل 
ــِدِه  ــَاُل َتْوِحي ــُدُه َو َك ــِه َتْوِحي ــِق بِ َالتَّْصِدي
ْخــاَلِص  َاإْلِ َكــَاُل  َو  َلــُه  ْخــاَلُص  َاإْلِ
َفــاِت َعنْــُه لَِشــَهاَدِة ُكلِّ  َلــُه َنْفــُي َالصِّ

ــَهاَدِة  ــوِف َو َش ــْرُ َامْلَْوُص ــا َغ َ ــٍة َأهنَّ ِصَف
ــْن  ــِة َفَم َف ــْرُ َالصِّ ــُه َغ ــوٍف َأنَّ ُكلِّ َمْوُص
ــْن  ــُه َو َم ــْد َقَرَن ــْبَحاَنُه َفَق ــَف َاهللََّ ُس َوَص
َأُه  ــزَّ ــْد َج ــاُه َفَق ــْن َثنَّ ــاُه َو َم ــْد َثنَّ ــُه َفَق َقَرَن
ــُه  ــْن َجِهَل ــُه َو َم ــْد َجِهَل َأُه َفَق ــزَّ ــْن َج َو َم
ــْد  ــِه َفَق ــْن َأَشــاَر إَِلْي ــِه َو َم ــْد َأَشــاَر إَِلْي َفَق
ُه َو َمــْن  ُه َفَقــْد َعــدَّ ُه َو َمــْن َحــدَّ َحــدَّ
ــاَل َعــاَل  ــْن َق ــُه َو َم نَ ــْد َضمَّ ــَم َفَق ــاَل فِي َق
ــْن َحــَدٍث  ــٌن الَ َع ــُه َكاِئ ــْد َأْخــَى ِمنْ َم َفَق
ــَع ُكلِّ يَشْ ٍء الَ  ــَدٍم َم ــْن َع ــوٌد الَ َع َمْوُج
بُِمَزاَيَلــٍة  ٍء الَ  َو َغــْرُ ُكلِّ يَشْ  بُِمَقاَرَنــٍة 
َاآْلَلــِة  َو  َاحْلَــَرَكاِت  بَِمْعنَــى  الَ  َفاِعــٌل 
َبِصــٌر إِْذ الَ َمنُْظــوَر إَِلْيــِه ِمــْن َخْلِقــِه 
ــِه َو الَ  ــَتْأنُِس بِ ــَكَن َيْس ــٌد إِْذ الَ َس ُمَتَوحِّ
ــاًء  ــَق إِْنَش ــَأ َاخْلَْل ــِدِه َأْنَش ــَتْوِحُش لَِفْق َيْس
ــا َو الَ  ــٍة َأَجاهَلَ ــاَل َرِويَّ ــَداًء بِ ــَدَأُه اِْبتِ َو اِْبَت
ــا َو  ــٍة َأْحَدَثَه ــَتَفاَدَها َو الَ َحَرَك ــٍة اِْس ِرَب جَتْ
ــاَل  ــا َأَح ــَرَب فِيَه ــٍس اِْضَط ــِة َنْف اَم الَ مَهَ
ــا  ــْنَ خُمَْتِلَفاهِتَ ــا َو الََءَم َب ــَياَء أِلَْوَقاهِتَ َاأْلَْش
َز َغَراِئَزَهــا َو َأْلَزَمَهــا َأْشــَباَحَها  َو َغــرَّ
يطــًا بُِحُدوِدَهــا  ــا َقْبــَل اِْبتَِداِئَهــا حُمِ َعاملـِـًا هِبَ
َو اِْنتَِهاِئَهــا َعاِرفــًا بَِقَراِئنَِهــا َو َأْحنَاِئَهــا 
»)36( وال جمــال هنــا لبســط الــكالم يف 
رشح هــذا النــص التوحيــدي الفريــد 
، فقــد تكّفلــت هبــذا األمــر رشوُح هنــج 

ــورة . ــرة موف ــي كث ــة وه البالغ
ــص  ــذا الن ــن ه ــده م ــا نفي ــة م وخالص
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هنــا أنــه املدخــل األعمــق يف وعــي 
ــد ،  ــة التوحي ــالمي حلقيق ــب االس األدي
ومــن خــالل هــذا املدخــل يصبــح كل ما 
ــال  ــن أع ــالمي م ــب اإلس ــه األدي يبدع
البــاريء  تســبيح  مــن  رضبــًا  أدبيــة 
ــه  ــرار بربوبيت ــه واالق ــبحانه وتقديس س
ووحدانيتــه واخلشــوع لعظمتــه املحيطــة 
ينتجــه  مــا  فغايــة   , الوجــود  بأنحــاء 
ــد  ــذا التوحي ــو ه ــالمي ه ــب اإلس االدي
اخلالــص هلل عــز وجــل بــا يقتضيــه 
هــذا التوحيــد مــن مقتضيــات يف احليــاة 
ــبحانه  ــراد اهلل – س ــا »إف ــانية ومنه االنس
تريــف  يف  األلوهيــة  بخصائــص   –
حيــاة البــر, ، كإفــراده – ســبحانه – 
اعتقادهــم  يف  األلوهيــة  بخصائــص 
ــعائرهم  ــم وش ــم ويف ضائره وتصوره

ــواء .  ــى الس ع
ــه إال اهلل  وكــا أن املســلم يعتقــد أن ال إل
وأن ال معبــود إال اهلل وأن ال خالــق إال 
أو  نافــع  ال  وأن  اهلل  إال  رازق  ال  وأن  اهلل 
ــأنه  ــرف يف ش ــار إال اهلل وأن ال مت ض
 ، اهلل  إال   – كلــه  الكــون  شــأن  ويف   –
ــة ،  ــعائر التعبدي ــده بالش ــه هلل وح فيتوج
ــاء ،  ــب والرج ــده بالطل ــه هلل وح ويتوج
ــوى ،  ــية والتق ــده باخلش ــه هلل وح ويتوج
ــم إال  ــلم أن ال حاك ــد املس ــك يعتق كذل
اهلل وأن ال مــرع إال اهلل وأن ال منظــم 

ــم  ــم وارتباطاهت ــر وعالقاهت ــاة الب حلي
بالكــون وباألحيــاء وببنــي االنســان مــن 
ــده  ــن اهلل وح ــى م ــه إال اهلل ، فيتلق جنس
احليــاة  ومنهــج  والتريــع  التوجيــه 
ــات  ــد االرتباط ــة وقواع ــام املعيش ونظ
وميــزان القيــم واالعتبــارات ســواء«)37( 
ــر  ــد ال تقت ــة التوحي ــإن حقيق ــذا ف وهب
ــه اىل اهلل  ــة بالتوج ــعائر التعبدي ــى الش ع
ــوى  ــية والتق ــاء واخلش ــب والرج والطل
ممــا هــو يف ضمــر املســلم ، بــل إن هــذه 
ــاة  ــك حي ــمل كذل ــرى تش ــة الك احلقيق
ــج  ــن منه ــه م ــوم علي ــا تق ــع ب املجتم
ــة  ــام املعيش ــه ونظ ــع والتوجي يف التري
وقواعــد االرتباطــات وميــزان القيــم 

واالعتبــارات .
التوحيــد  هــذا  عــن  ينتــج  مــا  وإن 
البنــاء  يف  وانســجام  وحــدة  مــن 
النفــي للفــرد ويف البنــاء االجتاعــي 
ــب  ــداع األدي ــًا إلب ــح هدف ــك , يصب كذل
اإلســالمي كنــوع مــن العبــادة التــي 
هلــا يف اإلســالم »دور الناظــم والضابــط 
حلركــة االنســان املســلم فــردًا ومجاعــة . 
ويــأيت ارتبــاط العبــادة بــاهلل تعــاىل , النيــة 
ــتغنائه  ــع اس ــه م ــة الي ــة والقرب اخلالص
ــان  ــاج االنس ــد احتي ــا وتأكي ــاىل عنه تع
اليهــا , وعموميــة التكليــف هبــا يف اجلملة 
ــي  ــار الوظيف ــدد اإلط ــك ليح ــأيت ذل ي
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ــول اىل  ــن ان تتح ــا م ــادة وحيصنه للعب
طقــس مفــرغ واعتيــادي ، ينعــى رســول 
كون)صالهتــم  انــاس  اهلل )ص( عــى 
ــيس  ــالدة (. إن تأس ــم ج ــادة وصومه ع
والتــوازن  الوحــدة  حالــة  وتركيــز 
واملجتمــع  الفــرد  بنــاء  يف  الداخــي 
ــي  ــة الت ــات العملي ــم الغاي ــن اه ــو م ه
االســالمية  العبــادة  حركــة  حتكــم 
تريعــًا وممارســة ويــأيت االطــار الزمــاين 
ــع ،  ــالة، اجلام ــت الص ــكاين ) مواقي وامل
ــج ،  ــك احل ــة مناس ــة وبقي ــة املكرم مك
ــأيت كل  ــكاف ( ي ــان ، االعت ــهر رمض ش
ــة  ــي والغاي ــد الوظيف ــدًا للبع ــك راف ذل
العمليــة يف العبــادة : الوحــدة والتوحــد . 
دون ان يكــون هنــاك انتقــاص مــن امهية 
اجلانــب العبــادي نفســه«)38( فاملعنــى 
ــا يف  ــور أثره ــو ظه ــادة ه ــي للعب احلقيق
اجلانــب العمــي مــن حيــاة االنســان 
واملجتمــع :) ان الصــالة تنهــى عــن 
)واســتعينوا   ، واملنكــر()39(  الفحشــاء 
ــن  ــد م ــال ب ــالة ( )40(    ف ــر والص بالص
حضــور العبــادة يف الواقــع اخلارجــي 
ــة الوحــدة والتوّحــد خــارج  حمققــة حال
ــا  ــا ب ــرف حركته ــا وظ ــا وزماهن مكاهن
يمنحهــا احلضــور الدائــم يف واقــع حيــاة 
املســلمن التــي هيتــم االديب االســالمي 
بالكشــف عــن عمقهــا االيــاين اجلميــل 

مــن خــالل كشــفه عــن املعنــى العميــق 
وعللهــا  اصوهلــا  بمعرفــة  للعبــادة 
الراســخة يف الوجــود ، وقناعــة العقــل – 
بعــد قناعــة القلــب – بــرضورة التوجــه 
اىل اهلل باخلضــوع والطاعــة بعــد التعمــق 
احلســنى  واســائه  صفاتــه  معرفــة  يف 
بــا جيعــل لــه احلضــور الدائــم يف قلــب 
املؤمــن والشــعور املرهــف باخلــوف مــن 
ــه  ــاء لرمحت ــم والرج ــق العظي ــذا اخلال ه
وعفــوه . يقــول النبــي الكريــم )ص( :) 
أعبــد اهلل كأنــك تــراه فــإن مل تكــن تــراه 
فإنــه يــراك( )41( وهنــا يتجــى اثــر الوعــي 
التوحــد  حــال  حتقيــق  يف  والرؤيــة 
املؤمــن  االديــب  روح  يف  واالرشاق 
العابــد ، فهــذه احلــال »ال تعــرتي العابــد 
بــل تقــوم بــه ، تتداخــل وتتــازج بكيانــه 
وتكوينــه مبتدئــة مــن الرؤيــة فــال تكــون 
ــزداد  ــة ت ــل ان الرؤي ــا ب ــة حاصله الرؤي
وضوحــًا وعمقــًا مــن احلــال املتأتيــة 
عــن الرؤيــة اساســًا . يقــول االمــام 
زيــن العابديــن )ع( :) وأمــا حقــوق 
الصــالة فــأن تعلــم اهنــا وفــادة عــى اهلل 
وانــك فيهــا قائــم بــن يــدي اهلل(. تــأيت 
الرؤيــة – املعرفــة رشطــًا مســبقًا للعبــادة 
، وتبــدأ العبــادة مــن موقــع الرؤيــة ، واذا 
كانــت الرؤيــة – املعرفــة حالــة ظرفيــة يف 
ــادة فإهنــا تتوقــف , تنعدم،تضمحــل  العب
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ــاالت    ــن احل ــم يف احس ــر ، تعت اوتضم
إســالميًا   ، وخارجهــا  العبــادة  بعــد 
تنقطــع  ال  ان  الرؤيــة  هلــذه  مطلــوب 
ــل  ــاًل »)42( ب ــًا وفع ــالة ظرف ــارج الص خ
هــي ممتــدة يف حيــاة االديــب املؤمــن 
ــه  ــع تصورات ــة يف مجي ــلوكه ، متجلي وس
يزخــر  بــا  بــه  املحيــط  العــامل  عــن 
ــى  ــى ع ــة ال حت ــواهد وأدل ــن ش ــه م ب
وجــود اهلل وقدرتــه ووحدانيتــه وأول 
ذلــك مــا يســوده مــن نظــام كــوين 
ــر  ــرب املدب ــدة ال ــل وح ــو دلي ــت ه ثاب
ــوره  ــم ام ــون وتنظي ــر الك ــو كان تدب فل
ورعايــة موجوداتــه راجعــًا اىل اكثــر مــن 
ــٍذ كل إلــه ســيفعل مــا يريــده  ــٍه فحينئ إل
ويــراه مناســبًا يف تدبــر هــذا الكــون 
الواحــد فيلــزم فســاد النظــام لتنــازع 
ــة  ــا – ال حمال ــه ومتانعه ــرة ل ــة املدب اآلهل
– يف إدارتــه ، وهــو خــالف املشــاهد 
باحلــّس مــن انتظــام الكــون بــا فيــه عــى 

ــم .  ــّم نظ ــن وأت أحس
ــم  واىل هــذا الدليــل أشــار الذكــر احلكي
اهلل  إالّ  آهلــة  فيهــا  كان  لــو   (: بقولــه 
العلــم  كشــف  »وقــد   )43( لفســدتا( 
احلديــث عــن كثــر مــن احلقائــق يف 
ترابــط االنســان بدنــًا وروحــًا بمحيطــه ، 
وترابــط االرض واملــاء واهلــواء واالفالك 
تــوازن  حتفــظ  متبادلــة  عالقــات  يف 

واســتمرارمقومات  وبقــاءه  الوجــود 
كان  فلــو  املوجــودات  جلميــع  احليــاة 
ــون  ــن الك ــًا م ــر قس ــر يدي ــه آخ ــة إل ثم
بوجــود  وأحسســنا  نظامــه  لشــاهدنا 
نوعــن مــن االنظمــة يــدار هبــا الكــون 
ــه التــي  ، لــكل منهــا خصائصــه ومميزات
ــدل  ــٍف في ــه منت ــك كل ــا ، وذل ــرد هب ينف
عــى انــه ال مدبــر ســوى إلــه واحــد«)44( 
. واىل هــذا الدليــل يشــر قولــه تعــاىل :) 
ــب كل  ــٍه اذًا لذه ــن إل ــه م ــا كان مع وم
ــٍه بــا خلــق( )45( وهنــاك العديــد مــن  إل
ــرآن  ــرة الق ــف نظ ــي تكش ــات الت اآلي
اىل الوجــود بــأن »الكــون قائــم عــى 
مبــاديء الســببية العالئقيــة النظاميــة 
العلــوم  حســب  الطبيعــي  )القانــون 
ــل  ــة يف مقاب ــة احلكيم ــة( واهلدفي الطبيعي
والغمــوض  واالعتباطيــة  الصدفــة 

ــي .  العبث
ومــن الواضــح أن هــذا يمثــل نظــرة 
ــود  ــن الوج ــًا م ــًا واقعي ــة وموقف واقعي
ــرة  ــن نظ ــاق ب ــر اتف ــه , ويف األم وحوادث
ــة  ــة الباحث ــة والتجريبي ــوم الطبيعي العل
ــرى  ــا ن ــرة ك ــذه النظ ــن ه ــادة وب يف امل
الكريــم  القــرآن  يف  الســببية  أن  , غــر 
ــن  ــدوث م ــة احل ــان : مرحل ــا مرحلت هل
خــالل العالقــة النظاميــة املرتبطــة ســببًا 
حلقــات  يف  احلــدوث  كــون  , بمعنــى 
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بعدهــا  ملــا  ورشط  مقدمــة  منهــا  كل 
فتكــون هبــذا املعنــى ســببًا , وحــدوث مــا 
بعدهــا متوقــف عليهــا وهــذا الوجــه من 
الســببية هــو مايتناولــه االنســان بالبحث 
يف العلــوم املختلفــة التــي تســعى اىل 
تقريــر العالئــق النظاميــة يف الوجــود , 
واملرحلــة الثانيــة هــي الســببية االوىل أي 
الســبب احلقيقــي الكامــن وراء احلدوث 
هبــذا النحــو , أي االرادة الواعيــة احلكيمة 
ــه  ــام وعالئق ــذا النظ ــت ه ــي وضع الت
ــى  ــه ومنح ــة في ــاط اجلري ــة االرتب وحال
ــك هــو  ــه وذل ــن خالل ــدوث اآليل م احل
ــن إرادة  ــر ع ــه يع ــبب ألن ــبب املس الس
واختيــار يف مقابــل االرتبــاط املذكــور يف 
ــارص االوىل  ــزم للعن ــة االوىل امللت املرحل
ــذا  ــار«)46( . وه ــه دون اختي ــوقة في املس
التوحيــد هلل عــز وجــّل هــو املبــدأ األول 
لالســالم ولــكل مــا هــو اســالمي عــى 
مســتوى العلــم أو األدب » وفحــوى 
ــد  ــه إال اهلل، واح ــر أن ال إل ــذا العن ه
أحــد، فــرد صمــد، مل يلــد ومل يولــد، 
ــق  ــه مطل ــد، وأن ــؤا أح ــه كف ــن ل ومل يك

ــكل املقاييــس، ليــس  اجلــال والكــال ب
ــر  ــواه مغاي ــود س ــه يشء، كل موج كمثل
ــس  ــالق لي ــو اخل ــه، وه ــوق ل ــه، وخمل ل
ــودات  ــد املوج ــره توج ــك، بأم ــه رشي ل
ــود  ــة وج ــدد غاي ــي حت ــي الت ــه ه وإرادت
الكائنــات، وهــي القانــون الــذي حيكــم 
ــلوك  ــن الس ــات ويقن ــون واملخلوق الك
ــة هلل  واألخــالق. وأن التوجــه هلل والرغب
تعنــي التوجــه إىل اخلــر والعــدل واحلق، 
وهــي أســمى الغايــات وأســمى مراتــب 
ــذه  ــي هل ــد األدب الواع ــود، ويع الوج
احلقيقــة أرقــى أشــكال األدب-ألنــه 
يعــد أحــد أشــكال إقامــة الوجــه هلل عــز 
ــر النافــع  ــل، واخل وجــل بالقــول اجلمي
املنســجم مــع هــدى اهلل«)47( . إن إرشاقــة 
الــروح يف حلظــات نقائهــا وارتفاعها عن 
ــوى  ــف األق ــي الكاش ــن ه ــدورة الط ك
عــن حقيقــة التوحيــد املنبســطة عــى كل 
ــى  ــة ع ــون واملهيمن ــن ذرات الك ذرة م
نامــوس الوجــود بأكملــه . يعــر حممــود 
حســن اســاعيل عــن ومضــة رسيعــة من 

ــه )48( :  ــك يف قول ــروح تل ــات ال ومض

كــلـمـا أشـــــــرق بااليـمــان صــدري
وهــفـت أشـــــــواقـه الـكـرى بثغــري

ثملت روحي من احلب والذت عند بابك
ورنا قـلبي فشــاهدُت السنا خلف حجابك
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وهــفت عيني فأبرتك فــي كــل زماِن
وانتشـــت روحي فشاهدتك يف كل مكاِن
قــويت منك ومنها تنهل احلمَد شـــفاهي

وتغنّي الــروُح تســبيحًا وشكرًا يا إلـهـي

ــروح  ــذاء ال ــو  غ ــاهلل ه ــان ب ــذا االي وه
ــان  ــان االنس ــة يف كي ــة بدهيي ــو حقيق وه
حــن تســتقيم فطرتــه فتــدرك انــه ال 
ــو اهلل  ــد ه ــن موج ــود  م ــذا الوج ــد هل ب
ــره  ــق غ ــذي ال خال ــد  ال ــد االح الواح
وال رشيــك.«وإن التفكــر عى املســتوى 
يعنــي  اهلل،  بوحدانيــة  الواعــي  األديب 
الوعــي بربوبيــة اهلل احلــق وألوهيتــه احلق 
ــر  ــال واخل ــق واجل ــه احل ــامل غايت يف ع
واإلعــار واحليويــة واجلديــة، واألدب 
ــن  ــدرك م ــة ي ــذه احلقيق ــي ه ــذي يع ال
ــاال  ــات م ــن الكائن ــه وب ــات بين العالق
ــو  ــل ه ــز وج ــادام اهلل ع ــد. وم ــده ح حي
يكــون  فلــن  الديــان  وهــو  اخلالــق، 
ــى  ــر ع ــى يس ــا حت ــالميا حق األدب إس
هــدى احلــق الــذي حددتــه إرادة اهلل 
ــده. إن األدب  ــه اهلل وح ــه وج ــدا ب قاص
اإلســالمي يف إطــار وعيــه بالتوحيــد 
اعتقــاد  أي  يســتبعد  منــه  وانطالقــه 
باحللــول، والتجســد، أو االنبعــاث أو 
االســتطراق أو االتصــال اجلوهــري بــن 
ــديس، أو  ــس بق ــا لي ــديس وم ــو ق ــا ه م

ــتبعد  ــو يس ــوق، وه ــق واملخل ــن اخلال ب
متامــا أن الــذات اإلهليــة يمكــن أن متثــل، 
يف  دخوهلــا  يتضمــن  هــذا  مثــل  ألن 
إطــار الزمــان واملــكان ممــا خيــل بحقيقــة 

التنزيــه«)49(    
أثر التوحيد يف االبداع الفني :

ــون  ــام الك ــة لنظ ــة الواعي ــذه الرؤي إن ه
ووحدتــه وارتباطــه بخالقــه ومدبــره 
ــي  ــا يعتن ــم م ــي أه ــد ، ه ــد األح الواح
بــه االدب االســالمي وحيــاول تصويــره 
بمختلــف االشــكال واالســاليب الفنيــة 
، فهــذا االدب يعنــى أيــا عنايــة بتصويــر 
تناســقه  وجوانــب  الكــون  مظاهــر 
العجيــب . فهــو يتتبعهــا وحيصيهــا قــدر 
االمــكان ويف حــدود الطاقــات البريــة 
ثــم يعكســها بلباقــة ودقــة وحكمــة 
ــن  ــة رشوط الف ــذه العملي ــًا يف ه مراعي

ــرى . ــه الك ــل وموازين االصي
فــاالدب االســالمي – وهــو يصــور 
 – الكثــرة  وجماالتــه  الكــون  مظاهــر 
ــود اهلل  ــان بوج ــعار االنس ــدف اىل إش هي
ــو  ــذا ه ــكل يشء ، ه ــه ب ــاىل وإحاطت تع
تصويــر  عمليــة  يف  العــام  االســلوب 
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 – بداهــة   – ، وهــو  واحليــاة  الكــون 
خيتلــف جوهريــًا عــن أســاليب التصويــر 
اجلاهليــة ألن هــذه االخــرة حتــدث بــرتًا 
ــق  ــن اخلال ــدًا ب ــاالً نك ــرًا وانفص خط
ــه  ــذي خلق ــه ال ــاىل وكون ــبحانه وتع س
وأبدعــه ونســق جوانبــه وأطرافــه وبــث 
ــارت  ــاة فص ــه رّس احلي ــض خملوقات يف بع
ــه .  ــدّب بقدرت ــه وت ــرك بإذن ــة تتح حي
ترفــض  كلهــا  اجلاهليــة  اآلداب  إن     
كليــة- وبــدون اســتثناء - أي عالقــة 
بــن اخلالــق واملخلــوق زاعمــة أهنــا مــن 
خمّلفــات الرجعيــة ورواســب املــايض 
ــة  ــراف الفكري ــة االنح ــو عل ــذا ه . وه
يف الــدول اجلاهليــة وســبب االهنيــار 
ــه  ــاين من ــذي تع ــي ال ــي والعصب النف
ــون  ــد تك ــارضة )50( ، و«ق ــال احل االجي
ــة  ــرة البري ــن الفط ــدام ب ــرة الص ظاه
والنظــم األرضيــة احلــارضة هلــا مــا 
يفرسهــا يف أوربــا التــي تتبنــى نظريــات 
ذات أبعــاد أرضيــة وفلســفات بعيدة عن 
ــم  ــاغ أدباؤه ــد ص ــي ، وق ــدر االهل املص
التصــورات  هــذه  حســب  نتاجهــم 
الشــاردة فكانــوا بعيديــن جــدا عــن 
تصورنــا الربــاين وتفســره للوجــود ، 
وكان مــن املتوقــع أن ينزلقــوا اىل أخطــاء 
كثــرة يف التصــور شــأن مــن يســتمّدون 
النظــام األريض مــن مثــل مقوالهتــم 

بقهــر الطبيعــة ورصاع القــدر وحيوانيــة 
االنســان وحتميــة التاريــخ ومــا اىل ذلك 
، وهــم يف هــذا إنــا يتحدثــون مــن خالل 
ــرات  ــن نظ ــم م ــب يف ضائره ــا ترس م
أفكارهــم  تــّرف  ظلــت  إغريقيــة 
ومشــاعرهم بوعــي أو بغــر وعــي ، 
احليــاة  يف  فلســفتهم  عليهــم  فأملــت 
ونظرهتــم اىل الكــون ، وهــذا مــا عكــس 
ظواهــر احلــرة والــراع والقلــق التــي 
ــم  ــى آداهب ــس ع ــم وتنعك ــود حياهت تس
ــأيت رضورة  ــا ت ــن هن ــم«)51( وم وفنوهن
مســرة  تصحيــح  يف  التوحيــد  مبــدأ 
تصــور  دفعــه  الــذي  العاملــي  االدب 
االنفصــام النكــد بــن اخلالــق واملخلــوق 
اتلفــت  مرضيــة  ظواهــر  إشــاعة  اىل 
مقومــات الشــخصية وزعزعــت فطرهتــا 
الســلمية كنزعــة الــراع بــن االنســان 
والطبيعــة ونــر اخلــوف واالضطــراب 
ــتبداد  ــم واالس ــجيع الظل ــق وتش والقل
وحيوانيــة االنســان وهــذه الظواهــر هــي 
ــوازن يف  ــدم الت ــراف وع ــواهد االنح ش
ــاء اجلاهليــن وتلــّوث  شــخصيات االدب
ــامل  ــم للع ــطحية تصوراهت ــم وس فطرهت
وعــدم قدرهتــم عــى االنســجام مــع 
ــه مــن  النظــام الكــوين واكتشــاف مــا في
مجــال وتســاوق وروعــة ، فلــم يســتطع 
أدهبــم رؤيــة الواقــع احلقيقي والنفــاذ اىل 



372

التوحـيد يف نظرية األدب االسالمي

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

أعاقــه ومعرفــة ان الوجــود بــكل جهاته 
ســبيل اىل معرفــة احلــق تعــاىل واالهتــداء 
ــه  ــة خلق ــه وحكم ــه ووحدانيت اىل ربوبيت
وابداعــه . لقــد » أفــرز النســق احلضاري 
الغــريب رؤيــة ماديــة، شــكالنية، لذويــة، 
ومل تفلــح بعــد جهــود الكنيســة يف عــودة 
ــك كان  ــن، ولذل ــل األوريب إىل الدي العق
األدب الغــريب بعامــة، أدبــا دنيوبــا بــكل 
معــاين )الدنيويــة(، يف حــن إن األدب 
الدنيــا  فيــه  تتــوازن  أدب  اإلســالمي 
واآلخــرة حتــت مظلــة التوحيــد واحلريــة 

ــال.  واجل
   ويف ضــوء هــذا حتــددت وظائفــه، 
ويف مقدمتهــا، وظيفــة حتريــر العقــل 
ــخ  ــن أرس التاري ــارص م ــالمي املع اإلس
اجلاليــة  القيــم  اإلســالمي، وحتويــل 
حــي، وحتويــل  واقــع  إىل  اإلســالمية 
ــامح  ــة، والتس ــة وجودي ــب إىل حقيق احل
ــر إىل أرض  ــاري، واخل ــاز حض إىل إنج
ــلوك  ــان إىل س ــي للجميع،واإلحس تعط
ــان  ــاء باإلنس ــآلق، واالرتق ــي خ إبداع
ومجالياتــه  التوحيــد  أخالقيــات  إىل 
شــكال ومضموئــا، فهــو مكابــدة مجاليــة 
ــة  ــددة، الروحي ــا املتع ــاة بعنارصه للحي
والعقليــة«)52(  والنفســية  واملاديــة 
التصــور  مــن  املنطلــق  االدب  وهــذا 
ــرص  ــود »حي ــاة والوج ــالمي للحي االس

عــى الرتاســل والتواصــل بــن مكونــات 
احليــاة ، مــا فيــه حيــاة ظاهــرة كاالنســان 
واحليــوان والطــر ، ومــا يبــدو أنــه خــاٍل 
ــا تتجــى عظمــة  منهــا كاجلــادات ، وهن
ــات  ــة املخلوق ــدع وروع ــا اب ــق في اخلال
ــآزر  ــق وت ــن تناس ــا م ــا بينه ــة في املبدع
ــراهنا  ــاة يف س ــه احلي ــتمر ب ــام تس وانتظ
شــاهدة عــى عظمــة هــذا اخلالــق املنعــم 
جــل وعــال ، كــا حتقــق هــذه الكائنــات 
ذواهتــا عــى اختــالف  أشــكاهلا وألواهنــا 
ــك  ــا وذل ــال بينه ــا ودون انفص وأنواعه
باخالصهــا العبــادة هلل وتكيفهــا مــع 
ــت » )53(.  ــا خلق ــن أجله ــي م ــام الت امله
هــذا  يصــور  االســالمي  فــاالدب     
ــود  ــدة الوج ــن وح ــد ب ــاط األكي االرتب
 « وتعــاىل  ســبحانه  اخلالــق  وتوحيــد 
ــه يف  ــهد دورت ــذي نش ــود ال ــذا الوج فه
كل يــوم وليلــة ، خيضــع مــن أصغــر 
يف  لقوانــن  جمراتــه  أعظــم  اىل  ذراتــه 
ــه  ــه وحتوالت ــط حركات ــة تضب ــة الدق غاي
وترعــى الروابــط بــن اجزائــه . وكذلــك 
تعيــش   ، فيــه  حتيــا  التــي  الكائنــات 
ــا  ــا واعضائه ــق يف خالياه ــام الدقي النظ
يضمــن  بــا  حميطهــا  مــع  وتفاعلهــا 
ــح  ــن ينفت ــا »)54( وح ــا وتكامله بقاءه
ــه-  ــه وقلب ــالمي - بعقل ــب االس االدي
ــّد  ــال ب ــم ، ف ــود املحك ــذا الوج ــى ه ع
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نظامــه  يف  ويأتلــف  معــه  يتوّحــد  أن 
ــة  ــه املنتهي ــه وغايت ــع حركت ــجم م وينس
وكذلــك   ، وتوحيــده  اهلل  عبــادة  اىل 
هــذه  أثــر  االســالمي  األدب  يــرز 
بتصويرهــا  احليــاة  كيــان  يف  العقيــدة 
ــن  ــرغ م ــي تف ــوس الت ــالل النف ــن خ م
يف  وتتيــه  وتضــل  فتنحــرف  العقيــدة 
ــيء  ــراب  وختط ــرة واالضط ــداء احل بي
يف االســتجابة لدواعــي الفطــرة فتتوجــه 
ــادة والتقديــس لغــر اهلل كــا نجــد  بالعب
ذلــك لــدى اكثــر االدبــاء اجلاهلــن 
)وهــي  بالطبيعــة  الذين«يســمون 
املخلوقــة( إىل درجــة التقديــس وهــم ال 
ــارات  ــتخدمون عب ــن يس ــون ح يتحرج
ــام .  ــوح ت ــك بوض ــي بذل ــًا توح والفاظ
ــن  ــون م ــم ينطلق ــب وه ــف تعج    وكي
منطلقــات الطــن واملــادة والغرائــز؟ 
مــن  عندهــم  اقــدس  يشء  أي  بــل 

التــي  الطبيعيــة  واملناظــر  الشــهوات 
تصــادف هــوًى يف نفوســهم؟ هــذا ومــن 
لــه حضــور بدهيــة يتذكــر أن هــؤالء 
ــال  ــغف بج ــا ش ــغفون أي ــاء يش االدب
املــرأة اجلســدي باعتبــاره يف نظرهــم مــن 
ــم  ــذا فه ــة , ل ــه الطبيع ــا ابدعت ــن م أحس
يذهبــون يف تصويــره كل مذهــب«)55( أما 
األديــب االســالمي فإنــه يصــور الطبيعة 
ــاوالً  ــبحانه حم ــة هلل س ــا خملوق باعتباره
إيقــاظ مشــاعر االيــان بقــدرة اهلل تعــاىل 
ــا  ــة ب ــذه الطبيع ــا يف ه ــة آثاره املتجلي
يكــون دافعــًا لقــوة هــذا االيــان وزيــادة 
عطائــه يف حيــاة االنســان واملجتمــع .  إذ 
ــل  ــن التأم ــالمي م ــب االس ــذ األدي يتخ
ــبياًل اىل  ــحرها س ــة وس ــال الطبيع يف مج
ــا  ــه، ك ــه وحب ــا وتقديس ــالل مبدعه اج
يتجــى ذلــك مــن قصيــدة للســيد حممــد 

ــا )56( :     ــول فيه ــل اهلل يق ــن فض حس

                     يابالدي وهـل ارى فيك إالّ        منظرًا يرتك العـقول حـيارى
مّثلت فـيـك روعة املبدع االعـلـى رؤى الفن روضًة معـطارا

حيـلـم احلـُب فـوقـها ويطـوف الـُحسـن فيها فيـسـكـر األزهـارا
والروابـي والزهـر بن ذراعـيها تناجـــي الصـباح واالطــيارا

ــة  ــات الوصفي ــذه االبي ــل يف ه إن املتأم
ــن  ــل اهلل«مم ــيد فض ــه أن الس ــح ل يتض
وأولعوابمشــاهدها  بالطبيعــة  احتفــوا 
ــق  ــان لتحّل ــه العن ــق حلواس ــد أن أطل بع

يف تلــك اآلفــاق الرحيبــة شــأن غــره من 
ــم ،  ــن تأثرهب ــن الذي ــعراء الوجداني الش
ــم  ــن لوحاهت ــف ع ــه ختتل إالّ أن أوصاف
يف انــه يتخطــى الوصــف املجــرد متيحــًا 
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ــه  ــع اهلل وال يفوت ــل يف صن ــه التأم لنفس
ــأن  ــارشة أو تلميحــًا ب ــا إمــا مب أن يذكرن
وراء مجــال الطبيعــة األّخــاذ مايشــهد 
 ، صنعــه  وإتقــان  اخلالــق  بوحدانيــة 
حاثــًا املتلقــي عــى التأمــل العميــق فيــا 
ــة  ــل مجالي ــن حل ــة م ــس اهلل الطبيع الب
ــع  ــاعر« )57(. واليق ــى املش ــتحوذ ع تس
ــاء  ــه ادب ــا يتومه ــاعره م ــه ومش يف حّس
ــة  ــع الطبيع ــراع م ــن ال ــة ، م اجلاهلي
ــي  ــدر وح ــة مص ــح الطبيع ــل تصب ، ب
لالديــب االســالمي » جتــيء انعكاســاهتا 

ــة .  ــه الفني يف اعال
ــن  ــة م ــن والطبيع ــن الف ــوم ب ــا يق وم
جدليــة انــا هــو لدفــع الفنــان كــي 
االدب  يــارس  أجيابيــًا فعــاالً  يكــون 
ــي  ــة الت ــق اجلالي ــن احلقائ ــف ع للكش
 ، عنهــا  الكشــف  يف  الطبيعــة  تتمنــع 
إالّ  االدب  يف  االبــداع  يكــون  ولــن 
ــه  ــره وحدس ــه وفك ــان حلس ــحذ الفن بش
بعــد صقــل وســائله . والجمــال هنــا 
ألن يقــال ان الفــن جيّمــل الطبيعــة أو 
ــائله  ــن بوس ــا الف ــة ، وان ــل الطبيع يكم
يركــز عــى جانــب أو أكثــر مــن جوانــب 
ــث  ــي بحي ــن املتلق ــه لع ــة وجيلي الطبيع
ترتكــز الرؤيــة البريــة او الفكريــة عليــه 
ــذه  ــب أو ه ــذا اجلان ــر ه ــر غ ــال يظه ف
اجلوانــب ونحــن حينئــذ النكــون عدلنــا 

يف الطبيعــة أو غرنــا فيهــا ألهنــا كــا 
أبدعهــا اخلالــق تعــاىل , وإنــا فقــط لفــت 
ــة  ــذه الناحي ــائله إىل ه ــر بوس ــن النظ الف
ــي  ــة الت ــب الطبيع ــن جوان ــك م أو لتل
ــب  ــذ األدي ــل«)58( إذ يتخ ــا عق الحيصيه
االســالمي مــن التأمــل يف مجــال الطبيعــة 
وســحرها ســبياًل اىل اجــالل مبدعهــا 
املســلم  وحبــه، ولألديــب  وتقديســه 
وتفــرد  خصوصيــة  املجــال  هــذا  يف 
بــن اآلداب العامليــة إذ انــه »يســتلهم 
ــة ،  ــذه الطبيع ــن ه ــة ع ــورة القرآني الص
ــا  ــه كله ــه بكائنات ــامل كل ــدو الع ــل » يب ب
ــه  ــتجيبًا لصانع ــاًل مس ــاًل متفاع متواص

ــيئته .  ــائرًا بمش س
   ويف هــذا غنــى للتجربــة الفنيــة واألدبية 
يســتنطق هبــا األديــب والفنــان ماحولــه 
ــه يف  ــف عن ــات ختتل ــه كائن ــى أن ، ال ع
ــبيهة   ــات ش ــي كائن ــل ه ــاس ، ب اإلحس
ــا  ــس ب ــوه - حت ــض الوج ــن بع ــه - م ل
حيــس وحتــرك بــا جبلــت عليــه وجبــل 
يســتطيع  وهبــذا  أيضــًا..  عليــه  هــو 
يف  ويركهــا  عليهــا  مهــه  يســقط  أن 
ــذا  ــد ه ــاعره »)59( ونج ــه ومش أحاسيس
لــدى  الطبيعــة  تصويــر  مــن  اللــون 
الشــاعر حممــود حســن اســاعيل حيــث 
ــة( )60( :  ــه )اهلل والطبيع ــول يف قصيدت يق
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رب سبحانك دومًا ياإهلي        نغمة ترسي بقلبي وشفاهـي                                    
كلا غّرد طر يف مخيلـة        وصفت للحب دنياه اجلميلة

وهتادى العطر يف الربـــوة من درب لـــدرب
عاشقًا يبحث يف البستان عن قــلـب وحـــب
ورأيـت الـحـــب ينسـاب دعاء من شـفـاهي
وغناء مــــن صفــــاء الروح جيري ..ياإهلي 

ــا يف رحــاب الطبيعــة   يقــف الشــاعر هن
ويّطلــع عــى مــا اودع فيهــا مــن عجائب 
ــن  ــتنتج م ــع ويس ــع الصن ــق وبدي اخلل
ــا  ــق فيه ــد والتواف ــة والقص ــار  احلكم آث
ــم  ــق العظي ــود اخلال ــى وج ــدل ع ــا ي م
ــه  ــا الي ــذي دع ــو ال ــل »ه ــذا الدلي . وه
ــى  ــرف ع ــام التع ــم يف مق ــرآن الكري الق
اهلل واالقــرار بوحدانيتــه .    وكان ســبيل 
القــرآن الكريــم فيهــا الدعــوة اىل النظــر 
يف ملكــوت الســاوات واالرض نظــر 

تدبــر وتفكــر ُيســلم الناظــر اىل االذعــان 
ــه  ــه وعظمت لقــدرة اهلل واالخبــات جلالل
الوجــود  عظمــة  مــن  يــرى  حيــث 
وروعتــه واتســاقه واحــكام نظامــه ، 
مــا يشــهد بجــالل اخلالــق وعظمتــه 
وقدرتــه«)61( . وهــذا التأمــل العميــق 
االصغــاء  اىل  كذلــك  الشــاعر  يقــود 
اخلفــّي  ومهســها  الطبيعــة  لــروح 
ــا  ــه ، ك ــًا جلالل ــا وتنزهي ــبيحًا خلالقه تس
ــاعيل يف  ــن اس ــود حس ــك حمم يصّورذل
قصيدتــه )اهلل والطريــق( فيقــول )62( : 

 كل حصاة يف الطـريق او مأت تنتظـر    
                                                             وكـل ذّرات األثـيـر أقـبلت تـكـّبــر

والريح من كل اجتاه أيقـظـت ربـابــهـا      
                                                            وأسبلت عى جبن افـقها أهـدابـهـا

واسرتسلت تعزف للسكون من صالهتا  
                                                                وتستعيد شجوها مهسًا علـى هلاهتـا

وتســـمع اجلبال مـن تسـبيـحهـا أنغـامـا    
                                                                مل تدركيف انحدرت من قلبها اهلاما



376

التوحـيد يف نظرية األدب االسالمي

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

ــًا  ــة كتاب ــاعر يف الطبيع ــرى الش ــا ي فهن
وكلاتــه  حروفــه  يف  يقــرأ  مفتوحــًا 
اآليــات الدالــة عــى وجــود اهلل وعظمتــه 
نظــرة  مــن  رؤيتــه  يف  ينطلــق  وهــو 
يف  بــأرسه  للكــون  الكريــم  القــرآن 
عمــق ارتباطــه باخلالــق عبــادة وتســبيحًا 
واذعانــًا لقدرتــه كــا يشــر اىل ذلــك 
تعــاىل  كقولــه  اآليــات  مــن  العديــد 
ــَاَواِت َواأْلَْرِض  السَّ يِف  )َســبََّح هللَِِّ َمــا 
وقولــه   .  )63( احْلَِكيــُم(  اْلَعِزيــُز  َوُهــَو 
ــَاَواِت َوَمــا  تعــاىل: )ُيَســبُِّح هللَِِّ َمــا يِف السَّ
ــُد()64(  ــُه احْلَْم ــُك َوَل ــُه امْلُْل يِف اأْلَْرِض َل
ــبُِّح  ٍء إاِلَّ ُيَس ــن يَشْ ــه تعــاىل:)َوإِن مِّ وقول
بَِحْمــَدِه َوَلـــِكن الَّ َتْفَقُهــوَن َتْســبِيَحُهْم(
نظــر  يف  الطبيعــة  وغرها.وتبــدو   )65(

شــاعر اســالمي آخــر هــو حكمــت 
صالــح ، وكأهنــا يف مســجد كبــر تــؤدي 
ــا  ــة ، ك ــا اإلهلي ــردد تراتيله ــا وت عبادهت
يقــول يف قصيــدة )املغــزى اإلهلــي( )66( :                

            ههنا رفةغصن ٍ
            ماج بالّلون... 

            مع الريح الذي حيمل ذكر اهلل 
            ومضًا ابديا...                                   

وكــا يقــول يف قصيــدة )هتــاف الفــرح( 
            : )67(

مسافٌر رسورنا يف سجدة الغصون 
                      أو يف ركوع الياسمن 

             أو يف تسابيح األراك 
             وبن وديان الرتاتيل اإلهلية 

وكقولــه أيضــًا مــن قصيدة)جتليــات( 
              :)68 (

             وأنا اسمع تسبيح السواقي 

وهكــذا يتأمــل هــذا الشــاعر االســالمي 
ــًا  ــاًل روحي ــه تأم ــن حول ــة م يف الطبيع
ــا  ــبيحها خلالقه ــا وتس ــس ذكره يتحس
ومهســاهتا  حركاهتــا  وعــال ، يف  جــل 

وألواهنــا وأشــكاهلا. 
واليغيــب عــن حــّس الفنــان واالديــب 
اجلانــب  هــذا  يتنــاول  أن  اإلســالمي 
ــدة  ــل والوح ــام املتكام ــالل النظ ــن خ م
الشــاملة جلميــع اجــزاء الكــون وجوانبــه 
بعيــدًا عــن التصــادم والفوىض , ملا رســخ 
وشــعوره  املســلم  األديــب  عقــل  يف 
مــن أن«الكــون كلــه يأبــى اخلــروج 
عــن تناســقه الدقيــق الــذي هــو صــورة 
مــن صــور العــدل و النظــام . فالفــوىض 
إحــدى عالمــات الظلــم والعصيــان 
والتمــرد املريــض , ومــن ثــم جيــب عــى 
االديــب املســلم أن يصــور يف نتاجــه 
مظاهــر الوحــدة بــن نظــام الكــون ومــا 
ــان,  ــاة االنس ــه حي ــون علي ــي أن تك ينبغ
أي ان هــذا االخــر ينبغــي أن ينظــم 
حياتــه وواقعــه تنظيــًا شــاماًل كيــال 



377

أ.م.د. عبد الكريم أمحد عاصي احملمود   
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

ــام  ــن النظ ــق وقوان ــنن اخلل ــف س خيال
العام«)69(احلاكــم للموجــودات الذي هو 
عــن وجودهــا وخلقهــا إذ »إننــا النقــول 
مــن هــو خالــق هــذه املوجــودات ؟ 
ــام  ــع النظ ــو واض ــن ه ــول : م ــم نق ث
؟  املوجــودات  هــذه  عــى  احلاكــم 
وكأن املوجــودات أوالً ُخلقــت ومــن 
ــس  ــر لي ــام . إن االم ــا نظ ــع هل ــم وض ث
كذلــك فإنــه ليــس هنــاك إالّ جْعــل 
ــفة .  ــح يف الفلس ــا يصطل ــى م ــد ع واح
فــإن إجيــاد تلــك املخلوقــات هــو عــن 
ــا  ــام هل ــع النظ ــا ووض ــام هل ــع النظ وض
هــو عــن خلقهــا »)70( وجيتهــد األديــب 
اإلســالمي يف الوصــول بتصوراتــه إىل 
ــة  ــه الكوني ــام ووحدت ــذا النظ ــق ه عم
ــي  ــد املتج ــدأ التوحي ــى مب ــة ع املؤسس
ــن  ــه يف الدي ــه ومقومات ــل خصائص بأكم

االســالمي احلنيــف. 
من التوحيد اىل األدب الوحدوي :

ــل  ــالم يمث ــد يف االس ــدأ التوحي    إن مب
عقيــدة اهليــة تامــة ال يغلــب فيهــا جانــب 
ــن  ــارض م ــمح بع ــب وال تس ــى جان ع
ــل  ــاهبة وال جتع ــرك واملش ــوارض ال ع
ــل  ــر ب ــّس وال يف الضم ــاًل يف احل هلل مثي
ــئ  ــه ش ــس كمثل ــى ولي ــل األع ــه املث ل
ــى كل  ــام ع ــالم األصن ــض االس »ويرف
ــز  ــل أو الرم ــاع التمثي ــن أوض ــع م وض

أو التقريــب . وهلل املثــل األعــى مــن 
ــاء  ــه األس ــاء ، ول ــال مجع ــات الك صف
احلســنى . فــال تغلــب فيــه صفــات القوة 
والقــدرة عــى صفــات الرمحــة واملحبــة ، 
وال تغلــب فيــه صفــات الرمحــة واملحبــة 
عــى صفــات القــوة والقــدرة . فهــو 
قــادر عــى كل شــئ وهــو عزيــز ذو 
ــم  ــان رحي ــك رمح ــو كذل ــام ، وه انتق
ــه كل  ــعت رمحت ــد وس ــم ق ــور رحي وغف
شــئ«)71( وأن مجيــع األشــياء حمتاجــة 
وبقائهــا  وجودهــا  يف  اليــه  ومفتقــرة 
ألنــه خالقهــا وموجدهــا وخمرجهــا مــن 
األشــياء  و«بقــاء  الوجــود  اىل  العــدم 
إىل  حمتــاج  الوجــود  يف  واســتمرارها 
املؤثــر يف كل آن،وليــس مثــل خالــق 
األشــياء معهــا كالبنــاء يقيــم اجلــدار 
بصنعــه، ثــم يســتغني اجلــدار عــن بانيــه، 
ــه، أو  ــي صانع ــوده وإن فن ــتمر وج ويس
ــه الكتــاب يف  ــاج إلي كمثــل الكاتــب حيت
ــة  ــه يف مرحل ــتغني عن ــم يس ــه، ث حدوث
بقائــه واســتمراره.   بــل مثــل خالــق 
األشــياء معهــا- وهلل املثــل االعــى - 
كتأثــر القــوة الكهربائيــة يف الضــوء. 
ــده  ــن مت ــد إال ح ــوء ال يوج ــإن الض ف
القــوة بتيارهــا، وال يــزال يفتقــر يف بقــاء 
كل  يف  القــوة  هــذه  مــدد  إىل  وجــوده 
حــن، فــإذا انفصــل ســلكه عــن مصــدر 
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القــوة يف حــن، انعــدم الضــوء يف ذلــك 
احلــن كأن مل يكــن. وهكــذا تســتمد 
األشــياء ومجيــع الكائنــات وجودهــا مــن 
مبدعهــا األول يف كل وقــت مــن أوقــات 
حدوثهــا وبقائهــا، وهــي مفتقــرة إىل 
مــدده يف كل حــن، ومتصلــة برمحتــه 
ــئ«)72(  ــعت كل ش ــي وس ــعة الت الواس
وهــذه احلقيقــة املشــرتكة بــن مجيــع 
وحدهتــا  اســاس  هــي  املوجــودات 
إىل  يقــود  الــذي  الشــامل  ونظامهــا 
معرفــة خالقهــا وتوحيــده , وهــو أســاس 
تصــور  اليــه  يســتند  مكــن  فلســفي 
ــان  ــون واالنس ــالمي للك ــب اإلس األدي
واحليــاة والطبيعــة واملجتمــع يف ارتباطها 
مجيعــًا ووحدهتــا وحركتهــا التطوريــة 
والوصــول  التكامــل  نحــو  الدائبــة 
اهلل  عبــادة  يف  القصــوى  غايتهــا  إىل 
وتوحيــده اخلالــص . وإن هــذا االســاس 
التوحيــدي لينعكــس عــى نظــر االديــب 
التــي  احليــاة  وحــدة  اىل  اإلســالمي 
ــذي  ــو ال ــاىل:) وه ــه تع ــا قول ــر اليه يش
ــن  ــدة( )73( وم ــس واح ــن نف ــأكم م انش
ــاط  ــة بارتب ــانية املتمثل ــدة االنس ــم وح ث
ــم دون  ــواء بخالقه ــّد س ــى ح ــر ع الب
والعمــل  بالتقــوى  إال  بينهــم  فــرق 
الصالــح كــا ينبــه اىل هــذا األصــل قولــه 
تعــاىل:) ياأهيــا النــاس انــا خلقناكــم مــن 

ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــل 
ــم  ــد اهلل أتقاك ــم عن ــوا إن أكرمك لتعارف
ــدي  ــاس التوحي ــك األس ــن ذل ( )74( وم
ــة  ــدة املعرف ــر اىل وح ــون النظ ــًا يك أيض
ــذا  ــل ه ــل ،«وينتق ــي والعق ــن الوح ب
النظــر مــن العالقــة بــن اهلل وعبــاده 
يف  انفســهم  العبــاد  بــن  العالقــة  إىل 
والسياســية  االجتاعيــة  انظمتهــم 
يف  ســواء  اهنــم  عــى  واالقتصاديــة 
احلقــوق والواجبــات إال مــا تقتضيــه 
ــة مــن خصوصيــات يف  العناويــن اجلانبي
ــاًل  ــه مثي ــد ل الوظائــف عــى نحــو مل نج
يف توجهــات االنظمــة البريــة ، كــا 
نالحــظ مــن روح العنريــة واالعتــداد 
ــرور  ــدم وروح الغ ــون وال ــس والل باجلن
ــاة  ــى حي ــى ع ــذي يطغ ــتكبار ال واالس

ــوم .  ــاء الي ــاء واألغني األقوي
وهــذه الوحــدة تــذوب معهــا القيــم 
ــة واملراتــب  ــة واللوني ــة واالقليمي القومي
يف  إالّ  واالقتصاديــة  االجتاعيــة 
والرعية.وهبــذا  االنســانية  حدودهــا 
يكــون للتوحيــد ثقافــة توحيديــة تتمثــل 
يف الرؤيــة للخالــق والكــون والعالقــات 
بــن النــاس يف جتانــس رائــع بــن اخلالــق 
ــن  ــهم وب ــق انفس ــن اخلل ــه ، وب وخلق
ــور  ــذا التص ــرة«)75( . وه ــا واآلخ الدني
االســالمي ملعنــى التوحيــد ينشــئ يف 
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العقــل والقلــب آثــارًا متفــردة ال ينشــئها 
ــاة  ــئ يف احلي ــه ينش ــا أن ــر ك ــور آخ تص
ــك .  ــار كذل ــذه اآلث ــل ه ــانية مث االنس
ــة  ــل حال ــب والعق ــئ يف القل ــه ينش »إن
معهــا  تتأرجــح  ال  االنضبــاط  مــن 
الصــور وال هتتــز معهــا القيــم وال يتميــع 
فالــذي  الســلوك  وال  التصــور  فيهــا 
يتصــور األلوهيــة عــى هــذا النحــو، 
كذلــك،  العبوديــة  حــدود  ويــدرك 
ــلوكه،  ــدد س ــا يتح ــه، ك ــدد اجتاه يتح
ــة:  ــط والدق ــه الضب ــى وج ــرف ع ويع
ــا  ــوده؟ وم ــة وج ــا غاي ــو؟ وم ــن ه م
ــة  ــدرك حقيق ــا ي ــلطاته؟ ك ــدود س ح
كل يشء يف هــذا الكــون، وحقيقــة القــوة 
الفاعلــة فيــه. ومــن ثــم يتصــور األشــياء  
ويتعامــل معهــا يف حــدود مضبوطــة، 
ال متيــع فيهــا وال تأرجــح. وانضبــاط 
طبيعــة  يف  انضباطــًا  ينشــئ  التصــور 
ــة  ــًا يف طبيع ــه، وانضباط ــل وموازين العق
ــنن  ــع س ــل م ــه. والتعام ــب وقيم القل
اهلل بعــد ذلــك والتلقــي عنهــا يزيــد هــذا 

االنضبــاط وحيكمــه ويقويــه. 
ــلم  ــن املس ــوازن ب ــن ن ــذا ح ــدرك ه ن
الواحــد  ربــه  مــع  يتعامــل  الــذي 
ــر  ــر املدب ــادر القاه ــرازق الق ــق ال اخلال
ــاب  ــن أصح ــره م ــن غ ــرف، وب املت
يتعامــل  مــن  ســواء   .. التصــورات 

مــع إهلــن متضاديــن: إلــه للخــر وإلــه 
ــه موجــود  للــر! ومــن يتعامــل مــع إل
ــل  ــن يتعام ــدم! وم ــالٌّ يف الع ــه ح ولكن
مــع إلــه ال يعنيــه مــن أمــره وال مــن أمــر 
ــع  ــل م ــن يتعام ــون يشء! وم ــذا الك ه
إلــه )املــادة( الــذي ال يســمع وال يبــر 
ــركام  ــر ال ــال! إىل آخ ــى ح ــت ع وال يثب
ــه  ــب من ــل أو القل ــتقر العق ــذي ال يس ال
عــى قــرار«)76( ومــن هــذا املنطلــق تــأيت 
ــة يف  ــالمي العقائدي ــة األدب االس وظيف
مقدمــة وظائفــه » ذلــك أنــه أدب ينبثــق 
ــون  ــة الك ــدة يف رؤي ــاق العقي ــن أع م
الــذي  األمــر  واملجتمــع،  واإلنســان 
ــارات  ــح مس ــوى تصحي ــد ق ــه أح جيعل
ــرة  ــن الفط ــرف ع ــن تنح ــانية ح اإلنس

وهــدى اهلل.
تقويــة  يف  الوظيفــة  هــذه  وتتمثــل 
العقيــدة،  ملعطيــات  اإلتبــاع  عنــر 
خمتلــف  عــر  ضوئهــا  يف  واإلبــداع 
عنــارص األدب —مــن خــالل وعــي 
ــي  ــداع. الت ــاع واإلب ــن اإلتب ــة ب العالق
تؤكــد عــى عــدم خمالفــة األطــر الكليــة 
يكــون  وأن  ومقاصدهــا،  للريعــة 
اإلبــداع متســقا مــع مصلحــة األمــة، فال 
إفســاد وال فســاد وال رضر وال رضار، 
حمققــا العــدل متفقــا مــع القســط ميــرسا 
للحــق، دافعــا إىل أداء الواجــب«)77( وإن 
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التوحيــد  ملعنــى  االســالمي  التصــور 
ينشــئ االســتقامة يف القلــب والعقــل  
ــة  ــن حقيق ــدرك م ــذي ي ــان ال »فاإلنس
عالقتــه  ومــن  صفاتــه  ومــن  ربــه 
ــك  ــوط( ال ش ــدر )املضب ــك الق ــه ذل ب
ــه  ــه وعقل ــه بقلب ــل مع ــتقيم يف التعام يس
واملســلم  يطيــش!  وال  يضطــرب  وال 
يعــرف مــن تصــوره لربــه، وعالقتــه بــه، 
مــا حيــب ربــه ومــا يكــره منــه، ويســتيقن 
أن ال ســبيل لــه إىل رضــاه إال اإليــان به، 
ومعرفتــه بصفاتــه، واالســتقامة عــى 
منهجــه وطريقــه. فهــو ال يمــت إليــه –
ســبحانه- ببنــوة وال قرابــة، وال يتقــرب 
ــده  ــفاعة، وال يعب ــذة وال ش ــه بتعوي إلي
إال بامتثــال أمــره وهنيــه. واتبــاع رشعــه 

وحكمــه.
ومــن شــأن هــذه املعرفــة أن تنشــئ 
ــتقامة  ــه. االس ــه وعقل ــتقامة يف قلب االس
واالســتقامة  التصــور.  باســتقامة 
باســتقامة الســلوك. ذلــك إىل الوضــوح 
ويف  التصــور  يف  واليــرس  والبســاطة 
مــدَرك  األمــر  وهــذا   )78( الســلوك« 
ــالمي  ــور اإلس ــن التص ــوازن ب ــن ي مل
القائــم عــى التوحيــد وبــن التصــورات 
األخــرى القائمــة عــى الــرك أو االحلاد 
والتعقيــد  بالغمــوض  تتســم  وكلهــا 
ألصحاهبــا  توحــي  وال  والتخليــط 

أو  التصــور  يف  اســتقامة  وال  بضبــط 
الســلوك ألهنــم ال يعلمــون مــن حقيقــة 
إهلهــم شــيئًا مســتيقنًا عــى االطــالق وما 
أبعدهــا عــّا يستشــعره القلــب والعقــل 
ــتقامة  ــن االس ــد م ــدة التوحي ــام عقي أم
هــذا  ومــن   . والوضــوح  والبســاطة 
األثــر ملعنــى التوحيــد يف عقــل األديــب 
األدب  وظيفــة  تــأيت  وقلبــه  املســلم 
ــال  ــه« أدب مج ــة إذ ان ــالمي اجلالي االس
منطلقــا ومنتهــى، إنــه قــراءة مجاليــة 
ظلهــا  يف  تتجــدد  واإلنســان  للكــون 
ــات  ــب منطلق ــر حس ــق واخل ــم احل قي
العقيــدة. إن القــراءة اجلالية عــر األدب 
اإلســالمي للكــون واإلنســان ال تقتــر 
عنــد حــدود الشــكل فيســقط األدب 
يف مســتنقع الشــكالنية أومبــدأ األدب 
اعتبــار  بــال  للفــن  الفــن  أو  لــالدب 
ــال  ــرأ يف اجل ــا تق ــان وإن ــم ولإلنس للقي
مضامــن قيــم احلــق واخلــر واملســؤولية 
والواجــب وااللتــزام بالعــدل واحلقيقــة، 
ــه  ــا يقدم ــالمي ب ــمو األدب اإلس فيس
مــن مجــال قيمــي أو قيــم مجاليــة تــؤدي 
ــار  ــن االختي ــق وحس ــوح الطري إىل وض
ومجــال الفعــل وســموالبناء الروحــي 
واملــادي«)79( وإن التصــور االســالمي 
جتمــع  »يكفــل  التوحيــد  ملفهــوم 
الشــخصية والطاقــة يف كيــان املســلم 
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التمــزق  وينفــي  واجلاعــة،  الفــرد 
تســببها  التــي  والتبــدد،  واالنفصــام 

األخــرى.. والتصــورات  العقائــد 
هــي  التــي   – اإلنســانية  فالكينونــة     
تواجــه  خلقتهــا-  أصــل  يف  وحــدة 
يف  معهــا  تتعامــل  واحــدة  ألوهيــة 
هــذه  مــع  تتعامــل  هلــا.  نشــاط  كل 
ــل  ــعورًا. وتتعام ــادًا وش ــة اعتق األلوهي
ــا  ــل معه ــًا. وتتعام ــادة واجتاه ــا عب معه
تريعــًا ونظامــًا.. وتتعامــل معهــا يف 
ــا واآلخــرة أيضــًا.. إهنــا ال تتــوزع  الدني
ــارص  ــة. أو بعن ــة خمتلف ــاد بآهل يف االعتق
خمتلفــة يف األلوهيــة الواحــدة! أو بقــوى 
ــه  ــوزة اإلل ــل يف ح ــا داخ ــة بعضه خمتلف
ــه! أو  ــاد ل ــه مض ــارج علي ــا خ وبعضه
بعوامــل خمتلفــة فيها مــا يقهر اإللــه ذاته، 
وليــس هلــا هــي قانــون يعــرف فيتفاهــم 
معــه! أو بقــوى )الطبيعــة( التــي ليس هلا 
كيــان حمــدد وال نامــوس مفهوم!وهي ال 
ــعور  ــاد والش ــه باالعتق ــوزع يف التوج تت
والعبــادة إىل جهــة. والتلقــي يف نظــام 
احليــاة الواقعيــة مــن جهــة أخــرى. 
ــد يف  ــدر واح ــن مص ــى م ــي تتلق ــا ه إن
ــدًا  ــًا واح ــع ناموس ــك، وتتب ــذا وذل ه
ــم  ــا حيك ــعور، ك ــر والش ــم الضم حيك
ال  نامــوس  والعمل..وهــو  احلركــة 
وحدهــا،  اإلنســانية  الكينونــة  حيكــم 

كذلــك..  كلــه  الكــون  حيكــم  إنــا 
فالكينونــة اإلنســانية حينــا تتعامــل مــع 
هــذا الكــون تتعامــل معــه يف ظــل هــذا 
النامــوس الواحــد، بــال تــوزع وال متــزق 

ــال. ــذا املج ــك يف ه كذل
ــة،  ــة هائل ــئ طاق ــع ينش ــذا التجم    وه
وهــذا  يشء.  وجههــا  يف  يقــف  ال 
بعــض أرسار اخلــوارق التــي أنشــأهتا 
ــخ  ــاة والتاري ــالمية يف احلي ــدة اإلس العقي
ــت  ــور انبثق ــذا التص ــن ه ــري. فم الب
ــت  ــي صنع ــدة. الت ــة املوح ــك الطاق تل
ــة يف  ــة املتجمع ــوارق .. الطاق ــذه اخل ه
ــات  ــع الطاق ــك م ــة كذل ــا، املتجمع ذاهت
الكونيــة املتصاحلــة معهــا، ألهنــا تتجمــع 
وإياهــا يف النامــوس الواحــد، املتجــه إىل 
األلوهيــة الواحــدة«)80( ومــن هــذا األثــر 
االســالمي  األدب  يقــوم  التوحيــدي 
ــر:  ــاملة لدوائ ــة الش ــه االجتاعي بوظيفت
واألمــة  والوطــن  واألرسة  االنســان 
ــوازن  ــات الت ــى درج ــامل و«إن ًارق والع
االجتاعــي تلــك التــي تنســجم يف هــذه 
ــات  ــن العالق ــى م ــد أدن ــر يف ح الدوائ
ــي  ــة الت ــم النبيل ــة والقي ــانية النبيل اإلنس
ــدا  ــة بعي ــة واألم ــان والعائل ــدم اإلنس خت
العنــري.  التعصــب  أشــكال  عــن 
وملــا كان األدب اإلســالمي ينطلــق مــن 
عقيــدة تقــوم عــى احــرتام اإلنســان 
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ومتجيــده مــادام ملتزمــا بالعــدل واحلــق 
واحلريــة واجلــال واملســئولية والتضامن، 
فإنــه يعــد أكثــر اآلداب اإلنســانية قــدرة 
االجتاعــي  البنــاء  يف  اإلســهام  عــى 
ــت  ــاين مادام ــي واإلنس ــي والقوم الوطن
الوطــن،  حتــرتم  كونيــة  منطلقاتــه 
ووطنيــة حتــرتم العــامل«)81( . وإن التصــور 
يف  ُينشــئ  التوحيــد  ملبــدأ  االســالمي 
ضمــر املســلم ويف حياتــه قضيــة حتريــر 
االنســان بــل ميــالد االنســان إذ »إن 
ــص  ــا بخصائ ــة وتفرده ــد األلوهي توح
اهلل  عــدا  مــا  واشــرتاك  األلوهيــة، 
ــة وجتردهــم مــن  ومــن عــداه يف العبودي
ــاه  ــذا معن ــة .. إن ه ــص األلوهي خصائ
ــع  ــاس الرائ ــى الن ــاه: أال يتلق ومقتض
ــم  ــا أهن ــن اهلل. ك ــم إال م ــور حياهت يف أم
ال يتوجهــون بالشــعائر إال هلل توحيــدًا 
للســلطان الــذي هــو أخــص خصائــص 
فيــه  اهلل  ينــازع  ال  والــذي  األلوهيــة. 
ــر..«  ــه إال كاف ــرتئ علي ــن، وال جي مؤم

 )82 (

هــذا  تؤكــد  القرآنيــة  والنصــوص     
املعنــى وحتــدده وجتــرده. بــا ال يــدع 
جمــاالً لشــك فيــه أو جــدال: )إن احلكــم 
ــك  ــاه. ذل ــدوا إال إّي ــر أال تعب إال هلل. أم
رشكاء  هلــم  )أم  القيــم(.)83(  الديــن 
ــأذن  ــا مل ي ــن م ــن الدي ــم م ــوا هل رشع

ــزل  ــا أن ــم ب ــن مل حيك ــه اهلل؟(.)84()وم ب
اهلل فأولئــك هــم الكافرون()85(.)فــال 
وربــك ال يؤمنــون حتــى حيكمــوك فيــا 
ــهم  ــدوا يف أنفس ــم ال جي ــم ث ــجر بينه ش
ــليًا(. ــلموا تس ــت ويس ــا قضي ــًا مم حرج
)86( »وال يفــرق التصــور اإلســالمي بــن 

ــه يف  ــي من ــعائر، والتلق ــه هلل بالش التوج
الرائــع ، ال يفــرق بينهــا بوصفهــا 
ــراده – ــد اهلل، وإف ــات توحي ــن مقتضي م
ســبحانه- باأللوهيــة. كــا أنــه ال يفــرق 
بينهــا يف أن احليــدة عــن أي منهــا ختــرج 
الــذي حييــد مــن اإليــان واإلســالم 
ــالمي هبــذا  ــور اإلس ــًا. . . والتص قطع
ــن  ــألة يعل ــذه املس ــم يف ه ــع احلاس القط
ــالد  ــن .. مي ــل يعل ــان( ب ــر اإلنس )حتري

اإلنســان..
ــن  ــاس م ــرج الن ــالن خي ــذا اإلع ــه هب إن
وحــده.  اهلل  عبــادة  إىل  العبــاد  عبــادة 
ــد  ــل ال يوج ــاه الكام ــان( بمعن )واإلنس
رقبتــه،  تتحــرر  يــوم  إال  األرض،  يف 
وتتحــرر حياتــه، مــن ســلطان العبــاد –
يف أيــة صــورة مــن الصــور- كــا يتحــرر 
ــلطان  ــذا الس ــن ه ــاده م ــره واعتق ضم

ــواء. س
واإلســالم –وحــده- بــرد أمــر التريــع 
الــذي  هــو  وحــده-  هلل  واحلاكميــة 
العبــاد  عبــادة  مــن  النــاس  خيــرج 
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يف  النــاس  إن  وحــده.  اهلل  عبــادة  إىل 
مجيــع األنظمــة التــي يتــوىل التريــع 
واحلاكميــة فيهــا البــر-يف صــورة مــن 
ــاد ..  ــة العب ــون يف عبودي ــور- يقع الص
ويف اإلســالم –وحــده- يتحــررون مــن 
هــذه العبوديــة للعبــاد بعبوديتهــم هلل 
ــان يف  ــر اإلنس ــو حتري ــذا ه ــده. وه وح
ــم-  ــن ث ــذا –م ــرة .. وه ــه الكب حقيقت
ــك ال  ــل ذل ــان.. فقب ــالد اإلنس ــو مي ه
اإلنســاين  وجــوده  لإلنســان  يكــون 
ــد«)87(  ــر، الوحي ــاه الكب ــل، بمعن الكام
ــر  ــدي تظه ــق التوحي ــذا املنطل ــن ه وم
ــة إذ  وظيفــة األدب االســالمي األخالقي
» إن االلتــزام يمثــل عمــق هــذه الوظيفــة 
ــلم  ــب املس ــالمي، فاألدي ــالدب اإلس ل
أديــب ملتــزم بالــرضورة، ملتــزم باحلــق، 
ــزم  ــب، ملت ــزم باحل ــدل، ملت ــزم بالع ملت
ملتــزم  بالتوحيــد،  ملتــزم  باملســاواة، 
حيكمــه  هــذا  كل  ويف  باإلخــالص... 
ولذلــك  والعمــل(  القــول  )وحــدة 
لــالدب  األخالقيــة  الوظيفــة  فــإن 
ــكان  ــورة بم ــن اخلط ــد م ــالمي تع اإلس
بحيــث تســاهم يف تنميــة حــس االلتــزام 
واالجتاعيــة  األخالقيــة  واملســؤولية 
واحلضاريــة عنــد اإلنســان املســلم، ذلك 
أن حامــل القيــم - باملنظور اإلســالمي-
ســوف يســأل ملــاذا وفيــا كتــب؟ وإىل أية 

ــدف؟ ــة هي غاي
إن األديــب املســلم ملتــزم بمنهج شــامل 
يف احليــاة، يعــر عنــه يف القــول والعمــل 
نفســه، ويف  مــع  وحدتــه  يف  ويتمثــل 
اندماجــه مــع أفــراد جمتمعــه وأي خلــل 
ــذي  ــار ال ــي االهني ــزام يعن ــذا االلت يف ه
ال يتســق مــع اإلســالم عقيــدة ورشيعــة 
مقارنــة  عقدنــا  ولــو  وحقيقــة«)88( 
ــور  ــزام األديب يف املنظ ــن االلت ــة ب رسيع
االســالمي وبــن غــره مــن رضوب 
االلتــزام يف اآلداب األخــرى التضــح 
لنــا مــا يتميــز بــه االلتــزام االســالمي من 
رحابــة وغنــى وتنــّوع وعفويــة وانفتــاح 
فــاذا »كان االلتــزام الشــيوعي هــو تبنــي 
الدفــاع عــن العــال والفالحــن وقضايــا 
الــراع الطبقــي ومــا شــاكل ذلــك مــن 
ــى  ــى ع ــي ال ختف ــة الت ــم الضيق املفاهي
باحــث والتــي غــدت رواســم متكــررة 
مملــة يف أدب هــؤالء القــوم ، واذا كان 
ضيقــًا  الوجــودي  االلتــزام  مفهــوم 
هــو اآلخــر مقصــورًا عــى الدفــاع عــن 
ــي  ــا يّدع ــره – ك ــان وحتري ــة االنس حري
الوجوديــون – مــن كل إرث وحتميلــه 
ال  عبثيــة  حيــاة  يف  العيــش  مســؤولية 
ــة  ــا وال الغاي ــا وال هنايته ــرف بدايته ُتع
ــق  ــك يف ضي ــر كذل ــا ، إذا كان األم منه
ــك  ــؤالء وأولئ ــد ه ــزام عن ــاق االلت آف
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األدب  يف  االلتــزام  فــإن   ، وغرهــم 
ــب .  ــع رحي ــالمي واس االس

ــكل  ــالمية ب ــدة االس ــزام العقي ــه الت إن
ــمول  ــة وش ــن عاملي ــه م ــوي علي ــا تنط م
للكــون  تصوراهتــا  عــن  وصــدور 
ــًا  ــس طبقي ــو لي ــاة ، فه ــان واحلي واالنس
قضايــا  عــى  حمبوســًا  وال  فئويــًا  وال 
ــه  ــان بعين ــاص وزم ــور خ ــة ومجه معين
. إنــه التــزام بقضايــا انســانية عامــة 
ــزام  ــود ، الت ــة واخلل ــة الديموم ــا صف هل
املجــّردة  أشــكاهلا  يف  واحلــق  اخلــر 
ــدا  ــا ُوج ــا حيث ــاع عنه ــة والدف املطلق
فيــه  والــراع   . وجــدا  مــن  وعنــد 
ــن  ــل ب ــة ب ــات اقتصادي ــن طبق ــس ب لي
ــل  ــق والباط ــن احل ــم ، ب ــدل والظل الع
. واخلــر واحلــق يتمثــالن فيــا أراده 
رشعــه  وفيــا  للعبــاد  العبــاد  خالــق 
بــارئ الكــون للكــون وفيــا ســنّه فاطــر 
احليــاة للحيــاة ، والباطــل مــا نكــب 

عــن ذلــك فاحتكــم اىل الطاغــوت »)89( 
العقائديــة   : األدب  وظائــف  وجتتمــع 
واألخالقيــة ،  واالجتاعيــة  واجلاليــة 
ــه  لــدى األديــب االســالمي املّتجــه بأدب
ــة  نحــو احلــق واخلــر واجلــال والفضيل
ــانية  ــب انس ــدع خياط ــي مب ــف فنّ يف تألي
االنســان وجوهــره االهلــي يف كل زمــان 
ــع  ــد م ــه للتوّح ــًا ب ــكان هاتف ويف كل م
نامــوس الوجــود الواحــد الصــادر عــن 
االلــه الواحــد ، متجــاوزًا مجيــع فــوارق 
والطبقــة  والعنــر  واللــون  اجلنــس 
الفــروق  مــن  وغرهــا  واالقليــم 
املصطنعــة ، بــل هيتــف بــه للتوّحــد مــع 
الكــون بــأرسه يف نظامه الشــامل وســره 
احلثيــث نحــو خالقــه الواحــد األحــد ، 
ــا  ــو يدعون ــال وه ــد إقب ــتمع اىل حمم لنس
ــوب  ــع القل ــد ومج ــم الفري ــذا النظ اىل ه
عــى احلــق واخلــر واحلــب ، يقــول )90( : 

آحادنــا                          فانظــروا مــا النظــُم يف أعدادنــا يف  اجلمــُع  مــا                        وانظــروا 
ــره ــوب الناف ــذي القل ــوا ه الثائــره                                            انظم الوجــوه  هــذي                       وامجعــوا 
البــددا                         املــؤوا األنفــَس خــرًا وهــدى هــذا  باحلــب                          وامجعــوا 
الدرنــا هــذا  باحلــب  الضَغنــا                         اغســلوا  هــذا  بالــوّد                                أطفئــوا 
النــوى                        مــا ُينــال احلــُب يومــًا باهلــوى أســباب  األهــواُء                            إنــا 
شــارده نفوســًا  احلــّق  واحــده                            جيمــع  طريقــًا  للحــّق                                     إن 
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ــوب ــع القل ــّق يف مج ــس إال احل نســتجيب                لي اليــه  احلــّق  ســوى                            مــا 
طريــق اخلــر  اىل  احلــق  رفيــق                                      ومــن  للخــر  احلــّق  إال                                               ليــس 
املســر احلــب  اىل  اخلــر  املصــر                                                 ومــن  اجلمــع  اىل  احلــّب                                    ومــن 
املبــن احلــق  هــو  احلــق  العاملــن                                     منبــع  كل  باحلــق  بــارٌئ 
عميــم                                    منبــع اخلــر هــو الــّر الرحيــم فيــٌض  خلقــه  يف                                 بــّره 
العــي هــواهلل  احلــب  وويل                             منبــع  للرايــا  مــوىل                                     هــو 

ُخلقــا مــن  يــا  املســلُم  خُلقــا                        أهيــا  فيــه  احلــّق                          ليكــوَن 
ــل ــبء الثقي ــاح بالع ــا ص ــْن ي وكيــل               اهنض اهلل  عــن  األرض  يف                  أنــت 
بيديــك                   قــد قــى اخلــاّلق باألمــر اليــك يومــًا  األرزاق                        قّســم 
البــالد هــذي  يف  باحلــق  ــاد                 ســّطرْن  ــن العب ــا ب ــدل م ــْن بالع                واحكم
العنــاء                    أنقــذ االنســان مــن هــذا الشــقاء هــذا  أرضنــا  مــن                      وأزل 
وصفــاء بحــّب  األرض  واخــاء                      امــأل  ووداٍد                               وســالم 
أرجائهــا يف  باحلــق  أفيائهــا                                                                   واحكمــن  يف  باألمــن                                                  وانعمــْن 
وســنا حقــًا  اآلفــاق  الدنــا                                وامــأل  آفــاق  باخلــر                              وامــألْن 

ومــن توحيــد القلــوب والصفــوف عــى 
احلــق واخلــر واحلــب يف اهلل ، اىل احلكــم 
ــة اهلل  ــاذ رشيع ــاد وإنف ــن العب ــدل ب بالع
يف خلقــه ، ويــأيت النــداء هنــا للمســلمن 
ديــن  أعبــاء  حتّملــوا  ممــن  خاصــة 
االســالم وهنضــوا باألمانــة الكــرى 

ــد أن  ــاس بع ــى الن ــهداء ع ــوا ش ليكون
رضــوا بــأن يكــون اهلل ورســوله عليهــم 
شــهيدين، فــال بــّد هلــم مــن أن حيكمــوا 
ــزل اهلل مــن رشع حمكــم وينــروا  ــا أن ب
 ، الدنيــا  أرجــاء  والعــدل يف  القســط 

ــال )91( :  ــد إقب ــول حمم يق

عــى  االســالمي  األدب  يقتــر  وال 
ــه  ــل ل ــدي ، ب ــه التوحي ــعر يف خطاب الش
جمــال واســع يف فنــون األدب النثــري 
ــة  ــة وقص ــالة ومقال ــة ورس ــن خطاب م
وروايــة ومرسحيــة وغرهــا ، ولدينــا 

انتــاج غزيــر ألعــالم األدب االســالمي 
ــب  ــل ُخط ــون مث ــذه الفن ــه يف ه وكّتاب
ــر  ــّي )ع( وكث ــام ع ــّي )ص( واالم النب
مــن اخلطبــاء املفّوهــن عــى امتــداد 
ــل  ــالمي احلاف ــا االس ــور يف تارخين العص
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والرافعــي  العقــاد  مقــاالت  ومثــل   ،
ــا  ــم يف عرن ــاوي وغره ــي الطنط وع
احلديــث ، ومثــل قصــص وروايــات 
ــد جــودة  ــد احلمي ــب الكيــالين وعب نجي
ــب  ــة قط ــدى وأمين ــت اهل ــحار وبن الس
وغرهــم ، ومثــل مرسحيــات عــي أمحــد 
ــن  ــد الرمح ــم وعب ــق احلكي ــر وتوفي باكث
يف  يســعنا  وال   ، وغرهــم  الرقــاوي 
نستشــهد  أن  املحــدود  البحــث  هــذا 
األدب  ركاب  يف  الســائرة  بالنصــوص 
الوحــدوي مــن كل هــذه الفنــون ولــكل 
هــؤالء األعــالم ، ولذلــك ســنقتر 
ــى  ــة ع ــا دالل ــم فيه ــة لبعضه ــى أمثل ع

ــواها. س
لرســول اهلل )ص( يف  فمــن خطبــة     
حجــة الــوداع نســمعه يقــول : )92( » 
اهيــا النــاس إن ربكــم واحــد وإن أباكــم 
واحــد كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب 
أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم وليــس لعــريب 
عــى عجمــي فضــل إال بالتقــوى اال هــل 
بلغــت اللهــم اشــهد« ومــن الواضــح أن 
ــدة  ــو اىل وح ــرم )ص( يدع ــي األك النب
املســلمن بــل وحــدة النــاس مجيعــًا 
حتــت رايــة التوحيــد التــي تبعدهــم عــن 
اذا مــا تربــت  االختــالف والفرقــة 
ــت  ــد وأدرك ــة التوحي ــم حقيق أرواحه
ولذلــك   ، البعيــدة  مراميــه  عقوهلــم 

حيــّذر املصطفــى )ص( أمتــه بــل النــاس 
املبــدأ  البعــد عــن هــذا  مجيعــًا مــن 
والكلمــة  الصــّف  لوحــدة  الضامــن 
فيقــول )ص( )93( :« فــال ترجُعــّن بعــدي 
كفــارا يــرضب بعضكــم رقــاب بعــض« 
فالكفــر بمبــدأ التوحيــد عاقبتــه الشــقاق 
التقاتــل  اىل  يصــل  الــذي  والتناحــر 

ــاء .  ــفك الدم وس
األدب  هــذا  عصــور  جتاوزنــا  واذا     
التوحيــدي اىل عرنــا احلديــث وفنونــه 
األدبيــة احلديثــة كفــّن القصــة مثــاًل 
ــد  ــواء التوحي ــوا ل ــًا رفع ــنجد كّتاب فس
اهلــدى  كبنــت  القصــي  أدهبــم  يف 
»وقــد  املعروفــة  االســالمية  الكاتبــة 
الرســالية،  املــرأة  بشــخصية  متيــزت 
ــذا  ــا، ل ــا يف جمتمعن ــا نصادفه ــي قل الت
ــه  ــا الفكــر اإلســالمي بــكل مبادئ وجدن
إن  قصصهــا.  يف  متجليــًا  وروحانيتــه 
ــذي يســيطر عــى  اهلاجــس األســايس ال
بنــت اهلــدى هــو بنــاء جمتمــع إســالمي، 
نقــاء  إىل  املســلم  باإلنســان  والعــودة 
ــدة  ــت بعي ــي بات ــه الت ــالم وفطرت اإلس
عــن متنــاول الكثريــن مــن أبنائــه، 
ــًا  ــا كان غافي ــظ م ــاول أن توق ــك حت لذل
ــادئ  ــة ومب ــم روحي ــن قي ــه م يف أعاق
إســالمية تنهــض بدنيــاه وتســعده يف 
اإلنســان  إىل  تتوجــه  وهــي  أخرتــه. 
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املســلم ســواء كان امــرأة أم رجــال، وإن 
بــدا لنــا أهنــا ختــص يف خطاهبــا القصي 
املــرأة املســلمة أكثــر مــن الرجــل، نظــرا 
التقاليــد  بــؤس  مــن  املــرأة  ملعانــاة 
ــي  ــتوردة، فه ــدة أو املس ــكار اجلام واألف
ــرتدي،  ــرأة امل ــع امل ــوض بواق ــد النه تري
وهــذا يعنــي النهــوض بــاألرسة وبالتــايل 
وال   )94( بــأرسه«  باملجتمــع  النهــوض 
أو  الفــردي  النهــوض  هــذا  يتحقــق 
بــاهلل  االيــان  بتعزيــز  إال  االجتاعــي 
الواحــد األحــد ودوام ذكــره عــن طريــق 
وليــس  ونواهيــه  بأوامــره  االلتــزام 
ــدى  ــت اهل ــول بن ــان ، تق ــرد اللس بمج
ــة تســدهيا املــرأة ولــو  :« فــكل يــد معون
ــة  ــت خالص ــن إذا كان ــا األقرب ألقربائه
ــة  ــبحانه، وكل لفت ــرا هلل س ــون ذك هلل تك
ــة  ــن دون أي ــاه اآلخري ــا جت ــة تبدهي طيب
غايــة دنيويــة تكــون ذكــرا هلل تعــاىل، 
وكل ســحابة ضيــق تتحملهــا بصــر، 
ــل  ــا ألج ــر فيه ــة تفك ــرة صاحل وكل فك
ــة  ــر، وأي نعم ــر، دون أي يشء آخ اخل
حتدثــت هبــا ال مباهيــة وال متعاليــة.. كل 
هــذه تكــون ذكــرا هلل تعــاىل« )95(وهكــذا 
ــح  ــل الصال ــاهلل بالعم ــان ب ــرتن االي يق
ويكــون دافعــا ملحبــة النــاس وخدمتهــم 
ــاره  ــع وازده ــعادة املجتم ــق س ــا حيق ب
عــى  أيضــًا  اهلــدى  بنــت  وتقــول   .

ــة  ــة روايتهــا )الفضيل لســان )نقــاء( بطل
تنتــر( كاشــفة عــن أســباب انحــراف 
عدّوهتــا )ســعاد( :«ولكنــي أرثــي حلــال 
ــباب  ــد أس ــكينة وأرى أن أح ــذه املس ه
انحرافهــا يعــود اىل املجتمــع املنحــرف ، 
واىل انعــدام القيــم االســالمية فيــه ، ولــو 
ــئت  ــل وأنش ــع فاض ــت يف جمتم ــا كان أهن
ــت  ــة وُهّذب ــالمية صحيح ــأة إس ــه نش في
هتذيبــًا روحيــًا حقيقيــًا ، ملــا وصلــْت اىل 
ــدم  ــد يق ــع الفاس ــدرك ، فاملجتم ــذا ال ه
ــاه  ــر ضحاي ــا وأكث ــن الضحاي ــرًا م كث
تأثــرًا  أعجــل  ألهنــّن  النســاء  مــن 
ــادت  ــد انق ــاًل فق ــادًا ، وفع ــهل انقي وأس
ــي  ــراء الت ــوان االغ ــكينة اىل أل ــذه املس ه
يضــج هبــا جمتمعنــا املتناقــض«)96( فــرأي 
الكاتبــة الشــهيدة هنــا أن خلــّو املجتمــع 
مــن القيــم االســالمية الضابطــة للضمر 
ــاد  ــؤدي اىل الفس ــاين ي ــلوك االنس والس
عــى  واجلنايــة  االنحــراف  وشــيوع 
ــر  ــذا يش ــة ، وه ــع قاطب ــراد املجتم أف
ــد  ــدأ التوحي ــن مب ــراف ع اىل أن االنح
فرديــة  وليســت  اجتاعيــة  مســؤولية 
فقــط . فالواجــب عــى املجتمــع بأكملــه 
أن يتعاضــد ويتوّحــد يف التــزام مبــدأ 
ــاة  ــاالت احلي ــه يف جم ــد وتطبيقات التوحي
ــة  ــة وحاكمي ــة وتريعي ــة مــن عبادي كاف
ــاده  ــع وابتع ــعادة املجتم ــل س ــا يكف ب
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ولدينــا   . واإلنحــالل  الفســاد  عــن 
شــواهد أخــرى كثــرة عــى هــذا املســار 
ــالمي  ــون األدب االس ــدي يف فن التوحي
املعــارص ، ال جمــال لذكرهــا هنــا ولذلــك 

ــة . ــن أمثل ــاه م ــا ذكرن ــي ب نكتف
   وهكــذا هيتــم األدب اإلســالمي بربــط 
االنســان بخالقــه بعــد تطهــر نفســه 
اجلاهليــة  التصــورات  ادران  كل  مــن 
وأوســاخ املعتقــدات الوضعيــة الفاســدة 
ــب  ــم مذاه ــا يف معظ ــد آثاره ــي نج الت
األدب الغــريب كالرومانســية التــي ُتســند 
األلوهيــة اىل االنســان مــن خــالل نظرهتا 
ــة يف  ــرى الوجودي ــن ت ــة ، يف ح احللولي
ــة  ــا خالي ــود أو تراه ــة الوج ــاة لعن احلي
اللــذات  بانتهــاب  مُتــأل  الغايــة  مــن 
ــة وكل  ــكارًا لأللوهي ــاة وإن ــًا للحي حتدي
ــة  ــواس اىل درج ــه احل ــل الي ــا ال تص م
ــر  ــا ينظ ــة ، بين ــرتدي يف درك احليواني ال
ــه  ــان بوصف ــالمي اىل االنس األدب االس
األرض  يف  اهلل  لــدن  مــن  مســتخلفًا 
ــا  ــؤدي دوره يف الدني ــه وي ــزاول مهمت ي
ــوان اهلل  ــى برض ــًا ليحظ ــة وعمران هداي
ــا  ــغ اذا قلن ــرة ،«وال نبال ــه يف اآلخ وثواب
إن االيــان بــاهلل اجــّل موضوعــات هــذا 
املؤمــن  فاالنســان   . وحمــاوره  األدب 
املتــوكل عــى اهلل تعــاىل , الخيشــى أي 
قــوة ارضيــة واليقبــل أي تبعيــة جاهليــة 

فهــو عزيــز مكــرم يعبــد اهلل وحــده ويتبع 
احكامــه واوامــره وجيتنــب نواهيــه . امــا 
االنســان الكافــر بــاهلل او الشــاك يف ايانــه 
ــعادة  ــادف س ــرًا واليص ــى خ ــال يلق ف
ــالح  ــد يف االص ــن جه ــذل م ــا ب , ومه
اخلارجــي – والنفــس حمطمــة فارغــة 
مــن االعتقــاد الصحيــح – فإنــه اليقــوى 
الفســاد  براثــن  مــن  التخلــص  عــى 

ــاع .  ــر والضي ــباب ال وأس
ــل  ــاىل جلي ــاهلل تع ــان ب ــور االي    فمح
ــلمن  ــاء املس ــد كل األدب ــب ان جيته جي
يف إبــرازه وتوضيــح معاملــه وجوانبــه 
ــس  ــره يف النف ــق اث ــان عم ــة وبي املختلف
ــان  ــاب االي ــل رح ــن تدخ ــة حب البري
والتقــوى »)97( واليعــّد هــذا املعتقــد 
قيــدًا هلــؤالء االدبــاء أو الزامــًا هلــم 
بموضــوع حمــدد » بــل إنــه بشــموله 
واســتيعابه لدقائــق احليــاة هيــيء أرضيــة 
صاحلــة لنمــو االدب وُينــيء عالقــات 
ــا  ــد منه ــد كل واح ــث يرف ــليمة بحي س
اآلخــر مــن دون ان يذيبــه أو يســخره 
» )98( ويتحقــق ذلــك حــن يسرتشــد 
ــد  ــة األدب اإلســالمي عن ــاء بنظري األدب

ــل .   ــكلها الكام ــا  بش تقنينه
اخلامتة:

مبــدأ  أن  البحــث  هــذا  مــن  ظهــر 
القاعــدة  هــو  االســالمي  التوحيــد 
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الــذي  املتــن  واألســاس  الكــرى 
ــه تصــور األديــب االســالمي  ُيبنــى علي
ــع ،  ــاة واملجتم ــان واحلي ــون واالنس للك
ــي  ــات الت ــع املوضوع ــإن مجي ــايل ف وبالت
ــدأ  ــة ملب ــب خاضع ــذا األدي ــا ه يعاجله
ألصــول  أصــاًل  باعتبــاره  التوحيــد 

 . وفروعهــا  االســالمية  العقيــدة 
   وظهــر كذلــك أن هــذا املبــدأ راســخ يف 
ــات  ــن الكائن ــره م ــان وغ ــرة االنس فط
ألســمى  األقــوى  الدافــع  وهــو 
املشــاعر االنســانية التــي حيفــل األديــب 
ــا  ــر عنه ــا والتعب ــالمي بتصويره االس
بمختلــف األشــكال واألســاليب الفنيــة 
ــة  ــة ومرسحي ــة ورواي ــعر وقص ــن ش م
ــر  ــا ، وال يقت ــة وغره ــة وخطب ومقال
األديــب االســالمي يف هــذه الفنــون 
عــى الدافــع الفطــري لعقيــدة التوحيــد 
ــة  ــق يف معرف ــن التعم ــه م ــّد ل ــل ال ب ، ب
أرسار هــذه العقيــدة وآثارهــا الوجوديــة 
 . مجيعــًا  الكائنــات  عــى  املنبســطة 
ــة  ــه العميق ــن معرفت ــب م ــرج األدي ليع
ــا  ــق منه ــة ينطل ــة توحيدي ــة كوني اىل رؤي
نتــاج أديب وحــدوي  تــذوب فيــه القيــم 
ــة واملراتــب  ــة واللوني ــة واالقليمي القومي
وينتقــل   ، واالقتصاديــة  االجتاعيــة 
النظــر اىل اجلانــب االنســاين بأرحــب 
ــو  ــه ، يف أدب يدع ــد آفاق ــاحاته وأبع س

ــاط  ــة بارتب ــانية املتمثل ــدة االنس اىل وح
ــم دون  ــواء بخالقه ــّد س ــى ح ــر ع الب
والعمــل  بالتقــوى  إال  بينهــم  فــرق 
الصالــح ، بعيــدًا عــّا نالحظــه مــن روح 
ــون  ــس والل ــداد باجلن ــة واالعت العنري
واالســتكبار  الغــرور  وروح  والــدم 
األقويــاء  حيــاة  عــى  يطغــى  الــذي 
اآلداب  وردًا عــى   . اليــوم  واألغنيــاء 
اجلاهليــة الرافضــة أليــة عالقــة بــن 
ــر  ــاع ظواه ــا إش ــوق مم ــق واملخل اخلال
مرضيــة اتلفــت مقومــات الشــخصية 
كنزعــة  الســلمية  فطرهتــا  وزعزعــت 
الــراع بــن االنســان والطبيعــة ونــر 
اخلــوف واالضطــراب والقلق وتشــجيع 
الظلــم واالســتبداد وحيوانيــة االنســان . 
   وأخــرًا أظهــر البحــث رضورة اهتــام 
التوحيــد  بعقيــدة  االســالمي  األدب 
ــد  ــه بع ــان بخالق ــط االنس ــة اىل رب اهلادف
تطهــر نفســه مــن كل ادران التصــورات 
اجلاهليــة وأوســاخ املعتقــدات الوضعيــة 
ــم  ــا يف معظ ــد آثاره ــي نج ــدة الت الفاس
ــتطيع  ــريب . وال يس ــب األدب الغ مذاه
هــذه  حتقيــق  االســالمي  األدب 
مبــدأ  بالتــزام  إال  الســامية  األهــداف 
التوحيــد املّتجــه هبــذا األدب نحــو احلــق 

ــة .  ــال والفضيل ــر واجل واخل
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اهلوامش:
)1( مرتى مطهّري , التوحيد/37

)2( سورة الروم , اآلية 30 
)3( الصدوق , التوحيد/322

)4( سورة األعراف , اآلية 172
)5( الصدوق ، التوحيد / 322

)6( ديوان كعب بن مالك / 255
)7( الزخمري ، ربيع األبرار 246/4

)8( ديوان حممد إقبال / 394
التصــور  مقومــات   ، قطــب  ســيد   )9(

83/ االســالمي 
)10( املصدر السابق / 84 
)11( املصدر السابق /99

)12( ديوان أيب العتاهية / 102
ــو  ــا ، نح ــت الباش ــن رأف ــد الرمح )13( د. عب

مذهــب اســالمي يف األدب والنقــد / 121
)14( املصدر السابق / 126

)15( سورة آل عمران , اآلية 83
)16( سورة احلديد , اآلية 1 
)17( سورة اجلمعة , اآلية 1

)18( سورة الرعد , اآلية 15 
)19( مطهّري , التوحيد /38 

)20( سورة طه , اآلية 50
)21( ديوان أيب العتاهية / 122   

ــن  ــوت م ــاعيل ، ص ــن اس ــود حس )22( حمم
123  / اهلل 

)23( سورة فّصلت , اآلية 11
)24( سورة االرساء , اآلية 44 

ــالمي  ــن االس ــج الف ــب ، منه ــد قط )25( حمم
176/

)26( حممد باقر الصدر ، رسالتنا /22 

)27( عمــر هبــاء الديــن االمــري ، قلــب ورب 
77/

)28( أمينة املريني ، سآتيك فردًا /22
الكونيــة  الرؤيــة   ، مطهــري  مرتــى   )29(

 30  / التوحيديــة 
)30( سآتيك فردًا /41

)31( سورة الفتح, اآلية 29
)32( الري شهري ، ميزان احلكمة 4 / 93

)33( رسالتنا /23-22
ــوعة  ــحود ، موس ــف الش ــن ناي ــي ب )34( ع

864 االســالمي/  الشــعر 
)35( حســن مكــي العامــي , بدايــة املعرفــة 

 115 /
)36( االمــام عــي )ع( ، هنــج البالغــة 1/ 

 16 -14
التصــور  خصائــص   ، قطــب  ســيد   )37(

197/ االســالمي 
)40( سورة البقرة , اآلية 45  

)39( سورة العنكبوت , اآلية 45 
اســالمي  أدب  نحــو   , فحــص  )38(هــاين 

113-112/ حقيقــي 
 8 الــكايف  أصــول  رشح   ، املازنــدراين   )41(

 216 /
)42( نحو ادب اسالمي حقيقي /119

)43( سورة االنبياء , اآلية 22
)44( بداية املعرفة / 113

)45( سورة املؤمنون , اآلية 91  
)46( د. زهــر حســن العامــي , املنهــج الواقعــي 

ــان / 91-89  ومنطق االي
)47( د.جاســم الفارس ، يف األدب االســالمي 

ــى والوظيفة /17 . املعن
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)48( صوت من اهلل / 89   
)49( يف األدب االســالمي . املعنــى والوظيفــة 

18/
)50( د. عبــد احلميــد بوزوينــة ، نظريــة األدب 

يف ضــوء اإلســالم 123/3-124 ، بتــرف 
األدب  يف   ، اهلاشــمي  عــادل  د.حممــد   )51(

ومواقــف /49 جتــارب   . االســالمي 
)52( يف األدب االسالمي . املعنى والوظيفة /3

)53( د. ســعد أبــو الرضــا ، األدب اإلســالمي 
. قضيــة وبنــاء /16 

)54( بداية املعرفة /54
)55( نظرية األدب يف ضوء اإلسالم 230/3

قصائــد   ، اهلل  فضــل  حســن  حممــد   )56(
153/ واحليــاة  لالســالم 

ــيد  ــح ، الس ــو صال ــل اب ــاعيل خلي )57( اس
حممــد حســن فضــل اهلل شــاعرًا /146 
)58( األدب اإلسالمي . قضية وبناء /19

)59( د.شــلتاغ عبــود ، املالمــح العامــة لنظريــة 
   89-88 االسالمي/  األدب 

األعــال   ، اســاعيل  حســن  حممــود   )60(
328-327  /  3 الكاملــة 

)61( د.عبــد العزيــز رشف ، االدب االســالمي 
ومواكــب النــور /117

)62( األعال الكاملة 3 / 318-317
)63( سورة احلديد ، اآلية 1  
)64( سورة التغابن ، اآلية 1 

)65( سورة االرساء ، اآلية 44 
)66( حكمت صالح ، الفرار اىل اهلل /54

)67( املصدر السابق /56
)68( املصدر السابق /5

)69( نظرية األدب يف ضوء اإلسالم 128/3 

)70( مطهّري , التوحيد /83 
)71( عباس حممود العقاد ، اهلل /109

ــان يف تفســر  ــي ، البي ــو القاســم اخلوئ )72( أب
ــرآن /87  الق

)73( سورة االنعام ، االية 98 
)74( سورة احلجرات ، االية 13

)75( د. شــلتاغ عبــود ، الثقافــة االســالمية بن 
التغريــب والتأصيــل /174-173 

)76( خصائص التصور االسالمي /201
)77( يف األدب االســالمي . املعنــى والوظيفــة 

30/
)78( خصائص التصور االسالمي /201

)79( يف األدب االســالمي . املعنــى والوظيفــة 
30/

)80( خصائص التصور االسالمي /203
)81( يف األدب االســالمي . املعنــى والوظيفــة 

ص31-30 
)82( خصائص التصوراالسالمي / 204 

)83( سورة يوسف ، اآلية40
)84( سورة الشورى ، اآلية 21

)85( سورة املائدة ، اآلية 44
)86( سورة النساء ، اآلية 65

)87( خصائص التصور االسالمي /204
)88( يف األدب االسالمي . املعنى والوظيفة /31

)89( وليــد ابراهيــم قصــاب ، مــن قضايــا 
 32-31 االســالمي/  األدب 

)90( ديوان حممد إقبال / 361
)91( املصدر السابق / 363

ــب  ــرة خط ــوت ، مجه ــي صف ــد زك )92( أمح
 157/1 العــرب 

)93( املصدر السابق 157/1  
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اهلــدى  بنــت   ، محــود  ماجــدة  د.   )94(
ومجاليــات القصــة ، املجمــع العاملــي للتقريــب 
ــدد31  ــب – الع ــالة التقري ــب ، رس ــن املذاه ب

197 ص 
القصصيــة  اهلــدى ، املجموعــة  )95( بنــت 

 55-54  /2 الكاملــة 
)96( املصدر السابق 223/1

اإلســالم  ضــوء  يف  األدب  نظريــة   )97(
 1 2 2 -1 2 1 /3

, مقدمــة لنظريــة  )98( د. عبدالباســط بــدر 
   46/ اإلســالمي  األدب 

املصادر واملراجع
1- القرآن الكريم ، كتاب اهلل العظيم .

2- األدب االســالمي . قضيــة وبنــاء , د. ســعد 
أبــو الرضــا , عــامل املعرفــة – جــدة 1983م .

3- األدب االســالمي ومواكــب النــور , د. عبــد 
العزيــز رشف , داراجليــل – بــروت 1993م .

ــن  ــود حس ــاعر حمم ــة للش ــال الكامل 4- األع
ــاب –  ــة للكت ــة العام ــة املري ــاعيل ، اهليئ اس

القاهــرة  2008م .
5- اهلل ، عبــاس حممــود العقــاد ، هنضــة مــر 

ــع ، د.ت ــر والتوزي ــة ةالن للطباع
6- بدايــة املعرفــة ، حســن مكــي العامــي , 
األمــرة للطباعــة والنــر – بــروت 2009م .
7- بنــت اهلــدى ومجاليــات القصــة ، د.ماجــدة 
محــود ، املجمــع العاملــي للتقريــب بــن املذاهب 

، رســالة التقريــب – العــدد31 .
8- البيــان يف تفســر القــرآن ، ابــو القاســم 
املوســوي اخلوئــي ،دار الزهــراء للطباعــة – 

1975م. بــروت 
ترمجــة   , مطهــّري  مرتــى   ، التوحيــد   -9

ــاء –  ــة البيض ــي ، دار املحج ــم اخلزرج ابراهي
. 2009م  بــروت 

10- التوحيــد ، الشــيخ الصــدوق ، حتقيــق 
ــر  ــة الن ــراين ، مؤسس ــيني الطه ــم احلس هاش

ــم 1430 هـــ.ق . ــالمي – ق االس
التغريــب  بــن  االســالمية  الثقافــة   -11
والتأصيــل , د. شــلتاغ عبــود , دار اهلــادي – 

2001م.  بــروت 
12- مجهــرة خطــب العــرب ، أمحــد زكــي 
ــي –  ــايب احللب ــى الب ــة مصطف ــوت ، مطبع صف

1923م. مــر 
ــيد  ــالمي ، س ــور االس ــص التص 13- خصائ

قطــب ، دار الــروق – القاهــرة 2002م .
14- ديــوان أيب العتاهيــة ، دار بــروت للطباعة 

ــروت 1986م . والنر – ب
دراســة   ، مالــك  بــن  كعــب  ديــوان   -15
وحتقيــق ســامي مكــي العــاين ، مطبعــة املعــارف 

. 1966م  بغــداد   –
ــد  ــيد عب ــداد س ــال ، اع ــد إقب ــوان حمم 16- دي
ــة –  ــر للطباع ــن كث ــوري ، دار اب ــد الغ املاج

دمشــق 2007م .
17- الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة ، مرتــى 
مطهــري ، ترمجــة حممــد عبــد املنعــم اخلاقــاين ، 
مطبعــة عالمــة طباطبائــي – طهــران 1989م .
عمــر  بــن  حممــود   ، األبــرار  ربيــع   -18
 ، مهنــا  األمــر  عبــد  حتقيــق   ، الزخمــري 
مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات – بــروت 

 . 1992م 
ــن  ــدر ، ضم ــر الص ــد باق ــالتنا ، حمم 19- رس
كتــاب ) االســالم يقــود احليــاة ، املدرســة 
ــة  ــق جلن ــداد وحتقي ــالتنا( ، اع ــالمية ، رس االس
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لالمــام  العاملــي  للمؤمتــر  التابعــة  التحقيــق 
قــم   – رشيعــت  الصــدر، مطبعــة  الشــهيد 

. هـــ.ق   1429
ــي  ــة املرين ــعر( ، أمين ــردًا )ش ــآتيك ف 20- س
، منشــورات حلقــة الفكــر املغــريب – فــاس 

. 2001م 
ــاعرا  ــل اهلل ش ــن فض ــد حس ــيد حمم 21- الس
، اســاعيل خليــل أبــو صالــح ، دار املــالك 

للطباعــة – بــروت 2003م .
22- رشح أصــول الــكايف ، مــوىل حممــد صالح 
ــدراين ، حتقيــق الســيد عــي عاشــور ، دار  املازن

إحيــاء الــرتاث العــريب – بــروت 2008م .
23- صــوت مــن اهلل )شــعر( ، حممــود حســن 

ــرة 1980م . ــروق – القاه ــاعيل ، دار ال اس
24- الفــرار اىل اهلل )شــعر( ، حكمــت صالــح ، 

مؤسســة الرســالة – بــروت 1986م .
ــف ،  ــالمي.جتارب ومواق 25- يف األدب االس
د.حممــد عــادل اهلاشــمي ، دار القلــم للطباعــة 

ــق 1987م.  – دمش
والوظيفــة  االســالمي.املعنى  األدب  يف   -26
للنــر  نــارشي  دار   ، الفــارس  د.جاســم   ،

. 2014م  األلكــرتوين 
ــاة ,حممــد حســن  ــد لالســالم واحلي 27- قصائ
للدراســات  اجلامعيــة  ,املؤسســة  اهلل  فضــل 

 . بــروت1984م  والنــر– 
ــن  ــاء الدي ــر هب ــعر( , عم ــب ورب )ش 28- قل

ــروت 1990م. ــم – ب ــري , دار القل األم
29- املجموعــة القصصيــة الكاملــة ، بنــت 
اهلــدى ، دار التعــارف للمطبوعــات – بــروت 

د.ت .  .
30- مقدمــة لنظريــة االدب االســالمي ، د. 

عبــد الباســط بــدر ، دار املنــارة – جــدة 1985م 
31- مقومــات التصــور االســالمي ، ســيد 
1997م . القاهــرة   – الــروق  قطــب ، دار 

32- املالمــح العامــة لنظرية األدب اإلســالمي 
دمشــق   – املعرفــة  دار   ، عبــود  شــلتاغ  ، د. 

1992م.
ــد  ــالمي ، د.ولي ــا األدب االس ــن قضاي 33- م
دمشــق   – الفكــر  دار   ، قصــاب  ابراهيــم 

. 2008م 
34- منهــج الفــن االســالمي , حممــد قطــب , دار 

ــروت .د.ت. الروق – ب
35- املنهــج الواقعــي ومنطــق االيــان ، د. 
زهــر حســن العامــي , دار التعــارف – بــروت 

. 1988م 
36- موســوعة الشــعر االســالمي ، مجعهــا 
ــبكة  ــحود ، ش ــف الش ــن ناي ــي ب ــا ع وأعده
مشــكاة االســالمية ، تاريــخ النــر 1429هـــ .
ــهري ،  ــري ش ــد ال ــة ، حمم ــزان احلكم 37- مي
حتقيــق دار احلديــث ، مطبعــة دار احلديــث – قم 

1416هـ.ق .
، هــاين  حقيقــي  اســالمي  أدب  نحــو   -38
 . 1986م  بــروت   – البالغــة  ، دار  فحــص 
39- نحــو مذهــب اســالمي يف األدب والنقــد 
, د. عبــد الرمحــن رأفــت الباشــا , دار األدب 

ــع 1998م . ــر والتوزي ــالمي للن االس
40- نظريــة األدب يف ضــوء االســالم , د. عبــد 
احلميــد بوزوينــة , دار البشــر – عــان / األردن 

1990م.
ــّي )ع( ، رشح  ــام ع ــة ، االم ــج البالغ 41- هن
ــروت  ــة – ب ــة للطباع ــده ، دار املعرف ــد عب حمم

. .د.ت 
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of this unification is unity and 
harmony in the psychological 
composition of the individual 
and in the social structure as 
well, and all of this becomes 
an aim of Islamic creativity as 
a form of worship.. Here, the 
effect of awareness and vision 
appears to achieve a state of unity 
and radiance in the spirit of the 
believer writer. When the Islamic 
writer opens his mind and heart to 
this elaborate existence, he must 
unite with him and integrate into 
his system and harmonize with 
his movement and his ultimate 
goal of worshiping and unifying 
God, as we witness that In his 
depiction of nature, for example, 
where he sees an open book that 
reads in his letters and words the 
verses indicating the existence 
and greatness of God, Likewise, 
in his depiction of man, life, and 
society in their association, unity, 
and continuous evolutionary 
movement towards integration 
and reaching their ultimate goal 
in the worship of God and pure 
unification. Hence the functions 
of Islamic literature: ideological, 

aesthetic, social, ethical and 
civilizational, all come within 
the framework of a sense of 
commitment and responsibility, 
and these functions meet in the 
literature of Islamic writer who is 
directed towards truth, goodness, 
beauty and virtue. Thus, Islamic 
literature is concerned with 
linking a person to his creator 
after purifying himself from all 
the prejudices of pre-Islamic 
perceptions and dirt of corrupt 
postural beliefs whose effects we 
find in most doctrines of Western 
literature such as romance, 
existentialism, Absurdism, and 
others.          
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The unification in Islamic literature theory
    Asst Prof. Dr. Abdul Karim Ahmed Assi Al Mahmoud

University of Kufa / College of Jurisprudence
 Department of Arabic Language

Research Summary
 The unification of God 
Almighty is a central axis in 
Islamic literature, around which 
all topics dealt with in this 
literature revolve around, and it 
is not surprising in this matter 
if we know that this literature 
is derived from the Islamic 
perception of the universe, man 
and life and that the basis of 
this perception is the doctrine 
of unification, which requires 
all creatures to be linked to its 
Creator Because it is poor and in 
need of God in every moment of 
its existence. This fact was rooted 
in the instinct of man and other 
Creatures, and was decided in the 
messages of the prophets from 
time immemorial, and that great 
truth included the unification of 
divinity and its specialization in 
God Almighty, as it included the 
unification of slavery for him 
alone without a partner.And when 

this belief is rooted in the soul of 
a person, it connects it with the 
reality of divinity with various 
feelings of love, dread, fear, 
greed, and hope, and connects 
between man, the universe 
and life with connections of 
sympathy, affection, and kinship, 
and connects him and his brother 
with a bond of living flowing 
love, and the Islamic literature 
is celebrated by depicting These 
lofty emotions that overflow the 
souls of believers in the doctrine 
of monotheism, the first of 
which is the Love affection for 
God Almighty, And this divine 
love of the Islamic writer turns 
into a monotheistic universal 
vision that does not convince 
perceptible phenomena but rather 
implements its light into the 
depths of existence. and starts 
from this vision a great human 
emotions that is celebrated in 
Islamic literature.The result 
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الدور االخالقي للتدريسي يف قياس اداء الطالب
 عند تطبيق نظام التعليم االلكرتوني

األستاذ املساعد الدكتور

عيل عبدالحسني التميمي / كلية الهنسة – جامعة الكوفة

اخلالصة: 
لتجربــة  مناقشــة  الورقــة  تتضمــن 
االلكــرتوين،  التعليــم  نظــام  تطبيــق 
ــروس  ــار فاي ــبب انتش ــد بس ــذي اعتم ال
العوامــل  واســتعراض   19 كوفيــد 
والضوابــط املعتمــدة يف هــذا النظــام 
ــة  ــى طريق ــا ع ــة عنه ــرات الناجت والتأث
ــارت  ــة.  اش ــتوى اداء الطلب ــاس مس قي
النتائــج إىل امهيــة ضبــط حضــور الطلبــة 
ــعر  ــة وان  يش ــارضات االلكرتوني للمح
بالتعليــم  االلتحــاق  عــن  املتخلــف 
االلكــرتوين بتبعــات ذلــك عــى التقويــم 
ــان  ــرى بي ــا ج ــه، ك ــل علي ــي حيص الت
تاثــر الطريقــة املعتمدة حلســاب الســعي 
بالتعليــم  املنتظمــن  لغــر  الســنوي 

االلكــرتوين عــى حتصيــل الطلبــة.
للبيانــات  االحصائــي  التحليــل  بــن 

حصــول زيــادة يف نســب نجــاح الطلبــة 
الســابقة  الســنوات  بنتائــج  مقارنــة 
ــق  ــرتوين وف ــم االلك ــق التعلي ــد تطبي عن
الضوابــط املعتمــدة . واثبتــت النتائــج ان 
ــدت  ــي اعتم ــر- الت ــة التقري ــر درج تاث
كجــزء مــن درجــة االمتحــان النهائــي- 
حســاب  طريقــة  لتاثــر  مقاربــا  كان 
نســب  زيــادة  يف  الســنوي  الســعي 
ــرتك  ــر املش ــن ان التاث ــا تب ــاح. ك النج
التــي  والظــروف  العوامــل  جلميــع 
التعليــم االلكــرتوين  رافقــت تطبيــق 
نتــج عنــه ارتفــاع نســبة النجــاح يف 
ــن 45% اىل %95،  ــي م ــان النهائ االمتح
ممــا يعنــي ختــرج عــدد معتــر مــن 
الطلبــة ودخوهلــم ســوق العمــل بــدون 
متتعهــم باملؤهــالت واملهــارات الالزمــة. 
ــة  ــة الطلب ــة رضورة مراقب ــت الورق وبين

aliam.altameemi@uokufa.edu.iq
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جــرى  كــا  االمتحانــات،  اداء  اثنــاء 
التأكيــد عــى  رضورة معاجلــة الظــروف 
التعليــم  تطبيــق  صاحبــت   التــي 
تضمــن  ضوابــط  وفــق  االلكــرتوين 
عــدم التاثــر املبــارش عــى مصلحــة 
ــية  ــة اهلندس ــمعة املهن ــى س ــع وع املجتم
وحســب متطلبــات اخالقيــات التعليــم 
العــايل وبنــود مدونــة اخالقيــات ممارســة 
املهنــة اهلندســية. واوضحــت الورقــة 
ــكادر  ــة لل ــات االخالقي ــك االلتزام كذل
ــات  ــة املعوق ــي ودوره يف معاجل التدري
املصاحبــة للتعليــم االلكــرتوين عــى وفق 
حلــول مقرتحــة هلــذا الغــرض. اشــارت 
اإلفــادة  امكانيــة  اىل  كذلــك  الورقــة 
مــن وســائل القيــاس املعتمــدة يف نظــام 
التقويــم البديــل واىل ختصيــص جــزء 
مــن درجــة االمتحانــات الختبــارات 
ــفوية  ــالت ش ــق مقاب ــن طري ــؤدى ع ت
تطبــق يف التعليــم االكــرتوين عــر تقنيــة 
 )videoconference( التناظــر املرئــي
للتمكــن مــن معاجلة تأثــر الــوزن الكبر 
الــذي يعطــى لالمتحــان النهائــي ضمــن 
ضــان  ورضورة   الطلبــة  أداء  قيــاس 
ــاس اداء  ــع درجــات قي ــوازن يف توزي الت

ــة. الطلب
متهيد  -1

 بعــد انتشــار فايــروس انفلونــزا كورونــا 

املســتجد )كوفيــد 19( وبلوغــه مرحلــة 
اجلائحــة كان لزامــا عــى املؤسســات 
التعليميــة اجيــاد حلــول بديلــة للطريقــة 
بالــدوام  الطلبــة  انتظــام  يف  املتبعــة 
ســالمة  عــى  وحفاضــا  احلضــوري. 
جــرب  التعليمــي  والــكادر  الطلبــة 
ــرتوين.  ــم االلك ــلوب التعلي ــق اس تطبي
صاحبــت هــذه التجربــة حاهلــا حــال اي 
جتربــة جديــدة جمموعــة مــن االجيابيــات 
ــوع  ــة املوض ــرا المهي ــلبيات. ونظ والس
فقــد ســعينا اىل اعــداد هــذه الورقــة 
ــب  ــض جوان ــا لبع ــن تقوي ــي تتضم الت
عــى  باالعتــاد  االلكــرتوين  التعليــم 
ــق  ــرة. تتعل ــات املتوف ــات واملعلوم البيان
الورقــة املقدمــة بآليــة تقويــم نتائــج 
ــط  ــا لضواب ــدى مراعاهت ــة وم اداء الطلب
العــايل  التعليــم  مهنــة  اخالقيــات 
ــة. ان  ــة اهلندس ــات مهن ــك اخالقي وكذل
ــتقراءات  ــل اس ــة يمث ــه الورق ــا تتضمن م
وفــق  املتوفــرة  للبيانــات  موضوعيــة 
اىل  للوصــول  ســعيا  علميــة،  اســس 
ــا  ــاد عليه ــن االعت ــة يمك ــج منطقي نتائ
يف اجيــاد احللــول لتصويــب التجربــة بــا 
حيقــق اهــداف التعليــم العــايل يف حتقيــق 
ونظــرا  واملجتمــع.  البلــد  مصلحــة 
للنتائــج الصادمــة التــي جــرى التوصــل 
الورقــة  هلــا، يؤمــل ان حتظــى هــذه 
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باالطــالع والتعزيــز مــن قبــل القيــادات 
ــرة  ــادة املثم ــوال اىل االف ــة وص االكاديمي

ــا. ــرد فيه ــا س مم
مقدمة  -2

ــن  ــع م ــات املجتم ــة احتياج ــد تلبي تع
اهــم  مــن  املختلفــة  التخصصــات 
االكاديميــة،  املؤسســات  واجبــات 
لذلــك تســعى مجيــع اجلهــات التعليميــة 
اخلطــط   واعــداد  اجلهــود  بــذل  اىل 
لتطويــر الرنامــج االكاديمــي بــا حيقــق 
تزويــد  يف  العــايل  التعليــم  اهــداف 
ــون  ــن يمتلك ــن مؤهل ــع بخرجي املجتم
املعلومــات الكافيــة واملهــارات املطلوبــة  
ــق  ــرج يف حتقي ــد التخ ــم بع الداء  دوره
ــة  ــورة صحيح ــع  بص ــات املجتم متطلب
ــل  ــوق العم ــة س ــة حاج ــؤه وتلبي وكف
لذلــك  املختلفــة.  التخصصــات  اىل 
التعليمــي  الرنامــج  اعتــاد  جــرى 
  Outcome( ــات ــى املخرج ــتند ع املس
ــعت  ــي س Based Education(  والت
اجلامعــات وكلياهتــا اىل تطبيقــه ]1[. من 
جانــب اخــر فــان مــدى امتــالك اخلريــج 
املطلوبــة  واملهــارات  للمعلومــات 
للخدمــة يف ســوق العمــل يعــد مــن 
النقــاط املهمــة التــي تعتمدهــا اجلهــات 
املتخصصــة يف منــح االعتــاد االكاديمــي 
 )Academic Accreditation(

امهيــة  يعــرف  واجلميــع   .  ]3،2[
االعتــاد االكاديمــي وخطــورة احلصــول 
ــج  ــات او الرام ــبة للمؤسس ــه بالنس علي
التصنيــف  فــان  كذلــك  التعليميــة. 
ــا  ــا بينه ــات في ــس اجلامع ــذي تتناف ال
ــه  ــة في ــب متقدم ــى مرات ــول ع للحص
ســوءا عــى  املســتوى املحــي او العاملــي 
ــارات  ــى امله ــه ع ــب من ــد يف جان يعتم
ــو اي  ــا خرجي ــي يمتلكه ــات الت واملعلوم

جامعــة جيــري تصنيفــه ]4،2[.
نتائــج  اثبتــت  هــل  هنــا  والســؤال 
االلكــرتوين  التعليــم  جتربــة  تطبيــق 
)التــي اعتمــدت خــالل العــام املــايض( 
ــق  ــن حتقي ــا م ــة ومتكنه ــة التجرب نجاع
حاجــة  لتلبيــة  الالزمــة   املتطلبــات 
املجتمــع والتوافــق مــع رشوط االعتــاد 
ــف  ــى التصني ــول ع ــي واحلص االكاديم
ــة تتعلــق بجانــب  املناســب. هــذه الورق
ــج  ــم نتائ ــر، فهــل كان تقوي ــم وخط مه
اداء اخلرجيــن موضوعيــا ؟.وهــل ان 
النتائــج كانــت تعــر عــن واقــع مســتوى 
الطلبــة ؟. وهــل كان باإلمــكان حصــول 
ــى  ــي ع ــع والذك ــد واملتاب ــب املج الطال
ان  يســتحقه ؟. وهــل  الــذي  التميــز 
ــة )اذا  ــات االلكرتوني ــي االمتحان خرجي
جــاز التعبــر( مؤهلــون اكاديميــا وهــل 
ــي  ــارات الت ــات وامله ــون املعلوم يمتلك
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يطلبهــا اللقــب املهنــي الــذي يمنحونه؟. 
ــي  ــة الت ــات االخالقي ــي االلتزام وماه
مراعاهتــا  التدريســين  مــن  يتطلــب 
ملعاجلــة االخفاقــات التــي صاحبــت 

ــة؟ ــذه التجرب ه
اهية التقويم  -3

ــا  ــا وثيق ــك ارتباط ــد ان هنال ــن املؤك م
بــن عنــارص حتقيــق االهــداف التعليميــة 
ــكل  ــم )ش ــس والتقوي ــة بالتدري املتمثل
1(، اذ ان كال منهــا يتفاعــل مــع االخــر 
تقويــم  امهيــة  وتتجــى  بــه.  ويتأثــر 
اداء الطلبــة جتليــا واقعيــا يف التقويــم 
ــة  ــة الراجع ــق التغذي ــن طري ــي ع البنائ
حــول  االمتحانــات  بعــد  للطلبــة 

ــد  ــي. وق ــي والتحصي ــتواهم العلم مس
اثبتــت الدراســات املســامهة الفاعلــة 
ــة الراجعــة يف رفــع معــدل األداء  للتغذي
األكاديمــي للطلبــة، وتعزيــز الــروح 
ــم،  ــة التعل ــيط عملي ــم وتنش ــة هل املعنوي
فضــال عــن تصحيــح  املفاهيــم اخلاطئــة 
ــة ]5،6[.  ــدى الطلب والتعلــم اخلاطــئ ل
يضــاف اىل ذلــك دور التقويــم يف حتديــد 
ــج  ــث للرام ــر والتحدي ــط التطوي خط
اجلهــات  مــن  املطلــوب  التعليميــة 
االكاديميــة وضعهــا عــى ضــوء احلقائــق 

ــم.   ــج التقوي ــن نتائ ــتخلصة م املس

شكل )1( عالقة التقويم بالتدريس واالهداف التعليمية
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مــن جانــب اخــر يكتســب التقويــم 
ــدى  ــة ل ــة خاص ــة واعتباري ــة معنوي امهي
ــال  ــم. فض ــن وعوائله ــة واخلرجي الطلب
ــرارات  ــن الق ــرا م ــان كث ــك ف ــن ذل ع
ــار ومنهــا  تعتمــد عــى القيــاس واالختب
مــا يتعلــق باختيــار التخصصــات يف 
ــول  ــة او القب ــية الالحق ــل الدراس املراح
حصــول  او  العليــا  الدراســات  يف 
وكذلــك  الوظائــف  عــى  اخلرجيــن 
باإلرشــاد  املتعلقــة   والقــرارات 
والتوجيــه. مــن جانــب اخــر  قــد تكــون 
ــر  ــالب اك ــبة للط ــم بالنس ــة التقوي امهي
الطــالب  ان  اذ  التعليــم،  أمهيــة  مــن 
التعليــم  مؤثــرات  معاجلــة  يمكنهــم 
الضعيــف ولكــن ال يمكنهــم التخلــص 
ــم  ــيئ ألهن ــم الس ــرات التقوي ــن مؤث م

بالنهايــة يريــدون التخــرج ]7[.
مجيــع  تشــتمل  أن  جيــب  لذلــك    
ــة  ــية يف األقســام العلمي ــج الدراس الرام
والكليــات عــى آليــات مناســبة وكفــؤة 
لقيــاس نواتــج التعلــم خــالل الرنامــج 
وبعــد االنتهــاء منــه، وبموجب األســس 
املعايــر  حتددهــا  التــي  والضوابــط 
تضمــن  وجيــب  والعامليــة.   الوطنيــة 
املتــوازن  التمثيــل  التقويــم   اســاليب 
املنهــج  حمتويــات  لــكل  والعــادل 
واملخرجــات التعليميــة وان تتــالءم مــع 

التطــورات احلديثــة يف النظــام التعليمــي 
وان تؤمــن حتقيــق املؤهــالت الــالزم 
توفرهــا لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل. 
كــا ينبغــي ان تراعــي انظمــة تقويــم 
ــة املعتمــدة الظــروف النفســية  اداء الطلب
ــن  ــوف م ــق واخل ــم القل ــة وجتنبه للطلب
الفشــل. كــا جيــب ان هتــدف اىل قيــاس 
ــوم  ــاب العل ــن اكتس ــب م ــن الطال متك
واملعــارف واملهــارات عــن طريــق اعتاد 
اختبــارات ووســائل تقويــم حتقــق ذلــك 
اهلــدف ، وان تســاعد عــى الكشــف 
ــم  ــرتض تعل ــي تع ــات الت ــن الصعوب ع
الطلبــة ومعاجلتهــا باألســاليب الرتبويــة 

الصحيحــة.
يتفــق املتخصصــون يف جمــال التقويــم 
والقيــاس عــى ان رفــع مســتوى جــودة 
التعلــم،  ونواتــج  خمرجــات  قيــاس 
مناســبة  اســاليب  اســتخدام  يتطلــب 
ــب ان  ــة وجي ــداف التعليمي ــاس األه لقي
تتصــف هــذه االســاليب بالشــمولية، 
واملوضوعيــة  والثبــات،  واملصداقيــة، 
وأن تكــون ســهلة التطبيــق والتصحيــح 
ــم  ــوع يف أدوات التقوي ــق التن ــع حتقي م

 .]9،8[ واالختبــارات 
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3-1 انظمة تقويم اداء الطلبة ]9،6،5[
التعليمــي  النظــام  ان  املعــروف   مــن 
ــا :- ــدارس منه ــدة م ــى ع ــتمل ع يش
1- املدرســة الســلوكية التــي تؤكــد عــى 
أن يكــون للدارســن أهــداف حمــددة 
و مرتبطــة بســلوك قابــل للمالحظــة 

ــاس. والقي
عــى  وتؤكــد  املعرفيــة   املدرســة   -2
ــى  ــم وع ــل املتعل ــل عق ــرى داخ ــا جي م
العوامــل املتداخلــة التــي تؤثــر عــى 

ســلوكه.
ــى  ــد ع ــي تؤك ــة الت ــة البنائي  3- املدرس
بنــاء املتعلــم ملعرفتــه وتوظيفهــا ممــا 
  meaningful  ــى ــه ذا معن ــل تعلم جيع
ويتطلــب ان جيــري تقويــم نواتــج التعلم 
كل  تالئــم  قيــاس  اليــات  بموجــب 
مدرســة مــن مــدارس النظــام التعليمــي، 
وقــد جتــرى اختبــارات التقويــم  لقيــاس 
اثنــاء الفصــول  الطالــب  اداء   تطــور 
ــا  ــارات أيض ــرى االختب ــية، وجت الدراس
ــك  ــا ان هنال ــج. ك ــة الرنام ــد هناي بع
نــوع اخــر مــن االختبــارات املهنيــة 
التــي جتــرى  بالتنســيق مــع اهليئــات 
العلميــة واملهنيــة املتخصصــة. فضــال 
ــة التــي متنــح  عــن الشــهادات االحرتافي
وفــق ضوابــط  املهــن عــى  ملــاريس 
حتددهــا اجلهــات املعنيــة بذلــك. وقد مر 

تقويــم الطلبــة وقيــاس اداءهــم بمراحــل 
ــم التقليــدي  ــداء مــن  التقوي متعــددة ابت
ــن  ــا مب ــل، وك ــم البدي ــاء بالتقوي وانته

ــا:-   الحق
عــى  )املعتمــد  التقليــدي  التقويــم  ا. 

االختبــارات(
االختبــارات  عــى  يعتمــد  الــذي 
ــي  ــة الت ــة  التقليدي ــة التحريري التحصيلي
تتضمــن تقديــم املعلومــات فقــط وليــس 
املعلومــات،  هبــذه  املرتبطــة  املفاهيــم 
ــام  ــذا النظ ــان ه ــح  ف ــو واض ــا ه وك
املدرســة  خمرجــات  لتقويــم  يصلــح  
ــم فقــط، وال يمكــن  الســلوكية يف التعلي
ــة  ــتن املعرفي ــل املدرس ــن قب ــاده م اعت
لتحقيــق  مالئمتــه  لعــدم  والبنائيــة 

متطلبــات هاتــن املدرســتن.
ــم مل  ــاليب التعلي ــور اس ــتمرار تط وباس
تســتطع األنــاط التقليديــة املتبعــة لتقييم 
التطــور،  هــذا  مواكبــة  مــن  الطلبــة 
ــوء اىل  ــة إىل اللج ــرزت احلاج ــك ب لذل
اســاليب جديــدة لتقويــم االداء, وقــد 
ظهــرت اجتاهــات حديثــة  يف املجــال 
الرتبــوي لغــرض التخفيــف مــن ســطوة 
التقليديــة ، ومنهــا  مــا  االمتحانــات 
يســمى بنظــام أعــال الســنة او )التقويــم 

ــتمر(. املس
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ب. التقويم املستمر 
يعتمــد هــذا النظــام عــى تقويــم حتصيــل 
الطلبــة بشــكل مســتمر طيلــة العــام 
ــه املختلفــة  ــق ادوات الــدرايس، عــن طري
 ، الواجبــات   ، املالحظــة  املتضمنــة، 
املشــاركة ، التدريبــات، واالختبــارات 
خــالل  مــن  التقويــم  جيــري  وقــد 
والواجبــات  الطلبــة  مروعــات 
ــم  ــى أعاهل ــتمل ع ــي تش ــطة الت واالنش
الســنوية مــن أبحــاث وتقاريــر وجمــالت 
وخرائــط و أعــال إبداعيــه وغرهــا.
ان مــا يميــز هــذا النظــام  لتقويــم الطلبــة 
ــة  ــارات تطبيقي ــاس مه ــة قي ــو امكاني ه
أكثــر، وحتقيــق أهــداف تعليميــة متنوعــة 
ــم  ــك فالتقوي ــن ذل ــال ع ــاملة. فض وش
ــة  ــى الطلب ــرا ع ــل تأث ــد أق ــتمر يع املس
مــن ناحيــة القلــق كــا نــه جيعــل الطالب 
ــل  ــد العم ــم. ويع ــة التعل ــورا لعملي حم
ــواع األنشــطة  مــع اإلقــران مــن أهــم أن
املقدمــة للطلبــة ضمــن التقويــم املســتمر 
ــارات  ــب بمه ــزود الطال ــه ي ــك ألن وذل
عــن  فضــال  الــرأي  وإبــداء  القيــادة 

ــتمرار. ــم باس ــى التعل ــجيعه ع تش
للتقويــم  مفاهيــم   ثــالث  وهنــاك 

-: يف  تتجــى  املســتمر 

Assess�  : احلقيقــي  التقويــم   -1
Real  ment

ــالب يف  ــاركة الط ــه مش ــد ب ــذي يقص ال
 Real-world مهــات واقعيــة حقيقيــة
 tasks & Scenario-based
واســتخدام    solving   problem
 Multiple  ــددة ــية متع ــل تدريس مداخ
approaches. ا مجــع الشــواهد حــول 
تعلــم الطالــب ونمــوه يف ســياق حقيقــي 

ــواهد  ــك الش ــق تل وتوثي
 Performance األداء   تقويــم   -2

Assessment
أداء  الطالــب  مــن  يطلــب  والــذي 
مهمــة حقيقيــة ككتابــة مقــال، او إعــداد 

إجــراء جتربة..الــخ. او  مــروع، 
 Alternative  التقويــم البديــل  -3

    Assessment
اذ  املقننــة،  لالختبــارات  وهوالبديــل 
ــف  ــى توظي ــام ع ــذا النظ ــد ه ال يعتم
التقليديــة  التحصيليــة  االختبــارات 
فقــط  املجيــب  مــن  تتطلــب  التــي 
الذاكــرة  مــن  املعلومــات  اســتدعاء 
ــري  ــل جي ــتها  ب ــه دراس ــبق ل ــي س الت
ــى األداء   ــاد ع ــب باالعت ــم الطال تقوي
Performance assessments-((
based(( وعــى أشــكال أخــرى والتــي 
وال  طبيعتهــا،  يف  بنائيــة  تكــون  قــد 
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ينظــر إىل الطــالب عــى أهنــم ســجالت 
للمعلومــات, ولكنهــم صانعــن هلــا. 
 Learners are creators of((
 their own unique knowledge
النظــام  يعتمــد  وقــد   .))structure
ــارات االداء  ــى اختب ــم ع ــل للتقوي البدي
كأحــد اإلجــراءات ملعرفــة مــدى تقــدم 
اختبــارات  تكــون  وقــد  الطــالب، 

حتصيليــة أو اختبــارات تطبيقيــة، ولكنهــا 
ال تعــدو كوهنــا عنــر واحــد فقــط مــن 
عنــارص التقويــم. يتبــن ممــا ورد انفــا أن 
نظــام التقييــم البديــل هــو أكثــر عموميــة 
وحتقيقــا ملتطلبــات التقويــم املســتمر مــن 
نظامــي تقييــم األداء والتقييــم احلقيقــي. 
بــل انــه يضــم داخلــه خصائــص هذيــن 

النظامــن الحــظ شــكل )2(. 
شكل )2( العالقة بن انظمة التقويم املختلفة

ــدي  ــام التقلي ــن النظ ــزه ع ــدة متي ــص عدي ــل بخصائ ــم البدي ــام التقوي ــع نظ ويتمت
ــدول )1(. ــن يف اجل ــا مب وك

جدول )1( مقارنة بن مميزات نظام التقويم البديل والنظام التقليدي للتقويم)(
التقويم التقليديالتقويم البديلم

1
يأخذ شكل مهام حقيقية مطلوب من الطالب 

إنجازها أو أدائها

يأخــذ شــكل اختبــار تحصيــيل أســئلته كتابيــة ـ قــد 

ــوب مــن  ــب ـ مطل ــة بواقــع الطال ال تكــون لهــا صل

ــة صحيحــة أو  ــار إجاب ــا باختي ــة عنه الطــالب اإلجاب

ــة جمــل قصــرية  ــارة أو كتاب ــة عب تكمل

2
معارفهــم  تطبيــق  الطــالب  مــن  تتطلــب 

املهمــة إلنجــاز  ودمجهــا  ومهاراتهــم 

تتطلــب مــن الطــالب تذكــر معلومــات ســبق لهــم 

دراســتها
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3

ــا ألداء  ــري العلي ــارات التفك ــالب مه ــف الط يوظ

ــم،  ــل، التقيي ــق، التحلي ــارات، التطبي ــة )مه املهم

ــب( الرتكي

يوظــف الطــالب عــادة مهــارات التفكــري الدنيــا 

االســتيعاب(. التذكــر،  املهمة)مهــارات  إلنجــاز 

4
يســتغرق إنجــاز املهمــة وقتــاً طويــالً نســبياً ميتــد 

لعــدة ســاعات أو عــدة أيــام.

تســتغرق اإلجابــة عــن االختبــارات التحصيليــة وقتــاً 

ــة  ــة إىل 120 دقيق ــني 15 دقيق ــا ب ــبياً )م ــرياً نس قص

عــادة(.

5
ميكــن أن يتعــاون مجموعــة مــن الطــالب يف 

إنجــاز املهمــة.
إجابة الطالب عىل االختبار التحصييل فردية 

6
يتــم تقديــر أداء الطــالب يف املهــام اعتــامداً عــىل 

قواعــد )موازين(تقديــر.

يقــدر أداء الطالــب يف االختبــار بالدرجــة )العالمــة( التــي 

حصــل عليهــا بنــاًء عــىل صحــة إجابتــه عــن األســئلة.

7

ــارات  ــم الطــالب بعــدة أســاليب: اختب ــم تقيي يت

الطــالب  اإلنجــاز، مرشوعــات  حقائــب  األداء، 

ــخ. إل

يقتــرص تقييــم الطــالب عــادة عــىل االختبــارات 

الكتابيــة  التحصيليــة 

4-قياس اداء الطلبة
ــي   ــب النهائ ــم اداء الطال ــن تقوي يتضم
بوجــب التعليــات النافــذة يف اجلامعــات 

ــارص: ــة عن ــة ثالث العراقي
•االول: حضــور املحــارضات وعــدم 
جتــاوز احلــد االعــى املســموح بالغيابات 
)اذ ان نظــام الدراســة املتبــع حضــوري(
خــالل  الطالــب  نشــاط  •الثــاين: 
عنــه  واملعــر  الدراســين  الفصلــن 

الســنوي. بالســعي 
•الثالــث: حتصيــل الطالــب يف االمتحان 

لنهائي. ا
 وختتلــف اجلهات االكاديميــة يف االوزان 
التــي تعطــى لــكل عنــر مــن العنــارص 
الثالثــة املذكــورة انفــا. ولغــرض معرفــة 
تأثــر تطبيــق جتربــة التعليــم االلكــرتوين 

ــة  ــيتم دراس ــة س ــاس اداء الطلب ــى قي ع
كل مــن تلــك العنــارص.

أ-موقف حضور املحاضات
ــم  ــاط تقوي ــات اىل ارتب ــارت التعلي اش
اداء الطلبــة بمتابعــة تواصــل الطلبــة مــع 
ــم  ــة تقديمه ــة ومتابع ــج التعليمي الرام
التقاريــر وحــل الواجبــات الدوريــة وان 
يكــون التقويــم مرتبطــا بحجم املشــاركة 
ــل  ــرى التعام ــد ج ــال فق ــة ح ــى اي .وع
التواصــل ومل  يشــارك يف  مل  مــن  مــع 
يتفاعــل مــع التعليــم االلكــرتوين خــالل 
فصــي الســنة الدراســية بطريقــة خمتلفــة، 
ــايل  ــم الع ــاب وزارة التعلي ــن كت اذ تضم
البحــث  دائــرة  العلمــي/  والبحــث 
والتطويــر ذي العــدد ت م 3/ 2308 
الــوزارة  تعليــات   2020/5/24 يف 
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العليــا هبــذا اخلصــوص  للدراســات 
والتــي افــادت بــان تكــون درجــات 
الســعي لــكل فصــل درايس بــا ال يقــل 
ــعي  ــددة للس ــة املح ــف الدرج ــن نص ع
ــن  ــن مل يتس ــم م ــة، وبضمنه ــة كاف للطلب
االلكــرتوين  بالتعليــم  االشــرتاك  لــه 
ويتضمــن  مبــارش.  تفاعــي  بشــكل 
كتــاب الــوزارة ذي العــدد ت 2290/5 
مماثلــة  تعليــات    2020/5/24 يف 

ــا. ــات العلي للدراس
ــر  ــات تش ــدم ان التعلي ــا تق ــح مم يتض
اىل ان الطالــب غــر املشــارك يف التعليــم 
ــة  ــعي )25  درج ــى س ــرتوين يعط االلك
مــن 50( دون اشــرتاط التحقــق مــن 
موقفــه وهــل انــه موجــود داخــل او 
ــرا او  ــه ح ــن كون ــراق او م ــارج الع خ
مقيــد احلريــة )موقوفــا او مودعــا يف 

ــس(. احلب
ب- فيام خيص السعي السنوي

اشــارت نفــس التعليــات املعروضــة انفا 
ــه جيــب ان ال تقــل درجــة الســعي  اىل ان
 25( النجــاح  درجــة  عــن  الســنوي 
مــن 50 درجــة( ومــن املؤكــد ان ذلــك 
ســيمنح الطالــب غــر املتابــع وغــر 
املؤهــل درجــات اكثــر مــن اســتحقاقه. 

ــد  ــال يوج ــات ف ــذه التعلي ــب ه وحس
ــة درجاهتــم دون مســتوى النجــاح.  طلب
املعلومــة  مــع  يتقاطــع  مــا  وهــذا 
االحصائيــة اخلاصــة بالتوزيــع الطبيعــي 
ــو أي  ــه ال خيل ــد ان ــي تؤك ــج والت للنتائ
جمتمــع ) ومنهــا املجتمــع الطــاليب( مــن 
ــات  ــن ذوي التقيي ــة م ــو قليل ــبة ول نس
حصــل  اخــر  جانــب  مــن  املتدنيــة. 
ــان  ــوزارة ب ــه ال ــر توجي ــاد لتفس اجته
ال تقــل درجــة الســعي الســنوي للطلبــة 
ــغ  ــرى التبلي ــاح إذ ج ــة النج ــن درج ع
عــن قــرار جمالــس الكليــة وحســب 
توجيهــات الــوزارة بــان يعطــى الطالــب 
ــن  ــة وم ــدره  25 درج ــا ق ــعيا ابتدائي س
ــادة الباقيــة مــن 25  ثــم حتســب لــه الزي
درجــه مــن جممــوع النشــاطات املختلفــة 
 )quizzes( مــن االمتحانــات املفاجئــة

ــا.  ــة وغره ــات البيتي و الواجب
ســيكون  القــرار  هــذا  وبموجــب 
بموجــب  الســعي  درجــة  حســاب 

االتيــة:  املعادلــة 

درجة السعي املعلن = 25 + )الدرجة الحقيقية  للسعي \2).......................)1(
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وبنــاءا عــى هــذا القــرار يمنــح الطالــب 
عــى  تزيــد  ســنوي  ســعي  درجــة 
ــدول )2(  ــن اجل ــة، ويب ــه احلقيقي درجت

ــة للســعي  ــن الدرجــة احلقيقي الفــارق ب
يف  االجتهــاد  عــن  الناجتــة  والدرجــة 

تطبيــق التعليــات.

جدول)2( مقارنة بن درجات السعي الفعلية والدرجة املعطاة للطلبة

درجة 
السعي

)من 50(

0101520253035404550الدرجة الحقيقية 

الدرجة المعطاة 
بموجب 
التعليمات

25303335384043454850

504036302620161060نسبة الزيادة %

تطبيــق  أن   )2( اجلــدول  مــن  يتبــن 
االجتهــاد اخلــاص بحســاب الســعي 
نتــج عنــه زيــادات كبــرة تصــل اىل %50 
يف درجــات الســعي ال ســيا للطلبــة 
اصحــاب الســعي املتــدين جــدا وبالتــايل 
ــة  ــه مــن الطلب ــأس ب ــدد ال ب حصــول ع
مــن الذيــن ليــس لدهيــم مؤهــالت 
ــة. ــعي عالي ــات س ــى درج ــاح ع النج

ج-فيام خيص االمتحان النهائي
اىل  االمتحانيــة  التعليــات  اشــارت 
ــات  ــن درج ــة م ــص )30( درج ختصي
 ،)100( البالغــة  النهائــي  االمتحــان 
قبــل  الطالــب  يقدمــه  لتقريــر  متنــح 
موعــد اداء االمتحــان النهائــي. وقــد 
ــة  ــول الطلب ــراء بحص ــذا االج ــمح ه س
عــى فرصــة اكــر للنجــاح اذ ان إعــداد 

تقاريــر يكــون عــادة ضمــن  هكــذا 
املفــردات التــي تتعلــق هبــا درجة الســعي 
ــد  ــراء اجلدي ــذا االج ــد ه ــنوي. ويع الس
غريبــا عــى تقاليــد االمتحانــات ورسيــة 
االســئلة ومســؤولية اللجــان االمتحانيــة 
يف اعطــاء ارقــام رسيــة للطلبــة قبــل 
ــك  ــاف اىل ذل ــات. يض ــح االجاب تصحي
تــروج علنــا  التــي  املكاتــب  انتشــار 
لنشــاطها يف اعــداد التقاريــر االمتحانيــة. 
يناقــش )حســب  الطالــب ال  ان  كــا 
ــك  ــر. كل ذل ــادة التقري ــات( يف م التعلي
ــادة فــرص النجــاح ملــن ال  ســاهم يف زي

ــة. ــن الطلب ــتحقها م يس
موضــوع  اىل  االشــارة  اجلديــر  مــن 
ــي  ــان النهائ ــذ االمتح ــص تنفي ــر خي اخ
ــاب  ــة الكت ــة وبطريق ــرتوين للطلب االلك
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ــذي  ــوح )The open book (، ال املفت
صاحبــه ضعــف يف مراقبــة الطلبــة اثنــاء 
اداء االمتحــان )بإقــرار مجيــع املســؤولن 
عــن التعليــم اجلامعــي(. وقــد اتــاح 
ــن  ــة م ــن الطلب ــة م ــبة عالي ــك لنس ذل
تبــادل االجابــات والتداول حوهلــا وكان 
نشــاط املجاميــع االلكرتونيــة حممومــا يف 
ــات  ــع االمتحان ــئلة مجي ــة اس ــر اجوب ن
ــع. ان االرصار  ــن اجلمي ــف ع ــا مل خي ك
عــى تنفيــذ االمتحــان االلكــرتوين وعدم 
اتبــاع وســائل بديلــة حتــى يف امتحانــات 
ــدد  ــا ع ــارك فيه ــي ش ــاين الت ــدور الث ال
ــرا عــى  ــر كث ــد اث ــة، ق ــل مــن الطلب قلي
كفــاءة االمتحــان يف قيــاس املســتوى 

ــة. ــي للطلب احلقيق
تقويمهــا  املطلــوب  االمــور  مــن   
هــي  الطلبــة  اداء  بقيــاس  واملتعلقــة 
الــوزن الكبــر الــذي يعطــى لالمتحــان 
النهائــي عنــد تقويــم الطلبــة. ففــي حالــة 
العليــا  الدراســات  اداء طلبــة  قيــاس 
الــكي  التقويــم  مــن   %70 ختصــص 
ختصــص  بينــا  النهائــي،  لالمتحــان 
30% فقــط جلميــع النشــاطات التــي 
يؤدهيــا الطلبــة مــن امتحانــات او تقاريــر 
او حلقــات نقاشــية او ايــة فعاليــات 
اخــرى. كذلــك فــان وزن االمتحــان 

الدراســات  طلبــة  لتقويــم  النهائــي 
االوليــة يبلــغ 50%، وال خيفــى تاثــر 
ــى  ــي ع ــان النهائ ــر لالمتح ــل االك الثق
قيــاس اداء ســنة او فصــل درايس كاملــن 
ومــا تتضمنــه مــن نشــاطات خمتلفــة. وال 
ــذا  ــع ه ــا اىل تقاط ــارة هن ــن االش ــد م ب
االجــراء مــع االســاليب احلديثــة لقيــاس 
اداء الطلبــة ومنهــا »االســلوب البديــل« 
الــذي جــرت االشــارة اليــه انفــا. لذلــك 
ــة  ــذه احلال ــبب ه ــي ان تس ــن املنطق فم
ــن  ــد م ــى عن ــب وحت ــدى الطال ــا ل قلق
املحتمــل  التأثــر  بســب  االداء  يقيــم 
ــان  ــاء اداء االمتح ــب اثن ــروف الطال لظ
النهائــي ومــا ســيكون هلــا مــن دور 
يف حتديــد نتيجــة اداء الطالــب لســنة 
كاملــة. تتفاقــم املشــكلة بدرجــة اكــر يف 
ــا  ــة وم ــات االلكرتوني ــروف االمتحان ظ
ــرى  ــا ج ــات وك ــن تداعي ــا م ــط هب يرتب
ــة. ــذه الورق ــابقة هل ــرة الس ــه يف الفق بيان

تاثــر التعليــم االلكــرتوين عــى   -5
الكليــة النجــاح  نســب 

ــة  ــق جترب ــر تطبي ــة تاث ــل معرف ــن اج م
التعليــم االلكــرتوين عــى قيــاس اداء 
ــاح  ــب النج ــة نس ــرت مقارن ــة ج الطلب
هلــذه الســنة مــع نتائــج ســنوات ســابقة 
يف  التقليــدي  االســلوب  فيهــا  اتبــع 
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ــان  ــعي واالمتح ــات الس ــاب درج حس
النهائــي. شــملت املقارنــة نســب نجــاح 
ــة املرحلــة الرابعــة يف القســم املــدين  طلب

يف كليــة اهلندســة للدراســتن الصباحيــة 
واملســائية يف الــدور االول لالمتحــان 

ــي.  النهائ

شكل )2( نسب النجاح يف الدور االول قبل وبعد تطبيق التعليم االلكرتوين

املقارنــة  نتائــج   )2( الشــكل  يبــن 
ــية  ــنة الدراس ــاح للس ــب النج ــن نس ب
للدراســة  كنمــوذج   )2018-2017(
ــية )2019- ــنة الدراس ــة و الس التقليدي
التعليــم  فيهــا  طبــق  التــي   )2020
زيــادة  لوحظــت  وقــد  االلكــرتوين. 
النهائيــة  النجــاح  نســبة  يف  واضحــة 
للطلبــة يف الــدور االول مقارنــة مــع 
ــبة  ــت نس ــة، اذ ارتفع ــنوات املاضي الس
ــدور  ــة يف ال ــة الصباحي ــاح للدراس النج
ــن 65% اىل 93% عنــد تطبيــق  االول م
التعليــم االلكــرتوين، امــا نســبة النجــاح 
ــن  ــت م ــد ارتفع ــائية فق ــة املس للدراس
50%اىل 95% !. مــن الواضــح ان ســبب 

هــذه الزيــادات يعــود اىل طريقة حســاب 
درجــة الســعي وكذلــك اليــة اجــراء 
االمتحانــات فضــال عــن ادخــال درجــة 

ــي. ــان النهائ ــن االمتح ــر ضم التقري
عــى  املعتمــدة  التعديــالت  6-تاثــر 

الطلبــة  اداء  قيــاس 
ــاب  ــة حس ــر طريق ــان تاث ــرض بي ولغ
درجــة  وتضمــن  الســعي،  درجــة 
ــر  ــبة 30% لتقري ــي نس ــان النهائ االمتح
يقــدم قبــل موعــد االمتحــان، عــى 
ــة  ــت دراس ــة اجري ــاح الطلب ــب نج نس
احصائيــة لنتائــج عينــة طــالب درس 
ــة  ــاء للدراس التخمــن وطرائــق االنش
الصباحيــة املرحلــة الرابعــة يف قســم 
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اهلندســة  كليــة  يف  املدنيــة  اهلندســة 
الدراســية  للســنة  الكوفــة  جامعــة   /
اظهــرت  وقــد   .)2020-2019(

النتائــج االتيــة: الدراســة 

أ-درجات السعي
 بعــد حســاب الدرجــة احلقيقيــة للســعي 
ــن  ــتقة م ــة املش ــة االتي ــق املعادل ــى وف ع

ــة )1(: املعادل

 الدرجة الحقيقية  للسعي = 2× )درجة السعي املعلن –25) ..........................)2(

الطلبــة  مــن   %23 اكثرمــن  ان  تبــن 
حصلــوا عــى درجــات ســعي اعــى مــن 
)25( مــن )50( مــع ان درجــة الســعي 
ــوا  ــا حصل ــر مم ــل بكث ــم اق ــي هل احلقيق
ــن  ــرة م ــبة معت ــى لنس ــا اعط ــه، مم علي
ــتحقوهنا. ــاح ال يس ــة نج ــة فرص الطلب

ب-نسب النجاح 
ــى  ــرة ع ــل املؤث ــة العوام ــرت دراس ج
ــة النتائــج ألربــع  نســب النجــاح بمقارن

ــاالت: ح
ــة  ــات اخلاص ــاد التعلي ــد اعت االوىل: عن
خيــص  فيــا  االلكــرتوين  بالتعليــم 
تقريــر  ودرجــة  الســعي  حســاب 

النهائــي. االمتحــان 

ــر  ــة التقري ــتبعاد درج ــد اس ــة: عن الثاني
النهائــي  االمتحــان  درجــة  واعتــاد 

ــط. فق
ــات  ــر تعلي ــتبعاد تاث ــد اس ــة: عن الثالث
واعتــاد  الســنوي  الســعي  حســاب 
الدرجــة املحســوبة بتطبيق املعادلــة )2(.
ــر  ــر التقري ــتبعاد تاث ــد اس ــة: عن الرابع
أي  معــا  الســعي  احتســاب  وطريقــة 
جتربــة  قبــل  يطبــق  كان  مــا  باعتــاد 
التعليــم االلكــرتوين، مــع مراعــاة نســب 
الدعــم التــي كانــت متنــح للطلبــة يف 
نتائــج   )3( الشــكل  حينه.ويوضــح 
ــة  ــدور االول للطلب ــاح يف ال ــب النج نس

للحــاالت االربــع املذكــورة انفــا.
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شكل )3( مقارنة بن نسب النجاح ألربع حاالت خمتلفة حلساب السعي السنوي

يتضــح مــن النتائــج ان تاثــر تقريــر 
ــب  ــادة نس ــى زي ــي ع ــان النهائ االمتح
النجــاح كان متقاربــا مــع التاثــر الناتــج 
عــن طريقــة احتســاب الســعي الســنوي 
النجــاح  الزيــادة يف نســب  بلغــت  اذ 
21% بســبب درجــة التقريــر النهائــي 
ــد  ــادة  23% عن ــبة الزي ــت نس ــا كان بين
وفقــا  الســنوي  الســعي  احتســاب 
لتعليــات التعليــم االلكــرتوين. مــن 
ــن  ــتبعاد العامل ــر كان الس ــب آخ جان
ــدم  ــروف ع ــر ظ ــه تاث ــا الي ــا مضاف مع
اداء  اثنــاء  للطلبــة  الكافيــة  املراقبــة 
االمتحــان اثــرا كبــرا عــى نتائــج نســب 
النجــاح اذ انخفضــت نســبة النجــاح 

بدرجــة كبــرة وبلغــت %56!.
ــن  ــر م ــا ان اكث ــج انف ــن النتائ ــح م يتض
ــازوا  ــد اجت ــالب ق ــدد الط ــن ع 40% م

الــدور االول وهــم حقيقــة  امتحــان 
ال يســتحقون النجــاح !. وحتــى لــو 
ــة  ــن الطلب ــددا م ــبان ان ع ــا باحلس اخذن
الراســبن يف الــدور االول ســيتمكن مــن 
ــك  ــع ذل ــه م ــاين فان ــدور الث ــاح بال النج
يمكــن االســتنتاج بــان التعليــات التــي 
ــرتوين  ــم االلك ــة التعلي ــت يف جترب طبق
ــن  ــر  م ــدد كب ــرج ع ــا خت ــج عنه ــد نت ق
العمــل  ســوق  اىل  ودفعهــم  الطلبــة 
ــة  ــالت املطلوب ــوا املؤه ــدون ان يمتلك ب

ــن. ــل كمهندس للعم
  ج- نتائج اخرى

مــن النتائــج التــي جيــدر االشــارة اليهــا 
اجابــات  عــن  االتيــة  االحصائيــات 
الطلبــة يف االمتحــان النهائــي والتــي مــا 
ــاح  ــم للنج ــض منه ــل البع ــت تؤه كان
ــعي  ــات س ــى درج ــم ع ــوال حصوهل ل
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عاليــة ال يســتحقوهنا وعــى درجــات 
عــن تقريــر قــدم قبــل موعــد االمتحــان 

ــا: ــن الحق ــا مب ، وك
•عــى الرغــم مــن نســبة النجــاح كانــت 
مل  الطلبــة  مــن   )%42( فــان   )%95(
ــان  ــئلة االمتح ــف اس ــى نص ــوا ع جييب

ــي. النهائ
ــم  ــم اهن ــة رغ ــن الطلب ــاح 10% م •نج
ــل )6(  ــن أص ــن )2( م ــط ع ــوا فق إجاب

ــي.  ــان النهائ ــئلة االمتح ــن اس م
أن مــا ورد انفــا يشــر إىل خطــورة تطبيــق 
ــرتوين  ــم االلك ــرة للتعلي ــات املق التعلي
الطلبــة  اداء  قيــاس  مصداقيــة  عــى 
ــة،  ــة الرصين ــد االكاديمي ــب التقالي حس
ال  طلبــة  ختــرج  يف  ذلــك  وتســبب 
ــج  ــة خلري ــالت املطلوب ــون املؤه يمتلك
ــك  ــن ذل ــينتج ع ــا س ــة وم ــة اهلندس كلي
مــن رضر للمجتمــع وســمعة املهنــة 

اهلندســية.
7-االعتبارات االخالقية

ان مــاورد انفــا مــن نتائــج يشــراىل 
نجــاح وختــرج نســبة معتــرة مــن الطلبــة 
غــر املؤهلــن ودخوهلــم ســوق العمــل 
ــة.  ــالت املطلوب ــون املؤه ــم ال حيمل وه
مــن املؤكــد ان ذلــك يتعــارض مــع 
اعتبــارات اخــالق مهنــة التعليــم العــايل  
ــايل  ــم الع ــل وزارة التعلي ــن قب ــرة م املق

وكذلــك   ]10[ العلمــي  والبحــث 
املهــن  اخالقيــات  مدونــات  مبــادئ 
ومنهــا مدونــة اخالقيــات ممارســة املهنــة 
اهلندســية املعتمــدة يف اجلريــدة الرســمية 
تؤكــد  اذ  العــراق]11[.  جلمهوريــة 
االلتزامــات االخالقيــة عــى مراعــاة 
ــن  ــال ع ــه فض ــع ومحايت ــة املجتم مصلح
ــاءة  ــدم االس ــة وع ــمعة املهن ــاة س مراع

ــة:  ــود االتي ــن يف البن ــا يتب ــا، ك اليه
التعليــم  مهنــة  اخالقيــات  أ-عقــد 

معــي جلا ا
ــل وزارة  ــن قب ــر م ــد املق ــن العق يتضم
العلمــي  والبحــث  العــايل  التعليــم 

االتيــة: الفقــرات   ]10[ العراقيــة 
التعليــم  مهنــة  اخالقيــات  •تعــرف 
باهنــا جمموعــة مــن القيــم والســلوكيات 
التــي توجــه ســلوك العاملــن اىل حتقيــق 
اهــداف التعليــم العــايل لتطويــر املجتمع 
املســتوى  عــى  املشــكالت  وحــل 

االنســاين والعلمــي.
اجلامعــي  العمــل  بقيمــة  •االيــان 
ومطــورة  بانيــة  وطنيــة  ملؤسســة 

مؤسســاته. بجميــع  للمجتمــع 
لتنشــئة  مكرســة  التدريــس  •رســالة 
بتلبيــة  النهــوض  عــى  قــادر  جيــل 
احتياجــات املجتمــع مؤمنــا بالعمــل 

واملجتمــع.  الوطــن  اجــل  مــن 
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ــة  ــاد الدق ــي اعت ــى التدري ــب ع • جي
والعــدل والتــزام نظــام االنضبــاط يف 
جلســات االمتحــان وعــد الغــش شــكال 
االخالقــي  االنحــراف  اشــكال  مــن 

ــتمرار. ــه باس ــب حماربت جي
ب-  مبادئ اخالقيات املهنة اهلندسية 

اخالقيــات  مدونــة  بنــود  تتضمــن 
ــادي  ــية ]11[ املب ــة اهلندس ــة املهن ممارس

االتيــة:
• تطبيــق العــدل واملســاواة واالخــالص 
وعــدم  اآلخريــن  مــع  التعامــل  يف 
ظلمهــم وعــدم التســبب برضرهــم.

ألداء  والكفــاءة  االهليــة  ضــان   •
األعــال.

• الــوالء للمهنــة التــي يارســها واحرتام 
قواعدهــا والدفــاع عن ســمعتها.

ــية  ــة اهلندس ــاء للمهن ــزاز باالنت • االعت
ــز ثقــة  ــة حقوقهــا والســعي لتعزي ورعاي

ــا.  ــيخ مكانته ــا وترس ــع هب املجتم
ــام  ــع واالهت ــح املجتم ــل مصال • تفضي
ــام  ــل واالهت ــن العم ــع ع ــا املجتم برض

ــمعة. بالس
ــي  ــة الت ــات االتي ــن االلتزام ــا تتضم ك

ــا:  ــب تطبيقه يتطل
 االلتزامات الذاتية 

• جيــب ان يمتلــك املهنــدس املعلومــات 
ــة  ــة ملارس ــرة الالزم ــالت واخل واملؤه

اكتســبها  التــي  تلــك  العمــل ســواء 
او  االكاديميــة  الدراســة  عــن طريــق 
املارســة العمليــة او الــدورات التدريبيــة 
ــوم  ــي وان يق ــر العلم ــج التطوي او برام
ــة  ــة واملعلوماتي ــر وســائله التعليمي بتطوي

ــه. ــل ختصص يف حق
االلتزامات املجتمعية

• ان يبــذل مــا بوســعه خلدمــة املجتمــع 
وان يضــع حتقيــق املصلحــة العامــة فــوق 

أي اعتبــار. 
ان يشــعر بمســؤوليته عــن حتديــد   •
ومتطلباتــه  املجتمــع  حاجــة  وحتــري 
والعمــل عــى بــذل اجلهــود املمكنــة 

لتلبيتهــا.
 وجيــب عليــه االلتــزام باشــعار املجتمــع 
والنشــاطات  الفعاليــات  بعواقــب 
حــارضا  املجتمــع  عــى  اهلندســية 

. مســتقبال و
االنســانية  ازاء  التزاماتــه  احــرتام   •
يأخــذ  وان  عملــه  نواحــي  مجيــع  يف 
ــاة  ــى احلي ــه ع ــب اعال ــبان عواق باحلس
والصحــة وممتلــكات مجيــع االشــخاص. 

االلتزامات تاه املهنة 
االحــرتام  ترســيخ  اىل  الســعي   •
ــدى  ــية ل ــة اهلندس ــمعة املهن ــن س وحتس
املجتمــع عــن طريــق نــر املفاهيــم 
ــورات  ــد التص ــة وتفني ــية الرصين اهلندس
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غــر الصحيحــة وغــر العادلــة او املبالــغ 
ــة. ــن املهن ــا ع هب

ــة  ــان رشف املهن ــعور ب ــتحضار الش •اس
الشــخي  رشفــه  يمثــل  وســمعتها 
ــاس  ــذا االس ــى ه ــل ع ــمعته والعم وس
قــد  ممارســات  يف  الدخــول  •عــدم 
تفــي اىل االســاءة اىل املهنــة واىل تقويــم 

املجتمــع لألعــال اهلندســية 
ــة  ــد املهن ــام ض ــرأي الع ــارة ال ــدم اث •ع

ــية اهلندس

8-املهام االخالقية للتدريي 
بنــاءا عــى مــا ورد انفــا فــان الواقــع يمي 
ــه  ــة تدفع ــا اخالقي ــي مهام ــى التدري ع
للمســامهة يف محايــة املجتمــع واملهنــة 
مــن االثــار الســلبية عــى مصداقيــة 
تقويــم اداء الطلبــة عنــد تطبيــق التعليــم 
االلكــرتوين. اذ عــى التدريــي ان خيطط 
للحــاالت املختلفــة ويــؤدي مهمتــه عى 

ضــوء ذلــك، وكــا مبــن الحقــا:
1-اعــادة النظــر يف الــوزن الــذي يعطــى 
لالمتحــان النهائــي يف قيــاس اداء الطلبــة 
االمتحــان  وزن  مــن  جــزء  وحتويــل 
اخــرى،  قيــاس  وســائل  اىل  النهائــي 
الباحــث  يقــرتح  ذلــك  ولتحقيــق 
ــاس  ــة لقي ــات املختلف ــن االلي ــادة م االف
نظــام  يتضمنهــا  التــي  الطلبــة  اداء 

»التقويــم البديــل« والتــي تتضمــن قيــام 
الطــالب باإلجابــة عــى أســئلة مفتوحــة 
 More than the one(( النهايــات 
ــددة  ــام حم right answer(( او اداء مه
ــاليب وأدوات  ــف أس ــق توظي ــن طري ع
املروعــات  تشــمل:  تقليديــة  غــر 
Per� أالداء  ومهــات   Projects
والكتابــات   formances Tasks
التقديميــة  والعــروض   Writings
 Demonstrations التوضيحيــة 
ــة والشــفوية واملناقشــة واملناظــرة  العملي
Discussion and  Debate ونــاذج 
 Simulationsاملحــاكاة ولعــب االدوار
Pre� ــروض and Roleplay  ، ، وع
حقائــب  او  وملفــات   sentations
االنجــاز او األداء)ورقية/الكرتونيــة (
Exhi� واملعــارض    e/Portfolios
Con� املفاهيــم  وخرائــط   bitions
cept mapping ورشائــط الفيديــو/ 
 Audio / Video Tapes املســموعة 
ــات  ــور Photographs وخمرج والص
االنرتنــت  شــبكة  أو  احلاســب  مــن 
 Computer or Internet-based
التوضيحيــة  والرســوم   products
Drawings , diagrams& oth�
املقابــالت،  وكذلــك   ،  er art work
واألوراق  واالجوبــة،  واالســئلة 
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ــال  ــالب، فض ــف الط ــة، وصحائ البحثي
ــران   ــم األق ــذايت، وتقوي ــم ال ــن التقوي ع
Reflection and Peer As�
والتقويــم   ،  sesment strategy
 .]9,6,5[ وغرهــا  امليــداين  العمــي 
ــة ان  ــة التعليمي ــت التجرب ــك اثبت وكذل
مــن املناســب اســتحداث اختبــارات 
oral exam� شــفوية  )ومناقشــات 
inations( اثنــاء الســنة الدراســية تبــن 
مســتوى اســتيعاب الطلبــة وافادهتــم 
وكذلــك   ، التعليمــي  الرنامــج  مــن 
ــارات  ــن االختب ــوع م ــذا الن ــن ه تضم
والنهائيــة،  الفصليــة  االمتحانــات  يف 
وختصيــص جــزء مــن درجــة االمتحــان 
الســنوي  الســعي  ودرجــة  النهائــي 
ــق  ــد تطبي ــفوية. وعن ــارات الش لالختب
اجــراء  فيمكــن  االلكــرتوين  التعليــم 
عــن  االختبــارات  مــن  النــوع  هــذا 
ــر  ــق ع ــفوية تطب ــالت ش ــق مقاب طري
videocon� )تقنيــة التناظــر املرئــي 
ference(. وبذلــك يمكــن معاجلــة 
درجــات  توزيــع  يف  التــوازن  عــدم 
ــة  ــق احلص ــن طري ــة ع ــاس اداء الطلب قي
ــفوية  ــارات الش ــص لالختب ــي ختص الت
ــة  والتــي تبــن مســتوى اســتيعاب الطلب
التعليمــي  الرنامــج  مــن  وافادهتــم 
هلــذه  برنامــج  وضــع  ويتطلــب 

االمتحانــات واعطائهــا الــوزن التــي 
يناســبها يف التقويــم.

اليــات  تطبيــق  عنــد  املهــم  2-مــن 
الفــروق  مراعــاة  البديــل  التقويــم 
املســاعدة  وتقديــم  للطلبــة  الفرديــة 
ومراعــاة  مهامهــم،  إلمتــام  للطلبــة 
الواجبــات والزمــن املعطــى وكذلــك ان 
تكــون املصــادر الالزمــة التــي حيتاجهــا 

ايدهيــم. متنــاول  الطلبــة يف 
ــة  ــاركة الطلب ــة مش ــص متابع ــا خي 3-في
ــه  ــم االلكــرتوين علي للحضــور يف التعلي
ابتــكار وســائل ناجعــة لتدقيــق حضــور 
ــة  ــاج اجاب ــئلة حتت ــه اس ــة كتوجي الطلب
اجــراء  او  خمتلفــة  اوقــات  يف  فوريــة 
اســتطالعات  او  مفاجئــة  امتحانــات 

ــك.. ــاكل ذل ــا ش ــراي وم لل
املراجــع  مــن  والطلــب  4-الســعي 
الطلبــة  ملنــح  واالداريــة  العلميــة 
الســعي  مــن  الفعــي  اســتحقاقهم 
الســنوي دون اضافــة، ومتييــز الطلبــة 
املثابريــن، وعــدم تضمــن االمتحــان 
ــد  ــل موع ــدة قب ــر مع ــات لتقاري درج

االمتحــان.
يف  الغــش  جتنــب  خيــص  5-فيــا 
يتطلــب:  االلكرتونيــة  االمتحانــات 
ا- وضــع اســئلة تعتمــد عــى االســتنتاج 
ــون  ــئلة يك ــع اس ــدم وض ــة وع واملناقش
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جواهبــا مبــارشا.
ــئلة  ــة باس ــتيعاب الطلب ــار اس ب- اختب

ــة. ــم االجاب ــر ث ــى التفك ــد ع تعتم
ج-  تنويــع االســئلة وتوزيــع الطلبــة اىل 
جماميــع وفــق اعتبــارات معينة )تسلســله 
يف قائمــة االســاء مثــال( وادخــال ذلــك 
ضمــن متــن الســؤال، وكــا موضــح يف 

االمثلــة  املذكــورة يف امللحــق )1(
د- إعطــاء املهــام يف فــرتة زمنيــة قصــرة 
ــئلة  ــاء أس ــش وإعط ــب الغ ــًدا لتجن ج
مفتوحــة تتعلــق باملوضوعــات التــي 

ــا.  ــم تناوهل يت
ــة  ــن جترب ــادة م ــن االف ــك يمك ه- كذل
ــات  ــراء االمتحان ــرى باج ــات اخ جامع
مــن خــالل منصــات تعلــم خمتلفــة 
Respondus Lock�  باســتخدام
جيمــد  الــذي    down Browser
متصفحــات اإلنرتنــت األخــرى وجهــاز 
ــب  ــل جتن ــن أج ــل م ــر بالكام الكمبيوت
تصفــح املــوارد أثنــاء إجــراء االمتحــان، 
ــع  ــة تتاب ــن شاش ــادة م ــن االف ــا يمك ك
األوقــات  مجيــع  يف  الطالــب  كامــرا 
ــأي  ــار ويمكنهــا اللحــاق ب ــاء االختب أثن
حــركات غــر منتظمــة إذا كان الطالــب 
حيــاول احلصــول عــى إجابــات مــن 

ــك ــو ذل ــف أو نح هات
أن  عــى  الباحــث  يؤكــد  اخلتــام  ويف 

تطبــق مبــادئ أخالقيــات مهنــة التعليــم 
مدونــة  بنــود  عــن  فضــال  اجلامعــي 
اهلندســية  املهنــة  ممارســة  اخالقيــات 
مصالــح  عــى  باحلفــاظ  واخلاصــة 
املجتمــع وعــدم االســاءة اىل ســمعة 

اهلندســية. املهنــة 

6-االستنتاجات
ــن  ــتحصلة يمك ــج املس ــى النتائ ــاءا ع بن

التوصــل اىل االيت:
التعليــم  تطبيــق  جتربــة  أ-رافقــت 
العوامــل  مــن  جمموعــة  االلكــرتوين 
التــي اثــرت يف زيــادة نســبة النجــاح 
ــن  ــع حتس ــك م ــالزم ذل ــة دون ت للطلب
املســتوى العلمــي اوزيــادة امتالكهــم 
ــج  ــا باملنه ــي تعلمه ــي ينبغ ــارات الت امله

االكاديمــي.
ب-ادى رفــع قيــد املشــاركة يف التعليــم 
االمتحــان  الداء  كــرط  االلكــرتوين 
يف  نجــاح  درجــة  ومنحهــم  النهائــي 
نســبة  مشــاركة  اىل  الســنوي  الســعي 
ــة  ــن الدراس ــن م ــن املترسب ــرة م معت
وخترجهــم باســتغالل ظــروف االمتحان 
النهائــي، دون التحقــق مــن موقفهــم 

القانــوين. 
الســعي  حســاب  طريقــة  ج-ادت 
ــاط اىل  ــات النش ــة درج ــنوي باضاف الس
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ــاح  ــة النج ــاوي درج ــة رشوع تس درج
اىل حصــول الطلبــة عــى درجــات ســعي 
ــدد ال  ــت ع ــتحقوهنا منح ــة ال يس عالي
ــة  ــم فرص ــوايل 23%( منه ــه )ح ــاس ب ب

ــاح. النج
د-ادى اعطــاء 30 درجــة مــن اصــل 
100 مــن درجــة االمتحــان النهائــي 
ــح  ــان اىل من ــل االمتح ــدم قب ــر يق لتقري
ــر  ــة غ ــن الطلب ــدد م ــاح لع ــة نج فرص
ــة. ــن الطلب ــوايل 21%( م ــن )ح املؤهل
ه-ادى ضعــف مراقبــة الطلبــة اثنــاء 
ــرتوين اىل  ــي االلك ــان النهائ اداء االمتح
اضعــاف كفــاءة االمتحــان يف قيــاس 
ــت  ــا نتج ــة ك ــي للطلب ــتوى احلقيق املس
عنــه زيــادة نســب نجــاح الطلبــة بدرجــة 

ــرة.  معت
التعليــم  وتعليــات  ظــروف  و-ادت 
االلكــرتوين جمتمعــة اىل زيــادة نســبة 
نجــاح الطلبــة يف الــدور االول مــن %54 

.%95 اىل 
ز-نتــج عــن تطبيــق التعليــم االلكــرتوين 
ــات  ــة يف الكلي ــوف املنتهي ــة الصف لطلب
الطلبــة  مــن  املختلفــة ختــرج عديــد 
ــارات  ــات وامله ــن باملعلوم ــر املؤهل غ
ــيؤثر  ــا س ــل، مم ــوق العم ــة يف س املطلوب
ســلبا عــى مصلحــة املجتمــع وعــى 

ــية. ــة اهلندس ــمعة املهن س

ح-ال تتوافــق بعــض االجــراءات املتبعــة 
ــات  ــع متطلب ــرتوين م ــم االلك يف التعلي
اخالقيــات التعليــم العــايل واخالقيــات 

ــة اهلندســية  املهن
ــا  ــا انف ــار اليه ــج املش ــتؤثر النتائ ط-س
عــى فــرص االعتــاد االكاديمــي وعــى 
تصنيــف املؤسســات التعليميــة التــي 

ــرتوين. ــم االلك ــت التعلي اتبع
ي-ختصيــص 70% مــن التقويــم الــكي 
ــات  ــة الدراس ــي لطلب ــان النهائ لالمتح
الدراســات  لطلبــة  و%50  العليــا، 
ــر  ــك  تاث ــب ذل ــا يصاح ــة، وم االولي
اداء  اثنــاء  الطالــب  لظــروف  حمتمــل 
لســنة  اداءه  نتيجــة  عــى  االمتحــان 
كاملــة. وتتفاقــم املشــكلة بدرجــة اكــر 
يف ظــروف االمتحانــات االلكرتونيــة. 

7-التوصيات 
مجيــع  ان  اىل  االشــارة  املهــم  مــن 
ــات  ــق بفعالي ــة تتعل ــات الالحق التوصي
اهليتهــم  ومــدى  الطلبــة  اداء  قيــاس 

للتخــرج وكــا مبــن الحقــا:
أ-يتطلــب مــن التدريســين بــذل اقــى 
ــارات  ــائل االختب ــر وس ــود لتطوي اجله
ــكل  ــة ل ــائل العاملي ــدث الوس ــي أح وتبن
االجــراءات  مجيــع  واختــاذ  ختصــص 
التــي تضمــن تطبيــق مبــادئ اخالقيــات 
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اخالقيــات  مدونــة  وبنــود  التعليــم 
ممارســة املهنــة اهلندســية اخلاصــة بقيــاس 

ــق: ــا حيق ــة وب اداء الطلب
ــة  ــز الطلب ــة ومتيي ــن الطلب ــة ب -العدال
حســب املســتوى احلقيقــي لــكل منهــم. 
ــر  ــة غ ــج طلب ــاح بتخري ــدم الس - ع
ــح  ــاالرضار بمصال ــببون ب ــن يتس مؤهل
املهنــة  لســمعة  واالســاءة  املجتمــع 

اهلندســية. 
اتبــاع  التدريســين  عــى  ب- 
بمتابعــة حضــور  الضوابــط اخلاصــة 
االلكرتونيــة  للمحــارضات  الطلبــة 
وتطبيــق الوســائل الكفيلــة بالتحقــق 
يف  واملســتمر  الفعــي  االشــرتاك  مــن 
املحــارضات مــع التســجيل الــدوري 

املتغيبــن. ومتابعــة  للحضــور 
عــدم الســاح باشــرتاك املنقطعــن  ج- 
عــن  واملمتنعــن  و  احلضــور  عــن 
االكاديميــة  االلتزامــات  يف  املســامهة 
املطلوبــة منهــم، باالمتحانــات الفصليــة 
عــدا  رضف،  أي  حتــت  والنهائيــة 
املبــرات القانونيــة املعتمــدة رســميا.
د-عــى التدريســين تكثيــف النشــاطات 
والتــي  االلكــرتوين  التعليــم  ضمــن 
واكتســاهبم  الطلبــة  تفاعــل  تضمــن 
مــع  املطلوبــة،  اهلندســية  املهــارات 
ــر يف  ــا اك ــاطات وزن ــذه النش ــاء ه اعط

ــن  ــل م ــا يقل ــاس االداء، ب ــم وقي التقوي
الــوزن املعطــى لالمتحانــات التحريريــة. 
ــب  ــام الطال ــن قي ــق م ــرتط التحق ويش
ــة. ــات املطلوب ــاز الفعالي ــخصيا بانج ش
ه-اعــادة النظــر يف الــوزن الــذي يعطــى 
لالمتحــان النهائــي يف قيــاس اداء الطلبــة 
االمتحــان  وزن  مــن  جــزء  وحتويــل 

ــرى. ــاس اخ ــائل قي ــي اىل وس النهائ
املختلفــة  االليــات  مــن  و-االفــادة 
يتضمنهــا  التــي  الطلبــة  اداء  لقيــاس 
ــن  ــال ع ــل« فض ــم البدي ــام »التقوي نظ
 oral( اســتحداث اختبــارات شــفوية
الســنة  اثنــاء   )examinations
هــذا  تضمــن  وكذلــك  الدراســية، 
النــوع مــن االختبــارات يف االمتحانــات 
ــزء  ــص ج ــة، وختصي ــة والنهائي الفصلي
مــن درجــة االمتحــان النهائــي  ودرجــة 
الســعي الســنوي لالختبــارات الشــفوية 
يف  يناســبها  التــي  الــوزن  واعطائهــا 
التعليــم  تطبيــق  وعنــد  التقويــم.. 
االلكــرتوين فيمكــن اجــراء هــذا النــوع 
مــن االختبــارات عــن طريــق مقابــالت 
املرئــي  التناظــر  تقنيــة  عــر  شــفوية 

.)videoconference(
الســعي  درجــة  حســاب  ز-يتطلــب 
الســنوي جلميــع الطلبــة عــى وفــق 
واالمتحانــات  الفعليــة  النشــاطات 
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ــدم  ــية وع ــنة الدراس ــالل الس ــة خ املرئي
اســتحقاق  بــدون  اضافــة أي درجــة 

ظــرف. أي  وحتــت 
النهائيــة  االمتحانــات  اجــراء  ح- 
بطريقــة االجابــة عــن االســئلة اثنــاء 
ــبة  ــص أي نس ــدم ختصي ــان وع االمتح
ــر  ــواد او تقاري ــان مل ــة االمتح ــن درج م

تعــد مســبقا.
ــع  ــع وتوزي عــى التدريســين تنوي ط- 
االلكرتونيــة  االمتحانــات  اســئلة 
بــكل  ترتبــط  متغــرات  واســتعال 
طالــب عــى حــدة وتضمينهــا يف صياغــة 
اشــرتاك  عــدم  حيقــق  بــا  االســئلة، 

االســئلة. نفــس  حــل  يف  الطلبــة 

8- املصادر
ــاد  ــد، “اقتص ــن امح ــري، حمس 1-اخلض
العربيــة،  النيــل  جمموعــة  املعرفــة”، 

0112 مــر،  القاهــرة، 
2-Engineering Accreditation com-
mission, ABET, “Criteria for Ac-
crediting  Engineering Programs , 
October, 2015

اإلعتــاد   « ابراهيــم  هنــار  3-أمــن، 
ومعايرمهــا  واألكاديمــي  املؤســي 
»جملــة البحوث و الدراســات االســالمية 

ص343-281.   2012,

4- أبــو العــز ، عيــد رجــب » ملــاذا 
صحيفــة   ،  « األكاديمــي  اإلعتــاد 
https://  ، اإللكرتونيــة  جامعتــي 
شــباط2017  ،np.psau.edu.sa
ابراهيــم،  ســناء  دقــة،  5-ابــو 
التقويــم  يف  حديثــة  اســرتاتيجيات 
الرتبــوي، مديريــة الرتبيــة والتعليــم، 

53صفحــة  ،2016 غــزة، 
6- كيالنــو، طــالل فــرج ، »االســتخدام 
والتقويــم  القيــاس  لوســائل  االمثــل 
ودورمهــا يف ضــان جــودة خمرجــات 
التعليــم اجلامعي«،املجلــة العربيــة لضان 
ــدد 9،  ــي، الع ــم االكاديم ــودة التعلي ج

ص65-21.  ،2012
حممــود،  الديــن  صــالح  7- غــالم، 
ــي  ــوي والنف ــم الرتب ــاس والتقوي القي
وتوجهاتــه  وتطبيقاتــه  اساســياته   :
املعــارصة، دار الفكــر العــريب، القاهــرة، 

صفحــة  816  ،1999
يف  »التقويــم  نــورا،  8- الشــامخ، 
قســم  االلوكــة-  شــبكة  التعليــم«، 

2 0 1 8 ، لكتــب ا
ــم أداء  ــارات وتقوي ــات االختب 9-سياس
الطلبــة بجامعــة امللــك عبــد العزيــز, 
جامعــة امللــك عبــد العزيــز، 2019 , 

40صفحــة
10- عقــد اخالقيــات مهنــة التعليــم 
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اجلامعــي، كتيــب مــوزع ربطــا مــع كتاب 
وزارة  التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 
املرقــم 1016 يف 2014/6/15، بغــداد
11-  مــروع املدونــات العراقيــة، وزارة 
ــة  ــات العام ــكان والبلدي ــار واإلس االع

ــيطرة  ــس والس ــزي للتقيي ــاز املرك واجله
ــة  ــات ممارس ــة اخالقي ــة ، “مدون النوعي
ــداد ،  ــية م ب ع 002« ،بغ ــة اهلندس املهن

2017
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ملحق )1(

شكل )م/ 1( امثلة عى تنويع االسئلة وتوزيعها لكل طالب عى حدة
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