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التوظيف السياسي للنصوص الدينية

أ.م.د. جمعة ثجيل عكلة الحمداين

جامعة ذي قار -  كلية اآلداب
jumaa.alhamadani@yaoo.com

اخلالصة : 
عــى امتــداد حقــب التاريــخ ، وروايات 
الكتــب واملؤلفــات االســامية ، كانــت 
ــة،  ــب للحقيق ــاوالت التغيي ــاك حم هن
ــرة  ــوادث س ــن ح ــر م ــر للكث والتزوي
الرســول االكــرم ) صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم ( وســنته ، بــل وحتــى ماخيــص 
بعــض حيــاة الشــعوب االســامية ، 
ولعــل أبــرز تلــك االســباب ، واكثرهــا 
الســيايس،  التســلط  هــي  خطــورة 
ــا  ــلطوي تارخي ــاب الس ــرض االره وف
رســميا يتامشــى وارادة احلاكــم ومذهبــه 
واجتاهــه يف احليــاة ، فتارخينــا االســامي 
وسلـــاطني،  حــكام  تاريــخ  هــو 
ــعوب  ــاة الش ــر حلي ــد أث ــكاد يوج والي

مــن  األدهــى  بــل   ، واملجتمعــات 
ــا ،  ــاء هل ــق واخف ــب احلقائ ــك تغيي ذل
ــا  ــاز ، فكتبن ــخ ســيايس بامتي ــه تاري كون
مليئــة باخبــار الســاطني وندمائهــم 
الســبب  ان  ورغــم  وجلســائهم، 
الســيايس مل يكــن هــو الســبب الوحيــد 
ــكل ،  ــذا الش ــخ هب ــر التاري ــذي س ال
اال ان اجــراءات السياســة القرسيــة ، 
ــخ  ــن التاري ــة وتدوي ــع كتاب ــا من ومنه
ــوي  ــث النب ــن احلدي ــع تدوي ــل ومن ب
االوىل  االيــام  منــذ  بــه  والتحــدث 
ــلم ،  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــه ص لوفات
ــارز يف هــذه  ــر االكــر والب كان هلــا االث
جانبــت  التــي  التارخييــة  الســرورة 
احلقيقــة. كمـــا تدخــل مذهــب املــؤرخ 
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التوظيف السياسي للنصوص الدينية

واجتاهــه الســيايس والعقيــدي كثــرا يف 
تدويــن التاريــخ بعــد صــدور االوامــر 
بكتابتــه، فســجلت الوقائــع واالحداث 

ــة .  ــوهت احلقيق ــي ش ــة الت املختلق
حتريــف  حصــول  اىل  أدى  هــذا  كل 
ــة  ــة والتارخيي ــوص الديني ــر يف النص كب
ــب  ــية ، ولع ــراض السياس ــة االغ خلدم
التعصــب الذميــم دورا بــارزا يف تقريــر 
وثائــق  مــن  واملوقــف  املنقــوالت 
ــة  ــار االم ــأن يف مس ــخ ذات الش التاري

وفكرهــا . 
ان خطــورة تلــك املحــاوالت التــي 
وتارخييــة،  فكريــة  حقائــق  شــوهت 
وحاولــت ان جتعــل منهــا ســنة لاجيال 
عــى  انعكاســها  يف  تكمــن  القادمــة 
اوضــاع املســلمني الفكريــة والسياســية 

ــال .  ــا االجي ــي تتلقاه الت
البحــث يف جمملــه يعالــج هــذه االفــكار 
ــم  ــة ت ــة وديني ــا تارخيي ــرح نصوص ويط
ــامد  ــية باالعت ــباب سياس ــا الس حتريفه
عــى نصــوص واحاديــث تــم دراســتها 
ــنة  ــران والس ــى الق ــا ع ــق عرضه وف

ــليم .  ــق الس ــل واملنط والعق

املقدمة : 
الكبــر  دورهــا  السياســة  لعبــت 

والواضــح يف تشــويه احلقائــق وتغييبهــا 
ــوالة ،  ــكام وال ــة احل ــل خدم ــن أج م
ــا يف  ــذي وصلن ــامي ال ــا االس وتارخين
ــات زورت  ــكل رواي ــى ش ــه ع معظم
ــن  ــا م ــداث واختلقته ــن االح ــرا م كث
ــة مســتغلة الديــن  أجــل املنافــع الدنيوي
ومســخرة لــه يف كل جمــاالت احليــاة 
يقــف  رخيصــة  منافــع  أجــل  مــن 
ــخ  ــا . فالتاري ــيايس يف أوهل ــب الس اجلان
االســامي ميلءبالروايــات التــي كتبهــا 
واســتحدثها أنــاس مل يعيشــوا يف عــر 
الرســالة ومل يعيشــوا يف مكــة او املدينــة ، 
ومــع ذلــك جــاءت رواياهتــم تتحــدث 
عــن الزمــان واملــكان الــذي مل يعيشــوا 
ــامية  ــا االس ــا مؤلفاتن ــه ، وتاقفته في
وبنــت عليهــا أحكامــا ورشائــع كثــرة . 
والواضــح جــدل يف هــذه الروايــات اهنا 
ــة،  ــل السياس ــخرت الج ــت وس وظف
ومل  خمتلقــة  ربــام  الروايــات  فبعــض 
ــزاد عليهــا،  ــا ، واخــرى ي حتــدث أص
ــا ،  ــٍب منه ــذف جان ــم ح ــرى يت واخ
والمتــاء كتبنــا االســامية هبــذا الكــم 
اهلائــل الزالــت تلعــب دورهــا يف تغيــر 
بنيــة املجتمــع نحــو التفرقــة والتــرذم. 
واالدهــى مــن ذلــك ان بعــض الفقهــاء 
ــة  ــا ديني ــوا عليهــا احكام صدقوهــا وبن
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أ.م.د. مجعة ثجيل عكلة احلمداني

ــت  ــرون آت ــدى ق ــى م ــة ، وع ورشعي
ــف  ــدة الص ــق وح ــا بش ــا وثامره أكله
االســامي وأنتجــت فرقــا ومذاهــب مل 

ــدا .  ــة وتباع ــن اال تفرق ــف للدي تض
البحــث يعالــج التوظيــف الســيايس 
هلــذه الروايــات مــن خــال استشــهاده 
ثــم  والتارخييــة  الدينيــة  بالنصــوص 
تفكيكهــا ونقدهــا نقــدا علميــا أكاديميا 
بعيــدا عــن االنحيــاز وامليــول واالهــواء 

ــة .   ــة التارخيي ــارا للحقيق انتص

اجلــذور التارخييــة يف تســخري النصــوص 
الدينيــة لالغــراض السياســية .      

امــر خطــر  التاريــخ  البحــث يف  ان 
ــث يف  ــدا الباح ــاق ج ــل ش ــدا وعم ج
ــه اىل  ــن بحث ــح م ــخ ان كان يطم التاري
ــه  ــل ، فأن ــق وازهــاق الباط ــاق احل احق
ــع  ــك اال اذا كان واس ــه ذل ــنى ل ال يتس
االطــاع ، بعيــد النظــر ، شــديد احلــب 
للحــق ، مبتعــدا عــن التعصــب املذهبي 
ــم او  ــدار احلك ــا يف اص ــت ، ورع املقي
االحــكام خبــرا ببطــرق االســتنباط 
، عارفــا بأمــراض التاريــخ وعللــه ، 
متحــرر الفكــر، غــر مشــدود ملــا ورثــه 
ــاس  ــك للمس ــه. وذل ــه وقوم ــن اهل م
ــول ـ  ــرة الرس ــيام س ــخ ـ وال س التاري

بمختلــف نواحــي احليــاة ، فمنــه نؤخــذ 
ــام  ــكام االس ــة ، واح ــدة الديني العقي
ــه ،  ــه واخاق ــه ، وادب ــه وعلوم ومعارف
وعــى اساســه تقــول االجيــال كلمتهــا 
يف كل يشء ، وعــى ضــوءه حتكــم عــى 

يشء.  كل 
ان تاريــخ صــدر االســام حــني كتــب 
بعــد مائــة ســنة من وفــاة الرســول)ص( 
فإنــه كتــب بطريقــة حتكمــت فيهــا 
ــاز والتزلــف  االهــواء وامليــول واالنحي
واالمــراء  واخللفــاء  احلــكام  اىل 
ــؤرخ كان ال  ــض ، فامل ــب البغي والتعص
ــع  ــجم م ــا ينس ــت اال م ــب وال يثب يكت
ــام  ــه مه ــق وقول ــم ، ويتف ــية احلاك نفس

ــع.   ــًا للواق كان خمالف
ــة  ــة العريض ــة البواب ــرة النبوي ــد الس ُتع
التــي دخــل املســلمون مــن خاهلــا 
ــًا.  ــه عموم ــخ وتدوين ــة التاري إىل دراس
ــع،  ــا اجلمي ــرح هب ــة ي ــاك حقيق وهن
حتتــاج  وال   ، أيضــًا  هبــا  ويعرتفــون 
مصــادر  أو  نصــوص  أو  شــواهد  إىل 
لتعزيزهــا ، وهــي : أن التاريــخ املكتوب 
ــم ،  ــعوب واألم ــخ الش ــو تاري ــس ه لي
ــا  ــا آماهل ــس لن ــى أن يعك ــك ع وال يمل
ــا يف  ــا أو حركته ــا ، وال مكانته وآالمه
واقــع احليــاة. وإنــام هــو تاريــخ احلــكام 
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ــم،  ــدور يف فلكه ــن ي ــاطني ، وم والس
لــذا نجــد املــؤرخ ُيســهب كثــرًا يف 
منادمــة  أو  رشاب  جملــس  وصــف 
ــون  ــعراء وجم ــس ش ــلطان ، أو جمل للس
حلاشــيته)1( ، أو ينقــل لنــا املــؤرخ مثــًا 
ــه الســلطان مــن أمــوال  مقــدار مــا بذل
طائلــة عــى حفاتــه وضيوفــه وتبذيــره 
هــذا  بــه  يتفاخــر  الــذي  الشــديد 
الســلطان وحاشــيته ، واملــؤرخ نفســه ، 
ألنــه دليــل الكــرم واجلــود)2(، أو ينقــل 
لنــا أخبــار ســيطرة النســاء عــى مقاليــد 

ــني)3(. ــة مع ــور خلليف األم
ومل ينقــل لنــا املــؤرخ معانــاة الشــعوب 
للحكــم  واملعارضــني  والنــاس 
والســلطة مــن الذيــن يمتلكــون الــرؤى 
ــة  ــف األم ــباب ضع ــة يف أس الواضح

وتأخرهــا.
وحتــى تاريــخ احلــكام هذا مل يســتطع ان 
ــة  ــة ودق ــم بأمان ــورة واقعه ــس ص يعك
ونزاهــة ، مــادام انــه غــر قــادر إال عــى 
تســجيل مــا يــريض احلــكام ، ويصــب 
ســلطاهنم  ويقــوي   ، مصلحتهــم  يف 
ــي ،  ــر نق ــًا وغ ــك منحرف ــام كان ذل مه

ــي)4(. ــر واقع ــزورًا وغ أو م
ــال ذلــك مــا حــدث مــع النســائي  ومث
ســنة  املتــوىف  شــعيب  بــن  أمحــد 

ــنن  ــب الس )303هـــ/905م( ، صاح
الكــرى ، الــذي مــات شــهيدًا يف مكــة 
ــرج  ــه خ ــه : ان ــبب وفات ــاء يف س ، وج
مــن مــر وافــدًا عــى دمشــق فاجتمــع 
عليــه املحدثــون والقــراء وغرهــم ، 
ــضهم:  ــأله بعــ ــه س ــض جمالس ويف بع
أفــــضل عــيلٌّ أم مـــــعاوية؟  أهيــام 
فـــأجاب عــى الفــور: أمــا ريض معاوية 
أن خيــرج رأســًا بــرأس حتــى ُيفضــل ؟ 
وجــاء عنــه أنــه قــال : واهلل ال أعــرف له 
فضيلــة إال قــول النبــي )ص(  لــه : »ال 
ــم  ــوه بأرجله ــك« فداس ــبع اهلل بطن أش
 ، مــرورًا  الشــام  مــن  وأخرجــوه 
فتوجــه نحــو مكــة املكرمــة وتــويف فيهــا 
متأثــرًا بــام أصابــه ، وجــاء يف ترمجتــه انه 
قــال : »دخلــت عــى الشــام واملنحــرف 
كثــر فصنفــت  عــن عــيل )ع( هبــا 
ــك أن  ــوت بذل ــص رج ــاب اخلصائ كت

هيدهيــم اهلل«)5(. 
بــأن  االســتنتاج  إىل  يقودنــا  وهــذا 
ــك  ــون تل ــن يمثل ــلمني الذي ــوام املس ع
 ، اإلســامي  التاريــخ  مــن  املرحلــة 
ــخ  ــة الســلطة عــى التاري ــن بثقاف متأثري
ــم  ــع بعضه ــون م ــم يتصادم ــا جعله مم
البعــض وليــس فقــط مــع غرهــم 
مــن املســلمني ، لذلــك رفضــوا كل 



2م
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

19

أ.م.د. مجعة ثجيل عكلة احلمداني

مــا خيالــف مــا ربتهــم عليــه الســلطة يف 
فهمهــم لألحــداث واملجريــات.

أضــف إىل مــا تقــدم ان الكثــر ممــا 
ُكتــب وُســجل ، إمــا كتــب بعقليــة غــر 
ــة  ــات مقيت ــن تعصب ــق م ــة تنطل ناضج
، أو مــن هــوى مذهبــي رخيــص ال 
يلتــزم باملنطــق الســليم ، وال هيتــدي 
هبــدي العقــل ، وال يؤمــن باحلــوار 
ــح  ــل للتوضي ــلوب أفض ــر كأس والفك

وللتصحيــح. 
ــان  ــم األحي ــرة يف معظ ــب الس إن كت
ــض  ــعورًا بالتناق ــا ش ــد قارئه ــد عن تول
بــني حمتواهــا والنــص القــرآين مــن 
ــي  ــق البده ــني املنط ــا وب ــة ، وبينه ناحي
ــم  ــرآن الكري ــرى ، فالق ــة أخ ــن ناحي م
وواضحــة  نقيــة  صــورة  أعطــى 
للرســل واألنبيــاء ، ورفــع مــن قدرهــم 
رســاالهتم  لســمو  نظــرًا  ومكانتهــم 
ــي ـ  ــي النب ــر تعط ــب الس ــن كت ، لك
ــوهة  ــورة مش ــديد ـ ص ــف الش ولألس
ومقللــة لشــأنه )ص( ، وهــذه هــي 
املشــكلة الكــرى يف التدويــن التارخيــي 

ــة. ــرة النبوي للس
ــواردة يف  ــث ال ــمت األحادي ــد رس لق
ــورًا  ــام ص ــخ الع ــرة والتاري ــب الس كت
)ص(  األعظــم  الرســول  لترفــات 

ــف  ــه ختتل ــه وتريعات ــه وأقوال وصفات
ــه  ــم عن ــرآن الكري ــه الق ــدث ب ــام حت ع
ــًا  ــو أن قارئ ــًا. ول ــه فع ــا كان علي ، وم
التعــرف  يف  رغــب  ـ  مســلم  غــر  ـ 
ــا  ــال م ــن خ ــام م ــن اإلس ــى دي ع
فســيخرج   ، احلديــث  كتــب  تقولــه 
ــه  ــى أن ــول )ص( ع ــن الرس ــور ع بتص
ــات  ــرق املزروع ــد يف األرض وحي يفس
والنخيــل)6( ، ويعــذب النــاس وحيرقهم 
أحيــاء ويمثــل هبــم)7( وال يعــدل)8( 
، وينهــى عــن الــيء ويــأيت مثلــه ، 
ــاءه)9(  ــايب أقرب ــه ، وحي ــب لقبيلت ويتعص
ويصــيل مــن دون وضــوء)10( ، ويبــارش 
زوجاتــه وهــو صائــم)11(، ويســتقي 
ــا  ــي عليه ــي يبن ــه الت ــض معلومات بع
 ، والنصــارى  اليهــود  مــن  الديــن 
ــد  ــن عن ــة ، وم ــادات اجلاهلي ــن ع وم

ــر. ــك الكث ــر ذل ــه)12(، وغ نفس
ـ شــعورًا  ـ ولألســف  يولــد  وهــذا 
لــدى القــارئ بــأن هنــاك صورتــني 
ــرم  ــي األك ــخصية النب ــني لش متناقضت
)ص(، صــورة تظهــره )ص( وكأنــه 
ــان  ــتوى اإلنس ــن مس ــل م ــخص أق ش
العــادي يف خمتلــف جمــاالت احليــاة ، 
ــى  ــًا أع ــره مث ــرى تظه ــورة أخ وص
اخللــق  يف  كلهــا  احليــاة  مياديــن  يف 
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واحليــاء وحســن التعليــم واملعاملــة 
ــك  ــر ذل ــه وغ ــام لنفس ــدم االنتق وع
العاليــة. وكمثــال  الســلوكيات  مــن 
ــذي  ــص ال ــل الن ــاه ننق ــا ذكرن ــى م ع
ــكري)13( :  ــى العس ــيد مرت أورده الس
ــه  ــا قال ــابقة م ــات الس ــت الرواي » أنتج
األســتاذ روجيــه جــارودي مرشــح 
ــب  ــابقًا ـ ملنص ــيوعي ـ س ــزب الش للح
ــد أن  ــية بع ــة الفرنس ــس اجلمهوري رئي
ــه ... كاآليت : قــرأت  أســلم يف حــوار ل
قراءتــه  وأعــدت   ، الكريــم  القــرآن 
ــرة ، وال ادري إن كنــت قــد  مــرات كث
فهمتــه جيــدًا بالطريقــة التــي جيــب عى 
اإلنســان أن يفهمــه هبــا أو ال ، فقــد بــدا 
يل أن الرســول )ص( جــاء بديــن عظيــم 
هــو أســاس األديــان ، مل ينكــر فيــه 
األنبيــاء الســابقني. بــل جــاءت رســالته 
ــة للرســاالت الســابقة،  متممــة ومكمل
ثــم رشعــت يف قــراءة األحاديــث يف 
كتــب البخــاري ومســلم فرأيــت شــيئًا 
آخــر أعــرِّ عنــه هبــذه العبــارة الرحيــة 
رأيتنــي وكأننــي أمــام ديــن آخــر ونشــأ 
يف نفــي انطبــاع مــن قــراءايت للحديــث 
ــدي.  ــن تقلي ــام دي ــي أم ــف أنن الري
ــه يف كتــب األحاديــث  فــكل مــا وجدت
للرســول)ص(  رأيــت  مــا  وكل 

يتحــدث عنــه أو يشــر إىل فعلــه يتعلــق 
بلبــس الثيــاب أو كيفيــة دخــول املــكان 
واخلــروج منــه وأشــياء أخــرى مــن 
ــرآن  ــت يف الق ــام رأي ــل. ال ك ــذا القبي ه
ــدل  ــي ت ــيات الت ــن األساس ــم م الكري

ــامي ». ــن اإلس ــامل الدي ــى ك ع
واســتنادًا لــكل مــا تقــدم فــان احلاجــة 
النبويــة  الســرة  أحــداث  كتابــة  إىل 
تتائــم  معــارصة  بطريقــة  وقراءهتــا 
وخصالــه  )ص(  النبــي  وشــامئل 
احلميــدة ، أصبحــت حاجــة ملحــة 
ــة  ــا ملعاجل ــد منه ــل الب ــة ، ب ورضوري
وتأشــر حــاالت التحريــض والتشــويه 
التــي تعرضــت هلــا الســرة ومعاجلتهــا 
ــا ،  ــة هب ــوائب العالق ــن الش ــا م وتنقيته
ــة  ــال كتاب ــن خ ــون إال م ــذا ال يك وه
ســرته )ص( عــن طريــق الروايــات 
األطهــار  بيتــه  أهــل  عــن  الــواردة 
ــرة  ــم بس ــم األدرى واألعل )ع(، كوهن
ــوا  ــد نقل ــى )ص( ، وق ــم املصطف جده
يف مروياهتــم اخلاصــة بأحــداث الســرة 
ــورة  ــي والص ــه احلقيق ــل الوج ــا يمث م
املرقــة وغــر املشــوهة لشــخصيته 

)ص(.  العظيمــة 
مــن املــآيس التــي حلــت باإلســام 
األكــرم  النبــي  تعــرض ســرة  هــو 
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)ص( وســنته لتدخــل االرسائيليــات 
ــم ، إذ  ــاطني ووعاظه ــكام والس واحل
تبنــت هــذه االرسائيليــات مــع هــؤالء 
ــل  ــة التدخ ــاطني سياس ــكام والس احل
ــراءات يف  ــاليب وإج ــدة أس ــذوا ع واخت

ــذه. ــل ه ــة التدخ ــذ طريق تنفي
معنى اإلرسائيليات :

مفــرده   ، مجــع   : اإلرسائيليــات 
حادثــة  أو  قصــة  وهــي  إرسائيليــة، 
تــروى عــن مصــدر  إرسائييل ، والنســبة 
اهلل  نبــي  وهــو   ، إرسائيــل  إىل  فيهــا 
يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم أبــو 
األســباط االثنــي عــر ، واليــه ينســب 
ــال  ــل)14( ق ــو إرسائي اليهــود ، فيقــال بن
ــَل يِف  اِئي ــي إرِْسَ ــا إىَِل َبنِ ــاىل : }َوَقَضْينَ تع
َتــنْيِ  َلُتْفِســُدنَّ يِف األَْرِض َمرَّ اْلِكَتــاِب 

َوَلَتْعُلــنَّ ُعُلــّوًا َكبِــرًا{)15(.
 : عــى  اإلرسائيليــات  مــادة  تقســم 
 ، والقصــة   ، كاألســطورة   : نقليــة 
واخلــر التــورايت أو الكتــايب ، وعقليــة: 
األثــر  أو   ، العقيــدة  أو   ، كالفكــرة 
اإلرسائيــيل)16(. اجلــذر  ذو  الفكــري 
كان  وإن  ـ  اإلرسائيليــات  ولفــظ 
يــدل بظاهــره عــى القصــص التــي 
ــة ـ  ــادر هيودي ــن مص ــًا م ــروى أص ت
يســتعمله علــامء التفســر واحلديــث 

ويطلقونــه عــى مــا هــو أوســع وأشــمل 
يف  فهــو   ، اليهــودي  القصــص  مــن 
اصطاحهــم يــدل عــى كل مــا تطــرق 
إىل التفســر واحلديــث مــن أســاطر 
روايتهــا  أصــل  يف  منســوبة  قديمــة 
أو  نــراين  أو  هيــودي  مصــدر  إىل 
غرمهــا)17( ، ترسبــت اىل كتــب التفســر 
املكذوبــة  االخبــار  مــن  واحلديــث 
واألحاديــث املوضوعــة عــى لســان 
رســول اهلل )( ، وهــذه االســاطر 
املكذوبــة منقولــة مــن  واالحاديــث 
مصدرهــا  كان  ارسائيليــة  مصــادر 
ــداهلل  ــل عب ــود مث ــن اليه ــلم م ــن اس مم
ــب  ــار ووه ــب االحب ــام وكع ــن س ب
ــني  ــاف ب ــض االخت ــع بع ــه م ــن منب ب
عــى  اتفاقهــم  يف  املؤرخــني  بعــض 

قصــد االســاءة اىل االســام.
ــني  ــن واملحدث ــض املفرسي ــع بع وتوس
ــات مــا دســه أعــداء  فعــّدوا اإلرسائيلي
ــى  ــم ع ــود وغره ــن اليه ــام م اإلس
التفســر واحلديــث مــن أخبــار ال أصــل 
هلــا يف مصــدر قديــم ، وإنــام هــي أخبــار 
ــع أعــداء اإلســام، صنعوهــا  مــن صن
بخبــث نيــة ، وســوء طويــة ، ثم دســوها 
عــى التفســر واحلديــث ، ليفســدوا هبــا 
ــة  ــلمني. كقص ــام واملس ــد اإلس عقائ
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ــارشًا  ــًا مب ــس مس ــي مت ــق)18( الت الغراني
الكريــم  القــرآن  كرامــة  ورصحيــًا 

.)(ــول ــة الرس وكرام
التفســر  إىل  اإلرسائيليــات  ترسبــت 
واحلديــث وحتريــف أخبــار الســرة 
ــبوقًا  ــرسب مس ــذا الت ــة ، وكان ه النبوي
ــة  ــة إىل الثقاف ــة اليهودي ــرسب الثقاف بت
املســلمني  ألّن   ، اإلســامية  العربيــة 
مــن  الكثــر  ملعرفــة  بحاجــة  كانــوا 
ــورة  ــام واملذك ــابقة لإلس ــور الس األم
ــل  ــن دون تفاصي ــم م ــرآن الكري يف الق
دقيقــة. هلــذا نجــد إن ابــن إســحاق 
حــني بــدأ كتابــة الســرة النبوية اعـــتمد 
تعــد  التــي  اإلرسائيليــة  الروايــات 
املصــدر األســاس لتاريــخ تلــك احلقبــة 
ــي ســبقت ظهــور اإلســام خاصــة  الت
ــا  ــدأ هب ــي ب ــابقة الت ــم الس ــول األم أص

كتابــه)19(.
إن أول دليــل عــى ان ابــن إســحاق لــه 
اتصــال بالثقافــة النرانيــة هــو اعتــامده 
عــى االنجيــل يف وصــف النبــي حممــد 
ــه  ــًا عن ــام نق ــن هش ــرد اب )( إذ أف
فصــًا بعنــوان : )صفــة رســول اهلل 

ــل()20(.   ــن االنجي )( م
وكان ابــن اســحق يف نقلــه عــن اليهــود 
ــل  ــم بـ»أه ــه يصفه ــارى يف كتب والنص

ــر  ــه الكث ــى الم ــم األول«)21( حت العل
ــن  ــذه ع ــره ألخ ــني يف ع ــن املحدث م
ــرب  ــارى)22(. وكان الع ــود والنص اليه
ــن  ــة م ــم مجاع ــم بينه ــم يقي يف جاهليته
أهــل الكتــاب جلهــم مــن اليهــود 
ــرة العــرب مــن  ــن نزحــوا إىل جزي الذي
ــا  ــروا إليه ــن هاج ــم ، والذي ــن قدي زم
ــبعني  ــنة س ــرى س ــم الك ــد هجرهت بع

للميــاد)23(.
أســباب  خلــدون)24(  ابــن  ويوجــز 
اهنــزام العــرب أمــام الثقافــة اليهوديــة، 
ــه :  ــات بقول ــول اإلرسائيلي ــدأ دخ ومب
»إن العــرب مل يكونــوا أهــل كتــاب وال 
ــداوة  ــم الب ــت عليه ــام غلب ــم ، وإن عل
واألميــة ، وإذا تشــوقوا إىل معرفــة يشء 
ممــا تتشــوق إليــه النفــوس البريــة 
وأرسار   ، اخلليقــة  بــدء  أســباب  يف 
الوجــود، فأنــام يســألون عــن أهــل 
الكتــاب قبلهــم وال يعرفــون مــن ذلــك 
إال مــا تعرفــه العامــة مــن أهــل الكتــاب 
الذيــن  »محــر«  مــن  ...ومعظمهــم 
أخــذوا بديــن اليهوديــة ، فلــام أســلموا 
بقــوا عــى مــا كان عندهــم ممــا ال تعلــق 
لــه باألحــكام الرعيــة التــي حيتاطــون 
مــن  التفســرات  هبا...فامتــألت 
ــب  ــألوا الكت ــم ... وم ــوالت عنه املنق
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ــن  ــول م ــت بالقب ــوالت فلقي ــذه املق هب
يومئــذ...«.

ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد، 
بــل كانــت اجلريمــة احلقيقيــة هــي 
متكــني مســلمة أهــل الكتــاب مــن نــر 
ترهاهتــم وأباطيلهــم التــي مل تســلم 
منهــا ال العقائــد وال املفاهيــم وال القيــم 
وحتــى أحــكام الريعــة والديــن وذلك 
حينــام فتــح هلــم املســلمون مســاجدهم 
ليقصــوا عــى النــاس مــن إرسائيلياهتم ، 
وكان كبــار رجــال الدولــة حتــى اخللفاء 
تلــك،  القصــص  حيــرون جمالــس 
مســلمة  قبــل  مــن  التحــدث  وكان 
أهــل الكتــاب ]مــن أحبــار اليهــود 
ــموحًا  ــرًا مس ــارى[ أم ــة النص وقساوس
بــه !! وظهــرت أثــر ذلــك آراء وأفــكار 
ــتلهمة أغلبهــا مــن اليهــود  ــرة مس خط
والنصــارى ، فــزادت جرأهتــم التــي 
تنامــت وتكرســت يف ظــل حديــث 
 )( مزعــوم نســبوه إىل رســول اهلل
ــل  ــي إرسائي ــن بن ــوا ع ــول : »حدث يق
وال حــرج« )25( ، وذلــك إلعطــاء روايــة 

ــًا. ــوازًا رشعي ــات ج اإلرسائيلي
ــول  ــر الرس ــف يأم ــا : كي ــؤال هن والس
األكــرم )( بالتحديــث عــن بنــي 
اهلل  بديــن  كفــروا  وقــد  إرسائيــل 

ــوَن  ــاىل : }َأَفَتْطَمُع ــه تع ــام لقول واإلس
َفِريــٌق  َكاَن  َوَقــْد  َلُكــْم  ُيْؤِمنُــوْا  َأن 
ــُه  ُفوَن ــمَّ حُيَرِّ ــَمُعوَن َكَاَم اهللِّ ُث ــْم َيْس نُْه مِّ
ــوَن { ــْم َيْعَلُم ــوُه َوُه ــا َعَقُل ــِد َم ــن َبْع ِم
)26( ، الن مــا ســيقوله بنــو إرسائيــل 

للمســلمني هــو خرافــات حياولــون هبــا 
ــٌر  افســاد الديــن لقولــه تعــاىل : }َودَّ َكثِ
ــن  ــم مِّ وَنُك ــْو َيُردُّ ــاِب َل ــِل اْلِكَت ــْن َأْه مِّ
ــِد  ــْن ِعن ــدًا مِّ ــارًا َحَس ــْم ُكفَّ ــِد إِياَمنُِك َبْع
ــقُّ  َ هَلُــُم احْلَ ــنيَّ ــا َتَب ــِد َم ــن َبْع َأنُفِســِهم مِّ
اهللُّ  َيــْأيِتَ  َحتَّــى  َواْصَفُحــوْا  َفاْعُفــوْا 
ــٌر{)27(. ٍء َقِدي ــَى ُكلِّ يَشْ ــِرِه إِنَّ اهللَّ َع بَِأْم
ــه كان  ــاس ان ــن عب ــن اب ــد روي ع وق
ينهــى عــن االســتامع لليهــود وهــذا 
نــص احلديــث : »يــا معــر املســلمني ، 
كيــف تســألون أهــل الكتــاب وكتابكــم 
ــَدُث  ــه )( أْح ــى نبي ــزل ع ــذي أن ال
باألخبــار بــاهلل تقرؤونــه مل ُيشــب ؟ وقد 
حدثكــم اهلل ان أهــل الكتــاب بّدلــوا مــا 
كتــب اهلل وغــّروا بأيدهيــم الكتــاب 
فقالــوا : هــو مــن عنــد اهلل ليشــرتوا بــه 
ــم  ــام جاءك ــم ب ــا ينهاك ــًا أف ــًا قلي ثمن
ــاءلتهم؟ وال واهلل  ــن مس ــم ع ــن العل م
ــألكم  ــط يس ــًا ق ــم رج ــا منه ــا رأين م

ــم«)28(.   ــزل عليك ــذي أن ــن ال ع
ــا  ــاس مل ــن عب ــن اب ــل ان يفط ــل يعق فه
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مل يفطــن لــه الرســول )( مــن أمــور 
ــن ؟ الدي

ــر  ــيل)29( : »الظاه ــة العام ــول العام يق
إن حديــث : حدثــوا عــن بنــي إرسائيــل 
وال حــرج ، ليــس كذبــًا كلــه، بــل هــو 
– فيــام يظــن – حتريــف للكلمــة املأثورة 
عــن رســول اهلل )( : »حدثــوا عنــي 
وال حــرج ، ومــن كــذب عــيلَّ متعمــدًا 
فليتبــوأ مقعــده مــن النــار« حســبام رواه 
أبــو هريــرة ، وأبــو ســعيد اخلــدري 

ــس...«)30(. وأن
وباالســتناد إىل هــذا الــذي حصــل، 
ومنــح إشــارات جــواز املــرور لقصــص 
متكــن  ورواياهتــم،  إرسائيــل  بنــي 
جمموعــة  وضــع  مــن  القصاصــون 
تقــل  ال  األحاديــث  مــن  كبــرة 
ــي  ــات الت ــار املروي ــن أخط ــورة ع خط
ــاطني  ــني والس ــاع احلاكم ــا أتب وضعه
الســرة  عــى  والزنادقــة  ووعاظهــم 
 – – ولألســف  النبويــة. وأصبحــت 
هــذه القصــص والروايــات اإلرسائيليــة 
التهديــم  يف  عليــه  يعتمــد  ســاحًا 
والتخريــب لفكر اإلســام واملســلمني، 
ــات  ــب واملؤلف ــون الكت ــت يف بط مادام
الصحيــح  فاختلــط   ، اإلســامية 

بالصحيــح. والســقيم   ، بالســقيم 

لــذا جيــب عنــد دراســة الســرة النبويــة 
ــي  ــاة النب ــود يف حي ــاط اليه ــد نش رص
ــش  ــادة قري ــى ق ــم ع )( ، وتأثره
وعــى جمموعــة الصحابــة الذيــن كانــوا 
يدرســون عندهــم الذيــن أطلــق النبــي 
املتهوكــني)31(،  صفــة  عليهــم   )(
عمــر  »...إن   : الســيوطي)32(  روى 
ــا  ــال : ي ــه ق ــاب ريض اهلل عن ــن اخلط ب
ــا  ــاب حيدثون ــل الكت ــول اهلل إن أه رس
ــد  ــا ، وق ــذت بقلوبن ــد أخ ــث ق بأحادي
ابــن  يــا   : ، قــال  أن نكتبهــا  مهمنــا 
اخلطــاب امتهوكــون أنتــم كــام هتوكــت 
اليهــود والنصــارى ! أمــا والــذي نفــس 
ــاء  ــا بيض ــم هب ــد جئتك ــده لق ــد بي حمم
نقيــة ، ولكنــي أعطيــت جوامــع الكلــم 

ــارًا«. ــث اختص ــر يل احلدي واخت
ــكام  ــو ال ــم ه ــع الكل ــى جوام ومعن
ــت  ــة ، ويف الوق ــة تام ــر بباغ املخت
ــن  ــر م ــه الكث ــني طيات ــع ب ــه جيم نفس
املعــاين ، وقــد ُســئل اإلمــام الباقــر 
ــال:  ــلم فق ــع الكــ ــن جوام )( ع
قمــة  هــو  فالقــرآن  القــرآن.  »هــو 

واالختصــار«)33(. الباغــة 
إن االدعــاء الــذي ُبنــي عليــه املنــع مــن 
ــول  ــث رس ــدث بحدي ــن والتح التدوي
اهلل )ص( كان اخلــوف مــن اختاطــه 
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ــع  ــة م ــن وقف ــد م ــا الب ــرآن. وهن بالق
هــذا األمــر ، ألنــه إدعــاء غــر مقبــول، 
ــز  ــم متمي ــرآن الكري ــول ، فالق وال معق
ــه  ــة جتعل ــحة إهلي ــة وبمس ــة فائق بباغ
البــر ، حتــى  فــوق مســتوى كام 
ــه  كام النبــي )ص( نفســه ، والقــرآن ل
دليــل عليــه مــن نفســه ، فنســق كامــه 
ــن  ــزه ع ــه متي ــف ب ــي حت ــن الت والقرائ
ــرب  ــر الع ــذا انبه ــره ، وهل أي كام غ
، وكانــوا  بإعجــازه بمجــرد ســامعه 

ــن كل كام.  ــه ع يميزون
ــاطني  ــاء والس ــا ان اخللف ــو افرتضن ول
كانــوا حســني النيــة يف هــذا األمــر 
واهنــم مل يمنعــوا إال بدافــع احلــرص 
عــى كتــاب اهلل ، فقــد كان مــن نتائجــه 
ان يتســع املجــال للكذابــني واملنحرفــني 
عــن املخطــط اإلســامي واملرتزقــة 
توحيــه  مــا  األحاديــث  يضعــوا  ان 
فضــًا   ، واألهــواء  املطامــع  إليهــم 
ــروب  ــبب احل ــا بس ــاع منه ــا ض ــن م ع

والغــزوات.
ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد، 
فنتــج عــن سياســة املنــع عــن التحــدث 
باحلديــث وكتابتــه أن ني الناس أبســط 
ــام  ــد اإلم ــك نج ــن ولذل ــد الدي قواع
يــوم  دعائــه  يف  يقــول  )ع(  الســجاد 

ــم  ــى :   » الله ــوم األضح ــة وي اجلمع
ــك ،  ــك وأصفيائ ــام خللفائ ــذا املق أن ه
ومواضــع أمنائــك يف الدرجــة الرفيعــة 
ــا.  ــد ابتزوه ــا ق ــم هب ــي اختصصته الت
وخلفائــك  صفوتــك  أعــاد  حتــى 
مغلوبــني مقهوريــن مبتزيــن، يــرون 
منبــوذًا،  وكتابــك  الً  مبــدَّ حكمــك 
جهــات  عــن  حمرفــة  وفرائضــك 
ــة »)34(. ــك مرتوك ــنن نبي ــك وس رشع
ــني)35(  ــن حص ــران ب ــى عم ــام ص وحين
ــد  ــذ بي ــيل )ع( ، أخ ــام ع ــف اإلم خل
ــا  ــال: » م ــد اهلل)36( وق ــن عب ــرف ب مط
صليــت منــذ حــني ، أو منــذ كــذا وكــذا 
أشــبه بصــاة رســول اهلل )ص( مــن 
ــاة  ــني ص ــاة ». يعــ ــذه الص هــــــ

عــيل )ع()37(.
وحــني ُســئل اإلمــام الصــادق )ع( عــن 
حــال النــاس بعــد الرســول )ص( ، 
وكيــف أن الغالبيــة العظمــى منهــم 
نســوا أبســط قواعــد الديــن لعــدم 
وجــود التدويــن واالبتعــاد عــن تعاليــم 
ــال :    ــرم )ص( ق ــول األك ــنن الرس وس
» ال واهلل مــا هــم عــى يشء ممــا جــاء بــه 
رســول اهلل )ص( إال اســتقبال القبلــة 

فقــط »)38(.
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وعــن احلســن البــري)39( : »لــو خرج 
عليكــم أصحــاب رســول اهلل )ص( مــا 

عرفــوا منكــم إال قبلتكــم«)40(.
عمــرو  بــن  اهلل  عبــد  عــن  وروي 
بــن العــاص)41( أنــه قــال : » لــو ان 
ــو  ــة خل ــذه األم ــل ه ــن أوائ ــني م رجل
ــا  ــة ، ألتي بمصحفيهــام يف بعــض األودي
النــاس اليــوم ال يعرفــان شــيئًا ممــا كانــا 

عليــه »)42(.
 : قــال  انــه  الزهــــري  عــن  وروي 
»دخلــت عــى أنــس بــن مالــك)43( 
ــت  ــي ، فقل ــده يبك ــو وح ــق وه بدمش
ــيئًا  ــرف ش ــال : ال أع ــك ؟ ق ــا يبكي : م
ــد  ــاة وق ــذه الص ــت ، إال ه ــا أدرك مم

.)44(» ضيعــت 
وخطــب ابــن عبــاس يف آخــر رمضــان 
ــوا  ــال : » اخرج ــرة فق ــر الب ــى من ع
صدقــة صومكــم ، فــكأن النــاس مل 
ــل  ــن أه ــا م ــن ههن ــال م ــوا ، فق يعلم
املدينــة ؟ فقومــوا إىل إخوانكــم فأهنــم ال 
يعلمــون فــرض رســول اهلل)ص( هــذه 

الصدقــة.. « )45(.
وهــذا يعنــي ان الصــاة التــي هــي 
ــرات يف  ــة م ــام مخس ــن وتق ــود الدي عم
ــم،  ــوى قبلته ــا س ــوا منه ــوم مل يعرف الي
اهلل  أوجبهــا  التــي  الفطــرة  زكاة  وان 

مــرة واحــدة يف كل عــام مل يعرفوهــا 
ومل يســمعوا هبــا ، فكيــف يتذكــرون 
بقيــة ســرته وســنته )ص( وأقوالــه 
وقــد  يتذكــرون  وكيــف  ؟  وأفعالــه 
ــت  ــت ومنع ــث وحمي ــت األحادي أحرق
مــن التدويــن ؟ وكيــف ســيكون حــال 
يف  )ص(  الرســول  وأخبــار  الســرة 
ــا مل  ــنرى اهن ــي س ــة الت ــود القادم العه
تكتــِف هبــذه اإلجــراءات التعســفية 
ضــد التدويــن والتحــدث بــه ، بــل 
ســيضيف إجــراءات وأســاليب أخــرى 
ــة ، ألن  ــدًا وصعوب ــكلة تعقي ــد املش تزي
ــع  ــة وض ــي مرحل ــة ه ــة القادم املرحل
ــام  ــات ك ــاق الرواي ــث واخت األحادي

ــنرى. س
ــًا أو  إن تأخــر كتابــة الســنة النبويــة قرن
قرنــني مــن الزمــن قــد كلــف املســلمني 
خســارات كبــرة وأساســية فلــو إن 
ــن  ــة بتدوي ــمحا للصحاب ــيخني س الش
ــة  ــانيد عالي ــا بأس ــت إلين ــنة لوصل الس
بوســاطة واحــدة ، لكنهــام ملــا منعــا ذلك 
صــارت بوســائط عديــدة ، والفــرق 
ــاطة  ــول بوس ــث املنق ــني احلدي ــر ب كب
ــى  ــة رواة ع ــن بضع ــد ، أو ع راٍو واح
ــكان كــذب  مــدى قــرن أو قرنــني ؟ وَل
الــرواة عــى رســول اهلل )ص( قليــل 
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، لكنــه هــو اليــوم كثــر ، ولكانــت 
رقابــة الصحابــة وتذكرهــم لبعــض 
ــت  ــام كتب ــنة ، بين ــط الس ــًا يف ضب عام
ــى  ــة ع ــا رقاب ــكام ب ــا احل ــنة برض الس

املؤلفــني)46(. 
وســواه  تقــدم  مــا  خــال  ومــن 
جيــد  ال  ان  الطبيعــي  مــن  يصبــح 
التاريــخ والســر  الباحــث يف كتــب 
ــي  ــخصيات الت ــة للش ــح احلقيقي املام
للحــكام  التحــدي  موقــع  يف  تقــف 
ــاب  ــدى ألصح ــم ، وتتص وملخططاهت
األهــواء والعصبيــات العرقيــة وغرهــا 

والنحرافاهتــم.  
ومــن هنــا نعــرف انــه البــد مــن البحث 
ــة واملخلصــة التــي  عــن األيــدي األمين
لكتابــة  احلقيقيــة  املامــح  رســمت 
التاريــخ اإلســامي والســرة العطــرة ، 
أال وهــم أهــل البيــت )ع( الذين ســعوا 
دائــاًم ويف مراحــل حياهتــم كلهــا إىل 
ــى  ــم املصطف ــث جده ــل أحادي ان تص
ــع  ــه إىل أوس ــاه اهلل إلي ــا أوح )ص( وم
ــظ  ــامل، وان حيف ــة والع ــاق ، إىل األم نط
األحاديــث  هــذه  والطلبــة  العلــامء 
ويرحوهــا  النــاس  عــى  ويلقوهــا 
أو  بتحفيظهــا  ذلــك  كان  ســواء 
تدوينهــا ، فهــل تنســجم هــذه السياســة 

وسياســة تغييــب الســنة ومنــع التدويــن 
ــا ؟ ــة عليه والعقوب

مــن عامــات احلديــث املوضــوع ، 
لواقــع األحــوال وطبائــع  مناقضتــه 
ــس  ــن أن ــروى ع ــا ي ــل م ــياء مث األش
بــن مالــك انــه قــال : » دخلــت احلــامم 
جالســًا  )ص(  اهلل  رســول  فرأيــت 
يف الــوزن وعليــه مئــزر فهممــت ان 
اكلمــه ، فقــال يــا أنــس اين عزمــت 
مئــزر  بــدون  احلــامم  دخــول  عــى 
»)47(، ويعلــق ابــن اجلــوزي)48( عــى 
هــذا احلديــث املوضــوع فيقــول : » 
ــك ويف  ــا ش ــوع ب ــث موض ــذا حدي ه
روايتــه مجاعــة جمهولــون ، ومــا اســمج 
ــون  ــول ال يك ــإن الدخ ــه، ف ــن وضع م
يف الــوزن ، ومل يدخــل رســول اهلل )ص( 
محامــًا قــط ، وال كان عندهــم محــام« 
ــث  ــان احلدي ــى بط ــدل ع ــا ي أي أن م
ــن  ــة يف زم ــن معروف ــات مل تك ان احلامم

)ص(.  النبــي 
أســوأ  مــن  الوضــع  حالــة  وتعــد 
احلديــث  هبــا  مــر  التــي  احلــاالت 
والســنة وأخبــار الســرة ، ومــن أشــدها 
ــك  ــننها ، وتل ــلامهتا وس ــى مس ــردًا ع مت
احلالــة بــدأت بوادرهــا يف بدايــة حكــم 
معاويــة الــذي قــام مبــارشة باختــاذ 
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اخلطــوات العمليــة لوضــع هــذه احلالــة 
ــه  ــام وج ــك حين ــذ وذل ــع التنفي موض
فريــق عمــل فنــي إلنجــاز هــذه املهمــة 
اخلطــرة ، وهــي مهمــة وضــع احلديــث 
وحتريفــه. وكأننــا أمــام أعتــاب مرحلــة 
ــار  ــديد احلص ــل تش ــن مراح ــدة م جدي
رســول  حديــث  عــى  الســلطوي 
وذلــك   ، ســرته  وأخبــار  )ص(  اهلل 
بعــد ان كان تنفيــذ إجــراءات املنــع 
مــن التدويــن والتحــدث بأحاديــث 

الرســول )ص( بدقــة متناهيــة. 
قــال أبــو جعفــر االســكايف)49( : إن 
االمويــني وضعــوا قومــًا مــن الصحابــة 
وقومــًا مــن التابعــني عــى روايــة أخبــار 
قبيحــة يف عــيل )ع( ، يقتــي الطعــن فيه 
والــراءة منــه ، وجعــل هلــم عــى ذلــك 
ُجعــًا يرغــب يف مثلــه، فاختلقـــــوا ما 
ــرو  ــرة وعم ــو هري ــم أب ــاه ، منه أرضـ
بــن العـــاص)50( واملغيـــرة بن شــعبة)51( 
بــن  عـــــروة  التابعيــــن  ومـــــن 

الزبــر)52( )53(.
ومــن األحاديــث املوضوعــة جــراء 
هــذه السياســة مــا رواه عــروة بــن 
الزبــر عــن عائشــة قالــت : » كنــت عند 
ــيل ،  ــاس وع ــل العب ــي )ص( إذ اقب النب
ــري  ِك ان تنظ ــة إن رسَّ ــا عائش ــال : ي فق

إىل رجلــني مــن أهــل النــار فانظــري إىل 
هذيــن قــد طلعــا ، فنظــرت فـــــــــإذا 

ــب «)54(. ــن أيب طال ــيل ب ــاس وع العب
الــذي  احلديــث  هريــرة  أبــو  وروى 
معنــاه أن عليــًا )ع( خطــب ابنــة أيب 
جهــل)55( يف حيــاة رســول اهلل)ص( 
ــال  ــر وق ــى املن ــب ع ــخطه ، فخط فأس
ــة ويل اهلل  ــع ابن ــا واهلل ! ال جيتم : » وإهّن
ــة  ــل! إن فاطم ــدو اهلل أيب جه ــة ع وابن
بضعــة منــي يؤذينــي مــا يؤذهيــا ، فــان 
كان عــيل يريــد ابنــة أيب جهــل فليفــارق 

ــد« )56(. ــا يري ــل م ــي ، وليفع ابنت
ــذه  ــادق )ع( ه ــام الص ــى اإلم ــد نف وق
ــيل )ع(  ــام ع ــة إىل اإلم ــة املوجه التهم
ــل ،  ــة أيب جه ــن ابن ــزوج م ــه أراد الت إن
فقــال )ع( حــني ســأله علقمــة)57( : » يــا 
ــبونا إىل  ــاس ينس ــول اهلل إن الن ــن رس اب
عظائــم األمــور ، وقــد ضاقــت بذلــك 
ــة : إن  ــا علقم ــال )ع( : ي ــا. فق صدورن
ــنتهم ال  ــك ، وألس ــاس ال يمل ــا الن رض
ــلم  ــا مل يس ــلمون مم ــف تس ــط فكي تضب
ــه  ــله ، وحجج ــاء اهلل ورســـ ــه أنبي من
)ع( ؟ ... ومــا قالــوه يف األوصيــاء )ع( 
ــيد  ــبوا إىل س ــك ! أمل ينس ــن ذل ــر م أكث
ــة أيب  ــزوج ابن ــه أراد أن يت ــاء إن األوصي
جهــل عى فاطمــة )ع( ، وان رســول اهلل 
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شــكاه عــى املنــر إىل املســلمني ، فقــال : 
إن عليــًا يريــد أن يتــزوج ابنــة عــدو اهلل 
عــى ابنــة نبــي اهلل ، أال أن فاطمــة بضعة 
ــن  ــد آذاين ، وم ــا فق ــن آذاه ــي ، فم من
ــد  ــا فق ــن غاظه ين ، وم ــد رسَّ ــا فق رسه
ــا  ــادق )ع( : ي ــال الص ــم ق ــي ؟ ث غاظن
علقمــة ، مــا أعجــب أقاويــل النــاس يف 

ــيل )ع( «)58(. ع
ــا  وكان املغــرة بــن شــعبة صاحــب دني
يبيــع دينــه بالقليــل النــزر منهــا ويــريض 
معاويــة بذكــر عــيل بــن أيب طالــب )ع( 
إن   « معاويــة  جملــس  يف  يومــًا  قــال 
عليــًا مل ينكحــه رســول اهلل ابنتــه حبــًا ، 
ــان  ــك إحس ــئ بذل ــه أراد أن يكاف ولكن

ــه «)59(. ــب إلي أيب طال
ــب  ــا طل ــرة عندم ــة للمغ ــال معاوي وق
ــم:  ــي هاش ــذاء بن ــرك إي ــر ت ــه األخ من
ــات!  ــره !! »... هيه ــى لذك ــا أبق الهن
هيهــات ! أي ذكــر أرجــو بقــاءه ؟! 
ــا  ــل م ــدل ، وفع ــم فع ــو تي ــك أخ مل
ــك  ــى هل ــك حت ــدا ان هل ــام ع ــل ف فع
ذكــره ، إال ان يقــول قائــل : أبــو بكــر. 
ثــم ملــك أخــو عــدي ، فاجتهــد ، 
وشــّمر عــر ســنني ، فــام عــدا ان 
هلــك حتــى هلــك ذكــره ، إال ان يقــول 
ــة)60(  ــن أيب كبش ــر ، وان اب ــل : عم قائ

ــرات :  ــس م ــوم مخ ــه كل ي ــاح ب ليص
اشــهد ان حممــدًا رســول اهلل ، فــأي 
ــد  ــدوم بع ــر ي ــى ؟ وأي ذك ــل يبق عم
هــذا ! ال أبــا لــك ! ال واهلل إال دفنــًا 
ــذه  ــذي اخت ــرار ال ــًا«)61(. أي ان الق دفن
ــب  ــر طي ــاء كل ذك ــو إخف ــة ه معاوي
ــة  ــرهتم الفاضل ــوة ولس ــت النب آلل بي
ــا  ــو أمعن ــه ، فل ــه ودفن ــه وإقصائ وتغييب
ــدى  ــا م ــة لعلمن ــذه الرواي ــر يف ه النظ
ــة  ــرة النبوي ــت بالس ــي حّل ــاة الت املأس
ــلطة يف  ــر الس ــوىل أم ــني ت ــا ح وتدوينه
ــر  ــا أكث ــوي ، وم ــت األم ــة البي الدول
احلقائــق التــي دفنــت ومل يبــَق هلــا أثر يف 
الســرة النبويــة التــي تعــد أهــم مصــدر 
ــا  ــت حمله ــامي وحّل ــخ اإلس يف التاري
األحاديــث املــزورة والقضايــا املحرفــة. 
ــد  ــكايف : وق ــر االس ــو جعف ــال أب وق
ــمرة  ــذل لس ــه ب ــة ان ــن معاوي روي ع
بــن جنــدب)62( مائــة ألــف درهــم 
ــت  ــا نزل ــة إهن ــذه اآلي ــروي ه ــى ي حت
ــاِس  ــَن النَّ ــب َوِم ــن أيب طال ــيل ب يف ع
ــا  ْنَي ــاِة الدُّ ــُه يِف احْلََي ــَك َقْوُل ــن ُيْعِجُب َم
َوُيْشــِهُد اهللَّ َعــَى َمــا يِف َقْلبِــِه َوُهــَو 
ــَعى يِف  ــَوىلَّ َس ــاِم  َوإَِذا َت َص ــدُّ اخْلِ َأَل
ــْرَث  ــَك احْلَ ــا َوهُيِْل ــَد فِِيَه األَْرِض لُِيْفِس
 )63(  الَفَســاَد حُيِــبُّ  الَ  َواهللُّ  َوالنَّْســَل 



2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

30

التوظيف السياسي للنصوص الدينية

وان اآليــة الثانيــة نزلــت يف ابــن ملجــم 
وهــو قولــه تعــاىل : َوِمــَن النَّــاِس َمــن 
ــاء َمْرَضــاِت اهللِّ َواهللُّ  ي َنْفَســُه اْبتَِغ ــْرِ َي
ــذل  ــل فب ــم يقب ــاِد)64( فل َرُؤوٌف بِاْلِعَب
ــه  ــذل ل ــل فب ــم يقب ــف فل ــي أل ــه مائت ل
ــه  ــذل ل ــل فب ــم يقب ــف فل ــة أل ثاثامئ
ــك)65(. ــل وروى ذل ــف فقب ــة أل أربعامئ
ويف تفســر هــذه اآليــة قــال اإلمــام 
ــه تعــاىل : ومــن  الباقــر )ع( : » أمــا قول
ابتغــاء  نفســه  يــري  مــن  النــاس 
 ، بالعبــاد  رؤوف  واهلل  اهلل  مرضــات 
فاهنــا نزلــت يف عــيل بــن أيب طالــب )ع( 
ــوله )ص(  ــه هلل ولرس ــذل نفس ــني ب ح
ليلــة اضطجــع عــى فــراش رســول اهلل 
)ص( ملــا طلبتــه قريــش «)66( ، وهكــذا 
مثالــب  إىل  املناقــب  معاويــة  قلــب 
واملثالــب إىل مناقــب وحيــدث هــذا كلــه 

ــة. ــرة النبوي ــاب الس ــى حس ع
ــي  ــكايف : إن بن ــر االس ــو جعف ــال أب وق
ــيل )ع(  ــل ع ــار فضائ ــوا إظه ــة منع أمي
وعاقبــوا عــى ذلــك الــراوي لــه، حتــى 
ان الرجــل إذا روى عنه حديثــًا ال يتعلق 
بفضلــه بــل برائــع الديــن ال يتجــارس 
عــى ذكــر اســمه ، فيقــول عــن أيب 
ــد)68(  زينــب)67( ، فعــن يونــس بــن عبي
قــال : ســألت احلســن ، يعنــي ـ احلســن 

ــا ســعيد إنــك  ــا أب البــري ـ قلــت : ي
تقــول : »قــال رســول اهلل )ص( وإنــك 
ــد  ــي لق ــن أخ ــا اب ــال : ي ــه ؟ ق مل تدرك
ســألتني عــن يشء مــا ســألني عنــه 
احــد قبلــك ؛ ولــوال منزلتــك منــي 
ــرى  ــام ت ــان ك ــك ، إين يف زم ــا أخرت م
– وكان يف عمــل احلجــاج – كل يشء 
اهلل  رســول  قــال   : أقــول  ســمعتني 
)ص( ، فهــو عــن عــيل بــن أيب طالــب، 
ــر  ــتطيع ان أذك ــان ال اس ــر إين يف زم غ

ــًا«)69(.  علي
وهنــا يتضــح حجــم احلصار الســلطوي 
املفــروض عــى علــم اإلمــام عــيل )ع( ، 
وقــد حصلــت أمثلــة وشــواهد تارخييــة 
ــوع مــن احلصــار  أخــرى عــى هــذا الن
عــى فكــر اإلمــام الصــادق )ع( أيضــًا ، 
فاملــك بــن أنــس مل يــرِو عــن جعفــر بن 
ــر  ــر أم ــى ظه ــادق )ع( حت ــد الص حمم
ــلطة  ــن الس ــًا م ــاس)70(. خوف ــي العب بن
ــل  ــداًء أله ــوا أع ــن كان ــة الذي األموي
ــى  ــة ع ــه دالل ــذا في ــت )ع( ، وه البي
ــة  ــاة العلمي ــى احلي ــيايس ع ــر الس األث
ــام  ــل كاإلم ــف رج ــي أدت إىل توق الت
ــن  ــة ع ــن الرواي ــس ع ــن أن ــك ب مال
جعفــر بــن حممــد الصــادق )ع( ، حتــى 
ال تؤذيــه الســلطات بســبب ذلــك ، فقد 
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ــد  ــلطة يف عه ــراء الس ــة وأم كان معاوي
بنــي أميــة ال ينظــرون بعــني الرضــا إىل 
ــال  ــها ، ق ــت وتدريس ــل البي ــوم أه عل
الطــريس)71( : » نــادى منــادي معاويــة 
ان قــد برئــت الذمــة ممــن يــروي حديثــًا 
مــن مناقــب عــيل وفضــل أهــل بيتــه «.
ــن  ــة م ــود املبذول ــورة للجه ــذه ص ه
ــني  ــورة املعارض ــويه ص ــة يف تش معاوي
ــني  ــورة املبغض ــني ص ــه ، وحتس حلكم
لعــيل )ع( مــن أجــل توطيــد نظــام 
ــية  ــيطرته السياس ــرض س ــه ، وف حكم
طمــس  إىل  األمــر  أدى  ولــو  حتــى 

احلقائــق.
كتبــت  التــي  الظــروف  هــي  هــذه 
ــل  ــروف دخ ــة ، ظ ــرة النبوي ــا الس فيه
فيهــا معاويــة بــن أيب ســفيان بــكل 
ــاد  ــيايس إلجي ــل س ــن ثق ــك م ــا يمل م
رشعيــة حلكمــه ال يمكــن حصوهلــا إال 
ــذي  ــوي ، ال ــث النب ــال احلدي ــن خ م
يعــد أداة مهمــة يف تقريــر مصــر أي 
نظــام يطمــح إىل الدخــول حتــت مظلــة 

ــة. رشعي
لفــرق   ( معاويــة  تشــكيل  أن  لــذا 
فضائــل  تنتقــي   ) خاصــة  حتديــث 
ومــن  مســاوئ،  وتقلبهــا  )ع(  عــيل 
ــة  ــل ملعاوي ــب وفضائ ــق مناق ــم ختتل ث

عــى لســان النبــي )ص( ُتصيــغ هلــا 
متنــًا وترُكــب فيهــا اســنادًا ، قضيــة 
ــب  ــن كت ــعة م ــاحات واس ــغلت مس ش
التدويــن ، كــام شــغلت مســاحات مــن 
ذهنيــة العامــة التــي صــارت بفعــل 
ــف  ــر ختال ــيئًا ملناك ــًا س ــني متلقي التلق
مســلامت دينيــة رضوريــة ، لــذا أن تــرك 
شــتم عــيل يف احــد خطــب اجلمعــة 
ــببت  ــا س ــب إيراده ــي اخلطي ــد ن وق
ــه  ــًا لــدى العامــة معرتضــني علي هيجان
إنــه غــرَّ الســنة ، إذ صــارت البــدع 
ســنة ، والســنن بدعــة ، هكــذا أثــر 
تغيــر  يف   ) الســيايس  التنصيــص   (
عــى  وأســس  الثوابــت،  معــادالت 
ــدة  ــد إىل ع ــة متت ــة أموي ــك دول ــر ذل إث
ــة  ــرة النبوي ــا الس ــت فيه ــود ، حرف عق

.)72 الصحيحــة)
 : اإلســامية)73(  املصــادر  يف  وجــاء 
ـ   65( مــروان  بــن  امللــك  عبــد  أن 
704م( قــد اســتعان  86هـــ/684 - 
بالزهــري ملــا ضــج املســلمون مــن 
منعهــم عــن احلــج إىل بيــت اهلل احلــرام 
ــيطرة  ــت س ــاز حت ــت احلج ــا كان عندم
عبــد اهلل بــن الزبــر )64 ـ 73هـ/683 
ـ 692م( ، فقــال أهــل الشــام لعبــد 
ــت اهلل  ــج بي ــن ح ــا م ــك : » متنعن املل
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ــا !  ــن اهلل علين ــرض م ــو ف ــرام ، وه احل
فقــال هلــم : هــذا ابــن شــهاب الزهــري 
حيدثكــم أن رســول اهلل قــال: ال تشــدوا 
 : مســاجد  ثــاث  إىل  إال  الرحــال 
املســجد احلرام ، ومســجدي ، ومســجد 
بيــت املقــدس ، وهــو يقــوم لكــم مقــام 
املســجد احلــرام ، وهــذه الصخــرة التــي 
يــروى أن رســول اهلل وضــع قدمــه 
عليهــا ملــا صعــد إىل الســامء ، تقــوم لكم 
ــرة  ــى الصخ ــى ع ــة ، فبن ــام الكعب مق
ــاج ،  ــتور الديب ــا س ــق عليه ــة ، وعل قب
ــأن  وأقــام هلــا ســدنة ، وأخــذ النــاس ب
ــول  ــون ح ــام يطوف ــا ك ــون حوهل يطوف
ــي  ــام بن ــذلك أي ــام بـــ ــة ، وأق الكعب

ــة «.  أمي
وذكــر ابــن تغــري بــردي)74( : » ... 
ــج  ــن احل ــاس م ــك الن ــد املل ــع عب فمن
عــى  القبــة  هلــم  فبنــى   ، فضجــوا 
الصخــرة واجلامــع األقــى ليرفهــم 
ــاروا  ــرة فص ــج والعم ــن احل ــك ع بذل
يطوفــون حــول الصخــرة كــام يطوفــون 
ــد  ــوم العي ــرون ي ــة وينح ــول الكعب ح

.»  ... ضحاياهــم 
إن الــذي يمحق اإلســام حمقــًا ويمحي 
ــون  ــة املضل ــم األئم ــننه ه ــه وس تعاليم
فقــط وجعلهــم حجــة عــى الديــن 

ومصــادر للمعرفــة والتريــع ، فهــذا ما 
ــا  ــذا م ــام ، وه ــى اإلس ــه ع ــاف من خي
حــذر منــه اإلســام والقــرآن يف  آيــات 
عــدة ، ومــن تلــك اآليــات التــي تشــر 
ــاىل :  ــه تع ــر قول ــر الكب ــذا اخلط إىل ه
ــًا  ــْم َأْرَباب ــْم َوُرْهَباهَنُ ــُذوْا َأْحَباَرُه َ اختَّ

.)75( ... ِّــن ُدوِن اهلل مِّ
ــره  ــادق )ع( يف تفس ــام الص ــال اإلم ق
ــم  ــا دعوه ــا واهلل م ــة : » أم ــذه اآلي ه
إىل عبــادة أنفســهم ولــو دعوهــم إىل 
ــن  ــم ولك ــا أجابوه ــهم م ــادة أنفس عب
أحلــوا حرامــًا وحرمــوا عليهــم حــاالً 
يشــعرون  ال  حيــث  مــن  فعبدوهــم 
منــه  خيــاف  الــذي  فاخلطــر   )76(»
عــى اإلســام هــو : ان يصبــح كل 
ــية  ــور السياس ــام األم ــلم زم ــن تس م
واإلداريــة للمســلمني قولــه وفعلــه 
وتقريــره حجــة كحجيــة قــول الرســول 
)ص( وفعلــه وتقريــره فيصبــح مصــدرًا 
مــن مصــادر التريــع، وهــذا مــا حصل 
بالفعــل لــدى املســلمني بالنســبة لبعض 
ــل  ــذي حص ــاطني كال ــكام والس احل
لعبــد امللــك بــن مــروان يف قضيــة تغير 
جهــة احلــج املذكــورة ، ومــا فعلــه 
حــج  إىل  النــاس  رصف  يف  الزهــري 
ــد  ــوة عن ــح ذا حظ ــام فأصب ــاد الش ب
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مــون عليــه أحــد حتــى  األمويــني ال يقدِّ
تــويف ، ولكــن مل يــأِت هــذا النجــاح إال 
بــام هــدره مــن حقائــق الديــن والتاريــخ 
ــو  ــي ل ــة الت ــة الصحيح ــرة النبوي والس
ــر  ــم غ ــري عنده ــكان الزه ــا ل أظهره

ــري! ــذا الزه ه
ــا يــرز التســاؤل الكبــر : أمل يكــن  وهن
يف إخفــاء صفحــات مهمــة مــن الســرة 
تغيــرًا لوجــه الســرة ، وعرضهــا بوجه 

جديــد خمالــف لوجههــا احلقيقــي ؟! 
والتعنــت  التعصــب  قــاد  وهكــذا 
كّتــاب  قبــل  مــن  األمــوي  للبيــت 
ــورة  ــويه الص ــازي إىل تش ــرة واملغ الس
ــى )ص(. ــخصية املصطف ــة لش احلقيقي
ــن  ــو م ــكار)77( وه ــن ب ــر ب ــال الزب ق
»قــدم   : األمويــة  الســلطة  علــامء 
ـ   96( امللــك  عبــد  بــن  ســليامن 
99هـــ/714 ـ 717م( إىل مكــة حاجــًا 
ــن  ــان ب ــر أب ــنة 82هـــ/702م ، فأم س
ــي  ــرة النب ــه س ــب ل ــامن)78( ان يكت عث
)ص( ومغازيــه ، فقــال لــه أبــان : هــي 
عنــدي قــد أخذهتــا مصححــة ممــن أثــق 
بــه. فأمــر ســليامن عــرة مــن الكتــاب 
بنســخها فكتبوهــا يف رق ، فلــام صــارت 
ــإذا فيهــا ذكــر األنصــار يف  ــه نظــر ف إلي
العقبتــني وبــدر ، فقــال: مــا كنــت أرى 

ــا ان  ــل ! فإم ــذا الفض ــوم ه ــؤالء الق هل
ــم ،  ــوا عليه ــي غمص ــل بيت ــون أه يك

ــذا.  ــس هك ــوا لي ــا أن يكون وإم
فقــال أبــان : أهيــا األمــر ال يمنعنــا مــا 
ــى  ــم ع ــق ، ه ــول باحل ــوا أن نق صنع
مــا وصفنــا لــك يف كتابنــا هــذا ! فقــال 
ســليامن : مــا حاجتــي إىل أن أنســخ 
ذاك حتــى أذكــره ألمــر املؤمنــني لعلــه 
خيالفــه ، ثــم أمــر بالكتــاب فحــرق 
ــن  ــك ب ــد املل ــاه عب ــر أب ــع فأخ ورج
ــد  ــال عب ــاب ، فق ــك الكت ــروان بذل م
امللــك : ومــا حاجتــك أن تقــدم بكتــاب 
ــل  ف أه ــرِّ ــل ، ُتع ــه فض ــا في ــس لن لي
الشــام أمــورًا ال نريــد ان يعرفوهــا ، 
قــال ســليامن : فلذلــك أمــرت بتحريــق 

ــخته «.  ــا نس م
فامليــزان عنــد اخلليفــة ان يكــون يف 
ــا إذا كان  ــرته ، أم ــدح لعش ــاب م الكت
ــا  ــه »وم ــول في ــن فيق ــدح آلخري ــه م في
ــا  ــس لن ــاب لي ــِدم بكت ــك أن ُتق حاجت
ــه فضــل« وقــد طبــق االبــن مــا أراد  في
األب ، قــال : » فلذلــك أمــرت بتحريــق 

ــخته «. ــا نس م
ــن  ــة يف زم ــرة النبوي ــت الس ــإذا كان ف
ــا  ــي هب ــروان ينته ــن م ــك ب ــد املل عب
ــر  ــن ذك ــا م ــرق خللوه ــال إىل احل احل
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ــروان،  ــن م ــك ب ــد املل ــب آلل عب طي
فكيــف يكــون حاهلــا وهــي تضــم 
مناقــب بنــي هاشــم وعــى رأســهم 

عــيل بــن أيب طالــب )ع( ؟ !. 
املعــروف  عرفــة  ابــن  روى  وقــد 
ــني  ــر املحدث ــن أكاب ــو م ــه وه بنفطوي
ان   «  : وقــال  تارخيــه  يف  وأعامهــم 
أكثــر األحاديــث املوضوعــة يف فضائــل 
ــة  ــي أمي ــام بن ــت يف أي ــة افتعل الصحاب
تقربــًا اليهــم بــام يظنــون أهنــم يرغمــون 

ــم «)79(.  ــي هاش ــوف بن ــه أن في
وقــد خلــص اإلمــام الباقــر )ع( موقــف 
احلــّكام األمويــني مــن أهــل البيــت )ع( 
ــتذل  ــت نس ــل البي ــزل أه ــه : » مل ن بقول
ونســتضام ونقــى ونمتهــن ونحــارب 
ونقتــل ونخــاف وال نأمــن عــى دمائنــا 
ودمــاء أوليائنــا ، ووجــد الكاذبــون 
وجحودهــم  بكذهبــم  اجلاحــدون 
أوليائهــم  إىل  بــه  يتقربــون  موضعــًا 
يف  الســوء  وعــامل  الســوء  وقضــاة 
باألحاديــث  فحدثوهــم  بلــد.  كل 
املوضوعــة واملكذوبــة ورووا عنــا مــا مل 
نقلــه ومــا مل نفعلــه ليبغضونــا إىل النــاس 
... وصــار مــن ذكــر بحبنــا واالنقطــاع 
ــت  ــه أو هدم ــب مال ــجن أو هن ــا س الين
داره ... حتــى ان الرجــال ليقــال لــه 

زنديــق أو كافــر أحــب إليــه مــن ان 
ــيل »)80(. ــيعة ع ــه ش ــال ل يق

امللحــة  احلاجــة  تــرز  هنــا  ومــن 
ــت  ــل البي ــات أه ــى مروي ــامد ع لاعت
واألصفــى  األصــدق  كوهنــم  )ع( 
واألنقــى ، فــا حيتــاج الباحــث إىل أدلــة 
وشــواهد تارخييــة لكــي يوضــح كيــف 
هــو منهجهــم )ع( يف قــول احلقيقــة 
ــم.  ــاب مصاحله ــى حس ــت ع ــو كان ول
فكتــب الســر والتاريــخ زاخــرة بأمثلــة 
وهــذه   ، االنحيــاز  وعــدم  الصــدق 
اخلصــوم  يعرفهــا  فيهــم  الصفــات 
ــب  ــخ ُكت ــام ان التاري ــني ، وب ــل املحب قب
ــن  ــد م ــم ، فاب ــالبة حلقه ــة س بطريق
عــى  احلصــول  يف  اليهــم  الرجــوع 
ــراغ  ــذا الف ــد ه ــة لس ــة احلقيقي املعلوم

احلاصــل يف الكتابــات التارخييــة.
ــث  ــاب احلدي ــن أرب ــر م ــد روى كث وق
عــن مجاعــة الصحابــة قالــوا : » مــا كنــا 
نعــرف املنافقــني عــى عهــد رســول اهلل 
)ص( إال ببغــض عــيل «)8(. والشــك 
يف  )ص(  الرســول  ســنن  مــن  أن  يف 
ــيل  ــكان ع ــملة ف ــر بالبس ــاة اجله الص
)ع( جيهــر هبــا ، فبالــغ بنــو أميــة يف املنــع 
ــار عــيل )ع( ، حتــى  ســعيًا يف إبطــال آث
قــال ابــن عبــاس » اللهــم العنهــم فقــد 
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ــيل «)82(. ــض ع ــن بغ ــنة م ــوا الس ترك
وممــا يــدل عــى تأثــر حركــة علــم 
ــل  ــال تدخ ــن خ ــوره م ــرة وتط الس
البــاط األمــوي يف عمــل ابــن شــهاب 
الزهــري يف روايــة الســرة وكتابتهــا ، ما 
رواه الزهــري نفســه حــني قــال: »قــال 
ــد اهلل القــرسي ـ احــد  ــن عب ــد ب يل خال
ــب،  ــب يل النس ــة ـ أكت ــي أمي ــامل بن ع
امتمتــه  بنســب مــر ومــا  فبــدأت 
فقــال : اقطعــه ، اقطعــه ، قطعــه اهلل مــع 
ــت  ــرة. فقل ــب يل الس ــم ، واكت أصوهل
لــه : يمــر يب الــيء مــن ســرة عــيل بــن 
أيب طالــب صلــوات اهلل عليــه فأذكــره ؟ 
فقــال : ال ، إال ان تــراه يف قعــر اجلحيــم 
لعــن اهلل خالــدًا ومــن واله ، وصلــوات 

ــني »)83(. ــر املؤمن ــى أم اهلل ع
ولذلــك مل يكتــب ابــن شــهاب الزهــري 
ــل  ــل أه ــث يف فضائ ــة أحادي ــي أمي لبن
البيــت )ع( ، وهــذا يــدل يف الواقــع 
ــة  ــرة ناقص ــري لس ــم الزه ــى تقدي ع
ــد  ــدت أح ــا فق ــة ، ألهن ــر حقيقي وغ
أهــم أركاهنــا ، واختفــت معهــا فصــول 
مهمــة وكبــرة مــن حيــاة الرســول 
بيتــه  بأهــل  ارتبطــت  التــي  )ص( 
والســيام بعــيل بــن أيب طالــب )ع( ، 
ناهيــك عــن االنجــازات التــي تازمت 

مــع وجــود عــيل )ع( يف حركــة التبليــغ 
النبويــة يف مكــة واملدينــة ، بــل منــذ 
اختــذه النبــي األكــرم )ص( ربيبــًا يف 
صغــره يغــدو عليــه ليــًا وهنــارًا حتــى 
ــام  ــدس حين ــره املق ــات عم ــر حلظ آخ
تــوىل غســل رســول اهلل )ص( وتكفينــه 

ــر.   ــواه األخ ــه يف مث وموارات
ولــذا أي ســرة نبويــة يمكــن ان تكتــب 
أعقبــت  التــي  املســلمة  لألجيــال 
ــو مــن ذكــر عــيل  ــري ، وهــي ختل الزه
ــد  ــام أراد خال ــب )ص( ، ك ــن أيب طال ب

القــرسي وأســياده ؟ !.
ومل يتوقــف األمــر عــى األمويــني يف 
ــة ،  ــنة النبوي ــرة والس ــه الس ــر وج تغي
ــو  ــر ه ــن الزب ــد اهلل ب ــل عب ــد حتام فق
اآلخــر عــى بنــي هاشــم حتامًا شــديدًا، 
وأظهــر هلــم العــداوة والبغضــاء ، حتــى 
ــى  ــاة ع ــرك الص ــه أن ت ــك من ــغ ذل بل
مل   «  : لــه  فقيــل   ، خطبتــه  يف  حممــد 
ــال :  ــي ؟ فق ــى النب ــاة ع ــت الص ترك
ــره ،  ــون لذك ــوء يرئب ــل س ــه أه إن ل
ــمعوا  ــهم إذا س ــعون رؤوس ويرفــــــ

ــه «)84(. ب
ــرة  ــال الس ــان ح ــول يف بي ــل الدخ وقب
يف العهــد العبــايس ، البــد مــن اإلشــارة 
ــن  ــى التدوي ــروض ع ــر املف إىل ان احلظ
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ــد  ــن عب ــر ب ــة عم ــه يف خاف كان رفع
بــرورة  أحــس  الــذي   ، العزيــز 
عــامل  إىل  رســالة  فكتــب   ، التدويــن 
ــن  ــرو ب ــن عم ــد ب ــر حمم ــة أيب بك املدين
ــي  ــث النب ــة حدي ــره بكتاب ــزم ، وأم ح
العلــم  دروس  خيــاف  ألنــه  )ص( 

وذهــاب العلــامء)85(.
ــز إىل أيب  ــد العزي ــن عب ــر ب ــب عم فكت
بكــر بــن عمــرو بــن حــزم : » أن أكتــب 
إيلَّ بــام يثبــت عنــدك مــن احلديــث عــن 
رســول اهلل )ص( وبحديــث عمــر فــأين 
قــد خشــيت درس العلــم وذهابــه »)86(. 
ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــب أن عم والغري
املشــهور بعدلــه ، وكان عــى علــم لديــه 
ــر  ــر وجعف ــد الباق ــة حمم ــان يف املدين ب
الصــادق )ع( وارثــي علــم النبــوة ، 
ومــن أركان العلــم واحلديــث ومــع 
ــن  ــم لتدوي ــس غره ــب يلتم ــك كت ذل

حديــث رســول اهلل )ص(.
ُرفــع احلظــر ، وعــادة فكــرة إحيــاء 
املجتمــع  إىل  اآلثــار  مــن  ُدثــر  مــا 
اختلــط  بعدمــا  لكــن  اإلســامي، 
احلابــل بالنابــل ، وترسبــت موضوعات 
ــان  ــار والرهب ــق األحب ــن طري ــرة ع كث
وتفاقــم  اإلســامية،  األوســاط  إىل 
األمــر إىل حــد أخــرج البخــاري يف 

صحيحــه الــذي حيتــوي عــى )2761( 
ــتمئة  ــاء س ــن زه ــرار م ــا تك ــًا ب حديث
ألــف حديــث)87(. وبمجــرد مقارنــة 
أعــداد األحاديــث التــي حصــل عليهــا 
ــذي  ــدد ال ــتخراجه الع ــاري واس البخ
ــم  ــارئ حج ــف الق ــه ، يكتش ــر إلي أش
حديــث  يف  وخطورتــه  التاعــب 
ــذا  ــيؤدي ه ــا س ــول اهلل )ص(. وم رس
ــرس  ــج ال ت ــداث نتائ ــن إح ــب م التاع

تــرتك أثرهــا يف الثقافــة اإلســامية.
 هلــذا كلــه يعتقــد الباحــث أن املنــع مــن 
التدويــن خيفــي وراءه أســبابًا أعمــق 
ــب  ــذ اجلان ــا ، يأخ ــل هب ــي عل ــن الت م
الســيايس منهــا احلجــم األكــر ، وهــذا 
ــاء اإلســام بمختلــف  ــع أبن يدعــو مجي
مذاهبهــم إىل إعــادة قــراءة أحــداث 
بعيــدة عــن  بــروح علميــة  الســرة 

ــول. ــب واملي التعص
إن نظــرة التقديــس التــي ينظــر هبــا 
النــاس إىل كل مــا ورد يف كتــب الســرة 
مــن أخبــار ، هــي التــي جعلــت عمليــة 
نقــد الروايــات عمليــة صعبــة ومعقــدة 
للغايــة ، وكأن النقــد ملــا ورد يف الســرة 
ــها  ــرة نفس ــد للس ــو نق ــار ه ــن أخب م
وهــذا ليــس صحيحــًا ، بــل ان العكــس 
ــا  ــد مل ــًا ، الن النق ــح متام ــو الصحي ه
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ــة  ــو لتنقي ــرة ه ــار يف الس ــن أخب ورد م
ــت  ــي علق ــوائب الت ــن الش ــرة م الس

هبــا.  
األمويــني  هنــج  العباســيون  وهنــج 
يف  والتحريــف  الوضــع  عمليــة  يف 
النبويــة  والســنة  التارخيــي  التدويــن 
بعــد  الســلطة  إىل  وصوهلــم  عنــد 
إطاحتهــم بالدولــة األمويــة ، فوضعــوا 
ــاس ويف  ــي العب ــل بن أحاديــث يف فضائ
دولتهــم اجلديــدة ، وقــد أشــار مؤلــف 
جمهــول مــن القــرن الثالــث اهلجــري)88( 
ــن  ــة م ــدادي)89( إىل مجل ــب البغ واخلطي
هــذه األحاديــث املوضوعــة منهــا : 
»منــا الســفاح ومنــا املنصــور ومنــا 

املهــدي«.
ــي )ص(  ــرة ان النب ــن أيب هري وروي ع
 : املطلــب  بــن عبــد  للعبــاس  قــال 
»فيكــم النبــوة واململكــة «)90( أو قولــه: 
ــه «)91( ،  ــة يف عقب » اجعــل اخلافــة باقي
وقولــه : » اخلافــة يف ولــد عمــي وصنو 
أيب حتــى يســلموها إىل املســيح «)92( 
ــئ  ــي تنب ــث الت ــن األحادي ــا م وغره

ــاس.  ــي العب ــة إىل بن ــول اخلاف بوص
وبلــغ األمــر يف العــر العبــايس أن 
زورت األحاديــث ووضعــت باســم 
ــواهد  ــاك ش ــادق )ع( وهن ــام الص اإلم

ونصــوص تثبــت هــذا الــدس والتزوير 
إرضــاًء للســاطني ، فقــد ذكــر أنــه : » 
ملــا قــدم الرشــيد املدينــة أعظــم ان 
يرقــى منــر النبــي )ص( يف قبــاء أســود 
ومنطقــة ؛ فقــال لــه أبــو البخــرتي)93( : 
ــه ،  ــن أبي ــد ع ــن حمم ــر ب ــي جعف حدثن
ــه  ــزل جرئيــل عــى النبــي علي قــال : ن
ــزًا  ــة ، حمتج ــاء ومنطق ــه قب ــام علي الس
املعــاىف  لــه  فقــال   ، بخنجــر  فيهــا 

التيمــي)94( :  
ويل وعويل أليب البخرتي

                    إذا تواىف الناس يف املحر
من قوله الزور وإعانه

            بالكذب يف الناس عى جعفر
واهلل ما جالسه ساعًة

                      للفقه يف بدو وال حر
وال رآه الناس يف دهره

                      يمر بني القر واملنر
يا قاتل اهلل ابن وهب لقد

                         أعلن بالزور وباملنكر
يزعم ان املصطفى أمحد

                   أتاه جريل التقي الرسي
عليه خف وقباء أسود

               خمنجرًا يف احلقو باخلنجر«)95(
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ومــن خــالل النصــن القادمــن يتضــح 
أيب  يف  واحلــكام  العلــاء  رأي  لنــا 

البخــري هــذا :
ــال  ــا ب ــس : » م ــن أن ــك ب ــال مال 1. ق
أقــوام إذا خرجــوا مــن املدينــة يقولــون، 
حدثنــا جعفــر بــن حممــد ، حدثنــا 
جعفــر بــن حممــد ، فــإذا قدمــوا املدينــة 
ــك  ــد بذل ــوت «. يري ــروا يف البي انجح

ــرتي)96(. ــا البخ أب
ــارون  ــى ه ــرتي ع ــو البخ ــل أب 2. دخ
الرشــيد فقــال : » يــا أمــر املؤمنــني 
ــه  ــن أبي ــد ع ــن حمم ــر ب ــي جعف حدثن
ــوم  ــال : إذا كان ي ــه ؛ ق ــه رفع ــن آبائ ع
ــاص إال  ــاس القص ــذ للن ــة يؤخ القيام
ــال  ــرج ق ــام خ ــم ، فل ــي هاش ــن بن م
هــارون : لــوال ان هــذا قــد كفانــا 
ــة مل  ــر املدين ــن أم ــا م ــا هيمن ــض م بع
ــول اهلل  ــى رس ــذب ع ــه يك ــن أقبل أك

   .)97(» جملــي  يف  )ص( 
ومــن احلــوادث الكبــرة واخلطــرة التي 
ــا يف  ــة وأخباره ــرة النبوي ــت بالس حل
ــبب  ــل بس ــا حص ــو م ــد ، ه ــذا العه ه
ــراء  ــاطني واألم ــكام والس ــوف احل خ
وأصحــاب املنافــع الضيقــة مــن بعــض 
احلقائــق التــي تفضــح تارخيهــم الســابق 
ــه  ــوا علي ــا حصل ــب وم ــذي ال يتناس ال

بعــض  إلغــاء  إىل  عمــدوا  لذلــك   ،
ــا  ــم باهن ــا العتقاده ــق وإقصائه احلقائ
اســتمرار  عــى  تســاعدهم  ســوف 
والعتقادهــم  ومصاحلهــم  منافعهــم 
باهنــا ســتندثر مــع مــرور الوقــت ، 
هــذا  يف  حصــل  مــا  أخطــر  ولعــل 
األمــر هــو قيــام عبــد امللــك بــن هشــام 
)218هـــ/833م( بتهذيــب ســرة ابــن 
إســحاق )ت151هـــ/768م(. فالــكل 
ــا يف  ــل الين ــاب وص ــهر كت ــم ان أش يعل
ــه حممــد  ــا كتب ــا )ص( هــو م ســرة نبين
ــرة  ــم »س ــرف باس ــحاق ، وع ــن إس ب
ابــن إســحاق« ثــم اختــره وغــرَّ فيــه 
ــم  ــرف باس ــام فع ــن هش ــك ب ــد املل عب
»ســرة ابــن هشــام« وذكــر يف أولــه 
ــحاق :  ــن إس ــرة اب ــن س ــارك م ــه ت ان
ــل  ــن أه ــد م ــا مل أر أح ــعارًا ذكره »أش
ــه مل  ــا «)98(. ولكن ــعر يعرفه ــم بالش العل
حيــذف : ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا     
ــل)99(  ــع األس ــن وق ــزرج م ــزع اخل ج
بعضهــا  أشــياء   « أيضــًا  وحــذف   ،
ــوء  ــض يس ــه ، وبع ــث ب ــنع احلدي يش
فمــن   .)100(» ذكــره  النــاس  بعــض 
ــر  ــوئهم ذك ــن يس ــاس الذي ــؤالء الن ه
بعــض األحــداث يف الســرة ؟ هــل 
ــراء  ــن الفق ــاس م ــن الن ــوام م ــم الع ه
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والبســطاء أو الســاطني واحلــكام ؟ 
واجلــواب ال حيتــاج إىل قــدر كبــر مــن 
ــن  ــرف م ــي نع ــل لك ــذكاء والتحلي ال
ــام  ــن هش ــرد اب ــن مل ي ــؤالء الذي ــم ه ه

ــم. ــاء هل ان ُيس
وهــذا معنــاه إنــه أراد كســب رضــا 
ــه ،  ــم كتاب ــف هل ــذي أل ــيني ال العباس
ــاس  ــم العب ــون ان جده ــن يزعم والذي
أبوهــم  ويزعــم  )ص(  النبــي  وارث 
املنصــور انــه رأى النبــي )ص( يف منامــه 
: »وعقــد لــه لــواء أســود وعممــه 
دورًا  وعريــن  ثــاث  مــن  بعاممــة 
وأوصــاه بأمتــه وقــال لــه : خذهــا 
إليــك أبــا اخللفــاء إىل يــوم القيامــة 
! فأصــدر أمــره للمســلمني بتدويــن 
رؤيــاه وقــال : ينبغــي لكــم أن تثبتوهــا 
يف ألــواح الذهــب وتعلقوهــا يف أعنــاق 

الصبيــان«)101(.
ــرًا  ــذف كث ــام ح ــن هش ــر إن اب ويظه
ــا  ــت )ع( ، وم ــل البي ــب أه ــن مناق م
يمــس ببنــي أميــة وبنــي العبــاس ! 
ومــن ذلــك حذفــه اســم أيب طالــب من 
ــة  ــي )ص( خلدجي ــة النب ــيم خطب مراس
عليهــا الســام حتــى ال تعــد منقبــة 
ــن  ــاس م ــم العب ــذف اس ــه)102(. وح ل
ــد  ــر ، وق ــه متوات ــع أن ــدر ، م أرسى ب

ــذي  ــدار ال ــث ال ــك حدي ــذف كذل ح
ــيل  ــي )ص( لع ــة النب ــى وصي ــص ع ن
)ع( عنــد نــزول قولــه تعــاىل : َوَأنــِذْر 

.)104(  )103(اأْلَْقَربِــنَي َعِشــَرَتَك 
ــن  ــرة اب ــة لس ــة العلمي ــك ان القيم لذل
هشــام حمــدودة ، إذ حيتــاج الباحــث إىل 
ــة  ــا برواي ــا ، ومقارنته ــص رواياهت فح

ــني. ــة املؤرخ ــت )ع( وبقي ــل البي أه
ــي)105( : » إن  ــار ناج ــد اجلب ــول عب يق
عمليــة مــا اســامه ابــن هشــام بتهذيــب 
ــي  ــحاق ه ــن إس ــة الب ــرة النبوي الس
عمليــة جراحيــة مشــوهة ال هتذيــب 

الكتــاب فحســب ».
ويقــول ناجــي : » إن ابــن هشــام يف 
أقوالــه اجلازمــة واملتحديــة لكتــاب ابــن 
إســحاق مــع راويتــه البكائــي ، قــد 
ــات  ــن الرواي ــه م ــن أرادا تغييب ــا م غيب
ــا أرادا  ــا م ــة ، وأقصي ــداث املهم واألح
إقصــاءه مــن روايــة الســرة ســواء 
كانــت أحداثــًا أو أشــخاصًا ... أو غــر 
ذلــك بحســب قولــه » ]وبعــض مل يقــر 

ــه[.  ــي بروايت ــا البكائ لن
ــا  ــى م ــي)106( ع ــور ناج ــق الدكت وعل
حصــل لكتــب الســرة فقــال : » إن ابــن 
ــحاق  ــن إس ــرة اب ــد أرّض بس ــام ق هش
كثــرًا بدافــع أو بآخــر ، بحيــث أصبحنا 
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ــن كام  ــحاق ع ــن إس ــز كام اب ال نمي
ــن  ــام... لك ــن هش ــرته اب ــذب س مه
هــذا ال يغــر احلقيقــة عــن وجــود 
الرســول )( ووالدتــه وبعثتــه ... «.
التــي  املعــارصة  الدراســات  ومــن 
ــل الثغــرات  ــت بالنقــد والتحلي تناول
احلاصلــة يف هتذيــب ابن هشــام للســرة 
النبويــة التــي كتبهــا ابــن إســحاق ، 
دراســة الدكتــور نصــار)107( التــي أشــار 
ــذ  ــايس مل يأخ ــب العب ــا إىل ان الرقي فيه
بسياســة املنــع التــي اســتعملتها الســلطة 
األمويــة ، بــل جلــأ إىل سياســة التعديــل 
والشــطب والتغيــر وإضافــة أشــياء 

ــة. مصطنع
أحــد  قــول  إىل  نصــار)108(  وأشــار 
ــه  ــف علي ــا يؤس ــن مم ــني : »لك الباحث
ــر  ــذف الكث ــام إىل ح ــن هش ــوء اب جل
ــا  ــي عّده ــحاق الت ــن إس ــادة اب ــن م م
غــر رضوريــة ثــم صرورتــه إىل تعديل 
ألفاظهــا  تغذيــة  أو  األخبــار  بعــض 
ــوالً  ــبها قب ــا ليكس ــا فهمه ــب م بحس
تفتقــر  اهنــا  رأى  حــني  ووضوحــًا 
تعدياتــه  ان  يف  والشــك  اليهــام، 
ورشوحــه هــذه تأثــرت ببيئتــه الثقافيــة 
ــه ...  ــاش في ــذي ع ــره ال ــة ع وطبيع
حتــى كانــت اهتاممــات ابــن هشــام 

اللغويــة قــد أثــرت تأثــرًا كبــرًا يف 
ــا  ــار ويف إيراده ــار األخب ــه باختي طريقت
ــن  ــات اب ــض اهتامم ــت بع ــد ذهب ، وق
ــن  ــة اب ــة دق ــة ضحي ــحاق التارخيي إس
هشــام اللغويــة ... ومــن ثــمَّ فــان هلــذا 
ــبابًا  ــك أس ــذف والش ــن احل ــوع م الن
سياســية وأخــرى تتصــل بالصــورة 
التارخييــة لعــر ابــن هشــام عــن النبــي 

 .» وصحابتــه  )ص( 
ــة  ــة كأمهي ــرى مهم ــرة أخ ــاك س وهن
ســرة ابــن إســحاق غــر اهنــا مفقــودة 
ابــن  إلبــان  النبويــة  الســرة  وهــي 
عثــامن البجــيل)109( الشــيعي املتــوىف 
مــن  كان  الــذي  ســنة 170ه/786م 
ــل  ــادق )ع( ونق ــام الص ــاب اإلم أصح
األحاديــث  مــن  كبــر  عــدد  عنــه 
ــرف  ــا ع ــاطة ، وم ــا وس ــارشة وب مب
ــع  ــذي جيم ــه ال ــه إال كتاب ــن مصنفات م
والوفــاة  واملغــازي  واملبعــث  املبتــدأ 
والســقيفة والــردة ، وهــذه كلهــا يف 

كتــاب واحــد.   
كان  الســلطوي  احلصــار  ان  ويبــدو 
ــن  ــان ب ــرة إب ــدان س ــباب فق ــد أس أح
ــبب  ــذه ، بس ــيل ه ــر البج ــامن األمح عث
الرقابــة الصارمــة عــى علــوم أهــل 
ــن  ــني م ــوف املحدث ــت )ع( ، وخ البي
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ــا  ــل م ــدم نق ــة أدى إىل ع ــذه الرقاب ه
ــد  ــا تعتم ــات ألهن ــن رواي ــا م ورد فيه
ــادق  ــر والص ــني الباق ــات اإلمام رواي

بالدرجــة األســاس. )ع( 
ــان  ــول جعفري ــيد رس ــق الس ــد حق وق
ــيل)110( ،  ــر البج يف كتــاب إبــان األمح
ــال:  ــّدم معلومــات قيمــة جــدًا ، وق وق
» مل نعثــر يف مصــادر أهــل الســنة ـ عــى 
ــا ـ ســوى عــى خــر واحــد  حــد علمن
ــرة ،  ــال الس ــان يف جم ــن إب ــوذ ع مأخ
وهــو خــر طويــل إىل حــد مــا ويتنــاول 
ــى  ــه ع ــول اهلل )ص( نفس ــرض رس ع

ــرب «.  ــل الع قبائ
ويف مقابــل ذلــك نجــد هنــاك مــن 
أمثــال  إبــان  ســرة  عــى  اعتمــد 
اليعقــويب يف تارخيــه وعــيل بــن إبراهيــم 
القمــي يف تفســره وحممــد بــن يعقــوب 
الكلينــي يف الــكايف والطــريس يف اعام 
ــن  ــًا م ــك واضح ــد ذل ــورى. ونج ال
ــرد  ــث ت ــؤالء حي ــه ه ــا نقل ــال م خ
ــة  ــورة واضح ــارات بص ــم اإلش عنده
ــن  ــان ب ــم إىل إب ــندون رواياهت ــني يس ح
عثــامن األمحــر البجــيل ، أو يشــرون 
يف بعــض األحيــان إىل كتــاب إبــان 
ويكتفــون بعبــارة ) ورد يف كتــاب إبــان( 

فقــط)111(.  

أمــا بعــض كتــب الصحــاح التــي تعــد 
مصــدرًا مهــاًم مــن مصــادر الســرة 
ال  البخــاري  نجــد  فبينــام   ، النبويــة 
خيــرج حديثــًا واحــدًا يف صحيحــه عــن 
جعفــر بــن حممــد الصــادق )ع( ســادس 
ــروي  ــذي ي ــت )ع( وال ــل البي ــة أه أئم
عنــه آالف املحدثــني مــن أتبــاع مدرســة 
أهــل البيــت )ع( آالف األحاديــث ، 
ــان)112(  ــن حط ــران ب ــن عم ــروى ع ي
اخلارجــي الــذي يقــول يف عبــد الرمحــن 
ــيل )ع( : ــام ع ــه لإلم ــم وقتل ــن ملج ب

يا رضبة من تقي ما أراد هبا
        إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إين ألذكره يومًا فأحسبه
                أوىف الرية عند اهلل ميزانًا)113(

ومل يقــف األمــر عنــد هــذا احلــد ، 
فاإلمــام مالــك بــن أنــس الــذي مل يــرِو 
ــادق)ع(  ــد الص ــن حمم ــر ب ــن جعف ع
ــدم  ــاس لع ــي العب ــر بن ــر أم ــى ظه حت
ــد  ــث ق ــدث بأحادي ــى التح ــه ع قدرت
ال ترضاهــا الســلطة احلاكمــة ، نــراه 
ــه  ــايس الــذي حتــدث في يف العــر العب
يقــول : » لقــد حدثــت بأحاديث وددت 
اين رضبــت بــكل حديــث منها ســوطني 
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ومل أحــدث هبــا »)114( ويف روايــة أخــرى 
انــه قــال : » كثــر مــن هــذه األحاديــث 
ضالــة ، لقــد خرجــت منــي أحاديــث 
لــوددت أين رضبــت بــكل حديــث 
منهــا ســوطني وأين مل أحــدث بــه « 
)115(. وهــذا اعــرتاف واضــح مــن قبــل 

االطمئنــان  بعــدم  معــروف  حمــدث 
ــل  ــنن ، ب ــن الس ــه م ــا لدي ــدور م بص
ان عــدم االطمئنــان لصحــة مــا ورد 
ــعبة  ــان ش ــى لس ــاء ع ــث ج يف األحادي
ــعة  ــال : تس ــني ق ــاج)116( ح ــن احلج ب
أعشــار احلديــث كــذب)117( ، وقــال 
الدارقطنــي : مــا احلديــث الصحيــح 
يف احلديــث إال كالشــعرة البيضــاء يف 

ــود)18(. ــور األس الث
وقــد تنبــأ اإلمــام عــيل )ع( إىل هــذا 
األمــر قبــل اجلميــع حــني قــال )ع( : » 
وانــه ســيأيت عليكــم مــن بعــدي زمــان 
ليــس فيــه يشء أخفــى مــن احلــق ، وال 
أظهــر مــن الباطــل ، وال أكثــر مــن 
الكــذب عــى اهلل ورســوله، وليــس 
ــور  ــلعة أب ــان س ــك الزم ــل ذل ــد أه عن
مــن الكتــاب إذا تــيل حــق تاوتــه ، وال 
أنفــق منــه إذا حــّرف عــن مواضعــه...« 

 .)119(

اخلامتة:
عــى  ترتــب  الدينــي  االختــاف  ان 
االختــاف الســيايس ، الن كل فرقــة 
سياســية عندمــا انتظمــت يف حــزب 
ارادت ان متيــز نفســها عــن ســواها 
ــث  ــع احادي ــدت اىل وض ــًا ، فعم ديني
اهلل  )صــى  اهلل  رســول  اىل  ونســبتها 
عليــه وآلــه وســلم( ، وحرفــت بعــض 
العبــادات ، وبعــض جوانــب الريعــة، 
ــا  ــن غره ــا ع ــا ومتيزه ــل تفرده ليكتم
مــن الفــرق ، وهــذا االختــاف الدينــي 
الــذي ترتــب عــى االختاف الســيايس 
ــع  ــداوة ، ووس ــج الع ــار واج ــّعر الن س
ــد  ــم يع ــراع ، فل ــال وال ــرة االقتت دائ
ــادات  ــن يف االجته ــرد تباي ــاف جم اخل
 ، السياســية  االمــور  جتــاه  الدنيويــة 
ــات ،  ــف بالغيبي ــا ُغّل ــح خاف ــل اصب ب
وشــحذت لــه االســلحة الدينيــة، حتــى 
عندئــذ  االســامي  التاريــخ  اصبــح 
ــا  ــاء يصنعه ــات الدم ــن حلق ــة م حلق

ــية . ــد السياس ــن بي الدي
اكثــر  مــن  االســامي  والتاريــخ 
ــاك  ــدا ، وهن ــامية تعقي ــخ االس التواري
جانــب معــني جيعــل مــن ذلــك التعقيــد 
ذلــك   ، ســلبية  صفــة  التاريــخ  يف 
اجلانــب هــو تعــدد الروايــات وتكاثرها 
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وتضارهبــا وتناقضهــا بصــورة حتيــل 
مــادة التاريــخ اىل مــادة درامــا حبكــت 
ــتقر  ــق اىل مس ــوق احلقائ ــلوب يس بأس
اعتقــاده  حســب  طــرف  كل  يريــده 
وهــواه ، وكل طــرف يريــد ان يقــرأ 
التاريــخ كــام حيــب ان يقرئــه ال كــام 
جيــب ان يقرئــه وهــذا يزيــد من مســاحة 
اىل  الناظريــن  اعــني  فــوق  الغشــاوة 
ــام  ــدًا اقح ــر تعقي ــخ ، وزاد االم التاري
الديــن يف كل مــا صغــر ومــا كــر ، 
الســيف  هــي  العقيــدة  فأصبحــت 
اخلفــي الــذي يســتله كل خصــم يف 
نتيجــة  مــن  فــكان  وجــه خصمــه، 
ذلــك ان اختــذ الديــن خمــزن ليســتخرج 
ــن  ــه م ــاج الي ــا حيت ــرف م ــه كل ط من
ــاد،  ــرف املض ــع الط ــه م ــدة يف حرب ع
ــه  ــران ويؤول ــرس الق ــرف يف ــكل ط ف
احلــق  عــى  جتعلــه  التــي  بالكيفيــة 
ــل ، وكل  ــى الباط ــه ع ــل خصم وجتع
ــول  ــبها للرس ــث وينس ــف االحادي يؤل
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بــام خيــدم 
ــن  ــي م ــه وكل يدع ــي يتج ــة الت الوجه
اقــوال الصحابــة والســابقني مــا يوهــم 

ــي ــام يدع ــه ب ــن بأحقيت االخري
ــاس  ــس واالس ــبب الرئي ــك فالس لذل
ــة هــو  يف اســتمرارية الراعــات الديني

ــذا  ــيايس يف ه ــرار الس ــاع الق ــة صن رغب
االســتمرار وتغذيــة الراعــات لضامن 
اســتمرارية االســتفادة منهــا كورقــة 
ملواجهــة  ايديولوجــي  كســاح  او 
اخلصــوم السياســيني االخريــن، بــل 
ــن  ــة ع ــلبية الناجت ــا الس ان االيديولوجي
ــة  ــوص الديني ــض النص ــم بع ــوء فه س
اجيابيــة  نتائــج  تعطــي  التارخييــة  او 
ــه  ــاع ورشعن ــب االتب ــيني لكس للسياس

اســتمرارهم يف الســلطة.
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اهلوامش :
ــاب ، ص173   ــوزراء والكت ــياري ، ال )1( اجلهش

ــريب ،  ــة الع ــخ آداب اللغ ــدان ، تاري ــي زي ؛ جرح

تاريــخ   ، نكلســن  رينولــد  ؛  ، ص2179  ج21 

العبــايس ، ص33. االدب 

)2( املقريــزي ، النــزاع والتخاصــم ، ص821 ؛ 

شــوقي ضيــف، تاريــخ االدب العــريب، ص219 ؛ 

ــازل اخللفــاء وقصورهــم ، ج1  صالــح العــيل ، من

ص157.  ،

)3( القلقشــندي ، مآثــر االنافــة ، ج21 ، ص267 

االمــوي،  البيــت  نســاء   ، احللفــي  صبيــح  ؛ 

البيــت  نســاء  العيــدان،  ســارة  ؛  ص2821 

ص158.  ، العبــايس 

)4( جعفــر مرتــى العامــيل ، الصحيــح مــن 

الســرة ، ج21 ، صــض21.

ابــن خليــكان ، وفيــات االعيــان ،   )5(

ــاظ ، ج2 ،  ــرة احلف ــي ، تذك ج1 ، ص77 ؛ الذهب

.7 0 0 ص

؛  ص272   ، ج4  االم،  كتــاب   ، الشــافعي   )6(

البخــاري ، صحيــح البخــاري ، ج4 ، ص22.

ــان ، ج210 ،  ــن حب ــح اب ــان ، صحي ــن حب )7( اب

ــباب  ــابوري ، اس ــدي النيس ــض320 ؛ الواح ص

النــزول ، ص129.

)8( امحــد ابــن حنبــل ، مســند احــد ، ج21 ، 

ــض348. ص

؛  ص2   ، ج6   ، مســلم  صحيــح   ، مســلم   )9(

ص121.  ، ج3   ، الكــرى  الســنن   ، البيهقــي 

)10( الدارمي ، سنن الرتمذي ، ج1 ، ص185.

)11( ابن عبد الر ، التمهيد ، ج24 ، ص265.

ــم ، ج2  ــان العل ــع بي ــر ، جام ــد ال ــن عب )12( اب

ص40.  ،

 ، ج2   ، عائشــة  املؤمنــني  ام  احاديــث   )13(

.3 8 1 ص

)14( الذهبــي ، حممــد حســني ، اإلرسائيليــات يف 

التفســر واحلديــث ، ص14.

اإلرساء : 4.  )15(

 ، طربــوش  مظهــر  كريــم   ، العمــري   )16(

ــا  ــامي ، داللته ــخ اإلس ــات يف التاري اإلرسائيلي

، وأصوهلــا ، وآثارهــا العقائديــة ، والسياســية، 

.3 6 ص

)17( للمزيــد ينظــر : أمــني ، أمحــد ، فجر اإلســام 

ص251 ومــا بعدهــا ؛ الذهبــي ، اإلرسائيليــات يف 

التفســر ، ص14 ومــا بعدها.

 )( وملخــص القصــة : إن النبــي  )18(

ــُم  ــغ : }َأَفَرَأْيُت ــام بل ــة ، فل ــم بمك ــورة النج ــرأ س ق

ى َوَمنـَـاَة الثَّالَِثــَة اأْلُْخــَرى...{ ألقــى  َت َواْلُعــزَّ الــاَّ

ــى ،  ــق الع ــك الغراني ــانه : تل ــى لس ــيطان ع الش

ــورة  ــر الس ــغ آخ ــام بل ــى ، فل ــفاعتهن لرتجت وان ش

واملســلمون.  املركــون  معــه  وســجد  ســجد 

ــل  ــر قب ــا بخ ــر آهلتن ــا ذك ــون : م ــال املرك وق

ــلموا  ــة أس ــل مك ــاس أن أه ــاع يف الن ــوم ، وش الي

بســبب ســجودهم مــع النبــي )( حتــى رجــع 

 ، اســلموا  قومهــم  ان  منهــم  املهاجــرون ظنــًا 

فوجدوهــم عــى كفرهــم. وقــال الســيوطي يف 

هــذه القصــة مــا نصــه : »أن أهــل التحقيــق قالــوا 

: هــذه الروايــة باطلــة وموضوعــة. واحتجــوا عــى 
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البطــان بالقــرآن والســنة واملعقــول ، أمــا القــرآن 

ــَو  ــَوى إِْن ُه ــِن اهْلَ ــُق َع ــا َينطِ ــاىل : }َوَم ــه تع فلقول

ــن  ــا روي ع ــنة : م ــا الس ــى{. وأم ــٌي ُيوَح إاِلَّ َوْح

ــة  ــذه القص ــن ه ــئل ع ــه س ــة ان ــن خزيم ــد ب حمم

ــن  ــا م ــة ... وأم ــع الزنادق ــن وض ــي م ــال : ه فق

 )(جهــة املعقــول: فانــه مــن جــوز عــى النبــي

تعظيــاًم لألوثــان فقــد كفــر ...«. الســيوطي ، 

تفســر اجلالــني ، ص16 ؛ الشــنقيطي ، حممــد 

األمــني حممــد املختــار ، أضــواء البيــان يف إيضــاح 

القــرآن بالقــرآن ، ج5 ، ص285. للمزيــد مــن 

املعلومــات حــول هــذه القصــة ينظــر : ابــن كثــر ، 

البدايــة والنهايــة ، ج3 ، ص113 ؛ الســرة النبويــة 

، ج2 ، ص56 ؛ الصاحلــي الشــامي ، ســبل اهلــدى 

ــاد ، ج2 ، ص365 ،  والرشــاد يف ســرة خــر العب

ــم.  ــرون غره وآخ

ــر  ــف ، أث ــه يوس ــاح فق ــراين ، ف امل  )19(

تأليــف  يف  واإلخباريــني  القّصــاص  روايــات 

كتــاب الســر واملغــازي ملحمــد بــن اســحاق 

املتــوىف ســنة 151هـــ/768م ، رســالة ماجســتر 

ــة ، جامعــة املوصــل ،  ــة الرتبي غــر منشــورة ، كلي

ص62-60.  ، 1426هـــ/2005م 

 ، ج1   ، النبويــة  الســرة   ، هشــام  ابــن   )20(

.1 5 2 ص

)21( املصدر والصفحة نفسها.

تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   ، الطــري   )22(

القــرآن ، ج9 ، ص67 ؛ ابــن النديــم ، الفهرســت 

 ، ج1   ، الشــيعة  أعيــان   ، األمــني  ؛  ص105   ،

.224 ص

ــود يف  ــخ اليه ــل ، تاري ــتون ، إرسائي )23( ولفنس

بــاد العــرب يف اجلاهليــة وصــدر اإلســام ، 

.9 ص

 ، احلرمــي  حممــد  بــن  الرمحــن  عبــد   )24(

.3 2 4 ص

)25( ابــن أيب شــيبة الكــويف ، املصنــف ، ج6 

ج2   ، داود  أيب   ، ســنن   ، داود  أبــو  ؛  ص235   ،

 ، ج1  الزوائــد،  جممــع   ، اهليثمــي  ؛  ص180   ،

ص360.  ، ج7   ، املباركفــوري  ؛  ص151 

)26( البقرة : 75.

)27( البقرة : 109.

)28( الصنعــاين ، املصنــف ، ج11 ، ص110 ؛ 

ــاري ، ج3 ، ص163 ؛  ــح البخ ــاري ، صحي البخ

ــرى ، ج8 ، ص249 ــنن الك ــي ، الس البيهق

 ، ج1   ، النبويــة  الســرة  مــن  الصحيــح   )29(

.1 0 2 ص

)30( الشــافعي ، األم ، ص397 ابــن حنبــل ، 

ــنن  ــي ، س ــد ، ج2 ، ص202 ؛ الدارم ــند أمح مس

ــح  ــاري ، صحي ــي ، ج1 ، ص135 ؛ البخ الدارم

ــح  ــان، صحي ــن حب ــاري، ج4 ، ص145 ؛ اب البخ

ابــن حبــان، ج14 ، ص147 ؛ العينــي، عمــدة 

القــاري، ج6 ، ص45.

ــر  ــوع يف األم ــو الوق ــور ، وه ــوك كالته )31( الته

بغــر رويــة ، واملتهــوك : »الــذي يقــع يف كل أمــر. 

وقيــل : هــو التحــر. ينظــر : ابــن األثــر ، النهايــة 

ــر ، ج5 ، ص282. يف غريــب احلديــث واألث

)32( الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ، ج5 ، 

ص148 ؛ وينظــر : اهليثمــي ، جممــع الزوائــد ، ج1 



2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

46

التوظيف السياسي للنصوص الدينية

ص173.  ،

النــووي ، رشح صحيــح مســلم ، ج5 ،   )33(

ص5 ؛ الســيوطي ، الديبــاج عــى مســلم ، ج2 

، ص202 ؛ املجلــي ، بحــار األنــوار ، ج89 ، 

ص15 ؛ املباركفــوري ، حتفــة االحــوذي ، ج5، 

.135 ص

الصحيفــة   ،  )( العابديــن  زيــن   )34(

.)48( رقــم  الدعــاء   ، الســجادية 

ــن خلــف  ــد ب ــن عبي ــن حصــني ب )35( عمــران ب

ــام  ــلم ع ــي ، اس ــب اخلزاع ــن كع ــلول ب ــن س ب

خيــر. ســكن البــرة ، ومــات فيهــا ســنة اثنــني 

ــد  ــن عب ــر : اب ــة. ينظ ــة معاوي ــني يف خاف ومخس

، االســتيعاب ، ج1 ، ص1208. الــر 

)36( مطــرف بــن عبــداهلل العامــري البــري 

، مــات بعــد الطاعــون اجلــارف ، وقيــل ســنة 

ســبع وثامنــني. انظــر : ابــن حبــان، الثقــات ، ج5 

ص429.  ،

)37( الصنعاين ، املصنف ، ج2 ، ص63.

)38( الرقي ، املحاسن ، ج1 ، ص156.

ــد  ــوىل زي ــعيد م ــو س ــري ، اب ــن الب )39( احلس

بــن ثابــت االنصــاري ، ســكن املدينــة تــويف 

ــاكر  ــن عس ــر : اب ــرة. ينظ ــة للهج ــر ومئ ــنة ع س

، تاريــخ مدينــة دمشــق ، ج3 ، ص239.

ــم ، ج2  ــان العل ــع بي ــر ، جام ــد ال ــن عب )40( اب

ص200.  ،

)41( عبــداهلل بــن عمــرو بــن العــاص بــن وائــل 

ــول  ــث رس ــظ حلدي ــريش ، كان احف ــهمي الق الس

ــت  ــنة س ــف س ــات بالطائ ــرة ، م ــن أيب هري اهلل م

ــتيعاب ،  ــر ، االس ــد ال ــن عب ــر : اب ــتني. ينظ وس

ج3 ، ص956 ؛ الصفــدي ، الــوايف بالوفيــات ، 

ص206.  ، ج7 

)42( مسلم ، صحيح مسلم ، ج8 ، ص217.

)43( أنــس بــن مالــك ، ابــو محــزة خــادم رســول 

اهلل )( امــه ام مســلم بنــت ســلامن ، قــدم 

املدينــة وو ابــن عــر ســنني ، وانتقــل اىل البــرة 

ومــات فيهــا ســنة احــدى وتســعني. ينظــر : ابــن 

ــن  ــرى ، ج7 ، ص17 ؛ اب ــات الك ــعد ، الطبق س

ــن داود ، ص29. ــال اب ــي ، رج داود احللب

 ، ج1   ، البخــاري  صحيــح   ، البخــاري   )44(

ــم ،  ــان العل ــع بي ــر ، جام ــد ال ــن عب ص134 ، اب

ص200.  ، ج2 

)45( ابن حزم ، االحكام ، ج2 ، ص242.

ــكال ، ج2 ،  ــؤال واش ــف س ــوراين ، أل )46( الك

ص74.

)47( ابن اجلوزي ، املوضوعات ، ج2 ، ص81.

)48( املصدر نفسه ، ج2 ، ص81.

ــداهلل  ــن عب ــد ب ــكايف ، حمم ــر االس ــو جعف )49( اب

املعتــزيل ، كان فاضــًا عاملــًا ، مــن متكلمــي املعتزلة 

ــراي  ــوي ال ــمرقند ، وكان عل ــه س ــدادي اصل ، بغ

حمققــًا منصفــًا مــات ســنة 240ه/854م. ينظــر : 

ــام ، ج6 ، ص221. ــزركيل ، االع ال

ــن  ــم ب ــن هاش ــل ب ــاص بنوائ ــن الع ــر ب )50( عم

ســعيد يــن ســهم القــريش ، اســلم ســنة ثــامن قبــل 

الفتــح ، مــات ســنة اثنــني واربعــني. ينظــر : املــزي 

، هتذيــب الكــامل ، ج22 ، ص78.

)51( املغــرة بــن شــعبة : بــن ايب عامــر بــن 
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ــم  ــرب ووالهت ــاة الع ــد ده ــي ، اح ــعود الثقف مس

ــة  ــن قتيب ــة. ينظــر : اب ، مــات ســنة مخســني هجري

الدينــوري ، املعــارف ، ص294.

ــد  ــن خويل ــوام ب ــن الع ــر ب ــن الزب ــروة ب )52( ع

ــو  ــث ، وه ــر احلدي ــدين ، كان كث ــداهلل امل ــو عب اب

اعلــم النــاس باحاديــث عائشــة، تــويف ســنة اربعــة 

وتســعني للهجــرة. ينظــر : ابــن ســعد ، الطبقــات 

الكــرى ، ج20 ، ص11 ـ 25.

ــة ، ج4  ــج الباغ ــد ، رشح هن ــن ايب احلدي )53( اب

، ص63.

)54( املصدر نفسه ، ص64.

ــن  ــام ب ــن هش ــرو ب ــمه عم ــل : اس ــو جه )55( اب

املغــرة املخزومــي ، ولقبــه ابــو جهــل ، وابــو 

احلكــم كذلــك ، لقبــه رســول اهلل )( بــأيب 

جهــل ، مــن اشــد النــاس عــداوة للنبــي )( يف 

صــدر االســام ، واحــد ســادات قريــش ودهائهــا 

يف اجلاهليــة ، قتلــه عبــداهلل بــن مســعود يــوم بــدر 

، ســنة اثنــني للهجــرة. ينظــر : الصفــدي ، الــوايف 

بالوفيــات ، ج2 ، ص38.

)56( ابــن شــاهني ، فضائــل ســيدة النســاء ، 

.3 3 ص

ــويف ،  ــي ، الك ــد احلرم ــن حمم ــة ب )57( علقم

ــام  ــد رواة االم ــال ، اح ــن احل ــي حس ــدث امام حم

رجــال   ، الطــويس   : ينظــر   .)( الصــادق 

ص140.  ، الطــويس 

)58( الصدوق ، االمايل ، ص164.

ــة ، ج4  ــج الباغ ــد ، رشح هن ــن ايب احلدي )59( اب

، ص69.

ــن  ــميات احلاقدي ــي تس ــة : ه ــن أيب كبش )60( اب

بذلــك  املركــون  ســامه   ،  )( اهلل  لرســول 

خلافــه اياهــم تشــبيهًا لــه بــأيب كبشــة ، هــو رجــل 

ــان.  ــادة االوث ــش يف عب ــف قري ــة خال ــن خزاع م

ــى ،  ــر العقب ــري ، ذخائ ــن الط ــب الدي ــر : حم ينظ

.257 ص

ــة ، ج5  ــج الباغ ــد ، رشح هن ــن ايب احلدي )61( اب

، ص130.

ــر  ــن عام ــب ب ــن حبي ــدب ب ــن جن ــمرة ب )62( س

بــن صعصعــة ، ســكن البــرة ، تــويف ســنة تســع 

ــرة.  ــني بالب ــامن ومخس ــنة ث ــل س ــني وقي ومخس

ينظــر : ايــن االثــر ، اســد الغابــة ، ج2، ص354.

)63( البقرة : اآلية 204 ـ 205.

)64( البقرة : اآلية 207.

ــة ، ج4  ــج الباغ ــد ، رشح هن ــن ايب احلدي )65( اب

، ص72.

)66( العيايش ، تفسر العيايش ، ج1 ، ص101.

ــة ، ج4  ــج الباغ ــد ، رشح هن ــن ايب احلدي )67( اب

، ص72.

)68( بونــس بــن عبيــد بــن دينــار العبــدي ، ابــو 

ــن،  ــري واخري ــن الب ــن احلس ــداهلل ، روى ع عب

كان ثقــة يف احلديــث ، مــات ســنة تســع وثاثــني 

ــن  ــر: اب ــة. ينظ ــني ومئ ــت واربع ــل س ــة وقي ومئ

ــرى ، ج7 ، ص260. ــات الك ــعد ، الطبق س

)69( املزي ، هتذيب الكامل ، ج6 ، ص124.

)70( املصدر نفسه ، ج5 ، ص76.

)71( االحتجاج ، ج2 ، ص16.

)72( احللــو ، تاريــخ احلديــث النبــوي ، ص226 
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 ،  )( البيــت  اهــل  فضائــل   ، البلــداوي  ؛ 

.45 ـ  ص44 

)73( اليعقــويب ، تاريــخ اليعقــويب ، ج2 ، ص261 

ــة ، ج8 ، ص308 ؛  ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كث ؛ اب

الدمــري ، حيــاة احليــوان ، ج1 ، ص84.

)74( النجوم الزاهرة ، ج1 ، ص423.

)75( التوبة : اآلية 31.  

)76( الرقي ، املحاسن ، ج1 ، ص246.

)77( االخبار ، املوفقيات ، ص322.

)78( ابــان بــن عثــامن بــن عفــان االمــوي ، مــدين 

ــث ،  ــه احادي ــني ول ــار التابع ــن كب ــة م ــي ثق تابع

ــد  ــن عب ــد ب ــة يزي ــنة )105ه( ، يف والي ــات س م

ــرى ،  ــات الك ــعد ، الطبق ــن س ــر : اب ــك. ينظ املل

ص151.  ، ج5 

)79( ابــن ايب احلديــد ، رشح هنــج الباغــة ، ج11 

، ص46.

)80( املصدر نفسه ، ج11 ، ص43.

)81( اجلاحظ ، كتاب العثامنية ، ص308.

)82( البيهقي ، السنن الكرى ، ج5 ، ص113.

ــاين ، ج22 ،  ــاين ، االغ ــرج االصفه ــو الف )83( اب

ص15.

 ، ج2   ، اليعقــويب  تاريــخ   ، اليعقــويب   )84(

.2 6 1 ص

 ، ج1   ، البخــاري  صحيــح   ، البخــاري   )85(

.3 3 ص

)86( الدارمي ، سنن الدارمي ، ج1 ، ص126.

)87( السبحاين ، تذكرة الفقهاء ، ص21.

)88( مؤلــف جمهــول ، اخبــار الدولــة العباســية ، 

ص29.

)89( تاريخ بغداد ، ج1 ، ص84.

)90( السيوطي ، تاريخ اخللفاء ، ص20.

)91( املصدر نفسه ، ص20.

)92( املصدر نفسه ، ص21.

)93( ابــو البخــرتي : وهــب بــن وهــب ، عامــي 

املذهــب ن ضعيــف ، كان قــايض القضــاة ببغــداد. 

ينظــر : الطــويس ، الفهرســت ، ص256.

ــد  ــن محي ــى ب ــن حيي ــا ب ــن زكري ــاىف ب )94( املع

ــه بالفقــه  القــايض ، كان مــن اعلــم النــاس يف وقت

والنحــو واللغــة واصنــاف االدب ، تــويف ولــه 

ــرة  ــي ، تذك ــر : الذهب ــنة. ينظ ــون س ــس وثامن مخ

ــام،  ــخ االس ــاظ ، ج3 ، ص11 ـ 10 ؛ تاري احلف

ص206.  ، ج27 

)95( وكيــع ، اخبــار القضــاء ، ج1 ، ص248 

؛ اخلطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، ج13 ، 

.457 ص

)96( وكيع ، اخبار القضاة ، ج1 ، ص252.

)97( وكيع ، اخبار القضاة ، ص253.

ــة ، ج1 ، ص2  ــرة النبوي ــام ، الس ــن هش )98( اب

ــة(. )املقدم

)99( املصدر نفسه ، ج3 ، ص646.

)100( املصدر نفسه ، ج1 ، ص2 )املقدمة(.

)101(  اخلطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، ج1 

، ص86.

)201(  ابــن هشــام ، الســرة النبويــة ، ج1 ، 

.1 2 1 ص

)103( الشعراء : 214.
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معــامل   ، العســكري  مرتــى   : ينظــر    )401(

ــرة  ــوراين ، الس ــتني ، ج1 ، ص253 ؛ الك املدرس

النبويــة بروايــة أهــل البيــت )( ، ج1 ، ص4.

)501(  نقد الرواية التارخيية ، ص37.

)601(  كرييــيل ، حممــد والفتوحــات االســامية 

ــش ص119. ، هام

)701(  عــامر نصــار ، تطــور كتابــة الســرة النبويــة 

، ص92.

)801(  املصدر نفسه ، ص110 ـ 111.

)109( ابــو عبــداهلل ابــان بــن عثــامن االمحــر 

البجــيل ، كــويف االصــل ، كان شــاعرًا عارفــًا 

بأخبــار الشــعراء وااليــام واالنســاب. ينظــر : 

ص59.  ، الفهرســت   ، الطــويس 

والســقيفة  والوفــاة  واملبعــث  املبتــدأ    )011(

.20 ـ  ص19   ، والــردة 

)111(  املصدر نفسه ، ص7 ـ 23.

)211(  عمــران بــن حطــان بــن ظبيــان الســدويس 

، مــن رؤوس اخلــوارج ، ومــدح ابــن ملجــم قاتــل 

عــيل. ينظــر : الذهبــي ، ســر اعــام النبــاء ، ج4 

، ص213.

 ، ج2   ، الذهــب  مــروج   ، املســعودي    )311(

.3 2 3 ص

، معرفــة علــوم  النيســابوري  احلاكــم    )411(

ص61.  ، احلديــث 

اهــل  نصيحــة   ، البغــدادي  اخلطيــب    )511(

ص34.  ، احلديــث 

)611(  ابــو بســطام شــعبة بــن احلجــاج بــن 

الــورد االزدي ، كان حجــة يف احلديــث ، مــات 

ســنة 160ه. ينظــر : ابــن حجــر، هتذيــب التهذيب 

ص298.  ،

)711(  ابــن ايب احلديــد ، رشح هنــج الباغــة ، ج9 

، ص105.

)811(  املصدر نفسه ، ص105.

)911(  املصدر نفسه ، ص105.
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قائمة املصادر واملراجع :
 القرآن الكريم

أوالً : املصادر األولية :
ــن أيب ــن ب ــن عزالدي ــو احلس ــر ، اب ــن االث  اب

)ت630ه/1232م(. الشــيباين  الركــم 
ــة ، )دار  ــة الصحاب ــة يف معرف ــد الغاب )1( أس

ــروت ، د.ت(. ــريب ، ب ــاب الع الكت
ــامعيل ــن اس ــد ب ــداهلل حمم ــو عب ــاري ، اب  البخ

)ت256ه/869م(.
الفكــر  )دار   ، البخــاري  صحيــح   )2(
 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة 

. ) 1م 9 8 1 / 1ه 4 0 1
خالــد بــن  حممــد  بــن  أمحــد   ،  الرقــي 

. ) 8م 8 7 / 2ه 7 4 ت (
الديــن  جــال   : حتقيــق   ، املحاســن   )3(
احلســيني ، )دار الكتــب االســامية ، طهــران ، 

1950م(. 1370ه/
ــن ــني ب ــن احلس ــد ب ــر امح ــو بك ــي ، اب  البيهق

عــيل بــن موســى )ت458ه/1065م(.
ــروت  ــر ، ب ــرى ، )دار الفك ــنن الك )4( الس

د.ت(.  ،
بحــر بــن  ابــو عثــامن عمــرو   ،  اجلاحــظ 

. ) 8م 6 9 / 2م 5 5 ت (
)5( كتــاب العثامنيــة ، حتقيــق : عبدالســام 
 ، العــريب  الكتــاب  )دار   ، هــارون  حممــد 

1374ه/1955م(.  ، القاهــرة 
عبــدوس بــن  حممــد   ،  اجلهشــياري 

. ) 9م 4 3 / 3ه 3 1 ت (

ــى  ــق : مصطف ــاب ، حتقي ــوزراء والكت )6( ال
ــي ،  ــايب احللب ــة الب ــرون ، )مطبع ــقا واخ الس

1356ه/1938م(.  ، القاهــرة 
 ابــن اجلــوزي ، ابــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن

ــريش )ت597ه/1200م(. ــيل الق ع
)7( املوضوعــات ، حتقيــق : عبــد الرمحــن 
حممــد عثــامن ، ط1 ، )دار ابــن خلــدون ، 

د.ت(.  ، االســكندرية 
 احلاكــم النيســابوري ، ابــو عبــداهلل حممــد بــن

ــداهلل )ت405ه/1014م(. عب
ــة  ــق : جلن ــث ، حتقي ــوم احلدي ــة عل )8( معرف
احيــاء الــرتاث العــريب يف دار االفــاق احلديــث 

، بــروت ، 1400ه/1980م(.
 ابــن حبــان ، حممــد بــن حبــان بــن امحــد

)ت354ه/976م(. التميمــي 
دائــرة  )جملــس   ، ط1   ، الثقــات   )9(
املعــارف العثامنيــة ، حيــدر ابــاد الدكــن ، 

. ) 1م 9 7 3 / 1ه 3 9 3
الفضــل ابــو   ، العســقاين  حجــر   ابــن 
ــقاين ــيل العس ــن ع ــد ب ــن امح ــهاب الدي  ش

. ) 1م 4 4 8 / 8ه 5 2 ت (
ــر  ــب ، ط1 ، )دار الفك ــب التهذي )10( هتذي

ــع ، د.ت(. ــر والتوزي ــة والن للطباع
ــن ــن ب ــو حامــد عــز الدي ــد ، اب ــن ايب احلدي  اب
ــزيل ــي املعت ــة اهلل املدائن ــن هب ــد ب ــد احلمي  عب

)ت656ه/1258م(.
)11( رشح هنــج الباغــة ، حتقيــق : حممــد 
ــامعيليان  ــة اس ــم )مؤسس ــل ابراهي ــو الفض اب
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للطباعــة والنــر والتوزيــع ، د.ت(.
ــن ــيل ب ــد ع ــو حمم ــي ، اب ــزم االندل ــن ح  اب

)ت456ه/1063م(. الظاهــري  حــزم 
االحــكام يف اصــول االحــكام ، ط1   )12(

، )مطبعــة العاصمــة القاهــرة ، د.ت(.
ابن حنبل ، امحد )ت241ه/854م(.

مســند امحــد ، )دار صــادر ، بــروت   )13(
د.ت(.  ،

 اخلطيــب البغــدادي ، أبــو بكــر امحــد بــن عــيل
بــن ثابــت )ت463ه/1073م(.

تاريــخ بغــداد او مدينــة الســام   )14(
القــادر عطــا ،  ، حتقيــق : مصطفــى عبــد 
 ، بــروت   ، العلميــة  الكتــب  )دار   ، ط1 

. ) 1م 9 9 7 / 1ه 4 1 7
 ابــن خلــدون ، عبــد الرمحــن بــن حممــد

)ت808ه/1404م(. احلرمــي 
الفكــر  )دار   ، املقدمــة   )15(
 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة 

. ) 2م 0 0 7 / 1ه 4 2 8
شــمس العبــاس  ابــو   ، خليــكان   ابــن 
بكــر ايب  بــن  حممــد  بــن  امحــد   الديــن 

. ) 1م 2 8 2 / 6ه 8 1 ت (
وفيــات االعيــان وابنــاء الزمــان   )16(
، حتقيــق : احســان عبــاس ، )دار صــادر ، 

د.ت(.  ، بــروت 
ــاط ــن خي ــة ب ــر خليف ــو عم ــاط ، اب ــن خي  اب

)ت240ه/854م(. العصفــري  الليثــي 
)17( طبقــات خليفــة ، حتقيــق : ســهيل زكار 

، )دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، 
1414ه/1993م(.  ، بــروت 

 الدارمــي ، ابــو حممــد عبــد اهلل بن عبــد الرمحن
بن الفضــل بن هبــرام )ت255ه/868م(.

ــد  ــد امح ــق : حمم ــي ، حتقي ــنن الدارم )18( س
ــق ،  ــدال ، دمش ــة االعت ــان ، ط1 )مطبع دمه

1349ه/1929م(.
ــن ــني ب ــن احلس ــي ادي ــي ، تق ــن داود احللب  اب

)ت707ه/1307م(. عــيل 
)19( رجــال ابــن داود ، حتقيــق : حممــد صادق 
بحــر العلــوم ، )منشــورات املطبعــة احليدريــة 

، النجــف االرشف ، 1392ه/1972م(.
الديــن كــامل  الشــيخ   ،  الدمــري 

. ) 1م 4 0 5 / 8ه 0 8 ت (
)20( حيــاة احليــوان الكرى ، ط1 ، )مؤسســة 

االعلمي للمطبوعات ، 1424ه/2003م(.
ــد ــن حمم ــمس الدي ــداهلل ش ــو عب ــي ، اب  الذهب
ــامن )ت748ه/1347م(. ــن عث ــد ب ــن امح ب

احيــاء  )دار   ، احلفــاظ  تذكــرة   )21(
الــرتاث العــريب ، بــروت ، 1374ه/1954م(
)22( ســر اعــام النبــاء ، حتقيــق : شــعيب 
االرناؤوط وحســني االســعد ، طه ، )مؤسســة 

الرســالة، بــروت ، 1413ه/1993م(.
ــن ايب فيــض الواســطي ــدي ، حمــب الدي  الزبي

احلنفــي )ت1205ه/179م(.
جواهــر  مــن  العــروس  تــاج   )23(
القامــوس ، حتقيــق : عــيل شــري ، ط1 ، )دار 
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت ، 
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1994م(. 1414ه/
 الزبــر بــن بــكار ، ابــو عبــداهلل القــريش

870م(. )ت256ه/
)24( االخبــار املوفقيــات ، حتقيــق : د. ســامي 
مكــي العــاين ، ط2 ، )عــامل الكتــب ، بــروت 

، 1416ه/1996م(.
 ابــن ســعد ، حممــد بــن ســعد بــن منيــع
)ت230ه/854م(. البــري  الزهــري 
)25( الطبقــات الــرى ، )دار صــادر ، بروت 

، د.ت(.
ــد ــو الفضــل جــال الديــن عب  الســيوطي ، اب

ــامل )ت911ه/1505م(. ــن الك ــن ب الرمح
تاريــخ اخللفــاء ، حتقيــق : حممــد   )26(
ابــو الفضــل ابراهيــم ، )رشكــة ابنــاء رشيــف 
 ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  االنصــاري 

1432ه/2011م(.  ، بــروت   ، صيــدا 
ــك ــن ابي ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي ، ص  الصف

)ت764ه/1362م(.
امحــد   : حتقيــق   ، بالوفيــات  )27(الــوايف 
االرتلــؤوط ، )دار احيــاء الــرتاث العــريب ، 

1420ه/2000م(.  ، بــروت 
 الصنعــاين ، ابــو بكــر عبــد الــرزاق مهــام

824م(. )ت211ه/
الرمحــن  : حبيــب  ، حتقيــق  )28(املصنــف 
ــي ،  ــس العلم ــورات املجل ــي ، )منش االعظم

بــروت ، د.ت(.
 الطــويس ، ابــو جعفــر حممــد بــن احلســن

1067م(. )ت460ه/

جــواد   : حتقيــق   ، الطــويس  رجــال   )29(
الثيومــي االصفهــاين ، ط1 ، )مؤسســة النــر 
ــم ،  ــني ، ق ــة املدرس ــة جلامع ــامي التابع االس

1415ه/1995م(.
الشــيخ   : حتقيــق   ، الفهرســت   )30(
النــر  ، )مؤسســة  ، ط1  القيومــي  جــواد 
ــم ،  ــني ، ق ــة املدرس ــة جلامع ــامي التابع االس

. ) 1م 9 9 7 / 1ه 4 1 7
 ابــن عبــد الــر ، ابــو عمــر يوســف بــن عبداهلل

بــن حممد االندلــي )ت463ه/1070م(.
)31( االســتيعاب يف معرفــة االصحــاب ، 
حتقيــق : عــيل حممــد البجــاوي ، ط1 ، )دار 

1412ه/1992م(.  ، بــروت   ، اجليــل 
)32( جامــع بيــان العلم وفضلــه ، )دار الكتب 

العلمية ، بروت ، 1398ه/1978م(.
 ابــن عســاكر ، ابــو القاســم عــيل بــن احلســني

ــة اهلل )ت571ه/1176م(. ــن هب ب
تاريــخ مدينــة دمشــق ، حتقيــق :   )33(
ــر  ــة والن ــر للطباع ــري ، )دار الفك ــيل ش ع
1415ه/1995م(.  ، بــروت   ، والتوزيــع 
 ابــن قتيبــة الدينــوري ، ابــو حممــد عبــداهلل بــن

مســلم )ت276ه/889م(.
ــة ،  ــروت عطاش ــق : ث ــارف ، حتقي )34( املع

)دار املعــارف ، القاهــرة ، د.ت(
ــيل ــن ع ــد ب ــاس امح ــو العب ــندي ، اب  القلقش

1418م(. )ت821ه/
)35( مآثــر االنافــة يف معــامل اخلافــة ، حتقيــق 
: عبقــد الســتار امحــد فــراج ، ط1 ، )عــامل 



2م
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

53

أ.م.د. مجعة ثجيل عكلة احلمداني

الكتــب ، بــروت ، 1400ه/1980م(.
ــر ــن طث ــامعيل ب ــداء اس ــو الف ــر ، اب ــن كث  اب

)ت774ه/1372م(. الدمشــقي 
)36( البدايــة والنهايــة ، حتقيــق : عــيل شــري 
، ط1 ، )دار احيــاء الــرتاث العــريب ، بــروت ، 

1408ه/1988م(.
 املتقــي اهلنــدي ، عــاء الديــن عــيل بــن حســام

)ت975ه/1567م(.
االقــوال  ســنن  العــامل  كنــز   )37(
بكــري  الشــيخ   : حتقيــق   ، واالفعــال 
 ، بــروت   ، الرســالة  )مؤسســة   ، حيــاين 

. ) 1م 9 8 9 / 1ه 4 0 9
ــداهلل ــن عب ــد ب ــري ، امح ــن الط ــب الدي  حم

1295م(. )ت694ه/
ذوي  مناقــب  يف  العقبــى  ذخائــر   )38(
 ، القاهــرة   ، القــديس  )مكتبــة   ، القربــى 

. ) 1م 7 1 4 / 1ه 3 5 6
ــف ــن يوس ــال الدي ــاج مج ــو احلج ــزي ، اب  امل

)ت742ه/1341م(.
)39( هتذيــب الكــامل يف اســامء الرجــال ، 
حتقيــق : يارش عــواد معروف ، ط1 ، )مؤسســة 

ــروت ، 1413ه/1992م(. ــالة، ب الرس
 املســعودي ، ابــو احلســن بــن عــيل بن احلســني

ــيل )ت346ه/956م(. بن ع
اجلوهــر  ومعــادن  الذهــب  مــروج   )40(
، ط1 ، )رشكــة ابنــاء رشيــف االنصــاري 
 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة 

2007م(. 1428ه/

ــن احلجــاج القشــري ــو احلســن ب  مســلم ، اب
)ت261ه/874م(. النيســابوري 

)41( صحيــح مســلم ، )دار الفكــر ، بــروت 
، د.ت(.

احلمــري عبدامللــك   ، هشــام   ابــن 
. ) 8م 3 3 / 2ه 1 8 ت (

ــي  ــد حم ــق : حمم ــة ، حتقي ــرة النبوي )42( الس
الديــن عبــد احلميــد ، ط1 ، )مطبعــة املــدين ، 

القاهــرة، 1404ه/1983م(.
 اليعقــويب ، امحــد بــن ايب يعقــوب بــن واضــح

ــب )ت292ه/904م(. الكات
)43( تاريــخ اليعقــويب ، )دار صــادر ، بــروت 

، د.ت(.

ثانيًا : املراجع احلديثة :
البلداوي ، وسام بوهالة

)44( فضائــل أهــل البيــت  بــني حتريــف 
 ، املحدثــني  مناهــج  وتناقــض  املدونــني 
ط1 )العتبــة احلســينية املقدســة ، كربــاء ، 

2012م(. 1433ه/
 احللو ، السيد حممد عيل

ــلطة  ــني س ــوي ب ــث النب ــخ احلدي )45( تاري
النــص ونــص الســلطة ، ط1 ، )مطبعــة ســتارة 

، قــم ، 1421ه/2001م(.
الزركيل ، خرالدين

ألشــهر  تراجــم  قامــوس  االعــام   )46(
ــتعربني  ــرب واملس ــن الع ــاء م ــال والنس الرج
ــني ،  ــم للماي ــترقني ، ط5، )دار العل واملس



2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

54

التوظيف السياسي للنصوص الدينية

1400ه/1980م.  ، ببــروت 
 السبحاين ، جعفر

)47(تذكــرة الفقهــاء ، ط1 ، )مكتبــة التوحيــد 
، قــم ، 1429ه/2009م(.

 ضيف شوقي
تاريــخ االدب العــريب يف العــر   )48(
العبــايس الثــاين ، ط2 ، )مطبعــة ســليامت زادة 

1427ه/2007م(.  ، قــم   ،
 العاميل ، جعفر مرتى

ــم  ــي االعظ ــرة النب ــن س ــح م )49(الصحي
 ، ط4 ، )دار اهلــادي للطباعــة والنــر 

1415ه/1995م(.  ، والتوزيــع 
 العسكري ، مرتى

ط1   ، عائشــة  املؤمنــني  ام  )50(احاديــث 
مطبعــة   ، االســامي  العلمــي  )املجمــع   ،
1418ه/1997م(.  ، بــروت   ، النهضــة 

 الكوراين ، الشيخ عيل
الــف ســؤال واشــكال ، ط1 ، )دار   )51(

1424ه/2004م(. قــم   ، اهلــدى 
 نكلسن ، رينولد

ــب :  ــايس ، تعري ــخ االدب العب تاري  )52(
ــة  ــة ، مطبع ــة االهلي ــويص ، )املكتب ــاء خل صف

1387ه/1967م(. بغــداد،   ، اســد 
 ناجي ، عبد اجلبار

عــر  التارخييــة  الروايــة  نقــد   )53(
الرســالة انموذجــًا ، ط1 ، )منشــورات دار 
1413ه/2011م(.  ، بــروت   ، اجلمــل 

741ثالثًا : الرسائل واالطاريح اجلامعية

 احللفي ، صبيح نوري خلف
نســاء البيــت االمــوي ودورهــن   )54(
ــة  ــى هناي ــة والسياســية حت ــاة االجتامعي يف احلي
ــر  ــوراه غ ــة دكت ــوي ، اطروح ــر االم الع
ــرة ،  ــة الب ــة اآلداب ، جامع ــورة ، كلي منش

2006م. 1426ه/
 العيدان ، سارة عبد احلسني طه

)55(نســاء البيــت العبــايس واثرهــن يف احليــاة 
343ه/749  ـ   132( واالداريــة  السياســية 
غــر   ، ماجســتر  رســالة   ، 945م(  ـ 
ــرة ،  ــة الب ــة اآلداب ، جامع ــورة ، كلي منش

2014م 1435ه/
النصار ، عامر عبودي حممد حسني

عنــد  النبويــة  الســرة  كتابــة  )56(تطــور 
العــر  هنايــة  حتــى  املســلمني  املؤرخــني 
 ، الثقافيــة  الشــؤون  )دار   ، ط1   ، العبــايس 

1426ه/2005م(.  ، بغــداد 
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Summary:
 

Throughout the history period, and the novels 

of Islamic books and literature, there have 

been attempts to absent the truth, and forgery 

of many incidents of biography of the Holy 

Prophet (peace be upon him) and his year, 

and even with regard to some of the life of 

Islamic peoples, perhaps the most prominent 

of these reasons, and the most serious of 

which are political authoritarianism, and 

the imposition of authoritarian terrorism 

official history in line with the will of the 

ruler and his doctrine and direction in life. 

Although the political reason was not the 

only reason for the course of history in 

this way, the procedures of forced policy, 

including preventing the writing and writing 

of history, and even preventing the recording 

of the prophetic hadith and speaking from 

the first days of his death, have had the 

greatest and most prominent effect in this 

historical process that has been associated 

with the truth. The historian’s doctrine and 

his political and ideological orientation 

also intervened frequently in the recording 

of history after the orders were issued, and 

recorded the facts and fabricated events that 

distorted the truth. 

All of this has led to a major distortion in 

religious and historical texts to serve political 

purposes, and bigotry played a prominent 

role in determining the transfers and the 

position of the relevant history documents 

in the course of the nation and its thinking. 

The seriousness of these attempts, which 

distorted intellectual and historical realities 

and tried to make them a year for future 

generations, lies in their reflection on the 

intellectual and political situation of Muslims 

that generations receive. 

The research in its entirety addresses these 

ideas and presents historical and religious 

texts that have been distorted for political 

reasons based on texts and hadiths that 

have been studied in accordance with their 

presentation to the Qur’an, sunnah, reason 

and common sense. 
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أ.م.د. سحر كاظم عبد الزهرة الوائيل

جامعة الكوفة - كلية الفقه

املقدمــــة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصــاة  العاملــني،  رب  هلل  احلمــد 
ــني  ــق أمجع ــى أرشف اخلل ــام ع والس

حممــد وآلــه الطيبــني الطاهريــن .
فقــد مــّن اهلل تعــاىل عــى  اإلنســان 
ســائر  عــن  بــه  وميــزه  بالعقــل  
بقيــة  يف  تشــاركه  التــي  املخلوقــات 
ــة  ــان خليف ــار اإلنس ــذا ص ــا، وهب املزاي
ــر  ــا يف ال ــه م ــخر ل ــه، وس اهلل يف أرض
والبحــر، وبــه كلفــه  لعبادتــه وطاعتــه، 

فصــار منــاط التكليــف وأساســه.
ــل  ــذا العق ــاح هل ــب إذن أن يت ــا عج ف
ــر  ــة بضوابطهــا يف التفكــر والتدب احلري
والنظــر، حتــى صــار جــزءًا مــن أدوات 

أســاس  هــو  يكــن  مل  إن  االجتهــاد 
يف  املجــال  لــه  فُفتِــَح  االجتهــاد،  
تفســر القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
املطهــرة، وبــني معانيهــا ودالاللتهــا 
عــى األلفــاظ هــذا مــن جانــب ، ومــن 
جانــب آخــر أتيــح لــه املجــال أن جيتهــد 
ــدى  ــي اهت ــكام والت ــن األح ــر م يف كث
ــكام  ــن األح ــح م ــه لتصب ــا بنفس إليه

ــاس. ــا الن ــزم هب ــي يلت ــة الت الرعي
ــات  ــن الروري ــه م ــل حفظ ــام وجع ك
ــا،  ــة عليه ــا يف املحافظ ــد منه ــي ال ب الت
وحرمــة كل مفســدة معنويــة كانــت 
ــبب  ــه أو تس ــؤدي إىل تعطيل ــة ت أم مادي
الــرر بــه، فكانــت احلرمــة يف القليــل 
اســتنباط  إن  ثــم   ، ســواء  والكثــر 
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االحــكام الفقهيــة  يعــد مــن أرشف 
ــوارده  ــا ت ــني م ــع ب ــه جيم ــوم ألن العل
وأنتجــه العقــل وبــني مــا نقلــه النقــل، 
ــتنباط  ــاد واس ــدة يف االجته ــكان العم ف
األدلــة  مــن  الرعيــة  األحــكام 
العاصــم لذهــن  والنصــوص، فهــو 
الفقيــه عــن اخلطــأ، والوســيلة الناجعــة 
الريعــة،  وصيانــة  الديــن  حلفــظ 
ــوين  ــدث والقان ــرس واملح ــه واملف فالفقي
الــكل بحاجــة إىل معرفــة أصــول الفقه.

املبحث االول
مفهوم العقل وحجيته

املطلب االول  : العقل يف اللغـة 
واالصطالح     

أوال - العقل يف اللغـة: 
احِلْجــر  العقــل،  اجلوهــري:  قــال 
والنهــى، وقيــل إنــه مشــتق مــن عقــال 
ــه  ــد ب ــذي ُيش ــل ال ــو احلب ــر، وه البع
ــط  ــه يف وس ــع ذراع ــر م ــف البع وظي

الــذراع)1(.
ــَس،  ــل: َحَب ــور: واعتق ــن منظ ــال اب وق
وَعَقَلــُه عــن حاجتــه َيْعِقَلــُه وَعِقَلــُه 
وتعقلــه واعتقلــه: حبســه، والعقــل هــو 
التمييــز الــذي بــه يتميــز اإلنســان مــن 
ــًا  ــل عق ــّمي العق ــوان، وُس ــائر احلي س

ــكام  ــط واإلح ــى الرب ــْل بمعن ــه َيْعِق ألن
مــن  صاحبــه  يمنــع  ألنــه  واملنــع 
ــه ) 2( . ارتــكاب مــا يقبــح وتــر عاقبت

ثانيا -  العقل يف االصطالح
يف  العقــل  تعريفــات  تعــددت 
مشــرتك  اســم  لكونــه  االصطــاح 
ــني  ــت ب ــا توزع ــام أهن ــدة، ك ــاٍن ع ملع
مــن  اجلمهــور  هــو  األول  فريقــني: 
ــفة)3(  ــق الفاس ــاين هوفري ــامء والث العل
أنَّ  األول،  الفريــق  تعريفــات  فمــن 

لـــ: ــم  اس ــل  العق
1- القــوة التــي يوجــد هبــا التمييــز بــني 
ــن  ــل ع ــا ُينق ــه م ــح، ومن ــن والقب احلس
ــه:  ــيل اجلبائي)ت:303هـــ(  قول أيب ع
ــي  ــح الداع ــن القبي ــارف ع ــم الص العل

ــن)4 ( إىل احلس
2- جمموعــة املعــاين الكليــة الذهنيــة 
التــي تكــون مقدمــات ُتســتنبط هبــا 
املصالــح واألغــراض، وممــن ذهــب 
إليــه القــايض عبــد اجلبــار املعتــزيل )ت: 
415هـــ( يف قولــه: العقــل )عبــارة عــن 
مجلــة مــن العلــوم خمصوصــة، متــى 
ــه النظــر  حصلــت يف املكلــف صــح من
ــف  ــا كّل ــأداء م ــام ب ــتدالل والقي واالس

ــه()5 (. ب
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يف  لإلنســان  املحمــودة  اهليئــة   -3
قــول  يف  كــام  وســكناته،  حركاتــه 
ــزة  ــه غري ــرازي )ت: 606هـــ(: )أن ال
عنــد  بالروريــات  العلــم  يتبعهــا 
ــه  ــزل عقل ــم مل ي ــامة اآلالت، والنائ س

عامًلــا()6(. يكــن  مل  وإن 
وأمــا تعريفــات فريــق الفاســفة، فعــى 

ثامنيــة معــاٍن، منهــا:
1-   أنــه قــوة للنفــس، مســتعدة لقبــول 

ماهيــات األشــياء جمــردة عــن املــواد.
2-   أنــه ماهيــة جمــردة عــن املــادة، 
مرتســخة يف النفــس عــى ســبيل أصــول 

ــارج. ــن خ م
3-  أنــه جوهــر جمــرد مفــارق عــن 
ــينا  ــن س ــم اب ــًا، ومنه ــا وفع ــادة ذاًت امل
ــن  ــرد ع ــر جم ــل: جوه ــه: )العق يف قول
املــادة مــن كل اجلهــات، وهــو املحــّرك 
بحركــة الــكل عــى ســبيل التشــوق 
لنفســه. ووجــوده أول وجــود مســتفاد 

عــن املوجــود األول( )7(  . 
ثالثا - تعريف العقل عند املتكلمن:

ومــن متكلمــي اإلماميــة َمــْن آمــن 
هبــذا القــول، واعتقــد بجوهريــة العقــل 
ومفارقتــه عــن املــادة، كالعّامــة احلــيل 
العقــل،  قولــه:  يف  728هـــ(،  )ت: 
)جوهــر مفــارق يف ذاتــه وفعلــه للــامدة 

)ت:1081هـــ(،  واملازنــدراين   .)  8(  )
يف قولــه: )نــور ُيعــرف بــه حقائــق 
ــس  ــه يف نف ــي علي ــا ه ــى م ــياء ع األش
األمــر( )9 (. ولعلــه هــو األرجح الســيام 
ــت  ــامِل بي ــف ع ــن تعري ــب م ــه قري وأن
ــن ايب  ــيل اب ــني ع ــر املؤمن ــي، أم الوح
طالــب ) عليــه الســام (  يف قولــه: 
ــياء  ــط باألش ــر دّراك حمي ــل )جوه العق
ــيء  ــارف بال ــا، ع ــع جهاهت ــن مجي م
ــودات  ــة للموج ــو عّل ــه، فه ــل كون قب

وهنايــة املطالــب() 10(. 
إذ عــدَّ العقــل جوهــًرا حميًطــا باألشــياء 
ــه  ــار أن ــى اعتب ــا ع ــع جهاهت ــن مجي م
الصــادر األول  وعّلــة لــكل مــا دونــه - 
والعّلــة حميطــة باملعلــول - فلــو مل يكــن 
حميًطــا مــن مجيــع اجلهــات لــزم أن 
ــه مــن اجلهــة التــي مل حتــط  يســتغني عن
ــب  ــف. فوج ــذا ُخل ــا، وه ــة منه العّل
ــع  ــن مجي ــه م ــام دون ــط ب ــون حمي أن يك
اجلهــات)11 (.  وإذن فالعقــل عنــد أمــر 
املؤمنــني) عليــه الســام (  موجــود 
مســتقل بذاتــه، وهــو مــا أكــده اإلمــام 
ــه:  ــام (  بقول ــه الس ــر ) علي ــو جعف أب
)ملــا خلــق اهلل العقــل اســتنطقه ثــم 
ــه:  ــال ل ــم ق ــل ث ــل فأقب ــه: أقب ــال ل ق
أدبــر فأدبــر ثــم قــال: وعــزيت وجــايل 
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مــا خلقــت خلًقــا هــو أحــب إيل منــك 
وال أكملتــك إالَّ فيمــن أحــب، أمــا 
إين إيــاك آمــر، وإيــاك أهنــى وإيــاك 

ــب( )12 (. ــاك أثي ــب، وإي أعاق
لــون تعريــف  عــى أنَّ أهــل املعرفــة يفصِّ
ــوده يف  ــات وج ــب درج ــل بحس العق
عــامل اإلمــكان، إىل قولــني .. األول: 
الــدّراك...(  املجــرد  )اجلوهــر  هــو 
ــوة  ــو )الق ــاين: ه ــر، والث ــامل األم يف ع
القــادرة عــى العلــم باملقــوالت( يف 
ــق  ــر واخلل ــي األم ــق.. وعامل ــامل اخلل ع
َلــُه  }...َأاَل  تعــاىل:  قولــه  إىل  إشــارة 
ــر...{ )13  (.. فعــامل األمــر  ــُق َواألَْم اخْلَْل
وعــامل  والــروح،  العقــل  عــامل  هــو 
اخللــق هــو عــرض عــامل األمــر ومتعلــق 

بالطبيعــة واألجســام)14(.
    ومنــه مــا ُينســب)15 (إىل أمــر املؤمنــني 
ــه الســام (   ــن ايب طالــب ) علي عــيل اب

قولــه:
ــوع   ــن       فمطب ــل عقليــ ــُت العقـ رأي

ومسمـــوع
وال ينفـع  مسـمـوع       إذا مل يـك مطبـوع
كــا ال تنفــع الشمــــس      وضــوء العن 

ممنــوع...
ــراد  ــوع هــو امل ــل يف رشحــه: املطب إذ قي
بقولــه تعــاىل خطاًبــا )للعقــل(: مــا 

خلقــت خلًقــا وأحــب إيل منــك)16 
ــى  ــه )ص ــراد بقول ــو امل ــموع ه (، واملس

ــم اهلل  ــا قس ــلم(: م ــه وس ــه وآل اهلل علي
للعبــاد شــيًئا أفضــل مــن العقــل فنــوم 
ــل... ــهر اجلاه ــن س ــل م ــل أفض العاق
)17(- أي العقــل املكتســب- وقيــل: 
أهنــام قوتــان أخريــان، إحدامهــا مــا 
حيصــل هبــا العلــم مــن التصــورات 
للنفــس  احلاصلــة  والتصديقــات 
بالطبــع،  حاصلــة  وهــي  الفطريــة 
مــن  أكثــر  االثنــني  بــأن  كالقــول 
ال  الواحــد  والشــخص  الواحــد، 
يكــون يف مكانــني، واألخــرى حاصلــة 
باالكتســاب كالعلــوم املســتفادة مــن 
ــن  ــوال، فم ــاري األح ــارب بمج التج
ــل يف  ــه عاق ــه أن ــال ل ــا يق ــف هب اتص

.) العــادة)18 
       وممــا ســبق يمكــن اخلــروج بتعريــف 
للعقــل مــن خــال اجلمــع بــني تعريفي 
وأهنــام  ســيَّام  واملتكلمــني  الفاســفة 
ــني  ــر املؤمن ــف أم ــع تعري ــان م يتوافق
عــيل ابــن ايب طالــب       )عليــه الســام 
(  وأخبــار خلــق العقــل واالســتنطاق، 
النــور  وهــو  تعــاىل  اهلل  خلــق  وأول 
النبــوي - صلــوات اهلل عليــه وعــى 
تعريــف  فيكــون   . األطهــار-   آلــه 
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اِك حميــط  العقــل بأنــه: جوهــر جمــرد درَّ
بحقائــق األشــياء عــى مــا هــي عليــه يف 
نفــس األمــر، غــر متعلــق بجســم ولــه 

ــه. ــرف في ــر والت ــق التدب تعل
أمــا حــظ اإلنســان منــه يف هــذه النشــأة 
االســتعداد  قــوة  فهــو  الدنيويــة-   -
ــار  ــن املض ــور م ــل األم ــري لتعق الفط
املــدركات  مــن  وغرهــا  واملنافــع 

النظريــة والعمليــة.
ــا  ــون متفاوًت ــذا اإلدراك يك ــر أن ه غ
بحســب  كل   – آخــر  إىل  فــرد  مــن 
ــه  ــا نقل ــك م ــد ذل ــتعداده – ويعضِّ اس
الكلينــي عــن إســحاق بــن عــامر قــال: 
ــام :  ــه الس ــد اهلل علي ــت أليب عب ) قل
ــي  ــض كام ــُه ببع ــه وأكّلم ــل آتي الرج
فيعرفــه كّلــه، ومنهــم مــن آتيــه فأكّلمــُه 
بالــكام فيســتويف كامــي كّلــه ثــم 
يــرّده عــيلَّ كــام كلمتــه، ومنهــم مــن آتيه 
ــال:  ــيلَّ ؟! فق ــد ع ــول: أع ــه فيق فأكّلم
يــا إســحاق! ومــا تــدرى مِلَ هــذا ؟ 
قلــت: ال ، قــال: الــذي تكلمــه ببعــض 
َمــْن  فــذاك  كلــه  فيعرفــه  كامــك 
ــا الــذي  ــه، وأم ــه بعقل ــت نطفت ُعِجن
ــك  ــم جييب ــك ث ــتوىف كام ــه فيس تكلم
ــب  ُركِّ الــذي  عــى كامــك فــذاك 
ــذي  ــا ال ــِه، وأم ــن ُأّم ــه يف بط ــه في عقل

ــيّل،  ــد ع ــول: أع ــكام فيق ــه بال تكلم
ــا  ــه بعدم ــه في ــب عقل ــذي ُركِّ ــذاك ال ف
كــر، فهــو يقــول لــك: أعــد عــيّل()19 (.

    
املبحث الثاين

حجية العقل ، أقسامه  وأمهيته
  املطلب االول : حجية العقل 

ــني  ــعة وأربع ــو تس ــل يف نح ــر العق ُذك
ــًدا عــى  ــا يف الكتــاب العزيزتأكي موضًع
ــه  ــه )20 ( ، وأن ــر ب ــه والتدب ــة إعامل أمهي
منــاط التكليــف، منهــا قوله تعــاىل: } إنَّ 
ــاموات واألَْرِض َوْاْختَِاِف  يف َخْلــِق السَّ
ــِري  ــي جَتْ ــِك اّلتِ ــاِر َواْلُفْل ــل  َوالنََّه اللي
ــَزَل  ــا َأْن ــاس َوَم ــُع النَّ ــاَم َينَْف ــِر بِ يِف اْلَبْح
ــاَمِء ِمــْن َمــاٍء َفَأْحَيــا بِــِه  اهللُ َمــن السَّ
ــْن  ــا ِم ــثَّ فِيَه ــا َوَب ــَد َمْوهِتَ األَْرَض َبْع
ــَحاب  َيــاِح َوالسَّ يــِف الرِّ ــٍة َوَتْرِ ُكلِّ َدابَّ
ــاٍت  ــاَمِء َواألَْرض آَلي ــنْيَ السَّ ِر َب ــخَّ امْلُس
ــارة  ــرت عب ــوَن{)21 (..إذ ُذك ــوٍم َيْعِقُل لَِق
ــث  ــد احل ــون( بع ــوم يعقل ــات لق )آلي
ــات  ــر يف املصنوع ــر والنظ ــى التفك ع
ــق  ــع واخلال ــة الصان ــات ملعرف واملخلوق

ــاىل. ــبحانه وتع س
الكفــار  ذم  الكريــم  القــرآن  أن  كــام 
يف موضــع آخــر ألهنــم مل يســتعملوا 
عقوهلــم، فقــال عنهــم: }...ُصــٌم ُبْكــٌم 
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ــّبه  ــُون{ )22 (.. وش ــم اَل َيْعِقل ــٌي َفُه ُعْم
ــه بـــ  ــه ويعمــل ب مــن ال يســتعمل عقل
)رشِّ الــدواب(، يف قولــه تعــاىل: } إِنَّ 
ــمُّ اْلُبْكــُم  َوابِّ ِعنْــَد اهللِ الصُّ رَشَّ الــدَّ
ــاىل  ــال تع ــوَن{) 23(.. وق ــَن اَل َيْعِقُل ِذي الَّ
ــوْا  ــار: } َوَقاُل ــاب الن ــال أصح ــا ح مبينً
ــا يِف  ــا ُكنَّ ــُل َم ــَمُع َأْو َنْعق ــا َنْس ــْو ُكنَّ َل
ــِعِر{)24 (. ففــي هــذه  َأْصَحــاِب السَّ
بــنّي  دليــل   - وغرهــا   - اآليــات 
ــان  ع وبي ــرَّ ــل يف ال ــار العق ــى اعتب ع
حتقيــق  يمكــن  ال  بدونــه  إذ  قيمتــه، 
يعــة واســتنباط  الرَّ فهــم نصــوص 
األحــكام مــن أدلتهــا وإدراك قواعدهــا 
ــل  ــّد العق ــذا ُع ــه ، ول ــا إال ب وموازينه

منــاط التكليــف وأساســه.
أمــا الروايــات فقــد تواتــرت عــى 
حجيــة العقــل، وأنــه حجــة باطنــة، 
تكتســب  بــه  و  الرمحــن  يعبــد  وبــه 
اجلنــان.. وغــر ذلــك، ممــا يفيــد أن 
العقــل الســليم حجــة مــن احلجــج 
ــه رشع  ــف ب ــم املستكش ــا، واحلك أيًض
ع عقــل  مــن داخــل.. كــام أنَّ الــرَّ
ــى  ــام موس ــن اإلم ــارج)25 (. فع ــن خ م
ــام ( : )إنَّ هلل  ــه الس ــر) علي ــن جعف ب
ــرة  ــة ظاه ــني: حج ــاس حجت ــى النَّ ع

وحجــة باطنــة، فأمــا الظاهــرة فالرســل 
ــام(،  ــم الس ــة )عليه ــاء واألئم واألنبي

وأمــا الباطنــة فالعقــول( )26 (  
املبحث الثالث

أمهية العقل يف االستنباط الفقهي
وطــرق  العقــل   : االول  املطلــب 

د  جتهــا ال ا
مل يكــن العقــل غائبــًا عن ســاحة البحث 
األصــويل ، بــل والفقــه االســتداليل منذ 
ــر  ــرى آلخ ــة الك ــد الغيب ــه بع انطاقت
أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( - 
ــاىل  ــل اهلل تع ــر )عج ــاين ع ــام الث اإلم
فرجــه الريــف(- فســامهت األبحــاث 
ــكل  ــتدالل بش ــة االس ــة يف عملي العقلي
ــواء يف  ــة، س ــن جه ــر م ــل يف أكث فاع
الكشــف عــن كريــات االســتدالل 
بذاتــه كاشــًفا  أم يف كونــه  الفقهــي، 
عــن احلكــم الرعــي ومــدرًكا لــه 
بمعنــى دليليتــه لــه، فيثبــت لــه دور 
احلاكميــة، فضــًا عــن الفامهيــة، وهــذه 
القضيــة بالــذات - أي كــون العقــل 
حاكــاًم ال فامًهــا فحســب – قــد شــغلت 
ــار  ــزاع ومث ــل ن ــارت حم ــاء وص الفقه
ــت دوًرا  ــويل، ولعب ــري أص ــدل فك ج
هاًمــا يف تنــّوع منهــج االســتدالل يف 
ــر  ــن أظه ــت م ــي، وكان ــه اإلمام الفق
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األســباب التــي ســاعدت يف نشــوء 
ــب  ــة إىل جن ــة األخباري ــة الفقهي املدرس

ــة) 27(. ــة األصولي ــة الفقهي املدرس
وقــد اعتمــدت املدرســة األوىل عــى 
واملتمّثــل  الروائــي،  النقــيل  املنهــج 
ــدى  ــرز ل ــذي ب ــاري ال ــط األخب بالنم
حمّدثــي الشــيعة األوائــل أمثــال الشــيخ 
الشــيخ  اإلســام  وثقــة  الصــدوق 
ــل  ــة أه ــث أئم ــي، ورواة أحادي الكلين
إىل  ممتــًدا  الســام(  )عليهــم  البيــت 

.) املتأخــرة)28  العصــور 
فاقتــر الفقــه لــدى هــذه املدرســة 
ــا  ــا وترتيبه ــة وتبويبه ــل الرواي ــى نق ع
ثــم األخــذ بمــؤّدى ظاهرهــا فحســب، 
أخــرى،  أدلــة  إىل  اللجــوء  دون 
يرجــع  مــا  أو  العقــل  الســتبعادهم 
إليــه مــن قواعــد عــن مــرسح العمليــة 
الفقهيــة يف اســتنتاج احلكــم الرعــي ، 
فــكان أن اقتــر أخــذ احلكــم الرعــي 
لــدى الفقهــاء اإلخباريــني مــن األخبار 
ــار  ــة األطه ــق األئم ــن طري ــواردة ع ال

)عليهــم الســام() 29(.
أمــا املدرســة األصوليــة فقــد اعتمــدت 
بتوّســع  العقــيل  األصــويل  املنهــج 
يف الكشــف عــن ســبل االســتدالل 
ــّكل  ــل يش ــات العق ــى ب ــه، حت وطرائق

موضوًعــا هاًمــا مــن موضوعــات علــم 
ــني  ــّل األصولي ــره ج ــول، فاعت األص
ــن أدلــة األحــكام  دليــًا رابًعــا)30 (م
ــاع)31 (. ــنّة واإلمج ــاب والس ــد الكت بع
فكــام أن العقــل مــن مجلــة وســائل 
ــويل  ــا األص ــي احتاجه ــتدالل الت االس
ــد  ــا والقواع ــن القضاي ــر م ــات كث إلثب
ــًا -  ــه - مث ــتناد إلي ــة كاالس األصولي
ــاد أو  ــار اآلح ــة ألخب ــات احلجي يف إثب
ــا،  ــاب وغره ــر الكت ــاع أو لظاه لإلمج
وأنــه ممــا يصــح االعتــامد عليــه يف 
اســتنباط احلكــم الرعــي واالســتدالل 
ــح  ــك أصب ــام، كذل ــكل ع ــي بش الفقه
ــي  ــم الرع ــى احلك ــًا ع ــه دلي بنفس
وداخــًا يف عمليــة االســتنباط، بــل 
جــزًءا مــن عمليــة االســتدالل املبــارش، 

ــه) 32(. ــدى مقدمتي ــل يف إح ال أق
وال شــك يف أمهيــة دور العقــل وفاعليته 
ــدى  ــيام ل ــي وال س ــاد اإلمام يف االجته
ــم  ــى بعده ــن أت ــاء وم ــري الفقه متأخ
إىل زماننــا) 33(، فــأّدى إعــامل العقــل 
ــث  ــيل يف البح ــج العق ــتخدام املنه واس
األصــويل إىل إدخــال صياغــة جديــدة يف 
املنهــج االســتداليل فضــًا عــن تعــّدده، 
ــادّي  ــى اجته ــن منح ــر م ــروز أكث وب
لــدى فقهــاء اإلماميــة، وهــو الــذي 
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ــرة االجتهــاد  ــة عــى مس أضفــى حيوي
يف الفقــه اإلســامي، وســاعد يف نشــوء 
مســلكني رئيســني يف الفقــه االســتداليل 
ــة  ــة واملدرس ــة اإلخباري ــّى يف املدرس جت

ــة. األصولي
وقــد كان لــكل مــن هاتــني املدرســتني 
الفقهيتــني مّرراهتــام وأدلتهــام يف شــكل 
ــه، إذ  ــد يف الفق ــويل املعتم ــج األص املنه
إن املدرســة اإلخباريــة تــرى أن أحــكام 
الــرع توقيفيــة وأن التريــع ال يؤخــذ 
إال مــن املعصومني )عليهم الســام(، إذ 
هــم حفظــة الــرع واملبّينــون لألحكام، 
وأن أئمــة أهــل البيــت )عليهم الســام( 
وأصحاهبــم  ألتباعهــم  أذنــوا  قــد 
باألخــذ عنهــم يف مــا يرتبــط بأمــر 

ــن)34 (. الدي
وعــدم اللجــوء إىل الــرأي والقيــاس 
العقــل  وإعــامل  بــل  واالستحســان 
اهلل ال  ديــن  )إن  إذ  يف جمــال احلكــم، 
إذا  و)الســنة  بالعقــول() 35(،  يصــاب 
قيســت حمــق لديــن() 36(، إىل غرهــا من 
النصــوص واألحاديــث الريفــة التــي 
محلــوا ظاهرهــا عــى النهــي عــن إتبــاع 
العقــل، وأن مفادهــا االقتصــار عــى 
ــب كل  ــه وجتنّ ــؤدي إلي ــا ي ــل وم النق
ــل  ــة أه ــن أئم ــر ع ــا أث ــف م ــول خيال ق

ــث  ــن أحادي ــام( م ــم الس البيت)عليه
ــة  ــواهد وأدل ــوا ش ــات، وأضاف ورواي
كثــرة تدعــم مقالتهــم يف االســتنباط)37 

.)

ويف املقابــل جتــد أصحــاب املدرســة 
ــه  ــل ويعطون ــدون العق ــة يعتم األصولي
دوًرا رئيســًيا يف جّل العملية االستنباطية 
بوظيفتيــه احلاكميــة والفامهــة ، منطلقني 
ــة  ــكام الرعي ــة األح ــة تبعي ــن مقول م
أو  أنفســها  يف  واملفاســد  للمصالــح 
متعلقاهتــا، بمعنــى أن األحــكام ليســت 
عبثيــة بــل تصــدر إمــا ملصلحــة ملزمــة 
ســواء يف نفــس احلكــم أو املوضــوع 
ــات  ــال الواجب ــو ح ــام ه ــق ك أم املتعل
ــة  ــدة ملزم ــود مفس ــة، أو لوج الرعي
ــامت  ــال يف التحري ــو احل ــام ه ــك ك كذل
واملناهــي الرعيــة ، وهــذه املســألة 
مرتتبــة عــى قضيــة التحســني والتقبيــح 
ــى إدراك  ــادر ع ــل ق ــني وأن العق الذاتي
ــه  ــت يف حمّل ــد ثب ــه ق ــث إن ــك، وحي ذل
ــفة  ــكام والفلس ــم ال ــث عل ــن مباح م
ــن  ــأن )احلس ــة ب ــدة القائل ــك القاع تل
ــه  ــا قّبح ــح م ــل والقبي ــنه العق ــا حّس م
العقــل(،  كــام هــو مذهــب العدليــة 
مســتندين  واملعتزلــة  اإلماميــة  مــن 
ــياء،  ــذايت لألش ــح ال ــن والقب إىل احلس
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توصــف  أفعــاالً  هنــاك  أن  بمعنــى 
ــرأ  ــر يط ــن غ ــا م ــنة بذاهت ــا حس بكوهن
يشء آخــر عليهــا، كالعــدل واإلحســان 
فإهنــا  األمانــة،  وأداء  الوديعــة  ورّد 
املســتقيمة  العقــول  كل  تقــّر  أشــياء 

ــذايت .  ــنها ال بحس
ــة  ــياء موصوف ــل أش ــد يف املقاب ــام جت ك
بالقبــح لذاهتــا كذلــك مثــل الظلــم 
ــا  ــن وم ــاءة إىل املحس ــة واإلس واخليان
شــاكل هــذه األمــور، فإهنــا قبيحــة 
أم  بقبحهــا  رشع  ورد  ســواء  بذاهتــا 
خطــاب  لــورود  حاجــة  ال  بــل  ال، 
رشعــي بذلــك وإن ورد فهــو مــن بــاب 
اإلرشــاد إىل حكــم العقــل)38 (، وليــس 

تأسيًســا للحكــم الرعــي.
وبالنتيجــة ال جمــال للفقيه يف أن يســتبعد 
ــد  ــاد بع ــرسح االجته ــن م ــل( ع )العق
أن أصبــح مــن أدواتــه الرئيســة، وال 
يعنــي ذلــك أن النــّص قــد فقــد قيمتــه 
عنــد األصــويل، بــل تعــزز دوره بالعقــل 
الفاهــم للنــص، واملــدرك ألبعــاده بعــد 
ــه إىل  ــادة أجزائ ــه وإع ــه وتفكيك حتليل
مرتكزاهتــا املوضوعيــة، مــن ُعــرف 
ــك،  ــر ذل ــة وغ ــة ومقامي ــن حالي وقرائ
هــذه  يف  األصــويل  لــدى  والــكام 
القضيــة إنــام هــو يف حــدود دور العقــل، 

ــتنباط،  ــال االس ــه يف جم ــد وظيفت وحتدي
وإىل أي مــدى أبــاح الشــارع للفقيــه 
ــه،  ــامد علي ــل واالعت ــوع إىل العق الرج
وهــذا مــا ُيعــرَّ عنــه يف علــم األصــول 
ــراغ  ــد الف ــك بع ــل، وذل ــة العق بحجي
عــن إدراك املازمــة وإثباهتــا القائلــة 
ــم  ــل حك ــه العق ــم ب ــا حك ــأن )كل م ب

ــرع()39 (. ــه ال ب
األخــذ  أن  األصوليــون  قــّرر  وقــد 
ــه  ــؤدي إلي ــا ي ــبِب م ــل بس ــل العق بدلي
مــن نتيجــة علميــة يقينيــة ال ظنيــة، 
ــه عــى  ســبيل األخــذ  فليــس األخــذ ب
ــر، وال  ــن املعت ــدة للظ ــارات املفي باألم
عــى ســبيل األخــذ بالظنــون األخــرى 
املســتفادة مــن إعــامل الــرأي، كاألخــذ 
بالقيــاس، أو االستحســان، أو املصالــح 
ــاكل  ــا ش ــع وم ــّد الذرائ ــلة، أو س املرس
هــذه، فإهنــا ظنيــات خارجــة موضوًعــا 
عــن دليــل العقــل، ومل يقــم دليــل 
ــار الظــن املســتفاد  عــى حجيتهــا واعتب
ــى  ــي ع ــل القطع ــام الدلي ــل ق ــا، ب منه
بطاهنــا وعــدم جــواز األخــذ هبــا، كــام 
ــب  ــن مذه ــرورة م ــوم بال ــو معل ه
اإلماميــة)40 ( ، فليــس الظــن مــن دليــل 
األصوليــني  لــدى  يشء  يف  العقــل 
الــذي  العقــل هــو  األماميــني، بــل 
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باحلكــم  والعلــم  اليقــني  إىل  يــؤدي 
الرعــي، الــذي حجيتــه ذاتيــة وليــس 

ــار. ــل واعتب ــة إىل جع بحاج

املطلب الثاين
إستدالل األصولين بالعقل يف استنباط 

االحكام  الفقهية
الدليــل  عــن  األصوليــني  عــر   -1
العقــيل عــى حجيــة اخلــر الواحــد 
بعــدة صــور )41 ( ونــورد ايرسهــا يف 

 : نقطتــني 
ــامد  ــى االعت ــاء ع ــاء العق ــوت بن أ- ثب

ــه . عــى خــر الثقــة واالخــذ ب
ب- كشــف هــذا البنــاء منهــم عــن 
مواقــف الشــارع هلــم واشــرتاكه معهــم 

ــم ) 42(. ــلك معه ــد املس ــه متح ألن
اخلــر  حلجيــة  النافــني  أدلــة  ومــن 
بالكتــاب والســنة والعقــل  الواحــد 
ــني  ــتدلوا الناف ــك اس ــاع ، كذل واالمج
حلجيتــه بالكتــاب والســنة واالمجــاع 

.)  43( والعقــل 
2- ادلــة الفقهــاء بالعقــل عــى العمــل 

ــاس : بالقي
ــا  ــددة ، ومنه ــل متع ــن العق ــم م أدلته
نذكــر دليــل البيضــاوي يف املناهــج كــام 
صوره شــارحه األســنوي : ) إن املجتهد 

ــم يف  ــون احلك ــه ك ــى ظن ــب ع اذا غل
ــم  ــة ، ث ــة الفاني ــا بالعل ــل معل االص
وجــد تلــك العلــة يعنيهــا يف الفــرع 
ــوت  ــن ثب ــرورة ظ ــه بال ــل ل ، حيص
ذلــك احلكــم بالفــرع ، وحصــول الظــن 
الوهــم  حلصــول  مســتلزم  بالــيء 
بنقيضــه وحينئــذ فــا يمكــن ان يعمــل 
ــني ،  ــاع النقيض ــتلزامه ارتف ــام ، الس هب
وال ان يعمــل بالوهــم دون الظــن ، الن 
ــع  ــود الراج ــع وج ــوع م ــل بالرج العم
ــل  ــني العم ــا ، فيتع ــا وعق ــع رشع ممتن
ــل  ــوب العم ــى لوج ــن ، وال معن بالظ

ــك ) 44(. ــاس اال ذل بالقي
ومــن االدلــة التــي أدرجوهــا حتــت 
ابطــال  عــى  العقــل  دليــل  عنــوان 

: القيــاس 
اخلــال  اىل  يــؤدي  القيــاس  إن   -1
واملنازعــة بــني املجتهديــن ، لاســتقراء 
ــارات  ــارات واإلم ــع لإلم ــه تاب ، وألن
خمتلفــة ، وحينئــذ يكــون ممنــوع ، لقولــه 

تعــاىل :) وال تنازعــوا( )45 (  
ــون  ــا أن يك ــاس إم ــم القي 2- ان حك
موافقــا للــراءة األصليــة أو خمالفــا هلــا ، 
فــإن كان األول مل يكــن للقيــاس فائــدة 
ــاه  ــه كان مقتض ــدر عدم ــو ق ــه ل ، ألن
متحققــا بالــراءة االصليــة ، وإن كان 
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ــراءة  ــا ملقتــى ال ــاس خمالف حكــم القي
مل يقــدم عليهــا ، ألن الــراءة متيقنــة 
والقيــاس مظنــون ، ويمتنــع خمالفــة 

ــن ( )46 (. ــني بالظ اليق
3- ان العقــل قــادر عــى ادراك املصلحة 
، وقــادر عــى ادراك التــازم بينهــا وبني 
احلكــم املائــم هلــا ، ولــوال ثبــوت هــذا 
االمــر ، مل نســتطيع اثبــات املصلحــة 
املرســلة ألهنــا غــر منصوصــة حســب 
ــة  ــر مدرك ــت غ ــإذا كان ــرض ، ف الف
بالعقــل مل تثبــت ، وعــى فــرض ثبوهتــا 
عقــا وعــدم ثبــوت املازمــة بينهــا 
ــل ،  ــا بالعق ــم هل ــم املائ ــني احلجك وب
ــر  ــم غ ــيلة ألدراك احلك ــن وس ــا م ف

ــتصاح . ــوص وال اس املنص
4- إن العقــل قــد ادرك املصلحــة  تامــة 
ــة  ــر معارض ــا غ ــى اهن ــر ، بمعن التأث
ــدان رشط  ــن فق ــا م ــع تأثره ــام يمن ب
ــض  ــود بع ــع ، الن وج ــود مان او وج
احلكــم  لــزوم  يؤثــر  ال  املصالــح 
بمقتضــاه حينــام يمنــع مــن تأثــر املانــع 
، كــرب اخلمــرة ومــا فيــه مــن منافــع 
اشــار هلــا القــرآن الكريــم ، اال أن هــذه 
املصلحــة مل تؤثــر انشــاء حكــم بموجبها 
ملعارضتهــا بــام منــع مــن تأثرهــا ، 
ــه  ــم بموجب ــاء احلك ــو بإنش ــتأثر ه واس

، وهــو االســكار )47 (. 
5- أن تكــون تلــك االدراكات العقليــة 
املصلحــة  للعقــول  دراكات  أي   (
املرســلة ومتاميــة اقتضائهــا للحكــم 
ــم  ــم املائ ــني احلك ــام وب ــازم بينه والت
هلــا ( ادراكات جازمــة تفيــد العلــم 
ــا  ــك ولكنه ــا دون ذل ــني ، أو أهن واليق
ــو مل  ــي ، فل ــل قطع ــا بدلي ــرة رشع معت
يكــن كذلــك كان كشــفها عــن احلكــم 
عــى  يــدل  أن  دون  ناقصــا  كشــفا 
اعتبارهــا دليــل رشعــي ، ومثلــه ال 
يكــون حجــة عــى القــول الراجــح )48 (. 
6- أن بنــاء العقــل يكشــف عــن رضــا 
الشــارع وحكمــه عــى وفقــه مــامل حيــرز 
ــد  ــام ق ــذا املق ــه ، ويف ه ــه عن ــدم هني ع
ــم  ــر العل ــاع غ ــن اتب ــارع ع ــى الش هن
ــذه  ــن ه ــردع ع ــه لل ــي بعموم ــام يكف ب
الســرة ، مضافــا اىل مــا دل  عــى الراءة 

ــبهات ) 49(. ــاط يف الش واالحتي
ذهــب الشــيخ االنصــاري ، واتبعــه 
مجلــة مــن األصوليــني ، وهــو : ) محــل 
االرشــادية  االوامــر  عــى  االخبــار 
ــه  ــا تدرك ــع م ــجم م ــا ينس ــا م لتضمنه
ــا  ــاط فيه ــن رضورة االحتي ــول م العق
ــرر ( )50 (.  ــاب وال ــا العق ــل فيه حيتم
بعــد  تثبتــه  مــا  العقــل  وغايــة   (  
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ــو  ــراءة ه ــة ال ــني ادل ــا وب ــع بينه اجلم
اختصاصهــا يف خصــوص الشــبهات 
ــراف  ــبهات يف أط ــص والش ــل الفح قب

) 51() العلــم االمجــايل 
 ، العقــيل  االحتيــاط  اثبــات  أن   -7
االمجــايل  العلــم  اىل  مســتندًا  كان  أن 
بوجــد تكاليــف وجوبيــة وحتريميــة 
يف الشــبهات ، فــإن هــذا العلــم قــد 
انحــل اىل علــم تفصيــيل بــام قامــت 
ــرة  ــول املعت ــة واالص ــذه االدل ــه ه علي
، بحــث يصبــح الشــك بأيــة شــبهه 
ــذه  ــه ه ــت علي ــا اقام ــار م ــارج اط خ
االدلــة شــكا بدويــًا، جتــري فيــه الــراءة 
الشــك  يف  جرياهنــا  عــى  التفــاق   ،

.)  52( بالتكليــف  البــدوي 
املطلب الثالث

دور العقل يف استنباط احلكم الرشعي
االماميــة   أصولّيــي  عنــد  املشــهور 
  : وهــي  أربعــة  يف  األدّلــة  انحصــار 
ــل،  ــاع والعق ــنّة واإلمج ــاب والس الكت
باألدّلــة  كلامهتــم  يف  عنهــا  ويعــّر 
إهّنــا  يقــال:  ربــام  اّلتــي  األربعــة 
املوضــوع لعلــم األُصــول وأّنــه يبحــث 
ــك  ــل ذل ــا ، وألج ــن عوارضه ــه ع في
ــا  ــد منه ــكّل واح ــدوا ل ــم عق ــرى أهّن َت
بابــًا أو فصــًا مســتقًا بحثــوا فيــه عــن 

وخصوصّياتــه. عوارضــه 
)1151ـ  القمــي  املحّقــق  فهــذا 
1231هـــ(، اّلذي هنــج يف تأليــف كتابه 
ــة  ــج )مقّدم ــة(  منه ــني املحكم )القوان
معــامل الديــن(  للشــيخ حســن بــن زيــن 
الديــن العامــيل )959ـ 1011هـــ(، قد 
ــًا  ــة باب ــة األربع ــن األدّل ــكّل م ــد ل عق
وإليــك  عليهــا،  الــكام  واســتقى 
ــاب  ــال: ) الب ــا: ق ــارة إىل عناوينه اإلش
الســادس يف األدّلــة الرعيــة، وفيــه 
مقاصــد: املقصــد األّول: يف اإلمجــاع...
ــاب...)54 (،  ــاين: يف الكت ــد الث )53 ( املقص

املقصــد الثالــث: يف الســنّة، وهــو قــول 
املعصــوم أو فعلــه)55 (، املقصــد الرابــع: 
يف األدّلــة العقليــة، واملــراد مــن الدليــل 
العقــيل هــو حكــم عقــيل يتوصل بــه إىل 
ــم  ــن العل ــل م ــي، وينتق ــم الرع احلك
باحلكــم العقــيل إىل احلكــم الرعــي( .
التحســني  قاعــدة  فيــه  طــرح  وقــد 
خلــط  وإن  العقلّيــني،  والتقبيــح 
القطعــي  العقــيل  احلكــم  بــني 
الظنّــي  كالقاعــدة، واحلكــم العقــيل 
كاالســتصحاب عــى طريقــة القدمــاء، 
حســني  حممــد  املحّقــق  هــو  وهــذا 
ــوىّف  ــول )املت ــب الفص ــروف بصاح املع

1255هـــ(.
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قــد مشــى يف كتابــه يف ضــوء )القوانــني 
املحكمــة( ، فخــّص كًا مــن األدّلــة 
ــاب،  ــكلٍّ ب ــرد ل ــث وأف ــة بالبح األربع
ــة يف  ــة الثاني ــا: ) املقال ــك عناوينه وإلي
ــاب  ــول يف الكت ــمعية: الق ــة الس األدّل
ــكام يف  ــاع.) 57( ال ــول يف اإلمج )56 ( الق

يف  الثالثــة  املقالــة   ) اخلر)الســنّة(.)58 
ــة( .)59 ( ــة العقلي األدّل

وقــد خلــط يف املقالــة الثالثــة كصاحــب 
القطعــي  العقــيل  الدليــل  القوانــني 
بالعقــيل الظنــي، وجعــل اجلميــع يف 
ــه أشــبع الــكام  مصــاف واحــد، ولكنّ

ــي. ــم القطع يف القس
كــام أّن الشــيخ األنصــاري )1214ـ 
ــة يف  ــة العقلي ــّص األدّل 1281هـــ( خ
)مطــارح األنظــار(  بالبحــث وأفردهــا 
ــى  ــكام ع ــاض يف ال ــا، وأف ــن غره ع
ــا. ــيل وغرمه ــح العق ــني والتقبي التحس

)60  (

هــذا هــو ديــدن األُصولّيــني املتأّخريــن 
وقريــب منــه ديــدن القدمــاء. مثــًا 
عقــد الشــيخ الطــويس )385ـ 460هـ( 
بابــًا لألخبــار.)61 ( كــام عقــد بابــًا خاصًا 
ــم  ــا يعل ــًا مل ــرد فص ــاع.) 62( وأف لإلمج

ــمع.) 63( ــل والس بالعق

للمحّقــق  النوبــة  وصلــت  ومّلــا 
اخلراســاين )1255ـ 1329هـــ(، حاول 
ــار  ــّر إط ــول، فغ ــم األُص ــص عل تلخي
ــن  ــل م ــكّل دلي ــد ل ــم يعق ــث، فل البح
ــًا،  ــًا واضح ــًا خاص ــة باب ــة األربع األدّل
حّجيــة  عــن  البحــث  أدخــل  فقــد 
الكتــاب، يف فصــل حّجيــة الظواهــر 
أدرج  كــام  ســنّة،  أو  كانــت  كتابــًا 
ــن  ــث ع ــاع يف البح ــن اإلمج ــث ع البح
حّجيــة اإلمجــاع املنقــول بخــر الواحــد، 
ــة  وأدغــم البحــث عــن الســنّة يف حّجي
ــن  ــث ع ــرك البح ــد، وت ــر الواح اخل
ــى  ــز ع ــل رّك ــًا، ب ــل بتات ــة العق حّجي
نقــد مقــال األخبارّيــني يف عــدم حّجيــة 
ــيل،  ــل العق ــن الدلي ــل م ــع احلاص القط
دون أن يبحــث يف حّجيــة العقــل يف 
جماريــه،  وحتديــد  االســتنباط  جمــال 
ومتييــز الصحيــح عــن الزائــف، وصــار 
هــذا ســببًا الختفــاء املوضــوع عــى 
كثــر مــن الدارســني. وقــد كان الرتكيــز 
ــرًا  ــي أم ــام ه ــة ب ــة األربع ــى األدّل ع
ــّح  ــواء أص ــني، س ــني األُصولّي ــًا ب رائج
ــول أم ال. ــم األُص ــوع عل ــا موض كوهن
ــرة  ــة العقــل يف دائ ــل اإلمامي ــد أدخ وق
ــه  ــف ب ــث ُيستكش ــم، حي ــف احلك كش
ــة  ــاالت خاص ــي يف جم ــم الرع احلك
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كــام ُيستكشــف بســائر األدّلــة مــن 
الكتــاب والســنّة واإلمجــاع ، وليــس 
ــع  ــه يف مجي ــاق عنان ــك إط ــى ذل معن
ــن  ــه ع ــتغنى ب ــث ُيس ــاالت بحي املج
الــرع، بــل للعقــل جمــاالت خاصــة ال 

ــا   ) 64( . ــف إالّ فيه ــه الكش ــح ل يصل
ويــراد مــن حّجّيــة العقــل كونــه كاشــفًا 
ال مّرعــًا، فــإّن العقــل حســب املعايــر 
اّلتــي يقــف عليهــا، يقطــع بــأّن احلكــم 
عنــد اهللّ ســبحانه هــو مــا أدركــه، وأيــن 
ــم  هــذا مــن التريــع أو مــن التحكُّ
ــام  ــام رّب ــبحانه، ك ــى اهللّ س ــم ع والتحت
نســمعه مــن بعــض األشــاعرة، حيــث 
يزعمــون أّن القائلــني بحّجيــة العقــل يف 
مــون العقــل عــى  جمــاالت خاصــة حُيكِّ
ــني  ــرق ب ــن الف ــوا ع ــم غفل اهللّ، ولكنّه
الكشــف واحلكــم، فــإّن موقــف العقــل 
ــه يف  ــس موقف ــو نف ــائل ه ــذه املس يف ه

ــة. اإلدراكات الكوني
فــإذا حكــم بــأّن زوايــا املثلــث تســاوي 
مائــة وثامنــني درجــة، فمعنــاه: أّنــه 
يكشــف عــن واقــع حمّقــق وحمّتــم قبــل 
حكــم العقــل، فهكــذا املــورد فلــو 
ــح،  ــان قبي ــا بي ــاب ب ــأّن العق ــم ب حك
فليــس معنــاه: أّنــه حيكــم عــى اهللّ 
ــر  ــَل غ ــّذب اجلاه ــأن ال ُيع ــبحانه ب س

املقــّر، بــل املــراد: أّن العقــل مــن 
خــال التدّبــر يف صفاتــه ســبحانه ـ 
ــف  ــة ـ يستكش ــدل واحلكم ــي: الع أعن
أّن الزم ذينــك الوصفــني الثابتــني هللّ 
ــل. ــاب اجلاه ــدم عق ــو ع ــبحانه، ه س
وكنـّـا نســمع مــن رّواد منهــج التفكيــك 
ــفة  ــرع أّن رّواد الفلس ــل وال ــني العق ب
ــوب  ــم بالوج ــى اهللّ أن حيك ــون ع حيّتم
واللــزوم و... وأّن عمــل الفيلســوف 
ــن أّن  ــني ع ــى اهللّ، غافل ــم ع ــو احلك ه
ــال:  ــو ق ــاف، فل ــو االستكش ــه ه عمل
)واجــب الوجــود بالــذات واجــب 
ــن  ــر ع ــام خي ــات( إّن ــع اجله ــن مجي م
تلــك احلقيقــة بالرهــان اّلــذي أرشــده 
إليهــا، فيســتنتج مــن ذلــك أّنــه ســبحانه 
واجــب يف علمــه وقدرتــه كــام أّنــه 

ــه. ــه وخلق ــب يف فعل واج
تضافر الروايات عىل حّجّية العقل

ــة  ــن أئّم ــرة ع ــات الكث وردت الرواي
عــى  الســام(  البيت)عليهــم  أهــل 
منهــا  إثنتــني  العقل،نــورد  حّجّيــة 

)65 مصادرهــا.)  إىل  الباقــي  ونحيــل 
الصادق)عليــه  اإلمــام  قــال  1ـ  
الســام( : )  حجــة اهللّ عــى العبــاد 
النبــي، واحلّجــة يف مــا بــني العبــاد وبــني 

) العقــل(.)66  اهللّ 
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2ـ قــال اإلمــام موســى بــن جعفر)عليه 
ــم:  ــن احلك ــام ب ــًا هش ــام( خماطب الس
)يــا هشــام إّن هللّ عــى النــاس حّجتــني: 
ــا  ــة; فأّم ــة باطن ــرة، وحّج ــة ظاه حّج
ــة،  ــاء واألئّم ــل واألنبي ــرة فالرس الظاه
وأّمــا الباطنــة فالعقــول()67 (. وختصيص 
ــارف  ــل باملع ــة العق ــى حّجي ــا دّل ع م

ــه. ــا وج ــص ب ــد، ختصي والعقائ
الروايتــني  هاتــني  مضمــون  ومــن 
للعقــل  العظيمــة  املكانــة  نستشــف 
ــه املــدرك للخــر والــر واحلســن  كون
ــرء  ــن امل ــح بغــض النظــر عــن دي والقب

او عقيدتــه وماشــاكل .
  

نتائج البحث:
توصــل البحــث يف ختامــه اىل عــدة 

نتائــج منهــا :
 1- يعــد العقــل كاشــفًا ال مّرعــًا، 
يقــف  اّلتــي  املعايــر  حســب  فإّنــه 
ــد اهللّ  ــم عن ــأّن احلك ــع ب ــا، ويقط عليه
ــذا  ــن ه ــه، وأي ــا أدرك ــو م ــبحانه ه س
ــم والتحتــم  مــن التريــع أو مــن التحكُّ

ــبحانه. ــى اهللّ س ع
2- ان العقــل قــادر عــى ادراك املصلحة 
، وقــادر عــى ادراك التــازم بينهــا وبني 

احلكــم املائــم هلــا ، ولــوال ثبــوت هــذا 
االمــر ، مل نســتطع اثبــات املصلحــة 
املرســلة ألهنــا غــر منصوصــة حســب 

ــرض. الف
األخــذ  أن  األصولّيــون  قــرر   -3
ــه  ــؤدي إلي ــا ي ــبِب م ــل بس ــل العق بدلي
مــن نتيجــة علميــة يقينيــة ال ظنيــة، 
ــه عــى  ســبيل األخــذ  فليــس األخــذ ب

باألمــارات املفيــدة للظــن املعتــر.
وســائل  مجلــة  مــن  العقــل  أن   -4
ــويل  ــا األص ــي احتاجه ــتدالل الت االس
ــد  ــا والقواع ــن القضاي ــر م ــات كث إلثب
ــًا -  ــه - مث ــتناد إلي ــة كاالس األصولي
ــاد أو  ــار اآلح ــة ألخب ــات احلجي يف إثب
ــا. ــاب وغره ــر الكت ــاع أو لظاه لإلمج
5- تواتــرت الروايــات عــى حجيــة 
العقــل، وأنــه حجــة باطنــة، وبــه يعبــد 

ــان. ــب اجلن ــه تكتس ــن و ب الرمح
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اهلوامش: 
 -1769/5 الصحــاح،  اجلوهــري،   -1

.1 7 7 1
2- ابــن منظــور، لســان العــرب، 458/11- 

.459
يف  رســائل  سينا/تســع  ابــن  ينظــر:    -3
ــة يف  ــالة الرابع ــات – الرس ــة والطبيعي احلكم
احلــدود، دار العــرب للبســتاين – القاهــرة، 

ص81-80. ط3،  1989م، 
4- اآللــويس: أبــو الثنــاء شــهاب الديــن 
)ت:  البغــدادي  اهلل  عبــد  بــن  حممــود 
ــرآن  ــر الق ــاين يف تفس 1270هـــ(/روح املع
والســبع املثــاين، املطبعــة املنريــة بمــر، 

.1 6 8 /1 7
ــن  ــن اب ــو احلس ــار: أب ــد اجلب ــايض عب 5- الق
أمحــد اهلمداين/املغنــي يف أبــواب التوحيــد 
والعــدل، حتقيــق: حممــد عــيل النجــار، وعبــد 
ــة –  ــة العام ــة املري ــار، املؤسس ــم النج احللي

.375/11 1962م،  القاهــرة، 
6- اإلجيي: املواقف، 86/2.  

7- ابــن ســينا، تســع رســائل يف احلكمــة 
ص82 والطبيعيــات، 

ــف  ــن املطّهر/كش ــف ب ــن يوس ــن ب 8- احلس
حتقيــق:  االعتقــاد،  جتريــد  رشح  يف  املــراد 
حســن زادة آمــيل، مؤسســة النــر اإلســامي 

ــم، ط7، 1417هـــ، ص215. - ق
9- املازنــدراين: حممــد صالــح بــن أمحــد 
الــرسوي/رشح أصــول الــكايف، حتقيــق: أبــو 

احلســن الشــعراين، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 
.120/1 )2000م(،  ط1  بــروت،   -

10- ســعيد القمــي: حممــد ســعيد حممــد 
ــايض( )1049- ... هـــ(/ ــروف بـــ )الق املع
التعليقــة عــى الفوائــد الرضويــة، تعليــق: 
اخلمينــي، روح اهلل املوســوي، مؤسســة تنظيــم 
ــار اإلمــام اخلمينــي – قــم املقدســة،  ونــر آث
ــة  ــك يف رواي ــاء ذل 1415هـــ، ص111. ج
ــواب  ــة يف ج ــة العلوي ــوءة باملعرف ــة ممل طويل

ــس. ــل والنف ــة العق ــن ماهي ــائل ع للس
ــد  ــى الفوائ ــة ع ــعيد ألقمي/التعليق 11- س

.119 ص  الرضويــة، 
12- الكليني/األصول من الكايف، 10/1. 

13- سورة األعراف/54.
ــو  ــن أب ــي الدي ــريب: حم ــن الع ــر:  اب 14- ينظ
عبــد اهلل حممــد بــن عــيل احلامتــي الطائــي 
)ت: 638هـ(/الفتوحــات املكيــة، دار صــادر 
– بــروت، 169/1  ،  الشــرازي: صــدر 
املتأهلــني حممــد بــن إبراهيــم )ت:1050هـــ(/
احلكمــة املتعاليــة يف األســفار العقليــة األربعة، 
مكتبــة املصطفــى- قــم، طمهــر اســتوار- قــم، 

 20/2

15- تعليقــات اهلامــش. مل أجــده يف كتــب 
ــامء  ــن العل ــر م ــه كث ــن تناقل ــث، ولك احلدي
 ، ص341  مفرداتــه،  يف  الراغــب  أمثــال 
ــة،  ــاين يف األصــول األصيل ــض الكاش والفي

املتأخريــن. مــن  وغرهــم  ص120.. 
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16- الكليني/األصول من الكايف، 10/1.

17- الكليني/األصول من الكايف، 12/1.
ــاء،  ــة البيض ــزي األنصاري/اللمع 18- التري

ص 382 .
19- -  الكلينــي ، األصــول مــن الــكايف، 

.26 ا/
الباقي/املعجــم  عبــد  فــؤاد  حممــد   -20
املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم، آونــد 

دانــش - طهــران، مــادة عقــل.
21- سورة البقرة/164.
22- سورة البقرة/171.
23- سورة األنفال/22.

24- سورة امللك/10.
ــني  ــد أم ــن حمم ــى ب ــاري: مرت 25- األنص
)ت: 1281هـ(/فرائــد األصــول، حتقيــق: 
ــع  ــم، جمم ــيخ األعظ ــراث الش ــق ت ــة حتقي جلن
ط1  قــم،   – باقــري  اإلســامي،  الفكــر 

.59/1 )1419هـــ(، 
26- الكليني/األصول من الكايف، 16/1.

27- ليــس املقــام يف بيــان فــوارق املدرســتني، 
بــل يف تســليط الضــوء عــى طريقة االســتدالل 
يف الفقــه وبيــان تعــّدده لــدى فقهــاء اإلماميــة 

بشــكل عــام.
ــر  ــة الكث ــن طريق ــح م ــو واض ــام ه 28- ك
منهــم الذيــن بــرزوا يف األزمنــة املتأخــرة، 
ــيل  ــّر العام ــراين واحل ــف البح ــيخ يوس كالش

وغرمهــا.
أمــني  حممــد   ، األُســرتآبادي  ينظــر:   -29

واحلــّر  ؛  ص47  املدنيــة  الفوائــد  كتــاب   :
العامــيل ، حممــد بــن حســن: الفوائد الطوســية 

325 -324 ص
ــر  ــس : الرسائ ــن إدري ــد ب ــيل، حمم 30- احل

.46 /1
31- ال خيفــى أن الفقهــاء األخباريــني ال يرون 
ــاب  ــر الكت ــة ظاه ــاع، وال حجي ــة اإلمج حجي
إال بعــد الرجــوع يف تفســره وظواهــره إىل 
نصــوص وروايــات أهــل البيــت )عليهــم 

ــام(. الس
ــل  ــل العق ــون دلي ــم األصولي ــد قّس 32- لق
مــا  فــاألول  مســتقل،  وغــر  مســتقل  إىل 
كانــت مقدمتــاه عقليتــني، واآلخــر مــا كانــت 
ــة،  ــرى رشعي ــة واألخ ــه عقلي ــدى مقدمتي إح
ــألة  ــمل مس ــي تش ــة الت ــتلزامات العقلي كاالس
مــن  وغرمهــا  والضــد  الواجــب  مقدمــة 
مســائل تشــّكل جــزًءا هاًمــا يف علــم األصــول 

وموضوعــه
ــهيد،  ــيّل والش ــة احل ــال العام ــن أمث 33- م
ــؤالء،  ــد ه ــى بع ــن أت ــي وم ــق الكرك واملحّق
ــال  ــن أمث ــري املتأخري ــة متأخ لوا مرحل ــّكّ فش
ــف  ــي مؤل ــق القم ــول واملحق ــب الفص صاح
القوانــني يف األصــول، إىل الشــيخ األنصــاري 
ــدس اهلل  ــني ق ــول األصولي ــن فح ــم م وغره

ــم.  ــاىل أرساره تع
34- خصوًصا يف مسائل احلال واحلرام.

األنــوار  بحــار  املجلــي:  العامــة   -35
303/2 ، مؤسســة الوفــاء - بــروت ط2 .
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36- املصدر السابق 405/101
الشــيخ يوســف:  البحــراين،   : ينظــر   -37
املقدمــة   27-26/1 النــارضة  احلدائــق 

الثالثــة.
ــن  ــد اهلل ب ــوين، عب ــل الت ــر : الفاض 38- ينظ
حممــد : الوافيــة يف أصــول الفقــه ص171 ط: 
ــر  ــيل، جعف ــق احل ــم 1412 ؛ واملحق ــران ق إي
والشــهيد،  ؛   32/1 املعتــر  احلســن:  بــن 
ــكام  ــيعة يف أح ــرى الش ــي: ذك ــن مك ــد ب حمم

الريعــة 52/1.
ــول  ــا: أص ــد رض ــيخ حمم ــر، الش 39- املظف

الفقــه 236/1.
ــول  ــا: أص ــد رض ــيخ حمم ــر، الش 40- املظف

الفقــه 131/2.
41- أورد بعضهــا الغــزايل يف املســتصفي ، 
ــم يف  ــيد احلكي ــا الس ج1، ص94، وأرد بعضه
االصــول العامــة ، عــن دراســة الســيد اخلوئــي 

ص125.  ،
مــن  الصــورة  هــذه  رشح  وقــد   -42
االســتدالل العقــيل الشــيخ املظفــر يف أصــول 

ص93. ج3،   ، الفقــه 
43- البهــاديل ، الشــيخ الدكتــور أمحــد كاظــم 
البهــاديل ، مفتــاح االصــول اىل علــم االصول، 
ــروت ، ط1، 2002،  ــريب ، ب ــؤرخ الع دار امل

ج2، ص78.
ص232،  ج2،   ، األســنوي  رشح   -44

ص153. ج2،   ، البهــاديل 
45- سورة االنفال ، اآلية 46

46- املســتصفي ، ج2،ص68، االحــكام ، 
اآلمــدي ، ج3، ص99.

47- البهــاديل ، مفتــاح الوصــول اىل علــم 
. ص191  ج2،   ، االصــول 

48- البهــاديل ، مفتــاح الوصــول اىل علــم 
. ص254  ج2،   ، االصــول 

مرتــى   ، آبــادي  :الفــروز  ينظــر   -49
احلســيني ،عنايــة االصــول يف رشح كفايــة 
ص79. ج4،  االرشف  .النجــف  االصــول 
50- احلكيــم ، الصــول العامــة للفقــه املقــارن 

، ص501 
51-  احلكيــم ، الصــول العامــة للفقــه املقــارن 

، ص501
52- البهــاديل ، مفتــاح الوصــول اىل علــم 

. ص307  ج2،   ، االصــول 
ــة:364/1،  ــني املحكم ــي ،  القوان 53- القم

.392
54- م ، ن :1/ 393ـ 408.
55- م، ن :409/1ـ 496.

56- -  الفصول :240ـ 242.
57- الفصول :  242ـ 264.

58- م، ن، 264ـ 316.
59- م، ن 317ـ 384.

60- ينظر: مطارح األنظار:233ـ 239.
61- عدة األُصول:63/1ـ 155.

62- م ،ن :601/2ـ 639.

63- م، ن :759/2ـ 762.
64- احليل  ، الرسائر:46/1.
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ــاب  ــكايف:10/1ـ 29، كت ــي : ال 65- الكلين
ــل. ــل واجله العق

66- م، ن 25/1، احلديث22.
ــاب  ــكايف:10/1ـ 29، كت ــي : ال 67- الكلين

ــل. ــل واجله العق

املصادر واملراجع:
القرآن الكريم خري ما نبتدئ  به   

1- اآللــويس: أبــو الثنــاء شــهاب الديــن 
)ت:  البغــدادي  اهلل  عبــد  بــن  حممــود 
ــرآن  ــر الق ــاين يف تفس 1270هـــ(،  روح املع
والســبع املثــاين، املطبعــة املنريــة بمــر.
ــد  ــو عب ــن أب ــي الدي ــرايب: حم ــن األع 2- اب
اهلل حممــد بــن عــيل احلامتــي الطائــي )ت: 
638هـ(/الفتوحــات املكيــة، دار صــادر – 

.   169/1 بــروت، 
3- األنصــاري: مرتــى بــن حممد أمــني )ت: 
ــة  ــق: جلن ــول، حتقي ــد األص 1281هـ(/فرائ
حتقيــق تــراث الشــيخ األعظــم، جممــع الفكــر 
اإلســامي، باقــري – قــم، ط1 )1419هـــ(. 
احلكمــة  يف  رســائل  سينا/تســع  ابــن   -4
ــدود،  ــة يف احل ــالة الرابع ــات – الرس والطبيعي
دار العــرب للبســتاين – القاهــرة، 1989م، 

 .،3 ط
ــن  ــاب ب ــد الوه ــن عب ــد ب ــيل حمم ــو ع 5- أب
ســام بــن خالــد بــن محــران بــن أبــان مــوىل 
ــات  ــكان )ت: 681هـ(/وفي ــن خل ــامن اب عث

دار  عبــاس،  إحســان  حتقيــق:  األعيــان، 
.267/4 -بــروت،  الثقافــة، 

 + النفــس  كتــاب  طاليــس،  أرســطو   -6
ــوزي، دار  ــق ف ــق: موف ــات، حتقي ــاب النب كت

)2007م(. ط2  دمشــق،   - الينابيــع 
281هـ(/كتــاب  )ت:  الدنيــا  أيب  ابــن   -7
حممــد  لطفــي  حتقيــق:  وفضلــه،  العقــل 
ط1  الثقافيــة،  الكتــب  مؤسســة  الصغــر، 

م(،  1993(
 8- الشــرازي ،نــارص مــكارم ،  مؤسســة 
الوفاء – بــروت، ط2 )1403هـ - 1983م(، 
ــن  ــال الدي ــل مج ــو الفض ــور، أب ــن منظ 9- اب
املــري  منظــور  بــن  مكــرم  بــن  حمّمــد 
)ت711 هـــ.(، بــروت: دار صــادر، الطبعــة 

هـــ.  1410 األُوىل، 
ــن حممــد تقــي  ــر ب  10- أملجلــي: حممــد باق
ــوار  ــار األن ــاين )ت: 1111هـ(/بح األصفه
األطهــار،  األئمــة  أخبــار  لــدرر  اجلامعــة 
حتقيــق: حييــى العابــدي، عبــد الرحيــم الربــاين 
اهلل  خــر  حســن  بــن  عبــده  حممــد   -11
)ت:1323هـــ(، هنــج الباغــة ، اإلمــام عــيل 
بــن ايب طالــب )ت: 40هـــ(،  - دار الذخائــر 
ــة، ط:1)1412هـــ(، ــة النهض ــم، مطبع –  ق
ــاب  ــح، كت ــع الصحي ــاري: اجلام  12- البخ
االعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب مــا يكــره 

ــؤال، ج9.. ــرة الس ــن كث م
أمحــد  الدكتــور  الشــيخ   ، البهــاديل   -13
ــم  ــول اىل عل ــاح االص ــاديل ، مفت ــم البه كاظ
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االصــول، دار املــؤرخ العــريب ، بــروت ، 
ج2.  ،2002 ط1، 

ــد  ــق : أمح ــاح، حتقي ــري، الصح  14- اجلوه
ــن ،  ــم للماي ــار ، دار العل ــور عط ــد الغف عب

بــروت ، ط4، 1407م. 
العامــيل ، الشــيخ حممــد بــن  15- احلــّر   
ــية ،  ــد الطوس ــيل ،  الفوائ ــر العام ــن احل احلس
ــان  ــروت ، لبن ــريب ، ب ــرتاث الع ــاء ال دار احي

، 1416 هـــ.
16- احلســن بــن يوســف بــن املطّهــر، كشــف 
حتقيــق:  االعتقــاد،  جتريــد  رشح  يف  املــراد 
حســن زادة آمــيل، مؤسســة النــر اإلســامي 

- قــم، ط7، 1417هـــ، 
القاســم  أبــو   ، الراغــب األصفهــاين   -17
بالراغــب  املعــروف  حممــد  بــن  احلســني 
األصفهانــى )ت: 502هـــ( ، مفــردات غريب 
ــداودي  ــان ال ــوان عدن ــق: صف ــرآن، املحق الق
النــارش دار العلــم للطباعــة ، 1978، بــروت.
ــد  ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــى ، حمم 18- املرت
تــاج  1205هـــ(.  )ت  الزبيــدي،  الــرزاق 
العــروس مــن جواهــر القامــوس; دار الفكــر 

للطباعــة والنــر ، بــروت ، 2003.
ــد  ــى الفوائ ــة ع ــعيد ألقمي/التعليق 19- س
اهلل  روح  اخلمينــي،  تعليــق:  الرضويــة، 
املوســوي، مؤسســة تنظيــم ونــر آثــار اإلمــام 

ــة، 1415هـــ. ــم املقدس ــي – ق اخلمين
ــد  ــن عب ــّز الدي ــة، ع ــج الباغ 20- رشح هن
ــزيل  ــد املعت ــن أيب احلدي ــد ب ــن حمّم ــد ب احلمي

)ت656هـــ.  احلديــد  أيب  بابــن  املعــروف 
ق(، حتقيــق: حمّمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 
ــة، 1387 هـــ.  ــة الثاني ــرتاث، الطبع ــاء ال إحي

ق.
ــن  ــدر املتأهلــني حممــد ب ــرازي: ص  21-  الش
إبراهيــم )ت:1050هـ(/احلكمــة املتعاليــة يف 
األســفار العقليــة األربعــة، مكتبــة املصطفــى- 

قــم، طمهــر اســتوار- قــم، 2 
ــر، دروس يف  ــد باق ــيد حمم ــدر: الس 22- الص
ــف االرشف ،  ــة النج ــول، مطبع ــم األص عل

 .1997
)ت:  حســني  حممــد  الطباطبائــي:   -23
ــر  ــة الن ــة، مؤسس ــة احلكم 1412هـ(/بداي

ط21. اإلســامي، 
ــد  ــل جدي ــدوي، مدخ ــن ب ــد الرمح 24- عب
إىل الفلســفة، دار مديــن، مطبعــة رســول، ط1 

)1428هـ(، 
25- عبــد اهلل بــن قدامــة: موفــق الديــن 
ــي،  ــد )ت:630هـ(/املغن ــن أمح ــد ب ــو حمم أب
طبعــة  بــروت،   - العــريب  الكتــاب  دار 

باألوفســيت 
26- عــيل املشــكيني، اصطاحــات األصول، 
دفــرت نر اهلــادي – قــم، مطبعــة اهلــادي، ط5 

)1413هـ(.
ــزايل )ت 505  ــد الغ ــو حام ــزايل ، أب 27- الغ
 – املعرفــة  دار  النــارش:  املســتصفي،  هـــ(،  

..1963  ، بــروت 
ــد :  ــن حمم ــد اهلل ب ــوين، عب ــل الت 28-  الفاض
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ــران  ــه ص171 ط: إي ــول الفق ــة يف أص الوافي
ــم 1412  ق

أمحــد  بــن  اخلليــل   ، الفراهيــدي   -30
الفراهيــدي; كتــاب العــني، حتقيــق : عبــد 
العلميــة;  الكتــب  دار  هنــداوي;  احلميــد 

لبنــان2003.   - بــروت 
ــوب  ــن يعق ــد ب ــادي ، حمم ــروز آب 31- الف
ــر  ــط ، ن ــوس املحي ــادي ، القام ــروز آب الف

مؤسســة احللبــي ، القاهــرة ، 1978م. 
32- القــايض عبــد اجلبــار: أبــو احلســن ابــن 
ــد  ــواب التوحي ــي يف أب ــداين، املغن ــد اهلم أمح
والعــدل، حتقيــق: حممــد عــيل النجــار، وعبــد 
ــة –  ــة العام ــة املري ــار، املؤسس ــم النج احللي

ــرة، 1962م،  القاه
ــيخ  ــوب الش ــن يعق ــد ب ــي ، حمم  33- الكلين
ــر  ــى أك ــه ع ــق علي ــه وعل ــكايف، صحح ،  ال
الغفــاري، النــارش دار الكتــب اإلســامية، 

طهــران، 1388 هـــ.
بــن  إســامعيل  حمّمــد  املازنــدراين،   -34
حمّمــد رضــا املازنــدراين اخلواجوئــي )م ت 
1173 هـــ.(، رشح أصــول الــكايف،  حتقيــق: 
ــوث  ــع البح ــهد: جمم ــي، مش ــدي الرجائ مه

هـــ.   1413 ــامّية،  اإلس
ــد  ــن أمح ــح ب ــد صال ــدراين: حمم 35- املازن
الــرسوي/رشح أصــول الــكايف، حتقيــق: أبــو 
احلســن الشــعراين، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

- بــروت، ط1 )2000م(. 
ــة  ــول العام ــم، األص ــي احلكي ــد تق 36- حمم

ــم  ــت عليه ــة آل البي ــارن، مؤسس ــه املق للفق
)1979م(. ط2  الســام، 

37- حممــد رضــا جديــدي نــزاد، معجــم 
إرشاف  والدرايــة،  الرجــال  مصطلحــات 
حممــد كاظــم رمحــان ســتايش، مطبعــة دار 
ــث،1424  ــارش دار احلدي ــم، الن ــث، ق احلدي

. هـ
الباقي/املعجــم  عبــد  فــؤاد  حممــد   -38
املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم، آونــد 

طهــران،   - دانــش 
ــة قاعــدة  39- املصطفــوي: حممــد كاظــم، مئ
فقهيــة، مؤسســة النــر اإلســامي - قــم 

ــة، ط3 )1417هـــ(. املقدس
املعرفــة  نظريــة  النشــار،  مصطفــى   -40
عنــد أرســطو، دار املعرفــة – القاهــرة، ط3 

  .)1995 (
ــة  ــيخ رمح ــق: الش ــق، حتقي ــر، املنط 41- املظف
اهلل الرمحتــي، مؤسســة النــر اإلســامي - 

قــم، ط3 )1424هـــ( 
القاســم  أبــو  الســيد   : املوســوي   -42
مطبعــة  القــرآن،  تفســر  يف  اخلوئي،البيــان 
ــداد، 1420 ه 1989 م.   ــة، بغ ــامل املركزي الع



78



79

حمور دراسات 
اللغة واألدب



80



81

اللون وتأويل الصورة االدبية 
قصيدة »االرض واملوت« إمنوذجا

أ.م.د. رباب حسني منري 

جامعة البرصة – كلية العلوم

املقدمة:
يعــد اللــون وســيلة شــعرية هلــا امهيتهــا 
ــي اداة  ــداليل ،وه ــاح ال ــق االنزي يف خل
ومــن  والتلميــح  االحيــاء  يف  تســهم 
ــذا  ــوص ؛ل ــق دالالت النص ــم تعمي ث
ــراءة  ــاق لق ــة انط ــا نقط ــن عده يمك
النصــوص قــراءة تأويليــة ،ولتأكيــد 
هــذه الفكــرة كان الّبــد  مــن انتقــاء 
نــص لــّون صــوره وعــّزز احياءاهتــا مــن 

ــه. خال
ــردان مــن الشــعراء  ــا كان حســني م ومل
الضــوء  يســلط  مل  الذيــن  العراقيــني 
ــاء  ــى ابن ــلط ع ــام س ــم ك ــى نتاجاهت ع
واملائكــة  الســياب  مثــل  جيلــه 
قصيــدة  البحــث  ،اختــار  والبيــايت 

شــعرية مــن بــني نصوصــه. و ُوضعــت 
ــذي  ــق ال ــم الطري ــة لرتس ــرة تأويلي دائ
سيســلكه البحــث لتوضيــح املعــاين 
ــم  ــن ث ــة ،وم ــور اللوني ــة للص الباطني
الوصــول إىل مقاربــة ملقاصــد املؤلــف.و 
بــدأ البحــث طريقــه بتتبــع امهيــة اللــون 
يف التعميــق واالســتقصاء ودور الســياق 
يف ذلــك ،ثــم انتقــل إىل أراء حســني 
مــردان النقديــة حــول اللــون ودوره يف 
صــورٍة مــن نثــره  بعــد أن اســُتعرضت 
ــول  ــا ح ــزءًا مم ــل ج ــا متث ــرته كوهن س
النــص ،وصــوال إىل الدراســة التطبيقــة 

لقصيدتــه »االرض واملــوت« 
اللون والتأويل:

حتمــل النصــوص إمكانــات إحيائيــة 
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تســهم يف تعميــق الــدالالت  ،وتعتمــد 
ــى  ــتطالتها ع ــا و اس ــداد معانيه يف امت
بتعبئــة  التفنــن  يف  االديــب  إمكانيــة 
متنــح  التــي  بالشــفرات  نصوصــه 
ــا  ــترت خلفه ــة يس ــات داللي ــه طبق نص
ــل.  ــتدعي التأوي ــا تس ــف مم ــد املؤل قص
والتأويــل منهــج يســعى لفــك شــفرات 
ــص  ــات الن ــار طبق ــوص ،واظه النص
ــع  ــال تتب ــن خ ــوءة م ــة املخب الداللي
يف  االديــب  يرتكهــا  التــي  اخليــوط 
ــم  ــي تقي ــة الت ــذه اللغ ــص ،ه ــة الن لغ
ــه  ــص وخارج ــني الن ــة ب ــة جدلي عاق
ــو  ــط وه ــامل املحي ــاج الع ــب نت ،فاألدي
ــال  ــن خ ــاول م ــره حي ــر ع »ضم
مكتوبــه التعبــر عــن قضايــا زمانــه 
ــل  ــب وحي ــه يف قال ــات جمتمع وتناقض
فــك  الناقــد  مــن  تســتدعي  مجاليــة 
ــة ،اي  ــة االبداعي ــذه الكتاب ــق ه مغالي
النــص  عاقــة  واســتجاء  تفعيــل 
النــص  ،ففــي  وقضايــاه  بمجتمعــه 
مــاال يقــال ،وهــو مــا ينبغــي عــى 
القــارئ الكشــف عنــه«)1( ؛إذ يفــرغ 
عــى  نصوصــه  يف  املحيــط   هــذا 
ــاؤالت  ــر تس ــة تث ــت متنوع ــكل نك ش
أن  ،كــام  خميلتــه  وتســتفز  القــارئ 
لكشــف  الطاحمــة  االنســان  طبيعــة 

كل مــا يشــاكس معرفتهــا ويموههــا 
تدفعــه إىل لبحــث عــن املعرفــة الكامنــة 
أن  ويمكــن  النــص.  ظاهــر  خلــف 
نعــرف التأويــل بأنه:«مفتــاح قصــد 
ــواري واخلفــي وراء أو  ــى املت ــح املعن فت
حتــت العبــارات الظاهــرة املرئيــة«)2( 
ــاك  ــه –امس ــل يف مهمت ــد التأوي ويعتم
املعنــى اخلفــي- عــى اللغــة بشــكل 
اســاس ،فهــي العنــر االول يف كل 
ــتدراج  ــوم باس ــيل ؛كوهنا«تق ــل تأوي عم
ــاك  ــتطيع االمس ــة لتس ــود إىل اللغ الوج
ــه  ــال رمزيت ــن خ ــره م ــن وفك بالكائ
داخــل عــامل اللغــة«)3( فلغــة النــص 
املعرفــة  إىل  الوصــول  وســيلة  هــي 
وحيــاول  التأويــل  ينشــدها  التــي 
البــد  و«التأويــل  إليهــا؛  الوصــول 
أو  املفقــودة  الداللــة  يســتعيد  أن 
االصليــة«)4( ويناقــض فوكــو فكــرة 
ــرى  ــة« ف ــودة أو االصلي ــة املفق »الدالل
للتأويــل تظــل  النهائيــة  أن »النقطــة 
نقطــة تقريبيــة«)5( فليــس هنــاك تأويــل 
ومعرفــة  مطلقــة  حقيقــة  أي  هنائــي 
هــذا  ،ويعلــل  للنصــوص  قطعيــة 
ــي  ــر أول ينبغ ــاك عن ــس هن ــأن »لي ب
التأويــل ؛الن  منــه  وينطلــق  تأويلــه 
ــل ،كل  ــة تأوي ــا يف احلقيق ــارص كله العن
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ــذي  ــيء ال ــكل يف ذات ال ــل ال يش دلي
للتأويــل وانــام هــو  نفســه  يعــرض 
ــص  ــرى«)6( فالن ــات اخ ــل لعاق تأوي
املــؤول يمكــن أن يــؤول مــرة أخــرى، 
ــه  ــذي أول ــه ال ــؤول ذات ــن امل ــى م حت
رؤى  امامــه  تتفتــح  عندمــا  ســابقا 
جديــدة وتضــاف مــدركات جديــدة 
ــا  ــتعان هب ــد اس ــن ق ــه مل يك إىل  مدركات
ســابقا .وبــذا يكــون للقــارئ يف التأويل 
دور مهــم؛ و »لــه نصيــب فعــال يف بنــاء 
ــال  ــب الفع ــذا النصي ــن ه ــى ،لك املعن
ليــس يف حــل مطلــق مــن القيــود ؛فــا 

هــو ذايت وال هــو اعتباطــي«)7(. 
ــجه  ــذي تنس ــص االديب ال ــل الن ولتأوي
اللغــة وحتيــك خيوطــه بأســاليب لغويــة 
بارعــة ختفــي بواطنــه، كانــت هــي 
املســار االول الــذي ُيعتمــد يف التأويــل، 
مــن  واحــدة  الصــورة  كانــت  وملــا 
اآلليــات التــي تنتجهــا اللغــة االبداعيــة 
ــق  ــر يف تعمي ــكل كب ــهم بش ــي تس الت
معــاين النصــوص. كان لدراســتها امهية 
يف الوصــول إىل مقاربــة ملقاصــد املؤلف 
يف  املخبــوءة  املعرفــة  تــوازي  التــي 
النــص و«الصــورة يف العمــل الشــعري 
القــادر  الوحيــد  االســلوب  ..هــي 
عــى كشــف انفعــال الشــاعر وافــكاره 

ورؤيتــه املتفــردة لاشــياء«)8( وهــي 
باملخيلــة  ذات »عاقــة وثيقــة جــدا 
ــكار ؛إذ  ــا يف االبت ــا واداهت ــي فعله ،فه
ــي  ــل ه ــى التخي ــان ع ــدرة االنس إن ق
التــي أنتجــت عــوامل ســحرية غنيــة 
مليئــة باحليويــة  التــي انعكســت يف 
الواقــع بابتــكارات تقنيــة وأعــامل فنيــة 
وأدبيــة«)9( كــام اهنــا تعــد حافــزا يف 
النــص يثــر انفعــاالت القــارئ وحيفــز 
ــاوز  ــي تتج ــة هــي الت خياله.)10(واملخيل
املألــوف وختلــق االنزيــاح وتكــرس افــق 
التوقــع عنــد املتلقــي  فتثــر دهشــته 
املألــوف  عــن  البحــث  يف  وغريزتــه 
ــه ؛فاألديــب »يتــوىل  خلــف املناقــض ل
ــات  ــة عاق ــن حتمي ــارة م ــر العب حتري
ــة  ــج املخيل ــررة«)11( فتنت ــاورة املك املج
لغــة« متيــز كاتبــا مــن اخــر...إن اللغــة 
االدبيــة هــي هــذا الــكام املاثــل بتفــرد 
ــة  ــن اللغ ــكل م ــار ش ــق اختي ــن طري م
دون ســوائه »)12( مــن هنــا يــرى كويــن 
أن الشــعرية جيــب أن تعتمــد اللغــة 
مثلــام اعتمدهــا علــم اللغــة ،لكــن 
الفــرق بينهــام إن الشــعرية ال تعتمــد 
اللغــة عمومــا بــل شــكل مــن اشــكاهلا 
لــذا يــرى أن الشــاعر عــّد شــاعرا ألنــه 
عــر ال ألنــه فكــر أو أحــس وإن ابداعــه 
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ــص  ــج الن ــامت)13( فنس ــر يف الكل يظه
ــاالت  ــاعر واالنفع ــل املش ــو مايوص ه
يظهــر  . وهنــا  املتلقــي  اىل  والــرؤى 
التحليليــة  التخيليــة  »القــدرات  دور 
وربــط احلــدث او احلالــة...يف جهــة 
ــا  ــة بمؤداه ــرى :الثقاف ــة االخ ويف اجله
الواســع«)14( وقــد تضيــق الكلــامت عن 
ــر  ــا تظه ــب)15( وهن ــال رؤى االدي ايص
قــدرة االديــب يف جعــل الفاظــه تتســع 
بجعلهــا منتجــة لصــور حتمــل رؤاه 
ــا،  ــتجليا كل ادواهت ــا مس ــف طياهت خل
الســتبطان النــص بــدالالت خفيــة 
ــة  ــر بمثاب ــي يعت ــص اخلف ــذا »الن ،وه
امليــاه اجلوفيــة للنــص ،ال يمكــن ان 
نــراه ،لكننــا نلمــح اثــاره واضحــة 
عــى هيئــة مــا ينتجــه مــن صــور تتميــز 
ــن  ــام يمك ــامل ك ــاة واجل ــة واحلي باحليوي
متثيلــه بالعاقــة بــني اجلــذور والزهــرة. 
ازدادت  عميقــا  اجلــذر  امتــد  فكلــام 

ــاال «)16( .  ــا ومج ــرة تألق الزه
ــزز  ــن أن تع ــيلة يمك ــون وس ــد الل ويع
املقاصــد  ومتــوه  النصــوص  دالالت 
اللــون يف األدب  ؛إذ«تضفــي رمزيــة 
معنــى أعمــق للكلــامت فتســاعد يف 
أداة  إىل  املكتــوب  املحتــوى  حتويــل 
ــب أن  ــال ، جي ــة احل ــوة. بطبيع ــر ق أكث

ــبقة  ــرة مس ــا بخ ــارئ أيًض ــع الق يتمت
ــة  ــر الرمزي ــل تفس ــن أج ــون م ــع الل م
ــكل  ــف( بش ــا املؤل ــر فيه ــي يفك )الت
ــس  ــبب الرئي ــو الس ــذا ه ــح. ه صحي
الــذي جيعــل القصائــد والكتــب تعنــي 
ــة للقــراء املختلفــني. عــى  أشــياء خمتلف
ــال ، إال  ــو احل ــذا ه ــن أن ه ــم م الرغ
ــة  ــم احلري ــعراء لدهي ــاب والش أن الكت
الســتعامل ألــوان خمتلفــة بطريقــة ختلــق 

معــاين خمتلفــة يف عملهــم« )17( 
ومتويــه  اإلحيــاء  يف  اللــون  وألمهيــة 
النــص  ودالالت  املؤلــف  مقاصــد 
بــدل التريــح هبــا ،نجــد االلــوان 
يف الروايــات والقصــص جــزءا مــن 
مــن  وغرهــا  املــكان  أو  الشــخصية 
ــم  ــد تي ــا نج ــن هن ــة ؛م ــزاء الرواي اج
تــروزي وهــو كاتــب وصحفــي  يف 
توظيــف  يلفتــه  اديب  لنــص  حتليلــه 
االلــوان التــي جعلــت اللغــة ختبــئ 
االلــوان  ودالالت  تتوافــق  دالالت 
ــذه  ــر - يف ه ــوت األمح ــاع امل يقول:»قن
القصــة القصرة التــي كتبها إدغــار آالن 
بــو ، يرمــز لتقــدم احليــاة يف ســبع غــرف 
الســوداء واحلمــراء  الغرفــة  ملونــة. 
ــز إىل  ــر يرم ــوت ،واألخ ــز إىل امل ترم
ــا  ــى أهن ــور ع ــوالدة تص ــة ،وال املراهق
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ــر  ــخصيات ع ــر الش ــاء. مت ــة زرق غرف
الغــرف ، ممــا يــؤدي إىل نتيجــة تقشــعر 
ــذي  ــو ال ــط ه ــو فق ــدان ألن ب ــا األب هل
يف  )ُنــر  قراءتــه.  إعطــاء  يســتطيع 
عــام 1842( وهــو مثــال رائــع لكيفيــة 
اســتعامل املؤلــف للــون للمســاعدة 
يف رسد   قصــة« )18( ، ومــن الطبيعــي 
أن تتأثــر الــدالالت بثقافــة املتلقــي 
ــوان ممــا جيعــل املغــزى مــن  ورؤاه لألل
القــراءة خمتلفــا باختــاف القــراء ومــن 
ثــم اختــاف التأويــل الــذي يقــوم 
ــل  ــف وتأوي ــد املؤل ــي قص ــى تاق ع
ــا  ــص وم ــع الن ــا م ــارئ وحوارمه الق
ــوء ال  ــه. فاســتكناه املحتــوى املخب حول
يكــون »إال بموجــب تكنيــك شــاعري 

القــراءة«)19(   يف 
يف  املحدثــون  النقــاد  اختلــف  وقــد 
ــوان عــن القدامــى  ــل دالالت االل تأوي
»ومــن النقــاد املحدثــني الذيــن تناولــوا 
الشــعرية  الصــورة  يف  اللــون  داللــة 
الدكتــور عــز الديــن إســامعيل...يف 
ــی - صاحــب  تعليقــه عــى رأي الثعالب
يتيمــة الدهــر - إزاء التضــاد أو التقابــل 
والبياض...والليــل  الســواد  بــني 

ــي : ــول املتنب ــح يف ق والصب

أزورهم وسواد الليل يشفع ىل        
        وأنثنى وبياض الصبح يغرى بی 

إذ رأى الناقــد احلديــث منهــج األقدمني 
ــن  ــة م ــى جمموع ــكاز ع ــي االرت الباغ
ــرد  ــدوا التف ــكلية ؛إذ وج ــد الش القواع
لــدى املتنبــي يف الــيء املعــروف ، 
ــن  ــل م ــة العم ــن دراس ــوا ع وانرف
داخلــه إىل االهتــامم بالتطابــق التــام بــني 
ــث  ــد احلدي ــف الناق ــطرين . ووق الش
ملرحلــة  الليــل  عــى جتســيم ســواد 
ملرحلــة  الصبــح  ،وبيــاض  الشــباب 
ــاض  ــواد والبي ــيخوخة ،أي أن الس الش
ــي  ــاوز املتنب ــد ج ــعر ،وق ــا للش ــا مه هن
هــذه الداللــة مرتــني: مــرة حــني انتقــل 
مــن ســواد الشــعر وبياضــه إىل الشــباب 
والشــيخوخة ،ثــم مــرة أخــرى ،وهــي 
األهــم عندنــا ،أنتقــل مــن كل منهــام إىل 
القــوة والضعــف ،ومــع القــوة مغامــرة 
ختــاذل  الضعــف  ومــع  وشــجاعة 

ــة ») 20(   ــواء ومهان وانط
ويــأيت اللــون يف النصــوص بصــورة 
،ونقصــد  مبــارشة  غــر  او  مبــارشة 
اســم  بذكــر  التريــح  باملبــارشة 
اللــون، وغــر املبــارشة ذكــر الشــيئيات 
داللــة  مضمرهــا  يف  حتمــل  التــي 
ــواد  ــل الس ــذي حيم ــل ال ــون كاللي الل



86

اللون وتأويل الصورة االدبية  قصيدة »االرض واملوت« إمنوذجا

2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

،والصبــح الــذي حيمــل البياض...الــخ  
ــا  ــن أن يمنح ــا يمك ــكان كامه والش
النــص الــدالالت اخلفيــة .فــا يدخــل 
اللــون ليكــون حليــة يــزدان هبــا النــص 
ــم  ــة يف فه ــامهة »حموري ــهم مس ــل يس ب
ــزأ  ــزء ال يتج ــه ج ــة ؛ألن ــور الفني الص
عــن التصويــر الفنــي تــارة ،وال ينفصــل 
ــا شــكا  ــان القصيــدة برمته ــن كي ع
اإلحســاس  رغامختــاف  ومضمونــا 
باللــون مــن شــاعر ألخــر ومــن جتربــة 
شــعرية إىل األخــرى ،وهــذا االختــاف 
القــارئ  عنــه  يكشــف  النوعــي 
اســتخدام  يثــره  ،الــذي  احلصيــف 
اللــون وتوظيفــه «)21( و»اللــون هــو 
اإلدراك. تــرى أعيننــا شــيًئا مــا )الســامء 
،عــى ســبيل املثــال( والبيانــات املرســلة 
مــن أعيننــا إىل أدمغتنــا خترنــا أنــه لــون 
األجســام  تعكــس  )أزرق(.  معــني 
مــن  خمتلفــة  جمموعــات  يف  الضــوء 
أدمغتنــا  تلتقــط  املوجيــة.  األطــوال 
تلــك  املوجــي  الطــول  جمموعــات 
ــميها  ــي نس ــرة الت ــا إىل الظاه وترتمجه
تؤثــر  االلــوان  اللــون.«) 22(  وهــذه 
يف انفســنا وتثــر احاســيس وافــكار 
ــذه  ــن ه ــاء م ــاد االدب ــذا اف ــة ؛ل خمتلف
يلونــون صورهــم  وباتــوا  اخلاصيــة 

ليعــززوا الــدالالت ويعمقوهــا فضــا 
عــن لفــت انتبــاه املتلقــي، ويعمــل 
ــون ؛إذ  ــة الل ــه دالل ــى توجي ــياق ع الس
ــد فيهــا  ــة التــي يول يمثــل الســياق البيئ

ــا.    ــل معه ــل ويتفاع ــون وينفع الل
اللون عند حسن مردان

ظهــر اللــون يف صــور الكثــر مــن 
مــردان  حســني  ومنهــم  االدبــاء 
ــد يف  ــي ول ــاعر عراق ــب وش ــو ادي وه
مدينــة احللــة منطقــة طويريــج عــام 
ــغ  ــد أن بل ــه بع ــت عائلت 1927،انتقل
ــاىل  ــة دي ــره إىل مدين ــن عم ــة م اخلامس
ــق  ــن الضي ــى م ــط ،عان ــدة الش يف جدي
املــايل حتــى عمــل يف البنــاء بعــد أن 
ــته  ــطة يف دراس ــة املتوس ــل مرحل وص
إىل  اســتدعي  حــني  بغــداد  ،دخــل 
ــردا يف  ــات م ــكرية ،وب ــة العس اخلدم
ــى  ــرف ع ــازي ،وتع ــك غ ــة املل حديق
ــي  ــاء يف مقاه ــعراء واالدب ــض الش بع
ثــاث  وبعــد   1946 عــام  بغــداد 
،ثــم  دواوينــه  أول  صــدر  ســنوات 
عمــل يف جريــدة االهــايل التــي تتحدث 
ــي  ــي الديمقراط ــزب الوطن ــان احل بلس
 1952 عــام  عليــه  القبــض  فالقــي 
وحكــم لعــام واحــد ،ويف عــام 1958 
ــاد  ــة الحت ــة االداري ــة اهليئ ــال عضوي ن
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االدبــاء ،ويف أخــر أيامــه اســتقر يف بيــت 
ــة  ــل يف جمل ــاء وعم ــل البن ــر مكتم غ
ــة  ــر مؤسس ــا ملدي ــم معاون ــاء ،ث ــف ب ال
،فتحســنت  والتلفزيــون  االذاعــة 
اوضاعــه املاليــة. لكــن أزمــة قلبيــة 
طــوت صفحــة حياتــه عــام 1972.)23( 
وقــد عــرض حســني مــردان افــكاره يف 
جمموعــة مــن املقــاالت مجعهــا يف كتــاب 
فيــام بعــد، سنســتعرض مــا نــراه يســهم 
يف تأويــل اللــون يف صــوره، ففــي مقالــة 
ــزاوي  ــاء الع ــام »ضي ــا إىل الرس وجهه
املخــزن  هــي  الطبيعــة  »أن  يؤكــد   «
االصيلــة  االلــوان  لكافــة  الرئيــس 
ــال  ــتمرار االف الظ ــرز باس ــي تف وه
ــوء او  ــق الض ــن طري ــواء ع ــة س اللوني
ــنتنبه إىل  ــذا س ــطة  التداخل«)24(؛ل بواس
كل مــا يذكــره مــن الطبيعــة علــه يكــون 
صبغــا خيفــي داللــة. الســيام وأنــه يــرى 
أن »اللــون شــكل ومعنــى ورمــز ]و 
انه[...يرتبــط – الشــعوريا – باحلالــة 
النفســية والعاطفيــة للفنــان«)25( وإن 
ملعنــى الكلمــة وجهــا اخــر »وهــو 
وال  املــاء  حتــت  يرقــد  وجــه  عــادة 
ــه  ــهولة .ولكن ــه بس ــاك ب ــن االمس يمك
موجــود. وهــذا يعنــي أن علينــا أن 
املعنــى  الكتشــاف  الغــوص  نتعلــم 

الــذي حتــول مــن الســطح إىل االعــامق 
مــن اخلــارج إىل الداخــل ،لكــي نحظــى 
ــن  ــع( م ــر املتوق ــع )غ ــة م ــذة املقابل بل
املعــاين املســتحدثة«) 26( وهــو مــا يؤكــد 
ــا يف  ــعرية والتحامه ــور الش ــة الص أمهي
النتــاج االديب ،ويــرى أن عــدم التحامها 
فـ«حتــى  التأثــر،  حمــدودة  جيعلهــا 
الصــور اجلزئيــة أو الثانويــة والتــي يــأيت 
ــك  ــرد التحري ــا ملج ــاعر احيان ــا الش هب
ــور  ــدى الص ــو اح ــاه نح ــت االنتب ولف
الكبــرة أو الكليــة ،إن هــذه الصــور 
الصغــرة نفســها البــد هلــا مــن التعانــق 
لتكــون يف النهايــة يف منتهــى االنســجام 
أو  بالقــاريء  للصعــود  والتسلســل 
الــذي  القــي  املــكان  إىل  الســامع 
ــحرية  ــوة الس ــك الفج ــه تل ــد في توج
املطلــة عــى الــيء أو الفكــرة أو املنظــر 
الــذي هيــدف الشــاعر إىل الكشــف 
يؤمــن  مــردان  فحســني  عنــه«)27(  
ــي  ــة الت ــورة الكلي ــاج الص ــرورة انت ب
تنجــم عــن تشــابك صــور النــص كلهــا 
العميقــة  املعــاين  إلنتــاج  وتداخلهــا 
التــي ال يمكــن الوصــول إليهــا إال بعــد 
حمــاورة كل صــور النــص وهــذا يؤكــد 

رضورة تتبــع الســياقات عنــده.
ــردان  ــني م ــد حس ــون عن ــة الل وألمهي
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يشــكل  حــني  بــه  يســتعني  نجــده 
ــا،  ــعرية ايض ــة والش ــه النثري موضوعات
ــرتاكي  ــراع االش ــرض لل ــني يع فح
طــريف  االلــوان  جيعــل  والرأســاميل 
املعركــة فيقــول: »مل تعــد املعركــة قائمــة 
ــت  ــل اصبح ــني ب ــني خمتلف ــني نظام ب
معركــة لونــني متناقضــني ،فــكل الذيــن 
ــون االن  ــود يقف ــون االس ــون الل يكره
يف كل مــكان  يف الــرق أو الغــرب عى 
ــة االســتعداد للمشــاركة يف الدفــاع  أهب
عــن الشــمس ،وكذلــك يعمــل الذيــن 
بحــامس شــيطاين  بالســواد  هييمــون 
لكــرس وهتشــيم زجــاج القناديــل أو 
تغطيتهــا بالــورق حلــر الشــعاع يف 
دائــرة ضيقــة«)28( فهــو حيــول االبيض/
الضــوء إىل رمــز للمعســكر االشــرتاكي 

رمــزا  االســود  ،وحييــل  والســعادة 
ــوت،  ــر وامل ــاميل وال ــكر الرأس للمعس
فهــو يــرى أن املعســكر االشــرتاكي 
»جيســد الدعــوة إىل وضــع الســعادة 
يف قلــوب النــاس«)29( أمــا املعســكر 
ــدام  ــت أق ــر حت ــراه »حيف ــاميل ف الرأس
ــوت«)30(  ــفاء وامل ــة الش ــة هاوي البري
ــوت«  ــه »االرض وامل ــنختار قصيدت وس
ــة  ــة تأويلي ــا دراس ــون فيه ــة الل لدراس
املخبــوءة  دالالتــه  لبيــان  حماولــة  يف 
بعــد أن اكــد حســني مــردان امهيــة 
اللــون وتأكدنــا مــن توظيفــه يف صــوره 
ــة  ــث لدراس ــيعتمد البح ــة. وس النثري
ــرة  ــى الدائ ــامدا ع ــعره اعت ــون يف ش الل

ــة : ــة التالي التأويلي

الدائرة التأويلية لدراسة اللون
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ترتبــع  حيــث  الداخــل  مــن  فنبــدأ 
الصــورة اللونيــة نحاورهــا مــن خــال 
القصيــدة  داخــل  وســياقها  لغتهــا 
ونتتبــع هــذه الصــورة خــارج القصيــدة 
دون أن نكــون خــارج عــامل النــص 
ــم نرحتــل  ــه ث ــل ســنبقى ضمــن ديوان ب
حيــث عاملــه االديب ومــا عبــاءه اللوانــه 
مــن دالالت يف نصوصــه االخــرى. 
؛الن  واقعــه  اعيننــا  امــام  واضعــني 
»للواقــع ابعــادا واســعة تغطــي املعــاين 
 ... واالجتامعيــة  والنفســية  الكونيــة 
للكشــف  قابــل  ماهــو  كل  فيشــمل 
املعــريف املوضوعــي وإن ابتعــد عــن 
مــا  وهــو  احلســية«)31(  االدراكات 
ــرة  ــال س ــن خ ــه م ــن ماحظت يمك
حياتــه التــي اوردناهــا ومــا كتــب عنــه 
بقلمــه يف كتابــه النثري)االزهــار تــورق 
ــع  ــن تتب ــا ع ــة(  فض ــل الصاعق داخ
والرتاثيــة  الســايكلوجية  الــدالالت 
كل  البحــث  وســيدرس  ؛  لالــوان 
ــام  ــا ك ــا الوان ــة بصفته ــارص الطبيع عن
ــردان  ــني م ــتنادا إىل راي حس ــا اس ذكرن

ــه. نفس
دراســة تطبيقيــة يف قصيــدة »االرض 

واملــوت «
ــه  ــن قصيدت ــردان ع ــني م ــدث حس حت

ــرف يف  ــت أن أع ــال: »حاول ــذه ،فق ه
هــذه القصيــدة مــدى اللوعــة التــي 
ــة  ــوت كنهاي ــاه امل ــان جت ــها االنس حيس
ــة  ــور البري ــر تط ــع تصوي ــاة م للحي
االســاس  املســتقبل«)32(.املوضوع  يف 
للقصيــدة هــو املــوت الــذي رادفــه 
ــن  ــه ع ــال حديث ــود خ ــون االس بالل
رصاع املعســكر الرأســاميل واالشــرتاكي 
،فهــو يســر عــى هنــج العــرب الذيــن 
للحــزن  االســود  اللــون  »عــدوا 
والظــام والظلــم واليأس...واحبــوا 
اللــون االبيــض«)33( لكــن حــني ندخــل 
ــرة ؛  ــدة  نجــد صــورة مغاي عــامل القصي
ــا  ــود خج ــون االس ــا الل ــر فيه إذ يظه

ــول: ــض يق ــار االبي ــام انتش أم
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فليس فيها عبيد”  ) 34(  
لــون الشــاعر يف الصــورة االوىل الغيمــة 
ــة  ــتعينا بالصيغ ــض ،مس ــون االبي بالل
ــن  ــة م ــي صيغ ــاء ،وه ــة فع الرفي

بــاب افعــل فعــاء  تــأيت للصفــات 
النكــرات )35(  وقــد افــادت الصفــة 
اللونيــة ختصيــص املوصــوف »الغيمــة« 
، وملــا كان حسســني مــردان يدعــو 
الفنــان »إىل ربــط االدب والفــن باالبعاد 
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ــو  ــون«)36( وه ــن والك ــة للزم الاهنائي
يؤكــد اســتعانته بالنظريــات العلميــة يف 
كتاباتــه )37(  »فالصــورة قبــل أن تكــون 
ابتــكارا ذاتيــا هــي ابتــكار موضوعــي، 
نعــم فالكــون كلــه صــورة ونحــن 
صــورة مــن صــور ذلــك الكــون ، 
ــك  ــاف تل ــادة اكتش ــا إال اع ــا عملن وم
ــادة  ــجمة أو اع ــة املنس ــورة الكوني الص
شــتاهتا«)38( ؛لــذا ســنبحث الصــورة 
ــا.  ــة ايض ــة العلمي ــن الوجه ــة م اللوني
ــوم  ــتعمل الغي ــد اس ــاعر ق ــد الش ونج
ــا  ــحب ومنه ــن الس ــف ع ــي ختتل وه
ــحب باللــون األبيــض،  ظهــور »السُّ
ــادّي  ــون الرم ــوم بالل ن الغي ــوَّ ــام تتل بين
املائــل إىل األســود؛ ويعــود الســبب 
ــذي  ــاء ال ــة بامل ــا ممتلئ ــك إىل أهّن يف ذل
يمتــّص الكثــر مــن الّضــوء«)39( ؛ لــذا 
تكــون امكانيــة تســاقط املطــر مــن 
الغيــوم البيضــاء ضعيفــة جــدا)40( ، 
وفضــا عــن وصــف الغيمــة بالبيضاء، 
ــة  ــي »خالي ــر فه ــا اخ ــا وصف ــورد هل ي
الرعود«ويرتافــق ظهــور الرعــد مــع 
مرحلــة  يمثــان  وكامهــا  الــرق 
نضــج الغيمــة ومــن ثــم هطــول املطــر، 
ويشــرتط حلدوثهــام وجــود عوامــل 
طبيعيــة منهــا ،وجــود حالــة نشــاط 

ــن  ــا ع ــدة فض ــواء صاع ــارات ه لتي
عامــل التســخني ومهــا يرافقــان الغيــوم 
الركاميــة الكبــرة فــا نجدمهــا مــع 

الغيــوم الصغــرة والرقيقــة.)41(    
وقــد ارتبــط اللــون االبيــض يف القــران 
الكريــم بــدالالت عــدة منهــا ، حتديــد 
باملــرض  الفجــر احلقيقــي ،وارتبــط 
وفقــد البــر -ابيضــاض عيــون النبــي 
ــي  ــزة نب ــط بمعج ــوب )ع (- وارتب يعق
اهلل موســى )ع( ،ورشاب اهــل اجلنــة 
مــا  واذا  اجلبــال.)42(  بعــض  ،ولــون 
ــورة  ــة للص ــة العلمي ــا املرجعي اعتمدن
ســنجد اخلــواء ســمة يمكــن أن تطلــق 
ــاعر،  ــل الش ــباب جلي ــة الش ــى مرحل ع
مــن  الكثــر  الشــاعر  كابــد  فقــد 
املعانــات دون أن حيقــق مــا يبتغيــه مــن 
ــي  ــة الت ــذه املرحل ــه ،ه ــر ملجتمع تغي
ــات  ــة للبدي ــون خالق ــب أن تك كان جي
أن تكــون غيمــة تنثــر املطــر لتبعــث 
ــاعر مل  ــد الش ــذا نج ــامء ل ــب والن اخلص
يوظــف لفــظ ســحاب كونــه خاليــا مــن 
ــواء  ــذا اخل ــن ه ــه، لك ــر يف اساس املط
ليــس حتميــا وهنائيــا بــل ســيغادر 
ــا  ــاذا تأملن ــد ،ف ــل اجلدي ــوالدة اجلي ب
ــاض يف  ــت البي ــي رافق ــدالالت الت ال
ــة  ،ســنجد  أن  ــة الديني ــة الثقافي املرجعي
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هنايــة الشــباب  اضحــى مفتاحــا لبدايــة 
جديــدة شــجاعة قــادرة عــى خلــق 
ــد  ــة. لق ــاة كريم ــاد حي ــزات إلجي املعج
ــة الشــباب بدايــة ملرحلــة  أضحــت هناي
اقتتــال مــن اجــل الغــد ،ولعــل يف ذكــر 
ــس  ــط بلب ــذي ارتب ــني )ال ــوت مرت امل
الســواد(  قبــل أن يظهــر بيــاض الغيمــة 
الرســول)ص(التي  لرايــات  إحيــاء 
ــت  ــه ،إذ كان ــاء جيش ــو فض ــت تعل كان
واحــدة  و  االســود  باللــون  رايتــان 
ظهــور  يصاحــب  ومــا  بيضــاء)43( 
بدايــة  مــن  )ص(  الرســول  رايــات 

ــة. ــن العبودي ــق م ــرر وعت ــة حت ملرحل
**

يف الصــورة اللونيــة الثانيــة يظهــر الليــل 
الــذي حيمــل اللــون االســود وهــو 
اللــون الــذي وصفــت بــه وجــوه اهــل 
ــه  ــام يف قول ــم ك ــران الكري ــار يف الق الن
ــَودُّ  ــوٌه َوَتْس ــضُّ ُوُج ــْوَم َتْبَي ــاىل:« َي تع
ْت ُوُجوُهُهْم  ِذيــَن اْســَودَّ ــا الَّ ُوُجــوٌه ۚ َفَأمَّ
َأَكَفْرُتــْم َبْعــَد إِياَمنُِكــْم َفُذوُقــوا اْلَعــَذاَب 
بـِـاَم ُكنُْتــْم َتْكُفــُروَن«)ال عمــران/106( 
الكمــون  إىل  يشــر  وهو«لــون 
واالنغــاق«)44( ومــن منظــور علــم 
بالوحشــة  إحساســا  النفس«حيمــل 
والكآبــة واهلــم والغــم »)45( أمــا اجلليــد 

الــذي حيمــل اللــون االبيــض ،والــذي 
مــا  وإذا  »ارض«  لفظــة  اىل  اضيــف 
ســنجد   ، العلميــة  املرجعيــة  تتبعنــا 
ارض اجلليــد تتســم بســامت تتفــرد هبــا 
ــة،  ــرة االرضي ــزاء الك ــي اج ــن باق ع
ــا  ــوة مناخه ــم بقس ــق تتس ــي مناط فه
ــم  ــى الرغ ــكان ،وع ــن الس ــا م وخلوه
ــهر إال  ــتة اش ــد لس ــا يمت ــن أن هناره م
أن أشــعة الشــمس مائلــة ،و الثلــوج 
ــة  ــا فرص ــا متنحه ــعتها ف ــس اش تعك
الوصــول إىل االرض لتذيــب اجليلــد 
الراقــد عــى صدرهــا فتمنحهــا الــدفء 
واالمــان ،)46( فــإذا كان هــذا مــا تكابــده 
ارض اجلليــد يف النهــار فكيــف ســيكون 
حاهلــا يف الليــل الــذي ختتفــي فيه اشــعة 
ــرارة  ــات احل ــض درج ــمس وتنخف الش
ــكا؛  ــوة وفت ــد قس ــا اش ــون برودهت لتك
ــامدا  ــاض اعت ــح اجلليد/البي ــذا يمن وب
ــوة  ــمة القس ــة س ــة العلمي ــى املرجعي ع
ــا  ــا عدن ــزال، واذا م ــة واالنع والوحش
ــاض  ــة للبي ــة الديني ــة الثقافي إىل املرجعي
نجــد توافــق الســياق مــع املرجعيــة 
املرضيــة  واحلــزن للــون االبيــض يف 
القــرآن التــي ارتبطــت بقصــة نبــي 
عينــاه  ابيضــت  الــذي  يعقــوب  اهلل 
حزنــا عــى ولــده يوســف)ع( وقــد 
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اســند الشــاعر هــذه الصــورة إىل »غــدا 
ــذه  ــاء ه ــة إنج ــد امكاني تفــوت« ليؤك

املرحلــة يف املســتقبل.
**

وال ختتلــف الصــورة اللونيــة الثالثــة 
مــن حيــث اللــون ،فجــاءت مصطبغــة 
بالبيــاض بفعــل الضــوء ،جــاء االبيــض 
ــوء إىل  ــناد الض ــل اس ــا بفع ــرا هن غزي
الفعــل »ستســيل« يف صــورة اســتعارية 
فالـــ« الســيول عبــارة عــن جمــار مـــائية 
مؤقتــة أو شــبه دائمــة تنشــأ نتيجـــة 
لتجمــع ميــاه األمطار عنـــد هـطـولـــها 
بـغـــزارة وانحـدارهـــا من أعــى التال 
إىل أسفلـهـــا متحدة مع بعضهـــا لتشــق 
ــا إىل  ــا مـؤديـ ــا رئيسـ هلــا جمــرى مـائيـ
ســيل جـــارف . وتتميــز هـــذه املجاري 
املائيـــة بأهنــا قويــة وحتــدث فجــأة 
وتســتمر وقتــا قصــرا . ويــؤدي اندفــاع 
ــرات  ــا  إىل تغ ــد حدوثه ــول عن السيـ
يف طبيعـــة املكـــان مــن خـــال عمليتي 
هــدم وبنــاء«)47( لقــد اضحــى البياض/
ــد الــذي  ــل اجلدي االضــواء رمــزا للجي
ــر  ــد والتغي ــل يف التوح ــه االم ــرى في ي
بقوتــه  فتنبــأ  الليل/الظلــم  وإجــاء 
ومتكنــه مــن تعبيــد طرقــات االوطــان. 
الــوان  ذات  فهــي  الصخــور  امــا 

ــايت  ــا ،وي ــا ملكوناهت ــر تبع ــددة تتغ متع
ــرا  ــيول- عن ــون الس ــذي يك املاء-ال
مــن عنــارص تغيــر لــون الصخــور 
واكســاهبا الوانــا متعــددة منهــا محــراء أو 
بنيــة أو بنفســجية أوبيضاء وســوداء )48( 
وملــا كانــت ارض العــراق رســوبية فــا 
بــد أن تكــون صخورهــا مــن صنفهــا ، 
وتتنــوع ألــوان هــذه الصخــور حســب 
املــادة املكونــة هلــا ،ومــن هــذه األلــوان: 
األصفــر،  واللــون  األمحــر،  اللــون 

ــض )49( ــون األبي والل
ويــأيت املــاء ليكــون وســيلة لتغيــر لــون 
الصخــور فضــا عــن اذابتهــا وتفتيتهــا، 
لــذا نجــده يشــخص الصخــور فتغــدو 
مرتعشــة خوفــا مــن الســيول، وملــا كان 
مــن ســامت االصفــر ســمة االعيــاء 
 « حمبــب  لــون  ،وهــو  واملــرض)50( 
لاشــخاص الذيــن يمقتــون ،ســواء 
ــو  ــا ه ــي ،كل م ــي أو دون وع ــن وع ع
مرتبــط بالفكــر«)51(  يمكــن القــول 
ــذا  ــر ،وب ــو االصف ــر ه ــون الصخ أن ل
تكــون الصخــور رمــزا للمتســلطني 
اجلاثمــني عــى رقــاب النــاس ظلــام 
واملحاربــني لــكل تغيــر. ومــن اجلديــر 
بالذكــر أن ســياق الصــورة  منحهــا 
التجــدد والتكــرر فهــي حتصــل »يف كل 
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عــام مــن جديــد« ففــي كل عــام ينضــج 
ــح  ــه ويزي ــم ويرفض ــارع الظل ــل يق جي

ــة. ــوة وعزيم ــات بق العقب
**

ويف الصــورة اللونيــة الرابعة نجــد اللون 
االخــر يصاحــب اللــون االبيــض 
الــذي ظهــر مــن خــال توظيــف لفــظ 
النهــار مرتــني ،وهــو يســند اللــون 
ــق«  ــارع »ينزل ــل املض ــض إىل الفع االبي
ــة  وهــو فعــل يرتبــط بالظواهــر الطبيعي
األرضيــة  االنـــزالقات  »تعــرف  و 
يف  تتمثــل  مفاجئــة  اهنيــارات  بأهنــا 
ــة  ــن األترب ــزء م ــزالق ج ــة وان حركـ
ــة للســطوح  والصخــور املفككــة املكون
املائلــة يف املناطــق اجلبليــة أو امليـــول 
الرتابيــة الصناعيــة التــي هــي مـــن فعل 
اإلنسان الغـــراض عديـــدة مثل ميـول 
ــوصول إىل  ــدم للـ ــي تستخـ ــر الت احلف
منـــاسيب تأســيس املنشـــآت بمختلف 
أنـــواعها  أو ميـــول الـــردم للـــوصول 
إىل منـــاسيب تأسيس الطـــرق وغرهـا 
ــد  ــرى «)52( وتع ــراض األخ ــن األغ م
العامــل  الثلــوج  وذوبــان  االمطــار 
االســاس يف حــدوث االنزالقــات وهي 
ــطح  ــامل س ــر مع ــل يف تغي ــر فاع عن
عنــر  فالبياض/النهــار  االرض)53( 

واداة التغيــر وبــذا يكــون البيــاض هنــا 
ــر، وإن  ــورة والتغي ــة الث ــا لدالل حام
ــدوث  ــد ح ــرتاب عن ــاء بال ــزاج امل امت
الســيول يذكرنــا بالصلصــال و«هــو 
المحــة،  مــاّدة  عــى  وحيتــوي  طــني 
عنــد  الشــديدة  باللزوجــة  يتمّيــز 
ــة  البلــل. وتوجــد يف معظــم أنواع الرتب
)54( وهــي املــادة التــي ُخلــق منهــا 

ــاَن  نَس ــَق اإْلِ ــال تعاىل«َخَل ــان، ق االنس
اِر«)الرمحــن/14(  ِمــن َصْلَصــاٍل َكاْلَفخَّ
ــن ان  ــه م ــا الي ــا ذهبن ــد م ــذا يؤك وه
البيــاض ثــورة ســتغر وتوجــد مــا 
يــريض اخلالــق ال املخلوقــات فحســب 
؛لــذا نجــد االبيــض يرافقــه اللــون 
ــوان  ــر األلـ ــن أكث ــو م ــر ،وه االخ
الــرتاث  اســتقرت داللتهــا يف  التــي 
ــة  ــوان املحبب ــن األل ــد م ــعبي ،ويع الش
ــياء  ــه بأش ــن ارتباط ــتمدها م ــي اس الت
النبــات  مثــل  الطبيعــة  يف  مبهجـــة 
ــزمرد  ــة كالـ ــار الكريم ــض األحج وبع
والزبرجــد ، كــام أن الــرتاث الدينــي 
باســتعامل  اإلحيــاءات  هــذه  عمــق 
اللـــون األخــر يف اخلصــب والــرزق 
ويف صــور اجلنــة ونعيمهــا.) 55( كــام أنــه 
حيمــل داللــة االســتقرار وعــودة احليــاة 
)56(  فاالخــر لــون اخلصوبــة االنبعاث 
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،وادخالــه يف ســياق هــذه الصــورة  منح 
ــددا . ــا وجت ــد انبعاث ــل اجلدي ــورة اجلي ث

**
ــة  ــورة الثالث ــظ أن يف الص ــن املاح وم
ــا ســيول  ــامء ف والرابعــة تلميحــا لل
ــدوث  ــس حل ــبب الرئي ــاء والس دون م
أن  ،كــام  والثلــوج  املــاء  االنــزالق 
املــاء  قــرب  اال  تكــون  ال  الضفــاف 
ــاث  ــة انبع ــزز دالل ــح يع ــذا التلمي ،وه
الشــاعر يف  التــي حيلــم هبــا  احليــاة 
،فاملــاء  حتققهــا  ويرجــو  املســتقبل 
ــَر  ــاىل:« َأَومَلْ َي ــال تع ــاة ،ق ــاس احلي اس
ِت َوٱأْلَْرَض  َوٰ ــَمٰ ــُرٓوْا َأنَّ ٱلسَّ ــَن َكَف ِذي ٱلَّ
َوَجَعْلنَــا   ۖ َفَفَتْقنَُٰهــاَم  َرْتًقــا  َكاَنَتــا 
َأَفــَا   ۖ َحــىٍّ  َشــْىٍء  ُكلَّ  ٱمْلَــآِء  ِمــَن 
نظرنــا  واذا  ُيْؤِمنُوَن«)االنبيــاء/30(  
فكــرة  نجــد  القديمــة  إىل حضارتنــا 
كــون املــاء مبعــث احليــاة وجتددهــا 
راســخة يف اســاطرها »فتذكــر النســخة 
الســومرية أن اإللــه أنكــي أخــذ )شــيئًا 
ــيل  ــره املط ــت ظف ــن حت ــني م ــن الط م
ــني األول  ــه خملوق ــق من ــر( وخل باألمح
فأعطــى  كاالتــور  والثــاين  گــرگارو 
ــاء  ــاين (م ــاة) وللث ــام احلي ــألول (طع ل
احليــاة) وطلــب منهــام اهلبــوط إىل العــامل 
إنانــا  تقبــع اإلهلــة  األســفل حيــث 

ــى  ــاة ع ــام احلي ــاء وطع ــن م ــرا م وينث
جســدها لتعــود جمــددًا إىل احليــاة .«) 
57( وهــو مــا اكدتــه النســخة االشــورية 

خمتلفــة)58(  دراميــة  بصيغــة  ولكــن 
ــارات وادي  ــامء يف حض ــد لل ــذا نج ؛ل
ــن  ــد م ــام يف العدي ــن » دورا مه الرافدي
املــاء  فاســتعامل  الدينيــة  الطقــوس 
لغــرض دينــي جيلــب التكامــل ويوحــي 
اىل املقــدرة والزهــو وقــد اســتعمل املــاء 
يف طقــوس راس الســنة البابليــة )اكيتو(
بصــورة رئيســية]كذا[ كمنظــف ومطهر 
ــاء  ــه بامل ــل نفس ــن يغس ــد كان الكاه فق
يوميــا ويــرش املعبــد باملــاء خــال 
عمليــة طــرد االرواح الريــرة »)59( واذا 
ــيول  ــاء الس ــد م ــة نج ــا اىل الطبيع عدن
و  وهجوميتهــا  حركتهــا  رسعــة  يف  
ــد  ــب عن ــمة الغض ــل س ــا متاث مباغتته
أوىل  معرفــة  الغضــب  و«  االنســان 
نعطيــه  نحــن  احلركــي؟  باخليــال 
ــه يف  ــون ونوقف ــه إىل الك ــاه ؛ ننقل ونتلق
ــر  ــب أكث ــون. فالغض ــام الك ــب ك القل
أشــكال التبــادل بــني اإلنســان األشــياء 
ــة  ــورًا عديم ــر ص ــو ال يث ــارشة .فه مب
اجلــدوى ؛ ألنــه هــو الــذي يعطــي 
ــة األوىل . املــاء العنيــف  الصــور احلركي
واحــد مــن األشــكال األوليــة للغضــب 
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الكــوين«)60( 
**

يف الصــورة اللونيــة اخلامســة غمــس 
االمحــر  باللــون  فرشــاته  الشــاعر 
ليلوهنــا،. وهــو حيمل معنــى« اإلرشاق، 
واإلثــارة ،واملشــاعر القويــة، حيــث 
يربطونــه باحلُــب إىل جانــب الراحــة 
ــًا  ــًا لون ــه أيض ــام يعترون ــة، ك الداخلي
شــديدًا أو حّتــى غاضبــًا خيلــق مشــاعَر 
اللــون  و«  يعمــل    )61( جّياشــة« 
ــات  ــدل رضب ــع مع ــى ترسي ــر ع األمح
ــرارة  ــة ح ــدم ودرج ــق ال ــب وتدف القل
ــواس  ــر ح ــون األمح ــم. حيفز الل اجلس
الشــم والــذوق ، ممــا جيعلنــا أكثــر 
ــر  ــون األمح ــز الل ــية لبيئتنا. حيف حساس
الغــدة الكظريــة ايضــا، ممــا جيعلنــا أكثــر 
ــا  ــراءات ويمنحن ــاذ اإلج ــة الخت عرض
ــه  ــو منب ــر ه ــن الطاقة. األمح ــد م املزي
جســدي «)62( وحييلنــا ســياق اللــون 
ــظ  ــور اىل لف ــناد الزه ــال اس ــن خ م
ــر  ــدم/ االمح ــني ال ــع ب ــدم« واجلم »ال
ــطورة  ــد »أس ــا فنج ــور إىل تراثن والزه
ــة  ــن قص ــدث ع ــة تتح ــة قديم كنعاني
حــب حدثــت بــني )عشــتار( آلــه احلب 
واحلــرب واخلصوبــة وبــني )أدونيــس( 
آلــه الربيــع واإلخصــاب، حيــُث تذكــر 

األســطورة بــأن عشــتار كانــت تنصــح 
ــرب  ــدم التق ــاًم بع ــس دائ ــذر أودني وحت
مــن احليوانــات التــي متتلــك قــوى 
بتلــك  اليبــايل  كان  ولكنــُه  خارقــة، 
ــدث  ــام ح ــد االي ــرات، ويف أح التحذي
خصــام بينــه وبــني اخلنزيــر فربــه 
بالرمــح، ولكــن اخلنزيــر أخــرج الرمــح 
مــن جســدِه، ومتكــن مــن اللحــاق 
ــتار  ــت عش ــه، فعرف ــس وقتل بـــ أدوني
ــة  ــه مرسع ــاءت إلي ــة وج ــك احلادث بتل
ولكنهــا وجدتــُه جثــة هامدة...وصبــت 
عشــتار عــى دم أدونيــس ...رحيــق 
زهــرة عطــرة مجيلــة مل يكــد يمســه حتــى 
ــدت  ــور وتصاع ــيل ويف ــدم يغ ــذ ال أخ
ــي  ــد مت ــة ومل تك ــات صافي ــه فقاع من
ــن  ــت م ــى انبثق ــن حت ــن الزم ــاعة م س
بــني الدمــاء زهــرة بلــون الــدم شــبيهة 
ــت  ــا حت ــي بذوره ــان ختف ــرة الرم بزه
ــقائق  ــرة ش ــت زه ــا «)63(  فاضح حلائه
ــاث الن  ــدم واالنبع ــز لل ــامن » ترم النع
ــذا  ــا«)64( ل ــت فيه ــس حتول روح ادوني
نــرى الســياق الســابق للصــورة يربطهــا 
يمثلــون  الذيــن  الصغــار  بأقــدام 
تكــون  وبــذا  الســافهم،  االمتــداد 
الصــورة اللونيــة هنــا صــورة اســطورية 
ــذا  ــودة ،وه ــث والع ــة البع ــل دالل حتم
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شــذرات  النصــوص  »أن  يؤكــد 
وشــظايا بــا انغــاق فليــس ثمــة نــص 
مــع  .ويدخــل    )65(« بذاتــه  مكتفيــا 
هــذه الصــورة اللونيــة »املحــار« الــذي 
يعــرف بلونــه الرمــادي، جيعلــه الشــاعر 
مــن خــال ســياقه عائقــا يصعــب 
اللــون  و  اجلديــد  اجليــل  مســرة 
احلــذرون  يفضلــه  لــون  الرمــادي  
ــا  ــوح)66( ف ــدم الب ــون ع ــن يفضل الذي
ينــرون احلــق وال يقارعــون الظلــم . 
لــذا يمكــن ان يكونــوا ســببا يف وجــود 
عقبــات يف طريــق املقارعــني للظلــم 
ــاعر أن  ــل الش ــي يأم ــال الت ــن االجي م
ــة ال  ــي دالل ــز عنه.وه ــا عج ــوا م حيقق
ــن  ــر م ــون االمح ــه الل ــام محل ــد ع تبتع
دالالت يف الــرتاث فهــو »لــون التصــور 
الــدم  فيــه  يتزاحــم  الــذي  الثــوري 
بالغضــب »)67( ،فاملحــار عائــق ،ولونــه 
ــني  ــع ب ــة اجلم ــه دالل ــادي يمنح الرم
ــيلة  ــون وس ــذا يك ــل وب ــق والباط احل

اســتفزاز.
**

وتــأيت الصــورة اللونيــة السادســة يف 
ــدا اىل  ــا جدي ــة لون ــاين حامل ــع الث املقط
لوحــة الشــاعر ؛إذ يظهــر اللــون االزرق 
يف)النجــوم،  البيــاض  جانــب  إىل 

الــذي  والقمــر( وال ننســى الســواد 
حيملــه )املــوت والقبور(.ومــا فيهــام 
مــن اشــارات إىل الظلــم والضعــف 
ــد  ــل اجلدي ــبابه اجلي ــدرك اس ــذي ي ال
ــن  ــم ، م ــة الظل ــى مقارع ــم ع فيحفزه
انزيــاح  هنــا تكــون »ســيضحكون« 
حيمــل داللــة الفــوز والنجــاح ،املتمثــل 
واندماجهــم  »النجــوم«  يف وصوهلــم 
ــة  ــيلة خلصوب ــم لوس ــر ليحوهل ــع املط م
االرض وانبعاثهــا وجتــدد احليــاة فيهــا.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن القمــر شــظية 
أســاطر  مــن  الســطورة  النــص  يف 
العــرب ، فهــو مــن االجــرام الســاموية 
التــي لفتــت نظــر االنســان بســبب 
ــار  ــة ،ص ــول وحرك ــن حت ــراه م ــا ي م
ــب  ــد احل ــي ض ــب االهل ــزا للحـــ رم
الغرائــزي )68( فطمــوح الشــاعر بــوالدة 
ــي  ــب االهل ــم باحل ــر افعاهل ــل تتأط جي
البعيــد عــن كل غايــات غرائزيــة جعلته 
لتلمــح  االســطورة  هــذه  يســتدعي 
ــات  ــدو أن املرجعي ــد . ويب ــام يري ــا ب لن
الثقافيــة هــي التــي ارجــأت ظهــور 
ــر  ــرة ؛ إذ نظ ــورة االخ ــر يف الص القم
العراقيــون إىل القمــر بصفتــه االب ، 
بعــد أن جعلــوا الشــمس االم ،والزهــرة 
ــا  ــام )69( ويف ثقافتن ــي ابنته ــتار( ه )عش
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العربيــة يكمــن يف ظهــور االب ظهــورا 
ــق . ــاح العوائ ــل وانزي للح

ــأيت اللــون االزرق مســندا يف ســياقه   وي
باهنــا  العــني  وصــف  ؛إذ  العــني  إىل 
الســياق  وهــذا  دود،  وفيهــا  زرقــاء 
مــن  نــرى  ضــوء  بــؤرة  يمنحنــا 
ــاءت  ــي ج ــس الت ــني حوري ــا ع خاهل
علــم  ،فـــ«يف  املريــة  االســاطر  يف 
ــك  ــن املل ــو اب ــورس ه ــاطر ح األس
ــيت،  ــه س ــه ابن ــذي قتل ــس ال أوزوري
ــن  ــلة م ــورس سلس ــه ح ــك اإلل ويمتل
ــيت  ــه س ــد أخي ــة ض ــارك الضاري املع
مــع  أبيه.وبالتزامــن  ملقتــل  للثــأر 
تعرض اخلصــامن  الراعــات،  هــذه 
واخلســائر  من اإلصابــات  للعديــد 
ــرسى  ــني الي ــوه الع ــل: »تش ــة مث احليوي
تدخــل  بفضــل  ولكــن  حلــورس«، 
العــني  اســُتبدلت  »تــوت«  اإللــه 
املشــوهة بـ«األودجــات« لكي يســتطيع 
ــذه  ــره، ه ــتعادة ب ــورس اس ــه ح اإلل
ــص  ــزة وذات خصائ ــت ممي ــني كان الع
ســحرية... واســُتخدمت عــني حورس 
ألول مــرة كتعويــذة ســحرية عندمــا 
وظفهــا حــورس الســتعادة حيــاة والده 
أوزوريــس، وحظيــت بشــعبية كبــرة يف 
مــر القديمــة، ومثلــت تعويــذة يف يــد 

أصحــاب النفــوذ القويــة، ألهنــا تقــوي 
الرؤيــة،  أمــراض  وتعالــج  النظــر، 
وحتمــي  احلســد،  أعــراض  وتقــاوم 
ــني  ــياق الع ــن س ــى«)70( لك ــا املوت أيًض
الزرقــاء يوحــي بتعطيــل امكانيــات 
عــني حــورس ،ففيهــا »دود« وهــي 
الــذي طالــه  ،الفنــاء  الفنــاء  داللــة 
ــل  ــل لتعطي ــاة ب ــده احلي ــبب فق ال بس
امكانياتــه بفعــل الظــروف التي عاشــها 
ــن  ــة لك ــى ال حمال ــان يفن ــد االنس فجس
ــه إىل  ــه كلامت ــو يوج ــدة. وه ــه خمل افعال
متلــق مل حيــدده علــه اراد بــه جيلــه، 
ــوج  ــي يم ــه »وفم ــيفنى مثل ــذي س ال
بــه الصديــد« ،وهــذا يؤكــد تيقنــه مــن 
صعوبــة تغيــر الواقــع يف زمنــه بالرغــم 
اجليــل  املــه  ،فــكان  جهــوده  مــن 
يزيــح ســطر  نجــده  لــذا   ، اجلديــد 
ــا«  ــى باهلن ــذي االرض غرق ــس ه »نف
ــتها  ــه مس ــطر ليجعل ــة الس ــن بداي ع
بالبيــاض الطباعــي داللــة عــى البدايــة 
الناصعــة املتفائلــة للجيــل اجلديــد ، 
ويكمــل رســم احليــاة التــي ســتايت بعــد 
ــن  ــدة ع ــاة بعي ــا حي ــو ،اهن ــى ه ان يفن
ــا  ــكل فيه ــقاء فال ــن الش ــو م ــر ختل ال

ــلطني. ــة املتس ــن عبودي ــرر م متح
ويمكــن توضيــح داللــة االلــوان يف 
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ــايل:  ــدول الت ــال اجل ــن خ ــص م الن

اللون وداللتهالصورة

ابيض / خواء الصورة االوىل

   ابيض/ قسوة و وحشةاسود/ كمون وانغالقالصورة الثانية

 اصفر/ اعياء ومرضابيض / جيل جديدالصورة الثالثة

اخرض / تجدد وانبعاث ابيض/ ثورة وتغيريالصورة الرابعة

 رمادي /عائقاحمر / بعث و عودةالصورة الخامسة

امكانيــات ابيض / خالصالصورة السادسة /تعطيــل  ازرق 

وجيلــه الشــاعر 

خمطط يوضح االلوان املستعملة وداللتها

وتتامســك هــذه الصــور وتتشــابك فيــام 
بينهــا لتكــون حلقــات ترتابــط مشــكلة 
مكابــدة  مــدى  تبــني  كليــة  صــورة 
الشــاعر وجيلــه ، الــذي راح يتأمــل 
اخلــاص يف اجليــل اجلديــد لينــزاح 
ــد ان  ــدة بع ــن القصي ــود م ــون االس الل
ظهــر يف بدايتهــا وينفــض االبيــض مــا 
علــق فيــه مــن داللــة ســلبية يف الصــورة 

. االوىل 

**
لقــد كان اللــون بذاتــه و وعائــه اللغوي 
املأخــوذ مــن الطبيعــة ايضــا بــؤرة نــور 
ــاءت باطــن النــص وســامهت يف  اض
ــور  ــق الص ــع يف خل ــن املواض ــر م كث
مــا  صــوره  عــى  لينطبــق  املتناصــة 

ذكــره ناظــم عــودة خــال حديثــه عــن 
الصــورة يف الشــعر املعــارص ؛إذ يقول:« 
إن الـصـــورة ، يف الشــعر املعارص ، أكثر 
مــن أن حُتــى أو أن ُتســمى اصطاحيــًا 
احليــاة  تطــور  مــع  تتطــور  فهــي   ،
ــددة .  ــة متع ــادر ثقافي ــن مص ــل م وتنه
ــا مل  ــو أهن ــورة ه ــم يف الص ــيء امله فال
ــور  ــي حم ــام ه ــعرية وإن ــيلة ش ــد وس تع
توليــدي يف النــص وتشــكل هويتــه 
ــزة،  ــعريته املتمي ــه ش ــة ومتنح االبداعي
القصيــدة  طــورت  التــي  والصــورة 
ــات مســتقلة إىل نــص  مــن جمموعــة ابي
متحــٍد تتحــاور وتتعانــق مجيــع أجزائــه 
واطرافــه ،...هــي صــورة االنســان 
ومل   .  )71(  » هــذا  عرنــا  يف  واحليــاة 
ــل  ــب ،ب ــا فحس ــاص خارجي ــن التن يك
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كان هنــاك تنــاص داخــيل بــني الصــورة 
ــام  ــر ب ــع االخ ــة االوىل و يف املقط اللوني
فيهــا مــن لــون وســياقات ؛إذ حتيلنــا إىل 
نــص اخــر للشــاعر يف الديــوان ذاتــه يف 
قصيدتــه »احلــب واملــوت 1960« وهي 
قصيــدة محلــت أوجــاع الشــاعر وخيباته 
ايضــا ،وختمهــا بصــورة حتمــل االمــل 
ويمكــن القــول إهنــا الصــورة ذاهتــا اال 

ــول : ــح ،يق ــورد بالقم ــتبدال ال اس
»    أطفالنا لو تعلمني سيضحكون

 اذ يبرون احلب يف صمت القبور
 وسيصعدون اىل النجوم

 ويزرعون القمح يف أرض القمر 
وسيهبطون مع املطر 
وبعينك الزرقاء دود 

واألرض.. وحيك نفس هذي األرض 
حبى باهلناء

 فلم يعد فيها عبيد«)72(  
ــادات  ــة يف العب ــح باالهل ــط القم وارتب
القديمــة ؛إذ وصلــت مــن عبــق التاريخ 
ــح ،  ــنابل القم ــل س ــة حتم ــوش الهل نق
ــب«)73(  ــز اخلص ــح »رم ــى القم فاضح
»غرقــى«  أن  الصــورة  يف  نجــد  كــام 
حلــت حملهــا »حبــى« هنــا وغرقــى 
ــارض،  ــر ل ــة اخل ــى تغطي ــل معن حتم
بوجــود  توحــي  حبــى  أن  حــني  يف 

اخلر،لكنــه مل يظهر/يولــد بعــد.
**

ــوره  ــردان يف ص ــني م ــظ أن حس املاح
قــد اســتعان بدائــرة االبــداع ،التــي 
يســتعني هبــا علــم طاقــة املــكان و« 
ــم  ــوي‹ أو عل ــغ ش ــم ›الفون ــأيت عل ي
ــاج  ــس الع ــد أس ــكان، كأح ــة امل طاق
باأللــوان الــذي يعتــر فنــًا صينيــًا قديــاًم 
يعــود ألكثــر مــن ألفــي ســنة، ويعتمــد 
ــى  ــه ع ــياته ونظريات ــتنباط أساس يف اس
ــة  ــم بماحظ ــي هتت ــاو‹ الت ــفة ›الت فلس
األشــكال واأللــوان، وهبــا تتــم معاجلــة 
ــتويات  ــل مس ــل تعدي ــن أج ــكان م امل
الطاقــة يف مــكان معيشــتنا وعملنــا· 
يرتبــط  كعلــم  باأللــوان  والعــاج 
ــة  ــن طاق ــزء م ــوان كج ــوم األل بمفه
املــكان، ويقســم األلــوان إىل مخســة 
أساســية ويضعهــا يف دائــرة واحــدة 
ــذه  ــن ه ــداع· وم ــرة اإلب ــمى بدائ تس
ــوان أخــرى  ــق أل ــوان اخلمســة تنبث األل
األلــوان  درجــات  الختــاف  تبعــا 
األساســية وهــي اللــون األمحــر ثــم 
ــرا  ــادي واألزرق وأخ ــر والرم األصف
األخــر· هــذه األلــوان اخلمســة تعــّر 
ــط  ــة، وترتب ــارص طبيعي ــس عن ــن مخ ع
جســم  يف  مهمــة  أعضــاء  بخمســة 
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اإلنســان، كــام ترتبــط كذلــك بفصــول 
وبالوقــت  األربعــة ودورهتــا  الســنة 
يف اليــوم الواحد·«)74(وهــي االلــوان 
التــي اســتعان هبــا الشــاعر ،عــدا اللــون 
االبيــض الــذي شــاع كثــرا يف قصيدتــه 
، والــذي اســتلهمه يف قصيدتــه مــن 
ــد ،  ــاء ،ارض اجللي ــة بيض الطبيعة)غيم
ــر( ومل  ــوم ،القم ــار ،النج ــواء ،النه اض
يــرح بــه، والضــوء االبيــض املنتــر 
يف الكــون ليــس حقيقيــا، بــل هــو 
ــف  ــي تنكش ــوان الت ــن األل ــط م خلي
ــض. ــوء االبي ــل الض ــال حتلي ــن خ م
ــوان  ــه األل ــج في ــوء » تندم ــو ض )75( فه

مجيعهــا،  املرئــّي  للّطيــف  نــة  امُلكوِّ
وهــي: األمحــر، والرتقــايّل، واألصفــر، 
والنّيــيل،  واألزرق،  واألخــر، 
الّضــوء  والبنفســجي. وُيطلــق عــى 
األبيــض عــادًة اســم الّضــوء املرئــّي، أو 
ــن  الّضــوء للّتبســيط؛ وهــو الــذي ُيمكِّ
ــه،  ــياء حول ــة األش ــن رؤي ــان م اإلنس
ــوم،  ــمس، والنّج ــادره: الّش ــن مص وم
ــذا ال  ــح«)76( » ل ــواع املصابي ــض أن وبع
يذكــر يف هــذه الدائــرة كونــه جيمــع كل 
ــرة  ــون يف دائ ــكل ل ــون ل االلوان.ويك
االبــداع  داللــة لعنــر معــني· فاألمحــر 
للــرتاب،  واألصفــر  للنــار،  يرمــز 

ــامء،  ــدن، واألزرق لل ــادي للمع والرم
ف  اخلشــب،  أو  للشــجر  واألخــر 
ــارص  ــن عن ــر م ــط بعن ــون ُرب كل ل
الطبيعــة اخلمســة وُســميت الدائــرة 
ــا  ــوان و رموزه ــذه األل ــت ه ــي محل الت
بدائــرة اإلبــداع ؛ لوجــود عاقــة تربــط 
بــني كل رمــز وآخــر لتشــكل يف النهايــة 
ــجر  ــقي الش ــاء يس ــتمرة، فامل دورة مس
لينمــو ، والنــار حتتــاج الشــجر لتتقــد  ، 
ــي  ــة ،وه ــاد أو إىل ترب ــول إىل رم و يتح
للــرتاب،  املعــدن  تعطــي  بدورهــا 
ــؤدي  ــا ت ــا أو ذوباهن ــادن بصهره واملع
ــقي  ــاء ليس ــود امل ــاه ويع ــون املي إىل تك
الشــجر، و كل عنــر مــن عنــارص 
ــة  ــى طاق ــوي ع ــة حيت ــة اخلمس الطبيع
ــون  ــا بالل ــز هل ــي يرم ــار الت ــة، فالن معين
األمحــر هــي قمــة الطاقــة ،أمــا الــرتاب 
ورمــزه األصفــر فيمثــل هبــوط الطاقــة، 
وتســتمر الطاقــة يف اهلبــوط خــال هــذه 
الــدورة حتــى تصــل مرحلــة الســكون 
ــود إىل  ــم تع ــزه األزرق، ث ــاء ورم يف امل
ــجر  ــاء الش ــقي امل ــا يس ــود عندم الصع
ــة  ــو الطاق ــى وتنم ــو إىل أع ــذي ينم ال
معــه، أمــا اهلــواء العنــر الطبيعــي 
ايضــا فرتبــط بــكل العنــارص اخلمســة، 
فاملــاء حيركــه اهلــواء، والنــار تلتهــم 
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ــواء )77(. ــبب اهل ــجر بس الش
ان هــذه الــدورة يمكــن أن نجدهــا 
يف قصيــدة حســني مــردان ،فخــواء 
ــم  ــيمر بالرغ ــاء« س ــة بيض ــاة »غيم احلي
ــد«  ــلطني »ارض اجللي ــوة املتس ــن قس م
اجليــل  مــع  نابضــة  احليــاة  وتعــود 
االخــرة  الداللــة  وهــذه  اجلديــد، 
وســياق  لــون  مــن  اكثــر  محلهــا 
ــش  ــع » و«ترتع ــواء الربي ــيل اض »ستس
ــار«  ــق النه ــيعود ينزل ــور« و »س الصخ
ينزلــق  اخلــر  الضفــاف  و«فــوق 
النهــار« واقــدام الصغــار مصبوغــة بــدم 
ــوم«  ــيصعدون اىل النج ــور« و»س الزه
ــياقات  ــذه الس ــر«  كل ه و»ارض القم
وااللــوان الباعثــة لألمــل باحليــاة احلــرة 
لــن يعطلهــا »بعينيــك الزرقــاء دود« 
ــدرات  ــل لق ــه تعطي ــا ان ــا ذكرن ــو م وه
ــة  ــدات املري ــورس يف املعتق ــني ح ع
ــذي  ــد« ال ــه الصدي ــوج ب ــي يم ،و»فم
ــاعر ،  ــل الش ــاء جلي ــة الفن ــل دالل حيم
ــر؛  ــق التغي ــو طري ــد ه ــل اجلدي فاجلي
برســم  قصيدتــه  خيتــم  نجــده  لــذا 
صــورة االرض اهلانئــة بعــد أن تــرك 
ــن  ــع م ــطر التاس ــة  الس ــا يف بداي بياض
املقطــع الثــاين ، ليمثــل صفحــة جديــدة 
وبدايــة بيضــاء »فليــس يف الدنيــا عبيــد« 

ــة  ــر -قم ــط االمح ــد رب ــده ق ــذا نج ؛ل
الطاقــة- باجليــل اجلديــد ، أمــا االصفــر 
ــق  ــن خل ــه بم ــة- فربط ــوط الطاق –هب
ــن  ــرر م ــن اراد التح ــام م ــق ام العوائ
–رمــز  االزرق  ،وجــاء  املتســلطني 
الشــاعر  لربطــه  الطاقــة-  ســكون 
ــه ،فقــد ســكنت انفســهم  ــه وبجيل بذات
ــدرة  ــه الق ــل راى في ــد جي ــد ان ول بع

ــر. ــى التغي ع

النتائج:
محلــت قصيــدة حســني مــردان . 1

صــورا لونيــة تراكمــت ،لتمنح الشــاعر 
االمــل يف حتميــة التغيــر هــذه احلتميــة 
ــد  ــل اجلدي ــة يف اجلي ــا كامن ــي جعله الت
بعــد ان عجــز وجيلــه عــن خلقهــا 
بالرغــم مــن قســوة زمنهــم وحماوالهتــم 

ــتمرة. املس
ــون . 2 ــياق والل ــني الس ــوار ب كان احل

عنــرا مهــام يف تلمــس االحــاالت 
كشــف  ثــم  ،ومــن  النــص  خــارج 
ــوره  ــون يف ص ــاء الل ــام ج ــا. ك مضمره
التنــاص  خللــق  وســيلة  ليكــون 
اخلارجــي االســطوري .كــام كان جــزءا 

مــن التنــاص الداخــيل.
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لــون . 3 ريشــة   الطبيعــة  كانــت 
هبــا حســني مــردان اغلــب صــوره 
،فلــم يذكــر االلــوان رصاحــة اال يف 
ــر  ــر واالمح ــي االخ ــور وه ــة ص ثاث
واالزرق ، وقــد جــاءت متداخلــة يف 

ســياقها مــع الطبيعــة.
طاقــة . 4 بعلــم  الشــاعر  اســتعان 

املــكان ليعــدل الطاقــة يف فضــاء واقعــه، 
خصبــا  فضــاًء  جيعلهــا  ثــم  ومــن 
ــه. فربــط االمحــر  لتحقيــق احــام يقظت
باجليــل  الطاقــة  قمــة  يمثــل  الــذي 
ــل  ــذي يمث ــر ال ــط االصف ــد ،ورب اجلدي
هبــوط الطاقــة باملســاندين للمتســلطني. 
واالرزق ارتبــط بالشــاعر وذاتــه ليشــر 

اىل ســكون النفــس واطمئناهنــا.

اهلوامش:
القــارئ وســياقات النــص ،حلســن امحامة   .1
ــرب،د.ت  ــر ،املغ ــع والن ــة للتوزي ،دار الثقاف

52 /
يف  فصــول  وتفكيــكات  تأويــات   .2
شــوقي  حممــد  املعــارص،  الغــريب  الفكــر 
العــريب  الثقــايف  الزين،ط1،املركــز 

2 7 /2 0 0 2 ، ب ملغــر ا ،
يف  مقاربــات  والتأويــل  اللغــة   .3
العــريب  والتأويــل  الغربيــة  اهلرمنيوطيقــا 
نارص،ط1،منشــورات  ،عــامرة  األســامي 

6 7 /2 0 0 7 ، ئــر ا جلز ا ، ف ختا ال ا
يف  تأويليــة  قــراءة  واحلقيقــة  التأويــل   .4
العربيــة ،عــيل حرب،ط2،التنويــر  الثقافــة 

والنر،لبنــان،35/1995 للطباعــة 
فوكــو،  ،ميشــيل  املعرفــة  جينالوجيــا   .5
ــد  ــام بنعب ــلطاين وعبدالس ــد الس ــة :امح ترمج
ــر ،ط49/2،2008 ــال للن ــايل ،دار توبق الع

نفسه/51  .6
ــات  ــج اجتاه ــارص مناه ــد االديب املع النق  .7
قضايــا ،آن موريــل ، ترمجــة :إبراهيــم اوحليــان 
القومــي  ،املركــز  الزكــراوي،ط1  حممــد  و 

للرتمجــة، القاهــرة ،2008 /135
العراقــي  الشــعر  يف  الطبيعــة  جتليــات   .8
احلديــث ،أ.د.حســني عبــود محيــد اهلــايل 
،ط1،دار الفنــون واآلداب ،العــراق،2021 

189 /
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ســحر الكتــاب وفتنــة الصــورة .مــن   .9
ــازن  ــي ، د.م ــلطة املرئ ــة إىل س ــة النصي الثقاف
والنــر  للتأليــف  ،التكويــن  عرفــة،ط1 

 443/2007، ،دمشــق 
ينظــر :مجاليــات الصــورة مــن امليثولوجيــا   .10
،ط1،التنويــر  عــودة  ،ناظــم  احلداثــة  إىل 

للطباعــة والنــر ،بــروت 2013 /38
اســاليب الشــعرية املعــارصة ،صــاح   .11
فضــل ،ط1،دار اآلداب ،لبنــان،40/1995
النقد،عبدامللــك  نظريــة  يف   .12
االعــى  املجلــس  مرتــاض، 
 2 0 8 /2 0 0 6 ، ة هــر لقا ا ، فة للثقا
ــن  ــون كوي ــعر، ج ــة الش ــاء لغ 31.   ينظر:بن

املعارف،القاهــرة،55/1993 ،ط3،دار 
مجاليــات االســلوب.الصورة الفنيــة يف   .14
االدب العــريب ،د.فايــز الدايــة،ط2،دار الفكــر 

،دمشــق1996،ص37
ينظر نفسه/37  .15

مجاليــات النــص اخلفــي. بــرم التونــي.   .16
صــاح جاهــني ،حممــد كشــيك،ط1،املجلس 
ــرة،2010،ص13-12 ــى للثقافة،القاه االع
17. Color Symbolism in Literature: What 

Do Colors Mean in Literature and Poetry? , 

Jacob olesen  , 12 Color Meanings - The Pow-

er and Symbolism of Colors (Infographics) 

(color-meanings.com(  

18. Colors in Poetry: I’m Your Portrait, 

Father: A Poem,Tim Truzy https://let-

terpile-com.translate.goog/poetry/Col-

ors-in-Poetry-Im-Your-Portrait-Father-A-

poem?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_

hl=ar&_x_tr_pto=nui,op,elem,sc

اىل  املعنــى  مــن  االديب  العمــل   .19  
الشــكل مدخــل معــريف إســامي ،عبــاس 
ــق ،50/2005 ــر ،دمش ــر،ط1 ،دار الفك ام
ــوين  ــز الل ــعرية والرم ــورة الش الص  .20  
ــارودي  ــعر الب ــة لش ــة أحصائي ــة حتليلي .دراس
ــور ،دار  ــد الصب ــاح عب ــاين ،وص ــزار قب ،ون

،د.ت/24 القاهــرة  املعــارف، 
اللــون يف األعــامل الكاملــة للشــاعر   .21  
أمــل دنقــل ،جملــة املشــكاة للعلــوم اإلنســانية 
ــد  ــل، جمل ــد الدخي ــد ماج واالجتامعية،د.حمم

125/2016،  1 العــدد   3،
22. ,Kris Decker ,The fundamentals of un-

derstanding color theory

https://99designs.com/blog/tips/the-7-

step-guide-to-understanding-color-theory/

amp/#:~:text=The%20fundamentals%20

of,by%20Kris%20Decker  

32.  ينظر:حياتــه يف ســطور ،د.عــادل نصيــف 
كتــاب ضمــن كتاب:حســني مــردان االعــامل 
،مجــع  االول  ،اجلــزء  الكاملــة  الشــعرية 
وتقديم:د.عــادل كتــاب نصيــف العــزاوي 
،بغــداد،  العامــة  الثقافيــة  الشــؤون  ،دار 

7 د.ت/
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24.   االزهــار تــورق داخــل الصاعقة،حســني 
مــردان،وزارة االعــام ،العــراق،23/1972 

نفسه/ 24و25  .25
نفسه/ 188-178  .26
نفسه /205-204  .27

نفسه/106  .28
نفسه/106  .29

نفسه  .30
ــد  ــى حمم ــع ،حيي ــاب والواق ــة اخلط جدلي  .31
البيضــاء ،2012  ،الــدار  الــرق  ،افريقيــا 

60/
،حســني  االديب  النقــد  يف  مقــاالت   .32

69/ ،1955م  مردان،ط1،بغــداد 
الصورة الشعرية والرمز اللوين/31  .33

الشــعرية  االعــامل  مــردان  حســني   .34
ــف ،دار  ــاب نصي ــادل كت ــة ،ج1 ،د.ع الكامل
الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد 2009 م 

213 -212 /
كتــاب  يف  الرفيــة  الداللــة  ينظــر:   .35
وصفيــة  دراســة  جنــي  البــن  اخلصائــص 
ــة  ــزة ،جمل ــت فواق ــامل بخي ــامن س ــة ،عث حتليلي
واالجتامعيــة  االنســانية  العلــوم  دراســات 

 141/2019، ،العــدد1  ،جملــد46 
االزهار تورق داخل الصاعقة/100  .36

ينظر: نفسه/100  .37
العمــل االديب مــن املعنــى إىل الشــكل   .38

49 /
ــوم  ــحب والغي ــني الس ــرق ب ــر: الف ينظ  .39

ــا ،ناهــد عبادة،13/ســبتمر  علميًّــا ولغويًّ
2020

: https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%

D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%

AD%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9

ــد  ــيل امح ــة ،د.ع ــة املناخي ــر: اجلغرافي ينظ  .40
غانــم ، دار املســرة للنــر والتوزيــع ،عــامن-

195/2011، ،ط3  االردن 
ينظر: نفسه/ 228-229 و241  .41

ينظــر: اللــون وداللتــه يف القــران الكريــم   .42
،رســالة  املرازقــة  الرمحــن  عبــد  ،نجــاح 

38/2010، مؤتــة  جامعــة  ماجســتر، 
ينظــر: ســميوطيقيا اللــون دراســة ثقافيــة   .43
ــاالت  ــة مق ــر ،جمموع ــاس مط ــي عب ،د.ناج
القضايــا  حــول  الثالــث  الــدويل  املؤمتــر 
ــر و  ــة ،31 يناي ــم اللغ ــات وعل ــة للغ الراهن

6/ االهــواز   2019 1فرايــر 
سيميوطيقيا اللون/7  .44

اللون ودالالته يف القران الكريم/48  .45
املناخيــة  واالقاليــم  املنــاخ  ينظــر:   .46
،دار  الســامرائي  املجيــد  عبــد  ،أ.د.قــي 
ــامن  ــع ،َع ــر والتوزي ــة للن ــازوري العلمي الي

392-391/  2008،
،أ.إبراهيــم  والفيضانــات  الســيول   .47
الصقعبــي ،جملــة العلــوم والتقنيــة .الكــوارث 
الطبيعيــة ،الســنة الثامنــة، العــدد 32 ،مــارس 

27/ 1995م 
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ينظــر: اجلبــال اختــاف يف األلــوان   .48  
غنيــم الســيد  د.كارم   ، الصنعــة  يف  وثــراء 

https://islamonline.net/archive/%D8%A

7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7

%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9

%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D 

94.  ينظر: املعرفة 
https://m.marefa.org/%D8%B5%D8%AE%D

8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8

%D9%8A 

ينظر: اللغة واللون/221  .50
البرية،فيــر  واالســتجابات  االلــوان   .51
،مؤسســة  خمتــار  ،ترمجة:صفيــة  بريــن 

163/2017، يس  آي  يس  هنــداوي 
ــد  ــني عب ــة ،د.حس ــات االرضي االنزالق  .52
ــنة  ــة ،الس ــوم والتقني ــة العل ــي ،جمل اهلل العواج

ــارس 1995م/32 ــدد 32 ،م ــة ،الع الثامن
ينظر نفسه/35-34  .53

ينظر: ويكيبيديا   .54
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9

%84%D8%B5%D8%A7%D9%84 

ينظر : اللغة واللون/210  .55
ــة  ــة فني ــرآن رؤي ــوان يف الق ــر: األل 65.  ينظ
العلــوم  إدراكي جلامليــات  ومدلول.مدخــل 
موازنــة  دراســة   ” والتطبيقيــة  اإلنســانية 

العزيــز. ،د.أرشف فتحــي عبــد 

https://quran-m.com/%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9

%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-/   

ــوت  ــب وامل ــا احل ــوزي درام ــا ودم إنان  .57
ــومرية  ــختني الس ــة للنس ــرى وترمج ــراءة أخ ق
إىل  )عشــتار(  إنانــا  “نــزول  لـــ  والبابليــة 
ــري  ــد األم ــور ماج ــفل” ،الدكت ــامل األس الع

143/2020 ،ط1،الرافدين،بــروت، 
ينظر: نفسه  .58

ــد  ــارة بال ــوزه يف حض ــاء ورم ــة امل قداس  .59
ــود، ــر الس ــت بش ــن ،حكم الرافدي

 https://docplayer.net/71267748-Qds@-lm-

wrmwzh-fy-hdr@-bld-lrfdyn-hkmt-bshyr-ls-

wd.html 

عــن  دراســة  واالحــام  املــاء   .60  
اخليــال واملــادة ،غاســتون باشــلر ،ترمجــة: 
د.عــيل نجيــب إبراهيــم ،ط1،املنظمــة العربيــة 

253/  2007، ،بــروت  للرتمجــة 
ماذا يعني اللون األمحر ،إسام فتحي   .61

،  (mawdoo3.com)

62. Meaning Of Red: Color Psychology And 

Symbolism Kate Smith,   https://www.sensa-

tionalcolor.com/meaning-of-red/   

و  األنيغــون«   »زهــرة  اســطورة   .63
    /25، اجلنــويب  ،باســم  أدونيــس  جــّراح 

.2 0 2 0 / بــر كتو ا
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htm  

نفسه  .64
التنــاص النظريــة واملامرســة ،د.مصطفــى   .65
الــرق  ،افريقيــا  الســام  عبــد  بيومــي 

16/  2017، ،املغــرب 
ــة  ــا اليومي ــس يف حياتن ــم النف ــر: عل ينظ  .66
ــدة  ــاق اجلدي ــيخاين ،ط 4،دار االف ــمر ش ،س

،بــروت،1981م./139
سيميوطيقيا اللون .دراسة ثقافية/8  .67

العــريب  الشــعر  يف  االســطورة  ينظــر:   .68
ــي ،ط1 ، دار  ــامعيل النعيم ــد اس ــم ،امح القدي
الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ،2005 

178 /
الســومرية  االســاطر  :سلســلة  ينظــر   .69

329 /
تعويــذة  عــني حــورس تعالــج األمــراض   .70
ــاء 02  ــد، الثاث ــم الزاه ــى، ري ــد املوت وتعي

ــو  2019   يولي
  https://m.akhbarelyom.com/news/newdetai

ls/2875576/1/%D8%AA%D8%B9%D9%88%

D9%8A%D8%B0%D8%A9--%D8%B9%D9%

8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B1%

D8%B3--

مجاليات الصورة /162-161  .71
حسني مردان االعامل الشعرية/179  .72

االســطورة والــرتاث ،ســيد القمنــي ،ط3   .73
،املركــز املــري لبحــوث احلضــارة ،القاهــرة 

156/1999،
ــراض  ــاج األم ــكان وع ــة امل ــم طاق عل  .74
باأللــوان ،حممــد احللواجــي ،صحيفــة االحتــاد 

ــر 2006، ــني 13 فراي ،اإلثن
 https://www.alittihad.ae/article/49078/2006/

%D8%B9%D9%84%D9%85- 

(  ينظر:  .57
 The nature of light waves and analysis of 

white light ، HEBA SOFFAR   https://www.

online-sciences.com/the-waves/the-nature-

of-light-waves-and-analysis-of-white-light/     

حتليــل الضــوء االبيــض ، االء جــرار ،16   .76
أكتوبــر 2021

: https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD

%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9

%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8

%B6#.D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_.

D8.A7.D9.84.D8.B6.D9.91.D9.88.D8.A1_.

D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.A8.D9.8A.D8.B6

وعــاج  املــكان  طاقــة  77.ينظر:علــم 
باأللــوان.   األمــراض 
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املصادر واملراجع:
القران الكريم.

ــني  ــل الصاعقة،حس ــورق داخ ــار ت 1.   االزه
ــراق،1972 ــام ،الع ــردان،وزارة االع م

،صــاح  املعــارصة  الشــعرية  اســاليب   .2
،لبنــان،1995 اآلداب  ،ط1،دار  فضــل 

و  األنيغــون«   »زهــرة  اســطورة   .3
/25، اجلنــويب  ،باســم  أدونيــس  جــّراح 

  2 0 2 0 / بــر كتو ا
https://akhbarelsyaha.com/2020/10/60920.

htm  

القديــم  العــريب  الشــعر  يف  االســطورة   .4
،امحــد اســامعيل النعيمــي ،ط1 ، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة ، بغــداد ،2005 /178
ــي ،ط3  ــيد القمن ــرتاث ،س ــطورة وال 5. االس
،املركــز املــري لبحــوث احلضــارة ،القاهــرة 

،1999م.
ــول. ــة ومدل ــة فني ــرآن رؤي ــوان يف الق 6. األل
ــانية  ــوم اإلنس ــات العل ــل إدراكي جلاملي مدخ
والتطبيقيــة ” دراســة موازنــة ،د.أرشف فتحــي 

عبــد العزيــز
https://quran-m.com/%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9

%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-/

فيــر  البريــة  واالســتجابات  7.االلــوان 
،مؤسســة  خمتــار  ،ترمجة:صفيــة  بريــن 

2017، يس  آي  يس  هنــداوي 

8. االنزالقــات االرضيــة ،د.حســني عبــد 
ــنة  ــة ،الس ــوم والتقني ــة العل ــي ،جمل اهلل العواج

الثامنــة ،العــدد 32 ،مــارس 1995م
9.  بنــاء لغــة الشــعر، جــون كويــن ،ط3، دار 

ــرة،1993م. املعارف،القاه
التأويــل واحلقيقــة قــراءة تأويليــة يف   .10
العربيــة ،عــيل حرب،ط2،التنويــر  الثقافــة 

1995 للطباعةوالنر،لبنــان،
تأويــات وتفكيــكات فصــول يف الفكــر   .11
ــن،ط1،  ــوقي الزي ــد ش ــارص، حمم ــريب املع الغ

ــرب،2002م. ــريب ،املغ ــايف الع ــز الثق املرك
جتليــات الطبيعــة يف الشــعر العراقــي   .12
احلديــث ،أ.د.حســني عبــود محيــد اهلــايل 
،ط1،دار الفنــون واآلداب ،العــراق،2021 م.
 ، االبيــض  الضــوء  حتليــل   .13
2021 أكتوبــر   16  ، جــرار   االء 

:
 https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD

%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9

%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8

%B6#.D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_.

D8.A7.D9.84.D8.B6.D9.91.D9.88.D8.A1_.

D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.A8.D9.8A.D8.B6

تعالــج  حــورس  عــني  تعويــذة    .14
الزاهــد،  املوتــى، ريــم  األمــراض وتعيــد 

 2019 يوليــو    02 الثاثــاء 
   https://m.akhbarelyom.com/news/newdeta
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 ، واملامرســة  النظريــة  التنــاص   .15
د.مصطفــى بيومــي عبــد الســام ،افريقيــا 

م.  2017، ،املغــرب  الــرق 
ــد  ــى حمم ــع ،حيي ــاب والواق ــة اخلط 16. جدلي
ــاء ،2012 م. ــدار البيض ــرق ،ال ــا ال ، افريقي
17. مجاليــات االســلوب. الصــورة الفنيــة 
يف االدب العــريب ،د.فايــز الدايــة ،ط2، دار 

الفكــر ، دمشــق1996م.
ــا إىل  ــن امليثولوجي ــورة م ــات الص 18. مجالي
احلداثــة ،ناظــم عــودة ،ط1،التنويــر للطباعــة 

ــروت 2013م.  ــر ،ب والن
19. مجاليــات النــص اخلفــي. بــرم التونــي. 
صــاح جاهــني ،حممــد كشــيك،ط1،املجلس 

االعــى للثقافة،القاهــرة،2010م.
فوكــو،  ،ميشــيل  املعرفــة  جينالوجيــا   .20
ــد  ــام بنعب ــلطاين وعبدالس ــد الس ــة :امح ترمج
ــر ،ط2،  2008 م . ــال للن ــايل ،دار توبق الع
الشــعرية  االعــامل  مــردان  حســني   .21
ــف ،دار  ــاب نصي ــادل كت ــة ،ج1 ،د.ع الكامل
الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد 2009 م 
ــص  ــاب اخلصائ ــة يف كت ــة الرفي 22.  الدالل
ــامن  ــة ،عث ــة حتليلي ــة وصفي ــي دراس ــن جن الب
ســامل بخيــت فواقــزة ،جملــة دراســات العلــوم 
ــدد1  ــد46 ،الع ــة ،جمل ــانية واالجتامعي االنس

،2019م. 
23. ســحر الكتــاب وفتنــة الصــورة .مــن 
ــازن  ــي ، د.م ــلطة املرئ ــة إىل س ــة النصي الثقاف
والنــر  للتأليــف  ،التكويــن  عرفــة،ط1 

،2007م. ،دمشــق 
24. سلســلة االســاطر الســومرية ، رينيــه 
البــارت واخــرون ،ترمجــة مفيــد عرنــوف 
،ط2 ،دار عــاء الديــن ،دمشــق ،2006م. 
ثقافيــة  دراســة  اللــون  ســميوطيقيا   .25
ــاالت  ــة مق ــر ،جمموع ــاس مط ــي عب ،د.ناج
القضايــا  حــول  الثالــث  الــدويل  املؤمتــر 
الراهنــة للغــات وعلــم اللغــة ، االهــواز ،31 

 2019 1فرايــر  و  ينايــر 
اللــوين  والرمــز  الشــعرية  الصــورة   .26
ــارودي  ــعر الب ــة لش ــة أحصائي ــة حتليلي .دراس
ــور ،دار  ــد الصب ــاح عب ــاين ،وص ــزار قب ،ون

،د.ت القاهــرة  املعــارف، 
اليوميــة  حياتنــا  يف  النفــس  علــم   .27
ــدة  ــاق اجلدي ــيخاين ،ط 4،دار االف ــمر ش ،س

1981م. ،بــروت،
ــراض  ــاج األم ــكان وع ــة امل ــم طاق عل  .28
باأللــوان ،حممــد احللواجــي ،صحيفــة االحتــاد 

ــر 2006، ــني 13 فراي ،اإلثن
 https://www.alittihad.ae/article/49078/2006/

%D8%B9%D9%84%D9%85-

ــكل  ــى اىل الش ــن املعن ــل االديب م العم  .29
ــر،ط1  ــاس ام ــامي ،عب ــريف إس ــل مع مدخ

2005، ،دارالفكر،دمشــق 



110

اللون وتأويل الصورة االدبية  قصيدة »االرض واملوت« إمنوذجا

2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

ــا  ــوم علميًّ ــحب والغي ــني الس ــرق ب الف  .30
ــبتمر 2020 : ــد عبادة،13/س ــا ،ناه ولغويًّ
 https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%

D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%

AD%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9

ــاض،  ــك مرت ــد، عبداملل ــة النق يف نظري  .31
للثقافة،القاهــرة،2006 االعــى  املجلــس 

،حلســن  النــص  وســياقات  القــارئ   .32
والنــر  للتوزيــع  الثقافــة  ،دار  امحامــة 

. ،املغــرب،د.ت 
يف  مقاربــات  والتأويــل  اللغــة   .33
العــريب  والتأويــل  الغربيــة  اهلرمنيوطيقــا 
األســامي ،عــامرة نــارص،ط1 منشــورات 

2 0 0 7 ، ئــر ا جلز ا ، ف ختا ال ا
اللــون يف األعــامل الكاملــة للشــاعر   .34
أمــل دنقــل ،جملــة املشــكاة للعلــوم اإلنســانية 
ــد  ــل، جمل ــد الدخي ــد ماج واالجتامعية،د.حمم

،3 العــدد 1 ،2016
ــال  ــن اخلي ــة ع ــام دراس ــاء واالح امل  .35
واملــادة ،غاســتون باشــلر ،ترمجــة: د.عــيل 
العربيــة  ،ط1،املنظمــة  إبراهيــم  نجيــب 

 2007، ،بــروت  للرتمجــة 
مــاذا يعنــي اللــون األمحــر ،إســام   .36

 ، فتحــي 
 (mawdoo3.com)

املعرفة   .37
https://m.marefa.org/%D8%B5%D8%AE%D

8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8

%D9%8A 

،حســني  االديب  النقــد  يف  مقــاالت   .38
،1955م  بغــداد  مــردان،ط1، 

النقــد االديب املعــارص مناهــج اجتاهــات   .39
قضايــا ،آن موريــل ، ترمجــة :إبراهيــم اوحليــان 
القومــي  ،املركــز  الزكــراوي،ط1  حممــد  و 

ــرة ،2008  ــة، القاه للرتمج
ويكيبيديا   .40

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9

%84%D8%B5%D8%A7%D9%84

املصادر االجنبية:
1. ,Kris Decker ,The fundamentals of under-

standing color theory

.2  :The nature of light waves and analysis of 

white light  ،HEBA SOFFAR   https//:www.
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أنسنة املكان / دراسة يف شعر منى كريم
جمموعة )غياب بأصابع مبتورة ( اختيارا«

م .د. هيثم كاظم صالح 

جامعة البرصة  - كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

املقدمة :  
والصــاة  العاملــني  رب  هلل  احلمــد 
وســلم  وآلــه  نبيــه  عــى  والســام 
هــذه  تســعى  بعــد  أمــا  تســلميًا، 
املــكان  عــن  الكشــف  إىل  الدراســة 
ــص  ــة يف النّ أوالً ، بوصفــه ثيمــة مركزي
ــًا يف  اإلبداعــي وحمــورًا راكــزًا ، ومعرفي

  . النصــوص  تلــك 
وتنحــاز دراســتنا للكشــف عــن البعــد 
الشــعرية  النّصــوص  يف  األنســني 
املنتقــاة ، ومصطلحنــا هــذا - البعــد 
يف  األنســنة  بــه  نعنــي   – األنســني 
االصطــاح احلديــث، ممـّـا يكشــف عــن 
أمهيــة املــكان ، بوصفــه قــارا« معرفيــا« 
ــه ، وليــس  ــة في ــص ، وشــفرة دال يف النّ

ــداث ،  ــوى لألح ــاء ، أو حمت ــرد وع جم
فيخاطــب الــذات اإلنســانية ويمســها .  
التداخــل  لنــا  جيســد  هــذا  واحلــال 
املوجــود   / )الــذات  بــني  املعــريف 
اإلنســاين ،  واملــكان / املوجــود املكاين( 
االندمــاج  حــد  األوارص  فتتواشــج 
ــام .  ــل بينه ــور املتداخ ــكل فالظه والتش
)منــى  الشــاعرة  نصــوص  وكانــت 
ــع  ــاب بأصاب ــا )غي ــم ( بمجموعته كري
مبتــورة ( هــي حيــز الدراســة والبحــث 
ــني :  ــى مبحث ــة ع ــت الدراس ، وتوزع
ــكان  ــى )امل ــث األول ع ــتمل املبح اش
ــد  ــاين فق ــث الث ــا املبح ــوف ( ، أم املأل
املعــادي ( ، وقــد  املــكان  تضمــن ) 
تقدمهــام مهــاد نظــري ، ويف هنايتهــام 
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ــة .   ــج الدراس ــا نتائ ــا فيه ــة خلصن خامت
مهاد نظري : 

الشــعري  اإلبداعــي  املنجــز  يتبنــى 
مســألة   ، نصوصــه  خــال  مــن   ،
الكشــف عــن العاقــة التــي تربــط 
ــه ،  ــط ب ــه املحي ــري بكون ــرد الب الف
وقــد ارتبــط الفــرد منــذ األزل بمحيطــه 
اخلارجــي ، وشــّكل الفضــاء بــام يمثلــه 
مــن ُبعــدي ) الزمــان واملــكان( تصــوره 
ــد  ــذا نج ــا ، ل ــه معه ــاة ، وتعامل للحي
ــص  ــن يف النّ ــن حارضي ــن البعدي هذي
يف  والســيام   ، البــري  اإلبداعــي 
النّصــوص الشــعرية، ومــا هيمنــا يف 
ــد  ــف البع ــة توظي ــة آلي ــذه  الدراس ه
املــكاين ، وأنســنته يف نــص الشــاعرة 

ــم (. ــى كري )من
يف البــدء كان املــكان ، وكانــت معــه 
البدايــات املعرفيــة للــذات البريــة ، يف 
ســرها الكــوين ، فتجــى املــكان بوصفه  
ــزة  ــة  راك ــرورة  ، وحقيق ــؤرة  أو ص ب
ومؤثــرة  يف الــذات البريــة ، باملفهــوم 
ــاين،  ــامء اإلنس ــة أو االنت ــق للهوي العمي
النّــص  يف  حلضــوره  أســس  ممّــا 
 ، اإلبداعــي بشــكل واضــح وكبــر 
ومــن َثــم َّ حدثــت القفــزة املعرفيــة  
جتــاه املــكان يف الفكــر احلديــث ، إذ تــم 

ــل  ــانًا ، حيم ــه إنس ــه بوصف ــل مع التعام
الصفــات اإلنســانية ، وجتســد ذلــك 
والشــعرية  اإلبداعيــة  النصــوص  يف 
ــكان  ــرورة امل ــت ص ــذا جتل ــا ، وهب منه
بوصفهــا فاعلــة يف األحــداث ، ومؤثــرة 

يف الشــخوص . 
ــع  ــة م ــكل عاق ــكان يش ــذا كان امل وهب
ــة األوىل،  ــة  الرمحي ــبه بالعاق ــرد أش الف
ــا«  ــه اقرتان ــع مكان ــوده م ــرتن وج فاق
وقــد   ، ذاكرتــه  وشــّكل  مصريــًا، 
حّفــزت هــذه العاقــة يف الفــرد ُبعديــن 
مهــا: )البعد الفــردي ، والبعــد اجلمعي( 
كان الفــرد يف األول متحــررا« مــن وطأة 
)اآلخــر( وملتصقــًا بعزلتــه ، ويف الثــاين 
كان الفــرد فيــه مشــحونًا بطاقــة حلميــة 
، أسســها املطلــق املــكاين ، ويف الُبعديــن 
كان املــكان احلــارض األقــوى ، والراكــز 
ل للفكــرة العصّيــة  يف الذاكــرة ، وامُلشــكِّ
التــي ال تبيــح مفاهيمهــا إالّ ملــن صّرتــه 
جزءا«منهــا ، ومتداخــا« فيهــا، لتكــون 
ــة  ــذات البري ــني ال ــة ب ــك العاق بذل
لتحقيــق  تســعى  عاقــة  واملــكان 
االحتــاد املطلــق بينهــام، مــع ســعي 
متواصــل لــكل منهــام لتحقيــق وجــوده 
باآلخــر ، وصــوالً إىل أنســنة البعــد 
املــكاين)1( الــذي نحــن بصــدد الكشــف 
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عنــه يف تتبعنــا للنصــوص الشــعرية 
حيــز الدراســة ، فقــد وظفــت شــاعرتنا 
املفــردات الشــعرية لتكشــف عــن هــذا 
التداخــل والتواشــج ، وعــن عاقــة 
متذبذبــة  أو  حمصــورة  غــر   ، ممتــدة 
ــة  ــت عاق ــه ، كان ــرد ومكان ــني الف ب
وجــود وانتــامء ثــم أنســنة وتداخــل 
بينهــام، هــي عاقــة تآلــف روحــي بــني 
ــك  ــد ذل ــأ بع ــكان ( لتنش ــذات وامل )ال
ــة  ــر املتبادل ــر والتأث ــن التأث ــات م عاق

ــام .   بينه
ــذ  ــأت من ــه نش ــرد بمكان ــة الف إنَّ عاق
القــدم ، وتشــّكلت بينهــام عاقــة ظرف  
ومظــروف لكــن بشــكل حمايــد ، والفرد 
ليشــعر باســتقراره كلــام كان املــكان 

ــتقرا«،وبالعكس    ــه مس ــي إلي املنتم
فمنشــأه   ، مضطربــا«  مكانــه  كان  إذا 
األول يؤثــر بالســلب أو باإلجيــاب فيــه، 
ومــا عــاد املــكان جمــرد وعــاء لألحداث 
، بــل جتــاوز ذلــك ليكــون مؤثــرا« 
ــري  ــود الب ــام« يف املوج ــا« مه وفاع
ــد اجلمــود  ، وقــد حتــرر املــكان مــن قي
ســعيا« للوجــود فاحلركــة ، وأصبــح 
يمتلــك لغــة تفامهيــة ، وحواريــة دائمــة 
بينــه وبــني الــذات ، ممـّـا جعلــه يتحكــم 
ــامء ،  ــة واالنت ــة واهلوي ــرة البري بالذاك

ــدى  ــا ل ــكان اليوتوبي ل امل ــكَّ ــد ش ولق
ــن  ــا« م ــه نمط ــري ،بوصف ــرد الب الف
األنــامط الثقافيــة األوىل ، هويــة الــذات 
حيملهــا  التــي  الــدالالت  ضمــن   ،
املــكان، إذ يؤثــر بثقلــه املــادي أو املجرد 
يف تشــّكل الذاكــرة البريــة ، وصــوال« 
إىل الاوعــي اجلمعــي ، وكانــت اللغــة  
أداة الوصــل يف كل ذلــك ، مــع التعويــل 
ــة يف  ــعورية اخلّاق ــات الش ــى الطاق ع
داخــل املبــدع الــذي أنســن املــكان 
املوجــودات  لتنويــر  منــه  حماولــة  يف 
اخلارجيــة وتداخلهــا مــع وجــوده ، 
فاألنســنة حماولــة مــن حمــاوالت التنويــر 
للفكــر البــري ، ورســالة مــن رســائل 
ــاًم  ــداع ملتح ــون اإلب ــعر يف أن يك الش

ــانية )2(.   ــالة اإلنس ــس الرس بح
وِمــن َثــمَّ تكــون مــا أطلقنــا عليــه 
ــكان ( يف  ــني للم ــد األنس ــوان )البع عن
ــه  ــَح علي ــا اصُطِل ــة وم ــا اخلاص رؤيتن
ــكان  ــون امل ــد ، ليك ــنة( يف النق بـ)األنس
يف النّــص ، ومعــه الــدالالت اإلنســانية 
متداخلــة ومتواشــجة بفعــل الرؤيــة 
ــي / ــود اخلارج ــذاك املوج ــدة ل اجلدي
ــف  ــنحاول الكش ــا س ــذا م ــكان ، ه امل
ــتنا  ــة يف دراس ــات اآلتي ــه يف الصفح عن
ــادي (  ــوف واملع ــكان: )املأل ــي امل لنوع
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ــم ( .    ــى كري ــاعرة )من ــوص الش يف نص
املبحث األول : املكان املألوف

 ، اإلبداعيــة  النصــوص  تســتدعي 
بوصفهــا منتجــًا ثقافيــًا ومعرفيــًا كثــرًا 
مــن املرمــوزات الدالليــة ، والشــفرات، 
لتقــوم النّصــوص بعمليــة إعــادة إنتــاج 
الواقــع عــى أســس ثقافيــة قــد ختالــف 
لتخلــق   ، نفســه  املفــروض  الواقــع 
ــو  ــا ه ــة« مل ــة« خمالف ــواملَ ثاني ــك ع بذل
ــن  ــف ع ــذا يكش ــال ه ــرَتض، واحل ُمف
ــع  ــة م ــفرات الداللي ــك الش تداخــل تل
النــص الثقــايف اإلبداعــي  إلنتــاج املعنى 
املختلــف وامُلغيَّــب، وتأطــره بإطــار 
معــريف مقبــول ، وناجــح ، وبــني قبــول 
ــائد  ــى الس ــض املعن ــج ورف ــى املنت املعن
اإلبداعيــة  النصــوص  تســتدعي   ،
الشــعري  الفضــاء  ثيمــة  الشــعرية 
آخــر،  وترفــض   ، ملعنــى  لتؤســس 
وحيــر املــكان  يف تلــك النّصــوص 
معرفيــة«  ثيمــة  بوصفــه  اإلبداعيــة 
 ، للــدالالت  ومولــدا«  ومنتجــا«، 
والســيام  اإلبداعيــة،  النّصــوص  إّن  
ــة منهــا قــد عملــت عــى تأطــر  احلديث
فــكان  اإلنســاين،  باإلطــار  األمكنــة 
ــي  ــص اإلبداع ــارضا« يف النّ ــكان ح امل
وُمؤّطــرا« باإلطــار اإلنســاين، وبنوعيــه 

: )املألــوف ، واملعــادي( . 
ــص  ــى ن ــق ع ــًا ينطب ــاه آنف ــا ذكرن وم
موضــوع   ) كريــم  )منــى  الشــاعرة 
يف  املــكان  حــر  فقــد   ، دراســتنا 
نصهــا حضــورًا واســعًا وجــاء ُمؤطــرًا 
ــكان  ــنت امل ــد أنس ــاين ، لق ــار إنس بإط
ــر  ــا حي ــكان يف نصه ــعرها ، وامل يف ش
ــا ،  ــًة يف نصوصه ــًة مركزي ــه ثيم بوصف

وليــس هامشــيًا . 
النّصــوص  يف  فاملــكان  َثــمَّ  وِمــن 
ــه  ــتدَعى بوصف ــة ُيس ــة احلديث اإلبداعي
شــخصيا«  تعالقــا«  يتعالــق  فضــاء« 
ــك  ــج بذل ــة ، لينت ــذات البري ــع ال م
ــًا،  ــًا ، مفتوح ــًا ، وداالً رمزي فضاًءمعرفي
 ، بإطــار  حمــدود  ، وال  منغلــق  غــر 
ــل ،  ــع املتخي ــي م ــه الواقع ــج ب ليتواش
واالغــرتايب مــع الوجــودي ،إنــه املــكان 

الداللــة والثيمــة والرمــز)3( .  
ــكان  ــد امل ــنقف عن ــث س ــذا املبح يف ه
املألــوف يف نصــوص الشــاعرة ، ونبــني 
ــن  ــني م ــد األنس ــاء البع ــن إضف مواط
ــد  ــكان ، لتجس ــذا امل ــى ه ــاعرة ع الش
مواطــن احلــزن أو الضيــاع يف ذلــك 
ــن ،  ــة / الوط ــة الضائع ــكان / اجلن امل
ــكان  ــا م ــى )ال ــا معن ــد يف نصه فتجس

ــن ( .    ــا وط // ال
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ــا يف  ــا« قوهل ــا مث ــن نصوصه ــذ م نأخ
ــًا ()4( :    ــوت يومي ــدن مت ــا ) م قصيدهت

عميقة هي الطرقات
بعد أن انتهكها الليل

والسكارى ...
لن أطوي هذه اخلرائط

فهذا سيؤذي أنف وطني
مما جيعله يسلب نقود الشعب

كي يقيم عملية جتميلية
...

كثر من املدن متوت يوميا«
وأنا مت حينام قرر سومر

التنازل عن عرشه

الشــعري  النّــص  هــذا  يف  تتجســد 
املعــامل اإلنســانية ، مــع إضافــة الوجــود 
البــري عــى ذلــك املــكان ، لقــد 
بخلقــه  اإلنســاين  الوجــود  تداخــل 
 ) الوطــن   / املألــوف  )املــكان  مــع 
يف النّــص الشــعري ، فجــاء )املــكان 
اإلنســان  هيئــة  حيمــل  الوطــن(   /
أنفــا« ، ويقيــم  ،  فيملــك  وصفاتــه 
عمليــة جتميليــة لذلــك األنــف ، داللــة 
خلــل وتشــّوه بــه ، وقــد يقــوم بعمليــة 
ــئ  ــل املخط ــه مث ــود مثل ــلب للنق الس
هــذه  لتقــارب  ننظــر   ، البــر  مــن 

املعــاين مــع املفــردات الشــعرية الــواردة 
  / أنــف   (  : قوهلــا  فمثــا  نصهــا  يف 
ــود  ــلب نق ــة / يس ــة جتميلي ــم عملي يقي
الشــعب // وطنــي ( نجــد أن الوطــن 
محــل صفــات الكائــن البــري وهيأتــه 
ــه  ــص ووضحت ــه يف الن ــار إلي ــام مش مثل
املفــردات الشــعرية، وهبــذا نحصــل 
عــى )املــكان / اإلنســان( يف النّــص 
ــش  امُلهمَّ الشــعري ، وليــس املــكان 
كل  للمــكان  اليوتوبيــا،  احللــم/  أو 
احلضــور يف النّــص ، يف حماولــة مــن 
ــان ،  ــكان باإلنس ــزال امل ــاعرة الخت الش
ــه  ــان وهيأت ــات اإلنس ــاء صف ــع إضف م
انتقالــة  يف  املــكان،  عــى  اخلارجيــة 
صنعتهــا الشــاعرة حُمّولــة » )املــكان 
املألــوف / الوطــن ( إىل كائــن بــري ، 
ثــم عملــت عــى إيصــال رســالة تشــّوه 
املــكان،   / البــري  الكائــن  ذلــك 
ــكان  ــن / امل ــل ، وإاّل فالوط ــل فاع بفع
ــل  ــوال فع ــّوها« ل ــس ُمش ــة، لي / اجلن
حكامــه وتشــوهيهم لــه يف الواقــع ، 
رســالة الشــاعرة تكمــن يف     حتــول  
ــكان  ــن ، إىل م ــوف / الوط ــكان املأل امل
حــكام  مــن  أفــراده  بفعــل  معــاد 
ــت  ــك علم ــل   كل ذل ــني ، وقب وخمطئ
الشــاعرة عــى أنســنة ذلــك املــكان 
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لتقــرتب برســالتها مــن القــارئ الفطن. 
ــس  ــان يتنف ــو إنس ــا ه ــكان يف نصه امل
ــدية  ــه اجلس ــل عاهت ــاين بفع ــه يع لكن
ــالة  ــون رس ــد تك ــه، فق ــرة يف أنف الظاه
ــن  ــزء م ــم ج ــاب بأه ــا مص أن وطنه
أجزائــه ) األنــف ( ، أو رســالة / داللــة 
ــعرية  ــل الش ــا اجلم ــي هب ــرى توح أخ
ــص أنَّ حكامــه يســلبون  ــواردة يف النّ ال
ــة  ــم التجميلي ــعبهم لعملياهت ــوت ش ق
ــم اليملكــون أيــة  / الرتقيعيــة ، ألهنَّ
ــعبهم ،  ــوت ش ــلبهم لق ــانية يف س إنس
وإن حاولــوا عمــل كثــر مــن تلــك 
ــا  ــيبقون ب ــة ، س ــات التجميلي العملي
وجــود إنســاين ، أو مجــال روحــي ، لقــد 
هتكــوا أرسار الوطــن ، وشــّوهوا معــامل 
اإلنســانية فيــه ، هــم ســكارى بــا 
وعــي ، بــل  حيتملــون اإلجــرام معنــى 
ألفعاهلــم ، ) عميقــة هــي الطرقــات 
// انتهكهــا الليــل / الســكارى ( . 
ــوف  ــكان املأل ــن / امل ــات  الوط فطرق
، مــا عــادت طرقــات مألوفــة ، بــل 
ُمشــّوهة وخميفــة بعدمــا انتهكهــا األفراد 
/ احلــكام ، وغيــاب القانــون ، وتوّحش 
فيهــا الفــرد جــراء الظلــم وغيــاب 
احلقــوق ،  يف حتــول للــذات البريــة إىل 
الــذات امُلنتهَكــة واملخيفــة بفعــل أفعــال 

ويســلبون   ، الوطــن  حيكمــون  َمــن 
ــمَّ فالطرقــات /  ــن َث ــه ، وِم قــوت عيال
املــكان / الوطــن  ، أصبحــت معــادال« 
ــا  ــك حرمته ــان ُتنتَه ــا« لإلنس موضوعي
مثلــام اإلنســان يف وطــن الشــاعرة – 
ــه مفــردة  العــراق – هــذا مــا دلــت علي
)انتهكهــا ( الــواردة يف النّص الشــعري.  
كان املــكان يف نصهــا جيســد أبعــادا« 
واقعيــة » تغــور يف الــروح اإلنســانية 
العميقــة، وحيمــل ذاكــرة الفــرد البري 
ــة  ــن احلقيق ــذات م ــل ال ــرة« تنق ، وذاك
ــا  ــع، وهن ــا وراء الواق ــة إىل م املوضوعي
تــرز هويــة املــكان بوصفــه واقعــا« 
حركيــا« جيســد حركــة الفــرد منــه وإليه 
، حركــة معاكســة مرتبطــة هبويــة الفــرد 
ومكانــه ، فــكان املــكان مــدارا« للهويــة 
، ومبعثــا« لداللتهــا ورمزهــا ، ومآزقهــا 
ــح  ــاعرة أصب ــص الش ــكان يف ن )5( . امل

ــة  ــذات البري ــا« لل ــادال« موضوعي مع
متــوت بموتــه أو حتيــا بحياتــه )كثــر من 
ــت(   ــا م ــا //  وأن ــوت يومي ــدن مت امل
ــذات ،  ــوت ال ــي م ــكان يعن ــوت امل فم
وحريتــه وعيشــه يعنــي حيــاة« وحريــة« 

هلــا .  
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ويف قصيدهتــا األخــرى )نزيــف الكونية 
( )6( تتجســد معــامل األنســنة ، إذ تقول:  

الوطن يستحم بدماء الفقراء
...

األرض تتحجب باملطر
...

الوطن يلد ظلام« مستأجرا«

 / املألــوف  )املــكان  معــامل  تتجســد 
النــص  يف   ) اإلنســان   // الوطــن 
الشــعري بداللــة املفــردة )يســتحم( 
املفارقــة  لكــن   . النّــص  يف  الــواردة 
ــراء  ــاء الفق ــذ  دم ــه يتخ ــن يف كون تكم
ــت  ــذي حاول ــام ال ــه ، ف ــتحم ب ــاًء يس م
الشــاعرة إيصالــه للمتلقــي ؟ مــن هــذه 
الداللــة  املخيفــة  الشــعرية  اجلملــة 
بدمــاء  يســتحم  )الوطــن  والرتميــز 
ــاه  الفقــراء ( أرادت الشــاعرة لفــت انتب
ــة  ــم ضحي ــراء ه ــي ، إىل أنَّ الفق املتلق
ــن  ــى وط ــن ع ــم املهيم ــور أو الظل اجل
الشــاعرة ، دمــاء الفقــراء هي أشــبه بنهر 
جيــري وُيســتَحمُّ بــه ، إشــارة لكثرهتــا ، 
وإحيــاء باســتمرارها مــن جــراء احلروب 
والفتــن والظلــم ، لقد وظفت الشــاعرة 
ــن  ــل م ــا يف الفع ــتحم ( مل ــل )يس الفع

ــه  ــتمرار ، أضفت ــة واس ــة وديموم حرك
 ، الوطــن    / املألــوف  املــكان  عــى 
لتقــرب للذهــن أمهيــة املــكان / الوطن، 
مــن زاويــة إضفــاء صفــات البــر 
ــرى  ــة أخ ــن زاوي ــه ، وم ــم علي وفعله
ــا«  ــون دلي ــراء لتك ــاء الفق ــاءت دم ج
ــه ، إذ  ــان في ــية اإلنس ــك قدس ــى هت ع
جتــري دمــاء الفقــراء فيــه مثــل األهنــار 
ــي ُيســتَحمُّ هبــا، وتؤنســن الشــاعرة  الت
املــكان املألــوف / الوطــن  مــرة أخــرى 
ــد  ــن // يل ــا ) الوط ــا ، يف قوهل يف نصه
...( فالفعــل ) يلــد ( الــذي وظفتــه 
فعــل  إىل  يشــر  نصهــا  يف  الشــاعرة 
الفعــل عــى  مــع داللــة   ، األنســنة 
ــن  ــوالدة ، لك ــتمرار يف ال ــة واس حركي
الشــاعرة عملــت مــرة أخــرى عــى 
ــرس  ــع ك ــة ، م ــة املفارق ــف رمزي توظي
ــك  ــي ، وذل ــدى امللتق ــي ل ــق التلق أف
بقوهلــا )يلــد // ظلــاًم ( فــوالدة الوطــن 
ال تبــر بحركيــة الــوالدة واحليــاة ، بــل 
ــا  ــاع عليه ــوت والضي ــرة امل ــن فك هتيم
بوالدهتــا للظلــم ، لتوحــي للقــارئ 
ــن إىل  ــوف / الوط ــكان املأل ــول امل بتح
مــكان معــاد ، فيــه الظلــم بديــا« عــن 
احلقــوق ، والقمــع بديــًاَ عــن احلريــة ، 
وُتنتَهــك فيــه قدســية الفــرد ، وتتجســد 
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ــاع .  ــزن والضي ــح احل ــه مام في
 ) األرض   / املألــوف  )املــكان  وورد 
ــنًا يف نــص الشــاعرة  ، إذ األرض  ًمؤنَس
تتحجــب باملطــر ، فالفعــل )تتحجــب ( 
خيتــص بالبــر وُيطَلــق عى هيئــة برية 
ــات ،  ــد   وديان ــوام ،ومعتق ــة بأق خمتص
فيــه النســاء تتحجــب ، لكــن الشــاعرة 
اســتدعت هــذا الفعــل  ليكــون فاعــا« 
يف نصهــا ،  ودليــًا عــى أنســنة املــكان 
) األرض / املــكان // التحجــب // 
اإلنســان ( ، توظيفــات شــعرية تكشــف 
ــرد  ــة الف ــع هوي ــكان م ــل امل ــن تداخ ع
ووجــوده الكــوين ، مــع انزيــاح شــعري 
جتــى بأفعــال بريــة تكشــف عــن 

ــام .   ــل بينه ــك التداخ ــق ذل عم

 ) حــزن  مــن  قلــب   ( قصيــدة  ويف 
األنســني  البعــد  للقــارئ  يتجــى   )7(

ــاول  ــص حت ــذا الن ــي ه ــكان ، فف للم
توظــف  أن   ، ســبق  مثلــام  الشــاعرة 
عــى  وأبعادهــا  األنســنة  دالالت 
املــكان املألــوف ، مــع ثريــا نصهــا التــي 
تكشــف مــن البدايــة عــن جتّســد حــزن 
ــول  ــري، تق ــب الب ــاب القل ــنّي ينت ُمع

ــا :  فيه

األرض تلبس قميصها
املصنوع من العتمة البيضاء

انحناًء حلبيبتها اجلديدة أمريكا
متجاهلة هدايا الفقراء

يشــتغل هــذا النّــص الشــعري عــى 
 ، كثــرة  ومرمــوزات   ، مدلــوالت 
ــة  ــردات ، أو اجلمل ــا املف ــف عنه تكش
الشــعرية التــي وظفتهــا الشــاعرة لتنزاح 
الشــعرية  للمفــردة  املألــوف  بالبعــد 
ــد  ــه البع ــر في ــد آخ ــة ، إىل بع أو اجلمل
ــردة  ــاءت املف ــكان ، فج ــني للم األنس
)األرض / املــكان املألــوف (  بوصفهــا 
بــؤرة مركزيــة يف اجلملــة الشــعرية ، مــع 
املألــوف،  البــري  متثيلهــا للمــكان 
إنَّ ) األرض / املــكان املألــوف ( قــد 
ــن  ــعري إىل كائ ــص الش ــت يف النّ حتول
بــري بداللــة املفــردات الــواردة يف 
النّــص )تلبــس / انحنــاًء / حبيبتهــا 
 َ ومــن   .)... هدايــا   / متجاهلــة   /
ــد  ــص ليجس ــكان يف النّ ــاء امل ــم َّ ج َث
ــه  ــس مثل ــري ، يلب ــن الب ــامل الكائ مع
ــب ،  ــي للحبي ــان ، وينحن ــل اإلنس مث
ــردات،  ــا مف ــا ، وكله ــل اهلداي ويتجاه
الكائــن  يقــوم هبــا  وأفعــال بريــة 
البــري ، وظفتهــا  الشــاعرة يف نصهــا 
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، وذلــك للكشــف عــن أمهيــة املــكان ، 
ــى  ــة حت ــذات البري ــع ال ــه م وتداخل
أصبــح – املــكان - يمتلــك صفــات 
ــه مــن  الكائــن البــري ، ويفعــل أفعال

)ملبــس وحــب وجتاهــل... ( .  
دالالت  عــن  النّــص  ويكشــف 
داللــة  منهــا   ، أخــرى  وإحيــاءات 
ينتــاب  الــذي  اخلضــوع  أو  اخلنــوع 
جتــاه   ) الــكل   / األرض   / )املــكان 
مــع   ) اجلــزء   / أمريــكا   / )املــكان 
هلــذا  للرفــض  النّــص  يف  إشــارة 
ــل  ــوايل اجلم ــوع ، فت ــوع ، أو اخلن اخلض
ــض  ــك الرف ــن ذل ــف ع ــعرية يكش الش
ــدة يف  ــه املتجس ــول بداللت ــدم القب ، وع
الواقــع نلحــظ ذلــك  بقوهلــا : ) تلبــس 
ــا  ــة هداي ــاًء / متجاهل ــا / انحن قميصه
الفقــراء ( مفــردات ومجــل تكشــف 
ــكا (  ــزء ) أمري ــة اجل ــض هليمن ــن رف ع
ــن دالالت  ــكل ) األرض(، وم ــى ال ع
الرفــض هلــذه اهليمنــة ورود مفــردة 
ــا إىل  ــي حتلين ــص الت ــة ( يف النّ ) العتم
ــة  ــع حماول ــن ، م ــام واملح ــد الظ جتس
ــن  ــة ، ويمك ــذات البري ــن ال ــه ع رفع
أن نعــد قوهلــا : ) العتمــة البيضــاء ( 
يف النّــص الشــعري يــوازي ) البيــت 
ــل  ــذا نحص ــع ، وهب ــض ( يف الواق األبي

عــى نتيجــة مفادهــا أنَّ الشــاعرة يف 
نصهــا حاولــت إرســال رســائل فكريــة 
ــكان ،  ــنة للم ــن أنس ــرة م ــة كث وداللي
وصــوال« إىل هيمنــة مــكان عــى آخــر ، 
مــع رفــض لتلــك الــدالالت واهليمنــة 
الكونيــة ملــكان عــى األمكنــة األخــرى 
،جتلــت تلــك اإلشــارات بمفــردات 
شــعرية اختزلــت مكتنــزات يف داخلهــا 
، اســتدعتها الشــاعرة لتوصــل رســالتها 
الشــعرية، واملعرفيــة ، إذ ال خيلــو أي 
ــالة  أو دالالت  ــن رس ــي م ــص إبداع ن
معرفيــة ، فبــني الرفــض واخلضــوع 
 ، ، وإشــاراته  النّــص  تكمــن داللــة 
ــد  ــعرية ، فلق ــردات الش ــة يف املف املتجلي
ــى  ــوء ع ــعري الض ــص الش ــّلط النّ س
ــة  ــع هيمن ــع  ، م ــاة يف الواق ــر احلي س
جلــزء منهــا عــى اآلخــر ، وهــذا اجلــزء 
شــخوص  تســّلط  إىل  أدى   ، املــكاين 
عــى آخريــن ، و هــذا مــا حاولــت 
الشــاعرة رفضــه ، وعــدم االنصيــاع 
ــي  ــري ، وهتكم ــلوب حتذي ــه ، وبأس ل
ــكان(  ــوع )امل ــه ، فخض ــت عين يف الوق
يف النّــص يعقبــه خضــوع شــخوص 
ــني  ــوا مهيمن ــن أصبح ــني آلخري معّين
و  البريــة  قــوت  مــن  ومتمكنــني 
ــذا  ــن ه ــف ع ــال يكش ــم ، واحل أعناقه
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ــوة .   ــل وبالق بالفع
الشــاعرة  وظفــت  لقــد  ّثــمَّ   َ ومــن 
)األرض / املــكان ( يف النّــص ُمؤنِســنة 
إياهــا لتكــون تلــك األرض مثــل أنثــى 
ُمنحنِيــة  قميصهــا  وتلبــس   ، تتزيــن 
وخاضعــة حلبيبتهــا اجلديــدة )أمريــكا(، 
ــات  ــوع األرض حلبيب ــارة خلض ــع إش م
)حبيبتهــا   : فقوهلــا   ، الســابق  يف 
اجلديــدة( حييلنــا إىل وجــود خضــوع 
ســابق حلبيبــات أخريــات ســابقات 
رفــض  ذلــك  كل  ويف   ، ألمريــكا 
للتمركــز الكــوين حــول مــكان متمثــل 
ــة  ــى البري ــم ع ــخوصه ، وهيمنته بش
بحجــج واهيــة ، ال متــت لإلنســانية 
ــم ،  ــاظ للهم ــة إيق ــع حماول ــيء ، م ب
ــدًا  ــر بعي ــد الب ــانية عن ــد اإلنس لتتجس
ــض  ــاعرة ترف ــتعبادهم ، فالش ــن اس ع
اخلضــوع ، أو اخلنــوع بأيــة حجــة كانت 
ــَق  ــان ُخِل ــا ، فاإلنس ــكا أو لغره ألمري
ــة  ــرًا ، ُموظِّف ــى ح ــه أن يبق ــرًا وعلي ح
البعــد األنســني يف املــكان ،إليصــال 
رســالتها الشــعرية واإلنســانية يف كل 
ذلــك ، وبوحــي مــن املفــردات امُلنتَخبــة 

يف نصهــا الشــعري .  
ــوان  ــدة أخــرى هلــا بعن وتقــول يف قصي

ــذة ( )8( :  ــى الناف ــكاء ع )ب

ألنَّ الشارع وحيد كحرب سخيفة ،
نعلم الفراغ ألوانا« ببقع خشبية

النافذة تبكي ،
والشمس تسلك أعشاشا«

عصفورية ال قبعة هلا

ــة  ــى ثيم ــعري ع ــص الش ــتغل النّ يش
الشــاعرة  وظفــت  فقــد   ، احلــزن 
مفــردات توحــي بذلــك األمل مفــردات 
مثــل : )احلــزن ، والوحــدة ، والبــكاء ، 
والفــراغ ، واحلــرب ( ، ومجيعهــا تدلنــا 
عــى أمل ووحــدة وضيــاع  ، جمتمعــة 
ــد  ــرح والوج ــذاك األمل واجل ــس ل لتؤس

ــّض .  املم
يبــدأ النــص بــام تعلــل ســبب الفــراغ 
ــم  ــد... نعل ــارع وحي ــؤمل ، ) ألنَّ الش امل
يف  املــكان  توظيــف  مــع   ) الفــراغ 
ــكان  ــنة )امل ــك أنس ــد ذل ــص، وبع النّ
ــعر  ــص يش ــارع يف النّ ــارع( فالش /الش
ــون  ــع ك ــراغ واألمل ، م ــدة والف بالوح
بمشــاعر  ــة  خُمتصَّ الوحــدة  مفــردة 
الشــاعرة وظفتهــا  لكــن   ، اإلنســان 
ــكان،  ــكان امل ــكان ، ف ــع امل ــل م لتعم
إىل  جنبــا«  يســران  الوحــدة  ومعــه 
ــود  ــكان /املوج ــول )امل ــب ، ليتح جن
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اجلامــد ( إىل كيــان يشــعر وحيــس ، لقــد 
ــردة  ــذا مف ــًا وك ــودًا بري ــح وج أصب
)النافــذة / املــكان املألــوف ( انزاحــت 
مــن معناهــا اجلامــد لتشــّكل معنًــى 
ــي (  ــذة/ تبك ــًا )الناف ــًا وحّي ــر فاع آخ
وِمــن َثــمَّ كان املــكان املألــوف ُمؤنَســنا« 
يف النـّـص ، لكــرس أفــق انتظــار املتلقــي، 
وشــّد االنتبــاه إىل فلســفة املــكان بوصفه 
ــص ، وليــس  ــة يف النّ ــة وحّي ثيمــًة فاعل
ــص ،  ــر النّ ــي ُيؤّط ــار خارج ــرد إط جم
ــس  ــعرية يؤس ــع الش ــكان يف املقاط فامل
لبعــد معــريف ، وإنســاين ووجــداين ، 
حاولــت بــه الشــاعرة أن تعــر عــن 
باحلــرب  املفجــوع   ، وطنهــا  ضيــاع 
ــدة  ــاين الوح ــوارعه تع ــراق ، فش والف
ــارة  ــن امل ــة م ــات الفارغ ــة الطرق ، دالل
جــراء احلــرب ، ونوافــذه تبكــي ، داللة 
بــكاء البيــوت متمثلــة« بالشــخوص 
عــى فقــد األحبــة ،  ف)الشــارع / 
ــة  ــاين حقيق ــنا« ليع ــاء ُمؤنَس ــكان( ج امل
الوحــدة ، و)النوافــذ/ املــكان املألوف( 
ــد األنســني  ــذا يتجــى البع تبكــي ، وهب
ــة  ــأنَّ حقيق ــكان ، وإاّل ف ــاف إىل امل امُلض
ــراغ ،  ــدة والف ــاين الوح ــة ال تع األمكن

ــي . ــذ تبك وال النواف
يف  البريــة  الــذات  تداخلــت  لقــد 

ــي  ــوف لتضف ــكان املأل ــع امل ــص م النّ
مدلوالهتــا العاطفيــة مــن وحــدة وفــراغ 
وبــكاء عليــه ، ممـّـا يعنــي امتــزاج الذات 
البريــة مــع حميطهــا اخلارجــي املــكان 
املألــوف يف النّــص ، ليكونــا وحــدة 
ــة« يف  ــة ومنتج ــة ، فاعل ــة وحّي متكامل

ــه .   ــت عين الوق
ــف  ــاعرة إىل أن توظ ــدت الش ــد عم لق
معــاين احلــزن البــري وتضفــي ذلــك 
عــى املــكان بوصفــه يمثــل اهلويــة 
ينــمُّ  واحلــال   ، واالنتــامء  والوجــود 
عــن أمل ، وحــزن يلــف وطنهــا وجتســد 
ذلــك وحــدة شــوارعه ، وبــكاء نوافذه ، 
وأعشاشــه التــي ال غطــاء حيميهــا تعــاين 
األمل والوجــع ، فاألعشــاش الــواردة يف 
ــي ال  ــاس الت ــوت الن ــة بي ــا دالل نصه
قبعــة حتميهــا مــن احلــر واألمل ، والقبعــة 
بــا  لتبقــى  املفقــود  الــرأس  غطــاء 
ــى  ــص معن ــة يف النّ ــل القبع ــة ، متث محاي
القانــون املفقــود، فبيــوت النــاس يف 
ــا ،  ــون حيميه ــا قان ــاعرة  ب ــن الش وط
فهــي بــا قبعــة / ســند يقيهــا االعتــداء 
 // تســلك  والشــمس   ( املــرض  أو 
ــا ( .  ــة هل ــة ال قبع ــا« عصفوري أعشاش
ــنة  ــن أنس ــف ع ــواىل لتكش ــاءات تت إحي
حلــزن  وترمجــة   ، املألــوف  للمــكان 
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 ، الوطــن   / مكاهنــا  عــى  الشــاعرة 
الضيــاع  حــد  واملقمــوع  املســلوب 
ــق  ــن طري ــواىل ع ــع ، دالالت تت امُلوِج
توظيــف املفــردات الشــعرية الدالــة 
واملوحيــة بــكل معــاين األنســنة للمكان 

ــوف .   املأل
ــت يف  ــد عمل ــاعرة ق ــون الش ــذا تك وهب
نصوصهــا الشــعرية عــى توظيــف البعد 
ــر  ــا م ــوف وم ــكان املأل ــني يف امل األنس
مــن نصــوص تــم انتخاهبــا هــي الدليــل 
عــى تلــك األنســنة ، وتبقــى كثــر 
تشــتغل   )9( الشــاعرة  نصــوص  مــن 
ــا رســالتها  عــى هــذا البعــد لتحقــق لن
ــز  ــا« يف مكتن ــانية  مع ــعرية واإلنس الش
النّصــوص  يف  جتســد  ومعــريف  داليل 

ــاة .   ــعرية املنتق الش

املبحث الثاين : املكان املعادي
يتشــكل النّــص اإلبداعــي الشــعري  يف 
ــس  ــق أس ــى وف ــة ، ع ــه النهائي صورت
ومرتكــزات معرفيــة ، وثقافيــة معينــة ، 
وتتداخــل تلــك األســس واملبتنيــات يف 
ــى  ــاء املعن ــام ، وبن ــه الع ــّكل خطاب تش
ــك  ــن تل ــه ، وم ــن في ــر ، وامُلعَل امُلضَم
األســس الفضــاء الشــعري املتمثــل 
املــكان  وحيــث  والزمــان  باملــكان 

موضــع بحثنــا ســنتوقف هنــا عنــد 
ــد  ــا عن ــا توقفن ــادي بعدم ــكان املع امل
ــكان  ــز امل ــد مترك ــابقًا ، لق ــوف س املأل
يف  النّــص الشــعري بوصفــه بــؤرة« 
ــن  ــه م ــا ل ــه ، مل ــة في ــة« وفاعل مركزي
تداخــل مــع هويــة الفــرد ، وانبنــاء 
ــل  ــا زال أس التعام ــكان وم ــذات ، ف ال
ــك .  ــر كذل ــع اآلخ ــاة ، وم ــع احلي م

ــفة  ــة أو الفلس ــكان يف الرؤي ــّكل امل وش
مازمــًا«   ، معرفيــًا  أفقــًا  احلديثــة 
للموقــف الرؤيــوي ، وُمشــّكا« لعتبــة 
أوليــة ، وفاعلــة بــني الــذات والوجــود 

اخلارجــي )10( .  
 ، فاعــًا  النّــص   يف  املــكان  فــكان 
ومعــه   ، ذاتــه  الوقــت  يف  وُمنفِعــًا 
الفكريــة،  املرمــوزات  تشــكلت 
والــدالالت املعرفيــة، واملعــاين ظاهرها 
ومضمرهــا ، ومــن املــكان املألــوف إىل 
املعــادي كانــت النّصــوص الشــعرية 
جتســد رســالتها الشــعرية ، وتشــتغل يف 
ــؤرًة  ــزًا وب ــه مرك ــكان بوصف ــامر امل مض

ــا .  فيه
واملــكان املعــادي هــو مــا ســنقف عنــده 
أبعــاده يف  لنبــني   ، املبحــث  هــذا  يف 

ــم ( .  ــى كري ــاعرة )من ــوص الش نص
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مــن  أكثــر  املعــادي  املــكان  حيتمــل 
داللــة ، لكــن الداللــة األوضــح تتبــني 
ــد  ــب عن ــر ، وال حُمّب ــر أث ــه غ يف كون
ــاين  ــن مع ــًا م ــة ، وخالي ــس البري النف
ــكان  ــو م ــود ، ه ــة ، وال ــة  واملحب األلف
ُيلقــي بالنفــس يف متاهــات األمل والتوتــر 
ــد للقلــق الوجــودي ، ويمثــل  ، وُمصعِّ
اخلــوف بعينــه مــن املجهــول ، وبوابتــه 
ــاردا«  ــد ط ــة ، ويع ــه ، واملحتمل امُلباِغت
ــس  ــة يف النّف ــا امُلحّبب ــة ، ولقيمه لأللف
ــة  ــون عاق ــذا تك ــة )11( . وهب البري
ــر  ــة توت ــادي عاق ــكان املع ــرد بامل الف

ــره .   ــض وك ورف
ــوص  ــن نص ــا م ــنتوقف عنده ــا س وم
ــك  ــى ذل ــتدلنا ع ــاة س ــاعرة امُلنتق الش
وغــر  مرفوضــا«  بوصفــه   املــكان 
حُمّبــب ، إذ ســنقف حُمللــني للمــكان 
ــص  ــه يف النّ ــة توظيف ــادي ، وكيفي املع
ــة  ــردات الدال ــاح املف ــعري ،وانزي الش
ــق  ــا عم ــني لن ــا لتب ــن وظيفته ــه م علي

النفــس    يف  التوتراحلاصــل 
 مــن ذلــك املــكان ، مــع توظيــف 
ــوص  .  ــك النّص ــني يف تل ــد األنس البع
وتتمحــور داللــة هــذا املــكان املعــادي 
يف نــص للشــاعرة ، بعنــوان ) جســد 

ــه :     ــول في ــور ( )12( تق الن

القضبان تكره السجناء
من كثرة عناقهم هلا ،

والدموع تغار من املطر
لغزارته

يكتنــز هــذا النـّـص الشــعري مدلــوالت 
ــه  ــه ، ومجل ــا مفردات ــي هب ــرة ، توح كث
تكشــف  التــي  املتتاليــة   ، الشــعرية 
ــادي /  ــكان املع ــرة )امل ــور فك ــن تبل ع
القضبان/ الســجن ( يف النّص الشــعري 
، و مفــردة القضبــان الــواردة تــدل عــى 
واخلانــق  املرفــوض،  املــكان  ذلــك 
للحريــة ، ومــا تناولتــه الشــاعرة يف 
نصهــا يكشــف عــن تقــارب املــكان مع 
ــان  ــص، فالقضب ــة يف النّ ــذات البري ال
حتمــل عاطفــة بريــة )الكــره ( العاطفة 
امُلختّصــة باإلنســان، وظفتهــا الشــاعرة 
لتحــول املــكان مــن وجــوده اجلامــد إىل 
ــاس،  ــذا اإلحس ــس هب ــة حت ذات بري
ــض  ــره بع ــي تك ــه  ، فه ــل مع وتتفاع
ــك،  ــر يف ذل ــال الب ــا ح ــال حاهل األفع
لقــد تكلمــت الشــاعرة عــى لســان 
يف  ُمعــّرة   ، نصهــا  يف  املــكان  حــال 
ــه،  ــكان ، وحيويت ــة امل ــن أمهي ــك ع ذل
يف بنــاء النّــص الشــعري ، لقــد وظفــت 
املــكان   ) كريــم  )منــى  الشــاعرة 
املعــادي يف نصهــا مــع انزيــاح يكشــف 
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ــدأت  ــا ، ابت ــكان يف حياتن ــن دور امل ع
نصهــا باملــكان / القبضــان ، ُمعــّرة 
ــل  ــًا حيم ــدو ذات ــاه ليغ ــة إي ــه وحُمّول عن
صفــات البــر ، وأحاسيســهم مــن كره 
وبغــض ، وعنــاق ، وقــد حتــول املــكان 
املعــادي إىل ذات تعــاين مــن الســجناء، 
ملــت  قــد  ذات   ، العكــس  وليــس 
ــة  ــا ، يف مفارق ــجناء هل ــاق الس ــن عن م
عملــت عليهــا الشــاعرة ، ووظفتهــا 
ــق  ــرس أف ــع ك ــعري ، م ــا الش يف نصه
ــاس  ــص ، وإاّل فالن ــي  للنّ ــار امللتق انتظ
ــجن  ــون الس ــن يمّل ــم َم ــة ه يف احلقيق
وعنــاق قضبانــه ، وليــس العكــس ، 
ــاعرة ،  ــص الش ــر يف ن ــى تغ ــن املعن لك
ــل  ــزان ، لتص ــب املي ــة قل ــن حماول ضم
ــة  ــق مفارق ــن طري ــي ع ــرة للملتق الفك
ــا حيــدث  ــى األصــيل للحــدث ، ممّ املعن
ردة فعــل لــدى املتلقــي للنـّـص ، وكثــرة 
ــاق للســجون فكــرة تكشــف عــن  العن
كثــرة األخطــاء التــي ُترتَكــب يف وطــن 
الشــاعرة ، حتــى أدى األمــر لتفاقــم 
احلالــة ، وكثــرة الســجناء ، الشــاعرة يف 
نصهــا هــذا حتــاول الكشــف عــن كثــرة 
ــى ســجناء  ــع ، أو حت الســجناء يف الواق
الفكــر ، فقــد تكــون الســجون الــواردة 
القضبــان  بمفــردة  هبــا  وامُلوَحــى 

 ، حقيقيــة  بالــرورة  ليســت  هــي 
ربــام تقصــد هبــا الشــاعرة ســجون 

ــكار  ــدات واألف املعتق
ــن  ــجون م ــئمت الس ــى س ــائدة حت الس
ــا .  ــي هل ــب يف الوع ــر امُلغّي ــاق الب عن
ــور  ــادي حض ــكان املع ــذا كان للم وهب
واضــح يف النّــص ، مــع أنســنته ليغــدو 
ــا«  ــا« ووعي ــك حس ــة متل ــا« بري ذات
وإرادة ، كل ذلــك أسســت لــه املفردات 

ــب .  ــص امُلنتَخ ــعرية يف النّ الش
ويف قصيــدة أخــرى ، بعنــوان ) مصابيح 

ميتــة ( )13(  تقــول فيهــا  :  

نحن أطفال ال نقبل التسول
تقضــم  التــي  القضبــان  عنــد  إال 

بــع صا أل ا
كاآلباء

ــذا  ــادي يف ه ــكان املع ــة امل ــل دالل متتث
النـّـص ، يف مفــردة ) القضبــان ( كذلــك 
الــواردة يف النّــص الشــعري ، وبــدا 
الواضــح  الــدور  املعــادي  للمــكان 
 // )القضبــان  الشــعرية  اجلملــة  يف 
أنَّ  بمعنــى   ،  ) األصابــع  تقضــم 
الشــاعرة أضفــت البعــد احلركــي عــى 
ــص  ــان يف النّ ــادي / القضب ــكان املع امل
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الشــعري ، فاألطفــال ترفــض التســول 
إال عندهــا ، وهــي مثلهــا مثــل اآلبــاء ، 
لقــد أعطــت الشــاعرة للمــكان يف نصها 
ــري ،  ــرد الب ــا الف ــامز هب ــات  ين صف
ُمؤنِســنة املــكان املعــادي / القضبــان يف 
ــكان  ــدا امل ــى غ ــعري ، حت ــا الش نصه
ــرد  ــال الف ــه ح ــع حال ــم األصاب يقض
البــري ، حماولــة مــن الشــاعرة أن 
تنــزاح بالبعــد املــكاين عــن داللتــه 
ــه  ــي علي ــدة وتضف ــة واجلام الاحركي
البعــد احلركــي والبــري كذلــك ، 
يف  دورا«  أدت   ) القبضــان   ( فمفــردة 
ــا  ــن دوره ــدا« ع ــعري بعي ــص الش النّ
احلقيقــي يف الواقــع ، ورســالة الفقــر أو 
اجلــوع والعــوز كلهــا رســائل حاولــت 
عليهــا  الداللــة  الشــعرية  املفــردات 
خــال  مــن  ذلــك  إىل  واإلشــارة   ،
 ، تتســول  التــي  الضائعــة  الطفولــة 
والســجون / القضبــان دالــة عــى ذلــك 
ــاع ، واحلرمــان ، الشــاعرة تــؤرش  الضي
ــة ، يف  ــاب العدال ــألة غي ــا مس يف نصه
ــد كل  ــوز وفق ــوع وع ــع ج ــا ، م وطنه
ــلوب  ــا املس ــاء وطنه ــب أبن ــك يصي ذل
، واملقمــوع أفــراده ، رســالة شــعرية 
واألنســني  الشــعري  البعــد  حتتمــل 
للمــكان املعــادي ، بمفــردات انزاحــت 

بمدلوهلــا الواقعــي إىل املدلــول اخليــايل ، 
والشــعري . 

ــكان يف  ــنة للم ــف األنس ــد توظي و نج
ــي  ــة( )14( الت ــة الطفول ــا )أيقون قصيدهت

ــا :    ــول فيه تق

يف دكان الطفولة
تسألنا األرصفة املهجورة :

من أنتم
نحن ذوبان يمطر فروزا ،
نحن أيقونة ال تستطيعون

إعادة تسميتها

 ، داللــة  مــن  أكثــر  النّــص  حيتمــل 
ــن  ــاع وط ــى ضي ــة ، ع ــارة رمزي وإش
بــني )الطفولــة ، واألرصفــة / املــكان ( 
الــذي حتــول إىل مــكان معــاد ومرفوض 
بفعــل اهلجــر الــذي حلقــه ، نتيجــة 
حــرب أو خيانــة وفســاد ، لنحصــل 
عــى مــكان غــر مألــوف ومعــاد ، 
)األرصفــة املهجــورة ( ، نلحــظ داللــة 
الكلمــة )املهجــورة ( ووقعهــا عــى 
الســامع إىل وقــع  إذ حتيــل  امللتقــي، 
خطــب مــا أحــال الشــوارع / األرصفة 
ــاعرة  ــت الش ــد وظف ــورة ، لق إىل مهج
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ــه،  ــروب في ــرة احل ــا ، وكث ــاة بلده معان
ــعري  ــا الش ــك يف نصه ــت كل ذل وظف
ضمــن رســالتها الشــعرية ، وبمفــردات 
منتقــاة شــعرية لتــؤدي تلــك الرســالة . 
وِمــن َثــمَّ عمــدت الشــاعرة إىل إضفــاء 
الطابــع البــري عــى املــكان يف نصهــا، 
باســتدعاء الفعــل ) تســألنا (الفعــل 
واالســتمرار  احلركيــة  عــى  القائــم 
، يكشــف هــذا الفعــل عــن أنســنة 
التفكــر  حيــز  ودخولــه  املــكان، 
البــري ، فالســؤال فلســفة ومعنــى 
بحــد ذاتــه ، وهــو مــن األفعــال البرية 
املنحــرة بالفــرد البــري ، وال يشــمل 
الكائنــات احليــة األخــرى ، فضــا« 
ــامد  يف  ــكان / اجل ــامدات ، فامل ــن اجل ع
النّــص حتــول إىل ذات تســأل حالــه 
ــك  ــح ذل ــري ، يوض ــرد الب ــال الف ح
قوهلــا يف النّــص: ) تســألنا األرصفــة 
ــؤال  ــة بالس ــام األرصف املهجــورة ( ، قي
ــة  ــك األمكن ــنة لتل ــن أنس ــف ع يكش
ــايت  ــي واحلي ــع احلرك ــاء الطاب ، وإضف
عليهــا ، لتتحــول إىل ذات بريــة تفكــر 
وتســأل ، وبالفعــل يأتيهــا اجلــواب مــن 
ــان /  ــن ذوب ــص ) نح ــة يف النّ الطفول
ــن  ــف ع ــة تكش ــة ( دالل ــن إيقون نح
ــة  ــة إىل ذات بري ــول األمكن ــل حت تقّب

ــؤال  ــني الس ــرًا ، فب ــاًة وفك ــك حي ، متتل
فعــل  أو   ، آليــة  تكمــن  ، واجلــواب 
ــص .  ــادي يف النّ ــكان املع ــنة للم األنس
ــار  ــل اختي ــاعرة بفع ــدت الش ــد عم لق
ــف  ــكان ، لتكش ــنة امل ــا إىل أنس مفرداهت

ــل  ــل فاع ــّوه بفع ــكان امُلش ــن أمل امل ع
وطنهــا  فشــوارع   ، األم  وطنهــا  يف 
ُمشــّوهة ومهجــورة ، جــراء احلــروب ، 
ــى  ــد ، حت ــتري يف البل ــاد امُلس أو الفس
ــة  ــل األلف ــي متث ــوارعها الت ــدت ش غ
أهلهــا   ،ملغــادرة  ومهجــورة  خاويــة 
ــت  ــات مورس ــة ضغوط ــم نتيج وطنه
ــروب  ــل واحل ــرة القت ــم ، أو لكث بحقه
يف ذلــك الوطــن ، وهبــذا  يكــون املــكان 
ــة  ــرَاً يف الدالل ــًا ، ومؤث ــادي فاع املع
الكليــة للنّــص الشــعري ، بفعــل حتولــه 

ــنته .   ، وأنس
املعــادي كذلــك يف  املــكان  وحيــر 
ــول  ــي تق ــا ) م و ت ( )15(   الت قصيدهت

ــا :   فيه

جهنم تعري أسناهنا :
حان الوقت كي أطعمكم بالكوابيس

حان الوقت كي أقتل ذكرياتكم
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هــذا  يف  املعــادي  املــكان  ُيســتدَعى 
النّــص ، ليشــّكل ثيمــة« مركزيــة« ، 
ــواردة  ــداث ال ــة األح ــة يف حركي وفاعل
 / املعــادي  ف)املــكان   ، النّــص  يف 
الــذات  يقابــل  النّــص  يف   ) جهنــم 
ــة ، وامُلتغطِرســة ، منهــا  ــة امُلهيِمن البري
التــي تطعــم اآلخــر كوابيــَس ، أو تفعــل 
فعــل القتــل يف ذكرياتــه، بمعنــى تشــويه 
، وهبــذا  وجــوده ، وطمــس هويتــه 
تكــون ) جهنــم ( يف النّــص املعــادل 
ــل  ــة ، تعم ــذات البري ــي لل املوضوع
ــع  ــا، م ــن منه ــدور  امُلهيِم ــؤدي ال ، وت
ــه  ــه ، يقابل ــل والتوّج ــة يف الفع مركزي
هتميــش ، وال مركزيــة للــذات البريــة 
احلقيقيــة ، يبــني ذلــك حقيقــة التســلط 
 / املعــادي  )املــكان  يمتلكــه  الــذي 
األفعــال  حركيــة  بدليــل   ) جهنــم 
ــر  ــا، وتش ــص وفاعليته ــواردة يف النّ ال
ــل  ــس / أقت ــم بالكوابي ــا )أطعمك إليه
ــكان  ــة امل ــد فاعلي ــا يؤك ــم ( ممّ ذكرياتك
ومتركــز   ، هيمنــة  مــع   ، املعــادي 
هتميــش  ذلــك  يقابــل   ، احلــدث  يف 
التــي   ، البريــة  للــذات  وصمــت 
ــة  ل ــة ( امُلذيِّ ــم اجلامع ــا )مي ــا عليه تدلن
للمفردتــني :) أطعمكــم / ذكرياتكــم(. 
املعــادي  للمــكان  يكــون  وهبــذا 

ــص  ــل يف النّ ــارز ، والفاع ــور الب احلض
، وتشــتغل األنســنة لتضفــي حركيــة 
أعمــق عليــه ، مــع كــرس ألفــق انتظــار 
األحــداث  تشــده  الــذي   ، املتلقــي 
يف  مثلــام  املعــادي  املــكان  وأنســنة   ،

النّــص.  
وِمــن َثــمَّ تبــني أنَّ الشــاعرة يف نصوصها 
االنزيــاح  عــى  عملــت  الشــعرية 
باملفــردات الشــعرية ، لتــؤدي فعــل 
ــون  ــادي ، ليك ــكان املع ــنة يف امل األنس
املــكان املعــادي ُمشــَبعا« أو ُمطّعــام« 
ــة الرفــض  بالفعــل البــري ، مــع دالل
لذلــك املــكان ، لكــن بتوظيــف شــعري 
ــد  ــا لتوكي ــنة مدخ ــاب األنس ــل  ب جع
ذلــك الرفــض والاقبــول لــه ، ضمــن 
ُبعــد املفارقــة الشــعرية يف نصوصهــا 
ــى  ــر ع ــات الب ــاء صف ــد إضف ، فبع
ــس  ــردات لتؤس ــاءت املف ــكان ، ج امل
ــن كل  ــم م ــى الرغ ــه، ع ــرة رفض لفك
ــتدعاة  ــه ، وامُلس ــة إلي ــات املنقول الصف

ــه ــنته ، وصبغت ــى أنس ــدل ع لت
ــا يكمــن عمــق املفارقــة  ــة ، وهن البري
ــم يف  ــى كري ــي وظفتهــا الشــاعرة من الت
نصوصهــا التــي توقفنــا عندهــا ، وَثّمــة 
ــذا  ــل يف ه ــرى تدخ ــوص )16( أخ نص

ــعرية .   ــا الش ــاب يف جمموعته الب
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اخلامتة : 
وبينّــا   ، دراســتنا  يف  املــكان  تناولنــا 
أنــه ليــس شــيئا« عابــرا« يف النّــص 
يف  الدراســة  وخصصنــا   ، اإلبداعــي 
الــداليل  بمفهومهــا  األنســنة  جمــال 
ــج  ــة بنتائ ــت الدراس ــكان ، وخرج للم

نجملهــا بــام يــأيت : 
تنــوع 	  عــن  الدراســة  كشــفت 

املــكان يف نصــوص الشــاعرة )منــى 
كريــم ( فــكان مألوفــا« تــارة ، وأخــرى 

معاديــا« .
يف 	  األمكنــة  أنَّ  الدراســة  بينّــت 

ثيمــة  كانــت   ، الشــاعرة  نصــوص 
ــة  ــرة يف حركي ــص ، ومؤث ــة يف النّ فاعل
األحــداث ، ويف أفعــال الشــخوص . 

ــكيل 	  ــارضا« يف تش ــكان ح كان امل
هويــة الفــرد البــري ، و يف انتامئــه 
لة  امُلشــكِّ هويتــه  بوصفــه  للمــكان 

لذاتــه. 
توقفــت الدراســة عنــد آليــة أنســنة 	 

ــه : املألــوف واملعــادي  املــكان ، وبنوعي
يف  امُلتَّبعــة  األنســنة  آليــة  وبينــت   ،
وكشــفت   ، الشــعرية   النّصــوص 
ــة يف  ــوص امُلنتَخب ــك النّص ــن كل ذل ع

الدراســة . 

حتــوالت 	  الدراســة  شــّخصت 
ــى  ــاعرة )من ــوص الش ــة يف نص األمكن
ــي  ــوص الت ــددت النّص ــم ( ، وح كري
إىل  املألــوف  نوعهــا  مــن  حتولــت 
وغــر  معاديــًة  فأصبحــت  املعــادي 

  . مألوفــة 
حــددت الدراســة املــكان املألــوف 	 

نــص  يف  بقــوة  حــارضا«  بوصفــه 
فحضــوره  كريــم(  )منــى  الشــاعرة 
ــا  ــرة يف نصوصه ــر بكث ــح ومنت واض
أنَّ  غــر   ، املعــادي  املــكان  بعكــس 
 ، ال«  ُمتحــوِّ جــاء  املألــوف  املــكان 
إىل  الوظيفــي  ُبعــده  وُمنزاحــا« عــن 
البعــد الوظيفــي املعــادي يف أغلــب 

  . النّصــوص  تلــك 
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اهلوامش :  
ــة  ينظــر : جتليــات النــص مســارات تأملي  -1

ــن :  115 ــد احلس ــذات ، ماج ــؤال ال يف س
اخلطــاب  يف  املدينــة  داللــة   : ينظــر   -2
الشــعري العــريب املعــارص دراســة يف إشــكالية 
التلقــي اجلــاميل للمــكان ، قــادة عقــاق : 259 
، و غائــب طعمــة فرمــان روائيــا دراســة 
فنيــة ، د. فاطمــة عيســى جاســم : 154، و  
ــرى :  ــة أخ ــل إىل حداث ــعر مدخ ــنة الش أنس
ــم : 13  ــن ناظ ــا«، حس ــم نموذج ــوزي كري ف
، و  غوايــة الــرسد قــراءات يف الروايــة العربيــة 
ــوظ ،  ــب حمف ــكاب ( لنجي ــص وال ــن )الل م
إىل ) بنــات الريــاض ( لرجــاء الصانــع ، صابــر 
ــة  ــكان جدلي ــحنات امل ــة : 142، و   ش حباش
ــر : 76 ،  ــني النص ــر ، ياس ــكيل والتأث التش
و   باغــة األخــر يف املــاء األنســاق الثقافيــة 
يف ســياق األهــوار العراقيــة الروائــي ، عروبــة 

ــواب اهلل : 194   ــار ص جب
يف  قــراءة  الــرسدي  املــكان  مراثــي   -3
فضــاءات الروايــة العراقيــة ، عــيل حســن 

 145  : الفــواز 
ــم :  ــى كري ــورة ، من ــع مبت ــاب بأصاب غي  -4

 27 -25
ــينام ،  ــة والس ــدن يف الرواي ــر : رسد امل ينظ  -5
ســعد البازعــي : 44-49 ، و  جتليــات النــص 

ــذات :116    ــة يف ســؤال ال مســارات تأملي
غياب بأصابع مبتورة : 47-37   -6

ن . ف  :  91-89   -7

ن. ف   :29    -8
ــات :  ــر الصفح ــة تنظ ــن األمثل ــد م ملزي  -9
 113 ،  75 ،67 ،  51 ،35 ،32 ،23 ،16 (

 )  187  ،181  ،  177-176  160،
10-ينظــر: إنتــاج املــكان بــني الرؤيــا والبنيــة 
ــراءة يف شــعر الســياب ، د. حممــد  ــة ق والدالل

ــدي  : 223  األس
11-ينظر: ن. ف : 81 

12-غياب بأصابع مبتورة : 49 
13-ن. ف : 15 
14-ن. ف : 59  

15-ن. ف : 131- 132 
ــات :  ــر الصفح ــة تنظ ــن األمثل ــد م 16- ملزي

  ) 103 ، 26(
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املصادر واملراجع : 
والبنيــة 	  الرؤيــا  بــني  املــكان  إنتــاج 

ــراءة يف شــعر الســياب ، د.حممــد  ــة  ق والدالل
األســدي ، ط1، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة 

بغــداد ، 2013م .   ،
أنســنة الشــعر مدخــل إىل حداثــة أخــرى 	 

: فــوزي كريــم نموذجــا ، حســن ناظــم ، 
ــرب ، 2006م .  ــريب ، املغ ــايف الع ــز الثق املرك

األنســاق 	  املــاء  يف  األخــر  باغــة 
الثقافيــة يف ســياق األهــوار العراقيــة الروائــي ، 
عروبــة جبــار أصــواب اهلل ، ط1، دار ضفــاف 
للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بغــداد ، 2013م 

 .
يف 	  تأمليــة  مســارات  النــص  جتليــات 

ســؤال الــذات ، ماجــد احلســن ، ط1، دار 
ــة البصائــر للطباعــة والنــر والتوزيــع  ومكتب

 . ، 2014م  بــروت   ،
الشــعري 	  اخلطــاب  يف  املدينــة  داللــة 

ــي  ــكالية التلق ــة يف إش ــارص دراس ــريب املع الع
 ، ط  د.   ، عقــاق  قــادة   ، للمــكان  اجلــاميل 
ــق ،  ــرب ، دمش ــاب الع ــاد كت ــورات احت منش

 . 2001م 
ــعد 	  ــينام ، س ــة والس ــدن يف الرواي رسد امل

 ، االختــاف  منشــورات  ط1،   ، البازعــي 
2009م.   ، اجلزائــر 

التشــكيل 	  جدليــة  املــكان  شــحنات 
والتأثــر ، ياســني النصــر ، ط1، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، 2011م . 

غائــب طعمــة فرمــان روائيــا دراســة 	 
ــم ،  ط1، دار  ــى جاس ــة عيس ــة ، د. فاطم فني
الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، 2004م . 

غوايــة الــرسد قــراءات يف الروايــة العربية 	 
مــن )اللــص والــكاب ( لنجيــب حمفــوظ إىل 
ــر  ــع ، صاب ــاء الصان ــاض( لرج ــات الري )بن
للدراســات  نينــوى  دار   ، ط  د.   ، حباشــة 

ــق ، 2010م .  ــع ، دمش ــر والتوزي والن
ــم ، 	  ــى كري ــورة ، من ــع مبت ــاب بأصاب غي

ط1، دار رشقيــات للنــر والتوزيــع ، القاهــرة 
، 2004 م . 

يف 	  قــراءة  الــرسدي   املــكان  مراثــي 
فضــاءات الروايــة العراقيــة ، عــيل حســن 
الفــواز ، ط1 ، دار متــوز للطباعــة والنــر 

  . م   2012  ، دمشــق   ، والتوزيــع 
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مفهوم القوة والضعف يف صفات األصوات العربية
عند ابن اجلزري )833 هـ( إمنوذجا

       د. عّار كزار حسني الفتالوي

وزارة الرتبية / املديرية العامة لرتبية محافظة النجف األرشف                 

امللخص :
ــات  ــف يف صف ــوة والضع ــوم الق  مفه
ــات  ــن املوضوع ــة م ــوات العربي األص
ــب  ــة التبوي ــن جه ــادرة م ــة الن الصوتي
ــلط  ــا أْن نس ــك حاولن ــة ، لذل والدراس
ــا نســهم يف إيضاحــه  ــه عّلن الضــوء علي
وبيانــه متخذيــن مــن آراء ابــن اجلــزري 
ــر  ــراءات الع ــر يف الق ــه الن يف كتابي
ــًة  ــد ، أرضي ــم التجوي ــد يف عل والتمهي
لتطبيــق مفهــوم القــوة والضعــف يف 
معرفــة  أنَّ  األصــوات، وال شــك يف 
ــة  ــة النطقي ــة الكامي ــب العلمي اجلوان
والســمعية والوظيفيــة وإعــــــــطاء 
ــا  ــن لفظه ــداء م ــا ابت ــوات حقه األص
مــن آلــة الصــوت ثــم اســتقباهلا يف 

ــد  ــا عن ــر معانيه ــم تفس ــمع ث ــة الس آل
املتلقــي ،أثــٌر يف حتليــل املنجــز الكامــي 
ــوت  ــوة الص ــون ق ــا وإباغيا،لك صوتي
ــه،  ــة طول ــمعي ودرج ــه الس يف وضوح
ــن  ــره م ــع غ ــه م ــه وتفاوت ــدة قوت وش
يف  والضعــف  القــوة  يف  األصــوات 
الســياق  داخــل  الصــويت  التعامــل 
ــكان يف  ــة بم ــن األمهي ــه م ــه ،ل وخارج
تفســر الظواهــر الصوتيــة واحلــدث 

الكامــي .
املقـــدمة :

والصــاة  العاملــني  ربِّ  هلل  احلمــُد 
ــني  ــق أمجع ــيد اخلل ــى س ــام ع والس
ــن  ــني الطاهري ــه الطيب ــى آل ــد وع حمّم
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وأصحابــه امليامــني إىل يــوم الديــن .
أّما بعُد ...

فقــد حظيــت اللغــة العربيــة بدراســات 
وال  اللغويــني  العلــامء  مــن  كثــرة 
أجــل  مــن  منهــم  الصوتيــني  ســيام 
املحافظــة عــى خمــارج نطقهــا وصفــات 
أصواهتــا، فتمخضــت تلــك الدراســات 
ــات  عــن مؤلفــات ازدهــرت هبــا املكتب
العربيــة ،وأصبحــت كالقناديــل تــيء 
ينبثــق  هنــا  .مــن  الباحثــني  ســبيل 
البحــث مــن عــرض ملفهــوم القــوة 
األصــوات  صفــات  يف  والضعــف 
)ت  اجلــزري)1(  ابــن  عنــد  العربيــة 
833هـــ( يف كتابيــه النــر يف القــراءات 
العــر والتمهيــد يف علــم التجويــد 
وإنجــازه،  إعــداده  عــى  فعملــت 
ــد  ــن حمم ــد ب ــن حمم ــد ب ــو حمم 1 - ه
ــه  ــزري رمح ــف اجل ــن يوس ــيل ب ــن ع ب
ــس  ــة اخلام ــق ليل ــد بدمش ــاىل ول اهلل تع
والعريــن مــن شــهر رمضــان يف ســنة 
ــم يف  ــرآن الكري ــظ الق )751هـــ( حف
ــم  ــّم تعّل ــره ث ــن عم ــرة م ــة ع الرابع
القــراءات يف مــدة قصرة ،ولــه مؤلفات 
عديــدة منهــا : أرجــوزة املقدمــة اجلزرية 
،وحتبــر التيســر ، وغايــة النهايــة يف 
ــن  ــي اب ــا ، تف ــّراء ،غره ــات الق طبق
اجلــزري يف شــراز يف شــهر ربيــع األول 
يف ســنة )833هـــ( . ينظــر : األعــام : 

الــزركيل : 7/ 45 .

ورصفــت فيــه مّهتــي لتقويمــه مــن 
الزلــل واخللــل .

ووجــدت يف املنهــج الوصفــي مــا يلبــي 
منهجيــة  وحتقيــق  الدراســة  طمــوح 
عــى  الدراســة  فجــاءت  البحــث 
ــج  ــم النتائ ــة أله ــام خامت ــني تتبعه مبحث
القــوة  األول  املبحــث  يف  عرضــت   ،
والضعــف يف الصفات العربية،وقســمته 
صفــات  األول:  مطلبــني:  عــى 
األصــوات العربيــة وأقســامها،واآلخر:  
ــار القــوة والضعــف يف الصفــات ،  معي
وعرضــت يف املبحــث الثــاين : صفــات 
والضعــف  القــوة  بــني  األصــوات 
ــني  ــه بمطلب ــن اجلزري،وعرضت ــد اب عن
التــي هلــا  الصفــات   : أيضــًا، األول 
التــي  الصفــات   : واآلخــر  نظــر، 
ليــس هلــا نظــر ،ومــن اجلديــر بالذكــر 
تتبــع  عــى  اقتــرت  دراســتنا  أّن 

األصــوات الصامتــه فقــط .
القــوة والضعــف يف صفــات األصــوات 

العربيــة
املطلب األول 

 صفات األصوات العربية وأقسامها :
أواًل / صفات األصوات :

 : الصفــة  تعنــي   : لــــغًة  الصــــفة 
 : وِصَفــًة  وْصفــًا  يِصُفــه  ))وَصَفــُه 
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َنَعَتــه... والصفــُة : كالِعْلــِم والَســواِد((
)1(،أو مــا قــام بالــيء مــن املعــاين 

كالبيــاض والســواد)2(، فهــي إذًا عامــٌة 
ملعرفــِة الــيء.

ــة  ــا ))كيفي ــراد هب ــًا :ي ــة اصطالح الصف
عارضــة للحــرف عنــد حصولــه يف 
بذلــك احلــروف  ، وتتميــز  املخــرج 
بعــض(()3(،  عــن  بعضهــا  املتحــدة 
ــا  ــوُن عليه ــي يك ــُة الت ــل : ))احلال وقي
ــن  ــه م ــِق ب ــاَل النط ــاِء ح ــرُف اهلج ح
وتفخيــٍم  وترقيــٍق   ، وَضعــٍف  قــّوٍة 
 ، احلــرِف  ماهيــة  يبــنّيُ  فاملخــرُج   ،
والصفــُة ُتبــنيَّ هيأَتــه(()4( ،وهبــذا تكون 
ــى  ــاح بمعن ــة واالصط ــة يف اللغ الصف
العامــة أو امليــزة التــي يتميــز هبــا 

ــره .  ــن غ ــوت م الص
ثانيا / أقسامها :

لصفــات  وافيــة  دراســة  أقــدم  إّن 
األصــوات يف العربيــة بعــد اخلليــل 
ــر  ــذي ذك ــيبويه ، ال ــد س ــى ي ــت ع كان
ــة  ــورة واملهموس ــات : املجه ــن الصف م
 ، واملنحــرف   ، والرخــوة  والشــديدة 
وحــروف الغنــة، واملكــرر، واللينــة 
واملنفتحــة)5(  واملطبقــة   ، واهلــاوي   ،
،وأشــار إىل صفــات أخــرى يف مواضــع 
مــن الكتــاب ، منهــا : حــروف الصفــر 

واحلــروف  القلقلــة،  وحــروف   ،
ــي)6( .  ــتطالة والتف ــتعلية ، واالس املس
ــد  ــاء بع ــن ج ــامء ممّ ــف العل ــد اختل وق
ســيبويه يف مبحــث الصفــات وعدِدهــا، 
فاملــرد ذكــر ســبع صفــات : الرخــوة ، 
والشــديدة ، واملهموســة ، واملجهــورة ، 

ــة ، واملنفتحــة)7(.  ــة ، واملطبق والقلقل
أّمــا ابــن جنــي فّعدهــا اثنتــني وعريــن 
ــي  ــات الت ــن الصف ــذف م ــة، فح صف
ذكرهــا ســيبويه ) الّغنــة ، واللّينــة ، 
،والتفــي،  واالســتطالة  واهلــاوي، 
ــد  ــاٍت ق ــا صف ــر( ، وزاد عليه والصف
تكــوُن رصفيــًة أكثــر منهــا صوتيــًة 
ــاكُن  ــُل ، والس ــُح واملعّت ــو : الصحي نح
 ، والزائــُد  واألصيــُل   ، ُك  واملتحــرِّ
ــك  ــرب ، وكذل ــروف البدل،وامل وح
زاد صفــاٍت أخــرى صوتيــًة نحــو : 
والذالقــِة   ، واملهتــوِت   ، املنخفــِض 
يعيــش  ابــن  وذكــر  واالصــامِت)8(. 
ــد  ــا وردت عن ــو م ــى نح ــات ع الصف
ــة ،  ــُه يف القلقل ــن خالف ــي لك ــن جن اب

والصفــر ، واللينــة ، واهلــاوي)9( .
أمــا علــامء التجويــد فقــد اختلفــوا أيضًا 
يف عــدد صفــات احلــروف ، نذكــر منهم 
مكــي بــن أيب طالــب الــذي بلغــت 
عنــده أربعــًا وأربعــني صفــة ،إذ قــال  : 
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))مل أزل أتتبــع ألقــاب احلــروف التســعة 
والعريــن وصفاهتــا وعلِلهــا حتــى 
ــني  ــة وأربع ــك أربع ــن ذل ــدُت م وج
لقبــًا ، صفــات هلــا ُوِصفــت بذلــك 
ظاهــرة(()10(،  وعلــل  معــاٍن  عــى 
وليســت تلــك الصفــات واأللقــاب 
متثــل كيفيــات نطقيــة تصاحــب تكــّون 
ــاَءت  ــد ج ــا فق ــوات يف خمارجه األص
خمــرج  إىل  يشــر  منها:مــا  مقســمة 
ــة  ــل كاحللقي ــار اخللي ــام أش ــرف ك احل
ــى  ــن معن ــر ع ــا تع ــا م واللهوية،ومنه
رصيف يتعلــق باحلــرف نحــو : احلــروف 

الزوائــد واألصليــة)11(.
بــه  ماجــاء  عــى  االعتــامُد  وبقــي   
ــن  ــه اب ــذ ب ــاِت فأخ ــن الصف ــيبويه م س
ــوالً  ــرادّي )13( ، وص ــان)12(، وامل الطح
ــا  ــا أربع ــذي عّده ــزرّي ال ــن اجل إىل اب
إالّ  هــي  )14(،ومــا  صفــة  وثاثــني 
وترتّكــُز  تذكــُر  تــكاُد ال  اختافــات 
ــة  ــدودٍة كاملصمت ــاٍت حم ــادة صف يف زي

.   ... واملهتــوت  والذلقيــة 
الصفــات  ألبــرز  عــرٍض  وبعــد 
يتضــح لنــا أن العلــامء قســموا صفــات 
أصــوات  قســمني  عــى  األصــوات 
هلــا مــا يقابلهــا ،وأخــرى مــن دون 
عــى  املــرادي  مقابل،واصطلــح 

األول: الصفــات املمّيزة،وهي)اجلهــر 
والرخــاوة(  و)الشــدة  واهلمــس(، 
ــاح(،  ــاق واالنفت ــطة(، و)اإلطب )املتوس
 ، واالنخفــاض(  )االســتعاء   و 
و)الذالقــة  والرتقيــق(،  و)التفخيــم 
ــات  ــر الصف ــى اآلخ ــامت(، وع والص
،والــص )القلقلــة  وهــي  ــنة  املحسِّ
لتفــي ا و ، ف ا نحر ال ا و ، لغنة ا و ، فر
واالســتطالة   والتكرار،واجلــرس،   ،
،واملهتوت،واخلفاء،واللني()15(،وممّــا 
حيســب البــن اجلــزري أّنــه أطلــق عليها 
ــا  ــس هل ــرى لي ــد وأخ ــا ض ــات هل صف
ضــد)16(، وهــذا التقســيم للصفــات 
ــوت .  ــامء الص ــب عل ــد أغل ــاع عن ش

املطلب الثاين 
 معيار القوة والضعف يف الصفات .

ــد  تباينــت آراء العلــامء القدمــاء يف حتدي
ــف يف  ــوة والضع ــي الق ــاٍر ملفهوم معي
صفــات األصــوات، ويف ضــوء مــا 
ــى  ــم ع ــا ُتقسَّ ــه وجدناه ــا علي اطلعن

ــام : ــة أقس ثاث
األول : إعطــاء الصــوت جهــدًا عضليــًا 
أكــر يف أثنــاء عمليــة النطق،وعليــه 
قــال  إذ  جنــي،  الرساج،وابــن  ابــن 
ــوت  ــق الص ــاوالً تطبي ــرساج حم ــن ال اب
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املتقاربــة  احلــروف  عــى  األقــوى 
ــف  ــا يف تألي ــاء اجتامعه ــارج يف أثن املخ
ــروا  ــوى وأخ ــدؤوا باألق ــة :  ))ب الكلم
األلــني كــام فعلــوا بالــورل والوتــد 
فبــدؤوا بالتــاء قبــل الــدال والــراء 
ــوة  ــم ق ــإن أردت أن تعل ــام ف ــل ال قب
ــام  ــى ال ــراء ع ــدال وال ــى ال ــاء ع الت
ــاء  ــد الت ــك جت ــدال فإّن ــاء وال ــذق الت ف
ينقطــع بجــرس قــوي وجتــد الــدال 
ينقطــع بجــرس لــني ...(()17(، أمــا 
قائــًا  ابــن جنــي فأشــار إىل ذلــك 
ــاف  ــن األئت ــي م ــق ه ــروف احلل ))ح
ــم  ــن معظ ــا ع ــارب خمرجه ــد ؛ لتق أبع
ــا  ــني منه ــني اثن ــع ب ــإْن مج احلروف…ف
ــو  ــف نح ــى األضع ــوى ع ــّدم األق ق
،أهــل ،وأحــد …(()18( ، وهــذه إشــارة 
واضحــة إىل أّن العامَلــنِي أعتنيــا باجلانــب 
القــوة  مفهومــي  تفســر  يف  النطقــي 

والضعــف يف األصــوات . 
الثــاين : يعنــي شــّدة وقــع الصــوت 
يف الســمع ،وعليــه ســيبويه، إذ قــال 
والســني  الصــاد  صفــر  وصــف  يف 
ــر  ــروف الصف ــن ح ــزاي: )) ألهنَّ وال
ــال  ــمع(()19( ، وق ــدى يف الس ــنَّ أن وه
أيضــًا ))واملطبــق أفشــى يف الســمع 
(()20(، مــن النصــني اآلنفــي الذكــر 

ــدى(  ــة )أن ــر كلم ــيبويه ذك ــد أن س نج
و)أفشــى( وكامهــا يعطيــان معنــى 
ــا  ــار مصاحب ــع واالنتش ــرة والتوس الكث
إيامهــا بلفظــة الســمع التــي جعــل منهــا 
أداًة لتحديــد قــوة الصــوت وضعفــه 
)الســامع(  املتلقــي  أصبــح  ،وهبــذا 
قــوة  حتديــد  يف  األســاس  اجلــزء 

الصــوت وضعفــه .
ــات  ــدد الصف ــر ع ــي تواف ــري : يعن األخ
القويــة يف الصوت،فكلــام كان الصــوت 
ــوة  ــم بالق ــة يوس ــاٍت قوي ــك صف يمتل
ــه مكــي  والضعــف خــاف ذلك،وعلي
ــذان  ــزري الل ــن اجل ــن أيب طالب،واب ب
خصصــا القــوة والضعــف بحســب مــا 
ــوة أو  ــات ق ــن صف ــرف م ــه احل يملك
ضعــف ، فالتــاء مثــًا صــوت ضعيــف 
ــوت  ــاء ص ــه ، والط ــذي في ــس ال للهم
قــوي لإلطبــاق ، واجلهــر ، واالســتعاء 
ــوى  ــو أق ــه ، فه ــوايت في ــدة ، الل ، والش
ــي  ــل مك ــرًا )21( . وجع ــاء كث ــن الت م
بــن أيب طالــب مــن صفــات القوة ســببًا 
: ))إذا كان احلرفــان  لإلدغــام فقــال 
ــرف األول  ــرج ، واحل ــني يف املخ متقارب
ــام  ــر باإلدغ ــاين فيص ــن الث ــف م أضع
إىل زيــادة قــوة ؛ ألنَّــك تبــدل مــن 
ــإذا  ــاين ، ف ــس الث ــن جن ــًا م األول حرف
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فصلــت ذلــك نقــل لفــظ الضعيــف إىل 
ــد(()22(   ــن جي ــك حس ــوة فذل ــظ الق لف
ــوت  ــام الص ــع إدغ ــذا ال يمن ــن ه لك
القــوي يف الصــوت الضعيــف نحــو 
ــي  ــرى مك ــام ، وي ــراء يف ال ــام ال إدغ
ــر  ــراء باجله ــوة ال ــح لق ــام قبي ــه إدغ أنَّ
لعــدم  الــام  وضعــف   ، والتكــرار 
التكــرار فيــه ، وضعــف اجلهــر فيــه)23( .
أّمــا املحدثــون فلهــم احلــظ األوفــر 
والضعــف  القــوة  مفهومــي  يف 
؛لكوهنــم  األصــوات  صفــات  يف 
يف  إليهــا  يســتندون  قاعــدًة  وجــدوا 
ــن  ــيام هذي ــة،وال س ــاهتم الصوتي دراس
دراســاهتم  املصطلحني،فجــاءت 
املتعلقــة هبــام مقســمة عــى جوانــب 
عــدة : منهــا درجــة قــوة الوضــوح 
الســمعي التــي تتاميــز هبــا أصــوات 
العربيــة بعضهــا مــن بعــض ،وقــد 
اعتنــوا كثــرًا هبــذا اجلانــب ،ثــم اجلهــد 
آلــة  أعضــاء  تبذلــه  التــي  العضــيل 
الصــوت يف أثنــاء نطــق كل صــوت مــن 
األصــوات وهــذا اجلانــب أوضحــه 
ــة القدماء،ووافقهــم  بدقــة علــامء العربي
املحدثــون يف بيــان خمــارج احلــروف 
الســياق،  يف  وتعاماهتــا  وصفاهتــا 
ويف بيــان غلبــة الصــوت األقــوى يف 

ــم زادوا  ــر أهّن ــة غ ــات الصوتي التعام
ــوت  ــوة الص ــد ق ــرى تزي ــارص أخ عن
ــة  ــة التعاملي ــر الصوتي ــر يف الظواه املؤث
ــد  ــوات)24( ،وق ــن أص ــاوره م ــام جي في
اتفــق املحدثــون عــى أّن املصوتــات 
أقــوى  تعــد  املائعــة(  )األصــوات 
الوضــوح  جهــة  مــن  األصــوات 

 .)25 الســمعي)
ــص إىل أن كلَّ دارس  ــدم نخل ــا تق و ممّ
وقــف عــى حتديــد معيــار ملفهومــي 
ــة  ــن زاوي ــق م ــف انطل ــوة والضع الق
يــرى نفســه فيهــا فلــم نجــد أحــدا 
منهــم خّطــا رأي اآلخــر أو نقــده ،وإنــاّم 
ملوضــوع  مفهومــه  بعــرض  يكتفــي 
ــود إىل  ــاّم يع ــذا رب ــوة والضعف،وه الق
ــو  ــرى ل ــا ن ــرة ،لكنن ــة املتواف ــة األدل قل
أخذنــا اآلراء الثاثــة التــي تقّدمــت 
الصــوت  يف  حتققهــا  مــدى  ونطبــق 
ــل إىل  ــا نص ــر عّلن ــو اآلخ ــد تل الواح
ــه يف معرفــة الصــوت  ــاٍر نســتند إلي معي
ــتند  ــا نس ــف أي أنن ــن الضعي ــوي م الق
إىل اجلهــد العضــيل ثــّم قــوة الصــوت يف 
الســمع بعــد ذلــك نأخــذ بعــدد توافــر 

الصفــات يف الصــوت الواحــد .
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القــوة  بــن  األصــوات  صفــات 
اجلــزري ابــن  عنــد  والضعــف 

عــرض ابــن اجلــزري شــأنه شــأن علامء 
ــمها  ــوات وقس ــات األص ــة صف العربي
عــى قســمني : صفــات هلــا نظــر ، 
ــوء  ــر،ويف ض ــا نظ ــس هل ــات لي وصف
كامــه عــن هــذه الصفــات يتــمُّ حتديــد 

ــا . ــة منه ــة والضعيف ــات القوي الصف
املطلب األول 

 الصفات التي هلا نظري :
أوالً : املهموسة و املجهورة :

مهــا صفتــان متقابلتــان ،فاهلمــس يمثــل 
خفــاء الصــوت وضعفه،واجلهــر يمثــل 
قــوة الصــوت وارتفاعــه)26(، وحــذا ابن 
ــى  ــبقه يف معن ــن س ــذو م ــزري ح اجل
اجلهــر واهلمــس بعــد أن نعت املهموســة 
بالقــوة)27( ،  بالضعــف ، واملجهــورة 
فقــال : املجهــورة أقــوى مــن املهموســة 
وبعضهــا أقــوى مــن بعــض عــى قــدر 
ــي  ــة وه ــات القوي ــن الصف ــا م ــا فيه م
ــه  ــة)28(،وجاء تعريف ــدا املهموس ــا ع م
مشــاهبا ملــا جــاء بــه ســيبويه إذ قــال يف 
اهلمــس : احلــرف املهمــوس أنــه حــرف 
ــه  ــق ب ــد النط ــس عن ــه النف ــرى مع ج
ــد  ــه عن ــامد علي ــف االعت ــه وضع لضعف

ــور  ــن املجه ــف م ــو أضع ــه فه خروج
ــف  ــة أضع ــروف املهموس ــض احل وبع
ــوى  ــاء أق ــاد ،واخل ــض فالص ــن بع م
إطباقــا  الصــاد  يف  غرمهــا؛ألن  مــن 
وصفــرا واســتعاء وهــن مــن صفــات 
اســتعاء)29(،  فيــه  واخلــاء  القــوة 
ــزري  ــن اجل ــص أن اب ــن الن ــح م ويتض
يميــز بــني األصــوات مــن جهــة القــوة 
والضعــف حتــى وإن كانــت تنتمــي 
إىل صفــة واحــدة ؛وذلــك بحســب مــا 
ــر  ــات ،وذك ــن صف ــوت م ــر للص تواف
املهموســة  األصــوات  تســمية  علــة 
ــروف  ــذه احل ــميت ه ــام س ــه : إن بقول
باملهموســة؛ألن اهلمــس احلــس اخلفــي 
الضعيــف فلــام كانــت ضعيفــة ســميت 
بذلــك واستشــهد بقــول اهلل تعــاىل : )) 
فــا تســمع إال مهســا(( ]طــه / 108[، 
ــك  ــس األقدام)30(وكذل ــو ح ــل ه وقي
ــد  ــورة فق ــوات املجه ــع األص ــال م احل
ــع  ــوي من ــرف إذا ق ــا: احل ــا بأهّن عرفه
النفــس أن جيــري معــه عنــد النطــق بــه 
لقوتــه وقــوة االعتــامد عليــه يف موضــع 
ــر  ــك؛ألن اجله ــمي بذل ــه، وس خروج
ــت  ــام كان ــوي فل ــديد الق ــوت الش الص
ــه ألن  ــميت ب ــك س ــا كذل يف خروجه
ــوات  ــا)31(، واألص ــر هب ــوت جيه الص
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املهموســة هــي : ) الفــاء ، واحلــاء ، 
والثــاء ، واهلــاء ، والشــني ، واخلــاء 
 ، والــكاف   ، والســني   ، والصــاد   ،
ــارة  ــزري بعب ــن اجل ــا اب والتاء(،ومجعه
)ســكت فحثــه شــخص()32( ،ومل يعــدد 
ابــن اجلــزري األصــوات املجهــورة 
معتمــدًا مــا ذكــره عــن املهموســة وباقي 
األحــرف جمهــورة وهــي : ) الظــاء ، 
ــدال  ــاء ، وال ــاف ، والي ــام ، والق وال
ــم  ــاء ، والعــني ، واملي ــاء ، والط ، والب
،والــراء ، والــزاي ، والضــاد ، واأللــف 
، والــواو ، واهلمــزة ، والــذال ، والنــون 
ــا  ــح ممّ ــم ()33( .ويتض ــني ، واجلي ، والغ
ــيبويه  ــع س ــزري تاب ــن اجل ــدم أّن اب تق
ــت   ــس، ونع ــر واهلم ــه للجه يف تعريف
ــف،  ــس بالضع ــوة ، واهلم ــر بالق اجله
ضعــف  اهلمــس  ســبب  أنَّ  ورأى 
 ، قوتــه  اجلهــر  وســبب   ، الصــوت 
ــوة  ــن ق ــوت م ــه الص ــا حيمل ــل م وجع
أساســًا لتقديمــه عــى ســائر األصــوات 
ــام  ــات ك ــن صف ــوت م ــه الص ــام حيمل ب
قدمهــام  إذ   ، واخلــاء  بالصــاد  فعــل 
عــى ســائر املهموســات ؛ الســتعائهام 

ــوة . ــات الق ــن صف ــتعاء م واالس

ثانيًا : الشدة والرخاوة وما بينها :
ــرور  ــة م ــف كيفي ــذا التصني ــد ه يعتم
اهلــواء يف خمــرج الصــوت ، فــإذا ُحبـِـَس 
النفــس يف خمــرج الصــوت حبســًا تامــًا 
ُأطِلــق بعــد ضغطــِه حلظــة  كان الصوت 
ــرى  ــق ملج ــل تضيي ــديدًا ، وإذا حص ش
النفــس يف خمــرج الصــوت مــن دون أن 
حيتبــس كان الصــوت رخــوًا ، وبعــض 
األصــوات حيصــل يف أثنــاء النطــق هبــا 
اعــرتاض ملجــرى النفــس يف خمرجــه 
ــس  ــل حب ــر أن حيص ــن غ ــن م ، ولك
منفــذًا  لــُه  جيــُد  النََفــس  ؛ألن  تــام 
الصــوت  ويســمى   ، منــه  يتــرسب 
ُيعــّرف  متوســطًا)34(،وبذلك  حينئــٍذ 
الصــوت الشــديد االنفجــاري بأّنــه 
ــس  ــرى النف ــه جم ــس مع ــذي ينحب ))ال
املندفــع مــن الرئتــني حلظــة مــن الزمــن 
ــن  ــن م ــاء عضوي ــد التق ــه عن يف خمرج
ــّم ينفصــل العضــوان  أعضــاء النطــق ث
برسعــة يندفــع اهلــواء املحبــوس فجــأة 
ــاء  ــاء والت ــًا كالب ــًا انفجاري حيــدث صوت
ــي(  ــو )االحتكاك ــا الرخ ــدال ، أّم وال
ــرى  ــه املج ــرض مع ــذي ال يتع ــو ال فه
لغلــق حمكــم يليــه انفجــار ،وإّنــام يكون 
جمــراه ضيقــًا بحيــث حيــدث نوعــًا مــن 
ــه  ــف قوت ــكاك ختتل ــف أو االحت احلفي
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تبعــًا لنســبة ضيــق املخــرج كالفــاء 
ــطة  ــا املتوس ــاء (()35(،أّم ــني والث والس
عــن  اخلارجــة  األصــوات  فهــي 

ــاوة)36(.  ــاري الشــدة والرخ معي
وقــد تابــع أغلــب العلــامء القدمــاء هنــج 
ــاوة،  ــدة والرخ ــد الش ــيبويه يف حتدي س
وكأهّنــم وجــدوا فيــام توصــل إليــه 
ــرح  ــده ب ــوا بع ــة فاكتف ــة التام اإلصاب
ووصفــت   ، فحســب)37(  كامــه 
االنفجاريــة  الشــديدة  األصــوات 
ــا  ــوت معه ــروج الص ــدة خ ــوة لش بالق
ــًا بعــد انحباســه يف خمرجــه حلظــة  مدوي
ــة  ــوة االحتكاكي ــا الرخ ــن الزمن،أّم م
فتعتمــد قوهتــا مــدى التقــارب بــني 
األصــوات  وأّمــا   ، خمرجهــا  طــريف 
ــر  ــة اجله ــك صف ــا متتل ــطة فإهّن املتوس
ــن  ــذ م ــواء ينف ــة واهل ــة قوي ــي صف وه
يف  كالغنــة  احلقيقــي  موضعهــا  غــر 

النــون وامليــم)38( . 
   وتابــع ابــن اجلــزري ســيبويه وعلــامء 
هــذه  ونعــت  ذلــك،  يف  العربيــة 
الصفــات بالقــوة وقــال تــزداد قــوة 
الصفــات  عــدد  زاد  كلــام  الصــوت 
القويــة يف الصــوت الواحــد ،وذكــر 
معنــى األصــوات الشــديدة فقــال : 
معنــى احلــرف الشــديد أنــه حــرف 

اشــتد لزومــه ملوضعــه وقــوي فيــه 
ــه  ــري مع ــوت أن جي ــع الص ــى من حت
عنــد اللفــظ بــه والشــدة مــن عامــات 
قــوة احلــرف فــإن كان مــع الشــدة 
فذلــك  واســتعاء  وإطبــاق  جهــر 
ــن  ــان م ــع اثنت ــإذا اجتم ــوة ف ــة الق غاي
هــذه الصفــات أو أكثــر فهــي غايــة 
فيــه  اجتمــع  الــذي  كالطــاء  القــوة 
اجلهــر والشــدة واإلطبــاق واالســتعاء 
ــر  ــاق والصف ــدة واإلطب ــر والش فاجله
القــوة  عامــات  مــن  واالســتعاء 
مــن  واخلفــاء  والرخــاوة  واهلمــس 
عامــات الضعف،وســميت بالشــدة 
ــى ال  ــه حت ــرف يف خمرج ــتداد احل الش
خيــرج معــه صــوت أال تــرى أنــك 
تقــول يف احلــرف الشــديد : )أج أت( 
ــاء  ــم والت ــع اجلي ــس م ــري النف ــا جي ف

أخواهتــا)39(. وكــذا 
بأهنــا  الرخــوة  األصــوات  وعــّرف 
ــد  ــامد عليهــا عن حــروف ضعــف االعت
الصــوت  النطــق هبــا فجــرى معــه 
ــرى  ــديد أال ت ــن الش ــف م ــو أضع فه
ــس  ــرى النف ــول : أس أش فج ــك تق أن
ــا،  ــك أخواهت ــام وكذل ــوت معه والص
وســميت بالرخــوة؛ ألن الرخــاوة اللني 
ــد  ــإذا كان أح ــدة ف ــد الش ــني ض والل
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ــه  الصفــات الضعيفــة يف حــرف كان في
ــك  ــه كان ذل ــت في ــف وإذا اجتمع ضع
أضعــف لــه نحــو اهلــاء التــي هــي 
مهموســة رخــوة خفيــة وكل واحــد 
صفــات  مــن  الصفــات  هــذه  مــن 

الضعــف)40(.
واألصــوات الشــديدة عنــد القدمــاء 
ــكاف  ــاف ،وال ــزة والق ــي : )) اهلم ، ه
 ، والــدال   ، والطــاء   ، واجليــم   ،
ابــن  (()41(،ومجعهــا  والبــاء  والتــاء 
ــدت  ــارة )أج ــم بعب ــًا هل ــزري موافق اجل
مــع  احلــال  كقطب(،وكذلــك 
األصــوات الرخــوة إذ قــال : وهــي 
ــك :  ــدا قول ــا ع ــديدة وم ــدا الش ــا ع م
ــني  ــي ب ــواُت الت ــا (،واألص ) مل يروعن
القدمــاء  عنــد  والّرخــوِة  الشــديدِة 
هــي التــي ال يتــّم فيهــا االنحصــاُر 
كالشــديدِة وال اجلــرُي كالرخــوة)42(، 
ثامنيــُة أحــرف جتمُعهــا مُجلــة )مل يروعنا( 
كــام قــال ابــن اجلــزري إال أنــه مل يفصــل 
القــول عنهــا ، أّمــا عنــد املحَدثــني فهــي 
أربعــُة أحــرف )ل ن م ر()43(، فأخرجــوا 
ــا،  ــنَي منه ــنِي والع ــّد والّل ــروَف امل ح
وهــذه  األربعــُة )) تكــّوُن جمموعــًة 
ــوة  خ ــديدة وال الرَّ ــي بالش ــًة ال ه خاّص

املائعــُة(()44(. االصــواُت  وســّموها 

ــزري  ــن اجل ــة اب ــت متابع ــذا تبّين وهك
ملِــن ســبقه يف حتديــد قــوة الصــوت 
بعــدم قبولــه للتليــني ممّــا يــؤدي إىل 
جريــان  وعــدم  خمرجــه  يف  الضيــق 
ــوت  ــدة الص ــببًا يف ش ــه س ــس مع النَف
، أّمــا الرخــاوة فتكــون بســبب لــني 
إىل  يــؤدي  ممّــا  خمرجــه  يف  الصــوت 
ــني  ــارق ب ــه ، والف ــس مع ــان النف جري
الشــدة والرخــاوة جريــان النفــس مــن 
غــر ترديــد لألصــوات الرخــوة، وإذا مل 

ــديد . ــوت ش ــو ص ــس فه ــِر النَف جي
ثالثًا : املطبقة واملنفتحة : 

حيــاذي  مــا  يعني:انطبــاق  اإلطبــاق 
اللســان  اللســان مــن احلنــك عــى 
ســبب  وعلــل  خروجهــا)45(،  عنــد 
هبــذا  املطبقــة  األصــوات  تســمية 
ــع  ــق م ــان تنطب ــن اللس ــة م ؛ألّن طائف
الريــح إىل احلنــك عنــد النطــق هبــا مــع 
اســتعائها يف الفــم،ورأى أّن بعضهــا 
ــا يف  ــاء أقواه ــض فالط ــن بع ــوى م أق
اإلطبــاق وأمكنهــا جلهرهــا وشــدهتا 
والظــاء أضعفهــا يف اإلطبــاق لرخاوهتــا 
مــع  اللســان  طــرف  إىل  وانحرافهــا 
والصــاد  العليــا  الثنايــا  أصــول 
ــا  ــاق، أّم ــطتان يف اإلطب ــاد متوس والض
ســبب  فذكــر  املنفتحــة  األصــوات 
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تســميتها هبــذا فقــال : النفتــاح مــا بــني 
ــن  ــح م ــروج الري ــان،واحلنك وخ اللس
بينهــام عنــد النطــق هبــا)46(، واألصوات 
 ، والضــاد   ، الصــاد  هــي:)  املطبقــة 
ــوات  ــي األص ــاء ( وباق ــاء ، والظ والط
ــد  ــاق عن ــون اإلطب ــذا يك ــة ،وهب منفتح
ابــن اجلــزري صفــة للقــوة ، فضــًا عن 
أّنــه فــّرق بينــه وبــني االســتعاء وذكــر 
أنَّ اإلطبــاق أبلــغ مــن االســتعاء ؛ ألّن 
ــس  ــس العك ــتعاء ولي ــاق اس كلَّ أطب
كــام هــو احلــال يف صــويت )اخلــاء – 

الغــني ()47( . 
ــى  ــتمان ع ــاح يش ــاق واالنفت واإلطب
ــدام  ــم وانع ــوم التفخي ــن مفه ــزء م ج
املحدثني)48(،))فــكل  عنــد  التفخيــم 
مطبــق مفخــم ، وكل منفتــح مرقــق 
، والفــرق بــني اإلطبــاق والتفخيــم 
ــان  ــوي للس ــف عض ــاق وص أنَّ اإلطب
ــقف  ــى س ــق ع ــر املطب ــكله املقع يف ش
األثــر  هــو  التفخيــم  وإنَّ   ، احلنــك 
الســمعي الناشــئ عــن هــذا اإلطبــاق، 
فــإذا ســمع الصــوت مرققــًا فــإنَّ معنــى 
منفتــح  اللســان يف وضــع  أنَّ  ذلــك 
يتصــل فيــه باحلنــك األعــى مــن نقطــة 
ــح  ــك يتض ــة (()49( .وبذل ــدة أمامي واح
يف  القدمــاء  خيالفــوا  مل  املحدثــني  أن 

حتديــد اإلطبــاق إال أّن اإلطبــاق اختلط 
ــم .  ــم عنده ــه بالتفخي مفهوم

رابعًا / االستعالء واالستفال : 
هاتــني  إىل  اجلــزري  ابــن  أشــار 
تســمية  ســبب  أنَّ  الصفتني،وذكــر 
األصــوات املســتعلية هــو : أن الصــوت 
احلنــك  إىل  هبــا  النطــق  عنــد  يعلــو 
بالريــح  مســتعليا  الصــوت  فينطبــق 
ــك  ــع احلن ــان م ــن اللس ــة م ــع طائف م
هــذا مــع حــروف اإلطبــاق وال ينطبــق 
ــاف  ــاء والق ــني واخل ــع الغ ــوت م الص
وإنــام يســتعيل الصــوت غــر منطبــق)50( 
ــا ســبب تســمية املســتفلة هبــذا : أن  ،أمَّ
اللســان يســتفل هبــا إىل قــاع الفــم عنــد 
النطــق هبــا عــى هيئــة خمارجهــا)51( 
ــاء  ــي : ) اخل ــتعلية ه ــوات املس .واألص
، والصــاد ، والضــاد ، والعــني ، والطــاء 
، والقــاف ، والظــاء ( ، واألصــوات 
املســتفلة هــي : ) اهلمــزة  ، واهلــاء ، 
وااللــف ، والعــني ، واحلــاء ، والــكاف 
، واجليــم ، والشــني ، واليــاء ، والــام ، 
ــذال ،  ــاء ، وال ــراء ، والف ــون ، وال والن
ــاء،  ــزاي ، والث ــني ، وال ــدال ، والس وال

ــواو ()52( . ــم ، وال ــاء ، واملي والب
املســتعلية  أنَّ  اجلــزري  ابــن  وذكــر 



144

مفهوم القوة والضعف يف صفات األصوات العربية عند ابن اجلزري )833هـ( إمنوذجا

2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

تتكــون مــن األصــوات املطبقــة فضــًا 
ــدَّ  ــاف، وع ــني ،والق ــاء ، والغ ــن اخل ع
ــوة  ــات الق ــن صف ــتعاء م ــة االس صف
ــن  ــتفال م ــة االس ــدَّ صف ــني ع ، يف ح
صفــات الضعــف قائــًا : )) ومنهــا 
ــتعلية  ــا املس ــتفلة وضده ــروف املس احل
،واالســتعاء مــن صفــات القــوة((
)53(. وهبــذا يكــون االســتعاء صفــة 

ــاد  ــاد ، والض ــاء ، والص ــاء ، والظ للط
ــرى  ــاف ، وي ــني ، والق ــاء ، والغ ، واخل
بعــض املحدثــني أنَّ االســتعاء صفــة : 
ــي  ــة ، وه ــوات اخللفي ــض األص )) لبع
القــاف ، والغــني ، واخلــاء . وفيهــا 
ــو  ــي نح ــه اخللف ــان بجزئ ــع اللس يرتف
اللهــاة ليخــرج الصــوت غليظــًا مفخــاًم 
ــظ النطــق  ، ولكــن دون مبالغــة يف تغلي
، فاملهــم هــو أْن يتوفــر للصــوت القيمــة 
التــي متيــزه عــن غــره ، باعتبــاره  وحده 
أصواتيــة مســتفله .. واالســتعاء نظــر 
ــون  ــان يك ــع للس ــو وض ــتفال وه اإلس
ــك يف  ــم ، وذل ــاع الف ــفل يف ق ــه أس في
بقيــة األصــوات املرققــة(()54(. ومــا 
يتعلــق بصفتــي التفخيــم والرتقيــق فقــد 
وضــع صفــة االســتعاء واإلطبــاق 
ضمــن صفــة التفخيــم وقــال : إّن صفــة 

ــاًم)55( .  ــوى تفخي ــاق أق اإلطب

ــزري  ــن اجل ــّدم أن اب ــا تق ــح ممّ     يتض
ــي  ــوات الت ــات األص ــى صف ــف ع وق
ــا  ــامء فض ــن العل ــره م ــر كغ ــا نظ هل
ــا  ــا تفصي ــول فيه ــل الق ــه فّص ــن أّن ع
دقيقــا وهــذا ُينبــئ عــن إدراكــه ووعيــه 

ــامدة . لل
املطلب الثاين 

 الصفات التي ليس هلا نظري 
أوالً / الصفري : 

الصفــر صفــة ألصــوات : ) الصــاد 
ووصفهــا   ،  ) والــزاي   ، والســني   ،
أســلية)56(،  أصــوات  ــا  بأهنَّ اخلليــل 
ــال :   ــه ، إذ ق ــيبويه يف كتاب ــا س وذكره
ــزاي ،  ــني ، وال ــاد ، والس ــا الص ))وأمَّ
ــي  ــروف الت ــذه احل ــن يف ه ــا تدغم ف
حــروف  ــن  ألهنَّ ؛  فيهــن  أدغمــت 
الســمع(( يف  أنــدى  وهــن  الصفــر 
ــن  ــه : ))وم ــرد بقول ــا امل )57( ،وعرفه

حــروف  وملتقــى  اللســان  طــرف 
وهــي   ، الصفــر  حــروف  الثنايــا 
 : وهــي  انســاالً  تنســل  حــروف 
الســني ، الصــاد ، الــزاي(()58( ،ولذلــك 
عــّد الصفــر صفــة قويــة يف إنتــاج 
ــة يف  ــا كالغن ــك عنه ــوات ال تنف األص
النــون وامليــم)59( ،وذكــر ابــن اجلــزري 
الصفــر أصــوات  تســمية   ســبب 
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ــا  ــرج معه ــوت خي ــًا : ))ألن الص قائ
الصفــر(( يشــبه  هبــا  النطــق  عنــد 
)60(،وعدهــا مــن صفــات القــوة فقــال 

: فيهــن قــوة ألجــل هــذه الزيــادة التــي 
فيهــن فالصفــر مــن عامــات قــوة 
ــاق  ــا لإلطب ــاد ( أقواه ــرف، )والص احل
ــزاي  ــا ، ) وال ــن فيه ــتعاء اللذي واالس
( تليهــا يف القــوة للجهــر الــذي فيهــا ، 
ــذي  ــس ال ــا للهم ــني ( أضعفه ) والس

ــا)61(. فيه
وحيــدث الصفــر عنــد املحدثــني حــني 
يتصــل أول اللســان بأصــول الثنايــا 
ــرا  ــا صغ ــام فراغ ــون بينه ــث يك بحي
ــًا  ــواء حمدث ــرور اهل ــه كاٍف مل ــدًا ولكن ج
 ، نســمعه)62(  الــذي  الصفــر  ذلــك 
ويــرى أحــد املحدثــني أنَّ الصفــر : 
ــوح  ــديد الوض ــوت ش ــون الص ــو ك ه
ــديد  ــكاك الش ــة االحت ــمع نتيج يف الس
يف املخــرج ، وهــو وصــف صــادق عــى 
ثاثــة صوامــت هــي الســني ، والــزاي 

، والصــاد)63( .
ثانيًا / القلقة : 

ــيبويه يف  ــع س ــزري م ــن اجل ــق اب    اتف
ــى  ــة املعن ــن جه ــة م ــارة إىل القلق اإلش
ــيبويه  ــار س ــظ ، إذ أش ــا يف اللف واختلف
ــني  ــى ح ــت( ع ــة )صوي ــا بكلم إليه

بقولــه  إليهــا  اجلــزري  ابــن  أشــار 
)نرة(،،بيــد أّن ســيبويه خــّص ســيبويه 
القلقلــة بالوقــف واكتفــى ابــن اجلــزري 
بذكــر كلمــة ) ُســكنت ( أي أنَّ القلقلــة 
ــاكن  ــوت الس ــون يف الص ــن أْن تك يمك
ســواء أكان هــذا الصــوت آخــر الكلمــة 
) الوقــف (  أّم وســطها فهــذه األصوات 
إذا ســكنت ضعفــت وعنــد ضعفهــا 
تكــون شــبيهة بغرهــا مــن األصــوات 
فيؤتــى بشــبه النــرة كــي متيزهــا ، وكــي 
ــه  ــا في ــام نطقه ــا فكأنَّ ــق هب ــل النط يكم
نــوع مــن النقــص يتممــه الصويــت ، أو 
ــل : إظهــار صــوت  ــرة ، إذ قي شــبه الن
شــبه النــرة حــال ســكوهنا ، وإىل زيــادة 
إمتــام النطــق هبــا، وهــذا الصويــت 
أبــني يف الســكون منــه يف حركتهــا . 
وإنَّ إظهــار القلقلــة يف هــذه األصــوات 
ــرتط  ــا)64(، واش ــبه حتريكه ــاكنة يش الس
القلقلــة  حلصــول  التجويــد  علــامء 
ــوت ؛  ــر يف الص ــدة واجله ــامع الش اجت
وذلــك إلمتنــاع  جــري النفــس معهــا يف 
حالــة اجلهــر ، وامتنــاع  جــري الصــوت 
املخــرج  فينغلــق  الشــدة  حالــة  يف 
ــوت  ــذا الص ــوى ه ــًا فيق ــًا تام انغاق
أو الصويــت اندفــاع الصــوت عنــد 
انفتــاح املخــرج)65(، ويتضــح ممــا تقــّدم 
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ــا  ــمت بقوهت ــوات اتس ــذه األص أّن ))ه
ــدة  ــي الش ــا صفت ــق ؛المتاكه يف النط
)االنفجــار(، واجلهــر ،فالشــدة : حبــس 
واجلهــر  املقلقــل  خمــرج  يف  النفــس 
ــوة  ــه لق ــان مع ــن اجلري ــس م ــع النف من
االعتــامد يف موضعــه(()66(، وعــّد بعض 
ــن  ــاء م ــاف والط ــوت الق ــني ص املحدث
ــة  ــق العربي ــة يف نط ــوات املهموس األص
ــد  ــال بأح ــا أدى إىل اإلخ ــارصة ممّ املع
ــر  ــر غ ــو اجله ــة ، وه ــي القلقل رشط
الكريــم حيرصــون  القــرآن  قــراء  أنَّ 
عنــد  الصوتــني  إتبــاع هذيــن  عــى 
ــبب  ــة ، والس ــت القلقل ــف بصوي الوق
ــتعليني)67(.  ــديدين مس ــام ش ــو لكوهن ه
ــق  ــي ينطب ــوات الت ــن األص ــزة م واهلم
ــد  ــم ق ــا ، إالّ أهنَّ ــة عليه ــف القلقل وص
ــزري  ــن اجل ــل اب ــا وعل ــا منه أخرجوه
يذكرهــا  مل  ))وإنَّــام   : قائــًا  ذلــك 
ــف  ــن التخفي ــا م ــا يدخله ــور مل اجلمه
حالــة الســكون ففارقــت أخواهتــا ، وملِا 
يعرتهيــا مــن اإلعال(()68(،وإخــراج 

ــوع)69( . ــا كالته ــود إىل أهنَّ ــزة يع اهلم
ثالثًا / االنحراف :

الــام  بصــوت  ســيبويه  خصصــه 
والــراء بقولــه : ))حــرف شــديد جــرى 
فيــه الصــوت ؛ النحــراف اللســان مــع 

ــوت  ــى الص ــرتض ع ــوت ومل يع الص
ــو  ــديدة ، وه ــروف الش ــرتاض احل كاع
ــراء :  ــًا يف ال ــال أيض ــام(()70( ، وق ال
ــوت  ــه الص ــري في ــديد جي ــرف ش ))ح
الــام(( إىل  وانحرافــه   ، لتكريــره 
بعــد  العلــامء  بعــض  أنَّ  غــر   ،)71(

ــص  ــده خيت ــام وح ــوا ال ــيبويه جعل س
باالنحراف)72(،وتابــع مكــي ســيبويه 
ــوت  ــمل ص ــراف ليش ــول يف االنح الق
الــراء إىل جانــب الــام ، ورأى أنَّ الــراء 
قــد انحــرف عــن أقــرب املخــارج إليــه 
، وهــو  النــون إىل خمــرج أبعــد مــن 
خمــرج النــون ، وهــو الــام فســمي 
الــراء منحرفًا)73(،وقــد تبعهــام عــدد 
مــن العلــامء مــن بينهــم ابــن اجلــزري يف 
ــراء  ــام وال ــة ال جعــل االنحــراف صف
ــن اجلــزري ســبب  معــًا)74( ،وأرجــع اب
ــن  ــا ع ــام انحرف ــمية إىل أهن ــذه التس ه
خمرجهــام حتــى اتصــا بمخــرج غرمها 
وعــن صفتهــام إىل صفــة غرمهــا)75(،ومل 
ــم  ــف ت ــح كي ــل أوض ــك ب ــف بذل يكت
فقــال:  موضعهــام  عــن  االنحــراف 
))أمــا الــام فهــو حــرف مــن احلــروف 
الرخــوة لكنــه انحــرف بــه اللســان مــع 
الصــوت إىل الشــدة ومل يعــرتض يف منــع 
خــروج الصوت اعــرتاض الشــديد وال 
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ــه  ــه كخروج ــوت كل ــه الص ــرج مع خ
ــا  ــني وأم ــني صفت ــو ب ــو فه ــع الرخ م
الــراء فهــو حــرف انحــرف عــن خمــرج 
النــون الــذي هــو أقــرب املخــارج 
ــن  ــد م ــو أبع ــام وه ــرج ال ــه إىل خم إلي
فســمي  خمرجــه  مــن  النــون  خمــرج 
منحرفــا لذلك(()76(،وهبــذا االنحــراف 
اكتســب الصوتــان صفــة القــوة ؛ألهنــام 
ــًا  ــدة والرخوة،فض ــني الش ــطا ب توس
عــن أهنــام يفخــامن يف مواضــع ســياقية 
بعينهــا وتفخيمهــام قيمــة صوتيــة ال 
ــق  ــد أطل ــام)77(. وق ــة هل ــة معنوي وضيف
املحدثــون مصطلــح اجلانبيــة إىل جانــب 
الــام  املنحرفــة وخصــوا  مصطلــح 

ــح)78(.  ــذا املصطل هب
رابعًا / التكرار : 

ــن اجلــزري : صفــة  ــد اب      التكــرار عن
تكرارهــا  ،ومعنــى  الــراء  يف  ذاتيــة 
ربوهــا يف اللفــظ إلعادهتــا بعــد قطعهــا 
ــن  ــظ م ــب أْن حيتف ــك جي ــا ، ولذل هن
إظهــار تكرارهــا ، وال ســيام إذا شــددت 
، فجمــع بــني االنحــراف والتكــرار)79(.  
والتكــرار صفــة خاصــة بصوت الــراء ، 
وســميت الــراء هبــذه الصفــة عنــد ابــن 
اجلــزري لارتعــاد احلاصــل بطــرف 
ــرار ال  ــق هبا،والتك ــد النط ــان عن اللس

يقصــد بــه إعــادة الصــوت بعــد قطعــه 
ــوت  ــظ الص ــو يف لف ــو الرب ــام ه ، وإنَّ
، والــراء  التكــرار)80(  ، والربــو هــو 
صــوت مكــرر عنــد املحدثــني : ألنَّ 
ــك  ــة احلن ــان بحاف ــرف اللس ــاء ط التق
ممـّـا يــيل الثنايــا العليــا يتكــرر يف النطــق 
ــام يطــرق طــرف اللســان حافة  هبــا ، كأنَّ
احلنــك طرقــًا لينــًا يســرًا مرتــني أو 
ثاثــًا لتتكــون الــراء العربية)81(،والــراء 
صــوت مرقــق يصيبهــا التفخيــم يف 
الســياق الصــويت كالــام والتفخيــم 
ــاه يف صفــة  مــن صفــات القــوة كــام بيَّن

االنحــراف )82( .
خامسًا / التفيش :

ــدو  ــة ويب ــذه الصف ــيبويه ه ــر س     ذك
ــه قــد وصــف هبــا بعــض األصــوات  أنَّ
ال  ))والــراء   : فقــال  الــراء  منهــا   ،
؛  النــون  يف  وال   ، الــام  يف  تدغــم 
إذا كان  تفــي  ــا مكــررة وهــي  ألهنَّ
جُيحفــوا  أْن  فكرهــوا  غرهــا  معهــا 
ــى يف  ــس يتفش ــا لي ــع م ــم م ــا فتدغ هب
ــه  ــر أنَّ ــا وال يكرر(()83(،غ ــم مثله الف
ذكــر صــوت الشــني بالتفــي ، فقــال: 
))والشــني ال تدغــم يف اجليــم ؛ ألنَّ 
الشــني اســتطال خمرجهــا لرخاوهتــا 
حتــى أتصــل بمخــرج الطــاء فصــارت 
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ــاء  ــزلة الف ــو … منـ ــا نح ــزلتها منه منـ
مــن البــاء فاجتمــع هــذا فيهــا والتفــي 
ــم(()84(،  ــا يف اجلي ــوا أْن يدغموه فكره
ــني  ــة للش ــي صف ــرد التف ــل امل وجع
والضاد)85(،وقــال مكــي أنَّ الصــوت 
ــداين  ــني)86(، وزاد ال ــو الش ــي ه املتف

الفــاء إىل جانــب الشــني)87(. 
ــل  ــًا وجع ــزري مكي ــن اجل ــق اب     وواف
ــال :  ــط إذ ق ــني فق ــي للش ــة التف صف
ــميت  ــني س ــو الش ــي ه ــرف املتف احل
ــد  ــا عن ــت يف خمرجه ــا تفش بذلك؛ألهن
النطــق هبــا حتــى اتصلــت بمخــرج 
الظاء)88(،ووضــح ابــن اجلــزري معنــى 
ــو  ــي ه ــى التف ــًا : ومعن ــي قائ التف
اللســان  بــني  الريــح  كثــرة خــروج 
ــد  ــروج عن ــاطه يف اخل ــك وانبس واحلن
احلــرف  يتصــل  حتــى  هبــا  النطــق 
أنَّ  ،واحلقيقــة  غــره)89(  بمخــرج 
عــى  داللــة  ريــح  كلمــة  اســتعامل 
مــن  توفيقــًا  أكثــر  الشــني  انتشــار 
اســتعامل كلمــة صــوت ؛ ألنَّ الصــوت 
ــا  ــه أمَّ ــد خروج ــرف عن ــه احل ــراد ب ي
ــوت  ــب الص ــا يصاح ــو م ــس فه النف
ــف ،  ــر ، أو حفي ــن صف ــي م االحتكاك
ــس . ــي النف ــا ه ــح هن ــٍش والري أو تف
ــذ  ــيع املنف ــى توس ــي ع ــاعد التف ويس

ــني ،  ــق بالش ــد النط ــدث عن ــذي حي ال
ــان  ــرف اللس ــي ط ــا يلتق ــك عندم وذل
ومقــدم  اللثــة  بمؤخــر  مقدمــة  أي 
ــذ  ــدث منف ــا حي ــى ،وهن ــك األع احلن
ضيــق ملــرور اهلــواء ، وهــذا املمــر 
يكــون أوســع يف الشــني ممــا هــو عليــه 
يف الســني بســبب التفي)90(،وبــام أّن 
املهموســة  األصــوات  مــن  الشــني 
ــف . ــة الضع ــه صف ــق علي ــك تنطب لذل

اخلامتة : 
ــف يف  ــوة والضع ــوم الق ــد مفه 1- يع
ــات  ــن املوضوع ــة م ــوات العربي األص
البكــر التــي مل يتعــرض هلــا العلــامء 
كتابــًا  عــدا  مــا  مســتقلة  بمؤلفــات 
ــوري  ــامل اجلب ــى س ــد حيي ــور حمم للدكت
ــوع  ــه فاملوض ــد اطاعي،وعلي ــى ح ع
حيتــاج إىل دراســة أكثــر ممّــا قدمنــاه 
ــة  ــن أدل ــا م ــر لدين ــا تواف ــب م بحس
عــى وصــف األصــوات بأهنــا قويــة أو 

ضعيفــة.
2- أشــار العلــامء القدمــاء إىل القــوة 
األصوات،كاخلليــل  يف  والضعــف 
ابــن  إىل  وصــوالً  واملــرد  وســيبويه 
جنــي الــذي أشــار إىل تطبيقاهتــا يف 

مواضــع شــتى .  
ابــن  مباحــث  أغلــب  جــاءت   -3
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اجلــزري الصوتيــة موافقــة ملــن قبله،فقد 
ــنّي  ــا وفصلها،وب ــادة وبوهب ــرض امل ع
عللهــا وتعاريفها وســبب تســمياهتا،ومل 
ــذا ال  ــا طفيفة،وه ــم إال يف قضاي خيالفه
ــاول أن  ــه ح ــك بأّن ــًا عليه؛ذل ــد مثلب يع
ــات  ــن معطي ــده م ــر عن ــام تواف ــدم ب يق
،فضــًا عــن أّنــه مل يوافــق مــن دون 
ــى  ــدل ع ــذا ي ــبب ذلك،وه ــني س أن يب

ــة  . ــه اللغوي ــدى ثقافت م
4- إّن كلَّ دارس وقــف عــى حتديــد 
والضعــف  القــوة  ملفهومــي  معيــار 
انطلــق مــن زاويــة يــرى نفســه فيهــا فلم 
نجــد أحــدا منهــم خّطــا رأي اآلخــر أو 
ــه  ــرض مفهوم ــي بع ــاّم يكتف ــده ،وإن نق
ــاّم  ــذا رب ــوة والضعف،وه ــوع الق ملوض
ــا  ــرة ،لكنن ــة املتواف ــة األدل ــود إىل قل يع
ــق  ــا ونطب ــا اآلراء كّله ــو أخذن ــرى ل ن
الواحــد  الصــوت  مــدى حتققهــا يف 
تلــو اآلخــر عّلنــا نصــل إىل معيــاٍر 
نســتند إليــه يف معرفــة الصــوت القــوي 
إىل  نســتند  أننــا  أي  الضعيــف  مــن 
ــوت يف  ــوة الص ــّم ق ــيل ث ــد العض اجله
الســمع بعــد ذلــك نأخــذ بعــدد توافــر 
الصفــات يف الصــوت الواحــد ليتــم 

ــف . ــن الضعي ــوي م ــد الق حتدي

اهلوامش : 
1 - القاموس املحيط : 859 – 860 .

2 - ظ:قواعد التاوة وعلم التجويد : 34.
- 3 ظ :  الدراســات الصوتيــة عنــد علــامء 

التجويــد : 195 .
4 - فن الرتتيل وعلومه : 2/ 575 .

5 - كتاب سيبويه : 4/ 433 – 436 . 
6 - املصــدر نفســه : 4 / 446 ، 448 ، 464 
إىل علــم أصــوات  املدخــل   : ، وظ   474 ،

العربيــة : 96 – 98 
7 - ظ : املقتضب : 1 / 194 .

8 - ظ : رس صناعــة اإلعــراب : 1/ 68 – 
.7 4

9 - ظ : رشح املفصل : 10 / 128 .
10 -  الرعايــة لتجويــد القــراءة وحتقيــق لفــظ 
ــا  ــروف وخمارجه ــب احل ــم مرات ــاوة بعل الت
وصفاهتــا وألقاهبــا وتفســر معانيهــا وتعليلهــا 
وبيــان احلــركات التــي تلزمهــا : 116 – 138.
11 - ظ : التحديــد يف اإلتقــان والتجويــد 
: 105 ،والدراســات الصوتيــة عنــد علــامء 

التجويــد : 196 .
12 - خمــارج احلــروف وصفاهتــا  : 85 . ومــا 

بعدهــا 
13 - ظ : املفيــد يف رشح عمــدة املجيــد يف 

ــا . ــا بعده ــد : 47 وم ــم والتجوي النظ
ــر : 1/ 160  ــراءات الع ــر يف الق 14 - الن

. 163 –
15 - ظ : املفيد يف رشح عمدة املجيد : 52 .
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16 - ظ : النــر يف القــرآت العــر : 1/ 
.  314  : الواضــح  والــرف    160

17 - االشتقاق : 46 – 47 .
18 - اخلصائص : 1/ 54 .  

19 - كتاب سيبويه : 4 / 464 .
20 - املصدر نفسه : 4/ 460 .

21- ظ :  الرعايــة : 93 ، 94 ،والتمهيــد يف 
ــد :1 / 97 .   ــم التجوي عل

22-   الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع 
وعللهــا وحججهــا :1 / 135 .  

23- ظ : املصدر نفسه : 1/ 135 ، 136 .  
يف  والضعــف  القــوة  مفهــوم   : ظ   -  24

.  57  : العربيــة   أصــوات 
25 - ظ : األصوات اللغوية : 26 – 27 .

26 - الرعاية : 93 .
27 - النر يف القراءت العر  : 1 / 160 .

28 - التمهيد يف علم التجويد :1 / 97 
29 - املصدر نفسه : 1/ 97 .

30 - التمهيد يف علم التجويد :1 / 97 
31 - املصدر نفسه: 1/ 97 .

32 - النر يف القراءات العر : 2 / 160 .
33 - التمهيد يف علم التجويد : 1/ 97 .

ــامء  ــد عل ــة عن ــات الصوتي 34 - ظ : الدراس
التجويــد : 257 .

35 - علم اللغة العام )األصوات( : 98 .
يف  والضعــف  القــوة  مفهــوم   : ظ   -  36

.  75  : العربيــة  األصــوات 
 : قــال   إذ  الشــدة  ســيبويه  عــرف    -  37

ــوت  ــع الص ــذي يمن ــو ال ــديد ه ــرف الش احل
أن جيــري معــه ، وذلــك أّنــك لــو ُقلــت احلَــج 
ثــم مــددت صوتــك مل جيــر ذلــك ، واحلــرف 
الرخــو هــو الــذي جيــري معــه الصــوت ، فلــو 
ــت  ــباِهها أجري ــض وأش ــس وانق ــت الط قل
منــه الصــوت إن شــئت ، ظ : كتــاب ســيبويه : 

.435  –  434  /4
38 - األصوات اللغوية : 74 .

39 - ظ : التمهيــد يف علــم التجويــد : 1/ 
.9 7

40 - ظ : املصدر نفسه :1/ 97 .
ــة  :  ــوات العربي ــم أص ــل إىل عل 41 - املدخ

 .  111  –  110
42 - رشح املفصل : 10 / 128 .

ــر ( :  ــامل ب ــام )ك ــة الع ــم اللغ 43 - ظ : عل
. 98

44 - األصوات اللغوية : 24 .
45 - التمهيد قي علم التجويد : 97/1 .

46 -  ظ : املصدر نفسه :1 / 97 . 
47 - ظ : املصدر نفسه :1 / 97 . 

48 - ظ : علم األصوات : 115 – 116 .
49 - املصدر نفسه : 117 .

50 - التمهيد يف علم التجويد :1 / 97 . 
51 - املصدر نفسه : 1 /  97 .

52 - التمهيد يف علم التجويد :1 / 97 .
53 - النــر يف القــراءات العــر : 1 / 160 

. 161 –
54 - علم األصوات :  117 – 118 .
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ــر : 1 /  ــراءات الع ــر يف الق 55 - ظ : الن
.  162

56 - ظ : العني : 1 / 58 .
57 - كتاب سيبويه : 2 / 420 .

58 - املقتضب : 1 / 193 .
59 - مفهــوم القــوة والضعــف يف األصــوات 

العربيــة : 85 .
60 - التمهيد يف علم التجويد : 1 / 97 .

61 - ظ : التمهيــد يف علــم التجويــد : 1/ 
.9 7

62 - ظ : األصوات اللغوية : 24 .
63 - ظ : علم األصوات : 120 .

ــب : 1 /  ــن احلاج ــافية اب 64 - ظ : رشح ش
.  343

65 - اإليضاح يف رشح املفصل : 2 / 448 .
66 - مفهــوم القــوة والضعــف يف األصــوات 

العربيــة : 84 . 
ــامء  ــد عل ــة عن ــات الصوتي 67 - ظ : الدراس

التجويــد : 305 .
68 - النر يف القراءات العر : 1 / 162 .

 ،  167  /  2  : ســيبويه  كتــاب   : ظ   -  69
.  120  ،  119  : والرعايــة 

70 - كتاب سيبويه : 2 / 406 .
71 - املصدر نفسه : 2 / 406 .

 ، 72 72 - ظ : رس صناعــة اإلعــراب 1/ 
.  130  /  10 املفصــل  ورشح 

73 - ظ : الرعاية : 107 – 108 .
74 - ظ : خمــارج احلــروف وصفاهتــا 95 ، 

والتمهيــد 106 ، والنــر 1/ 204 .
75  - ظ : التمهيد يف علم التجويد :106 .

76  - املصدر نفسه: 106 .
77  - ظ : األصوات اللغوية : 64 – 65 .

ــوات( :  ــام )األص ــة الع ــم اللغ 78  - ظ :عل
. 130  –  129

ــر : 1 /  ــراءات الع ــر يف الق 79  - ظ : الن
. 162

80  - النر يف القراءات العر : 1 / 162.
ــم  ــة : 66 ، وعل ــوات اللغوي 81  - ظ : األص

اللغــة العــام )األصــوات( : 129 .
يف  والضعــف  القــوة  مفهــوم   : ظ   -   82

.  87  : العربيــة  األصــوات 
83  - كتاب سيبويه : 4 / 448 .
84  - كتاب سيبويه : 4 / 448 .
85  - ظ : املقتضب : 1 / 214 .

86  - ظ : الرعاية : 109 .
87  - ظ : التحديد يف اإلتقان  : 110 .

88  - ظ : التمهيد  يف علم التجويد : 108 .
89  - ظ : املصدر نفسه : 108 . 

90  - ظ : علــم اللغــة العــام – األصــوات - : 
. 120
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ثبت املصادر:
ــرو  ــو عم ــل/ أب ــاح يف رشح املفص اإليض
عثــامن بــن عــامن بــن احلاجب/حتقيــق د . 
ــاين  ــة الع ــاي العلييل/النارش:مطبع ــى بن موس

– بغــداد/د.ط /1983 م  .
أبــو  التحديــد يف اإلتقــان والتجويــد / 
ــي  ــداين األندل ــعيد ال ــن س ــامن ب ــرو عث عم
حتقيــق: د. غانــم قــدوري محــد / النــارش: 

م.  1988  – ط1  اخللــدون/  مطبعــة 
التمهيــد  يف علــم التجويــد /شــمس الديــن 
أبــو اخلــر حممــد بــن اجلزري/حتقيــق:د. 
غانــم قــدوري محد/النارش:مؤسســة الرســالة 

– بــروت/د.ط/د. ت ( .  
ابــن  الفتــح عثــامن  أبــو  اخلصائــص / 
جنــي/ حتقيــق: حممــد عــيل النجــار /النــارش: 
عــامل الكتــب – بــروت / د. ط / د . ت  .  
الدراســات الصوتيــة عنــد علــامء التجويــد 
/ غانــم قــدوري احلمــد / النــارش : دار عــامر 

ــاّمن / ط2 / 2007م . – ع
ــظ  ــق لف ــراءة وحتقي ــد الق ــة لتجوي الرعاي
ــا  ــروف وخمارجه ــب احل ــم مرات ــاوة بعل الت
وصفاهتــا وألقاهبــا وتفســر معانيهــا وتعليلهــا 
ــد  ــو حمم ــا : أب ــي تلزمه ــركات الت ــان احل وبي
 : القيي/حتقيــق  أبــى طالــب  بــن  مكــي 
ــب  ــع دار الكت ــات - توزي ــن فرح ــد حس أمح

العلميــة.
رس صناعــة اإلعــراب / أبــو الفتــح عثــامن 
ابــن جني/حتقيــق: مصطفــى الســقاوآخرون/

النارش:مطبعــة مصطفــى البايب احللبــي وأوالده 
– مــر/ ط1 -1374هـ - 1954م .

رشح املفصــل / موفــق الديــن يعيــش بــن 
عــيل /النــارش :عــامل الكتــب – بــروت /د.ط 

/د.ت  
رشح شــافية ابــن احلاجــب / ريض الديــن 
حممــد بــن احلســن االســرتباذي النحــوي مــع 
ــل  ــامل اجللي ــدادي : الع ــواهده ، البغ رشح ش
ــا  ــة األدب حققه ــب خزان ــادر صاح ــد الق عب
ــور  ــط غريبهــا ورشح مبهمهــا /حممــد ن وضب
ــد  ــن عب ــي الدي ــزاف، حم ــد الزف ــن، حمم احلس
 – العلميــة  الكتــب  دار  احلميــد /النــارش: 

بــروت/د.ط/د.ت  .
الــرف الواضــح / / عبــد اجلبــار النايلــة 
/ النــارش : مكتبــة اللغــة العربية – بغــداد / د. 

ط  / 1988م .
ــوات( / /: د.  ــام )األص ــة الع ــم اللغ عل
 - املعــارف  بر/النــارش:دار  حممــد  كــامل 

ــر . م
العــني / اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي 
ــم  ــق: د مهــدي املخزومــي ود إبراهي / حتقي
الســامرائي / النــارش: دار مكتبــة اهلــال/ 

.  58  /1  : د.ت   / د.ط 
ــد  ــيخ امح ــه / / الش ــل وعلوم ــن الرتتي ف
بــن امحــد بــن حممــد عبــداهلل الطويــل / 
املصحــف  لطباعــة  فهــد  النارش:جممــع 
الريــف –املدينــة املنــورة / د.ط / 1999م  .
ــد  ــم حمم ــد الدي ــط / / جم ــوس املحي القام
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بــن يعقــوب الفــروز آبــادي/ حتقيق:مكتــب 
حتقيــق الــرتاث يف مؤسســة الرســالة / النــارش 

ــالة/ط8 – 2005م   ــة الرس :مؤسس
د.   / التجويــد  وعلــم  التــاوة  قواعــد 
ــالة/ ط1  ــارش : دار الرس ــق / الن ــرج توفي ف

-395هـــ .
ــن  ــرو ب ــر عم ــو الب ــيبويه / أب ــاب س كت
عثــامن بــن قنــر ســيبويه/ حتقيــق: عبــد 
الســام حممــد هــارون /النــارش: دار اجليــل – 

بــروت/ ط 1 / د. ت   .
ــبع  ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــف ع الكش
ــن  ــي ب ــد مك ــو حمم ــا  /أب ــا وحججه وعلله
الديــن  : حميــي  القيي/حتقيــق  أيب طالــب 
 – الرســالة  مؤسســة  رمضان/النــارش: 

-1998م ط2  بــروت/ 
املفيــد يف رشح عمــدة املجيــد يف النظــم 
ــرادي/ ــم امل ــن قاس ــن اب ــد / احلس والتجوي
حتقيــق:د. عــيل حســني البواب/النارش:مكتبــو 

/1987م. /د.ط  االردن   - املنــار 
/أبــو   / وصفاهتــا   احلــروف  خمــارج 
األصبــع بن الطحــان الســاميت األشــبييل:حتقيق 
د. حممــد يعقــوب تركســتاين / د.نــارش / د.ط 

. /1984م  
ــة / د.  ــوات العربي ــم أص ــل إىل عل املدخ
غانــم قــدوري احلمــد/ مالنــارش: طبعــة 
املجمــع العلمــي العراقــي/ د.ط /  1423 

هـــ – 2002م  .
أصــوات  يف  والضعــف  القــوة  مفهــوم 

ــوري/ ــامل اجلب ــى س ــد حيي ــة  / د.حمم العربي
ــة –بــروت/ط1  النــارش : دار الكتــب العلمي

. 2006م   –
املفيــد يف رشح عمــدة املجيــد / احلســن 
ــني  ــيل حس ــق:د. ع ــم املرادي/حتقي ــن قاس اب
ــار - االردن /د.ط  ــو املن البواب/النارش:مكتب

. /1987م 
املقتضــب / أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد 
املــرد/ حتقيــق: حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة / 
ــروت / د.ط/ د.  ــب – ب ــامل الكت ــارش: ع الن

ت .
ــر  ــو اخل ــر / أب ــراءات الع ــر يف الق الن
ــقي/  ــزري الدمش ــن اجل ــد ب ــن حمم ــد ب حمم
للمــرة  ومراجعتــه  تصحيحــه  عــى  ارشف 
األخــرة عــيل حممــد الضبــاع - أعــادت طبعــة 
ــا  ــداد لصاحبه ــى ببغ ــة املثن ــت مكتب باألوفس
مطبعــة  الرجب/النــارش:  حممــد  قاســم 

مصطفــى حممــد - مــر /د.ط /د. ت  .
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Abstract:

The concept of strength and weakness in the 

characteristics of Arabic sounds is one of the 

rare phonetic topics in terms of tabulation 

and study، so we tried to shed light on it 

publicly and contribute to its clarification 

and statement، taking from the opinions of 

Ibn Al-Jazari in his two books: Publishing 

in the Ten Readings and Introduction to the 

Science of Tajweed، as a ground for applying 

the concept of strength and weakness. In 

sounds، and there is no doubt that knowing 

the verbal، auditory and functional aspects 

of speech and giving the sounds their due، 

starting with their pronunciation from the 

sound instrument، then receiving them in 

the hearing instrument and then interpreting 

their meanings to the recipient، has an impact 

on the analysis of the speech achievement 

both acoustically and informatively، because 

the strength of the sound is in its audio clarity 

and the degree of its length. The intensity 

of its strength and its disparity with other 

sounds in terms of strength and weakness in 

the phonemic interaction inside and outside 

the context، is of great importance in the 

interpretation of vocal phenomena and the 

verbal event.
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حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل 
األرض الزراعية

            أ.م. د. زينب كريم سوادي             الباحث / أحمد عبد األمري عبد الرب
جامعة القادسية /كلية القانون/ القسم العام          طالب دراسات عليا \ ماجستري

امللخص:
الزراعيــة  لــألرض  ان  الريــب 
أمهيــة كــرى يف مجيــع الــدول نظــرًا 
مــن  األنســان  حيــاة  يف  لدورهــا 
الناحيتــني االقتصاديــة واالجتامعيــة، 
ومنهــا  التريعــات  حتــرص  لذلــك 
ــات  ــد ترف ــى تقي ــر ع ــراق وم الع
اســتغاهلا  فتوجــب  هبــا،  األفــراد 
ــا،  ــع طبيعته ــق م ــي تتف ــراض الت لألغ
بــدون  تركهــا   وعــدم  زراعتهــا  أي 
ذلــك  ولضــامن  مروعــة،  معــذرة 
متنــح التريعــات ســلطات لــإلدارة 
ــراد،  ــات األف ــة ترف ــن رقاب ــا م متكنه
الرقــايب  دورهــا  اإلدارة  متــارس  إذ 
مــن خــال رصــد األرايض املــرتوك 

ــا إىل رضورة  ــه أصحاهب ــا وتنبي زراعته
اســتغاهلا وبخافــه يتــم إيقــاع اجلــزاء 
باختــاف  خيتلــف  والــذي  الــازم 
ــزاء  ــذ باجل ــر اخ ــي م ــع، فف التري
اجلنائــي ومــع ذلــك تســاهم اإلدارة 
ــك،  ــة بذل ــم املختص ــار املحاك يف إخط
يف حــني تبنــى املــرع العراقــي اجلــزاء 
ــت  ــل األرض ان كان ــو ح اإلداري وه
مملوكــة لاشــخاص أو مثقلــة بحقــوق 
بالنســبة  التوزيــع  وإلغــاء  ترفيــة، 
لــارايض املوزعــة، وفســخ العقــود 
والتــي  الزراعيــة  للعقــود  بالنســبة 

تكــون اإلدارة طرفــا فيهــا.
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املقدمة:
أوالً- التعريف بالبحث:

واألرض  عــام،  بشــكل  للمليكــة 
وظيفــة  خــاص  بشــكل  الزراعيــة 
يف  التريعــات  تبتعــد  ومل  اجتامعيــة، 
كل مــن العــراق ومــر مــن تبنــي 
ــد  ــا أن تقي ــدى هب ــا ح ــدأ، مم ــذا املب ه
ترفــات األفــراد بــاالرض الزراعيــة، 
وتوجــب اســتغاهلا زراعيــًا، فــرتك 
اســتغال األرض أو اســتغاهلا بشــكل 
ال يتفــق مــع طبيعتهــا يعــود بالرر عى 
ــه  ــرض امن ــع، ويع ــراد املجتم ــة أف كاف
الغذائــي للخطــر الشــديد، ولضــامن 
التــزام األفــراد هبــذه القيــود، عــادًة مــا 
متنــح التريعــات لــإلدارة ســلطات 
معينــة متكنهــا مــن ممارســة دورهــا 
الســلطات  هــذه  وختتلــف  الرقــايب، 
الــدول،  يف  التريعــات  باختــاف 
ملراقبــة  اإلدارة  ســلطات  فتتمثــل 
الترفــات املاديــة يف تراخيــص إداريــة 
قــد تكــون ســابقة عــى التــرف، 
التــرف  مــع  متزامــن  بشــكل  أو 
كســلطة إيقــاف البنــاء غــر اجلائــز 
عــى األرض، أو عــى شــكل جــزاءات 
ــوع التــرف  ــا اإلدارة بعــد وق تفرضه
يف  زراعتهــا  املــرتوك  األرض  كحــل 

ــام يف  ــا ك ــاهم يف فرضه ــراق، أو تس الع
ــب  ــي تلع ــة الت ــزاءات اجلنائي ــة اجل حال
ــال  ــن خ ــا م ــًا فيه اإلدارة دورًا حموري
للقانــون  املخالفــة  احلــاالت  رصــد 
وتقديــم مرتكبيهــا للمحاكــم املختصــة. 
ــال  ــن خ ــدم م ــا تق ــنبحث كل م وس
ــلطة  ــدود الس ح ــوم بـــ)  ــا املوس بحثن
اإلداريــة يف مواجهــة تــرك اســتغالل 

الزراعيــة(. األرض 
ثانيًا_ أمهية البحث:

البحــث مــن خــال  تتجــى أمهيــة 
اإلدارة  دور  عــى  الضــوء  تســليط 
ــد  ــن رواف ــم م ــد مه ــى راف ــايب ع الرق
الدولــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وهــو 
األرض الزراعيــة، ونظــرًا النعدام شــبه 
التــام للتصــدي لدارســة املوضــوع مــن 
ــا  ــة، وندرهت ــة اإلداري ــة القانوني الوجه
مــن الوجهــات القانونيــة األخــرى، 
ــف  ــوع، للتعري ــذا املوض ــار ه ــم اختي ت
باجلوانــب األساســية هلــذه الرقابــة، 
أمــام  الطريــق  يمهــد  أْن  وعســى 
الباحثــني القانونــني، الســيام املختصــني 
مــا  الســتكامل  اإلداري،  بالقانــون 
ــاط اإلدارة  ــث نش ــته، ولبح ــم دراس ت
يف هــذا املجــال مــن زوايــا متعــددة 
وبشــكل معمــق، وليضعــوا احللــول 
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املرعــني  أنظــار  أمــام  املناســبة 
ــف  ــن الضع ــان مواط ــد بي ــني بع واملعن
ــرتي  ــا يع ــن كل م ــاب ع ــف النق وكش
ويعيــق اإلدارة بفــرض رقابتهــا اهلادفــة 
ــة،  عــى املحافظــة عــى األرض الزراعي
بــاألرايض  املتعلقــة  فالتريعــات 
ــة يف العــراق التــي اقــل يمكــن  الزراعي
أْن توصــف بــه )بالعشــوائية( وهــي 
الباحثــني  جلهــود  ماســة  بحاجــة 
القانونــني، فــا شــك أن هــذا التشــتت 
اثــر ملمــوس ســلبي  التريعــي ذو 
ألضعــاف دور اإلدارة يف محايــة األرض 

الزراعيــة ورقابتهــا.
ثالثا_ إشكالية البحث:

تتجــى اإلشــكالية التــي نبحــث عنها يف 
اإلجابــة عــى التســاؤل االيت وهــو: مــا 
ــة  ــإلدارة ملواجه ــايب ل ــدور الرق ــو ال ه
الزراعيــة؟  األرض  اســتغال  تــرك 
العــراق  يف  املــرع  نظمهــا  وكيــف 
والقانــون املقــارن؟ وهــل متلــك اإلدارة 

ــزاء اإلداري؟.  ــرض اجل ــلطة ف س
رابعًا- منهجية البحث:

اعتمــد الباحــث يف دارســة البحــث 
بشــكل أســايس عــى )املنهــج املقــارن(، 
ــد  ــري لعق ــون امل ــار القان ــم اختي وت
املقارنــة مــع القانــون العراقــي، لوجــود 

بعــض املشــرتكات بــني القانونــني، كــام 
ــة(  ــب )التحليلي ــض اجلوان ــتتبع بع س
لبعــض النصــوص متــى مــا متكــن 

ــك. ــن ذل ــث م الباح
خامسًا- هيكلية البحث:

تقســيمه  ارتئينــا  البحــث،  لدارســة 
إىل أربعــة مطالــب: تســبقها مقدمــة 
للتعريــف بالبحــث وأمهيتــه وإشــكاليته 
ــامده. ــيتم اعت ــذي س ــج ال ــان املنه وبي
ــوم  ــب األول( مفه ــنتناول يف )املطل وس
واملوقــف  األرض  زراعــة  تــرك 
ذلــك  وســنبحث  منــه،  التريعــي 
ــروع:  ــة ف ــيمه إىل ثاث ــال تقس ــن خ م
نتنــاول يف الفــرع األول التعريــف بــرتك 
الزراعيــة وأســبابه،  زراعــة األرايض 
ــاين والثالــث  ونتحــدث يف الفرعــني الث
ــي  ــم العراق ــري ث ــرع امل ــف امل موق
ــة. ــة األرض الزراعي ــرك زراع ــن ت م

ويف )املطلــب الثــاين( ســنبحث الرصــد 
اإلداري لــارايض الزراعيــة املــرتوك 
زراعتهــا مقســمني املطلــب إىل فرعــني، 
ــرع  لــكل مــن  حيــث ســنخصص ف
لبحــث  املقــارن  والقانــون  العــراق 

الرصــد اإلداري يف هــذا املجــال. 
سنكرســه  الثالــث(  )املطلــب  أمــا 
للحديــث عــن اجلــزاء اإلداري الناجــم 
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عــن تــرك زراعــة األرض الزراعيــة 
اململوكــة واملثقلــة مــن خــال تقســيمه 
إىل ثاثــة فــروع: ســنتكلم يف الفــرع 
اإلداري  احلــل  مفهــوم  عــن  األول 
ــره  ــن غ ــزه ع ــة ومتي ــألرض الزراعي ل
مــن أوضــاع مقاربــة، ويف الفــرع الثــاين 
نتحــدث عــن اجلهــة اإلداريــة املختصــة 
بحــل األرض الزراعيــة، أمــا الفــرع 
الثالــث ســنبحث فيــه إجــراءات اإلدارة 

بحــل األرايض الزراعيــة.
ــع(  وأخــرًا ســنبحث يف )املطلــب الراب
ــة  ــاحات املوزع ــاء اإلداري للمس اإلهن
عــدم  بســبب  الزراعيــة  والعقــود 
إىل  املطلــب  وسنقســم  االســتغال، 
الفــرع  يف  نتحــدث  فــروع:  ثاثــة 
األول عــن الطبيعــة القانونيــة لــألرايض 
املوزعــة واملتعاقــد عليهــا مــن قبــل 
نبحــث  الثــاين  الفــرع  ويف  اإلدارة، 
بإلغــاء  وإجراءاهتــا  اإلدارة  ســلطات 
التوزيــع، أمــا الفــرع الثالــث سنكرســه 
للحديــث ســلطات اإلدارة وإجراءاهتــا 
املــرتوك  الزراعيــة  العقــود  بفســخ 
بخامتــة،  البحــث  وننهــي  زراعتهــا. 
التــي  االســتنتاجات  اهــم  تتضمــن 
توصلنــا إليهــا مــع بيــان مقرتحاتنــا 
التوفيــق... هبــذا الشــأن....واهلل ويل 

املطلب األول
مفهوم ترك زراعة األرض واملوقف 

الترشيعي منه
يتطلــب احلديــث عــن املوضوع تقســيم 
املطلــب إىل ثاثــة فــروع، نتنــاول يف 
الفــرع األول التعريــف بــرتك اســتغال 
األرض الزراعيــة وأســبابه،  ونخصــص 
ــف  ــن موق ــث ع ــاين للحدي ــرع الث الف
املــرع املــري مــن تــرك األرض 
الزراعيــة، أمــا الفــرع الثالــث سنكرســه 
ــن  ــي م ــرع العراق ــف امل ــث موق لبح

ــك. ذل
الفرع األول

التعريف برك زراعة األرايض الزراعية 
وأسبابه

ــة األرض  ــرك زراع ــف ب أوالً- التعري
ــوي  ــوم اللغ ــرتك يف املفه ــة - ال الزراعي
ــه  ــًا، و أترك ــْركًا و تركان ــَرَك َت ــي: َت يعن
أغفلــه)1(،  أمهلــه  خــّاه،  يعنــي: 
ويقابلهــا يف القانــون املــري باإلضافة 
ــح  ــرك األرض ، مصطل ــح ت إىل مصطل
ــي  ــة: يعن ــر يف اللغ ــر(، والتبوي )التبوي
ــوم  ــرًا فه ــور تبوي ــور يب ــل: ب ــور فع ب
والُبــوُر:  مبــور،  واملفعــول  مبــور، 
ــواِر،  ــُع الَب ــْزَرُع ، مَجْ ــي مَلْ ُت تِ األَرض الَّ
ــْزَرْع  ــي مَلْ ُت تِ ــَراُب الَّ ــَي األَرض اخْلَ َوِه
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ــْن َأن  ــٌة ِم وَك ــَرٌة َمرْتُ ــال: َأرض َباِئ ، فيق
ــا)2(.  ــْزَرَع فِيَه َي

املــري  املــرع  اســتخدم  وقــد 
املصطلحــني  الزراعــة  قانــون  يف 
معــًا: )تــرك األرض غــر منزرعــة( 
دون  مــن  ولكــن  و)التبويــر(«)3(، 
إيــراد تعريفــًا هلــام، وكذلــك مل يــرد 
ملفهــوم  حتديــدًا  العراقــي  املــرع 
لظاهــرة  معاجلتــه  رغــم  الــرتك)4(، 
بنصــوص  الزراعيــة  األرايض  تــرك 
هلــذا  صــورًا  أورد  انــه  أال  متعــددة، 
الــرتك أو اإلمهــال،  فاســتخدم املــرع 
ــى  ــدل ع ــة ت ــارات خمتلف ــي عب العراق
ــا  ــع(، ومثاهل ــة )انقط ــل كلم ــرتك، مث ال
مــا ورد يف قانــون اإلصــاح الزراعــي، 
إذ جــاء فيــه: »  ُيعاقــب باحلبــس ... 
ــح  ــذر صحي ــدون ع ــع ب ــن انقط كل م
ــة  ــة األرض اخلاضع ــن زراع ــًا ع قانون
أيضــا  واســتخدم  لاســتياء«)5(، 
ــى  ــة ع ــارة دال ــا( كعب ــظ )مل يزرعه لف
ــر  ــورة غ ــة بص ــرك األرض الزراعي ت
ــارة  ــتخدم عب ــك اس ــارشة)6(. وكذل مب
ــت  ــا نص ــذا م ــل( وه ــع( و )امه )امتن
ــادة  عــى ذلــك الفقــرة )األوىل( مــن امل
)4( مــن قانــون محايــة اإلنتــاج بقوهلــا: 
ــب األرض  ــع صاح ــل أو امتن » اذا امه

الزراعيــة أو البســتان، أو املســؤول عــن 
أدارهتــا، عــن حراثــة األرض وزراعتهــا 
أو العنايــة هبــا، دون عــذر مــروع...«.
ــد وردت  ــه، فق ــب الفق ــن جان ــا م أم
ــة  ــرك زراع ــوم ت ــات ملفه ــدة تعريف ع
كا  فيهــا  الفقــه  اســتخدم  األرض، 
البعــض  مجــع  وقــد  املصطلحــني، 
ــن  ــاك م ــف،  فهن ــس التعري ــام بنف بينه
ــه: »  ــة األرض  بقول ــرك زراع ــرف ت ع
تــــــــرك األرض الزراعــية من ـدون 
ــام  ــا«)7(،  بين ــي تبويره ــة يعن زراعـــــ
ــة  ــة إجيابي ــر مــن زاوي ــرى آخــر التبوي ي
ــه تقســيم حيــدث لــألرض  فيعرفــه »بأن
ــزرع  ــمني، ي ــيمها إىل قس ــك بتقس وذل
الثــاين  ويــرتك  منهــا،  األول  القســم 
الراحــة«)8(،  بقصــد  الزراعــة  دون 
تــرك  تعريــف  إىل  البعــض  وذهــب 
جنائيــة  زاويــة  مــن  األرض  زراعــة 
فعــرف جريمــة تــرك األرض الزراعيــة 
تأثــر   « بأهنــا:  زراعــة  دون  مــن 
ــة  ــألرض الزراعي ــي ل الــدور اإلنتاج
مــن  اإلنتاجيــة  كفاءهتــا  و إضعــاف 
خــال املســاس بخصوبتهــا بالرغــم 
مــن صاحيتهــا للزراعــة و توافــر مجيــع 
ــن  ــة واإلرواء وم ــتلزمات الزراعي املس

دون عــذر قانــوين«)9(.
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 وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه إنَّ مصطلــح 
التبويــر يف مــر يــدل عــى احلــاق 
الــرر بــاألرض الزراعيــة، بينــام ال 
تــدل عــى ذلــك يف العــراق، وإنــام 
ــدون  ــن األرض ب ــزء م ــرك ج ــي ت تعن
ــرك  ــح ت ــا مصطل ــة، أم ــة للراح زراع
اغلــب  يف  تعنــي  ال  فهــي  الزراعــة 
اجلــزاء،   يســتوجب  فعــا  احلــاالت 
إنَّ  يمكــن  ال  الــرتك  عــى  فاجلــزاء 
يتصــور إال مــع وجــود عنــر مــن 
عنــارص اخلطــأ كاإلمهــال،  وعــى هــذا 
ــح  ــث أْن يصطل ــرى الباح ــاس ي األس
عــى تــرك زراعــة األرض بــدون عــذر 
ــة األرض(،  ــال زراع ــروع، ب )إمه م
ــة  ــال زراع ــف إمه ــا تعري ــذا يمكنن وهب
األرض بأنــه:« تــرك زراعــة األرض 
كليــا أو جزئيــا بــدون معــذرة مروعــة 
ــون«. ــا القان ــن حيدده ــن الزم ــدة م م

ــة األرض  ــرك زراع ــباب ت ــا – أس ثاني
ــباب  ــوع األس ــدد وتتن ــة - تتع الزراعي
املؤديــة إىل تــرك زراعــة األرض، فهنــاك 
)مروعــة(  إراديــة  غــر  أســباب 
صحيحــة  أعــذار  القانــون  يعدهــا 
تســتوجب عــدم املحاســبة عــى الــرتك، 
ــب  ــروع، يرت ــر م ــو غ ــا ه ــا م ومنه
ــاف  ــف باخت ــرا خيتل ــون أث ــه القان علي

ــني  ــم وب ــني التجري ــرتاوح ب ــني ي القوان
اجلــزاء املــدين أو اإلداري، وعــى أي 
حــال يمكننــا إمجــال األســباب املؤديــة 

ــة: ــاط األتي ــرتك يف النق إىل ال
1- انقطــاع أو شــحة احلصــة املائيــة 
الزراعيــة  لــارايض  املخصصــة 
املــورد  وضعــف  البســاتني)10(،  أو 
ــه  ــبة ألوج ــألرض بالنس ــادي ل االقتص
الدخــول األخرى، والســيام مــع ارتفاع 
واملبيــدات)11(. األســمدة  تكاليــف 

األرض،  أصحــاب  قــدرة  عــدم   -2
ــق  ــاب ح ــا وأصح ــا مالكيه وخصوص
ــن  ــتغاهلا م ــى اس ــا ع ــرف فيه الت
جهــة، والتخــوف مــن الدخــول يف 
عاقــات زراعيــة مــع طــرف آخــر 
يتــوىل زراعتهــا جتنبــًا للقيــود التــي 
القانــون  يف  كــام  القانــون،  يفرضهــا 
ــداد القانــوين  الزراعــي املــري كاالمت
للعاقــة الزراعيــة، وحتديــد أنصبــة 
ــد  ــل بقواع ــني يف احلاص ــن الطرف كل م
ــرى)12(. ــة أخ ــن جه ــره م ــة أم قانوني
األســباب  مــن  يعتــر  وكذلــك   -3
ــاب األرض  ــع أصح ــي تدف ــة الت القوي
ــة  ــاع قيم ــو ارتف ــا؛ ه ــرك زراعته إىل ت
األرايض الســتغاهلا ألغــراض غــر 
زراعيــة عــى الرغــم مــن منــع القانــون 
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أغلــب أصحــاب  أّن  ذلــك، حيــث 
ــون  ــد يمتهن ــن ق ــم م األرض وأوالده
مهنــًا أخــرى غــر الزراعــة، ويســكنون 
املــدن، ومل تعــد األرض بالنســبة إليهــم 
ــه، كلــام ضاقــت  إالّ إدخــارًا يلــوذون ب

ــبل)13( . ــم الس هب
ــون  ــد يك ــخصية – فق ــروف ش 4– ظ
تــرك اســتغال األرض بســبب ظــروف 
ومنهــا  باملــزارع،  حتيــط  شــخصية 
عــى ســبيل املثــال مــرض صاحــب 
يســتطيع  ال  الــذي  بالشــكل  األرض 
ــارة  ــدر اإلش ــة األرض، وجت ــه زراع مع
إىل ان املــرض وان كان يف الغالــب يعــد 
مــن قبيــل األعــذار املروعــة التــي من 
ــة األرض  ــارك زراع ــي ت ــاهنا أْن تعف ش
ــرتك،  ــى ال ــة ع ــؤولية املرتتب ــن املس م
ــى  ــل ع ــب أْن ال حيم ــر جي أال إنَّ األم
فهنــاك  أطاقــه يف مجيــع احلــاالت، 
التزامــات تقــع عــى املــزارع حتــى 
يف حالــة املــرض، وهــذا مــا أكدتــه 
ــدى  ــر يف اح ــة يف م ــة اإلداري املحكم
أحكامهــا)14( بقوهلــا: »... وان املخالفــة 
املنســوبة هلــذا املنتفع)املــوزع عليــه( 
ــة  ــة ثابت والتــي بنــي عليهــا قــرار اللجن
يف حقــه، إذ اقــر ورثتــه يف صحيفــة 
درجــة  أول  حمكمــة  أمــام  دعواهــم 

ــرك  ــم ت ــأن مورثه ــن ب ــر الطع يف تقري
األرض دون زراعــة، متعللــني يف ذلــك 
بمرضــه وهــو امــرأ ال جيدهــم نفعــا يف 
هــذا الصــدد، إذ كان بوســعه إبــاغ 
اجلمعيــة التعاونيــة هبــذا املــرض الــذي 
امل بــه، ليتســنى هلــا أجــراء الــازم ...«.
أمنيــة وعشــائرية، أدت  5- مشــاكل 
الظــروف األمنيــة املعروفــة يف العــراق، 
احتلتهــا  التــي  املناطــق  يف  والســيام 
إىل  اإلجراميــة؛  داعــش  عصابــات 
ــة  ــن األرايض الزراعي ــد م ــرك العدي ت
بــدون زراعــة، والشــك بــأن الظــروف 
األمنيــة تعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة، 
وباإلضافــة إىل ذلــك هنــاك ظــروف 
زراعــة  تــرك  يف  تتســبب  عشــائرية 
األرض وختتلــف شــدهتا مــن حالــة 
إىل أخــرى، وهلــذا يقــع عــى عاتــق 
ــدى  ــا وم ــن وقوعه ــق م اإلدارة التحق
تأثرهــا عــى منــع صاحــب األرض 
مــن زراعتهــا، فقــد حيتــج هبــا كذرائــع 
لعــدم الزراعــة، يف حــني عــدم وجودها 
ــا . ــدم تأثره ــع أو ع ــى ارض الواق ع
ــدث  ــة - وحي ــدم احلاج ــال وع 6-امه
أحيانــًا تــرتك األرض لعــدم حاجــة 
األرض  يشــرتي  وإنــام  صاحبهــا، 
بقصــد التفاخــر والتباهــي ال حلاجــة إىل 



164

حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل األرض الزراعية

2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

ــوارد  ــه م ــون لدي ــد يك ــا، إذ ق موارده
ــة . ــًا طائل ــه أرباح ــل علي ــرى تط أخ

الفرع الثاين
موقف املرشع املرصي من ترك زراعة 

األرض الزراعية
ــرك  ــرة ت ــري ظاه ــرع امل ــاول امل تن
املــادة  يف  الزراعيــة  األرض  زراعــة 
الزراعــة  قانــون  إىل  املضافــة   )151(
لســنة   )116( القانــون  بموجــب 
انــه: »  1983، والتــي نصــت عــى 
حيظــر عــى املالــك أو نائبــه أو املســتأجر 
بــأي  الزراعيــة  لــألرض  احلائــز  أو 
صفــة تــرك األرض غــر منزرعــة ملــدة 
ــخ آخــر زراعــة رغــم  ســنتني مــن تاري
ــة  ــا للزراع ــات صاحيته ــر مقوم تواف
حتــدد  التــي  اإلنتــاج  ومســتلزمات 
ــر  ــام حيظ ــة. ك ــر الزراع ــن وزي ــرار م بق
عليهــم ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع 
عــن أي عمــل مــن شــانه تبويــر األرض 
الزراعيــة أو املســاس بخصوبتهــا »)15( .
ويتضــح جليــا مــن النــص املذكــور 
ــني  ــري أورد صورت ــرع امل ــأن امل ب

ــا: ــر ومه ــذا احلظ هل
ملــدة  األرض  زراعــة  تــرك  أوال- 
ــورة  ــذه الص ــذر، وه ــدون ع ــنتن ب س
تتجــى باملعنــى املنتــزع مــن صــدر 

املــادة مــدار البحــث، إذ حظــر املــرع 
ــة  ــدون زراع ــرك األرض ب ــري ت امل
أْن كانــت ســنة  ملــدة ســنتني، بعــد 
ــر  ــم تواف ــة رغ ــر زراع ــخ آخ ــن تاري م
مــن  للزراعــة،  الازمــة  املقومــات 
للزراعــة  األرض  صاحيــة  حيــث 
ومســتلزمات إنتاجهــا، التــي أحــال 
ــن  ــدر ع ــرار يص ــا بق ــص لتحديده الن
ــرتك األرض  ــراد ب ــة، وي ــر الزراع وزي
هنــا الــرتك اإلرادي أو العمــدي، وهبــذا 
خيــرج مــن هــذا النطــاق الــرتك الناجــم 
عــن إمهــال أو عــن ســبب اجنبــي 
دون مرتبــة القــوة القاهــرة كاملــرض 
أو الســفر خــارج البــاد مــع تعــذر 
ــا  ــر لزراعته ــاألرض إىل آخ ــد ب أْن يعه
أو أدارهتــا)16(، ويــرسي هــذا احلظــر 
بدرجــات متســاوية عــى املالــك ونائبــه 
وكذلــك املســتأجر أو حائــز األرض 
الزراعيــة بــاي صفــة كانــت حتــى ولــو 
كان غاصبــا لــألرض)17(. ومــن جانــب 
آخــر فقــد رأى املــرع بــأن حتديــد مــدة 
الــرتك بســنتني مــن تاريــخ آخــر زراعــة 
بعــد أْن كانــت ســنة قبــل التعديــل 
كافيــة الســتبانة النيــة احلقيقــة وراء 

ــرتك)18( . ــذا ال ه
وال يــرسي احلظــر يف حالــة توفــر العذر 
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ــن  ــرع م ــذي أورده امل ــروع، وال امل
مفهــوم املخالفــة للنــص ســالف الذكر، 
وهــو عــدم توافــر مقومــات وصاحيــة 
األرض للزراعــة ومســتلزمات اإلنتــاج 
التــي حيددهــا وزيــر الزراعــة، فــاذا 
تلــك  أو  املقومــات  هــذه  انتفــت 
املســتلزمات فــا جمــال للمســئولية، 
األرض  مقومــات  مدلــول  يرتبــط  و 
الزراعيــة، بنــوع هــذه األرض وطبيعتها 
عــن  فضــا  مســاحتها،  ومقــدار 
ــي  ــور الت ــن األم ــا م ــا وغره موقعه
ــة التــي  ــة البحت تعــد مــن املســائل الفني
يتوقــف الفصــل فيهــا غالبــا عــى أهــل 
األرض،  مســتلزمات  اخلرة)19(.أمــا 
لزراعتهــا  الروريــة  املــواد  فتعنــي 
وانضــاج حماصيلهــا، وختتلــف تبعــا 
وطبيعتهــا  األرض  نــوع  الختــاف 
وموقعهــا، والعلــة مــن إيرادهــا بالنــص 
ــي  ــائلة؛ ه ــدم املس ــب لع ــذر موج كع
لســد الطريــق أمــام مــن يــرتك األرض 

بدعــوى عــدم توافرهــا)20(.
ــؤدي إىل  ــاع امل ــل أو االمتن ــا - الفع ثاني
ــر األرض أو املســاس بخصوبتهــا،  تبوي
ــى  ــرع ع ــر امل ــورة حظ ــذه الص ويف ه
ــل  ــان أي فع ــم، إتي ــدم ذكره ــن تق م
أو االمتنــاع عنــه، اذا كان مــن شــانه 

مــن  أو  الزراعيــة،  األرض  تبويــر 
ناحيــة أخــرى املســاس بخصوبتهــا)21(، 
ــورة  ــال املحظ ــذه األفع ــك إنَّ ه والش
كثــرة ومتباينــة وختتلــف باختــاف 
فقــد  لــألرض،  الفنيــة  املواصفــات 
ــك  ــن ذل ــلبي، وم ــاط س ــب بنش ترتك
ــك أو  ــاع املال ــال امتن ــبيل املث ــى س ع
ــة  ــادة كياموي ــتخدام م ــن اس ــز ع احلائ
رضوريــة ملعاجلــة األرض واملحافظــة 
عــى  خصوبتهــا)22(. وقــد تتحقــق هــذه 
ــاط  ــرى بنش ــة أخ ــن ناحي ــورة م الص
إجيــايب ومــن ذلــك قيــام املالــك أو 
ــة  ــارة بالرتب ــواد ض ــتعامل م ــز باس احلائ
ماســة بخصوبتهــا، أو أقامــة ورشــة 
إلصــاح الســيارات ممــا يــؤدي إىل 
ــارة  ــحوم الض ــوت والش ــرسب الزي ت

ــة.  ــة الرتب بخصوب
ــة،  ــادة املتقدم ــكام امل ــة أح ــى خمالف وع
رتــب املــرع املــري يف املــادة )155( 
ــًا،  ــزاءًا جنائي ــة، ج ــون الزراع ــن قان م
وهــو احلبــس وغرامــة تتناســب طرديــا 
مــع مقــدار مســاحة األرض، وفــرق 
املــرع يف املــادة املشــار إليهــا أنفــا 
ــه مــن جهــة، وبــني  بــني املالــك أو نائب
املســتأجر أو احلائــز، ففــي حالــة املالــك  
الصــادر  احلكــم  ينــص  أْن  أوجــب 
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الزراعيــة  اإلدارة  تكليــف  باإلدانــة 
بتأجــر األرض املرتوكــة ملــن يتــوىل 
زراعتهــا حلســاب املالــك ملــدة ســنتني، 
بينــام يف حالــة املســتأجر أوجــب النــص 
ــار  ــد اإلجي ــاء عق ــم أهن ــني احلك تضم
ــا  ــة وأعادهت ــاألرض املرتوك ــاص ب اخل
خــول  وختامــا  لزراعتهــا،  للاملــك 
النــص لوزيــر الزراعــة ســلطة تقديريــة 
ــة،  ــباب املخالف ــف أس ــر بوق ــأن يأم ب
وعــى  اإلداري،  بالطريــق  وأزالتهــا 

نفقــة املخالــف)23(.
الفرع الثالث

موقف املرشع العراقي من ترك زراعة 
األرض الزراعية

ــًا  ــزاءًا إداري ــي ج ــرع العراق ــى امل تبن
ــة  ــرك زراع ــرة ت ــة ظاه ــًا ملواجه صارم
حــل  أوجــب  اذ  الزراعيــة،  األرض 
زراعتهــا  املــرتوك  الزراعيــة  األرض 
بالنســبة لــاريض اململوكــة لألفــراد 
ترفيــة،   بحقــوق  املثقلــة  واألريض 
ــاريض  ــبة ل ــاء بالنس ــخ أو اإللغ والفس
ــات  ــغولة بعاق ــة املش ــة للدول اململوك
األفــراد،   أو  موزعــة عــى  تعاقديــة 
ــأن  ــزاء، ف ــة اجل ــن رصام ــم م وبالرغ
املنظــم  بالشــكل  تكــن  مل  املعاجلــة 
والواضــح الــذي جــاء بــه املــرع 

بنصــوص  جــاءت  بــل  املــري،  
متفرقــة ومتشــابكة، وســنعرض ملوقــف 
ــرات  ــب الفق ــي بموج ــرع العراق امل

التاليــة:
ــة  ــدين املتعلق ــون امل ــة القان أوالً- معاجل
تطــرق  الزراعيــة،   األرض  بــرك 
املوضــوع  هــذا  إىل  املــدين  القانــون 
ــن  ــرة )األوىل( م ــب الفق ــك بموج وذل
ــت  ــي قض ــه،  والت ــادة )1233( من امل
بــأن يفقــد املتــرف بــاألرض األمرية 
ــة  ــرك زراع ــا، اذا ت ــرف فيه ــق الت ح
ــة،  ــنوات متتالي ــة س ــدة ثاث األرض مل
وبــدون عــذر مــروع،  وســاق املــرع 
ــذرًا  ــا ع ــي عده ــاالت الت ــض احل بع
صحيحــا موقفــا ملــدة الثــاث ســنوات 
املنصــوص عليهــا يف املــادة أنفــا)24(، 
باتــت  النصــوص  هــذه  إنَّ  وطاملــا 
ــوص  ــدور نص ــة بص ــوخة ومعطل منس
ــي  ــة)25( الت ــة اخلاص ــني الزراعي القوان
جــاءات بأحــكام خمتلفــة، عليــه نكتفــي 
ــة  ــدم احلاج ــزة لع ــارة املوج ــذه اإلش هب
إىل التفصيــل يف ضــوء القانــون املــدين.
ــن  ــي م ــع الزراع ــف الترشي ــا- موق ثاني
ــة،   ــة األرض الزراعي ــرك زراع ــالة ت مس
عــى  الزراعيــة  التريعــات  تــرِس  مل 
جــاءت  أهنــا  بــل  واحــدة،  وتــرة 
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بمعاجلــات مشــتتة، فقــد تنــاول قانــون 
ــرة  ــى الفق ــي بمقت ــاح الزراع اإلص
)ب( مــن املــادة )13( منــه مشــكلة 
تــرك زراعــة األرض، فقــى بموجبهــا 
باعتبــار األرض حملولــة، اذا ثبــت إنَّ 
صاحبهــا مل يقــم بزراعتهــا بنفســه أو 
بغــره موســمني متتالــني دون عــذر 
املــادة  وأوجبــت  صحيــح،   قانــوين 
ــة  ــجيل األرض أمري ــر تس ــة الذك أنف
ــام  ــد قي ــة(، بع ــة للدول ــة )مملوك رصف
التحقيــق  بأجــراء  املختصــة  اللجنــة 
باملوضــوع والفصــل فيــه واكتســاب 
إنَّ  أال  النهائيــة،  الدرجــة  قراراهتــا 
املعاجلــة جــاءت قــارصة عــى األرايض 
للدولــة كــام هــو  اململوكــة  صنــف 
حــال القانــون املــدين، فلــم يتطــرق 
رصفــًا  ُملــكًا  اململوكــة  األرايض  إىل 
ــا  ــة وقف ــخاص واألرايض املوقوف لاش
صحيحــا، ممــا حــدى باملــرع  تــدارك 
بموجــب  التريعــي  الفــراغ  هــذا 
قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل 
ــاءت  ــنة 1978،  فج ــم )854( لس رق
ــأن كل  ــي ب ــه لتق ــرة )األوىل( من الفق
ارض زراعيــة مملوكــة ُملــكًا رصفــًا 
املعنويــة  أو  الطبيعيــة  لألشــخاص 
اخلاصــة أو موقوفــة وقفــًا صحيحــا 

ــة  ــذرة مروع ــا دون مع ــرتك زراعته ي
ــة  ــكا للدول ــر مل ــني تعت ــنتني متتالت س
ــي  ــاح  الزراع ــا باإلص ــاط أدارهت وتن
املرعيــة،   القوانــني  ألحــكام  وفقــا 
ــرتة  ــن ف ــرع زاد م ــأن امل ــظ ب وياح
الــرتك يف هــذا الصنــف  لتصبــح ســنتني 

ــمني. ــن موس ــدال م ــني ب متتالت
اإلنتــاج  محايــة  قانــون  وبصــدور 
 1978 لســنة   )71( رقــم  الزراعــي 
معاجلــة  املــرع  أضــاف  النافــذ، 
خيــل  ال  الــذي  بالشــكل  جديــدة 
بإجــراءات احلــل املنصــوص عليهــا 
ــة  ــذه املعاجل ــاح، وه ــون اإلص يف قان
املجلــس  بتخويــل  تقــي  اجلديــدة 
الزراعــي )امللغــى( باملحافظــة يف حالــة 
امتناعــه  أو  األرض  صاحــب  إمهــال 
عــن زراعتهــا بــان يعهــد إىل مديريــات 
ــة  ــراءات الازم ــاذ اإلج ــة باخت الزراع
الســتثامرها عــى ان تعــاد لصاحبهــا 
ــتغاهلا  ــد باس ــم اذا تعه ــة املوس يف هناي

ــا)26(.  ــامم هب واالهت
تســتهدف  أهنــا  يبــدو  وألســباب، 
مــن  املتقدمــة،  األصنــاف  توحيــد 
حيــث إجــراءات احلــل، تدخــل املرع  
ــادة )13(   ــن امل ــرة )ب( م ــل الفق بتعدي
ــر  ــالفة الذك ــاح س ــون اإلص ــن قان م
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ــرار  ــن ق ــة( م ــرة )الثاني ــب الفق بموج
جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم 
امللغــى()27(،  )1253( لســنة 1985) 
األرايض  بشــمول   التعديــل  وقــى 
اململوكــة ُملــكًا رصفــًا لألشــخاص 
الطبيعيــة أو املعنويــة اخلاصــة واألرايض 
صحيحــا  وقفــًا  املوقوفــة  الزراعيــة 
باحلــل، والتــي مل تتطــرق إليهــام الفقــرة 
قانــون  مــن   )13( املــادة  مــن  )ب( 
اإلصــاح إىل جانــب األرايض اململوكة 
ــر  ــا غ ــة وقف ــة واملوقوف ــة املثقل للدول
صحيــح، فضــا عــن تعديلــه ملــدة 
ــح ســنتني  ــة للحــل لتصب ــرتك املوجب ال
بــدال مــن موســمني، إال أن هــذا القــرار 
قــد ألغــي بموجــب القانــون رقــم 
ــدم  ــوى ع ــنة 2007)28( بدع )28( لس
وجــود عــذر مــروع يــرر القــرار 
امللغــى حســب مــا جــاء باألســباب 

املوجبــة للقانــون .
ــرار  ــدر الق ــاتني، ص ــص البس ــام خي وفي
ــذ،  ــنة 1981)29( الناف ــم )634( لس رق
والــذي يــرسي عــى كافــة صنــوف 
باعتبــار  فقــى  املذكــورة،  األرايض 
والــزم  حملولــة،  املهملــة  البســاتني 
خاليــة  للدولــة  مملوكــة  تســجيلها 
مــن احلقــوق الترفيــة)30(، ومعيــار 

اإلمهــال هنــا العــرف املحــيل، وحســب 
ــة  مــا تتطلــب ظــروف البســتنة كاحلراث
بــني األشــجار، ومكافحــة اآلفــات 
وغرهــا مــن األمــور املعروفــة)31(، أمــا 
ــني  ــنتني متتاليت ــي س ــال فه ــدة اإلمه م
ــان هبــذا الشــأن  مــن تاريــخ صــدور بي
ــن  ــس م ــة)32(، ولي ــر الزراع ــن وزي م
تاريــخ اخــر زراعــة كــام تقــدم بنــا 

بأحــكام إمهــال األرض .
وتنفيــذًا إلحــكام القوانــني والقــرارات 
املشــار إليهــا صــدرت التعليــامت رقــم 
)9( لســنة 1988 بشــأن حــل األرايض 
والتعليــامت  املرتوكــة،  الزراعيــة 
ــل  ــان ح ــنة 1988 بش ــم)10( لس رق
جــاءت  والتــي  املهملــة،  البســاتني 
حــل  بإجــراءات  مفصلــة  بأحــكام 
األرض وحتديــد اجلهــات املختصــة، 
ــن  ــث ع ــد احلدي ــنراه عن ــا س ــذا م وه

ــا. ــل الحق ــوع احل موض
ــر  ــرف النظ ــدم، وب ــا تق ــظ مم ويالح
عــن اجلــزاء املرتتــب عــى تــرك زراعــة 
ــري  ــرع امل ــم امل ــأن تنظي األرض، ب
ــر  ــة األرض كان اكث ــرك زراع ــألة ت ملس
املوضــوع بموجــب  إذ عالــج  دقــة، 
مادتــني مــن قانــون واحــد، بينــام تنــاول 
ــوص  ــوع بنص ــي املوض ــرع العراق امل
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مصطلحــات  واســتعمل  متعــددة، 
متفاوتــة مــن شــأهنا أربــاك اإلدارة عنــد 
ــع. ــى ارض الواق ــا ع ــارشة تنفيذه مب

املطلب الثاين
 الرصد اإلداري  لالرايض الزراعية 

املروك زراعتها 
ــري  ــا: التح ــد اإلداري هن ــراد بالرص ي
ــا،  ــت زراعته ــي ترك ــن األرايض الت ع
املختصــة  لغــرض إخطــار اجلهــات 
ــأهنا،  ــة بش ــراءات القانوني ــاذ اإلج باخت
بمعنــى أهنــا عمليــة ســابقة عــى إيقــاع 
زراعــة  تــرك  عــن  الناجــم  اجلــزاء 
األرض، ولبيــان ذلــك سنقســم املطلب 
الفــرع األول  نتنــاول يف  إىل فرعــني: 
الرصــد اإلداري  لــارايض الزراعيــة 
املــرتوك زراعتهــا يف مــر، ونخصــص 
ــك يف  ــن ذل ــث ع ــاين للحدي ــرع الث الف

ــراق. الع
الفرع األول

الرصد اإلداري  لالرايض الزراعية 
املروك زراعتها يف مرص

قانــون  مــن   )151( املــادة  خولــت 
 1966 لســنة   )53( رقــم  الزراعــة 
صاحيــة  الزراعــة  وزيــر  املعــدل، 
وقــف أســباب خمالفــة تــرك زراعــة 
األرض، وأزالتهــا بالطريــق اإلداري، 

ــة  ــراد بأزال ــف، وي ــة املخال ــى نفق وع
كانــت  مــا  إىل  احلــال  رد  املخالفــة، 
عليــه، والعلــة مــن هــذا التخويــل، هــي 
ــي  ــاج الزراع ــر اإلنت ــدم تأث ــامن ع لض
خــال فــرتة الفصــل بالدعــوى)33(.
ــدر  ــة، ص ــذه الصاحي ــتنادًا إىل ه واس
ــة  ــر الزراع ــن وزي ــوزاري ع ــرار ال الق
لســنة   )1167( رقــم  املــري 
الرقابــة  مهمــة  وأنــاط   ،)34(1992
االســتغال  تــرك  عــى  اإلداريــة 
الزراعيــة  اإلدارات  إىل  الزراعــي 
الواقعــة ضمــن املراكــز اإلداريــة يف 
املحافظــات، لتتــوىل هــذه اإلدارات كل 
يف نطــاق اختصاصهــا مهمــة حــر 
األرايض املــرتوك زراعتهــا، وعليهــا أْن 
تثبــت يف حمــارض أثبــات كل حالــة تــرك 
تاحظهــا، تتضمــن هــذه املحــارض: 
اســم حائز األرض ســواء أكان مالكًا أو 
نائبــه أو مســتأجرًا أو حائــزًا بأيــة صفــة،  
وتثبيــت املســاحة وحدودهــا واحلــوض 
ــى  ــرار ع ــب الق ــام أوج والناحية)35(.ك
اإلدارة الزراعيــة أْن ختطــر ممــن تــم 
اإلشــارة اليهــم بخطــاب مــوىص عليــه 
أْن  أو  الوصــول،  بعلــم  مصحــوب 
ختطرهــم بالطريــق اإلداري  مــن خــال 
خــال  أومــن  العمــدة  أو  الرطــة 
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للمبــادرة  املختــص  الناحيــة  شــيخ 
يبــادر  مل  فــاذا  األرض)36(،   بزراعــة 
ــر  ــم حتري ــة األرض، يت ــز إىل زراع احلائ
حمــر خمالفــة تــرك زراعــة األرض 
اســتنادا ألحــكام قانــون الزراعــة رقــم 
)53( لســنة 1966، يثبــت فيــه تاريــخ 
ــخ  ــة، وتاري ــه بالزراع ــار والتنبي األخط
ــات  ــر املقوم ــم تواف ــا رغ ــاع عنه االمتن
ومســتلزمات  للزراعــة  الازمــة 

اإلنتــاج)37(.
بــرتك  األرض  حائــز  اســتمر  فــاذا 
األخطــار  مــن  بالرغــم  زراعتهــا 
والتنبيــه، فعــى اإلدارة الزراعيــة، ان 
حتــرر لــه حمــر، يؤكــد اســتمرار تــرك 
زراعــة األرض عــن كل موســم زراعــي 
هــذا  يف  يشــار  األحــوال،  حســب 
املحــر إىل تاريــخ إخطــاره بالزراعــة، 
وتاريــخ املحــارض الســابقة)38(، واذا قام 
ــر  ــأنه ان يغ ــن ش ــل م ــأي فع ــز ب احلائ
طبيعــة األرض؛ حيــرر لــه حمــر تبويــر 
ــإلدارة  ــة، ول ــال املرتكب ــد باألفع جدي
ــا  ــراءات أزالته ــذ إج ــة ان تتخ الزراعي
ــادة )155(  ــكام  امل ــا بأح ــًا، عم إداري

ــر. ــف الذك ــة ان ــون الزراع ــن قان م
ــالف  ــوزاري س ــرار ال ــر الق ــد حظ وق
الذكــر النظــر يف طلبــات احلائــز القامــة 

ــات  ــآت أو مروع ــاين أو منش ــة مب أي
زراعتهــا)39(،  املرتوكــة  األرض  عــى 
حالــة  يف  الزراعيــة  اإلدارة  وتتــوىل 
ــة  ــك باإلدان ــد املال ــم ض ــدور احلك ص
قانــون  مــن   )155( للــامدة  وفقــا 
الزراعــة أنفــا، تأجــر األرض الزراعيــة 
إىل الغــر وحتريــر عقــد إجيــار) مؤقــت( 
مدتــه ســنتني بطريــق املزارعــة ملــن 
ويتــم  بنفســه)40(،  زراعتهــا  يرغــب 
يوقــع  بثــاث نســخ  العقــد  حتريــر 
ــة  ــة املعني ــر اإلدارة الزراعي ــا مدي عليه
ــه،  ــوم علي ــك املحك ــن املال ــة ع بالنياب
باملزارعــة  املســتأجر  يوقعهــا  كــام 
ــختان  ــا النس ــه.. أم ــخة ل ــلم نس وتس
مــن  إحدامهــا  فتحفــظ  األخريــان 
باإلدانــة  الصــادر  احلكــم  صــورة 
الزراعيــة  اإلدارة  لــدى  وبالتأجــر 
ــة  ــرى يف اجلمعي ــودع األخ ــة، وت املعني
التعاونيــة الزراعيــة املختصــة. وتــرسى 
ــة  ــكام املنظم ــار األح ــد اإلجي ــى عق ع
لعقــود اإلجيــار يف األرايض الزراعيــة 
ــدين.  ــون امل ــا يف القان ــوص عليه املنص
وينتهــي عقــد اإلجيــار مــن  تلقــاء ذاتــه 
بنهايــة املــدة،  وتعــاد األرض إىل املالــك 
ــق  ــويل وف ــليم أص ــر تس ــب حم بموج

بالقــرار)41(. املرســومة  اإلجــراءات 
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الفرع الثاين
الرصد اإلداري  لالرايض الزراعية 

املروك زراعتها يف العراق 
ــد  ــي ق ــرع العراق ــن إنَّ امل ــم م  بالرغ
حــدد اجلهــات التــي تتــوىل الرقابــة 
ورصــد  الزراعيــة،  األرايض  عــى 
األرايض املرتوكــة منهــا، أال انــه مل ينظــم 
آليــة موحــدة أو وســيلة معينــة للرقابــة 
عــى اســتغال األرايض الزراعيــة، واذا 
كان هنــاك مــا يــرر ذلــك كــون املــرع 
ــان  ــادة يف بي ــل ع ــني ال يتدخ يف القوان
تفاصيــل األمــور، فــا نجــد مــررًا 
لعــدم وجــود هــذه األليــة يف التعليــامت 

ــني.  ــذه القوان ــذا هل ــدر تنفي ــي تص الت
ــذ مل  ــي الناف ــاح الزراع ــون اإلص فقان
ــدة  ــة موح ــاملة أو جه ــة ش ــم آلي ينظ
ختتــص بمراقبــة ورصــد مجيــع األرايض 
اقتــرت  فقــد  زراعتهــا،  املــرتوك 
املوزعــة،  األرايض  عــى  نصوصــه 
ــات  ــق بمخالف ــة التحقي ــت مهم فأوكل
املــوزع عليهــم إىل جلنــة خاصــة)42(، 
ــد  ــدأ بع ــة تب ــذه اللجن ــام ه أال إنَّ مه
يف  هيمنــا  ومــا  املخالفــة،  اكتشــاف 
ــي ترصــد  هــذا املطلــب هــو اجلهــة الت
وتكتشــف املخالفــة،  ويســتدل عــى 
ــن  ــرة )ب( م ــوق الفق ــن منط ــك م ذل

ــم )4(  ــامت رق ــن التعلي ــادة )34( م امل
ــه:  ــى ان ــت ع ــي نص ــنة 1970 الت لس
»1- اذا ختلــف املــوزع عليــه عــن الوفاء 
بــكل أو بعــض االلتزامــات املنصــوص 
عليهــا يف املــادة الرابعــة والعريــن 
مــن  قانــون اإلصــاح الزراعــي  رقــم 
)117( لســنة 1970 وهــذه التعليــامت 
تقــوم مديريــة الزراعــة يف املحافظــة 
بتوجيــه إنــذار إليــه وفــق طــرق التبليــغ 
املنصــوص عليهــا...، 2- اذا مل يقــم 
املــوزع عليــه باإليفــاء بااللتزامــات 
املنصــوص عليهــا يف املــادة )1( مــن 
هــذه التعليــامت دون عــذر مــروع 
تقــوم املديريــة بإحالــة املوضــوع إىل 
ــق  ــة شــؤون املــوزع عليهــم للتحقي جلن
يف املوضــوع وإصــدار القــرار املناســب 

يف ضــوء النتيجــة«.
املــادة،  هــذه  خــال  مــن  ويتضــح 
املختصــة برصــد األرايض  إنَّ اجلهــة 
ــا  ــرتوك زراعته ــة( امل ــة )املوزع الزراعي
ــارش  ــي تب ــة، والت ــة الزراع ــي مديري ه
ــة  ــعب الزراعي ــال الش ــن خ ــا م دوره
ــي  ــة، والت ــدة إداري ــرة يف كل وح املنت
كبــرة  مســؤوليات  عاتقهــا  يقــع 
ــتغال  ــى االس ــة ع ــارشة يف الرقاب ومب
الزراعــي باعتبارهــا العــني البــارصة 
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لــوزارة الزراعــة، كوهنــا اجلهــة القريبــة 
وبالتــايل  األرض،  الدارة  واملبــارشة 
ــا  ــات العلي ــار اجله ــا إخب ــم عليه يتحت
بــكل مشــاكل األرض، وكل مــا يتعلــق 
ــل  ــه تتحم ــق، وخاف ــكل دقي ــا بش هب
ــد  ــة، وتوج ــؤولية القانوني ــل املس كام
تســمى  جلنــة  زراعيــة  شــعبة  كل  يف 
والتعاقــد(،   األرايض  إدارة  )جلنــة  ب 
ــة( مــن  ــادة )الثاني شــكلت بمقتــى امل
ــنة1970)43(،  ــم )6( لس ــامت رق التعلي
تشــكل   « انــه  عــى  نصــت  التــي 
جلــان إدارة األرايض والتعاقــد يف كل 
ــس  ــن املجل ــرار م ــاء بق ــة أو قض ناحي
عــى  املحافظــة  يف  الزراعي)امللغــى( 
زراعــي  موظــف   - آ  اآليت:  الشــكل 
– رئيســا  الزراعــي  مــن اإلصــاح  
األرايض  )يف  الــري  دائــرة  ممثــل   -
املرويــة ( عضــوا - الناظــر التعــاوين 
– أْن وجــد – عضــوًا. د - مســاح – 
عضــوًا. ه - ممثــل اجلمعيــات الفاحيــة 
– عضــوًا.«، وتضطلــع هــذه اللجنــة يف 
الوقــت احلــارض يف الــدور األســاس يف 
ــى  ــة ع ــوفات امليداني ــراءات الكش إج

الزراعيــة)44(. األرايض  كافــة 
وجتــدر اإلشــارة إىل إنَّ هــذه التعليــامت، 
وبالتــايل جلــان إدارة األرايض املشــار 

إليهــا يف حقيقتهــا انتقاليــة، كان اهلــدف 
الزراعيــة  األرايض  إدارة  هــو  منهــا 
ــتياء  ــني االس ــال ب ــرتة االنتق ــال ف خ
والتوزيــع)45(،  وهلــذا خولــت هــذه 
اللجــان صاحيــات واســعة تصــل 
الزراعيــة  العقــود  فســخ  حــد  إىل 
ــيتبني  ــام س ــا ك ــت بموجبه ــي أبرم الت
ــاء  ــن أهن ــث ع ــد احلدي ــا عن ــا الحق لن
دورهــا  ان  أال  الزراعيــة،  العقــود 
ــر  ــارض ال يقت ــت احل ــايب يف الوق الرق
عــى إدارة هــذه العقــود فحســب، وإنــام 
يمتــد ليشــمل معظــم العقــود الزراعيــة 
واألرايض التــي مل تــوكل مهمــة الرقابــة 
عليهــا إىل جهــة أخــرى)46(،  وال توجــد 
الرقــايب  آليــة حمــددة تنظــم عملهــا 
زراعتهــا،  املــرتوك  األرايض  برصــد 
الغالــب  يف  جيــري  العمــل  ولكــن 
ــر  ــاطها بالنظ ــة نش ــال ممارس ــن خ م
ــد  ــة بتجدي ــني املتعلق ــات املزارع بطلب
العقــود اخلاضعــة للتجديــد كعقــود 
أو   ،)47(1983 لســنة   )35( القانــون 
ــا إىل  ــازل عنه ــة، أو التن ــا إىل الورث نقله
ــك  ــات التملي ــر يف طلب ــر، أو النظ الغ
بالنســبة للعقــود التــي جتيــز ذلــك، 
وغرهــا مــن النشــاطات التــي متارســها 
أو  الشــأن،  ذوي  طلــب  عــى  بنــاء 
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ــاألرض  ــق ب ــكوى تتعل ــى ش ــاء ع بن
بالــرورة  مجيعهــا  تتطلــب  والتــي 
ــى األرض  ــداين ع ــف املي ــراء الكش أج
الزراعيــة، وبالتــايل تتمكــن اإلدارة مــن 

رصــد األرايض املرتوكــة منهــا .
ــعب  ــان والش ــذه اللج ــارش ه ــد تب  وق
ــي، أو  ــكل تلقائ ــورة بش ــا املذك مهامه
ــات  ــامت والتوجيه ــتناد إىل التعلي باالس
ــا،  ــات العلي ــن اجله ــا م ــادرة إليه الص
ــارس  ــي مت ــة الت ــا وزارة الزراع وامهه
رقابتهــا مــن خــال إصــدار التعليــامت 
ــرة  ــق دائ ــن طري ــا ع ــات، إم والتوجيه
بدورهــا  والتــي  الزراعيــة  األرايض 
تعمــم مــا يــرد إليهــا إىل مديريــات 
إىل  أو  املحافظــات،  يف  الزراعــة 
املحافظــات  يف  الزراعــة  مديريــات 
بشــكل مبــارش، وقــد تقــي هــذه 
ــني  ــزام املزارع ــرورة ال ــات ب املخاطب
ــم  ــتغال أراضيه ــى اس ــم ع أو حتفيزه
بحــق  الازمــة  اإلجــراءات  واختــاذ 
املخالفــني منهــم، وتتابــع الــوزارة  ذلك 
مــن خــال التقاريــر املرســلة إليهــا مــن 
ــات  ــا كمديري ــة الدني ــات اإلداري اجله
ــذه  ــي هب ــا ال تكتف ــة)48(، واحيان الزراع
مــن  بنفســها  وإنــام حتقــق  التقاريــر 
خــال إرســال جلــان تشــكلها لغــرض 

بيــان صحــة مــا تضمنتــه التقاريــر، 
تكــون  التــي  احلــاالت  يف  والســيام 
ــكوى  ــل ش ــة حم ــا األرض الزراعي فيه
اإلدارة  تقاريــر  عــى  اعــرتاض  أو 
ــن  ــم م ــا. وبالرغ ــات العلي ــدى اجله ل
إنَّ اللجــان مــدار البحــث والشــعب 
املبــارش  املســؤول  هــي  الزراعيــة 
ــى  ــواردة ع ــات ال ــد املخالف ــن رص ع
األرايض الزراعيــة، وامهــا تــرك زراعــة 
اجلهــات  ليســت  لكنهــا  األرض، 
ــذه  ــون ه ــوكل القان ــد ي ــدة، فق الوحي
املهمــة إىل جهــات أخــرى كالوحــدات 

اإلداريــة أو جلــان خاصــة.
 وعنــد إمعــان النظــر يف بعــض نصوص 
القوانــني التــي أشــارت إىل حــق اإلدارة 
بالرقابــة عــى األرايض الزراعيــة، نجــد 
مثــا إنَّ الفقــرة )رابعــا( مــن املــادة 
ــاف  ــد أصن ــون توحي ــن قان ــة( م )الثاني
ــنة 1976 النافذ  األرايض رقم )53( لس
أحالــت إىل التعليــامت، لغــرض تنظيــم 
ــى  ــة ع ــة بالرقاب ــلطات وزارة الزراع س
التزامــات أصحــاب احلقــوق الترفيــة 
الزراعــة  وزارة  »تتــوىل  بقوهلــا: 
واإلصــاح  الزراعــي مراقبــة التزامات 
أصحــاب حقــوق التــرف يف األرايض 
وفقــا  للدولــة،  اململوكــة  الزراعيــة 
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ــة،  ــة املرعي ــني واألنظم ــكام القوان ألح
ويصــدر املجلــس الزراعــي األعــى 
ــوص  ــذا اخلص ــة هب ــامت املقتضي التعلي
... »، وبنــاء عــى ذلــك اصــدر املجلس 
التعليــامت  الزراعــي األعى)امللغــى( 
رقــم )132( لســنة 1976، ونصــت 
تشــكيل  عــى  التعليــامت  هــذه 
ــات  ــق بمخالف ــوىل التحقي ــان)49( تت جل
بنــاء  الترفيــة  احلقــوق  أصحــاب 
مــن  إليهــا  الــواردة  التقاريــر  عــى 
املحافظــات  يف  الزراعيــة  املجالــس 
والنواحي)امللغــاة()50(،  واألقضيــة 
ــب  ــة بموج ــا املراقب ــت إليه ــي أوكل الت
ــة(  ــن املادة)السادس ــرة )األوىل( م الفق
ــى  ــت ع ــي نص ــامت، والت ــن التعلي م
يف  الزراعيــة  املجالــس  »تقــوم  انــه: 
والنواحــي  واألقضيــة  املحافظــات 
ــة  ــة واملالي ــزة اإلداري ــاعدة األجه بمس
والزراعيــة واحتــاد التعاونيــات الزراعية 
ــة  ــة بمراقب ــات الفاحي ــاد اجلمعي واحت
التــزام أصحــاب احلقــوق الترفيــة يف 
ــتغال  ــة باس ــة للدول األرايض اململوك
ــق  ــم وف ــت ترفه ــي حت األرايض الت
ــاف أرايض  ــد أصن ــون توحي أحكام  قان
الدولــة رقــم )53( لســنة 1976 وهــذه 
مــن  بالرغــم  ولكــن  التعليــامت«، 

رسيــان هــذه التعليــامت وأمهيتهــا كوهنا 
تفصيــيل  بشــكل  املنظمــة  الوحيــدة 
حلقــوق والتزامــات أصحــاب احلقــوق 
ــا  ــار إليه ــواد املش ــة، أال إنَّ امل الترفي
باتــت شــبه معطلــة، وال يمكــن العمــل 
ألســباب  احلــارض،  الوقــت  يف  هبــا 
أمههــا: الغــاء املجالــس الزراعيــة يف 
والنواحــي  واألقضيــة  املحافظــات 
ــة  ــايل ال قيم ــة، وبالت ــة باملراقب املختص
للجنــة املشــكلة املشــار إليهــا التــي 
ــذه  ــن ه ــرد م ــا ي ــى م ــاء ع ــرك بن تتح
املجالــس مــن تقاريــر عــن األرض 
املرتوكــة،  فضــا عــن أهنــا باتــت 
متناقضــة مــع التعليــامت الاحقــة التــي 
أوجــدت آليــة خمتلفــة، كالتعليــامت 
ــنرى يف  ــام س ــنة 1988 ك ــم )9( لس رق

موضــوع حــل األرض. 
لرقابــة اجلهــات غــر  بالنســبة  أمــا 
ــم  ــامت رق ــد إنَّ التعلي ــة، فنج الزراعي
عــى  أوجبــت   1988 لســنة   )9(
الوحــدات اإلداريــة رصــد األرايض 
»عــى  بقوهلــا:  زراعتهــا  املــرتوك 
املحافظــات  يف  املحليــة  اإلدارات 
الواقعــة  الزراعيــة  األرايض  مراقبــة 
ضمــن منطقــة عملهــا وأشــعار اللجــان 
املشــكلة بمقتــى هــذه التعليــامت عــن 
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أي ارض زراعيــة تركــت زراعتهــا »، 
وبالرغــم مــن أمهيــة دور الوحــدات 
إنَّ  أال  املجــال،   هــذا  يف  اإلداريــة 
املاحــظ إنَّ تعــدد اجلهــات الرقابيــة 
ــلبية يف  ــار س ــه آث ــوص ل ــدد النص وتع
ــة، وبالتــايل ضيــاع  تشــتيت هــذه الرقاب
املقــر  معرفــة  وعــدم  املســؤولية 
ــاهد  ــر ش ــع خ ــي، وارض الواق احلقيق

ــك. ــى ذل ع
املطلب الثالث

اجلزاء اإلداري الناجم عن ترك زراعة 
األرض الزراعية اململوكة واملثقلة

ــزاء  ــأن أي ج ــأنه ش ــزاء اإلداري ش اجل
آخــر لــه طابــع عقــايب، طاملــا إنَّ غايتــه 
ــزام  ــر يف أداء الت ــى التقص ــاب ع العق
األخطــاء  عــى  يرتكــز  وهــو  مــا، 
ــدأ  ــث املب ــن حي ــم م ــوبة، ويتس املنس
بطابــع شــخي)51(، وقــد تقــدم بنــا بأن 
املــرع املــري اخــذ باجلــزاء اجلنائــي 
ــة األرض  ــرك زراع ــكلة ت ــة مش ملواجه
بــدون عــذر مــروع، ويقتــر دور 
اإلدارة بوقــف وإزالــة أســباب املخالفــة 
ــا  ــد بين ــوى، وق ــل يف الدع ــني الفص حل
موقــف  عــن  احلديــث  عنــد  ذلــك 
املــرع املــري مــن تــرك زراعــة 
األرض، لــذا ســيقتر البحــث يف هــذا 

ــراق. ــع يف الع ــى الوض ــب ع املطل
ــب  ــرع حس ــذ امل ــراق اخ ــي الع  فف
ــم  ــن اه ــزاء اإلداري، وم ــل باجل األص
تفرضهــا  التــي  اإلداريــة  اجلــزاءات 
خمالفــات  بحــق  العــراق  يف  اإلدارة 
ــم  ــة اللتزاماهت ــزي األرض الزراعي حائ
باســتغال األرض هــو حــل األرض 
ــة  ــادئ القديم ــن املب ــو م ــة، وه الزراعي
التــي يســتعملها املــرع جتــاه أصحــاب 
األرايض الزراعية )52( والســيام األرايض 
ــن  ــث ع ــة،  وللحدي ــة أو املثقل اململوك
احلــل اإلداري، ارتئينــا تقســيم املطلــب 
الفــرع  نتنــاول يف  فــروع:  ثاثــة  إىل 
األول مفهــوم احلــل اإلداري  لــألرض 
الزراعيــة،  ونخصــص الفــرع الثــاين 
لبحــث اجلهــة اإلداريــة املختصــة بحــل 
ــث  ــرع الثال ــا الف ــة، أم األرض الزراعي
سنكرســه للحديــث عــن إجــراءات 

اإلدارة بحــل األرايض الزراعيــة.
الفرع األول

مفهوم احلل اإلداري  لألرض الزراعية  
ومتيزه عن غريه من أوضاع مقاربة

أوالً – مفهــوم احلــل اإلداري  لــألرض 
الزراعيــة  

مل يــرد يف التريــع العراقــي تعريفــا 
للحــل اإلداري، بالرغــم مــن ان املرع 
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عديــدة  بنصــوص  أحكامــه  تنــاول 
ــه  ــزاء تفرض ــابقا كج ــا س ــر بن ــام م ك
اإلدارة عــى األرض الزراعيــة اململوكــة 
لاشــخاص أو املثقلــة بحقــوق ترفية 
املــرتوك زراعتهــا بــدون عذر مــروع، 
وقــد أورد املــرع تســميات خمتلفــة 
مرادفــة للحــل  كمصطلح )االســرتداد( 
أو )االســرتجاع(، وال ســيام بالنســبة 
لــارايض التــي يتــم تفويــض حــق 
التــرف فيهــا )53( ومــن دون إيــراد 
تعريفــا هلــا، ويف أحيــان أخــرى اكتفــى 
بعبــارة تفيــد بــأن األرايض املــرتوك 
زراعتهــا تعتــر مملوكــة للدولــة)54( مــن 
دون اإلشــارة إىل أي مــن املصطلحــات 

ــا. ــار إليه املش
ــد وردت  ــه، فق ــب الفق ــن جان ــا م أم
احلــل،  ملفهــوم  متباينــة  تعريفــات 
ــه »زوال  ــض بأن ــد البع ــرف عن ــد ع فق
حــق التــرف الثابــت لاشــخاص 
ــاة  ــبب وف ــة بس ــى األرايض األمري ع
أن  غــر  مــن  احلــق  هــذا  صاحــب 
حــق  أصحــاب  مــن  أحــدًا  يــرتك 
ــذه  ــة ه ــرك زراع ــبب ت ــال أو بس االنتق
معينــة«)55(،   ملــدة  األمريــة  األرض 
وياحــظ ان هــذا التعريــف قــارص عــى 
املثقلــة وال يشــمل األرايض  األرايض 

البعــض  ويــراه  لألفــراد،  اململوكــة 
مــن زاويــة األرض موضــوع احلــل، 
ــة(  ــة )املنحل ــرف األرايض املحلول فيع
ــة  ــة أو املوقوف ــا: »األرايض األمري بأهّن
ــخاص،  ــرف األش ــت يف ت ــي كان الت
ــة  ــباب القانوني ــن األس ــبب م ــم لس ث
ــة،  ــا إىل الدول ــرف هب ــق الت ــاد ح ع
ــة  ــم األرايض األمري ــت بحك وأصبح
هــذا  عــى  ويؤخــذ  الرفــة«)56(، 
ــف  ــى التعري ــذ ع ــا يؤخ ــف م التعري
ــرى  ــة أخ ــن زاوي ــرف م ــابق، وع الس
ــة األرض أو  ــادرة ملكي ــه » مص ــى ان ع
ــا  ــدم زراعته ــا لع ــرف فيه ــق الت ح
ــذا  ــن ه ــم م ــة »)57(، وبالرغ ــدة معين مل
التعريف أوســع مــن التعاريف الســابقة 
حيــث شــمل األرض اململوكــة لألفراد، 
ــه مل يضــع تعريفــًا جامعــًا ملفهــوم  أال ان
وضــع  يمكننــا  تقــدم  وممــا  احلــل. 
تعريفــا مناســبًا حلــل األرايض الزراعيــة 
ملكيــة  انتــزاع  بأنه:)عمليــة  فنعرفــه 
التــرصف  حــق  اســرداد  أو  األرض 
فيهــا، اذا تركــت زراعتهــا املــدة املحددة 
قانونــا، دون عــذرًا مرشوع، وتســجيلها 
ــرارات  ــاب ق ــد اكتس ــة بع ــم الدول باس
ــة( .  ــة النهائي ــة الدرج ــات املختص اجله
عــن  اإلداري  احلــل  متييــز  ثانيــا- 
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واالســتمالك  اإلطفــاء 
 يتشــابه احلــل مــع كل مــن االســتماك 
أو إطفــاء حــق التــرف)58( باعتبارهــا 
بموجبهــا  وتنقــي  تنهــي  طــرق 
عليهــا،  األرض  صاحــب  ســلطات 
أو صاحــب  هلــا  مالــكًا  أكان  ســواء 
حــق تــرف فيهــا، إال أن هنــاك فروقــًا 
جوهريــة فيــام بينهــا، يمكننــا  بيــان 

ــة: ــاط التالي ــا بالنق أمهه
إرادة  عــى  األرض  حــّل  يتوقــف  أ- 
ــة  ــلبية متمثل ــي إرادة س ــا، وه صاحبه
ال  بينــام  األرض)59(،  زراعــة  بــرتك 
ــن  ــتماك م ــاء أو االس ــور اإلطف يتص
دون إرادة احــد أجهــزة اإلدارة وفقــًا 
ملقتضيــات املصلحــة العامــة، وال دخــل 

إلرادة املتــرف فيــه)60(.
ب- يعــد حــّل األرض جــزاءًا عــى 
تــرك زراعتهــا، وهلــذا ال يســتوجب 
يقابــل  بينــام  عنــه)61(،  التعويــض 
اإلطفــاء أو االســتماك تعويضــًا ماديــًا 
صنــف  باختــاف  خيتلــف  عــادالً، 
األرض، فهــو يســاوي قيمــة كامــل 
األرض بالنســبة الســتماك األرايض 
ــل  ــا يقاب ــاوي م ــام يس ــة)62(، بين اململوك
حصــة املتــرف مــن األرض اململوكــة 
املثقلــة بحقــوق ترفيــة وفــق النســب 

الــواردة يف قانــون توحيــد أصنــاف 
أرايض الدولــة رقــم )53( لســنة 1976 

املعــّدل)63( .
ــمل  ــة يش ــّل األرض الزراعي ج- إنَّ ح
مجيــع مســاحتها، إمــا اإلطفــاء فأنــه قــد 
ــوم مســاحة األرض أو  ــى عم ــرد ع ي

ــا)64(. ــزءًا منه ــى ج ع
د- إنَّ إجــراءات احلــّل هــي إجــراءات 
ــراءات  ــام إج ــنرى ، بين ــام س ــة ك إداري
بالنســبة  االســتماك  أو  اإلطفــاء 
لــارايض الزراعيــة  أصبحــت قضائيــة 

ــا)65( . ــة أيض ــت إداري ــا كان بعدم
ــم  ــة باس ــجل األرض املحلول هـــ- تس
ــا األرايض  ــة حــرًا)66( ، أم وزارة املالي
حقوقهــا  املطفــأة  أو  املســتملكة 
الترفيــة، فتســجل باســم اجلهــة التــي 

طلبــت األرض وفــق القانــون)67(.
الفرع الثاين

اجلهة اإلدارية املختصة بحل األرض 
الزراعية 

بتحديــد  العراقــي  املــرع  تذبــذب 
اجلهــة التــي تتــوىل مهمــة حــل األرايض 
الزراعيــة كــام ســيتضح لنــا، فنجــد 
ــل  ــورة املنح ــادة الث ــس قي ــرار جمل إنَّ ق
ــول)68(  ــنة 1970 خ ــم )296 ( لس رق
األرايض  حــل  ســلطة  املاليــة  وزيــر 
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املثقلــة عنــد ثبــوت تــرك زراعتهــا مــدة 
تزيــد عــن ثــاث ســنوات متتاليــة)69(، 
ــي  ــاح الزراع ــون اإلص ــدور قان وبص
أشــار   ،1970 لســنة   )117( رقــم 
املــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  بموجــب 
ــة  ــان املختص ــام اللج ــه إىل قي )13( من
بالتحقيــق، دون حتديــد ماهيــة هــذه 
اللجــان، وبالرغــم مــن ان املــادة )15( 
مــن القانــون آنفــا نصــت عــى تشــكيل 
جلــان إداريــة بقــرارات مــن وزيــر 
االســتياء  جلــان  اســامها  الزراعــة، 
والتوزيــع وحــر األرايض، وجلــان 
مهــامت  لتنفيــذ  يســميها  مل  أخــرى 
القانــون حســب احلاجــة، أال انــه مل يكن 
احلــل مــن ضمــن مهامهــا، وفيــام بعــد 
ــامت  ــن التعلي ــادة )4( م ــب امل وبموج
رقــم )62( لســنة 1973)70( تــم إضافــة 
الفصــل الثامــن إىل التعليــامت رقــم 
ــراءات  ــوان »إج ــنة 1970 بعن )3( لس
ــت  ــة« ،وأصبح ــل األرايض األمري ح
جلــان األرايض واالســتياء هــي اجلهــة 
اإلداريــة التــي تتــوىل احلــل)71(، ثــم 
ــنة 1978)72(  ــرار)854( لس ــدر الق ص
تــرك زراعــة  تنــاول مســألة  الــذي 
اإلداريــة  اجلهــة  حيــدد  ومل  األرض، 

ــل. ــة باحل املختص

ــنة  ــم )634( لس ــرار رق ــدور الق وبص
1981 الــذي تنــاول موضــوع حــل 
ــة  ــد اجله ــم حتدي ــة مل يت ــاتني املهمل البس
ــم  ــه رق ــل، أال إنَّ تعليامت ــة باحل املختص
إىل  أشــارت   )73(1981 لســنة   )45(
حتديــد اجلهــة اإلداريــة املختصــة باحلــل 
وهــي غــر جلــان األرايض واالســتياء، 
املــادة  بموجــب  شــكلت  حيــث 
املحافظــة،  نائــب  برئاســة  )الثانيــة( 
العامــة  اهليئــة  معــاون  وعضويــة 
للزراعــة يف املحافظــة، ورئيــس االحتــاد 
ــبه  ــة تنس ــات الفاحي ــيل للجمعي املح
اهليئــة العامــة للزراعــة، أمــا القــرار 
)1253( لســنة 1985) امللغــى( الــذي 
ــة  ــرك زراع ــوع ت ــا موض ــاول أيض تن
ــان  ــار إىل اللج ــة، أش األرايض الزراعي

املختصــة دون تســميتها.
أمــا بالنســبة للتعليــامت رقــم )9( لســنة 
1988 النافــذة بشــأن حــل األرايض 
والتعليــامت  املرتوكــة  الزراعيــة 
النافــذة   1988 لســنة  رقــم)10( 
فأهنــا  املهملــة،  بالبســاتني  املتعلقــة 
نصــت عــى تشــكيل جلــان فرعيــة 
برئاســة  إداريــة،  ضمــن كل وحــدة 
الناحيــة)74(،  مديــر  أو  القائمقاميــة 
ــظ)75(  ــة املحاف ــية برئاس ــان  رئيس وجل
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تتــوىل تدقيــق حمــارض اللجــان الفرعيــة 
بحــل  الزراعــة  دوائــر  إىل  والطلــب 
األرايض  جلــان  خــال  مــن  األرض 
ــذه  ــك إنَّ ه ــاد ذل ــتياء)76(، ومف واالس
ــي  ــرار النهائ ــة الق ــي صاحب ــان ه اللج
الباحــث  ويــرى  للطعــن،  اخلاضــع 
دقيقــة  جــاءت  التعليــامت  هــذه  إنَّ 
ــى  ــؤولية ع ــت املس ــة، إذ وزع ومفصل
كل املعنــني، فضــا عــن إهنــا أحاطــت 
كافيــة  بضامنــات  احلــل  إجــراءات 
لألفــراد مــن خــال السلســلة اإلداريــة 
ــنبني  ــام س ــراءات ك ــا اإلج ــر هب ــي مت الت
ــل  ــراءات احل ــن إج ــث ع ــك باحلدي ذل

يف الفــرع الاحــق. 
ونتيجــة لظــروف احلصــار االقتصــادي 
الــذي جــار عــى العــراق مــا بعــد 
ــة األرض  ســنة)1990(، تزايــدت أمهي
صــدور  احلــال  فاقتــى  الزراعيــة، 
قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم 
)367( لســنة 1990)امللغــى(، والــذي 
ــا  ــة أصنافه ــع األرايض بكاف ــر مجي اعت
تعويــض،  دون  للدولــة،  مملوكــة 
الزراعــة  وزارة  باســم  وتســجل 
والــري)77(، دون أْن يشــر القــرار إىل 
اجلهــة املختصــة التــي تتــوىل احلــل، أال 
ــم  ــرار رق ــذا الق ــذ ه ــامت تنفي ان تعلي

)5( لســنة 199)امللغــاة( بالتعليــامت 
نصــت  وكامهــا   1991  )8( رقــم 
عــى تشــكيل جلنــة رئيســية برئاســة 
ــة  ــري الزراع ــة مدي ــظ وعضوي املحاف
املحــيل  االحتــاد  ومســؤول  والــري 
وبالتــايل  الفاحيــة)78(،  للجمعيــات 
ــم )9( و)10(  ــامت رق ــت التعلي تعطل
لســنة 1988 املشــار إليهــا، ممــا ادئ إىل 
ــتياء  ــان األرايض واالس ــاء دور جل الغ
املذكــور  القــرار  ان  أال  ضمننــا، 
وتعليامتــه ُألغيــت بالقــرار)133( لســنة 
ــام  ــاره، ك ــت آث ــك ُألغي 2001، وكذل
ــادة األرايض  ــرار بإع ــذا الق ــب ه أوج
بحقــوق  املثقلــة  للدولــة  اململوكــة 
تكــن  مــامل  أصحاهبــا  إىل  ترفيــة 
ــرة  ــة يف دائ ــم وزارة املالي ــجلت باس س
ــتوجب  ــا اس ــاري)79(، مم ــجيل العق تس
العــودة إىل العمــل بالتعليــامت رقم )9( 
ــنة 1988. ــم )10( لس ــامت رق والتعلي
وممــا تقــدم، يمكننــا القــول بــأن اجلهــة 
ــان  ــي جل ــل ه ــة باحل ــة املختص اإلداري
متــارس  اذ  واالســتياء،  األرايض 
اللجنــة  طلــب  عــى  بنــاء  مهامهــا 
التعليــامت  وفــق  املشــكلة  الرئيســة 
ســالفة الذكــر بعــد حتــري اللجــان 
الفرعيــة العاملــة يف الوحــدات اإلداريــة 
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ــدم.   ــام تق ــا في ــا إليه ــي ارشن الت
الفرع الثالث

إجراءات اإلدارة بحل األرايض الزراعية
ســلطات  بــأن  تقــدم  ممــا  الحظنــا 
هــي  احلــل  قــرار  بإصــدار  اإلدارة 
ــون،  ــوص القان ــدة بنص ــلطات مقي س
لــإلدارة  حــدد  القانــون  ان  بمعنــى 
اتباعهــا  عليهــا  الواجــب  مســلكها 
وقعــت  واال  قانونيــة،  بقواعــد 
ترفاهتــا باطلــة)80(، فا متتلــك اإلدارة 
يف هــذا املجــال ســلطة تقديريــة،  والتــي 
بقســط  اإلدارة  »متتــع  بأهنــا  تعــرف 
مــن احلريــة عنــد تقديــر ترفاهتــا 
ــا  ــرض عليه ــا يف ــة ف ــة واملادي القانوني
ــه وال  ــزم ب ــا تلت ــلوكا معين ــرع س امل
ــدود  ــاإلدارة وبح ــه«)81(، ف ــرج علي خت
هــذه الســلطة املقيــدة تبــارش مجلــة مــن 
الفعاليــات املرســومة يف القانــون لتصــل 
ــا  ــال أجهزهت ــن خ ــل األرض م إىل ح
الذكــر،  ســالفة  املختصــة  واللجــان 
ــام  ــراءات ب ــذه اإلج ــال ه ــا إمج ويمكنن

ــيل: ي
أوالً- إجــراءات الوحــدات اإلداريــة - 
ــام اإلدارات  ــل بقي ــراءات احل ــدأ إج تب
املختصــة  اللجنــة  بأشــعار  املحليــة 
ــرتوك  ــن األرض امل ــان ع ــة ببي الفرعي

ملــدة  املهمــل  البســتان  أو  زراعتهــا، 
تزيــد عــن املــدة القانونيــة)82(، يتضمــن 
ــث  ــن حي ــاف األرض: م ــان أوص البي
املوقــع، واملســاحة، واحلــدود، وغرهــا 
مــن األمــور الازمــة لوصــف األرض 

أو البســتان)83(. 
ثانيــًا – إجــراءات اللجــان اإلداريــة 
الفرعيــة - وعنــد وصــول األشــعار 
ــة  ــن األرض املرتوك ــان ع ــن بي املتضم
ــان  ــارش اللج ــة تب ــن اإلدارات املحلي م
الفرعيــة دورهــا باختــاذ اإلجــراءات 
الازمــة، فيجــب عليهــا أوالً ان تطلــب 
صــورة قيد)ســند( لــألرض أو البســتان 
حســب األحــوال مــن دائــرة التســجيل 
ــة  ــه عاق ــة وكل مال ــاري املختص العق
ــه  ــم توجي ــن ث ــا، وم ــات عائدتيه بإثب
ــه  ــب من ــب األرض يطل ــذار لصاح إن
ــة  ــتغال األرض أو رعاي ــارشة باس املب
ــن  ــا م ــدة )30( يوم ــال م ــتان خ البس
ــًا  ــغ خطي ــذي يبل ــذار، وال ــخ اإلن تاري
رئيــس  وهــو  اللجنــة  رئيــس  عــن 
أو  )القائمقاميــة  اإلداريــة  الوحــدة 
تعــذر  حالــة  ويف  الناحيــة(،  مديــر 
ــم  ــة، يت ــل اإلقام ــة حم ــغ ملجهولي التبلي
ــف  ــدى الصح ــق اح ــن طري ــغ ع التبلي
املحليــة وتعلــق نســخة مــن اإلعــان يف 
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ــن  ــا ع ــة، فض ــدة اإلداري ــز الوح مرك
مقــرات االحتــاد املحــيل للجمعيــات 

الفاحيــة)84(.
تقــوم  انتهــاء مــدة اإلنــذار،  وبعــد 
الكشــف  بأجــراء  الفرعيــة  اللجنــة 
ــت  ــك لتثب ــى األرض، وذل ــي ع املوقع
مــن مــدى تنفيــذ أصحــاب األرض 
تبــني  فــاذا  القانونيــة،  اللتزاماهتــم 
ــت  ــتان الزال ــة ان األرض أو البس للجن
مرتوكــة أو مهملــة، تقــوم بالتحقــق من 
ــال  ــرتك أو اإلمه ــة لل ــباب الفعلي األس
ومــدة  املرتوكــة  املســاحة  ومقــدار 
الــرتك ومــدى توافــر العــذر املــروع، 
ــة  ــاب العاق ــادات أصح ــن إف وتدوي
واخلــراء ان وجــدو، وتنظــم حمــر 
ــذة،  ــراءات املتخ ــويل باإلج ــف أص كش
ــن  ــه واحلارضي ــل أعضائ ــن قب ــع م يوق
إىل  ويرفــع  العاقــة  أصحــاب  مــن 

اللجنــة املركزيــة يف املحافظــة)85(.
اإلداري  اللجــان  إجــراءات  ثالثــا- 
حمــارض  ورود  وبعــد   – املركزيــة  ة 
الفرعيــة،  اللجنــة  مــن  الكشــوفات 
ــق  ــة تدقي ــة مهم ــة املركزي ــوىل اللجن تت
هــذه املحــارض، وبعدهــا تطلــب إىل 
مديريــة الزراعــة املعنيــة إصــدار قرارها 
ــم وزارة  ــجيلها باس ــل األرض وتس بح

طلــب  القانــون  واعتــر  املاليــة)86(، 
اللجنــة املركزيــة قرينــة كافيــة إلصــدار 

احلــل دون أي إجــراءات أخــرى. 
ــة يف  ــة الزراع ــراءات مديري ــا- إج رابع
ــى  ــامت ع ــت التعلي ــة- أوجب املحافظ
ــب  ــي طل ــد تلق ــة بع ــات الزراع مديري
ــا  ــة إيداعه ــة املركزي ــن اللجن ــل م احل
واالســتياء  األرايض  جلــان  لــدى 
ــق  ــل وف ــرارات احل ــدار ق ــرض إص لغ

القانــون)87(.
األرايض  جلــان  إجــراءات  خامســا_ 
واالســتيالء _ بعــد أْن تســتلم جلــان 
االســتياء طلبــات احلــل عليهــا إصدار 
قــرار احلــل الــذي يكــون خاضعــا 
ــل  ــا يرس ــرتاض، وبعده ــر واالع للن
ــرتاض  ــدة االع ــاء م ــد انته ــرار بع الق
ــة  ــع كاف ــة م ــرة األرايض الزراعي إىل دائ
أولياتــه واالعرتاضــات املقدمــة هلــا 

لغــرض التدقيــق واملصادقــة)88(.
سادســا - إجــراءات دائــرة األرايض 
هــذه  تســتلم  أْن  ومــا  الزراعيــة- 
اإلجــراءات  تتخــذ  القــرار  الدائــرة 
الازمــة وفــق القانــون للمصادقــة عــى 
احلــل وإشــعار دائــرة تســجيل العقــاري 
املختصــة بتســجيل األرض باســم وزارة 
ــة،  ــوق الترفي ــن احلق ــة م ــة خالي املالي
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وبــدون  املجــردة  احلقــوق  عــدا 
تعويــض، وذلــك بعــد اكتســاب احلــل 

الدرجــة النهائيــة)89(.
وهبــذا تنتهــي عمليــة حــل األرض، 
بتســليم األرض املحلولــة مــن قبــل 
اللجــان إىل مديريــات الزراعــة لتترف 
ــن  ــم م ــون)90(. وبالرغ ــق القان ــا وف هب
ــرع  ــديد امل ــامت وتش ــة التعلي رصاح
ــرتوك  ــة امل ــل األريض الزراعي ــى ح ع
زراعتهــا، أال إنَّ الواقــع يشــر إىل عــدم 
ــدر،  ــا ن ــيلة إال م ــذه الوس ــتخدام ه اس
وألســباب خمتلفــة سياســية واقتصاديــة، 
ممــا تســبب ذلــك يف تبويــر العديــد 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــن األرايض الزراعي م
يتطلــب قيــام املســؤولني عــن إدارة 
ــوص  ــل النص ــة بتفعي األرايض الزراعي

ــر. ــالفة الذك س
املطلب الرابع

اإلهناء اإلداري للمساحات املوزعة 
والعقود الزراعية بسبب عدم االستغالل

خــال  مــن  لنــا  اتضــح  أْن  ســبق 
القوانــني  مجيــع  بــأن  البحــث، 
والقــرارات والتعليــامت تلــزم مجيــع 
املزارعــني ومنهــم املــوزع عليهــم اريض 
ــن أو  ــة، واملتعاقدي ــن الدول ــة م زراعي
املســاحات  باســتغال  املســتأجرين 

ــة  ــراض املوزع ــم ولألغ ــي بحوزهت الت
ــن  ــد م ــا األرض، أو املتعاق ــن أجله م
ــد  ــون ق ــان القان ــه ف ــا، وبخاف أجله
منــح اإلدارة ســلطة إلغــاء التوزيــع، 
ــود،  ــذه العق ــاء ه ــلطة أهن ــك س وكذل
ــون اإلدارة  ــراق، اذ تك ــيام يف الع والس
طرفــا يف هــذه العقــود، خافــا للوضــع 
ــذه  ــدود ه ــان ح ــر. ولبي ــم يف م القائ
الســلطة يقتــي تقســيم املطلــب إىل 
ــرع األول  ــاول يف الف ــروع: نتن ــة ف ثاث
ــة  ــارايض املوزع ــة ل ــة القانوني الطبيع
اإلدارة،  قبــل  واملتعاقــد عليهــا مــن 
لبحــث  الثــاين  الفــرع  ونخصــص 
بإلغــاء  وإجراءاهتــا  اإلدارة  ســلطات 
ــه  ــر نكرس ــرع األخ ــا الف ــع، أم التوزي
للحديــث عــن ســلطات اإلدارة بفســخ 

العقــود الزراعيــة .
الفرع األول

الطبيعة القانونية لالرايض املوزعة 
واملتعاقد عليها من قبل اإلدارة

لــالرايض  القانونيــة  الطبيعــة  أوالً- 
الزراعيــة املوزعــة مــن قبــل الدولــة 
ــق  ــة وف ــاحات املوزع ــى املس ــق ع يطل
ســواء  الزراعــي  اإلصــاح  قانــون 
باملســاحات  مــر  أو  العــراق  يف 
)املوزعــة(، ويســمى مــن وزعــت عليــه 
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األرض )باملــوزع عليهــم(،  ولذلــك 
توحــي التســمية بأهنــا ليســت مــن 
قبيــل العقــود، بينــام اطلــق املــرع 
املتعاقــد  املســاحات  عــى  العراقــي 
رقــم  التعليــامت  بموجــب  عليهــا 
)6( لســنة 1970 مــن نفــس قانــون 
ــال  ــى أي ح ــود. وع ــاح بالعق اإلص
أشــارت املحكمــة اإلداريــة)91( يف مــر 
ــاحات  ــا إىل إنَّ املس ــض أحكامه يف بع
املوزعــة هــي عقــود معلقــة عــى رشط 
فاســخ، وهــو عــدم زراعــة األرض 
طاملــا، مل يــرم عقــد متليــك هنائــي، 
ــح  ــي تصب ــد هنائ ــرام عق ــة إب ويف حال
ــم  ــراق فل ــا يف الع ــة،  أم ــة خاص ملكي
نجــد مــا يشــر إىل بيــان طبيعتهــا، 
الباحــث بأهنــا ليســت مــن  ويــرى 
ــزم  ــة ال تلت ــون الدول ــود ك ــل العق قبي
بــأي التــزام جتــاه املــوزع عليهــم، وإنــام 
تــم توزيعهــا بــاإلرادة املنفــردة للدولــة 
لتحقيــق أهــداف اجتامعيــة، أال إهنــا 
تصبــح بحكــم املثقلــة بحقــوق ترفيــة 

بعــد التمليــك)92(.
للعقــود  القانونيــة  الطبيعــة  ثانيــا- 

اإلدارة  مــع  املربمــة  الزراعيــة 
العقــود  إنَّ  عــى  اثنــان  خيتلــف  ال 
ــة،  ــة يف مــر ذات طبيعــة مدني الزراعي

اذ ان املــرع املــري كــام مــر بنــا تــرك 
هــذه العقــود بــني متنــاول األفــراد،  
ــود  ــن القي ــة م ــد مرحل ــا بع وأخضعه
ــن  ــدين، ولك ــون امل ــة إىل القان القانوني
الوضــع خمتلــف متامــًا يف العــراق، اذ ان 
ــار  ــود اإلجي ــع عق ــا يف مجي اإلدارة طرف
ــد  ــرع إىل ابع ــب امل ــل ذه ــدي،  ب النق
ــر األرض  ــع تأج ــام من ــك حين ــن ذل م
ــيام  ــا، والس ــل مالكيه ــن قب ــة م الزراعي

أصحــاب احلقــوق الترفيــة)93(.
ــى  ــا اإلدارة ع ــي ترمه ــود الت إنَّ العق
ــة  ــود مدني ــون عق ــا إْن تك ــني: فأم نوع
ــراد، أو  ــر األف ــا اإلدارة مظه ــر هب تظه
ــا اإلدارة  ــع هب ــة تتمت ــود إداري ــا عق إهن
موجــودة  غــر  اســتثنائية  ســلطات 
لــدى األفــراد، وبحــدود اطاعنــا عــى 
ــون  ــراح يف القان ــات ال ــض مؤلف بع
أنــواع  إىل  تعرضــت  التــي  اإلداري  
ــر إىل  ــا يش ــد م ــة مل نج ــود اإلداري العق
عقــد إجيــار أمــوال الدولــة مــن ضمنهــا 
ــا  ــم إهن ــات، رغ ــذه املؤلف ــم ه يف معظ
تعرضــت اغلبهــا إىل بعــض األنــواع 
ــة  ــق العام ــزام املراف ــد الت ــا عق وامهه
العامــة  واألشــغال  التوريــد  وعقــد 
والقــرض العــام،  ونــادرا مــا نجــد 
مــن يشــر إىل عقــد بيــع وإجيــار أمــوال 
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الدولــة مــن ضمنهــا، إذ يشــر هــذا 
ــاء  ــه والقض ــر إىل إنَّ الفق ــاه األخ االجت
قــد هجــر التفرقــة بــني مــا يســمى 
)بالدومــني العــام( لــإلدارة )والدومــني 
اخلــاص(، ويــرى إنَّ كل بيــع يــرد عــى 
مــال مــن األمــوال العامــة جيــب أْن 
ــا  ــذا م ــق اإلداري)94(. وه ــم بالطري يت
ــة،  ــار الزراعي ــود اإلجي ــه يف عق ناحظ
ــد  ــة للتعاق ــراءات املعروف ــع اإلج إذ تتب
التأجــر  ومنهــا  اإلداري،  بالقانــون 
ــض  ــة يف بع ــدة العلني ــق املزاي ــن طري ع
وفــق  املرمــة  كالعقــود  العقــود، 
 ،)95(1983 لســنة   )35( القانــون 
ــون )24(  ــق القان ــة وف ــود املرم والعق

لســنة 2013)96( وغرهــا. 
العقــود  بــني  التمييــز  موضــوع  إنَّ 
ــرة  ــة كب ــذ أمهي ــة يأخ ــة واملدني اإلداري
ــه  ــد الفق ــى صعي ــواء ع ــراق س يف الع
غــر  يــزال  مــا  فهــو  القضــاء،  أو 
متكامــل اجلوانــب، ومل توضــع بصــدده 
ــوص  ــد نص ــة، وال توج ــات كافي دراس
للقيــام  الباحــث  تســاعد  تريعيــة 
ــى  ــال)97(، وع ــذا املج ــي هب ــد فقه بجه
ــى  ــد اإلداري  ع ــرف العق ــال يع أي ح
انــه »ذلــك العقــد الــذي ترمــه اإلدارة 
أو شــخص مــن أشــخاص القانــون 

ــق  ــير مرف ــاء أو تس ــد أنش ــام بقص الع
ــه أســاليب القانــون  عــام وتســتعمل في
ــف  ــذا التعري ــن ه ــح م ــام«، ويتض الع
ــد اإلداري  ــز العق ــي متي ــص الت اخلصائ
ــي:  ــاص وه ــون اخل ــود القان ــن عق ع
أوالً- ترمــه اإلدارة أو شــخص مــن 
ــًا- أْن  ــام، وثاني ــون الع ــخاص القان أش
ــا-  ــام،  وثالث ــق ع ــاط مرف ــل بنش يتص
القانــون  فيــه أســاليب  أْن تســتعمل 

العــام)98(.
اخلصائــص  هــذه  إنَّ  واملاحــظ 
ــي  ــة الت ــود الزراعي ــى العق ــق ع تنطب
ترمهــا اإلدارة مــع األفــراد،  فهــذه 
العقــود ترمهــا اإلدارة مــن خــال 
ــومة  ــة املرس ــراءات اإلداري ــاع اإلج اتب
ــل  ــن قب ــدر م ــرة تق ــون، واألج بالقان
يف  لألفــراد  الجمــال  إداريــة  جلــان 
ــل  ــرى تتص ــة أخ ــن جه ــتها، وم مناقش
هــذه العقــود بنشــاط مرفــق عــام وهــو 
مرفــق اقتصــادي مهــم وهــو الزراعــة، 
والــذي تســعى اإلدارة ألدامتــه، إذ إهنــا 
ال هتــدف إىل الربــح مــن هــذه العقــود، 
وإنــام هتــدف إىل ديمومــة اســتغال 
إشــباع  هبــدف  الزراعيــة  األرض 
ــة  ــق املصلح ــة، وحتقي ــات العام احلاج
العامــة)99(، ومــا يدلــل عــى ذلــك 
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القيمــة الرمزيــة لبــدل اإلجيــار)100(، 
ناهيــك عــن العقــود املرمــة بــدون 
مقابــل نقــدي)101(، ومــن جهــة أخــرى 
تســتخدم اإلدارة أســاليب واســعة ال 
ــاص،  ــون اخل ــود القان ــا يف عق ــر هل نظ
إذ منحهــا القانــون ســلطة أهنــاء العقــد 
املســتأجر  أخــال  حالــة  يف  إداريــًا 
بالــروط القانونيــة والعقديــة، دون 
ــنرى  ــاء وس ــا إىل القض ــة أْن تلج حاج
ذلــك الحقــا،  وكذلــك ســلطة تعديلها 
تعويــض،  أي  دون  مــن  وختفيضهــا 
ــاء  ــلطة أهن ــع اإلدارة بس ــك تتمت وكذل
ــة أو  ــة العام ــات املصلح ــد ملقتضي العق
ــرض،   ــذا الغ ــه هل ــزء من ــتقطاع ج اس
فضــا عــن  ســلطاهتا الواســعة بالرقابــة 

والتوجيــه)102(. واألرشاف 
ــذه  ــأن ه ــث ب ــرى الباح ــدم، ي ــا تق ومم
باملعنــى  إداريــة  تكــن  مل  إْن  العقــود 
أْن  يمكــن  مــا  اقــل  فــأن  الدقيــق، 
ــة  ــود ذات طبيع ــا عق ــه بأهن ــف ب توص
خمتلطــة مــع ترجيــح اجلانــب اإلداري، 
تكيفهــا  عــدم  يف  الســبب  ولعــل 
أغفــال  هــو  املذكــور  بالوصــف 

املختصــني. قبــل  مــن  دراســتها 

الفرع الثاين
سلطات اإلدارة وإجراءاهتا بإلغاء 

التوزيع
ــة املختصــة بإلغــاء  أوالً- اجلهــة اإلداري

ــع وإجراءاهتــا يف مــرص  التوزي
الزراعــي  اإلصــاح  قانــون  أنــاط 
لســنة   )178( رقــم  املــري 
ــزام  ــق بالت ــدل مهمــة التحقي 1952املع
املــوزع عليــه بزراعــة األرض إىل اللجنة 
املشــكلة بمقتــى املــادة )14( مــن 
ــة  ــكلة برئاس ــور، واملش ــون املذك القان
نائــب بمجلــس الدولــة، وعضويــة 
ــة  ــري اإلدارات الزراعي ــن مدي ــني م اثن
ــي،  ــاح الزراع ــة لاص ــة التنفيذي باهليئ
أقــوال  ســامع  بعــد  اللجنــة  وهلــذه 
قــرارًا  تصــدر  أْن  الشــأن  أصحــاب 
واســرتدادها  األرض  بتوزيــع  مســببًا 
ــن  ــا م ــتأجرًا هل ــاره كان مس ــه، واعتب من
تاريــخ تســليمه عليــه، بــرط أْن ال 
يمــي عليــه مخســة ســنوات عــى إبرام 
ــرار  ــغ بالق ــه، ويبل ــي مع ــد النهائ العق
الصــادر عــن اللجنــة بالطريــق اإلداري 
قبــل أْن يتــم عرضــه عــى اللجنــة العليا 
بمــدة ال تقــل عــن مخســة عــر يومــا، 
حيــث ال يصبــح القــرار هنائيــا، إال بعــد 
ــي  ــه، والت ــا علي ــة العلي ــة اللجن مصادق
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ــا  ــذ قراره ــاءه، وينف ــه أو الغ ــا تعديل هل
ــن  ــتثناء م ــق اإلداري)103(، واس بالطري
أحــكام قانــون جملــس الدولــة، ال جيــوز 
الطعــن بقــرارات اللجنــة العليــا يف هــذا 
املجــال أو وقــف تنفيذهــا أو التعويــض 
املــرع  بــأن  وياحــظ  عنهــا)104(، 
املــري حــدد ســقف زمنــي جيــب أْن 
تتقيــد بــه اللجنــة، إذ ال جيــوز هلــا الغــاء 
ــنوات  ــة س ــرور مخس ــد  م ــع بع التوزي
عــى إبــرام العقــد النهائــي مــع املــوزع 
عليــه، وبدهيــي إنَّ الفــرتة املشــار إليهــا 
ــة  ــنوات طويل ــى س ــذت وم ــد نف ق
ــايل  ــة، وبالت ــود النهائي ــرام العق ــى إب ع
ــق  ــال ضي ــة بمج ــل اللجن ــر عم ينح

ــدا.  ج
ثانيــا- اجلهــة اإلداريــة املختصــة بإلغــاء 

التوزيــع وإجراءاهتــا يف العــراق
أمــا يف العــراق، فعــى العكــس مــن 
ــان اغلــب املســاحات املوزعــة  ذلــك ف
ــم  ــم حتس ــة،  فل ــذه الصف ــت هب الزال
مــن خــال تســجيلها بدوائر التســجيل 
العقــاري، بالرغــم مــن ان القانــون 
نــص عــى تســجيلها بعــد مــرور مخســة 
بقــرار مــن  ســنوات عــى تســلمها 
ــر التســجيل  ــزم دوائ املجلــس)105(، وال
ــال  ــى أي ح ــك)106(، وع ــاري بذل العق

الغــاء  مهمــة  أنــاط  القانــون  فــان 
ــة  ــم يف حال ــوزع عليه ــى امل ــع ع التوزي
األخــال بالتزاماهتــم القانونيــة وامههــا 
اســتغال األرض املوزعــة)107( إىل جلنــة 
تدعــى ب« جلنــة شــؤون املــوزع عليهم 
ــة  ــر الزراع ــن وزي ــر م ــكل  بأم »، تش
ــة  ــة، برئاس ــه يف كل حمافظ ــن خيول أو م
ــات  ــع يف مديري ــعبة التوزي ــؤول ش مس
مقامــه،  يقــوم  مــن  أو  الزراعــة 
ــحهام  ــف ترش ــاح وموظ ــة مس وعضوي
ــل  ــة، وممث ــة يف املحافظ ــة الزراع مديري
يرشــحه احتــاد اجلمعيــات الفاحيــة 
ــوزع  ــف امل ــاذا ختل ــة)108(، ف يف املحافظ
عليــه التزامــه بزراعــة األرض ينــذر 
بــأن  الزراعــة  مديريــة  قبــل  مــن 
ــل  ــدة ال تق ــال م ــتغل األرض خ يس
عن)ثاثــون( يومــًا، ويبلــغ املــوزع عليه 
باإلنــذار، ومل حتــدد التعليــامت طريقــًة، 
للتبليــغ باإلنــذار، وهــذا يســتوجب أْن 
ــدم  ــة ع ــًا)109(، ويف حال ــون أصولي يك
االســتجابة لإلنــذار، تقــوم املديريــة 
بإحالــة اإلنــذار إىل جلنــة شــؤون املــوزع 

عليهــم)110(.
التعليــامت رقــم  انــه، وبصــدور  إال 
هنــاك  تعــد  مل   ،1992 لســنة   )14(
حاجــة إىل اإلنــذار، وإنــام يكفــي ختلفــه 
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ــني،  عــن زراعــة األرض ســنتني متتاليت
ــم  ــوزع عليه ــؤون امل ــة ش ــق جلن وتتحق
مــن ذلــك، وهــذا مــا قضــت بــه 
حمكمــة التمييــز يف قــرارًا هلــا)111(، إذ 
ــم  ــامت رق ــه: » ... وان التعلي ــاء في ج
عدلــت  والتــي   1992 لســنة   )14(
ــد  ــنة 1970 ق ــم )4( لس ــامت رق التعلي
ــه اذا  ــى ان ــا ع ــرة)ب( منه ــت الفق نص
ــة  ــري) مديري ــد لفــرع الزراعــة وال تأيي
الزراعــة حاليــا(  يف املحافظــة إنَّ املــوزع 
عليــه قــد ختلــف بالتــزام جوهــري 
يقــي بــه القانــون أو التعليــامت بــرتك 
الزراعــة لــألرض املــوزع عليهــم أو 
ــان  ــنتني دون بي ــة س ــن املنطق ــل ع ارحت
عــذر مــروع، فعــى الفــرع دون إنــذار 
املــوزع عليــه الطلــب مــن جلنــة شــؤون 
ــوع  ــق يف املوض ــم التحقي ــوزع عليه امل

.»...
تنظــر جلنــة شــؤون املــوزع عليهــم 
ــامع  ــق وس ــوم بالتحقي ــوع، وتق باملوض
أقــوال ذوي العاقــة، وجتــري الكشــف 
الســجات  عــى  وتطلــع  امليــداين 
واملخابــرات الرســمية،  وهلــا أن تصــدر 
قــرارًا مســببًا بإلغــاء توزيــع األرض 
ــه.  ــرتدادها من ــه واس ــوزع علي ــى امل ع
ــن  ــدم م ــب املق ــرر رد الطل ــا أن تق وهل

قبــل مديريــة اإلصــاح الزراعــي أو 
املــوزع عليــه)112(. وبعــد ذلــك ترســل 
األرايض  دائــرة  إىل  قراراهتــا  اللجنــة 
الزراعيــة، وهلــذه الدائــرة إعــادة القــرار 
ــة  ــاء املادي ــح األخط ــة لتصحي إىل اللجن
ــة  ــدت، وعــى اللجن ــة إن وج والقانوني
تنفيذهــا، وهلــا أْن تصــادق عليــه يف 
الشــأن  ذوي  اعــرتاض  عــدم  حالــة 
ــة االعــرتاض  عــى القــرار، أمــا يف حال
ــرة  ــي يف دائ ــم املعن ــى القس ــب ع فيج
األرايض الزراعيــة، وهــو قســم التوزيع 
أْن يرفــع  قــرارات اللجنــة ومــا يتعلــق 
هبــا  مشــفوعا بالــراي إىل حمكمــة التميــز 

ــه)113(. ــة للبــت ب االحتادي
الفرع الثالث

سلطات اإلدارة وإجراءاهتا بفسخ 
العقود الزراعية املروك زراعتها

ــأن  ــراد ب ــري لألف ــرع امل ــاح امل أب
يســتغلوا أراضيهــم عــن طريــق التأجر 
أو املزارعــة كــام مــر بنــا يف هــذا البحث، 
ولذلــك ال تكــون اإلدارة يف مــر طرفا 
يف عقــود اإلجيــار الزراعيــة أو طرفــا يف 
ــرع  ــان امل ــراق، ف ــا يف الع ــة، أم مزارع
ــتغلوا  ــأن يس ــراد ب ــاح لألف ــي أب العراق
أراضيهــم عــن طريــق )املزارعــة( بينــام 
مل جيــز هلــم اســتغاهلا عــن طريــق 
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اإلدارة  اســتأثرت  لذلــك  التأجــر؛ 
بتأجــر األرايض الزراعيــة، ممــا جعلهــا 
طرفــا يف مجيــع العقــود الزراعيــة، وعــى 
هــذا األســاس منحهــا املــرع ســلطات 
ــا  ــود، ومنه ــذه العق ــعة يف إدارة ه واس
ــًا  ــة إداري ــود الزراعي ــاء العق ــلطة أهن س
ــد  ــتأجر أو املتعاق ــال املس ــة أخ يف حال
بالتزامــه بزراعــة األرض، أال إنَّ املــرع 
العراقــي، مل ينظــم آليــة حمــددة أو جهــة 
واحــدة خمتصــة كــام هــو احلــال يف 
املســاحات املوزعــة، وإنــام وضــع آليــة 

ــود. ــاف العق ــف باخت ختتل
ــق  ــا وف ــد عليه ــاحات املتعاق ــي املس فف
 ،1970 لســنة   )6( رقــم  التعليــامت 
ــرتوك  ــود امل ــخ العق ــة فس ــت مهم أنيط
األرايض  إدارة  جلنــة  ب  زراعتهــا 
فــاذا  الذكــر)114(،  ســالفة  والتعاقــد 
تبــني هلــا مــن خــال الكشــف املوقعــي 
بالتزاماهتــم  املتعاقديــن  أخــال 
ــد)115(،  ــخ العق ــا فس ــة، فعليه القانوني
ــه  ــرتاض علي ــل لاع ــا قاب أال إنَّ قراره
ــال  ــة خ ــة املعني ــة الزراع ــام مديري أم
ــغ  ــخ تبلي ــن تاري ــام م ــرة أي ــدة ع م
ذوي العاقــة بــه، وال تعتــر القــرارات 
الصــادرة مــن اللجنــة هبــذا الصــدد 
ــة  ــة الزراع ــق مديري ــة، إال بتصدي هنائي

املختصــة)116(.
القــرار  وفــق  املرمــة  العقــود  ويف 
خــول   ،1984 لســنة   )178( رقــم 
صاحيــة  الزراعــة  وزيــر  املــرع 
ــة األخــال  أهنــاء عقــد اإلجيــار يف حال
بالــروط القانونيــة أو العقديــة)117(، 
 )88( رقــم  التعليــامت  وبصــدور 
نصــت  1984املعدلــة)118(،  لســنة 
عــى تشــكيل جلنــة إداريــة، برئاســة 
ــف  ــة موظ ــي، وعضوي ــدس زراع مهن
ــل  ــة، وممث ــر الزراع ــبه مدي أداري ينس
للجمعيــات  املحــيل  االحتــاد  عــن 
الكشــف  أجــراء  تتــوىل  الفاحيــة، 
ــد  ــود، للتأك ــذه العق ــى ه ــي ع املوقع
اللتزاماتــه  املســتأجر  تنفيــذ  مــن 
تبــني  واذا  والعقديــة)119(،  القانونيــة 
ــًا أو  ــتغال هنائي ــه باالس ــدم قيام ــا ع هل
ــرض  ــع الغ ــق م ــتغاله ال يتف كان اس
ــخ  ــويص بفس ــه، ت ــن أجل ــرة م املؤج
وزارة  إىل  توصياهتــا  وترفــع  العقــد 
ــر  ــة الوزي ــتحصال موافق ــة الس الزراع
ــرارات  عــى الفســخ)120(، وال تكــون ق
بموافقــة  إال  هنائيــة،  اللجــان  هــذه 
الوزيــر، وتكــون قابلــة لاعــرتاض 
لديــه خــال مــدة )15( يومــا مــن 
ــب  ــام أوج ــا)121(. ك ــغ هب ــخ التبلي تاري
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القانــون عــى مديريــات الزراعــة إنــذار 
خــال  املخالفــة  إلزالــة  املخالفــني 
ــال  ــدم االمتث ــة ع ــهر، ويف حال ــدة ش م
املشــار  اللجنــة  إىل  املوضــوع  حيــال 
إليهــا للتحقيــق واختــاذا اإلجــراءات 
إنَّ  اإلشــارة  وجتــدر  القانونيــة)122(. 
هــذه األحــكام املشــار إليهــا التــي جــاء 
ــنة 1984  ــم )178( لس ــرار رق ــا الق هب
ــود  ــى العق ــًا ع ــق متام ــه، تنطب وتعليامت
لســنة   )1( رقــم  والقانــون  املرمــة 
1974)امللغــى(، والقــرار رقــم )220( 
ــنة  ــون )115( لس ــنة 1974، والقان لس

)امللغــى()123(.  1980
أمــا بالنســبة لســلطة اإلدارة يف أهنــاء 
العقــود املرمــة وفــق القانــون )35( 
املــادة  خولــت  فقــد   ،1983 لســنة 
)السادســة( منــه وزيــر الزراعــة ســلطة 
إهنــاء العقــد يف حالــة أخــال املســتأجر 
بالتزاماتــه القانونيــة والتعاقديــة وعــدم 
االســتجابة إىل اإلنــذار املوجــه إليــه 
ثاثــة  عــن  تزيــد  ال  مــدة  خــال 
اإلنــذار  توجيــه  وجيــري  اشــه)124(، 
مديريــات  خــال  مــن  أصوليــًا 
الزراعــة،  أمــا الكشــف والتحقيــق 
فتقــوم بــه الشــعبة الزراعيــة املختصــة. 
ــت  ــخ حت ــة الفس ــول معامل ــني وص حل

أنظــار وزيــر الزراعــة،  وجتــدر اإلشــارة 
ــرتاض  ــا لاع ــخ قاب ــرار الفس إىل إنَّ ق
ــة  ــداءة املختص ــة الب ــام حمكم ــه أم علي
ــخ  ــن تاري ــام م ــبعة أي ــدة س ــال م خ

التبليــغ)125(.
ــود  ــلطة اإلدارة يف عق ــبة لس ــا بالنس أم
ســلطة  فــأن  الزراعــي)126(،  التفــرغ 
فســخها منحــت إىل وزيــر الزراعــة، 
ولكــن بآليــة خمتلفــة عــن اآلليــات 
 )24( القانــون  نــص  إذ  الســابقة، 
لســنة 2013 عــى تشــكيل جلنــة تضــم 
ــة  ــر قطاعي بعضويتهــا ممثلــني عــن دوائ
ــة،  ــة، واملحافظ ــي الزراع ــددة: وه متع
والتســجيل العقــاري، واملــوارد املائيــة، 
ــراء  ــوىل إج ــة)127(، تت ــارات الدول وعق
ــتفيدين  ــال املس ــة إخ ــق يف حال التحقي
ــني  ــاذا تب ــة)128(، ف ــم التعاقدي بالتزاماهت
بالتزاماتــه  املســتأجر  إخــال  هلــا 
بفســخ  تــويص  األرض،  باســتغال 
لوزيــر  توصيتهــا  وترفــع  العقــد 
ــادة  ــت امل ــه، وأعط ــت ب ــة للب الزراع
)السادســة( للمتــرر حــق التظلــم 
ــخ  ــن تاري ــا م ــدة )30( يوم ــال م خ
التبليــغ بقــرار الفســخ أو قــرار اللجنــة، 
ــدم  ــب يتق ــه »طل ــم بأن ــد بالتظل ويقص
ــه صاحــب الشــأن إىل اإلدارة إلعــادة  ب



190

حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل األرض الزراعية

2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

ــه  ــي خمالفت ــرار أداري يدع ــر يف ق النظ
ــرك  ــض ت ــد البع ــون«)129( .وينتق للقان
ــراد  ــني اإلدارة واألف ــزاع ب ــل بالن الفص
إىل اإلدارة ذاهتــا، كــون العدالــة تقــي 
يف  خصــام  احلكــم  يكــون  ال  بــأن 
ــس  ــث العك ــرى الباح ــزاع)130(، وي الن
ــرج  ــع احل ــم يرف ــان التظل ــك ف ــن ذل م
الفرصــة  يعطيهــا  اذ  اإلدارة  عــن 
ملراجعــة قراراهتــا قبــل تدخــل القضــاء، 
ولذلــك اشــرتط القانــون التظلــم أمــام 
اإلدارة قبــل رفــع دعــوى أمــام القضــاء 

اإلداري)131(. 
ــي  ــن ه ــو م ــا ه ــروح هن ــؤال املط والس
ــر  ــرار الوزي ــر ق ــة بنظ ــة املختص اجله
فيــام لــو رفــض التظلــم وخصوصــا إنَّ 
ــا  ــون آنف ــن القان ــة( م ــادة )السادس امل
ــرى  ــة ؟؟، ي ــذه اجله ــن ه ــح ع مل تفص
البعــض)132(إنَّ املنطــق القانــوين يقــي 
ــة  ــام حمكم ــر أم ــرار الوزي ــن بق بالطع
القضــاء اإلداري، ويســتند بذلــك إىل 
 )100( املــادة  نــص  :أوهلــام  امريــن 
 2005 لســنة  العــراق  دســتور  مــن 
والتــي تنــص عــى انــه: »حيظــر النــص 
ــل أو  ــني أي عم ــى حتص ــني ع يف القوان
قــرار أداري مــن الطعــن »، واألمــر 
ــادة  ــاين إىل الفقــرة )الرابعــة( مــن امل الث

ــة  ــس الدول ــون جمل ــن قان ــابعة( م )الس
رقــم )65( لســنة 1979؛ والتــي تقي 
ــاء اإلداري   ــة القض ــاص حمكم باختص
بنظــر القــرارات اإلداريــة التــي مل حيــدد 
القانــون فيهــا مرجعــًا للطعــن. ولكــن 
يــرى البعــض اآلخــر، بــأن عبــارة 
ــا  ــادة آنف ــواردة يف امل ــن ال ــع للطع مرج
ــة، اذ  ــوى القضائي ــرف إىل الدع ال تن
يمكــن رد الدعــوى بمجــرد وجــود 
ــاء  ــت للقض ــة ال مت ــة إداري ــة أو جلن هيئ
ــدم  ــك ع ــن ذل ــم م ــة)133(، ويفه بصل
اختصــاص حمكمــة القضــاء اإلداري 
ــن  ــع للطع ــدد مرج ــون ح ــون القان ك
بالنســبة للقانــون )24( لســنة 2013 
وهــو الوزيــر، ومــا يزيــد األمــر تعقيدًا، 
ــارت  ــة أش ــز االحتادي ــة التمي ان حمكم
يف قــرار حديــث هلــا)134( إىل خــروج 
املوضــوع عــن واليــة املحاكــم املدنيــة، 
معللــة ذلــك إىل اختصــاص اللجنــة 
مــدار البحــث اخلاضعــة قرارهتــا إىل 

ــر . ــة الوزي مصادق
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اخلامتة:
االستنتاجات

أوالً- مل يــرد تعريفــًا ملصطلــح تــرك 
تبويــر األرض، يف  أو  زراعــة األرض 
كل مــن العــراق ومــر، فقــد اســتخدم 
املــرع املــري يف قانــون الزراعــة 
ــر  ــرك األرض غ ــًا: )ت ــني مع املصطلح
منزرعــة( و)التبويــر(«، ولكــن مــن 
دون إيــراد تعريفــًا هلــام، وكذلــك مل 
ــوم  ــدًا ملفه ــي حتدي ــرع العراق ــرد امل ي
هلــذا  صــورًا  أورد  انــه  أال  الــرتك، 
الــرتك أو اإلمهــال،  فاســتخدم املــرع 
ــى  ــدل ع ــة ت ــارات خمتلف ــي عب العراق
ــع  ــع(و امتن ــة )انقط ــل: كلم ــرتك، مث ال
ــا،  ــل، و مل يزرعه ــا، و امه ــن زراعته ع
ــه إنَّ مصطلــح  وممــا جتــدر اإلشــارة إلي
التبويــر يف مــر يــدل عــى احلــاق 
الــرر بــاألرض الزراعيــة، بينــام ال 
تــدل عــى ذلــك يف العــراق، وإنــام 
ــدون  ــن األرض ب ــزء م ــرك ج ــي ت تعن

ــة. ــة للراح زراع
املــرع  بــأن  لنــا  اتضــح   - ثانيــًا- 
ــكلية  ــة الش ــن الناحي ــم م ــري نظ امل
مســألة الرقابــة اإلداريــة عــى التعديات 
ــرتك  ــة ك ــى األرايض الزراعي ــة ع املادي
خافــًا  فيهــا  البنــاء  أو  اســتغاهلا 

ــا  ــا أو ونقله ــف تربته ــون أو جتري للقان
تنظيــاًم دقيقــًا، وذلــك بموجــب قانــون 
واحــد وهــو قانــون الزراعة رقــم )53( 
لســنة 1966 املعــدل، و ســار عــى 
العكــس مــن ذلــك املــرع العراقــي، إذ 
ــر  ــرًا وغ ــوع مبعث ــه للموض كان تنظيم
ــج املســألة بموجــب  ــم يعال منتظــاًم، فل
تريــع موحــد، وإنــام بموجــب فيــض 
مــن نصــوص القوانــني والقــرارات 
ــام  ــة في ــددة واملتداخل ــامت املتع والتعلي
ــة  ــات خمتلف ــن جه ــادرة ع ــا والص بينه
كــوزارة الزراعــة أو املاليــة أو العــدل أو 
املجلــس الزراعــي )امللغــى( أو جملــس 

ــل. ــورة املنح ــادة الث قي
ثالثــًا – خيتلــف تنظيــم الرقابــة اإلداريــة 
يف  الزراعيــة  األرض  اســتغال  عــى 
ــي  ــراق، فف ــا يف الع ــن تنظيمه ــر ع م
مــر يملــك وزيــر الزراعــة صاحيــة 
وقــف أســباب خمالفــة تــرك زراعــة 
اإلداري،  بالطريــق  وإزالتهــا  األرض 
والــذي أنــاط بــدوره مهمــة رصــد 
اإلدارات  إىل  الزراعــي  االســتغال 
ــزاء  ــذ باجل ــام اخ ــة، ك ــة املختص الزراعي
ــن  ــادة )155( م ــب امل ــي بموج اجلنائ
قانــون الزراعــة كجــزاء عــى تــرك 
زراعــة األرض الزراعيــة )تبورهيــا(، 
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وليــس لــإلدارة هبــذه احلالــة إيقــاع 
ــر  ــا بتأج ــدا قيامه ــزاء إداري ع أي ج
األرض إىل الغــر بطريقــة املزارعــة ملــدة 

ــة. ــرتة اإلدان ــال ف ــنتني خ س
رابعــًا - اتضــح بالنســبة ملوقــف املــرع 
العراقــي فهــو خيتلــف عــن موقــف 
املــرع املــري، فرصــد تــرك زراعــة 
الدوائــر  عــى  قــارص  غــر  األرض 
فقــد  اإلداريــة،  وجلاهنــا  الزراعيــة 
أوجــب املــرع إىل جانــب اجلهــات 
ــددة  ــوص متع ــب نص ــة بموج الزراعي
الوحــدات  رؤســاء  عــى  ومتفرقــة 
الزراعيــة  األرايض  برصــد  اإلداريــة 
الدوائــر  املــرتوك زراعتهــا وإشــعار 
الزراعيــة، كــام تبنــى مــن جهــة ُأخــرى 
ــل األرايض  ــي بح ــًا يق ــزاءًا إداري ج
الزراعيــة ســواء أكانــت مملوكــة لألفراد 

أو مثقلــة بحقــوق ترفيــة.
خامســًا- ومل تنظــم إجــراءات احلــل أو 
اجلهــات املختصــة بــه بموجــب تريــع 
موحــد، وإنــام بشــكل عشــوائي، ولكــن 
ــم )9(  ــامت رق ــأن التعلي ــا ب ــح لن اتض
ــم )10(  ــامت رق ــنة 1988 والتعلي لس
لســنة 1988 هــي الواجبــة التطبيــق 
ــأن   ــا ف ــا ورد هب ــًا مل ــا، و وفق دون غره
إجــراءات احلــل متــر مــن خــال جلــان 

ــة  ــة برئاس ــان فرعي ــي جل ــة، وه إداري
رئيــس الوحــدة اإلدارة وجلــان رئيســية 
األرايض  جلــان  و  املحافــظ  برئاســة 

ــتياء. واالس
اململوكــة  لــارايض  بالنســبة  أمــا   
املشــغولة بعاقــات قانونيــة أو تعاقدية، 
ــى  ــة يلغ ــاحات املوزع ــبة للمس فالنس
توزيــع املــوزع عليــه إذ مــا تــرك زراعــة 
األرض بقــرار يصــدر عــن جلنة شــؤون 
ــراق أم يف  ــواء يف الع ــم س ــوزع عليه امل
ــة  ــود الزراعي ــخ العق ــا فس ــر ، أم م
ــون  ــر ك ــإلدارة يف م ــلطات ل ــا س ف
العقــود الزراعيــة ختضــع للقانــون املدين 
عليهــا  التعاقــد  يف  حريــة  ولألفــراد 
كــام  اخــذ املــرع املــري باجلــزاء 
ــرتك  ــراق ف ــا يف الع ــًا، أم ــي أيض اجلنائ
اســتغال العقــود  يتــم مــن قبــل جلــان 
إدارة األرايض والتعاقــد وجلــان إداريــة 
ــوع العقــد  أخــرى ختتلــف باختــاف ن
ــع  ــًا يف مجي ــي، اذ ان اإلدارة طرف الزراع
العقــود الزراعيــة ذات اإلجيــار النقدي. 

املقرحات 
أوالً - اإلبقــاء عــى موقــف املــرع 
ــي اجلــزاء اإلداري عــى  العراقــي يف تبن
تــرك زراعــة األرض بــدون معــذرة 
ــجامًا  ــر انس ــك اكث ــون ذل ــة، ك مروع
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العــراق،  يف  القائــم  الوضــع  مــع 
ــة  ــب األرايض الزراعي ــيام أن اغل والس
فيــه مــن صنــف اململوكــة للدولــة، ممــا 
جيعــل اجلــزاء اإلداري ايــرس مــن ناحيــة 
ــم  ــادة تنظي ــع إع ــيل، م ــق العم التطبي
ــون  ــني قان ــال تضم ــن خ ــوع م املوض
اإلصــاح الزراعــي رقــم )117( لســنة 
ــث  ــرتح الباح ــة يق ــادة قانوني 1970 م
أن تكــون بالشــكل االيت : » كل أرض 
زراعيــة مملوكــة لاشــخاص أو مملوكــة 
للدولــة ُتركــت زراعتهــا ثاث ســنوات 
ــر  ــًا تعت ــذرًا مروع ــدون ع ــة ب متتالي
ــة  ــم وزارة املالي ــجل باس ــة وتس حملول
خاليــة مــن كافــة احلقــوق، وذلــك بعــد 
ــان  ــن اللج ــازم م ــرار ال ــدور الق ص
ــة،  ــة النهائي ــابه الدرج ــة واكتس املختص
ولوزيــر الزراعــة إصــدار التعليــامت 
الازمــة بذلــك«، كــام نقــرتح عــى 
التعليــامت  تتبنــى  أن  الزراعــة  وزارة 
رقــم )9( لســنة 1988 ورقــم )10( 
ــاهبام يف  ــام لتش ــد دجمه ــنة 1988 بع لس
ــًا  ــا مع ــراءات، ليّكون ــكام واإلج األح
جديــد  وبرقــم  اجلديــدة  التعليــامت 
لتنفيــذ أحــكام املــادة املقرتحــة، وإلغــاء 
مــن  املــادة )13(  مــن  الفقــرة )ب( 
ــرار  ــي، والق ــاح الزراع ــون اإلص قان

)634( لســنة 1981 )املتعلقــة بحــل 
البســاتني املهملــة (، وكذلــك إلغــاء مــا 
ســواها كالقــرار )296( لســنة 1970، 
وكل مــا يتعــارض مــع املــادة اجلديــدة، 
لتفــادي اإلربــاك يف العمــل اإلداري 
ــأن. ــذا الش ــات هب ــل الصاحي وتداخ

ــة  ــة اإلداري ــم الرقاب ــادة تنظي ــا- إع ثاني
عــى الترفــات بالعقــود الزراعيــة 
ــن  ــا، م ــًا فيه ــل اإلدارة طرف ــي تدخ الت
خــال دمــج كافــة القوانني والقــرارات 
املنظمــة، كالقانون )35( لســنة 1983، 
والقــرار )178( لســنة 1984، والقــرار 
ــون )24(  ــنة 1983، والقان )455( لس
ــد  ــون موح ــخ، بقان ــنة 2013... ال لس
نقــرتح تســميته )بقانــون تأجــري أرايض 
ــون  ــني القان ــة(، وتضم ــة الزراعي الدول
عــى   -1 االيت:)  النــص  املقــرتح 
الشــعب الزراعيــة مراقبــة اســتغال 
ــن  ــع ضم ــي تق ــة الت األرايض الزراعي
منطقــة عملهــا، وتوجيــه إنــذار حتريري 
مــن قبل مســؤول الشــعبة ينبه املســتأجر 
ــرض  ــتغال األرض للغ إىل رضورة اس
املؤجــرة مــن أجلــه خــال مــدة ال 
تزيــد عــن ثاثــة اشــهر، ويف حالــة 
ــة  ــعار مديري ــم إش ــتجابة يت ــدم االس ع
ــر  ــب حم ــك بموج ــن ذل ــة ع الزراع
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كشــف أصــويل مقــرتن بالتوصيــات 
الزراعــة  مديــر  عــى   -2 واإلنــذار 
ــة  ــعبة الزراعي ــن الش ــرد م ــا ي ــة م إحال
أحــكام  وفــق  تتشــكل  جلنــة  إىل 
هــذا القانــون برئاســة رئيــس قســم 
ــعبة  ــؤول الش ــة مس األرايض، وعضوي
ــة،  ــعبة الفني ــؤول الش ــة، ومس القانوني
ــل  ــدات، وممث ــعبة التعاق ــؤول ش ومس
تتــوىل  الفاحيــة،  اجلمعيــات  عــن 
دراســة املوضــع وإصــدار قــرار بفســخ 
العقــد اذا تبــني هلــا عــدم وجــود عــذر 
مــروع يــرر تــرك زراعــة األرض. 
3- يكتســب قــرار اللجنــة الدرجــة 
النهائيــة بعــد مصادقــة مديــر الزراعــة، 
ــال  ــه خ ــرتاض علي ــل لاع ــو قاب وه
ــه(. ــغ ب ــخ التبلي ــن تاري ــدة )15( م م

هوامش البحث:
1- ينظــر كــرم البســتاين و آخــرون ، القاموس 

ــة ، ص 61. املنجد يف اللغ
عــى،  بــن  مكــرم  بــن  حممــد  ينظــر   -2
أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور 
ــع  ــد الراب ــرب، املجل ــان الع ــاري، لس األنص
،ط3، دار صــادر، بــروت ، 1414ه،ص86-

.8 7
ــون  ــن قان ــادة )151( م ــك امل ــر يف ذل 3- ينظ
الزراعــة املــري التــي تنــص عــى انــه: 
ــتأجر أو  ــه أو املس ــك أو نائب ــى املال ــر ع »حيظ
ــرك  ــة ت ــأي صف ــة ب ــألرض الزراعي ــز ل احلائ
األرض غــري منزرعــة...... كــام حيظــر عليهــم 
ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع عــن أي عمــل 
مــن شــانه تبويــر األرض الزراعيــة أو املســاس 

ــا«. بخصوبته
4- مــن اجلديــر التنويــه بــأن املقصــود بالــرتك 
هــو تــرك زراعــة األرض، وال يدخــل ضمنهــا  
مصطلــح )األرايض املرتوكــة( ،وهــي صنــف 
ــرع  ــا امل ــي عّرفه ــاف األرايض الت ــن أصن م
عــى أهنــا » هــي العقــارات العائــدة للدولــة و 
املخصصــة ألغــراض املنفعــة العامــة أو ملنفعــة 

أهــايل قريــة أو قصبــة معينــة ».
ــادة )47(  ــن امل ــة( م ــرة )الثالث ــر  الفق 5- ينظ
مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي العراقــي رقــم 

)117( لســنة 1970 النافــذ .
6- تنــص الفقــرة )ب( مــن  املــادة )13( 
مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي العراقــي 
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النافــذ عــى انــه: »كل أرض زراعيــة مفوضــة 
ــو أو ممنوحــة باللزمــة أو موقوفــة وقفــًا  بالطاب
ــا  ــا مل يزرعه ــت أن صاحبه ــح يثب ــر صحي غ
بنفســه أو بغــره موســمني متتاليــني بعــد نفــاذ 
هــذا القانــون دون عــذر قانــوين تعتــرب حملولــة 

.»...
7- ينظــر حمســن عبــد احلميــد البيــه، القانــون 
الزراعــي و محايــة البيئــة الزراعيــة، مكتبــة 
اجلاء اجلديــدة،  القاهــرة، 2006، ص 456.
8- ينظــر أيــاد العقربــاوي،  راي منشــور عــى 
ــر\ 2009  ــع ujeeb.com يف 25 \فراي املوق

تاريــخ آخــر زيــارة 16\1\2021.
احلاميــة  أمــني،  رمضــان  ثامــر  ينظــر   -9
ــة  ــة )دراس ــة األرايض الزراعي ــة مللكي اجلنائي
مقارنــة(، رســالة مقدمــة إىل جملــس ُكلّيــة 
ص79. بابــل،2014،  جامعــة  القانــون/ 
10- ينظــر ريــاض ســامي بريــر، محايــة 
عليهــا  التجــاوز  مــن  الزراعيــة  األرايض 
ــة، رســالة  بالتعــدي والتفتيــت، دراســة مقارن
ــة  ــوق / جامع ــة احلق ــس كلي ــة إىل جمل مقدم

ص109.  ،2017 النهريــن، 
منصــور،  حســني  حممــد  د.  ينظــر   -11
ــارف،  ــأة املع ــي، منش ــون الزراع ــول القان أص

ص268. االســكندرية،1996، 
12- ينظــر عدنــان أمحــد ويل العــزاوي، يف 
ــل  ــة املوص ــع جامع ــي، مطاب ــون الزراع القان
، 1990، ص90. وينظــر كذلــك د. حممــد 
ــابق، ص269. ــدر س ــور، مص ــني منص حس

ــون  ــم ســعد، القان ــل إبراهي 13- ينظــر د. نبي
الزراعي، منشــأة املعــارف، 1985، ص307.
14- حكــم املحمــة اإلداريــة العليــا يف مــر 
ق،   35 لســنة    ،)3084( رقــم  الطعــن  يف 
ــة،  ــس الدول ــر_1993، جمل ــة 19_يناي جلس
ــة  ــادئ القانوني ــة املب ــي، ، جمموع ــب الفن املكت
ــنة 38،  ــة، الس ــة اإلداري ــا املحكم ــي قررهت الت
ــت يف  ــى األنرتني ــور ع ج1،  ص 542،  منش
ــة مــر للقانــون والقضــاء وعــى  موقــع بواب
  ،net.laweg.www اإللكــرتوين،   املوقــع 

ــارة 2021/2/20. ــر زي ــخ اخ تاري
15- اســتبدلت املــادة بالقانــون رقــم )2( 
ــل  ــص قب ــدة يف  الن ــت امل ــنة 1985 وكان لس

ــنتني . ــل س التعدي
16- ينظــر د. حممــد حســني منصــور،  مصــدر 

ص270. سابق، 
17- ينظــر حممــد عزمــي البكــري، التجريــف 
والتبويــر وقامئــن الطــوب والبنــاء يف األرايض 
الزراعيــة، ط4، دار الثقافــة للطباعــة والنــر، 
ــص  ــارة إىل الن ــدر اإلش 1989، ص 48،  وجت
بعــد التعديــل أضــاف نائــب املالك واملســتأجر 
ــك أو  ــط املال ــمل فق ــص يش ــد أْن كان الن بع
احلائــز،  علــام إنَّ املســتأجر يدخــل ضمــن 
مدلــول احلائــز،  ينظــر نفــس املصــدر ونفــس 

ــة.  الصفح
ــر  ــة وزي ــور: إجاب ــراي املذك ــل ال 18- ويمث
الزراعــة يف املجلــس عــى مداخلــة احــد 
أعضائــه عنــد مناقشــة مــروع القانــون رقــم 
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)116( لســنة 1983، ينظــر: مضبطــة جملــس 
 ،79 اجللســة  املؤقتــة،  الطبعــة  الشــعب، 
ــا  ــخ 1983/7/16، ص 15و 18،  نق بتاري
ــابق،   ــدر س ــري، مص ــي البك ــد عزم ــن حمم ع

.47 ص 
19- ينظــر رشيــف كامــل،  أحــكام التجريف 
والبنــاء عــى األرض الزراعيــة،  1983 بــدون 

مــكان نــر أو طبــع،  ص 36 ومــا بعدهــا .
ــز  ــام، الوجي ــد الس ــعيد عب ــر د. س 20- ينظ
الزراعيــة، ط1،  األرايض  إجيــار  أحــكام  يف 

بــدون مــكان نــر، 2005، ص 50. 
ــون  ــن قان ــادة )151( م ــز امل ــر عج 21- ينظ
ــام  ــه: » ....  ك ــى ان ــت ع ــي نص ــة الت الزراع
حيظــر عليهــم ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع 
عــن أي عمــل مــن شــانه تبويــر األرض 

الزراعيــة أو املســاس بخصوبتهــا ».
ــدر  ــري،  مص ــي البك ــد عزم ــر حمم 22- ينظ

ســابق،  ص52.
ــون  ــن قان ــادة )155( م ــص امل ــر ن 23- ينظ
ــنة 1966  ــم )53( لس ــري رق ــة امل الزراع

ــدل. املع
24- تنــص املــادة )1234( مــن القانــون 
عــذرًا  يعتــر  انــه،  عــى  العراقــي  املــدين 
صحيحــًا يوقــف مــدة الســنوات الثــاث 
املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة احلــاالت 
التاليــة: »ا- انغــامر األرض بامليــاه أو وجــوب 
ــرف  ــوع املت ــة ب- وق ــن الزراع ــا م أراحته
يف األرس أو تركــه قريتــه لســبب قهــري...ج-

خدمــة املتــرف يف اجليــش ...د-نقــص أهلية 
املتــرف....«.

ــدر  ــر، مص ــامي بري ــاض س ــر ري 25- ينظ
ص120. ســابق، 

26- نصــت عــى ذلــك الفقــرة )األوىل( مــن 
املــادة )4( مــن قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي  
ــب األرض  ــع صاح ــل أو امتن ــا » اذا امه بقوهل
عــن  املســؤول  أو  البســتان،  أو  الزراعيــة 
أدارهتــا، عــن حراثــة األرض وزراعتهــا أو 
العنايــة هبــا، دون عــذر مــروع، فللمجلــس 
الزراعــي يف املحافظــة أْن يعهــد إىل رئاســة 
ــا  ــزم لزراعته ــا يل ــاذ م ــة اخت ــة الزراعي املنطق
بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة والتــرف 
بغلتهــا وأثامرهــا وأحطاهبــا دون أْن يكــون 
ــه  ــاد ل ــل، وتع ــر املث ــة بأج ــا املطالب لصاحبه
األرض أو البســتان يف هنايــة املوســم عنــد 
ــة هبــا عــى الوجــه  تعهــده باســتغاهلا والعناي
ــال  ــكام االنح ــال بأح ــح دون األخ الصحي
اإلصــاح  بقانــون  عليهــا  املنصــوص 

الزراعــي«.
ــة يف  ــع العراقي ــدة الوقائ ــور يف جري 27-املنش

العــدد )3070( يف 1985/11/4.
ــة يف  ــع العراقي ــدة الوقائ 28- املنشــور يف جري

العــدد) 4044 ( يف 2007/7/30. 
ــة يف  ــع العراقي ــدة الوقائ 29- املنشــور يف جري

العــدد )2832 ( يف 1981/6/1.
30- تنــص الفقــرة )األوىل( مــن القــرار رقــم 
ــتان  ــه: » كل بس ــى ان ــنة 1981ع )634( لس
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للدولــة  مملوكــة  أو  رصفــا  ملــكا  مملوكــة 
ومثقلــة بحــق تــرف لاشــخاص أو كانــت 
موقوفــة وقفــا صحيحــا أو غــر صحيــح، 
ــيل،  ــرف املح ــب الع ــا حس ــة هب ــت العناي ترك
ــتنه يف كل  ــور البس ــه أم ــا تفتضي ــب م وحس
ســنة، كاحلراثــة بــني األشــجار وتســويتها 
وشــق الســواقي الازمــة وتطهرها والتســميد 
ــجار  ــة األش ــا ورعاي ــة وتنظيفه ــزق الرتب وع
ــجار  ــائل واألش ــرس الفس ــا وغ ــة هب والعناي
 ) األخــاف   ( عمليــة  تفتضيــه  مــا  وفــق 
ــدة  ــك مل ــة، وذل ــات الزراعي ــة اآلف ومكافح
ــح  ــوين صحي ــذر قان ــني دون ع ــنتني متتاليت س
ــدن  ــن ل ــان م ــدور بي ــخ ص ــن تاري ــارًا م اعتب
وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي هبــذا 
مملوكــة  وتســجل  حملولــة  تعتــر  الشــأن، 
دون  التــرف  حــق  مــن  خاليــة  للدولــة 

تعويــض ».
القــرار  مــن  )األوىل(  الفقــرة  أوردت   -31
مــن  جمموعــة   1981 لســنة   )634( رقــم 
احلــر،  ال  املثــال  ســبيل  عــى  الصــور 
ــه  ــا تفتضي ــارة »...وم ــن عب ــك م ــح ذل ويتض
أمــور البســتنة يف كل ســنة كاحلراثــة بــني 
األشــجار وتســويتها وشــق الســواقي الازمــة 

.».... والتســميد  وتطهرهــا 
ــدد )3(  ــر بالع ــان الوزي ــدر بي ــد ص 32- وق
لســنة 1981،  ينظــر يف ذلــك ضيــاء عــيل 
إلحــكام  الــوايف  املرشــد  العبيــدي،  عبــد 
ــق،  ــب والوثائ ــي، دار الكت ــاح الزراع اإلص

.308-307 ص  بغــداد،2017،، 
ــدر  ــري،  مص ــي البك ــد عزم ــر حمم 33- ينظ

ســابق،  ص122-121.
34- املنشــور يف جريــدة الوقائــع املريــة 
ــنة 1992،   ــر س ــدد 268 يف 24 نوفم يف الع
ــم  ــة رق ــون الزراع ــذا لقان ــدر تنفي ــذي ص وال

)53( لســنة 1966.
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  ينظــر   -35
)األوىل( مــن القــرار الــوزاري رقــم )1167( 

.1992 لســنة 
املــادة  مــن  )الثانيــة(  الفقــرة  ينظــر   -36
املصــدر  الــوزاري،  القــرار  مــن  )األوىل( 

الســابق.
ــدر  ــري،  مص ــي البك ــد عزم ــر حمم 37- ينظ
ســابق، ص 116،  وكذلــك ينظــر الفقــرة 
)الثالثــة ( مــن املــادة )األوىل(  مــن القــرار 

ــابق. ــدر الس ــوزاري، املص ال
املــادة  )الرابعــة( مــن  الفقــرة  ينظــر   -38
املصــدر  الــوزاري،  القــرار  مــن  )األوىل( 

الســابق.
القــرار  مــن  )الثالثــة(  املــادة  ينظــر   -39

نفســه. املصــدر  الــوزاري، 
ــدر  ــري،  مص ــي البك ــد عزم ــر حمم 40- ينظ

ســابق، ص 113.
القــرار  مــن  )الرابعــة(  املــادة  ينظــر   -41

نفســه. املصــدر  الــوزاري، 
ــادة )25(  ــن امل ــرة )األوىل( م ــر الفق 42- ينظ
مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي التــي نصــت 
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عــى انــه:« اذا ختلــف املــوزع عليــه وفــق 
بالتزاماتــه  الوفــاء  )19،18(عــن  املادتــني 
املبينــة يف املــادة الرابعــة والعريــن حيقــق 

ــة... ». ــة خمتص ــل جلن ــن قب ــر م األم

43- نــرت  هــذه التعليــامت يف جريــدة 
الوقائــع العراقيــة يف العــدد) 1912( يف 23 / 

.1970  /  8
ــخ 2020/2/24  ــرت بتاري ــة ج 44- مقابل
ــامد  ــيد ع ــع الس ــا  م ــارشة صباح ــاعة الع الس
شــاكر عزيــز،  مســؤول األرايض يف شــعبة 
ــة  ــة زراع ــة إىل مديري ــافعية التابع ــة الش زراع

ــية. ــة القادس حمافظ
إىل  باالســتناد  التعليــامت  صــدرت   -45
الفقــرة )الثالثــة( مــن املــادة )34( مــن قانــون 
ــه:  ــى ان ــت ع ــي نص ــي  الت ــاح الزراع اإلص
» يصــدر املجلــس الزراعــي األعــى تعليــامت 
ــرتة  ــال ف ــورة خ ــان إدارة األرايض املذك بش

ــع«. ــتياء والتوزي ــني االس ــال ب االنتق
46- كعقــود التفــرغ الزراعــي وفــق القانــون 
)24( لســنة 2013، التــي أوكلــت الرقابــة إىل 
ــن  ــة( م ــادة )الرابع ــق امل ــكلة وف ــة املش اللجن

ــون. القان
ــار  ــد إجي ــدة عق ــارة إىل إنَّ م ــدر اإلش 47- جت
ــة(  ــغ )مخس ــنة 1983 تبل ــون )35( لس القان
ســنوات، وتعــد هــذه املــدة األقــل بــني عقــود 
ــل إىل  ــي تص ــرى الت ــة األخ ــار الزراعي اإلجي

ــنة. )25( س

ــامت  ــن التعلي ــة( م ــادة )الثامن ــص امل 48- تن
رقــم )78( لســنة 1983 الصــادرة تنفيــذا 
ــنة 1983  ــم  )35( لس ــون  رق ــكام القان ألح
املعدلــة عــى انــه: » تتــوىل اهليئــات واملنشــآت 
العامــة الزراعيــة يف املحافظــات متابعــة تنفيــذ 
االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة والفنيــة مــن 
ــة  ــر الفصلي ــم التقاري ــتأجرين وتقدي ــل املس قب

ــوزارة ». ــة يف ال ــط واملتابع ــرة التخطي إىل دائ
ــادة)6(  ــن امل ــرة )األوىل( م ــص الفق 49- تن
ــة  ــه » تشــكل جلن مــن التعليــامت آنفــا عــى ان
وتقديــر  إلطفــاء  حمافظــة  كل  يف  اكثــر  أو 
ــة  ــر الزراع ــن وزي ــر م ــة بأم ــوق الترفي احلق
الزراعــة  فــرع  رئيــس  برئاســة  والــري، 
ــبه  ــي ينس ــف زراع ــة موظ ــري، وعضوي وال
رئيــس الفــرع وموظفــا ماليــا تنســبه املحافظــة 
وممثــا  الفــرع  رئيــس  ينســبه  ومســاحا 
عــن االحتــاد العــام للجمعيــات الفاحيــة 
خمالفــات  يف  التحقيــق  تتــوىل  التعاونيــة، 
األرض  يف  الترصفيــة  احلقــوق  أصحــاب 
األرض  قيمــة  وتقديــر  للدولــة  اململوكــة 
التــي  األرض  يف  واملنشــآت  واملغروســات 

يطلــب إطفــاء حــق التــرف فيهــا ..«.
ــرار  ــب ق ــس بموج ــذه املجال ــت ه 50- ُألغي
ــم )359(  ــل رق ــورة املنح ــادة الث ــس قي جمل
لســنة 1987، والغــي كل مــا يتعلــق هبــا مــن 

ــامت. تعلي
ــون  51- ينظــر د. حممــد ســامي الشــوا، القان
العربيــة،  النهضــة  دار  اجلزائــي،  اإلداري 
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.43 ص   ،1996 القاهــرة، 
العبيــدي،  عبــد  عــيل  ضيــاء  ينظــر   -52

ص307. ســابق،  مصــدر 
اســرتجاع(  إعــادة   ( مصطلــح  ورد   -53
)امللغــى(   1970 لســنة   )  269( القــرار  يف 
ــك ورد  ــة، وكذل ــل األرايض األمري ــأن ح بش
مصطلــح )االســرتداد( يف املــادة )25( مــن 
ــزاء  ــذ كج ــي الناف ــاح الزراع ــون اإلص قان
ــب  ــن اكتس ــى م ــة ع ــة املختص ــه اللجن تفرض
ــا  ــع إذ م ــق التوزي ــن طري ــرف ع ــق الت ح

ــة. ــه القانوني ــل بالتزامات اخ
54- ينظــر الفقــرة )ب( مــن املــادة )13( مــن 
ــر  ــذ، وينظ ــي الناف ــاح الزراع ــون اإلص قان

ــنة 1978.  ــرار )854( لس ــك الق كذل
ــارك،   ــم مب ــد الكري ــعيد عب ــر د. س 55- ينظ
رشح القانــون املــدين العراقــي،  دار احلريــة 

للطباعــة والنــر، 1973، ص265.
56- ينظــر شــاكر نــارص حيــدر، أحــكام 
ط1،  املنقولــة،  الغــر  واألمــوال  األرايض 
ــداد، 1947،  ص246.  ــامد، بغ ــة االعت مطبع
ــون  ــزاوي،  يف القان ــان الع ــر د. عدن 57- ينظ

ــابق،  ص90. ــدر س ــي،  مص الزراع
58- يقــع االســتماك عــى األرايض اململوكة 
لألفــراد، بينــام يقــع إطفــاء حــق التــرف عى 
األرايض اململوكــة للدولــة املثقلــة بحقــوق 
ترفيــة،  ينظــر يف ذلــك لفتــة هامــل العجييل،  
ــوء  ــة يف ض ــة،  دراس ــوق الترفي ــاء احلق إطف
ــم  ــة رق ــاف أرايض الدول ــد أصن ــون توحي قان

)53( لســنة 1976، مصــدر ســابق، ص 71.
59- ينظــر النصــوص التــي تعاقــب عــى 
ــا،  ــا إليه ــي ارشن ــة الت ــرك األرض الزراعي ت
ــني  ــا بالفرع ــث عنه ــنواصل احلدي ــي س والت

القادمــني.
60- ينظــر  حممــد نجــم ســلطان،  حــق 
دراســة  األمريــة،   األرايض  يف  التــرف 
ــون/  ــة القان ــة إىل كلي ــالة مقدم ــة، رس مقارن

ص92.  ،2016 كربــاء،  جامعــة 
ــة  ــه رصاح ــص علي ــا تن ــك م ــن ذل 61- وم
ــن  ــرة )ب( م ــا الفق ــوص ومنه ــض النص بع
ــي  ــاح الزراع ــون اإلص ــن قان ــادة )13( م امل
النافــذ،  اذ نصــت عــى انــه: »..كل ارض 
ــكًا  ــر مل ــا... تعت ــت زراعته ــة ... ترك زراعي

للدولــة دون تعويــض...«.
ــدر  ــيل،  املص ــل العجي ــة هام ــر لفت 62- ينظ

الســابق، ص 71.
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -63
أصنــاف  توحيــد  قانــون  مــن  )اخلامســة( 
ــه: »يســتحق أصحــاب حــق  األرايض عــى ان
التــرف املطفــأ وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون 
ــكا  ــا مل ــدرة، باعتباره ــة األرض املق ــن قيم م
ــايل:- ــدول الت ــة يف اجل ــب املعين ــًا، النس رصف
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64- ينظــر حممــد نجــم ســلطان، املصــدر 
ص92. الســابق، 

65- ينظــر عــيل حمســن الدفاعــي، الترفــات 
العقاريــة وإجراءاهتــا، ط1، املكتبــة القانونيــة، 
ــروت، 2019،  ــك، ب ــة العات ــداد، ورشك بغ
الفقرتــني)األوىل  ينظــر  وكذلــك   ، ص90 
والثانيــة( مــن قــرار جملــس قيــادة الثــورة 

ــنة 2002. ــم )184( لس ــل رق املنح
66- ينظــر عــى ســبيل املثــال املــادة )الثامنــة( 
 1988 لســنة   )9( رقــم  التعليــامت  مــن 
ــة  ــة العام ــوم اهليئ ــه: »تق ــى ان ــص ع ــي تن الت
ــرة التســجيل  ــة بأشــعار دائ لــارايض الزراعي
العقــاري املختصــة بعــد اكتســاب القــرار 
باســم  األرض  لتســجل  النهائيــة  الدرجــة 
مــن  للدولــة خاليــة  مملوكــة  املاليــة  وزارة 
احلقــوق الترفيــة عــدا احلقــوق املجــردة 

وبــدون تعويــض«.
قانــون  مــن   )16( املــادة  ينظــر   -67
االســتماك رقــم )12( لســنة 1981 املعــدل 
التــي نصــت  عــى انــه » يســجل العقــار 
مــن  حمــررا  املســتملك  باســم  املســتملك 

.  « عليــه  املرتتبــة  احلقــوق 

ــة يف  ــع العراقي ــدة الوقائ ــور بجري 68- املنش
.1970/3/30 يف   )1860( العــدد 

ــب  ــرار بموج ــذا الق ــكام ه ــت أح 69- تعدل
الزراعــي )117( لســنة  قانــون اإلصــاح 

1970 املعــدل.
70- صــدرت هــذه التعليــامت عــن املجلــس 
الزراعــي األعــى )امللغــى ( اســتنادا إىل املــادة 
ــر،  ــالفة الذك ــاح س ــون اإلص ــن قان )15( م
ــدد  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ ــرت بجري ون
وُألغيــت   ،1973/2/28/ )2225(يف 
بموجــب املــادة )الثامنــة( مــن التعليــامت رقــم 

ــا . ــذة حالي ــنة 1988 الناف )9( لس
املــادة  مــن  )الثانيــة(  الفقــرة  ينظــر   -71
ــنة  ــم )62( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الرابع

.1 9 7 3
72- صــدرت التعليــامت رقــم )168 ( لســنة 

1978 لتســهيل تنفيــذ القــرار آنفــا.
73-ُألغيــت هــذه التعليــامت بموجــب املــادة 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الثامن

.1988
74- ينظــر املــادة )الثالثــة( مــن تعليــامت رقــم 
ــة(  ــادة )الثاني ــا امل ــنة 1988، ويقابله )9( لس

صنف األرض          مساحة األرض             حصة احلكومة من البدل        حصة صاحب حق الترصف

ممنوحة باللزمة    تزيد عى مخسة دونامت         4/3                                           4/1             
ممنوحة باللزمة    ال تزيد عى مخسة دونامت      3/2                                            3/1
مفوضة بالطابو    تزيد عى مخسة دونامت         2/1                                            2/1

مفوضة بالطابو    ال تزيد عى مخسة دونامت     3/1                                              3/2
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مــن التعليــامت رقــم )10( لســنة 1988.
75- ينظــر الفقــرة )الســابعة( مــن املــادة 
)الرابعــة( مــن التعليــامت رقــم )9( لســنة 
مــن  )خلامســة(  الفقــرة  ويقابلهــا   ،1988
ــم )10(  ــامت رق ــن التعلي ــة ( م ــادة )الثالث امل

.1988 لســنة 
ــامت  ــادة )اخلامســة( مــن التعلي 76- ينظــر امل
املــادة  ويقابلهــا    ،1988 لســنة   )9( رقــم 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الرابع

.1988
77- ينظر الفقرة )األوىل( من هذا القرار.

املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  ينظــر   -78
)الثامنــة( مــن التعليــامت رقــم )5( لســنة 
1990 )امللغــاة(، وكذلــك الفقــرة )األوىل( 
مــن املــادة )الثامنــة( مــن التعليــامت رقــم )8( 

.1991 لســنة 
79- ينظــر البنــد )1( مــن الفقــرة )ثانيــا( مــن 

القــرار رقــم )133( لســنة 2001.
ــيل،  ــد ع ــد حمم ــو زي ــد أب ــر د. حمم 80- ينظ
الطوبجــي  مؤسســة  اإلداري،   القضــاء 
للطباعــة والنــر،  القاهــرة، 2008-2007،  

.108 ص
ــري،  ــب احلج ــم هدي ــوم غان ــر نج 81- ينظ
الســلطة التقديريــة يف القــرار اإلداري، دراســة 
ــع،  ــر والتوزي ــريب للن ــز الع ــة،  املرك مقارن

 .133 ص   ،2019 ط1، 
ســنتني  األرايض  يف  القانونيــة  املــدة   -82
متوالتــني أو ثــاث ســنوات بالنســبة لارايض 

التــي تــزرع بشــكل متنــاوب) نــر ونــر( 
ــم  ــامت رق ــن التعلي ــادة ) األوىل( م ــب امل حس
)9( لســنة 1988، أمــا يف البســاتني فاملــدة 
ســنتني متواليتــني حســب الفقــرة )األوىل( مــن 
املــادة )األوىل ( مــن التعليــامت رقــم )10( 

لســنة 1988.
العبيــدي،  عبــد  عــيل  ضيــاء  ينظــر   -83
كذلــك  وينظــر  ســابق،ص308،  مصــدر 
الفقــرة )األوىل( مــن املــادة )الثانيــة( مــن 

.1988 لســنة   )9( رقــم  التعليــامت 
ــامت  ــن التعلي ــة( م ــادة )الرابع ــر امل 84- ينظ
املــادة  ويقابلهــا   ،1988 لســنة   )9( رقــم 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الثالث

.1988
املــادة  )الرابعــة( مــن  الفقــرة  ينظــر   -85
)الرابعــة( مــن التعليــامت رقــم )9( لســنة 
1988، ويقابلهــا الفقــرة )الرابعــة( مــن املــادة 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الثالث

.1988
86- ينظــر الفقــرة )الســابعة( مــن املــادة 
)الرابعــة( مــن التعليــامت رقــم )9( لســنة 
الفقــرة )اخلامســة( مــن  1988، ويقابلهــا 
ــم )10(  ــامت رق ــن التعلي ــة ( م ــادة )الثالث امل

.1988 لســنة 
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  ينظــر   -87
ــنة  ــم )9( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )اخلامس
1988، ويقابلهــا  الفقــرة )األوىل( مــن املــادة 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة ( م )الرابع
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.1988
88- ينظــر الفقرتــني )2( و)3( مــن املــادة 
 ،)9( رقــم  التعليــامت  مــن  )اخلامســة( 
املــادة  مــن  و)3(   )2( الفقرتــني  ويقابلهــا 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الرابع

.1 9 8 8
89- ينظــر املــادة )السادســة( مــن التعليــامت 
املــادة  ويقابلهــا   ،1988 لســنة   )9( رقــم 
ــنة  ــم )10( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )اخلامس

.1988
األرايض  إنَّ  إىل  اإلشــارة  وجتــدر   -90
ــام  ــة، بين ــم وزارة املالي ــجل باس ــة تس املحلول

تــدار مــن قبــل وزارة الزراعــة.
91-  ينظــر الطعــن )2360(،  لســنة31 ق 
إداريــة عليــا، جلســة 1988/5/7،  نقــا 
ــيط اإلداري يف  ــاغ،  الوس ــف الصب ــن رشي ع
موســوعة املســؤولية اإلداريــة، 2015، ص 
ــم)  ــن رق ــر الطع ــك ينظ 238-239. وكذل
1463(، لســنة 33 القضائيــة، جملــس الدولــة 
- املكتــب الفنــي - جمموعــة املبــادئ القانونيــة 
التــي قررهتــا املحكمــة اإلداريــة العليــا، الســنة 
37 - العــدد األول، ســنة 1991 – 1992، 

ص5.
92- تنــص الفقــرة )الثالثــة( مــن املــادة )23( 
ــى  ــذ ع ــي الناف ــاح الزراع ــون اإلص ــن قان م
انــه:« تســجل كافــة األرايض املوزعــة مفوضــة 

بالطابــو ...«.
ــادة  ــن امل ــا/ا/2( م ــرة )ثالث ــر الفق 93- ينظ

ــنة  ــم )132( لس ــامت رق ــن التعلي ــة( م )الثاني
.1976

خلــف  حممــود  د.  ذلــك  يف  ينظــر   -94
الثقافــة  دار  اإلداريــة،   العقــود  اجلبــوري، 
للنــر والتوزيــع، األردن، 2010، ص29.
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -95
)اخلامســة( مــن القــرار رقــم )44( لســنة 
ــدة  ــة املزاي ــد طريق ــه: » تعتم ــى ان 1997 ع
وفــق اإلجــراءات املرســومة هلــا بموجــب 
قانــون بيــع وإجيــار أمــوال الدولــة رقــم )32( 
لســنة 1986 عــى األرايض املؤجــرة وفــق 
ــد  ــنة 1983عن ــم  )35( لس ــون ذي الرق القان
األخــال  بســبب  إجيارهــا  عقــود  فســخ 
ــازل  ــة أو تن ــة أو العقدي ــات القانوني بااللتزام

املتعاقــد عنهــا برغبتــه إىل الدولــة ».
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -96
)الثانيــة( مــن القانــون )24( لســنة 2013 
ــق  ــون إىل حتقي ــذا القان ــعى ه ــه: »يس ــى ان ع
هتيئــة  أوالـ   اآلتيــة:  بالوســائل  أهدافــه 
مســاحات األرايض الزراعيــة الازمــة وحتديد 
ــة  ــدة العلني مواقعهــا واإلعــان عنهــا يف املزاي
بــني املشــمولني باملــادة )1( مــن هــذا  القانــون 
ــار  ــع وإجي ــون بي ــكام قان ــق أح ــا وف إلجياره
أمــوال الدولــة رقــم )32( لســنة 1986 أو أي 
ــة  ــال مديري ــن خ ــه م ــل حمل ــر حي ــون آخ قان
الزراعــة يف اإلقليــم واملحافظــة غــر املنتظمــة 

ــم«. يف إقلي
خلــف  حممــود  د.  ذلــك  يف  ينظــر   -97
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.12 ص  الســابق،  املصــدر  اجلبــوري، 
خلــف  حممــود  د.  ذلــك  يف  ينظــر   -98

.35 ص  الســابق،  املصــدر  اجلبــوري، 
99- وتأكــد ذلــك يف بعــض القوانــني املنظمــة 
ــباب  ــاء باألس ــا ج ــا م ــار،  ومنه ــود اإلجي لعق
رقــم  الزراعــي  التفــرغ  لقانــون  املوجبــة 
)24( لســنة 2013، إذ نصــت عــى انــه: » 
لغــرض حتقيــق التنميــة الزراعيــة بشــقيها 
ــة  ــاليب الزراع ــر أس ــواين ون ــايت واحلي النب
احلديثــة وتطويــر القــدرة اإلنتاجيــة لــارايض 
الزراعيــة، وإلجيــاد فــرص عمــل متطــورة 
الزراعيــني  اخلرجيــني  مــن  املعينــني  لغــر 
اخلــاص  القطــاع  ومســامهة  والبيطريــني 
بتطويــر القطــاع الزراعــي وتوظيــف اخلــرات 
األرايض  عــى  عمليــا  وتطبيقهــا  العلميــة 
الزراعيــة بــام حيقــق تطويــر الزراعــة يف العــراق 

رشع هــذا القانــون«.
100- تــرتاوح القيمــة املقــدرة لبــدل اإلجيــار 
ــن  ــد م ــة املع ــة الفني ــج املصفوف ــق برنام وف
ــة  ــتثامرات الزراعي ــة لاس ــة العام ــل اهليئ قب
مــن )1500 - 6000( دينــار عراقــي للدونــم 
الواحــد ســنويا بالنســبة لعقــود القانــون )35( 
لســنة 1983 وذلــك قبــل أجــراء املزايــدة وال 
يرتفــع الســعر املقــدر عــى الضعــف يف اغلــب 
األحــوال إال مــا نــدر،  واهلــدف مــن املزايــدة 
باألصــل هــو حلحلــة املنازعــات عــى األرض 

وليــس اهلــدف رفــع الســعر.
101- كالعقــود املرمــة وفــق التعليــامت رقــم 

)6( لســنة 1970 الصــادرة بموجــب القانــون 
رقــم )117( لســنة 1970.

102- تنــص املــادة )السادســة( مــن القانــون 
ــوىل وزارة  ــه: » تت ــى ان ــنة 1983 ع )35( لس
ــى  ــة ع ــي الرقاب ــاح الزراع ــة واإلص الزراع
الــركات واألفــراد املســتأجرين بمقتــى 
أحــكام هــذا القانــون بــام ال خيــل بااللتزامــات 

ــة ». العقدي
قانــون  مــن   )14( املــادة  ينظــر   -103
اإلصــاح الزراعــي املــري رقــم )178( 

.1952 لســنة 
العمــرويس،   أنــور  ذلــك  يف  ينظــر   -104

ص58. ســابق،  مصــدر 
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -105
الزراعــي  اإلصــاح  قانــون  مــن   )23(
ــة  ــجل األرض املوزع ــه:  » تس ــى ان ــذ ع الناف
بموجــب أحــكام املادتــني 18 و19 مــن هــذا 
ــة  ــا الدرج ــرار توزيعه ــب ق ــون املكتس القان
النهائيــة باســم املــوزع عليــه بعــد مــرور 
مخســة ســنوات عــى اســتامه هلــا بقــرار مــن 

املجلــس ».
106- ينظــر نــص الفقــرة )الثالثــة ( مــن 
ــي  ــاح الزراع ــون اإلص ــن قان ــادة )23( م امل

ــذ.  الناف
املــادة  مــن  )األوىل(  الفقــرة  تنــص   -107
ــم  ــي رق ــاح الزراع ــون اإلص ــن قان )24( م
ــى  ــب ع ــه: »جي ــى ان ــنة 1970ع )117( لس
املــوزع عليــه أْن يلتــزم بــام ييل:1-القيــام 
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وغرســها  عليــه  املوزعــة  األرض  بزراعــة 
ــا  ــب كل م ــا وجتن ــة هب ــة الواجب ــذل العناي وب

يضعــف كفاءهتــا اإلنتاجيــة ....«.
108- ينظــر املــادة )33( مــن التعليــامت رقــم 
)4( لســنة 1970 الصــادرة بموجــب أحــكام 

قانــون اإلصــاح الزراعــي النافــذ.
ــكام  ــيل، أح ــل العجي ــة هام ــر لفت 109- ينظ
ــابق،   ــدر س ــة،  مص ــاوى األرايض الزراعي دع

.207 ص 
ــادة  ــن امل ــرات )1و2و3( م ــر الفق 110- ينظ
)34( مــن التعليــامت رقــم )4( لســنة 1970 
الصــادرة بموجــب أحــكام قانــون اإلصــاح 

الزراعــي النافــذ.
ــة،  ــة مدني ــم )1342( /هيئ ــرار رق 111- الق
)غــر   2019/5/17 يف   2019 عــام 
ــيل،  ــل العجي ــة هام ــن لفت ــا ع ــور(، نق منش
ــدر  ــة،  مص ــاوى األرايض الزراعي ــكام دع أح

.208-207 ص  ســابق،  
112- ينظــر الفقــرة )ا( مــن املــادة )37( مــن 
ــادرة  ــنة 1970 الص ــم )4(لس ــامت رق التعلي
بموجــب أحــكام قانــون اإلصــاح الزراعــي 

النافــذ.
ــكام  ــيل، أح ــل العجي ــة هام ــر لفت 113- ينظ
ــابق،   ــدر س ــة،  مص ــاوى األرايض الزراعي دع

.211-210 ص 
114- تــم اإلشــارة إىل تفاصيــل تشــكيل 
ــوع  ــن موض ــث ع ــد احلدي ــة عن ــذه اللجن ه

اإلداري. الرصــد 

ــادة  ــن امل ــة( م ــرة )الرابع ــص الفق 115-  تن
ــه:  ــى ان ــامت ع ــذه التعلي ــن ه ــة(  م )السادس
ــار األرايض  ــود إجي ــخ عق ــة بفس ــوم اللجن »تق
اذا تبــني هلــا إنَّ املســتأجر ال تتوفــر فيــه رشوط 
التعاقــد أو أخــل بــروط العقــد أو بالتزاماتــه 
القانونيــة وهلــا تعديــل العقــود اذا اقتــى 

ــك«. ــر ذل األم
116- ينظــر ضيــاء عبــد عــيل العبيــدي، 
مصــدر ســابق، ص 254، وينظــر كذلــك 
الفقــرة )اخلامســة( مــن املــادة )السادســة( مــن 

التعليــامت رقــم )6( لســنة 1970.  
ــا(  ــن البند)ثالث ــرة)ب( م ــص الفق 117- تن
ــى  ــنة 1984 ع ــم )178( لس ــرار رق ــن الق م
ــي  ــاح الزراع ــة واإلص ــر الزراع ــه: »لوزي ان
خالــف  اذا  تعويــض،  دون  العقــد  الغــاء 
املســتأجر رشوط العقــد وختلــف عــن اإليفــاء 

ــة«. ــه القانوني بالتزامات
118- صــدر حديثــا تعديــل هلــذه التعليــامت 
وهــو التعديــل الســادس ذو العــدد)1( لســنة 
2018 املنشــور بالوقائــع العراقيــة بالعــدد 

.2018/10/8 يف   )4510(
 ( املــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  ينظــر   -119
الثامنــة( مــن التعليــامت رقــم )88( لســنة 

املعدلــة.  1984
120- ينظــر الفقــرة )ج( مــن املــادة ) الثامنــة( 
 1984 لســنة   )88( رقــم  التعليــامت  مــن 

ــة. املعدل
121- ينظــر الفقــرة )ج( مــن املــادة )12( 
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ــة،   ــنة 1984 املعدل ــامت)88( لس ــن التعلي م
مــن   ) )الثالثــة  املــادة  بموجــب  املضافــة 

التعليــامت رقــم )7( لســنة 1988.
ــامت  ــن التعلي ــة( م ــادة )الثالث ــر امل 122- ينظ
ــامت  ــة للتعلي ــنة 1988، املعدل ــم )7( لس رق

ــة. ــنة 1984 املعدل ــم )88( لس رق
ــن  ــرات )ا( و)ب( و )ج( م ــر الفق 123- ينظ
ــنة  ــامت )88( لس ــن التعلي ــة( م ــادة ) الثامن امل
ــادة )12(  ــن امل ــرة )ا( م ــة والفق 1984 املعدل
ــامت  ــة بالتعلي ــامت، املضاف ــس التعلي ــن نف م

ــنة 1988. ــم )7( لس رق
124- ينظــر عــواد حســني ياســني العبيــدي، 
الزراعيــة  األرايض  إجيــار  رشح  يف  الوجيــز 
واملزارعــة يف القانــون املــدين والتريعــات 
وينظــر   . الزراعيــة، مصــدر ســابق، 132 
كذلــك  املــادة )السادســة( مــن القانــون )35( 

لســنة 1983 .
ــون  ــن القان ــابعة( م ــادة )الس ــر امل 125- ينظ

)35( لســنة 1983.
ــني  ــع اخلرجي ــة م ــود املرم ــي العق 126- وه

ــن . ــني والبيطري الزراعي
الفقــرة  اللجنــة  تشــكيل  يف  ينظــر   -127
ــون  ــن القان ــة( م ــادة )الرابع ــن امل )األوىل( م

.2013 لســنة   )24(
128- ينظــر الفقــرة )الثانيــة ( مــن املــادة 
ــنة 2013. ــون )24( لس ــن القان ــة( م )الرابع
احللــو،  راغــب  ماجــد  د.  ينظــر   -129
املطبوعــات  دار  اإلداري،  القضــاء 

.325 1985،ص اجلامعية،االســكندرية،
العبيــدي،  حســني  ضامــن  ينظــر   -130
ذات  اإلداريــة  واللجــان  املجالــس 
ــالة  ــراق، رس ــي يف الع ــاص القضائ االختص
ــة القانــون/ جامعــة  ماجســتر مقدمــة إىل كلي

1984،ص167. بغــداد، 
131- ينظــر د. غــازي فيصــل مهــدي و د 
ــاء اإلداري، دار  ــد، القض ــل عبي ــان عاج عدن
الوثائــق والكتــب يف املكتبــة الوطنيــة، بغــداد، 

ص145.
132- ينظــر عــواد حســني ياســني العبيــدي، 
الزراعيــة  األرايض  إجيــار  رشح  يف  الوجيــز 
واملزارعــة يف القانــون املــدين والتريعــات 

الزراعيــة، مصــدر ســابق، 184-183.
و  فيصــل مهــدي  د. غــازي  ينظــر   -133
ــاء اإلداري،  ــد، القض ــل عبي ــان عاج د. عدن

ص159. الســابق،  املصــدر 
134- قــرار حمكمــة التميــز االحتاديــة ، ذو 
املدنية/2020)غــر  العــدد )967(/اهليئــة 

ــور(. منش
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قائمة املصادر:
أوالً- معاجم اللغة 

كــرم البســتاين و آخــرون، القامــوس - 1
املنجــد يف اللغــة.  

حممــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضل، - 2
مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري، لســان 
ــادر،  ــع ، ط3، دار ص ــد الراب ــرب، املجل الع

ــروت ، 1414ه. ب
ثانيًا- الكتب القانونية 

قانــون . 1 رشح  العمــرويس،  أنــور 
لســنة   )178( رقــم  الزراعــي  اإلصــاح 
ــع  ــث للطب ــر احلدي ــدل، دار الفك 1952 املع

.1963 لنــر، وا
الوجيــز يف . 2 الســام،  د. ســعيد عبــد 

أحــكام إجيــار األرايض الزراعيــة، ط1، بــدون 
ــر، 2005. ــكان ن م

ــارك، رشح . 3 ــم مب ــد الكري ــعيد عب د. س
القانــون املــدين العراقــي، دار احلريــة للطباعــة 

ــر، 1973. والن
ــكام األرايض . 4 ــدر، أح ــارص حي ــاكر ن ش

مطبعــة  ط1،  املنقولــة،  الغــر  واألمــوال 
.1947 بغــداد،  االعتــامد، 

ــيط اإلداري يف . 5 ــاغ، الوس ــف الصب رشي
موســوعة املســؤولية اإلداريــة، بــا مــكان 

طبــع، 2015.
التجريــف . 6 أحــكام  كامــل،  رشيــف 

والبنــاء عــى األرض الزراعيــة، بــدون مــكان 
نــر أو طبــع، 1983.

ضيــاء عــيل عبــد العبيــدي، املرشــد . 7
دار  الزراعــي،  الــوايف إلحــكام اإلصــاح 

بغــداد،2017. والوثائــق،  الكتــب 
يف . 8 العــزاوي،  ويل  أمحــد  عدنــان  د. 

ــل  ــة املوص ــع جامع ــي ، مطاب ــون الزراع القان
.  1990  ،

الترفــات . 9 الدفاعــي،  حمســن  عــيل 
العقاريــة وإجراءاهتــا، ط1، املكتبــة القانونيــة، 
ــروت، 2019. ــك، ب ــة العات ــداد، ورشك بغ

يف . 10 الوجيــز  ياســني،  حســني  عــواد 
رشح إجيــار األرايض الزراعيــة واملزارعــة يف 
ــة، دار  ــات الزراعي ــدين والتريع ــون امل القان

.2015 بــروت،  الســنهوري، 
عدنــان . 11 د.  و  مهــدي  فيصــل  غــازي 

ــق  ــاء اإلداري، دار الوثائ ــد، القض ــل عبي عاج
والكتــب يف املكتبــة الوطنيــة، بغــداد. 

ــيل، أحــكام دعــاوى . 12 ــة هامــل العجي لفت
الســنهوري،  دار  ط2،  الزراعيــة،  األرايض 

.2020 بــروت، 
ــوق . 13 ــاء احلق ــيل، إطف ــل العجي ــة هام لفت

ــد  ــون توحي ــوء قان ــة يف ض ــة، دراس الترفي
أصنــاف أرايض الدولــة رقــم )53( لســنة 
 )12( رقــم  االســتماك  وقانــون   1976
لســنة 1981، ط2، املكتبــة القانونيــة، بغــداد، 

.  2012
القضــاء . 14 احللــو،  راغــب  ماجــد  د. 

اجلامعيــة،  املطبوعــات  دار  اإلداري، 
 .1985 اإلســكندرية، 
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حمســن عبــد احلميــد البيــه، القانــون . 15
الزراعــي ومحايــة البيئــة الزراعيــة، مكتبــة 

.2006 القاهــرة،  اجلديــدة،  اجلــاء 
د. حممــد أبــو زيــد حممــد عــيل، القضــاء . 16

للطباعــة  الطوبجــي  مؤسســة  اإلداري، 
 .2008-2007 القاهــرة،  والنــر، 

أصــول . 17 منصــور،  حســني  حممــد  د. 
املعــارف،  منشــأة  الزراعــي،  القانــون 

.1 9 9 6 ، ية ر ســكند ال ا
القانــون . 18 الشــوا،  ســامي  حممــد  د. 

العربيــة،  النهضــة  دار  اجلزائــي،  اإلداري 
 .1996 القاهــرة، 

التجريــف . 19 البكــري،  عزمــي  حممــد 
والتبويــر وقامئــن الطــوب والبنــاء يف األرايض 
الزراعيــة، ط4، دار الثقافــة للطباعــة والنــر، 

.1989
القانــون 02.  ســعد،  إبراهيــم  نبيــل  د.   

.1985 املعــارف،  منشــأة  الزراعــي، 
نجــوم غانــم هديــب احلجــري، الســلطة . 21

التقديريــة يف القــرار اإلداري، دراســة مقارنــة، 
ط1، املركــز العريب للنــر والتوزيــع، 2019.

ثانيًا- الرسائل واالطاريح
ــة - 1 ــة اجلنائي ــني، احلامي ــان أم ــر رمض ثام

ــة(،  ــة مقارن ــة األرايض الزراعية،)دراس مللكي
رســالة ماجســتر مقدمــة إىل جملــس ُكلّيــة 

القانــون/ جامعــة بابــل، 2014.
ــة األرايض - 2 ــر، محاي ــامي بري ــاض س ري

بالتعــدي  عليهــا  التجــاوز  مــن  الزراعيــة 

ــة  ــالة مقدم ــة، رس ــة مقارن ــت، دراس والتفتي
إىل جملــس كليــة احلقــوق / جامعــة النهريــن، 

.2017
املجالــس - 3 العبيــدي،  حســني  ضامــن 

االختصــاص  ذات  اإلداريــة  واللجــان 
القضائــي يف العــراق، رســالة ماجســتر مقدمة 
إىل كليــة القانــون /جامعــة بغــداد،1984.

ــمري، - 4 ــى الش ــلطان عيس ــم س ــد نج حمم
ــة »دراســة  حــق التــرف يف األرايض األمري
مقارنــة«، رســالة مقدمــة إىل جملــس كليــة 

ــاء،2017. ــة كرب ــون / جامع القان

ثالثًا-القوانن والقرارات 
القوانن  أ-   

القوانن العراقية  •  
 )40( رقــم  العراقــي  املــدين  القانــون   .1

النافــذ. املعــدل   1951 لســنة 
ــم )30(  ــي رق ــاح الزراع ــون اإلص قان  .2

)امللغــى(.  1958 لســنة 
قانــون اإلصــاح الزراعــي رقــم )117(   .3

ــذ. ــنة 1970 الناف لس
ــم  ــاف األرايض رق ــد أصن ــون توحي قان  .4

.  1976 لســنة   )53(
قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي رقــم   .5

النافــذ.  1978 لســنة   )71(
قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي رقــم   .6

النافــذ.  1978 لســنة   )71(
قانــون االســتماك رقــم )14( لســنة   .7

1980النافــذ. 
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ــراد  ــة لألف ــون إجيــار األرايض الزراعي قان  .8
والــركات رقــم )35( لســنة 1983 النافــذ.
قانــون متليــك حــق التــرف للخرجيــني   .9
لســنة   )24( رقــم  والبيطريــن  الزراعيــني 

.  2013

القوانن املرصية   •
قانــون اإلصــاح الزراعــي رقــم )178(   .1

ــدل. ــنة 1952 املع لس
قانــون الزراعــة رقــم )53( لســنة 1966   .2

ــدل. املع

القرارات  ب- 
القرارات العراقية   .1

ــورة املنحــل رقــم  ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .1
)269 ( لســنة 1970 )امللغــى(. 

ــورة املنحــل رقــم  ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .2
1978 لســنة   )854(

ــورة املنحــل رقــم  ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .3
1987 لســنة   )359(

ــورة املنحــل رقــم  ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .4
.1997 لســنة   )44(

ــورة املنحــل رقــم  ــادة الث ــرار جملــس قي ق  .5
.2001 لســنة   )133(

• القرارات املرصية•
القــرار الــوزاري الصــادر عــن وزيــر   .1
لســنة   )1167( رقــم  املــري  الزراعــة 

.1 9 9 2

رابعا- األنظمة والتعليات 
ــأن - 1 ــنة 1970 بش ــم )4( لس ــامت رق التعلي

ــة.  ــع األرايض الزراعي ــة توزي ــم عملي تنظي
ــأن - 2 ــنة 1970 بش ــم )6( لس ــامت رق التعلي

ــا. ــتوىل عليه إدارة األرايض املس
3 - 1973 لســنة   )62( رقــم  التعليــامت 

)امللغــاة(. 
التعليــامت )132( لســنة 1976 بشــأن - 4

قانــون توحيــد أصنــاف األرايض.
لســنة - 5  )78( رقــم  التعليــامت 

األرايض  إجيــار  بشــأن  1983)املعدلــة( 
والــركات. لألفــراد  الزراعيــة 

التعليــامت رقــم )88( لســنة 1984 بشــأن - 6
إنشــاء مشــاريع تربيــة الدجــاج إلنتــاج بيــض 

املائــدة.
ــأن - 7 ــنة 1988 بش ــم )9( لس ــامت رق التعلي

ــة. ــة املرتوك ــل األرايض الزراعي ح
التعليــامت رقــم )10( لســنة 1988 بشــأن - 8

حــل البســاتني املهملــة.
9 - 1990 لســنة   )5( رقــم  التعليــامت 

لســنة   )367( القــرار  بشــأن  )امللغــاة( 
. ) مللغــى ا (1 9 9 0

10 - 1991 لســنة   )8( رقــم  التعليــامت 
لســنة   )367( القــرار  بشــأن  )امللغــاة( 

. ) مللغــى ا (1 9 9 0
التعليامت رقم )1( لسنة 2018.- 11
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القضائيــة  املجموعــات  خامســا- 
نيــة  نو لقا ا و

رشيــف الصبــاغ،  الوســيط اإلداري يف   -1
.2015 اإلداريــة،  املســؤولية  موســوعة 

جملــس الدولــة املــري- املكتــب الفنــي   -2
ــا  ــي قررهت ــة الت ــادئ القانوني ــة املب - جمموع
املحكمــة اإلداريــة العليــا، الســنة 37 - العــدد 

األول، ســنة 1991 – 1992.
جملــس الدولــة املــري ، املكتــب الفنــي،    -3
قررهتــا  التــي  القانونيــة  املبــادئ  جمموعــة 

املحكمــة اإلداريــة، الســنة 38، ج1.

سادسا - األحكام القضائية 
يف  . 1 املريــة  اإلداريــة  املحكمــة  حكــم 

ــا،  ــة علي ــنة31 ق إداري ــن )2360(،  لس الطع
منشــور(.  (  1988/5/7 جلســة 

حكــم املحمــة اإلداريــة العليــا يف مــر يف . 2
ــة  ــنة 35 ق، جلس ــم )3084(، لس ــن رق الطع
موقــع  عــى  منشــور  19_ينايــر_1993 
بوابــة مــر للقانــون والقضــاء وعــى املوقــع 
اإللكــرتوين،  net.laweg.www،  تاريــخ 

ــارة 2021/2/20. ــر زي اخ
قــرار حمكمــة التميــز االحتاديــة ، ذو العــدد . 3

)967(/اهليئــة املدنية/2020)غــر منشــور(.

سابعا الصحف 
جريدة الوقائع العراقية
جريدة الوقائع املرية 
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Abstract

Because agricultural land is of great 

importance in all countries due to its role 

in human life in economic and social terms، 

therefore legislation، including Iraq and Egypt، 

is keen to restrict the actions of individuals، 

so it has to be exploited for purposes 

consistent with its nature، i.e. cultivating it 

and not leaving it without legitimate excuse، 

and to ensure that legislation gives powers to 

the administration to control the actions of 

individuals، as the administration exercises 

its supervisory role by monitoring the 

abandoned land and alerting its owners to 

the need to exploit them and otherwise the 

necessary punishment is imposed. This varies 

according to the legislation، in Egypt it has 

been sanctioned by criminal sanctions، yet 

the administration contributes to notifying 

the competent courts، while the Iraqi 

legislator adopted the administrative penalty، 

which is the dissolution of the land، whether 

it is owned by the persons or burdened with 

the rights of the persons، the cancellation of 

the distribution for the distributed land، and 

the avoidance of contracts for agricultural 

contracts to which the administration is a 

party.
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جمال القانون يف موريتانيا
 بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاني

د.محمد عبد الجليل الشيخ القايض
رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية واالجتاعية

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط وباملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء يف موريتانيا

ملخص الدراسة  
التريعيــة يف  املؤسســة  بنيــة  ظلــت 
عرفتــه  دســتور  أول  منــذ  موريتانيــا 
البــاد تتأرجــح بــني الثنائيــة املجلســية 
إىل  فبالعــودة  الرملانيــة.  واألحاديــة 
الدســتورين اللذيــن عرفتهــام موريتانيــا 
ياحــظ  1959و1961  ســنتي  يف 
ذي  الرملــان  نظــام  اعتمــدا  أهنــام 
ــة(.  ــة الوطني ــدة) اجلمعي ــة الواح الغرف
يف   (  1991 يوليــو   20 دســتور  أمــا 
نســخته األصليــة( فقــد اعتمــد الثنائيــة 
الرملانيــة. غــر أنــه بموجــب املراجعــة 
 2017 لســنة  الثالثــة  الدســتورية 
عــَدل املــرع الدســتوري املوريتــاين 
ــت  ــي طبع ــية الت ــة املجلس ــن الثنائي ع

ــنة،  ــن 25 س ــر م ــة أكث ــاة الرملاني احلي
الغرفــة  ذي  الرملــان  نظــام  وتبنــى 
ــك  ــة(، وذل ــة الوطني ــدة )اجلمعي الواح
ــا  ــل دعمه ــن العوام ــة م ــة جمموع نتيج
ــه  ــى بظال ــر ألق ــيايس متوت ــياق س س
ــلطتني  ــني الس ــة ب ــم العاق ــى تأزي ع
التنفيذيــة والتريعيــة. ومهــام يكــن 
شــكل تكويــن الرملــان: جملــس واحــد  
او جملســني فــإن الوظيفــة التقليديــة 
التــي تنــاط بــه هــي ســن وإقــرار 

التريــع. 
يف هــذا الســياق تســعى هــذه الدراســة 
ــات  ــم ميكانيزم ــد أه ــوف عن إىل الوق
تبناهــا  التــي  الرملانيــة   العقلنــة 
ــج  ــى هن ــرا ع ــاين س ــتور املوريت الدس
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نظــره الفرنــي الصــادر 1958، حيث 
تتجــى أهــم مظاهــر تلــك امليكانيزمات 
ــن  ــون، أي امليادي ــال القان ــد جم يف حتدي
ــا،  ــع فيه ــان بالتري ــص الرمل ــي خيت الت
مقتضيــات  دســرتة  إىل  باإلضافــة 
ــاركا  ــازا مش ــة جه ــن احلكوم ــل م جتع
بشــكل فعــيل يف ممارســة التريــع يف 
ــن  ــة م ــطة جمموع ــون بواس ــال القان جم
اآلليــات املحــددة بالنــص الدســتوري.
الــدور  ان  إىل  الدراســة  ختلــص 
االقرتاحــي يف جمــال التريع للمؤسســة 
هــو  كــام   ( موريتانيــا  يف  الرملانيــة 
ــت  ــي تبن ــدول الت ــب ال ــال يف أغل احل
ميكانيــزم العقلنــة الرملانيــة( أصبــح 
ــل  ــك لعوام ــار؛ وذل ــع وانحس يف تراج
ــا  ــا م ــوين ومنه ــو قان ــا ماه ــدة منه عدي
هــو ذايت أو داخــيل، إىل حــد مل يعــد 
ــأن  ــول ب ــواب الق ــب للص ــن املجان م
ــة )الرملــان( أصبحــت  ــة الوطني اجلمعي
جمــرد فضــاء للتســجيل واملصادقــة عــى 
ــدن  ــن ل ــة م ــني املقرتح ــاريع القوان مش
احلكومــة، بــدل أن تكــون مؤسســة 
الســلط  خمتلــف  متــارس  تريعيــة 

ــون. ــن القان ــة س ــة بعملي املتعلق

جمــال القانــون يف موريتانيــا: بــن النــص 
الدســتوري وغيــاب االقــراح الربملــاين

التريعيــة  الوظيفــة  مهمــة  تســند 
النظــر  بغــض  للرملــان  )تقليديــا( 
ــن  ــة م ــذه املؤسس ــة ه ــة بني ــن طبيع ع
ــت  ــث تأرجح ــكلية؛ حي ــة الش الناحي
بتنظيــم  يتعلــق  فيــام  الدســاتر، 
ــام  ــامد نظ ــني: اعت ــني طريقت ــان، ب الرمل
ــني،  ــام املجلس ــد أو نظ ــس الواح املجل
ــدون  ــن النظامــني مؤي ولــكل مــن هذي
ــوع إىل  ــه بالرج ــر أن ــون. غ ومعارض
للرملانــات  التنظيميــة  البنيــة  تاريــخ 
ــة  ــة لألحادي ــة معين ــي دول ــد  أن تبن نج
ــة املجلســية اليرجــع فقــط إىل  أو الثنائي
اعتبــارات نظريــة بــل كذلــك إىل تقاليــد 
ــي  ــتورية. فف ــوابقها الدس ــدول وس ال
ابريطانيــا التــي تعتــر مهــد النظــام 
النيــايب نشــأ نظــام الثنائيــة الرملانيــة 
بالبنــاء  تتعلــق  تارخييــة  ألســباب 

اإلنكليــزي. للمجتمــع  الطبقــي 
أمــا الــدول احلديثــة املوحــدة، البســيطة 
ــام  ــي نظ ــام إىل تبن ــل دائ ــب فتمي الرتكي

ــد1. ــس الواح املجل
وبخصــوص احلالــة املوريتانيــة فقــد 
ــذ  ــة من ــة التريعي ــة املؤسس ــت بني ظل
أول دســتور عرفتــه البــاد تتأرجــح 
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واألحاديــة  املجلســية  الثنائيــة  بــني 
الدســتورين  إىل  فبالعــودة  الرملانيــة. 
اللذيــن عرفتهــام موريتانيــا يف ســنتي 
ــدا  ــام اعتم ــظ أهن 1959و1961 ياح
ــدة)  ــة الواح ــان ذي الغرف ــام الرمل نظ

اجلمعيــة الوطنيــة(.
 (  1991 يوليــو   20 دســتور  أمــا 
اعتمــد  فقــد  األصليــة(  نســخته  يف 
الثنائيــة الرملانيــة وظلــت هــذه الثنائيــة 
املجلســية معتمــدة أكثــر مــن ربــع 
ــل  ــا التعدي ــن، ومل يطله ــن الزم ــرن م ق
ــتوريتني )2006- ــني الدس يف املراجعت
الدســتور  شــهدمها  الذيــن   )2012

احلــايل.
غر أنــه بموجــب املراجعــة الدســتورية 
الثالثــة لســنة 2017 تراجــع املــرع 
الثنائيــة  املوريتــاين عــن  الدســتوري 
املجلســية التــي طبعــت احليــاة الرملانيــة 
أكثــر مــن 25 ســنة، وتبنــى نظــام 
الرملــان ذي الغرفــة الواحــدة ) اجلمعيــة 
الوطنيــة(، وذلــك نتيجــة جمموعــة مــن 
العوامــل دعمهــا ســياق ســيايس متوتــر 
ألقــى بظالــه عــى تأزيــم العاقــة بــني 

ــة.  ــة والتريعي ــلطتني التنفيذي الس
ــان:  ــن الرمل ــكل تكوي ــن ش ــام يك ومه
فــإن  جملســني  او  واحــد   جملــس 

التقليديــة التــي تنــاط بــه  الوظيفــة 
غــر  التريــع.  وإقــرار  ســن  هــي 
ــة   ــة الرملاني ــامد العقلن ــل اعت ــه يف ظ أن
التــي جــاء هبــا دســتور اجلمهوريــة 
الفرنســية اخلامســة وتأثــرت بــه الكثــر 
ــي  ــث الت ــامل الثال ــاتر دول الع ــن دس م
ــي  خضعــت لاســتعامر الفرنــي، والت
ــة  ــد ممارس ــا، مل تع ــا موريتاني ــن بينه م
هــذه الوظيفــة التريعيــة حريــة عــى 
الرملــان، بــل أصبــح املجــال الــذي 
ــم  ــه حمــددا يف قوائ ــع في خيتــص بالتري
ــق  ــح يطل ــا أصب ــتور، وه م ــص الدس بن
ــن  ــه ع ــزا ل ــون متيي ــال القان ــه جم علي
ــلطة  ــص الس ــذي ختت ــم ال ــال التنظي جم

ــه. ــع في ــة بالتري التنفيذي
مل يكتــف املــرع الدســتوري املوريتــاين 
بتحديــد جمــال اختصــاص الرملــان، بــل 
ــن  ــات ترع ــن آلي ــة م ــن احلكوم مك
ــاص  ــال اختص ــى جم ــارس ع ــا التج هل
ــان واملشــاركة يف خمتلــف مراحــل  الرمل
مــن  بــدءا  القوانــني  ســن  عمليــة 
املبــادرة التريعيــة وصــوال إىل مرحلــة 
ــة.  ــوص املقرتح ــى النص ــت ع التصوي
املشــكلة  تتمحــور  الســياق  هــذا  يف 
البحثيــة ملوضــوع هــذه الدراســة يف 
حماولــة اإلجابــة عــى جمموعــة مــن 
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األســئلة مــن قبيــل:
الدســاتر  يف  القانــون  جمــال  هــل 
ــي  ــور تدرجي ــة يف تط ــة املتعاقب املوريتاني
ينحــو منحــى التوســع يف نطــاق ميدانــه 
أم يســلك مســار االنحســار والتحديــد 

احلــري؟
يف  احلكامــة  مظاهــر  تتجــى  أيــن 
ــع  ــال وض ــن خ ــع م ــة التري ممارس
حــدود للتقســيم املجــايل لاختصــاص 
الرملــان  مــن  لــكل  التريعــي  
امليكانيزمــات  هــي  ومــا  واحلكومــة 

لذلــك؟ الضابطــة  الدســتورية 
العوامــل املكرســة  أبــرز  ومــا هــي 
ــة  ــة التريعي ــة املامرس ــال حكام الخت
دســتوريا وعمليــا؟ وكيــف أثــرت عــى 
حصيلــة اإلنتــاج التريعــي املقــرتح 

ــان؟ ــن الرمل ــا م ــه أص نص
    تأسيســا عــى مــا تقــدم، ســتتم معاجلة 
ــئلة  ــة واألس ــية للدراس ــئلة الرئيس األس
ــني:  ــال مبحث ــن خ ــا م ــة عنه املتفرع
جمــال  حتديــد  منهــام  األول  يتنــاول 
ــي  ــوره التدرجي ــارات تط ــون ومس القان
ــا،  ــة يف موريتاني ــاتر املتعاقب ــر الدس ع
يف حــني ســيخصص املبحــث الثــاين 
اختــال  مظاهــر  أبــرز  لتنــاول 
ــال  ــع يف جم ــة التري ــة يف ممارس احلكام

القانــون عــى ضــوء مقتضيــات النــص 
ــة. ــة العملي ــع املامرس ــتوري وواق الدس

املبحث األول:
ــون يف  ــال القان ــي ملج ــور التدرجي التط

الدســاتري املوريتانيــة
يعتــر دســتور اجلمهوريــة الفرنســية 
اخلامســة 1958 أول دســتور حيــدث 
الكاســيكية  املفاهيــم  عــى  ثــورة 
ــال  ــف جم ــائدة يف تصني ــت س ــي كان الت
ــامده  ــال اعت ــن خ ــك م ــع، وذل التري
ملــا اصطلــح عــى تســميته »العقلنــة 
أن  عنهــا  ترتــب  حيــث  الرملانيــة«، 
ــة مقســمة  ــة التريعي أصبحــت الوظيف
وأصبــح  واحلكومــة،  الرملــان  بــني 
ــن  ــادرة ع ــوص الص ــى النص ــق ع يطل
ــح »  ــة( مصطل ــرة )احلكوم ــذه األخ ه
ــن  ــا ع ــزا هل ــم متيي ــيم« أو التنظي املراس
ــذا  ــان. ه ــن الرمل ــادر ع ــع الص التري
ــن  ــا م ــرز نوع ــره ي ــيم يف ظاه التقس
التــوازن يف تقســيم ســلطة التريــع 
بحيــث  واحلكومــة؛  الرملــان  بــني 
أصبــح لــكل منهــام جمالــه الــذي خيتــص 

ــه. ــع في بالتري
التدرجيــي  التطــور  مــدى  وملعرفــة 
ملجــال القانــون الــذي يعتــر اختصاصا 
حريــا ) مــن حيــث األصــل( للرملان 
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ــدءا  ــة ب ــة املتعاقب ــاتر املوريتاني يف الدس
ــوال  ــتقال وص ــة االس ــاتر مرحل بدس
بمختلــف  احلــايل  الدســتور  إىل 
تعدياتــه سنقســم هــذا املحــور إىل 
ثاثــة مطالــب، يتنــاول األول منهــا 
ــا  ــاتر م ــة يف دس ــني العادي ــال القوان جم
ســيخصص  حــني  يف   ،1991 قبــل 
ــال  ــع جم ــدى توس ــتجاء م ــاين الس الث
 1991 دســتور  يف  العــادي  القانــون 
ــب  ــيتناول املطل ــام س ــا، بين ــذ حالي الناف
النظاميــة  القوانــني  ميــدان  الثالــث 
ــتور. ــذا الدس ــات ه ــدد يف مقتضي املح
يف  القانــون  جمــال  األول:  املطلــب 

1991 قبــل  مــا  دســاتري 
لقــد ســار املــرع الدســتوري املوريتاين 
ــى  ــس املنح ــى نف ــتقال ع ــذ االس من
ــا 1958  ــتور فرنس ــه دس ــذي أسس ال
مــن حيــث عقلنــة العمــل الرملــاين 
وحتديــد جمالــه وحــره يف خمتلــف 
الدســاتر التــي شــهدهتا موريتانيــا منــذ 
االســتقال وإىل اليــوم؛ حيــث ياحــظ 
أن أول دســتور عرفتــه موريتانيــا بتاريخ 
22 مــارس 1959 مل جيعــل اجلمعيــة 
الوطنيــة )الرملــان()2( هــي وحدهــا 
التريعيــة،  الســلطة  يــامرس  مــن 
بــني  التريعيــة  الوظيفــة  وزع  بــل 

ــلطة  ــة( والس ــة الوطني ــان )اجلمعي الرمل
ــذي  ــى ال ــس املنح ــو نف ــة، وه التنفيذي

كرســه دســتور 1961.
البــاب   1959 دســتور  خصــص 
الوطنيــة  للجمعيــة  منــه  الثالــث 
)الرملــان( ونصــت املــادة 17 منــه عــى 
أن« الســلطة التريعيــة مــن اختصــاص 
اجلمعيــة الوطنيــة«. وقضــت املــادة 26 
ــد  ــة بتحدي ــاالت املتعلق ــأن املج ــه ب من
ــوق  ــة واحلق ــة باملواطن ــد املتعلق القواع
األساســية  والضامنــات  املدنيــة، 
املمنوحــة للمواطنــني ملامرســة حرياهتــم 
اجلرائــم  حتديــد  وكذلــك  العامــة، 
ــا،  ــة عليه ــات املرتتب ــح والعقوب واجلن
وإنشــاء املرافــق العموميــة، وحتديــد 
وطــرق  ومعــدل  الريبــي  الوعــاء 
ــك  ــة. وكذل ــب املختلف ــة الرائ جباي
ــق  ــام تتعل ــية في ــادئ األساس ــد املب حتدي
بتنظيــم اإلدارات، واهليئــات القضائيــة، 
وتســير اجلامعــات العموميــة، وكذلــك 
العينيــة  واحلقــوق  امللكيــة  نظــام 
ــة )...( ــة والتجاري ــات املدني وااللتزام

.)3(

ــلطة  ــان بس ــاظ للرمل ــم االحتف ــد ت وق
ــاالت يف  ــك املج ــس تل ــع يف نف التري
ــادة  ــك يف امل ــتور 1961، وذل ــل دس ظ
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ــر.  ــيع يذك ــر أو توس ــه دون تغي 33 من
ــون يف ظــل  ــد ملجــال القان هــذا التحدي
ــض  ــع بع ــتوري 1959، 1961 دف دس
ــاين  الدارســني للنظــام الســيايس املوريت
ــذا  ــة هل ــة احلتمي ــأن النتيج ــول ب إىل الق
التحديــد هــي أن اجلمعيــة الوطنيــة 
)الرملــان( مل تعــد هــي املــرع العــادي، 
ــي  ــي الت ــة ه ــلطة التنفيذي ــل إن الس ب
ــن  ــع ع ــة التري ــوىل مهم ــت تت أصبح

ــيم)4(. ــق املراس طري
       املطلــب الثــاين: جمــال القوانــن 

1991 دســتور  يف  العاديــة 
درجــت الدســاتر املتأثــرة بالعقلنــة 
الرملانيــة التــي جــاء هبــا الدســتور 
الفرنــي 1958، ومــن بينهــا الدســتور 
ــم  ــر أه ــة ح ــى حماول ــاين، ع املوريت
املوضوعــات املتعلقــة بمجــال القانــون 
)العــادي( يف مــادة أو فصــل واحــد 

)أوال( أو عــدة مــواد )ثانيــا((. 
ــددة يف  ــون املح ــات القان أوال: موضوع

ــتور 1991 ــن دس ــادة 57 م امل
الدســتور  مــن   57 املــادة  تناولــت 
1991)5(جمــاالت  لســنة  املوريتــاين 

القانــون حســبام مــا يــيل:
»يدخل يف جمال القانون:

• وواجباهتــم 	 األشــخاص  حقــوق 

احلريــات  نظــام  األساســية، الســيام 
العموميــة ومحايــة احلريــات الفرديــة 
الدفــاع  يفرضهــا  التــي  والتبعــات 
الوطنــي عــى املواطنــني يف أنفســهم 

وأمواهلــم؛
• األشــخاص 	 حالــة  اجلنســية، 

الطــاق  الــزواج،  وأهليتهــم، 
؛ ث ا ملــر ا و

• رشوط إقامــة األشــخاص ووضعيــة 	
األجانب؛

• ــك 	 ــح وكذل ــم واجلن ــد اجلرائ حتدي
بموجبهــا  تنفــذ  التــي  العقوبــات 
ــامل،  ــو الش ــة، العف ــراءات اجلنائي اإلج
القضائيــة  اهليئــات  وتنظيــم  إنشــاء 

للقضــاة؛ األســايس  والنظــام 
• اإلجراءات املدنية وطرق التنفيذ؛	
• ــدار 	 ــام إص ــي، نظ ــام اجلمرك النظ

العملــة، نظــام املصــارف والقــرض 
والتأمــني؛

• والتقســيم 	 االنتخابــات  نظــام 
للبــاد؛ اإلقليمــي 

• نظــام امللكيــة واحلقــوق العينيــة 	
والتجاريــة؛ املدنيــة  وااللتزامــات 

• واملعــادن 	 للميــاه  العــام  النظــام 
والتجــارة  والصيــد  واملحروقــات 
ــة  ــة والنباتي ــروة احليواني ــة والث البحري
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والبيئــة؛
• ــي 	 ــايف والتارخي ــرتاث الثق ــة ال محاي

ــه؛ ــة علي واملحافظ
• ــم 	 ــة بالتعلي ــة املتعلق ــد العام القواع

ــة؛ والصح
• ــون 	 ــة بالقان ــة املتعلق ــد العام القواع

والضــامن  العمــل  وقانــون  النقــايب 
االجتامعــي؛

• التنظيم العام لإلدارة؛	
• للمجموعــات 	 احلــر  التنظيــم 

ومواردهــا؛ واختصاصاهتــا  املحليــة 
• الوعــاء الريبــي ومعــدل جبايتهــا 	

ــتى  ــن ش ــب م ــة الرائ ــرق جباي وط
ــواع؛ األن

• إنشاء فئات املؤسسات العمومية؛	
• املمنوحــة 	 األساســية  الضامنــات 

والعســكريني  املدنيــني  للموظفــني 
للوظيفــة  العــام  النظــام  وكذلــك 

؛ ميــة لعمو ا
• وحتويــات 	 املؤسســات  تأميــم 

القطــاع  إىل  العــام  القطــاع  ملكيــة 
اخلــاص؛

• القواعــد العامــة لتنظيــم الدفــاع 	
الوطنــي؛

• حتــدد قوانــني املاليــة مــوارد الدولــة 	
وتكاليفهــا طبــق الــروط التــي ينــص 

عليهــا قانــون نظامــي؛
• أهــداف 	 منهجيــة  قوانــني  حتــدد 

واالجتامعــي  االقتصــادي  النشــاط 
ــح  ــي أن يوض ــون نظام ــة. ولقان للدول

ويكمــل أحــكام هــذه املــادة«.
يتضــح مــن خــال هــذه القائمــة التــي 
تضمنتهــا املــادة 57 مــن دســتور 1991 
أن املــرع الدســتوري حــدد املواضيــع 
فيهــا  يتدخــل  التــي  واملجــاالت 
القانــون عــن طريــق التريــع. ونصــت 
ــى  ــتور ع ــس الدس ــن نف ــادة 59 م امل
أن املواضيــع التــي ال تدخــل ضمــن 
القائمــة التــي حددهتــا املــادة 57 يبقــى 
التريــع فيهــا مــن اختصــاص الســلطة 
ــتور  ــي أن دس ــا يعن ــو م ــة، وه التنظيمي
بينــام  القانــون،  جمــال  حــدد   1991
ــمل  ــا، يش ــم مطلق ــال التنظي ــرك جم ت
جمــال  عــن  اخلارجــة  املواضيــع  كل 

القانــون)6(.
ــتور  ــن الدس ــادة 57 م ــظ أن امل وياح
املوريتــاين مســتوحاة مــن املــادة 34 مــن 
الدســتور الفرنــي لســنة 1958، إال 
أن هــذه األخــرة كانــت أقــل وضوحــا 
مــن املــادة 57 مــن الدســتور املوريتاين، 
ألن املــادة 57 املذكــورة حــددت بصفــة 
رصحيــة املوضوعــات التــي خيتــص هبــا 
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ــة،  ــة هنائي ــا بصف ــرع فيه ــون وي القان
ــتور  ــن الدس ــادة 34 م ــاف امل ــى خ ع
أوردت موضوعــات  التــي  الفرنــي 
ال يتدخــل فيهــا القانــون إال ليضــع 

ــية)7(. ــادئ األساس املب
ــرى  ــواد أخ ــون يف م ــال القان ــا: جم ثاني

ــتور 1991 ــن دس م
الدســتور  مــن   57 املــادة  أن  رغــم 
املوريتــاين مل تنــص بشــكل رصيــح عــى 
أنــه يدخــل يف جمــال القانــون، باإلضافة 
ــندت  ــا وأس ــي حرهت ــة الت إىل الائح
ــواد  ــه م ــا تضمنت ــا، م ــع فيه ــه التري ل
ــه مــن  أخــرى مــن هــذا الدســتور، فإن
خــال قــراءة أبــواب الدســتور ومــواده 
ــددة  ــواد متع ــى م ــاع ع ــن االط يمك
ــع يف  ــتوري التري ــرع الدس ــند امل أس

ــي: ــون، وه ــا للقان موضوعاهت
• الدولــة 	 ختــم  بقانــون  حيــدد 

ــة  ــم املصادق ــام تت ــي. ك ــيد الوطن والنش
بقانــون عى نمــوذج الرمــز الوطنــي)8(؛

• املــادة 10: تنــص الفقــرة األخــرة 	
ــة إال  ــد احلري ــه: »ال تقي ــى أن ــا ع منه

ــون«؛ بالقان
• القانــون 	 حيــدد   «  :11 املــادة 

ــزاب  ــل األح ــر وح ــاء وس رشوط إنش
السياســية«؛

• ــدد 	 ــذي حي ــده ال ــو وح ــون ه القان
يتابــع  أن  يمكــن  التــي  احلــاالت 
ــل، أو  ــف، أو يعتق ــد، أو يوق ــا أح فيه

يعاقــب)9(؛
• املــادة 14: تنــص عــى أنــه يمكــن 	

للقانــون أن يمنــع اإلرضاب يف املصالح 
أو املرافــق العموميــة احليويــة لألمــة؛

• املــادة 15: أعطــت للقانــون احلــق 	
امللكيــة  وممارســة  مــدى  حتديــد  يف 
ــة  ــات التنمي ــت متطلب ــة إذا كان اخلاص
تقتــي  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 
ذلــك )الفقــرة الثالثــة مــن املــادة(، 
وتنــص الفقــرة األخــرة مــن نفــس 
ــون هــو مــن حيــدد  ــادة عــى أن القان امل

ــة؛ ــزع امللكي ــام ن نظ
• ــت إال 	 ــا كان ــة أي ــرض رضيب »ال تف

ــون«)01(؛ ــب قان بموج
• املــادة 60: ختــول الفقــرة األوىل 	

يف  احلــق  الرملــان  املــادة  هــذه  مــن 
ــس  ــة رئي ــد موافق ــة بع اإلذن للحكوم
اجلمهوريــة إصــدار أمــر قانــوين خــال 
أجــل مســمى يقــي باختــاذ إجــراءات 
مــن العــادة أن تكــون يف جمــال القانــون؛
 جتــدر ماحظــة أن املــرع الدســتوري 
املوريتــاين يف هــذا املوضــوع ســار عــى 
نفــس النهــج الــذي كرســه الفصــل 38 
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ــنة 1958  ــي لس ــتور الفرن ــن الدس م
تطلــب  أن  للحكومــة  أجــاز  الــذي 
مــن الرملــان اإلذن هلــا باختــاذ مراســيم 
ــن  ــادة م ــر ع ــددة تعت ــدة حم ــر مل تداب

ــون. ــاص القان اختص
يظهــر بــأن املــرع املوريتــاين مل يكتفــي 
ــون  ــال القان ــى جم ــاق ع ــق اخلن بتضيي
وحتديــد نطاقــه عــى ســبيل احلــر 
فحســب، وإنــام أجــاز للحكومــة أن 
ــان. ــاص بالرمل ــدان اخل ــرع يف املي ت

- املــادة 71:« األحــكام العرفيــة وحالة 
الطــوارئ يقرهــا رئيــس اجلمهوريــة 
يومــا،   )30( ثاثــني  أقصاهــا  ملــدة 
للرملــان أن يمــدد هــذه الفــرتة، ويف 
هــذه احلالــة جيتمــع الرملــان وجوبــا إذا 

مل يكــن يف دورة.
ــتثنائية  ــلطات االس ــون الس ــدد القان حي
ــع هبــا رئيــس اجلمهوريــة  التــي يتمت
بمقتــى األحــكام العرفيــة وحالــة 

الطــوارئ«.
وبنــاء عليــه، فــإذا كان إقــرار األحــكام 
مــن  الطــوارئ  وحالــة  العرفيــة 
اختصــاص رئيــس اجلمهوريــة فــإن 
متديــد آجاهلــا مــن اختصــاص الرملــان. 
كــام أن القانــون هــو املختــص بتحديــد 
الســلطات االســتثنائية التــي يتمتــع هبــا 

رئيــس اجلمهوريــة يف فــرتات األحــكام 
ــوارئ. ــاالت الط ــة وح العرفي

واالحتــاد  الســلم  معاهــدات   -
واملعاهــدات  التجــارة  ومعاهــدات 
بالتنظيــم  املتعلقــة  واالتفاقيــات 
ماليــة  تلــزم  التــي  وتلــك  الــدويل، 
الناســخة  واملعاهــدات  الدولــة، 
ــك  ــي، وتل ــع تريع ــا ذات طاب أحكام
ال  كلهــا  الدولــة،  بحــدود  املتعلقــة 
ــب  ــا إال بموج ــق عليه ــن التصدي يمك

قانــون«)11(.
للقانــون  أوكلــت   :98 املــادة   -
صاحيــة إنشــاء املجموعــات اإلقليمية 
ــذه  ــاب ه ــة إدارة وانتخ ــم كيفي وتنظي
املــادة  تنــص هــذه  إذ  املجموعــات؛ 
ــة  عــى مــا يــيل: »املجموعــات اإلقليمي
للجمهوريــة هــي البلديــات واجلهــات. 
أخــرى  إقليميــة  جمموعــة  كل  تنشــأ 

بقانــون)21(.
ــورة  ــة بص ــات اإلقليمي ــدار املجموع ت
حــرة مــن طــرف جمالــس منتخبــة وفــق 
الــروط التــي ينــص عليهــا القانــون«.
ــني  ــف القوان ــرى تصن ــة أخ ــن ناحي م
ــني  ــان إىل قوان ــن الرمل ــدر ع ــي تص الت
)قوانــني  تنظيميــة  وقوانــني  عاديــة 
ــة  ــطرة املتبع ــة املس ــة، خلصوصي خاص
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يميــز  وممــا  وإقرارهــا(.  ســنها  يف 
األول  عــن  األخــر  الصنــف  هــذا 
ــص  ــى ن ــتنادا ع ــدر إال اس ــه ال يص أن
ــم  ــا لتنظي ــل إليه ــذي حيي ــتور؛ ال الدس
احلساســة  املوضوعــات  بعــض 
يف  الدســتورية  باملؤسســات  املتعلقــة 
ــة والعاقــة بينهــا. لذلــك ســيتم  الدول
ختصيــص املطلــب املــوايل الســتعراض 
يف  النظاميــة  القوانــني  موضوعــات 
مــن  صنفــا  باعتبارهــا  الدســتور، 
يصــدره  الــذي  التريــع  أصنــاف 

الرملــان.
القوانــن  جمــال  الثالــث:  املطلــب 

1991 دســتور  النظاميــة)31(يف 
مل يســلك الدســتور املوريتــاين اجتــاه 
حــر جمــاالت وموضوعــات القوانــني 
التنظيميــة يف مــادة معينــة من الدســتور، 
عــى خــاف مــا اتبعــه بخصــوص 
ــرك  ــل ت ــة، ب ــني العادي ــاالت القوان جم
ــا إىل  ــال تنظيمه ــي أح ــات الت املوضوع
القوانــني التنظيميــة يف مــواد متفرقــة 

ــتور. ــن الدس م
وإذا كانــت القوانــني التنظيميــة تشــرتك 
مــع القوانــني العاديــة يف أن كامهــا 
ــراره،  ــنه وإق ــام س ــان بنظ ــص الرمل خيت
ــل يف أن  ــة تتمث ــاز بخصوصي ــا متت فإهن

الدســتور نفســه هــو مــن يضفــي عليهــا 
النظاميــة(  )القوانــني  الصفــة  هــذه 
لتمييزهــا عــن غرهــا، وهــو مــا قضــت 
ــتور1991)41(،  ــن دس ــادة 67 م ــه امل ب

ــيل: ــا ي ــى م ــت ع ــي نص والت
عليهــا  يضفــي  التــي  »القوانــني 
ــة)51(  ــني النظامي ــة القوان ــتور صف الدس
يصــوت عليهــا وتعــدل طبقــا للــروط 

التاليــة:
إىل  االقــرتاح  أو  املــروع  يقــدم  ال 
ــة  ــة الوطني ــت اجلمعي ــة أو تصوي مداول
إال بعــد انقضــاء مــدة مخســة عــر 

)15( يومــا بعــد إيداعــه)61(.
 ،67 املــادة  مقتضيــات  مــن  يتضــح 
املشــار إليهــا، أن هنــاك متايــزا واختافــا 
واضحــا بــني إجــراءات ســن القوانــني 
عــى  العاديــة  والقوانــني  النظاميــة 
ال  حيــث  املداولــة،  رشوط  مســتوى 
إليهــا  أحيــل  التــي  للغرفــة  يمكــن 
ــي أن  ــون نظام ــرتح قان ــروع أو مق م
ــد  ــا بع ــي 15 يوم ــد م ــه إال بع تناقش

ــا. ــدى مكتبه ــه ل إيداع
لســنة  املوريتــاين  الدســتور  كان  وإذا 
1991 قــد هنــج يف تعقيــده إلجــراءات 
وضــع القوانــني النظاميــة نفــس املنحــى 
الــذي ســلكه الدســتور الفرنــي لســنة 
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1958، فمــن املاحــظ أن املــدة الزمنية 
الدســتوري  املــرع  اشــرتط  التــي 
ــة  ــراء املداول ــا إلج ــاين انرامه املوريت
ــني  ــات القوان ــاريع ومقرتح ــأن مش بش
النظاميــة، تبــدو قصــرة جــدا باملقارنــة 
مضيهــا  اشــرتط  التــي  املــدة  مــع 
الدســتور الفرنــي) انقضــاء مــدة 6 
ــس  ــدى املجل ــا ل ــى إيداعه ــابيع ع أس
ــى  ــه ع ــد إحالت ــابيع بع األول، و4 أس

ــاين()71(. ــس الث املجل
ــرتط  ــي اش ــة الت ــدة الزمني ــر أن امل غ
ــراء  ــا إلج ــاين، مضيه ــتور املوريت الدس
مقــرتح  أو  مــروع  بشــأن  املداولــة 
كانــت  وإن  فهــي  تنظيمــي،  قانــون 
التــي  املــدة  مــع  باملقارنــة  قصــرة 
فإهنــا  الفرنــي،  الدســتور  حددهــا 
أطــول مــن املــدة التــي حددهــا املــرع 
الدســتوري املغــريب، حيــث اشــرتط 
األخــر مــي 10 أيــام فقــط للمداولــة 
بشــأن مــروع قانــون تنظيمــي)81(.
املــدد  هــذه  اشــرتاط  تفســر  ويتــم 
الزمنيــة إلجــراء املداولــة، بــأن اهلــدف 
ــة  ــرسع يف دراس ــايش الت ــو حت ــا ه منه
ــون  ــوىل تنظيمهــا القان ــي يت املســائل الت
التنظيمــي، ذلــك أهنــا دائــام تكــون 
مســائل عــى درجــة كبــرة مــن األمهية.

مــن ناحيــة أخــرى إذا كانــت القوانــني 
النظاميــة ختتلــف عــن القوانــني العاديــة 
مــن حيــث اإليــداع والتــداول بشــأهنا، 
فإهنــا ختتلــف عنهــا كذلــك مــن حيــث 
ذلــك  وإصدارهــا؛  تنفيذهــا  رشوط 
أنــه إذا كانــت القوانــني العاديــة يمكــن 
ــة إلصدارهــا  إحالتهــا إىل رئيــس الدول
ــإن  ــا، ف ــان عليه ــة الرمل ــور مصادق ف
للقوانــني  بالنســبة  خيتلــف  الوضــع 
النظاميــة، حيــث ال يمكــن إصــدار 
األمــر بتنفيذهــا إال بعــد عرضهــا عــى 
ــدى  ــت يف م ــتوري للب ــس الدس املجل
ــم  ــتور واحلك ــكام الدس ــا ألح مطابقته

بدســتوريتها)91(.
باســتثناء اإلجــراءات املنصــوص عليهــا 
 ،1991 دســتور  مــن   67 املــادة  يف 
التــي أضفــت عــى مســطرة إجــراء 
ــات  ــاريع ومقرتح ــأن مش ــة بش املداول
ــا  ــة متيزه ــة خصوصي ــني النظامي القوان
ــار  ــع يف إط ــي تتب ــراءات الت ــن اإلج ع
املداولــة بشــأن القوانــني العاديــة، فــإن 
األوىل ختضــع لنفــس املســطرة املتبعــة يف 
ــني  ــات القوان ــاريع ومقرتح ــرار مش إق
العاديــة املنصــوص عليهــا يف الدســتور 
ــة. ــة الوطني ــيل للجمعي ــام الداخ والنظ
مل   67 املــادة  مقتضيــات  كانــت  وإذا 
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حتــر موضوعــات القوانــني النظاميــة، 
فإنــه مــن خــال قــراءة متأنيــة ملختلــف 
مــواد الدســتور ياحــظ أنــه أحــال 
ــة. ــني نظامي ــاال إىل قوان ــم 13 جم تنظي

املبحث الثاين:
هيمنــة احلكومــة عــىل جمــال القانــون يف 

ظــل انحســار أداء املــرشع
ــة  ــة املتعاقب ــاتر املوريتاني ــت الدس درج
بــام فيهــا الدســتور احلــايل الصــادر 
1991 )املعــدل( عــى دســرتة إرشاك 
احلكومــة يف صناعــة العمــل التريعــي 
خــاص  جمــال  اصــا  هــو  الــذي 
بالرملــان، وإن مل يكــن املــرع الوطنــي 
ــي  ــاج التريع ــادة اإلنت ــك زي أراد بذل
بقــدر مــا كان يســعى إىل توســيع دائــرة 
ــن  ــي م ــرتاح التريع ــامهة يف االق املس
والرملــان  احلكومــة  متكــني  خــال 
التقــدم  حــق  مــن  الســواء  عــى 
املامرســة  لكــن  القوانــني،  باقــرتاح 
حصيلــة  تفــاوت  اثبتــت  العمليــة 
ــتني  ــني املؤسس ــة هلات ــادرة االقرتاحي املب
ــح  ــد أصب ــان( إىل ح ــة والرمل ) احلكوم
معــه مــن غــر املجانــب للصــواب 
بــأن احلكومــة غــدت هــي  القــول 
املــرع األصــيل والرملــان هــو املــرع 

الفرعــي.

دســتور  مقتضيــات  عــى  باالطــاع 
مكــن  املــرع  أن  ناحــظ   1991
ــب  ــائل ترت ــاث وس ــن ث ــة م احلكوم
تكريــس  وممارســاتيا  نظريــا  عنهــا 
بــني  التــوازن  يف  واضــح  اختــال 
الرملــان واحلكومــة يف جمــال ممارســة 
يف  هــي  التــي  التريعيــة  الوظيفــة 
الرملــان. اختصــاص  مــن  األصــل 

ــرع  ــائل يف أن امل ــذه الوس ــل ه وتتمث
ــرتة إرشاك  ــي بدس ــتوري مل يكتف الدس
يف  التريعيــة  املبــادرة  يف  احلكومــة 
جمــال القانــون، بــل أجــاز هلــا إمكانيــة 
احللــول حمــل الرملــان للتريــع بأوامــر 
قانونيــة يف ميــدان اختصاصــه احلــري 
ــك  ــه بذل ــى إذن من ــول ع ــد احلص بع
هــذا  التفويــض.  قانــون  بموجــب 
فضــا عــن متكينهــا )أي احلكومــة ( من 
ــا  ــد هب ــرى تص ــتورية أخ ــائل دس وس
ــع  ــى التري ــان ع ــن الرمل ــارس م أي جت
ــع  ــا التري ــوض هل ــذي ف ــال ال يف املج
اليتمتــع  الرملــان  أن  حــني  يف  فيــه. 
ــون  ــال القان ــة جم ــة حلامي ــائل مماثل بوس
ــه  ــع في ــة بالتري ــل احلكوم ــن تدخ م
بواســطة التنظيــم ) املطلــب األول(.

املــرع  ذلــك وضــع  عــاوة عــى 
ــات  ــى املقرتح ــود ع ــن القي ــة م جمموع
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املتعلقــة باملجــال املــايل  جعلــت املبــادرة 
التريعيــة يف هــذا املجــال، مــن حيــث 
احلكومــة  عــى  حكــرا  املامرســة، 
)املطلــب الثــاين(، وهــذا باملحصلــة 
ــة  ــارخ يف مقارن ــاوت ص ــه تف ــج عن نت
ذي  التريعــي  العمــل  حصيلــة 
االقــرتاح احلكومــي مــن حيــث األصل 
ــي  ــاج التريع ــة اإلنت ــة بحصيل مقارن
املقــرتح أصــا مــن الرملان)املطلــب 

الثالــث(.
املطلب األول:

حلــول احلكومــة حمــل الربملــان بموجب 
يض لتفو ا

    باالطــاع عــى أحــكام الدســتور 
ــص  ــه تن ــادة 60 من ــد امل ــاين نج املوريت
عــى أنــه »للحكومــة، بعــد موافقــة 
ــذ  ــل تنفي ــن أج ــة وم ــس اجلمهوري رئي
يف  الرملــان  تســتأذن  أن  برناجمهــا، 
إصــدار أمــر قانــوين )مرســوم( خــال 
اجــل مســمى يقــي باختــاذ إجــراءات 
مــن العــادة أن تكــون يف جمــال القانــون. 
مــن خــا هــذا النــص نجــد أن املــرع 
بأربعــة  التفويــض  قيــد  الدســتوري 

رشوط:
1-أن يكــون غــرض احلكومــة مــن 
إصــدار هــذه األوامــر القانونيــة)02( 

ــة  ــط السياس ــا: أي خمط ــذ برناجمه تنفي
العامــة للحكومــة الــذ يتــم عرضــه  
ــر األول عــى  ــدن الوزي كل ســنة مــن ل
أنظــار الرملــان خــال دورة أكتوبــر)12(.
2-موافقــة رئيــس اجلمهوريــة عــى 
األوامــر القانونيــة )مراســيم التفويض(

-حتديد مدة التفويض
غــر أننــا ناحــظ أن املــرع املوريتــاين 
حتديــد  مبدئيــا  اشــرتط  قــد  كان  إذا 
ــة  أجــل مســمى إلصــدار أوامــر قانوني
ــه مل  ــاين، فإن ــض الرمل ــب التفوي بموج
ــل  ــة، ب ــدة الزمني ــذه امل ــاق ه ــدد نط حي
تــرك للحكومــة صاحيــة حتديــد فــرتة 
ــد  ــدة ق ــذه امل ــي أن ه ــض؛ مايعن التفوي
تطــول وقــد تقــر حســب تقديــر 

ــة. احلكوم
ــة  ــر القانوني ــة األوام ــة إحال 4-إلزامي
ــان  ــل الرمل ــن قب ــا م ــة عليه للمصادق
الــذي حــدده  األجــل  انتهــاء  قبــل 

اإلذن. قانــون 
الرملــان  فــإن  أخــرى  ناحيــة  مــن 
بمجــرد منحــه للحكومــة حــق التريع 
ــون،  ــاالت القان ــن جم ــني م ــال مع يف جم
ــد  ــه مل يع ــة، فإن ــر قانوني ــطة أوام بواس
بإمكانــه تقديــم مقــرتح قانــون للتريع 
إذا  مــا  حــال  ويف  املجــال.  هــذا  يف 
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الحظــت احلكومــة أن الرملــان  تدخــل 
باالقــرتاح يف املجــال الــذي فــوض هلــا 
ــع  ــا أن تدف ــه يمكنه ــه فإن ــع في التري
ــى  ــا ع ــك تأسيس ــول، وذل ــدم القب بع
مقتضيــات أحــكام املــادة 62 )فقــرة 
ــة  ــه للحكوم ــى أن ــد ع ــي تؤك 3(  الت
ــات  ــات أو التعدي ــض املقرتح أن ترف
املقدمــة مــن لــدن لرملانيــني إذا كانــت 
تتعلــق بمجــال الســلطة التنظيميــة. كــام 
يمكــن أن ترفــض هــذه التعديــات أو 
ــا  ــايف تفويض ــت تن ــات إذا كان املقرتح

ــتور. ــن الدس ــادة 60 م ــى امل بمقت
تنتبــه  مل  إذا  ذلــك،  عــى  عــاوة     
ــدان  ــان يف املي ــل الرمل ــة لتدخ احلكوم
الــذي منحهــا إذن التريــع فيــه إال بعد 
صــدور القانــون، فإنــه يمكنهــا اللجــوء 
إىل مســطرة التجريــد التريعــي)22( )أو 
مــا يســمى إعــادة الرتتيــب التريعــي( 
التــي ســينتج عنهــا نــزع صفــة القانــون 
النــص  عــن  الضيــق(  )بمفهومــه 
ــلطة  ــن الس ــدر ع ــذي ص ــوين ال القان
التريعيــة، ومنحــه -تبعــا لذلــك-

الصفــة التنظيميــة.
وإذا كانــت احلكومــة تتمتــع هباتــني 
ــد التريعــي والدفــع  اآلليتــني )التجري
ــن  ــارس م ــد أي جت ــول( لص ــدم القب بع

طــرف الرملــان لاقــرتاح يف املجــال 
ــع  ــا إذن التري ــبق أن منحه ــذي س ال
ــل مل يدســرت املــرع  ــه يف املقاب ــه، فإن في
الدســتوري آليــات مماثلــة متكــن الرملان 
ــن أي  ــون( م ــه )القان ــة جمال ــن محاي م
تدخــل حمتمــل مــن قبــل التنظيــم الــذي 
تــرع بواســطته الســلطة التنفيذيــة، 
اختــاال واضحــا  يظهــر  مــا  وهــو 
يف حكامــة التــوازن يف االختصــاص 
 ، واحلكومــة  الرملــان  بــني  املجــايل 
ــائل  ــرة وس ــذه األخ ــك ه ــث متل بحي
ــني  ــا، يف ح ــا جماهل ــي هب ــتورية حتم دس
وغــر  مراقبــا  القانــون  جمــال  بقــي 

ــي. حمم
وفضــا عــن ذلــك التكتفــي الدســاتر 
التنظيــم  جمــال  بحاميــة  املوريتانيــة 
ــل  ــول حم ــق احلل ــة ح ــل احلكوم وختوي
الرملــان للتريــع يف جمالــه، بل تســحب 
منــه البســاط حتــى فيــام يتعلــق باملبــادرة 
التريعيــة، وباخلصــوص املبادرة بشــأن 
االقــرتاح يف املجــال املــايل؛ حيــث تظــل 
حكــرا عــى احلكومــة، رغم أهنــا تندرج 
التريعــي  االختصــاص  صلــب  يف 
ــات  ــت املقتضي ــف كرس ــان. فكي للرمل
ــادرة  ــة بمب ــراد احلكوم ــتورية  انف الدس

ــة؟ ــني املالي ــاريع قوان ــرح مش ط
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املطلب الثاين:
احتــكار احلكومــة املبــادرة باالقــراح يف 

املجــال املــايل
ــال  ــى املج ــة ع ــة احلكوم ــى هيمن تتج
ــن  ــي م ــرات، فه ــدة متظه ــايل يف ع امل
امليزانيــة  مــروع  بتحضــر  يقــوم 
الوزيــر  يتــوىل  حيــث  الســنوية، 
قائمــة  ضــوء  عــى  إعــداده  املاليــة 
النفقــات املقرتحــة مــن طــرف خمتلــف 
القطاعــات الوزاريــة وقائمــة الــواردات 
ــاع  ــة لقط ــح التابع ــا املصال ــي تعده الت
ــداد  ــة إع ــاء مرحل ــد انته ــة. وبع املالي
مــروع امليزانيــة يقــوم الوزيــر املكلــف 
باملاليــة بإحالتــه إىل جملــس الــوزراء 
للتــداول بشــأنه)32(، ويف حــال املصادقة 
عليــه تتــم إحالتــه إىل اجلمعيــة الوطنيــة 
يف أجــل أقصــاه يــوم االثنــني األول مــن 
ــأن  ــد ب شــهر نوفمــر)42(. وهــو مــا يفي
ــر  ــايل يقت ــال امل ــان يف املج دور الرمل
ــة  ــون املالي ــروع قان ــة م ــى مناقش ع
واملصادقــة عليــه، وقــد أشــارت إىل 
ذلــك الفقــرة األوىل مــن املــادة 68 مــن 
الدســتور املوريتــاين 1991بنصهــا عــى 
ــة  ــة الوطني ــادق اجلمعي ــيل: »تص ــا ي م

ــة«. ــون املالي ــروع قان ــى م ع
الرملــان  تصويــت  عــدم  حــال  ويف 

عــى قانــون املاليــة داخــل اآلجــال 
املحــددة فــإن ذلــك يفســح املجــال 
ــوم  ــرع بمرس ــأن ت ــة ب ــام احلكوم أم
يف جمــال القانــون املــايل، يف حــني أن 
احلكومــة قــد تتأخــر يف تقديــم املــروع 
ــددة يف  ــال املح ــن اآلج ــان ع إىل الرمل
املــادة 60 مــن الدســتور املوريتــاين، 
ــزاء  ــب ج ــص يرت ــاك أي ن ــس هن ولي
ــذا  ــدوث ه ــال ح ــة يف ح ــى احلكوم ع
اهليمنــة  عــن  فضــا  هــذا  التأخــر. 
املطلقــة للحكومــة عــى القوانــني املاليــة 
املعدلــة لقانــون املاليــة الســنوي، حيــث 
اليمكــن أن تغــر خــال الســنة أحــكام 
بقوانــني  إال  األصــيل  املاليــة  قانــون 
ــذا  ــرتاح ه ــأن اق ــادرة بش ــة، واملب معدل
ــة. ــدن احلكوم ــن ل ــرة م ــل حمتك التعدي
الفقــرة  تنــص  عــاوة عــى ذلــك، 
ــتور  ــن الدس ــادة 62 م ــن امل ــة م الثاني
مقرتحــات  تقبــل  ال  أنــه:«  عــى 
ــل  ــام حيتم ــني حين ــات الرملاني وتعدي
عليهــا  املصادقــة  عــن  يتمخــض  أن 
نقــص يف املــوارد العموميــة أو إحــداث 
ــا، إال إذا  ــة أو تضخمه ــات عمومي نفق
كانــت مصحوبــة بمقــرتح يتضمــن مــا 

يعادهلــا يف الــواردات أو املدخــر.«
     ومــن خــال مقتضيــات هــذه املــادة 



226

جمال القانون يف موريتانيا   بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاني

2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

أن  ناحــظ  أن  يمكــن  الدســتورية 
ــاين مل جيعــل  املــرع الدســتوري املوريت
إثــارة عــدم قابليــة اســتقبال مقرتحــات 
وتعديــات الرملانيــني التــي حيتمــل 
ــوارد  ــص يف م ــا إىل نق ــؤدي قبوهل أن ي
ــة  ــات عمومي ــداث نفق ــة أو إح عمومي
ــط،  ــة فق ــق احلكوم ــن ح ــا م أو زيادهت
للنظــام  مفتوحــا  البــاب  تــرك  بــل 
الداخــيل للرملــان لتحديــد مــن حيــق لــه 
إثــارة مســألة عــدم القابليــة لاســتقبال 
يف حالــة تقديــم مقرتحــات وتعديــات 
إحــداث  إىل  تــؤدي  أن  شــأهنا  مــن 
لذلــك  اآلنفــة.  املســائل  إحــدى 
ــادة 102  ــن امل ــرة 1 م ــت الفق أوضح
مــن النظــام الداخــيل للجمعيــة الوطنيــة  
ــتقبال يف  ــة لاس ــدم القابلي ــارة ع أن إث
ــكل مــن احلكومــة  ــة حــق ل هــذه احلال
وجلنــة املاليــة وكذلــك اللجنــة املتعهــدة 
بالدراســة املعمقــة وكل عضــو مــن 

ــس. ــاء املجل أعض
الدســتور  أن  ماحظــة  يمكــن  كــام 
املوريتــاين وكذلــك النظــام الداخــيل 
ــاب  ــا أصح ــة مل يلزم ــة الوطني للجمعي
حــق اإلثــارة بعــدم القابليــة لاســتقبال 
بتبيــني  الســالفة  احلــاالت  هــذه  يف 
ــم إىل  ــي دفعته ــباب الت ــح األس وتوضي

إثــارة عــدم قابليــة اســتقبال املقرتحــات 
والتعديــات التــي مــن شــأهنا إحــداث 
وهــذا  الســالفة،  املســائل  إحــدى 
ــض  ــه بع ــارت علي ــا س ــس م ــى عك ع

املقارنــة52. التريعــات 
وإذا خالــف الرملــان الرفــض الــذي 
مقرتحــات  حــول  احلكومــة  تثــره 
وتعديــات الرملانيــني التــي حيتمــل أن 
ــص يف  ــا إىل نق ــة عليه ــؤدي املصادق ت
ــات  ــداث نفق ــة أو إح ــوارد العمومي امل
ــود،  ــف موج ــادة تكلي ــة أو زي عمومي
ــذاك أن  ــة آن ــس اجلمهوري ــكان رئي بإم
ــى  ــتوري، وع ــس الدس ــأ إىل املجل يلج
األخــر أن يبــت يف األمــر يف ظــرف 

ثامنيــة )8( أيــام62.
ــول إن  ــن الق ــبق يمك ــا س ــارا مل واعتب
الدســتورية  العوامــل  هــذه  جممــل 
يف  االختــال  كرســت  والقانونيــة72 
ــة، وهــو مــا  حكامــة املامرســة التريعي
ــاج  ــه انحــدار يف مســتوى اإلنت نتــج عن
التريعــي ذي األصــل الرملــاين مقارنــة 
األصــل  ذات  االقرتاحيــة  باملشــاريع 
احلكومــي، وهــو مــا تؤكــده املعطيــات 
التــي ســيتم تقديمهــا يف النقطــة املوالية.

املطلب الثالث:
جتليــات انحســار املبــادرة الترشيعيــة 
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ذات املصــدر الربملــاين
رغــم أن املــرع الدســتوري املوريتــاين 
التريعيــة  املبــادرة  حــق  جعــل 
بالتســاوي بــني الرملــان واحلكومــة)82(، 
فجــوة  يــرز  العمــيل  الواقــع  أن  إال 
كبــرة بــني أعــداد املبــادرات التريعيــة 
واملبــادرات ذات األصــل  احلكوميــة 
الرملــاين. حيــث توضــح اإلحصائيــات 
عــى  حكوميــا  اســتحواذا  املتوفــرة 

ــادرات. ــذه املب ــة ه غالبي
املعطيــات  خــال  مــن  يتضــح 
ــا  ــا عليه ــي حصلن ــات الت واإلحصائي
ــة  ــة التريعي ــة الوالي ــة بحصيل واملتعلق
 )1991 دســتور  ظــل  )يف  اخلامســة 
  ،2018-2013 املوريتــاين  للرملــان 
القوانــني  مجيــع  أن  منهــا  يتضــح 
ــي يف  ــان ه ــا الرمل ــادق عليه ــي ص الت
األصــل مشــاريع مقدمــة مــن قبــل 
احلكومــة. فحســب املعطيــات املتوفــرة 
القانونيــة  النصــوص  جممــوع  فــإن 
ــال  ــان خ ــا الرمل ــادق عليه ــي ص الت
واليتــه التريعيــة املاضيــة )أي الواليــة 
اخلامســة( هــو 204 مــن القوانــني)92(. 
ومــن خــال تفحــص هــذه القوانــني ال 
ــرتح  ــه مق ــص أصل ــا أي ن ــد فيه يوج

برملــاين . 

مــن ناحيــة أخــرى، وباإلضافــة إىل 
ضعــف املبــادرة باقــرتاح القوانــني مــن 
ــدت  ــو وج ــى ل ــني، فحت ــدن الرملاني ل
ــم  ــدم بتحك ــا تصط ــا فإهن ــم تقديمه وت
ــان،  ــامل الرمل ــدول أع ــة يف ج احلكوم
وذلــك ألن النــص الدســتوري والنظــام 
ــان  ــة يكرس ــة الوطني ــيل للجمعي الداخ
ــب  ــة يف ترتي ــاريع احلكوم ــة مش أولوي
ــب  ــو مايرتت ــامل)03(، وه ــدول األع ج
مقرتحــات  دراســة  تأخــر  عنــه 
القوانــني يف حــال مــا إذا متــت برجمتهــا. 
وحتــى إذا متــت برجمتهــا ودراســتها 
فإهنــا تصطــدم بعقبــة أخــرى، أال وهــي 

ــا.  ــة عليه املصادق

خالصة
ــة  ــة الرملاني ــول إن املؤسس ــة الق خاص
تبنــت  التــي  الــدول  أغلــب  يف 
ومــن  الرملانيــة،  العقلنــة  ميكانيــزم 
ــت  ــت يف الوق ــا، أصبح ــا موريتاني بينه
ــو  ــا ماه ــدة منه ــل عدي ــن، لعوام الراه
ــيل  ــو ذايت أو داخ ــا ه ــا م ــوين ومنه قان
جمــرد فضــاء للتســجيل واملصادقــة، بدل 
ــارس  ــة مت ــة تريعي ــون مؤسس أن تك
ــن  ــة س ــة بعملي ــلط املتعلق ــف الس خمتل
القانــون، وهــو مــا ترتــب عنــه اختــال 
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ــع يف  ــة التري ــة ممارس ــيل يف حكام ج
ــون. ــال القان جم

هــذا االســتنتاج تــم التوصــل إليــه بعــد 
القيــام بدراســة متأنيــة للمقتضيــات 
إلجــراءات  الضابطــة  الدســتورية 
عمليــة ســن القوانــني مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى اعتــامد تقييــم عــام لــألداء 
الرملــاين يف ممارســة العمــل التريعــي، 
حيــث أظهــرت نتائــج هــذه املعطيــات 
النقــول  حتــى  الضعــف-  حالــة 
اهلامشــية- التــي ظــل يعيشــها الرملــان 
املوريتــاين ) ومــا زال يعيشــها( عــر 
ممارســة  يف  املتعاقبــة  جتاربــه  امتــداد 
ذلــك  يف  ســواء  التريعيــة  وظيفتــه 
ــة  ــا الثنائي ــادت فيه ــي س ــرتات الت الف
ــا  ــح فيه ــي أصب ــك الت ــية أو تل املجلس
الرملــان مكــون مــن غرفــة واحــدة كــام 
هــو احلــال يف ظــل الوضــع الدســتوري 

احلايل. 
مقرحات

ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــني األس ــن ب -م
جعلــت الــدور االقرتاحــي للرملــان يف 
ــف  ــا ضعي ــرب وموريتاني ــن املغ كل م
جــدا مقارنــة بــدور احلكومــة، هــو عدم 
توفــر عنــارص الكفــاءة واألهليــة يف 
غالبيــة أعضــاء الرملــان، ممــا ســاهم يف 

ضعــف األداء الرملــاين، لذلــك نقــرتح 
وجتربــة  علميــة  مؤهــات  اشــرتاط 
للعضويــة يف  معينــة  يف كل مرتشــح 
ــل وكل املجالــس  ــة ) ب ــة الوطني اجلمعي
ــم التغلــب بذلــك  ــى يت ــة(، حت التمثيلي
االقرتاحــي  الــدور  هشاشــة  عــى 

للمؤسســة الرملانيــة؛
-رضورة تواصــل أعضــاء الرملــان مــع 
واقعهــم املجتمعــي ومعايشــته ومواكبته 
ــى  ــم ع ــا هل ــك دافع ــون ذل ــى يك حت
ــر  ــا األث ــون هل ــات يك ــم مقرتح تقدي
ــة  اإلجيــايب عــى واقــع املجتمــع، فغالبي
املنتخبــني تنقطــع صلتهــم بالســاكنة 
تأمــني  بمجــرد  انتخبتهــم  التــي 

حصوهلــم عــى املقعــد االنتخــايب؛
التريعيــة  املؤسســة  توفــر  -أن 
ــات  ــة واآللي ــائل الفني ــا الوس ألعضائه
ــب  ــى لع ــم ع ــا أن تعينه ــي بإمكاهن الت
دور أكــر يف ممارســة حقهــم يف اقــرتاح 
القوانــني، عــّل ذلــك أن يســاهم يف 
ــة  ــص واملعرف ــاب التخص ــض غي تعوي
ــني،  ــن الرملاني ــر م ــدى كث ــة ل القانوني
وهــو مــا سيســاعدهم عــى معرفــة 
منظمــة  مقرتحــات  صياغــة  طريقــة 
ــم  ــة للتقدي ــا قابل ــي جيعله ــكل فن بش

والدراســة. واملناقشــة 
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املراجع واهلوامش:
ــد  ــليامن حمم ــع: س ــر، يراج ــل أكث 1-للتفصي
الطــاموي، الســلطات الثــاث يف الدســاتر 
الســيايس  الفكــر  ويف  املعــارصة  العربيــة 
العريب-القاهــرة،  الفكــر  دار  اإلســامي، 

ص92.  ،2012 الســابعة،  الطبعــة 
يكــن  مل  و1961   1959 دســتوري  2-يف 

الرملــان املوريتــاين يتألــف إال مــن غرفــة 
واحــدة تســمى »اجلمعيــة الوطنيــة تطبيقــا ملــا 
تنــص عليــه املــادة 17 مــن األول، واملــادة 26 

ــاين. ــن الث م
ــف  ــى خمتل ــل ع ــاع بالتفصي ــن اإلط 3-يمك

املــادة 26  املحــددة يف  املوضوعــات  تلــك 
مــن دســتور 1959 والتــي بلغــت حــوايل 12 
جمــاال، خيتــص الرملــان فقــط بالتريــع فيهــا.
ــية  ــات السياس ــو، املؤسس ــود أرن ــان اكل 4-ج

ــادي،  ــادر املي ــد الق ــب عب ــة، تعري املوريتاني
ــة  مركــز التوثيــق والبحــوث باملدرســة الوطني

لــإلدارة، انواكشــوط 1982،، ص 46.
األمــر  بموجــب  الدســتور  هــذا  5-صــدر 

 20 بتاريــخ   ،91-022 رقــم  القانــوين 
ــة  ــتور اجلمهوري ــن دس ــو 1991، املتضم يولي
الرســمية  اجلريــدة  املوريتانيــة،  اإلســامية 
املوريتانيــة، عــدد 763، بتاريــخ 30 يوليــو 

.1 9 9 1
ــف  ــن وظائ ــة م ــو وظيف ــم ه ــال التنظي  6-جم

 32 املــادة  وتنــص  التنفيذيــة،  الســلطة 
مــن الدســتور عــى أنــه:« يصــدر رئيــس 

اجلمهوريــة القوانــني يف األجــل املحــدد يف 
ــع  ــو يتمت ــتور، وه ــذا الدس ــن ه ــادة 70 م امل
يفــوض  أن  ويمكنــه  التنظيميــة  بالســلطة 

األول«. للوزيــر  أوكلهــا  جزأهــا 
ــد  ــيدي حمم ــوص: س ــع هبــذا اخلص 7-يراج

ــة يف دول  ــة التريعي ــيد أب، الوظيف ــد س ول
ــة  ــة املغربي ــورات املجل ــريب، منش ــرب الع املغ
األوىل  الطبعــة  والتنميــة،  املحليــة  لــإلدارة 

.64 ص   )25 )عــدد   ،2001
8-املادة 09 من الدستور .

9-املادة 13 من دستور 1991.

10-املادة 20 من دستور 1991.

11-املادة 78 من الدستور.

12-هــذه هــي الصياغــة احلاليــة للفقــرة األوىل 

ــا  ــد تعديله ــتور بع ــن الدس ــادة 98 م ــن امل م
ــي  ــتورية 2017 الت ــة الدس ــب املراجع بموج
ترتــب عنهــا إحــداث املجالــس اجلهويــة. قبل 
هــذا التعديــل كان نــص الفقــرة عــى الشــكل 

ــايل:  الت
»املجموعــات اإلقليميــة للجمهوريــة هــي 
البلديــات. تنشــأ كل جمموعــة إقليميــة أخــرى 

ــون«. بقان
اعتمدهــا  التــي  هــي  التســمية  13-هــذه 

الدســتور املوريتــاين 1991 هلــذا الصنــف 
مــن القوانــني. أمــا يف املغــرب فيطلــق عليهــا 
ــق عليهــا  ــة ويف تونــس يطل ــني التنظيمي القوان
ــا  ــق عليه ــني يطل ــية، يف ح ــني األساس القوان
لذلــك  العضويــة.  القوانــني  اجلزائــر  يف 
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ــف  ــذا الصن ــمية ه ــتخدام تس ــم اس ــواء ت فس
ــل  ــام فع ــة )ك ــني النظامي ــني بالقوان ــن القوان م
املــرع املوريتــاين( أو بالقوانــني التنظيميــة 
ــود  ــى املقص ــة فاملعن ــية أو العضوي أو األساس
واحــد، أي تلــك القوانــني التــي تصــدر بنــاء 
ــز  ــتوري وتتمي ــص الدس ــن الن ــة م ــى إحال ع
ــع  ــة ال تتب ــراءات خاص ــا بإج ــطرة إقراره مس

ــة.  ــني العادي ــرار القوان يف إق
ــم ينصــا  14-أمــا دســتوري 1959 و1961 فل

عــى وجــود هــذا الصنــف مــن القوانــني 
ــلطة  ــن الس ــدر ع ــي تص ــني الت ــن القوان ضم

التريعيــة.
ــن  ــد م ــدور العدي ــظ ص ــه ياح ــر أن 15-غ

هــذا الصنــف مــن القوانــني يف موريتانيــا 
قبــل  مــن  يف  إليــه  إحالــة  وجــود  دون 
ــة  ــة املتعلق ــني النظامي ــل القوان ــتور )مث الدس
ــاء  ــوج النس ــجيع ول ــات، تش ــة االنتخاب بلجن
االنتخابيــة،  والوظائــف  للمأموريــات 
األحــزاب السياســية وكــذا القانــون النظامــي 
ــذه  ــاع ه ــم إخض ــام ت ــة..( وإن ــق باجله املتعل
ــدار  ــة يف إص ــطرة املتبع ــس املس ــني لنف القوان
بموجــب  الصــادرة  النظاميــة  القوانــني 
اإلحالــة عليهــا يف الوثيقــة الدســتورية، وهــو 
ــة  ــدى وجاه ــق بم ــكاال يتعل ــرح إش ــا يط م
إضفــاء صفــة » قانــون نظامــي« بمجــرد اتبــاع 
ــه  ــة؟ أم أن ــني النظامي ــدار القوان ــطرة إص مس
يتعــني احــرتام منطــوق فقــرات املــادة 67 
مــن دســتور 1991 التــي تقــي بــأن اإلحالــة 

ــة  ــب الوثيق ــني يف صل ــذه القوان ــل ه ــى مث ع
ــة  ــا صف ــي عليه ــذي يضف ــو ال ــتورية ه الدس

»القوانــني النظاميــة«.
16-كان نــص هــذه الفقــرة قبــل التعديــل 

الدســتوري 2017، الــذي ترتــب عنــه إلغــاء 
غرفــة جملــس الشــيوخ، كاآليت: »ال يقــدم 
ــت  ــة وتصوي ــرتاح إىل مداول ــروع او االق امل
أول غرفــة أحيــل إليهــا إال بعــد انقضــاء 

ــه«. ــد إيداع ــا بع ــر (15) يوم ــة ع مخس
أمــا الفقرتــان الثالثــة والرابعــة مــن هــذه 
املــادة فقــد تــم إلغاؤمهــا، واللتــان كان نصهــام 
ــراءات  ــة اإلج ــذه احلال ــق يف ه ــيل:« تطب ــا ي م
غيــاب  يف  أنــه  إال   66 املــادة  يف  املحــددة 
ــة  ــادق اجلمعي ــني، ال تص ــني الغرفت ــاق ب االتف
الوطنيــة عــى النــص يف قــراءة أخــرة إال 

باألغلبيــة املطلقــة ألعضائهــا.
يصــادق عــى القوانــني النظاميــة املتعلقــة 
الغرفتــني  طــرف  مــن  الشــيوخ  بمجلــس 

الصيغــة«.  نفــس  حســب 
كــام تــم إلغــاء املــادة 66 التــي أحالــت الفقــرة 
ــي كان  ــا، والت ــى أحكامه ــة، ع ــة اآلنف الثالث
مقتضياهتــا تنظــم طــرق املداولــة بــني جملــي 
الرملــان بشــأن مــروع او مقــرتح قانــون 
نظامــي، وذلــك نظــرا إللغــاء جملــس الشــيوخ 

ــتوري 2017. ــل الدس ــب التعدي بموج
وكانــت املــادة 66، قبــل إلغائهــا، تنــص عــى 
ــروع أو  ــان يف كل م ــر الغرفت ــيل: » تنظ ــا ي م
اقــرتاح قانــون بغيــة املصادقــة عــى نــص 
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ــن  ــام تعل ــاف، وحين ــة خ ــق، ويف حال مطاب
احلكومــة االســتعجال، فــإن املــروع يمكــن 
أن حيــال بعــد قــراءة واحــدة مــن طــرف كلتــا 
ــرتاح  ــة باق ــرتكة مكلف ــة مش ــني، إىل جلن الغرفت
نــص متعلــق باألحــكام موضــع املداولــة، 
بالطريقــة  النــص  هــذا  حيــال  أن  ويمكــن 

ــه. ــة علي ــني للمصادق ــها إىل الغرفت نفس
ــل، إذا مل  ــل أي تعدي ــة ال يقب ــذه احلال     ويف ه
ــص  ــرتاح ن ــرتكة إىل اق ــة املش ــل اللجن تتوص
مشــرتك أو إذا مل تصــادق الغرفتــان عليــه، 
ــن  ــدة م ــراءة جدي ــد ق ــذاك، بع ــة آن للحكوم
ــة  ــن اجلمعي ــب م ــه تتطل ــني، ان ــرف الغرفت ط

ــر«. ــا يف األم ــت هنائي ــة الب الوطني
ــي  ــتور الفرن ــن الدس ــادة 46 م ــص امل 17-تن

1958، املعــدل، عــى مــا يــيل :«القوانــني 
القوانــني  صفــة  الدســتور  يعطيهــا  التــي 
ــا  ــا وتعديله ــت عليه ــم التصوي ــة يت التنظيمي
ــرتح  ــروع أو املق ــة: امل ــروط اآلتي ــق ال وف
ال يمكــن قراءتــه أوليــا، أو التــداول فيــه 
ــني إال  ــرف اجلمعيت ــن ط ــه م ــة علي واملصادق
ــا يف  ــوص عليه ــال النص ــاء اآلج ــد انقض بع
ــاء  ــادة 42 )أي انقض ــن امل ــة م ــرة الثاني الفق
ــس  ــدى املجل ــه ل ــى إيداع ــابيع ع ــدة 6 أس م
األول، و4 أســابيع بعــد إحالتــه عــى املجلــس 

ــاين(. الث
ــات  ــب مقتضي ــتعجال حس ــة االس     ويف حال
ــون  ــرتح القان ــروع أو مق ــإن م ــادة 45، ف امل
ــة  ــة يف اجلمعي ــع للمداول ــي، ال خيض التنظيم

ــة  ــرور مخس ــد م ــا إال بع ــال عليه األوىل املح
ــه...« ــى إيداع ــا ع ــر يوم ع

ــريب  ــتور املغ ــن الدس ــل 85 م ــر الفص 18-انظ

لســنة2011.
19-الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 67 مــن الدســتور 

ــنة 1991. املوريتاين لس
20-وهنــا نشــر إىل أن األوامــر القانونيــة ظلــت 

هــي الشــكل الــذي تــرع بواســطتها اللجــان 
العســكرية املتعاقبــة عــى احلكــم يف موريتانيــا 
منــذ انقــاب 10 يوليــو 1978 إىل إقــرار 
ــس  ــب رئي ــو 1991 وتنصي ــتور 20 يولي دس

اجلمهوريــة يف 1992/04/18. 
ولــذا نجــد العديــد مــن التريعــات الوطنيــة 
ــي مــازال العمــل ســاريا هبــا حتــى اآلن،  ،الت
صــدرت بموجــب أوامــر قانونيــة خــال 
تلــك الفــرتة، مثــل القانــون اجلنائــي الصــادر 
1983 وقانــون االلتزامــات والعقــود الصــادر 

 .1989
ــاين  ــتور املوريت ــن الدس ــادة 73 م ــر امل 21-انظ

لســنة 1991، والفصــل 65 مــن الدســتور 
ــنة 2011. ــريب لس املغ

لســنة  املوريتــاين  الدســتور  نظــم  22-وقــد 

ــي يف  ــد التريع ــة التجري ــدل، آلي 1991، املع
املــادة 59 منــه، والتــي نصــت عــى أنــه يمكــن 
ــوص  ــى النص ــا ع ــوم تعدي ــل مرس أن يدخ
اختــذت يف  التــي  التريعيــة  الصبغــة  ذات 
ــع  ــص بالتري ــذي ختت ــي ال ــال التنظيم املج
القيــام  فيــه. غــر أن احلكومــة اليمكنهــا 
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ــن  ــد أن يعل ــوص إال بع ــك النص ــل تل بتعدي
ــتورية(  ــة الدس ــتوري )املحكم ــس الدس املجل
ــا  ــا طبق ــا تنظيمي ــي طابع ــوص تكت أن النص
ملقتضيــات مــن 59 مــن الدســتور املوريتــاين.
خمتلــف  حــول  أكثــر  للفصيــل  23-انظــر 

ــنوية  ــة الس ــداد امليزاني ــر وإع ــل حتض مراح
املرســوم رقــم 2011-086  يف موريتانيــا: 
ــة واإلدارات  ــر املالي ــات وزي ــدد لصاحي املح
املركزيــة التابعــة لقطاعــه الصــادر بتاريــخ 30 
ــة،  ــمية املوريتاني ــدة الرس ــو 2011، اجلري ماي

عــدد 1244، بتاريــخ 30 يوليــو 2011.
24-الفقــرة األوىل مــن املــادة 68 مــن الدســتور 

املوريتــاين 1991، املعــدل.
ــنة  ــريب لس ــتور املغ ــى الدس ــاع ع 25-باالط
يمنــح   2 منــه   77 الفصــل  نجــد   2011
مقرتحــات  رفــض  حــق  فقــط  احلكومــة 
ــؤدي  ــا ي ــني إذا كان قبوهل ــات الرملاني وتعدي
ــوارد  ــض امل ــة إىل ختفي ــون املالي ــبة لقان بالنس
ــي,  ــف عموم ــداث تكلي ــة, أو إىل إح العمومي
أو الزيــادة يف تكليــف موجــود. غــر انــه ألــزم 
ــا  ــي دفعته ــباب الت ــح األس ــة بتوضي احلكوم
إىل رفــض تلــك املقرتحــات والتعديــات. 
النــواب  ملجلــي  الداخــيل  النظــام  أمــا 
واملستشــارين فقــد أكــد مــا نصــت عليــه 
مقتضيــات الفصــل 77, ومل يــر إىل إمكانية أن 
ترفــض املقرتحــات والتعديــات اآلنفــة مــن 
طــرف جلنــة املاليــة أو اللجنــة املختصــة أو أي 

ــس. ــاء املجل ــن أعض ــو م عض

26-انظــر الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 62 مــن 
الدســتور.

ــة   ــة اللصيق ــل الذاتي ــن العوام ــا ع 27-فض
ــهم . ــني أنفس بالرملاني

املغــريب  الدســتور  مــن   78 28-الفصــل 
ــاين  ــتور املوريت ــن الدس ــادة 61 م 2011 وامل

املعــدل.  1991
ــة  ــة التريعي ــى احلصيل ــول ع ــم احلص 29-ت
لواليــة الرملــان املوريتــاين اخلامســة )2013-
ــة.  ــة الوطني ــق اجلمعي ــن إدارة وثائ 2018( م

)وثائــق غــر منشــورة(.
30-املــادة 69 مــن دســتور 1991، املعــدل، 

ــة  ــيل للجمعي ــام الداخ ــن النظ ــادة 91 م وامل
ــة. الوطني

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Field of law in Mauritania : between the constitutional text

 and the absence of the parliament proposition.

Résumé de l’étude 

 

The Mauritanian legislative structure has 

been fluctuating between Bicameralism and 

Unicameralism since the first constitution 

the country ever experienced. When 

checking back the two constitutions the 

country experienced in 1959 and 1961, it 

can be noticed that both were unicameral 

(National Assembly). Whereas the 1991 

constitution, (the authentic version) was 

a bicameral one before it was remodeled 

to its original form, unicameral, due to 

the third constitutional review in 2017, 

after it had shaped the parliamentary life 

for more than 25 years. This was due to 

several factors that had been supported by 

the very tense political context at the time. 

Whatever the form of the parliament takes, 

the creation and adoption of the legislation 

will remain its traditional function. 

    In this context, this study aims to shed light 

in the main mechanisms of the parliament 

reasonability that has been adopted from 

the French constitution in 1958, when the 

main aspects of the mechanism lie in the 

identification of the law filed- that is the 

attribution of the parliament. Additionally, 

the constitutionalization of the dispositions 

makes the government a major participant 

in the practice of the legislation in the 

law filed via the group of mechanisms 

that are fixed by the constitution text. 

This study resumes that the propositional role 

in the field of legislation of the parliament 

institution in Mauritania ( as in most of the 

countries that have adopted the mechanism 

of the parliament reasonability ) has been 

recessing and degrading due to various 

legal, personal and internal factors to an 

extent where it can be said that the National 

Assembly has become just a space to the 

registration and approbation of the suggested 

laws projects instead of being a legislative 

institution that practices the different 

powers related to law creation process. 

 

Key words : law, parliament, Mauritanian 

government.
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التأثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة
 وانعكاسها على جودة احلياة مبدينة ام قصر للمدة 2021

م.د. عيل مصطفى مهوس الصبيح

وزارة الرتبية - املديرية العامة لرتبية محافظة البرصة

الكلامت املفتاحية العربية:
الصلبــة. املنزليــة  النفايــات   –1
للنفايــات  البيئيــة  التاثــرات   –2
احليــاة – جــودة  الصلبــة 3  املنزليــة 

ملخص اللغة العربية:
للنفايــات املنزليــة الصلبة تأثــرات بيئية 
متعــددة ،يتوقــف قــوة تلــك التاثــرات 
حســب طــرق التعامــل معهــا مــن 
قبــل دوائــر البلديــة والثقافــة الســكانية 
الســائدة ، جــاء البحــث لتوضيــح آليــة 
ــة  التعامــل مــع تلــك النفايــات يف مدين
ــباب  ــا واس ــز يف رفعه ــر والعج ام ق
ــم ركــز عــى التاثــرات  ذلــك العجز،ث
البيئيــة الناجتــة عــن مشــكلة تراكــم 
ــة  ــة واملتمثل ــات يف املدين وانتشــار النفاي

ــرات  ــة واحل ــح الكرهي ــار الروائ بانتش
الســائبة  واحليوانــات  والقــوارض 
عــى  وتاثرهــا  البــري  والتلــوث 
احلالــة النفســية واملزاجيــة للســكان،  
ثــم  تقييــم جلــودة احليــاة البيئيــة يف 
مدينــة ام قــر، ومــدى رغبــة الســكان 
ــة ،اخــرا  وتفضيلهــم  للعيــش يف املدين
اقــرتح بعــض التوصيــات للتعامــل مــع 
ــرات  ــن التاث ــد م ــات واحل ــك النفاي تل

ــا. ــة هل البيئي
املقدمة:

العــامل مــن  املــدن يف  تعــاين اغلــب 
التاثــرات البيئيــة للنفايــات الصلبــة 
ويتوقــف درجــة التاثــر حســب طريقــة 
ــة  ــات وكيفي ــك النفاي ــع تل ــل م التعام
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ــرق  ــت الط ــام كان ــا وكل ــص منه التخل
ــام  ــف كل ــدي ضعي ــدور البل ــة وال بدائي
ازدادت تلــك التاثــرات التــي هتــدد 
ــة  ــة ، ومدين ــا يف املدين ــاة وجودهت احلي
ام قــر احــد تلــك املــدن التــي تعــاين 
الناجتــة عــن  البيئــة  التاثــرات  مــن 
املنزليــة  النفايــات  وانتشــار  تراكــم 

الصلبــة يف احيائهــا
مشكلة البحث

ــن  ــاين م ــر تع ــة ام ق ــل ان مدين 1-ه
املنزليــة  النفايــات  وانتشــار  تراكــم 

الصلبــة يف احيائهــا الســكنية.
ــم  ــة لرتاك ــرات بيئ ــاك تاث ــل هن 2- ه
ــة ام  ــة يف مدين ــة الصلب ــات املنزلي النفاي

ــر ق
3-هــل يوجــد ضعــف يف عمــل بلديــة 
ــم  ــببا يف تراك ــر وكان س ــة ام ق مدين

ــة  ــة الصلب ــات املنزلي ــار النفاي وانتش
احليــاة  جــودة  ســوء  ان  –هــل   4
انعكاســا  تعــد  قــر  ام  مدينــة  يف 

البيئيــة  للتاثــرات 
5 – هــل ان الســكن يف مدينــة ام قــر 
ــدى  ــوح ل ــتوى الطم ــن مس ــع ضم يق

ــكاهنا س
فرضية البحث يفرتض البحث ان:-

ــم  ــن تفاق ــر م ــة ام ق ــاين مدين 1-تع

املنزليــة  النفايــات  وانتشــار  تراكــم 
الصلبــة 

ــة  ــات املنزلي ــم النفاي ــبب تراك 2     -س
ــة ام  ــة يف مدين ــكات بيئي ــة مش الصلب

ــر ق
ــدي  ــدور البل ــف ال ــبب ضع 3-    تس
يف انتشــار النفايــات املنزليــة الصلبــة يف 

ــر ــة ام ق ــاء مدين احي
ــة يف  ــرات البيئي ــن التاث ــب ع 4   –ترت
ــاة  ــودة احلي ــوء يف ج ــر س ــة ام ق مدين

ــا ــني احيائه ب
ــن  ــر ضم ــة ام ق ــكن يف مدين 5 –الس

ــوح ــتوى الطم مس
احلــدود املكانيــة والزمانية/تقــع مدينــة 
ام قــر عــى خــط عــرض 30 درجــة 
شــامال وخــط طــول 47 رشقــا يف اجلــزء 
ــرة  ــة الب ــن حمافظ ــريب م ــويب الغ اجلن
ــي  ــويب الرق ــم اجلن ــل القس ــي حتت وه
املدينــة  ، كــام تشــكل  العــراق  مــن 
ــن  ــبة %2.5 م ــم وبنس ــاحة 287 ك مس
مســاحة قضــاء الزبــر البالغــة 11618 
ــن  ــاحة %1.5 م ــكل مس ــام تش ــم .ك ك
مســاحة املحافظــة البالغــة 19070كــم 
حيــد  اجلغرافيــة  الناحيــة  مــن  .امــا 
مدينــة ام قــر منطقــة املــزارع مــن 
الشــامل،ومن الــرق قضــاء الفاو،مــن 
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ــفوان  ــة س ــا ناحي ــرب حتده ــة الغ ناحي
ــزء  ــكل ج ــة تش ــدود اجلنوبي ــا احل ،ام
مــن احلــدود الدوليــة بــني العــراق 

والكويــت .خريطــة)1 (
  احلــدود الزمانيــة شــملت الدراســة 

املــدة الزمنيــة2021
البحــث  شــمل  الدراســة/  عينــة 
 50 عددهــا  بلــغ  اســتبيان  اســتامرة 
اســتامرة قصديــة لــكل حــي يف املدينــة، 

) ملحــق)1 
خريطة)1 ( موقع مدينة ام قر من حمافظة البرة

ــرة  ــة الب ــاحة،خريطة حمافظ ــة للمس ــاة العام ــة ،اهلي ــوارد املائي ــدر/ وزارة امل املص
ــداد،2021 ــاة بغ ــة اهلي ــم1 :500000 مطبع ــاس الرس االدارية،مقي
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اوال – مفاهيــم ومصطلحــات عامــة 
ــا  ــة وانواعه ــة واملنزلي ــات الصلب للنفاي

ــة ــة والصحي ــا البيئي وتأثراهت
ختتلــف خمرجــات النفايــات الصلبــة 
الكميــة  حيــث  مــن  الــدول  بــني 
كــام  نوعيتهــا  مــن حيــث  وكذلــك 
ــا  ــق عليه ــام يطل ــظ بين ــف يف اللف ختتل
 Trash ــة ــات املتحــدة االمريكي يف الوالي
garbage& ،يطلــق عليهــا يف بريطانيــا 

العربيــة  اللغــة  يف  )1(امــا   Rubbish
معناهــا كناســة الــدار والطرق)2(،يمكن 
ــواد  ــا امل ــة باهن ــات الصلب ــف النفي تعري
عــن  وتنتــج  هبــا  مرغــوب  الغــر 
ــة  ــكنية والتجاري ــاطات الس ــة النش كاف
ذات  وهــي  والزراعيــة  والصناعيــة 
هــي  او  ومتنوعــة  خمتلفــة  تراكيــب 
مــواد صلبــة او شــبه صلبــة ناجتــة عــن 
ــة  ــواد فائض ــي م ــة،او ه ــطة خمتلف انش
عــن حاجــة االنســان ويرغــب مالكهــا 

يف التخلــص منهــا.)3 (
ــد  ــة يقص ــة الصلب ــات املنزلي ــا النفاي ام
عــن  الناجتــة  املخلفــات  باهنــا  هبــا 
الوحــدات الســكنية يف خمتلــف االحيــاء 
واملحــات وتشــمل بقايــا الطعــام، 
ــواد  ــاج وامل ــورق والزج ــادن وال واملع

االطفــال  وخملفــات  الباســتيكية 
) املختلفــة وغرهــا.)4 

مــن  جمموعــة  الصلبــة  للنفايــات 
ــدن)5 (  ــكان امل ــى س ــة ع ــرات البيئي تاث

1 – تشويه املنظر)التلوث البري(
2 – الرائحة الكرهية

3 – التاثــر عــى النظــام احليــوي يف 
املــدن وذمل عــر اســتجاب القــوارض 

ــرات واحل
4 – تلويــث الرتبــة مــن خــال عصــارة 
النفايــات الصلبــة )املحتــوى الرطــويب (
تلــك  مــن  املنبعثــة  الغــازات   –  5
ــاين  ــان وث ــاز امليث ــمل غ ــات وتش النفاي
اوكســيد الكربــون وهــي مــن الغــازات 
رفــع  يف  دور  تلعــب  التــي  الدفيئــة 

حــرارة االرض عــى املــدى البعيــد
6 – بعض االوبئة واالمراض

او  ســواء)اجلوفية  امليــاه  تلــوث   –  7
لســطحية( ا

ثانيــا – كميــة النفايــات املنزليــة الصلبــة 
ــكنية يف  ــدات الس ــن الوح ــة م املطروح

مدينــة ام قر
ــي  ــد نواح ــر اح ــة ام ق ــكل مدين تش
ــن 10  ــون م ــث تتك ــر ،حي ــاء الزب قض
احيــاء ســكنية،خريطة)2 ( والتــي يبلــغ 
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عدد ســكاهنا 37854نســمة جــدول)1 
( ،شــغل حــي الزهراء-الصناعــة  املرتبة 
ــمة  ــع8000 نس ــكان بواق ــدد الس يف ع
وبنســبة%21.1 مــن جممــوع ســكان 
ــاين بعــدد الســكان  ــة  ، املركــز الث املدين
بواقــع7700  الثانيــة  املوانــئ  حلــي 

نســمة وبنســبة%20.3،املرتبة الثالثــة 
نســمة  االوىل7350  املوانــئ  حــي 
حــي  جــاء  ،فيــام  وبنســبة19.4% 
بـــ )1000(  اهلنديــة الشــاملية اخــرا 
ســكان  جممــوع  مــن  وبنســبة2.6% 

ــكل)1 ( ــة ،ش املدين

                جدول)1(عدد سكان مدينة ام قرللمدة2021
% لكل حي من سكان املدينةعدد سكان الحياسم الحي

11203القاعدة

18164.8دور املرشوع

36049.5حي الجاهزة -دور الخمسني

24006.4حي املعلمني

770020.3حي املوانئ الثانية

735019.4حي املوانئ االوىل

800021.1حي الزهراء- الصناعة

10002.6حي دور الهندية الشاملية

24646.5دور الشعبي

24006.4حي دور الهندية الجنوبية

--------------------37854املجموع

ــدن،2021  ــم امل ــعبة تنظي ــة ام قر،ش ــرة بلدي ــة البرة،دائ ــة بلدي املصدر/مديري
ــورة ــر منش ــات غ ،بيان



242

التأثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة    وانعكاسها على جودة احلياة مبدينة ام قصر للمدة 2021

2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

شكل)1 ( النسبة املئوية لعدد سكان مدينة ام قر للمدة 2021

املصــدر/ دائــرة بلديــة ام قــر، خريطــة التصميم األســاس ملدينــة ام قــر، بمقياس 
رسم1: 20000، 2021 .

خريطة)2( االحياء السكنية يف مدينة ام قرللمدة2021

املصدر/باعتامد عى اجلدول)1 (
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ــح  ان  ــدول)2 ( يتض ــال اجل ــن خ م
ــة  ــات املنزلي ــد النفاي ــام لتول ــدل الع مع
الصلبــة  ملدينــة ام قــر بلــغ43267.5 
كغم/يــوم، امــا عــى مســتوى االحيــاء 
احتــل حــي الزهــراء -الصناعــة باملرتبة 
10000كغــم/ بلــغ  بمعــدل  االوىل 

يوم،امــا حــي املوانــئ الثانيــة جــاء ثانيــا 
كغم/يوم(،املرتبــة  بمعــدل)9625 
االوىل  املوانــئ  حلــي  كانــت  الثالثــة 
كغم/يوم(،امــا  بمعــدل)9187.5 
اهلنديــة  دور  حلــي  االخــرة  املرتبــة 

الشــاملية)1250كغم/يوم(.

جدول)2 ( املعدل اليومي للنفايات املنزلية الصلبة الحياء مدينة ام قر للمدة2021
معدل تولد النفايات املنزلية (كغم/يوم)(*)عدد سكان الحياسم الحي

11201400القاعدة

18162270دور املرشوع

36044505حي الجاهزة - دور الخمسني

24003000حي املعلمني

77009625حي املوانئ الثانية

73509187.5حي املوانئ االوىل

800010000حي الزهراء- الصناعة

10001250حي دور الهندية الشاملية

24643080دور الشعبي

24003000حي دور الهندية الجنوبية

3785443267.5املجموع

ــة  ــات املنزلي ــة النفاي ــار لكمي ــود معي ــدم وج ــداين/ )*(لع ــح املي ــدر/ املس املص
املطروحــة مــن قبــل الوحــدات الســكنية اعتمــد الباحــث عــى اخــذ وزنــان متعــدد 
ــكل  ــة ل ــي 30(  عين ــمني الصيف ــهر وللموس ــة يف الش ــات خمتلف ــي وباوق ــكل ح ل
ــة  ــام لكمي ــدل ع ــتخرج مع ــك اس ــد ذل ــي( وبع ــكل ح ــة ل ــتاء)30 عين حي(والش
ــدل  ــتخرج مع ــم اس ــم( ث ــغ)1.250 كغ ــذي بل ــاء وال ــة لاحي ــات املطروح النفي
ــام  ــدل الع ــكان ×املع ــدد الس ــال رضب ع ــن خ ــي م ــكل ح ــات ل ــة النفي كمي

ــم(. ــة )1.250كغ ــة املطروح ــة الصلب ــات املنزلي للنفاي
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املنزليــة  النفايــات  كميــات  ثالثــا- 
الصلبــة املرفوعــة واملتبقيــة  للوحــدات 

الســكنية يف مدينــة ام قــر.
مجع النفايات املنزلية الصلبة	- 

ــة  ــة الصلب ــات املنزلي ــع النفاي ــم مج يت
يف مدينــة ام قــر يف حاويــات ذات 
بــني  تراوحــت  خمتلفــة   احجــام 
خــال  ،مــن  م3    1 اىل  م3    0.100
اجلــدول)3( يتبــني ان اعــداد احلاويــات 
ســعة 0.100 م3  يف مدينــة ام قــر 
ــعة1 م3   ــا س ــة ام ــت 4557 حاوي بلغ
ــتوى  ــى مس ــا ع ــة ،ام ــت89  حاوي بلغ
ــت  ــد بلغ ــت فق ــا تبيان ــاء نجده االحي
اعــى عــدد حاويــات ســعة0.100  
م3   الشــاملية110  اهلنديــة  دور  حــي 
ــئ االوىل 950  ــي املوان ــا ح ــاء ثاني ،ج
ــرا حــي القاعــدة  ــام جــاء اخ حاوية،في
بـــ 105 حاويــة، امــا احلاويــات ســعة1 
م3 كان حلــي اجلاهــزة-دور اخلمســني 
ــاء  ــة ،ج ــت20 حاوي ــة االوىل بلغ املرتب
واملــواين  الثانيــة  احياءاملوانــئ  ثانيــا 
االوىل وحــي دور اهلنديــة الشــاميل بـ 10 
حاويــة لــكل منهم،امــا اخــرا شــملت 
احياءالقاعــدة واملعلمــني وحــي دور 
لــكل  بـــ5 حاويــة  اجلنــويب  اهلنديــة 
ــداد  ــذه االع ــن ه ــم م ــى الرغ منهم،ع

للحاويــات للســعتني لكــن نجدهــا غر 
ــا  ــص يف اعداده ــبب نق ــا بس ــة ام كافي
ــم  ــبب يف تراك ــا س ــة مم ــا متهرئ او الهن
بعــض النفايــات يف شــوارع املدينــة، 
ــاين  ــي تع ــك الت ــاء تل ــة االحي وخاص
ــا  ــوائيات يف ارجائه ــار العش ــن انتش م
حيــث بلغــت عــدد العشــوائيات يف 
املدينــة1468 عشــوائية وبنســبة29.8%  
الســكنية  الوحــدات  عــدد  مــن 
والبالــغ4927  املدينــة  يف  الــكيل 
ســكنية،جدول)4(،كام  وحــدة 
ــا  ــر فيه ــاء نت ــة االحي ــد ان اغلبي نج
العشــوائيات حيــث جــاء حــي دور 
اهلنديــة الشــاملية باعــى عــدد بلــغ538 
وبنســبة%36.6،جاء  عشــوائية 
ب  الزهراء-الصناعــة  حــي  ثانيــا 
وبنســبة%25.9،احتل  380عشــوائية 
ثالثــا  اجلنــويب  اهلنديــة  دور  حــي 
فيــام  300عشوائيةوبنســبة20.4%، 
بــني -41 االحيــاء  بقيــة  تراوحــت 
بــني2.8%  وبنســبة  عشــوائية   60
املــواينءاالوىل  حيــي  -%4.1،امــا 
والثانيــة انعدمــت فيهــا العشــوائات،لذا 
اثــرت تلــك الوحــدات الســكنية الغــر 
اصوليــة يف زيــادة انتشــار النفايــات 
ــا  ــة اذا ماعلمن ــة خاص ــاء املدين يف احي
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ــى  ــات ع ــع احلاوي ــة يف توزي ــل البلدي ــن قب ــمولة م ــر مش ــوائيات غ ــك العش ان تل
احجامهــا. اختــاف 

جدول)3( اعداد احلاويات وانواعها يف مدينة ام قر للمدة2021
حاوية سعة1 م3حاوية سعة0.100 م3اسم الحي

1055القاعدة

1908دور املرشوع

25020حي الجاهزة - دور الخمسني

1755حي املعلمني

70010حي املوانئ الثانية

95010حي املوانئ االوىل

6008حي الزهراء- الصناعة

110010حي دور الهندية الشاملية

1878دور الشعبي

3005حي دور الهندية الجنوبية

455789املجموع

ــر  ــات غ ــة،2021 ،بيان ــعبة البيئ ــة ام قر،ش ــرة بلدي ــى دائ ــامد ع املصدر/باعت
ــورة منش
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جدول)4(التوزيع املكاين للوحدات السكنية العشوائية يف مدينة ام قر للمدة2021
اسم الحي

 عدد الوحدات

السكنية
عدد العشوائيات

 % للعشوائيات من

الوحدات السكنية

99412.8القاعدة

182453.1دور املرشوع

428604.1حي الجاهزة -دور الخمسني

240604.1حي املعلمني

110000حي املوانئ الثانية

105000حي املوانئ االوىل

62038025.9حي الزهراء- الصناعة

71253836.6حي دور الهندية الشاملية

246443دور الشعبي

25030020.4حي دور الهندية الجنوبية

%49271468100املجموع

املصدر/ باعتامد عى:-
ــورة،2021     2–  ــر منش ــات غ ــم املدن،بيان ــعبة تنظي ــة ام قر،ش ــرة بلدي 1 – دائ

املســح امليــداين
رابعا – معدل النفايات املرفوعة واملتبقية يف االحياء السكنية للمدينة.

يتــم رفــع النفايــات املنزليــة الصلبــة الحيــاء  مدينــة ام قــر عــن طريــق دائــرة بلدية 
املدينــة مــن خــال جمموعــة مــن االليــات التي بلــغ عددهــا13 كابســة  ،جــدول)5(

وعــى الرغــم مــن قلــة يف عــدد االليــات اىل اهنا تعــاين من مشــكلتني رئيســتني:-
1 - متثلــث بــان اغلــب االليــات تعــاين مــن االعطــال ممــا يقلــل من كفــاءة اســتخدام 

تلــك االليــات يف عمليــات رفــع النفايــات املنزليــة الصلبــة لاحياء
ــة  2 – نقــص يف كــوادر العاملــة حيــث بلــغ 53  عامــل وهــو عــدد اليغطــي املدين
ــة  ــة والتجاري ــني الصناعي ــت ب ــرة تبيان ــات اخ ــاك نفاي ــا ان هن ــة اذا ماعلمن خاص

ــائية ــة واالنش والطبي
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جدول)5 ( عدد االليات وااليدي العاملة  لرفع النفايات يف دائرة بلدية ام قر 
للمدة2021 

االيدي العاملةكابسة خمتلفة السعةاسم احلي
14القاعدة

14دور املروع
25حي اجلاهزة - دور اخلمسني

14حي املعلمني
15حي املوانئ الثانية
15حي املوانئ االوىل

210حي الزهراء- الصناعة
210حي دور اهلندية الشاملية

13دور الشعبي
13حي دور اهلندية اجلنوبية

1353املجموع

املصــدر/ باعتــامد عــى بيانــات دائــرة بلديــة ام قر،شــعبة البيئــة،2021 ،بيانــات 
غــر منشــورة

بالرجــوع اىل اجلــدول)6 ( يتبني ان كمية 
النفايــات املنزليــة الصلبــة املرفوعــة 
ــت)43200  ــر بلغ ــة ام ق ــن مدين م
كميــة  جممــوع  مــن  كغم/يــوم( 
ــة  ــة املطروح ــة الصلب ــات املنزلي النفاي
البالغــة47317.5( كغم/يــوم( حيــث 
شــكلت نســبة%91.3 ،بينــام بلغــت 
كميــة النفيــات املتبقــة التــي مل تســتطيع 
رفعها)4117.5كغم/يــوم(  البلديــة 

بنســبة8.7%.
نجــد  االحيــاء  مســتوى  عــى  امــا 
باعــى  جــاء  االوىل  املــواين  حــي  ان 
ــة  ــة املرفوع ــات املنزلي ــن النفاي ــبة م نس

مــن   6.4% مقابــل    93.6% منــه 
احلي،املرتبــة  يف  املتبقيــة  النفايــات 
ــة اجلنــويب  ــة كان حلــي دور اهلندي الثالني
مــن  مقابــل6.7%  بنســبة93.3% 
ــي  ــث حل ــز الثال ــات املتبقية،املرك النفاي
ــبة  ــاءت نس ــث ج ــة حي ــئ الثاني املوان
مقابــل  املرفوعــة92.5%  النفايــات 
ــي  ــل ح ــا اق ــة%7.5 ،ام ــات متبقي نفاي
مــن حيــث كميــة النفايــات املنزليــة 
 71.4% بلغــت  املرفوعــة  الصلبــة 
ــل نســبة%28.6من  حلــي القاعــدة مقاب

املتبقــة. النفايــات 
ــر  ــة ام ق ــاء مدين ــيم احي ــن تقس يمك
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الصلبــة   املنزليــة  النفايــات  حســب 
املتبقيــة )الغــر مرفوعــة( اىل:-

مــن  اقــل  االول  –املســتوى   1
احياء)القاعــدة،دور  وتشــمل   10%
املروع،حــي املعلمني،حــي الزهــراء-
الصناعة،حــي دور اهلندية الشــاملية،حي 

اجلنوبيــة( اهلنديــة  دور 

ــاين مــن 10% - 15%  2 – املســتوى الث
اجلاهــزة-دور  احياء)حــي  ويشــمل 
االوىل،دور  املوانــئ  اخلمســني،حي 

الشــعبي(
 15.1% مــن  الثالــث  املســتوى   –  3
فاكثــر ويشــمل حــي واحــد )حــي 

) الثانية(.خريطــة)3  املوانــئ 

جدول)6(كمية النفايات املنزلية الصلبة املرفوعة واملتبقية الحياء مدينة ام قر 
للمدة2021

اسم الحي

 معدل تولد

 النفايات املنزلية

(كغم/يوم)(*)

 كمية

 النفايات

 املرفوعة

(كغم/يوم)

 % لكمية

 النفايات

 املرفوعة

لكل حي

 كمية النفايات

 املتبقية الغري

مرفوعة(كغم/

بوم)

 %  لكية

 النقايات

 املتبقية

لكل حي

 % لكمية النفايات

 املتبقية لكل حي من

 مجموع النفايات

املتبقية للمدينة

1400100071.440028.69.7القاعدة
2270200088.127011.96.5دور املرشوع

 حي الجاهزة - دور

الخمسني
4505400088.850511.212.3

3000270090300107.3حي املعلمني
9625890092.57257.517.6حي املوانئ الثانية
9187.5860093.6587.56.414.3حي املوانئ االوىل

 حي الزهراء-

الصناعة
1000098009820024.9

 حي دور الهندية

الشاملية
125090072350288.5

3080250081.258018.814دور الشعبي
 حي دور الهندية

الجنوبية
3000280093.32006،74.9

%47317.54320091.34117.58.7100المجموع

املصدر/باعتــامد عــى دائــرة بلديــة ام قر،تقديــرات شــعبة البيئــة،2021 ،بيانــات 
غــر منشــورة
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خريطة)3( مستويات احياء مدينة ام قربالنسبة لكميات النفايات املتبقية 
)الغر مرفوعة(    للمدة2021

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)6 (
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ــات  ــة للنفاي ــرات البيئي ــا- التاث خامس
املنزليــة الصلبــة يف مدينــة ام قــر

ال تكمن املشــكلة يف املخرجــات اليومية 
للنفايــات املنزليــة الصلبة وانــام يف كيفية 
ادارة تلــك النفايــات وطــرق التخلــص 
منهــا ، فمعظــم املــدن يف الــدول املتطور 
ــرق  ــل الط ــاد افض ــى يف اجي ــث اخلط حت
ــة  ــا وكيفي ــل معه ــاليب يف التعام واالس
االســتفادة منهــا عــى العكــس مــن 
ــت  ــي اصبح ــة الت ــدول النامي ــض ال بع
ــة  ــة وصحي ــرات بيئي ــا تاث ــكلة هل مش
ــودة  ــن ج ــل م ــكان وتقل ــف بالس تعص
ام  ومدينــة  املــدن،  تلــك  يف  احليــاة 
ــرت  ــي تاث ــدن الت ــك امل ــد تل ــر اح ق
ــات  ــك النفاي ــة لتل ــات اليومي باملخرج
والتــي اوضحناهــا ســابقا وكانــت مــن 
ــرات  ــض التاث ــت بع ــا ان خلف نتيجته
البيئــة يف املدينــة والتــي امكــن حتديدهــا 

ــااليت:- ب
الروائــح  الكرهيــة/ان  –الروائــح   1
تكــدس  عــن  الناتــج  الكرهيــة 
ــات  ــن امللوث ــد م ــة تع ــات املنزلي النفاي
ويعتمــد تاثرهــا عــى صحــة االنســان 
بحســب املــواد املكــون هلــا ونســب 
ــات  ــادت الدراس ــات، وف ــك املكون تل

العلميــة ان هنــاك تاثــرات صحيــة 
اجلســيامت  حجــم  كان  كلــام  تــزداد 
ــرا  ــوث صغ ــدا التل ــن ه ــادرة ع الص
والتــي تكــون قــادرة عــى اخــرتاق 
تنفســية  مشــكات  وتســبب  الرئــة 
ــد  ــكات عن ــك املش ــم تل كبرة،وتتفاق
ــون  ــا يتك ــات الن بعضه ــرق النفاي ح
مــن مــواد باســتيكية وهــي بحــد 
ذاهتــا حتمــل خطــورة كبــرة)*()6 (يتبــني 
ــح الكرهيــة   مــن اجلــدول)7 (ان للروائ
حيــث  املدينــة  ســكان  تاثرعــى 
ــن  ــدد)180 (م ــدا بع ــيئة ج ــاءت س ج
ــبة36%  ــة البلغ500وبنس ــوع املدين جمم
(وبنســبة  بعــدد)211  وســيئة   ،
ــتوى  ــى مس ــكل)2(،اما ع %42.2،ش
بانتشــار  متاثــرة  فجــاءت  االحيــاء 
ــث  ــا حي ــة يف ارجاءه ــح الكرهي الروائ
جــاءت معظــم  اعــداد العينــة بــني 
ســيئة جــدا اىل ســيئة وبنســب خمتلفــة.
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جدول)7( النفايات املنزلية الصلبة  وتاثرها عى السكان مدينة ام قر من خال 
الروائح الكرهية للمدة2021

اسم الحي
ال يوجد تاثري لهاسيئةسيئة جدا

%العدد%العدد%العدد

2011.11991110.1القاعدة

18102210.4109.2دور املرشوع

2312.8209.576.4حي الجاهزة -دور الخمسني

2111.72511.843.7حي املعلمني

168.9188.51614.7حي املوانئ الثانية

147.81991715.6حي املوانئ االوىل

1910.62110109.2حي الزهراء- الصناعة

137.22411.41311.9حي دور الهندية الشاملية

2111.72310.965.5دور الشعبي

15حي دور الهندية الجنوبية
8.3

20
9.5

15
13.7

100%100%100%

 املجموع العام للمدينةعدد

التكرار الكيل 500
18036%21142.2%10921.8%

املصدر/ الدراسة امليدانية
شكل)2(درجة تاثر الروائح الكرهية عى سكان مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)7(
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2 – تشويه مجالية املدينة
مــن  البــري  التلــوث  اصبــح 
ــا  ــاين منه ــي تع ــر الت ــكات اخلط املش
حيــث  احلــارض  الوقــت  يف  املــدن 
ــليم  ــط الس ــدول اىل التخطي ــعى ال تس
لتلــك املــدن مــع مراعــاة اجلوانــب 
ــة  ــر يف احلال ــن تاث ــا م ــا هل ــة مل االمجالي
النفســية للســكان وتاثــر عــى قدرهتــم 
ــا  ــة اىل اهن ــاج اضاف ــادة  االنت ــى زي ع
تعــد اكثــر اســتقطابا للســكان وخاصــة 
املــدن الســياحية،اما مدينــة ام قــر عى 
الرغــم مــن اهنــا مــدن ضمــن التخطيط 
ــع  ــل م ــدي يف التعام ــز البل اىل ان العج
تلــك النفايــات املنزليــة الصلبــة ،اضافة 
ــة كان  ــة صحراوي ــا يف منطق اىل وقوعه
لتايــر الريــاح دور يف زيــادة انتشــار 
ــذه  ــة كل ه ــة الورقي ــات وخاص النفاي
ــر  ــة واث ــة املدين االمــور قلــل مــن مجالي
ــري  ــوث الب ــكلة التل ــاد مش يف ازدي
ــث  ــدول) 8( حي ــده اجل ــا اك ــدا م وه
تاثــر  عــى  املدينــة  ســكان  وافــق 
منظــر  تشــويه  يف  الصلبــة  النفايــات 
جممــوع  مــن  بعــدد)408(  املدينــة 
البالغ500وبنســبة  املدينــة  اعــداد 
جــاءت  ،شــكل)3(،كذلك    81.6

ــات  ــوية النفاي ــى تش ــة ع ــاء متفق االحي
ــث  ــة حي ــة املدين ــة جلاملي ــة الصلب املنزلي
جــاء حــي اجلاهــزة- دور اخلمســني 
وبنســبة  بلــغ)45(  عــدد  باعــى 
دور  حــي  ثانيــا  ’جــاء  بلغــت11% 
الشــعبي بعــدد)44 ( %10.8 فيــام جــاء 
ــدد)43 ( ــروع بع ــي دور امل ــا ح ثالث
ــي دور  ــرا ح ــاء اخ ــبة%10.5 ،ج بنس
اهلنديــة اجلنوبيــة باقــل  عــدد بلــغ)37( 
وبنســبة بلغــت%9.1 مــن املجمــوع 

ــة. ــب املدين ــام للنس الع
ــر  ــويه مظه ــي لتش ــر البيئ ــف التاث صن

ــة اىل :- ــاء املدين ــة الحي املدين
مــن10%(  )اقــل  االوىل  الفئــة   –  1
وتشــمل احيــاء )دور اهلنديــة اجلنوبيــة، 
ــئ االوىل،  ــاملية، املوان ــة الش دور اهلندي
ــي  ــني، ح ــي املعلم ــة، ح ــئ الثاني املوان

الزهراء-الصناعــة(
2 – الفئــة الثانيــة مــن)%10 فاكثــر( 
ــدة، دور املروع،  ــمل احياء)القاع وتش
اخلمســني،دور  اجلاهــزة-دور  حــي 

الشــعبي( خريطــة)4(
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جدول)8( تاثر انتشار النفايات املنزلية الصلبة عى تشويه مجالية مدينة ام قر 
للمدة2021

اسم الحي
 ال اوافقاوافق

%العدد%العدد

4210.388.7القاعدة

4310.577.6دور املرشوع

451155.4حي الجاهزة - دور الخمسني

409.81010.9حي املعلمني

389.31213حي املوانئ الثانية

399.61112حي املوانئ االوىل

411099.8حي الزهراء- الصناعة

399.61112حي دور الهندية الشاملية

4410.866.5دور الشعبي

حي دور الهندية الجنوبية
379.1

13
14.1

100%100%

40881.69218.4املجموع املدينة الكيل

املصدر/ الدراسة امليدانية
شكل)3( تاثر النفايات املنزلية الصلبة يف تشويه منظر مدينة ام قر للمدة2020

املصدر/ باعتامد عى جدول)8(
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خريطة)4(التوزيع املكاين لتشويه مجالية املدينة الناجم عن النفايات املنزلية الصلبة يف 
احياء مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)8 (



255

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح
2م

02
2  

ر   
آذا

    
 50

  /
دد 

الع

ــرات يف  ــوارض واحل ــار الق 3 – انتش
مــكان جتمــع النفايــات املنزليــة الصلبــة 

ــة. للمدين
تفتقــر معظــم دول العــامل اىل القــدرات 
الازمــة ملكافحــة واتقــاء االمــراض 
والتــي تعــد احلــرات والقــوارض 
نواقلهــا  اهــم  الســائبة  واحليوانــات 
حيــث هتــدد صحــة االنســان يف املناطــق 
التــي تتواجــد هبــا ،كــام تعــد النفايــات 
ارجــاء  املنتــرة يف  الصلبــة  املنزليــة 

ــة تلــك  ــل االســايس لتغذي ــة املوئ املدين
ــل  النواق

) والشــكل)4  اجلــدول)9(  ،بــني 
ان مدينــة ام قــر جــاءت باملوافقــة 
عــى انتشــار احلــرات والقــوارض 
ــع  ــن جتم ــائبة يف اماك ــات الس واحليوان
ــدد  ــة بع ــة الصلب ــات املنزلي ــك النفاي تل
ــذي  ــر ال ــبة%70.6 االم )353 ( وبنس
الصحــي  الوضــع  يعكــس خطــورة 

ــكان. ــى الس ع

ــن  ــائبة يف اماك ــات الس ــض احليوان ــرات وبع ــوارض واحل ــار الق جدول)9(انتش
ــدة2021 ــر للم ــة ام ق ــة يف مدين ــة الصلب ــات املنزلي ــع النفاي جتم

 ال اوافقاوافقاسم احلي
%العدد%العدد

339.41711.6القاعدة
3610.2149.5دور املروع

4011.3106.8حي اجلاهزة - دور اخلمسني
3911117.5حي املعلمني

308.52013.6حي املوانئ الثانية
318.81912.9حي املوانئ االوىل

3710.5138.9حي الزهراء- الصناعة
329.11812.22حي دور اهلندية الشاملية

4111.696.1دور الشعبي

349.61610.9حي دور اهلندية اجلنوبية
100%100%

%14729.4%35370.6املجموع املدينة الكيل

املصدر/ الدراسة امليدانية
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شكل)4 (انتشار القوارض واحلرا واحليوانات السائبة يف مدينة ام قر2021

املصدر /باعتامد عى بيانات جدول)9 (
نجــد  االحيــاء  مســتوى  عــى  امــا 
ان هنــاك نتــر فيهــا تلــك النواقــل 
بنســبة اكــر مــن االحيــاء االخــرى 
حيــث جــاء حــي دور الشــعبي اوال 
،ثانيــا  (وبنســبة11.6%  بعــدد)41 
اخلمســني  دور  اجلاهــزة-  حلــي  كان 
الثالــث  (%11.3،املركــز  بعــدد)40 
ــني  ــي املعلم ــل  كان حل ــار النواق النتش
ــاء  ــام ج ــبة%11 ، في ــدد)39 ( وبنس بع
اخــرا حــي املوانــئ الثانيــة بعــدد)30 ( 
وبنســبة%8.5، يمكــن تصنيــف انتشــار 
واحليوانــات  والقــوارض  احلــرات 

الســائبة يف مدينــة ام قــر اىل:-
–الفئــة االوىل اقــل مــن) 9.5% (  1
ــئ  ــئ الثانية،املوان ــمل احياء)املوان وتش

ــاملية( ــة الش ــدة،دور اهلندي االوىل،القاع
2 – الفئــة الثانيــة مــن)9.5 – 10.5%( 
املروع،حــي  احيــاء)دور  وتشــمل 
اهلنديــة  الزهراء-الصناعــة،دور 

اجلنوبيــة(
ــر  ــن )10.6 فاكث ــة م ــة الثالث 3 – الفئ
دور  اجلاهــزة  احياء)حــي  ومتــل   )
اخلمســني،حي املعلمــني،دور الشــعبي( 

خريطــة)5(
4 – ســوء احلالــة النفســية والشــعور 

باالزعــاج/
يف احــدى التجــارب دول العــامل وجــد 
البــري  التلــوث  تفســر  االطبــاء 
منظــر  لرؤيتهــم  االشــخاص  عــى 
بــري ســئ كالنفايــات الصلبــة مثــا 
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االدرينالــني  مــادة  زيــادة  اىل  يــؤدي 
ــا  ــي تفرزه ــة الت ــادة اهلرموني ــي امل وه
ــرز  ــا تف ــي بدوره ــة الت ــدة النخامي الغ
ــع  ــدة ويرف ــة املع ــع محوض ــون يرف هرم
ــايل  ــب وبالت ــات القل ــتويات رضب مس
ــعر  ــايل يش ــاالت ،وبالت ــة االنفع رسع
املشــاهد لتلــك النفايــات باالزعــاج 
وعــدم الراحــة النفســية.)7 (،وهــذا مابينه 
اجلــدول)19 ( والشــكل )5 (حيــث 
اتفــق الســكان املدينــة  وباعــداد كبــرة 
تراوحــت  بــني التاثــر الكبر واملتوســط 
ــبة )75.4% **(  ــت )377 ( وبنس بلغ
ــية  ــة النفس ــى احلال ــات ع ــر النفاي تاث
ــاج  ــعور باالزع ــة والش ــكان املدين للس
وعــدم االرتياح.،امــا عــى مســتوى 
ــني  ــداد ب ــم االع ــاءت معظ ــاء ج االحي

وبنســب  واملتوســط  الكبــر  التاثــر 
ــة. خمتلف

ــات  ــار النفاي ــبق ان انتش ــا س ــني مم يتب
املنزليــة الصلبــة هلــا تاثــرات بيئيــة عــى 
ــدول  ــن اجل ــر م ــة ام ق ــكان مدين س
ــر  ــح ان تاث ــكل)6 (يتض )11 ( و الش
تشــويه مجاليــة املدينــة جــاء باعــى نســبة 
ــح  ــر الروائ ــم تاث ــت )%26.7 (،ث بلغ
الكرهيــة ثانيــا)%25.6 (،احتــل التاثــر 
البيئــي لســوء احلالــة النفســية للســكان 
ثالثــا ب)%24.6 ( ،جــاء اخــر انتشــار 
واحليوانــات  واحلــرات  القــوارض 
ــث ان  ــد البح ــائة)23.1( اذن وج الس
النفايــات املنزليــة الصلبــة هلــا تاثــرات 
ــة  ــق فرضي ــذا يطاب ــدد  وه ــة متع بيئي

ــث. البح
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خريطة)5( التوزيع املكاين النتشار احلرات والقوارض واحليوانات السائبة يف احياء 
مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)9 (
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جدول)10(تاثر النفايات املنزلية الصلبة عى احلالة النفسية)الشعور باالزعاج( 
لسكان احياء مدينة ام قر للمدة2021

اسم الحي
اليوجد لها تاثري        كبريةمتوسطةضعيفة

%العدد%العدد%العدد%العدد

79.61910.42010.348القاعدة

68.220112110.836دور املرشوع

45.52111.52412.312حي الجاهزة - دور الخمسني

912.32212.1178.724حي املعلمني

79.6189.9157.71020حي املوانئ الثانية

1115.1147.7168.2918حي املوانئ االوىل

1216.4137.12010.3510حي الزهراء- الصناعة

811179.4189.2714حي دور الهندية الشاملية

34.12111.52512.812دور الشعبي

6حي دور الهندية الجنوبية
8.2

17
9.4

19
9.7

8
16

100%100%100%100%

%5010%19539%18236.4%7314.6املجموع املدينة الكيل

املصدر/الدراسة امليدانية
شكل)5(تاثر النفايات املنزلية الصلبة عى احلالة النفسية لسكان مدينة ام قر 

للمدة2021 

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول) 10(
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جدول) 11 (التاثرات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة يف مدينة ام قر للمدة2021 
%العددالتاثري البيئي

39125.6الروائح الكريهة(سيئة وسيئة جدا)

40826.7تشويه جاملية املدينة

35323.1انتشار القوارض والحرشات والحيوانات السائبة

37724.6سوء الحالة النفسية والشعور باالزعاج

%1529100املجموع

املصدر/باعتامد عى اجلداول)7 (،)8 (،)9 (،)10 (

شكل)6 ( التاثرات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة يف مدينة ام قر2021 

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)11 (
ــة  ــاة )البيئ ــودة احلي ــؤرش ج ــا م سادس
ــة ام  ــكن بمدين ــة يف الس النظيفة(والرغب

قر
1 – مؤرش جودة احلياة

ــا  ــاة باهن ــة احلي ــودة او نوعي ــرف ج تع
البيئــة  ســعادة الفــرد ورضــاه عــن 
مــن  يتبــني   ) فيهــا)8  يعيــش  التــي 

مــؤرش  ان  اجلدول)12(والشــكل)7( 
جــودة احلياة)البيئــة النظيفــة( ملدينــة 
ام قــر جــاء ســيئة بعــدد )369 (
ــة  ــبة مرتفع ــي نس ــبة%73.8  وه وبنس
والتــي تعــد انعــكاس لرتاكــم النفايــات 
وانتشــارها يف ارجــاء املدينــة، امــا عــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاء وع ــتوى االحي مس
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ــع  ــا باملجم ــا اال اهن ــب فيه ــن النس تباي
ســيئة  النظيفــة  البيئــة  مــؤرش  جــاء 
اجلاهــزة  دور  حيــي  احتــل  حيــث 
املرتبــة  الشــعبي  ودور  –اخلمســني 
وبنســبة11.7%   ) بعــدد)43  االوىل 
ــدة  ــي القاع ــا ح ــاء ثاني ــكل منهام،ج ل

بعــدد)40 (بنســبة%10.8 ،احتــل حــي 
الزهــراء -الصناعــة ثالثــا بعــدد)38 
اخــرا  جــاء  ،فيــام  (وبنســبة10.3% 
ــدد)31  ــرا  بع ــئ االوىل اخ ــي املوان ح

. (وبنســبة8.4% 

جدول)12(مؤرش جودة احلياة )البيئة النظيفة من النفايات الصلبة(
  يف مدينة ام قر للمدة2021

جيدةمقبولةسيئةاسم الحي

%العدد%العدد%العدد

4010.899.312.9القاعدة

359.51010.3514.7دور املرشوع

4311.777.200حي الجاهزة - دور الخمسني

37101111.325.9حي املعلمني

328.71212.4617.7حي املوانئ الثانية

318.41414.4514.7حي املوانئ االوىل

3810.399.338.8حي الزهراء- الصناعة

349.288.3823.5حي دور الهندية الشاملية

4311.777.200دور الشعبي

369.71010.3411.8حي دور الهندية الجنوبية

100%100%100%

%346.8%9719.4%36973.8املجموع الكيل للمدينة

املصدر/الدراسة امليدانية
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شكل)7( مؤرش جودة احلياة)البيئة النظيفة من النفايات الصلبة( يف مدينة ام قر 
للمدة2021

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)11 (

ــكنية يف  ــاء الس ــف  االحي ــن تصني يمك
مدينــة ام قــر مــن حيــث ســوء مــؤرش 

جــودة احليــاة )نظافــة البيئــة( اىل:-
فاقــل(   9% نســبة)  االوىل  الفئــة   – أ 
ــئ  ــئ االوىل، املوان وتشــمل احياء)املوان

ــة( الثاني
ــن) 9.1% -10%  ــة م ــة الثاني ب –الفئ
( وتشــمل احيــاء)دور املــروع،دور 
اهلنديــة  اجلنوبيــة،،دور  اهلنديــة 

املعلمــني( الشــاملية،حي 
ج – الفئــة الثالثــة مــن)%10.1 فاكثــر( 
ــزة  ــي اجلاه ــمل احياء)القاعدة،ح وتش
الزهــراء-  اخلمســني،حي  –دور 

الصناعــة،دور الشــعبي( خريطــة)6(
2 – رغبــة العيــش )طمــوح العيــش 

باملدينــة(
 ) والشــكل)8  اجلــدول)13(  بــني 
مســتوى رغبــة الفــرد يف العيــش بمدينة 
ــبة  ــف بنس ــاءت ضعي ــد ج ــر فق ام ق
ــغ  ــد بل ــة فق ــكان املدين ــدى س ــة ل عالي
ــا  ــبة %72.8   ،ام ــدد)364 ( وبنس الع
عــى مســتوى االحيــاء  ايضــا ســجلت 
ــكان  ــدى الس ــة ل ــة ضعيف ــا رغب مجيع
احتــل  فقــد  احيائهــم  يف  للعيــش 
ــدد )46 (  ــى ع ــعبي اع ــي دور الش ح
ــام  ــوع الع ــن املجم ــبة%12.6 م وبنس
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–دور  اجلاهــزة  حــي  للمدينة،احتــل 
ــال  ــن خ ــة م ــة الثاني ــني املرتب اخلمس
املدينــة  يف  بالعيــش  الرغبــة  ضعــف 
(وبنســبة%12.1،املركز  بعــدد)44 
ــدد)42  ــدة بع ــي القاع ــث كان حل الثال
اخــرا  جــاء  (وبنســبة%11.5،فيام 

بعــدد)25(  الثانيــة  املــواين  حــي 
التحليــل  مــن  وبنســبة%6.9،يتضح 
اعــاه ان هنــاك رغبــة ضعيفــة مــن 
ــة  ــة للعيــش يف املدين ــل ســكان املدين قب
ــف  ــر يف ضع ــي تاث ــل البيئ وكان للعام

الرغبــة للســكن يف مدينــة ام قــر.

خريطة)6 (التوزيع املكاين لسوء جودة احلياة يف مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)12 (
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جدول)13( مستوى رغبة الفرد يف العيش بمدينة ام قر للمدة2021  

اسم الحي
ممتازةجيدةمقبولةضعيفة

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

4211.587.50000القاعدة

4111.398.40000دور املرشوع

 حي الجاهزة - دور

الخمسني
4412.165.60000

3910.7109.314.600حي املعلمني

256.91715.9522.7342.8حي املوانئ الثانية

267.11413.1836.3228.6حي املوانئ االوىل

3810.41110.314.600حي الزهراء- الصناعة

 حي دور الهندية

الشاملية
339.11312.2418.200

4612.643.70000دور الشعبي

 حي دور الهندية

الجنوبية
30

8.3
15

14
3

13.6
2

28.6

100%100%100%100%

%71.4%224.4%10721.4%36472.8املجموع الكيل للمدينة

املصدر/املسح امليداين
            شكل)8 ( درجة رغبة السكان للعيش يف مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)12 (
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النتائج:
مدينــة  يف  البلــدي  الــدور  –متيــز   1
ــف ســواء يف الــكادر  ام قــر بالضع
ــى  ــس ع ــات انعك ــل ام يف االلي العام
انتشــار النفايــات املنزليــة الصلبــة يف 
احيائهــا حيــث بلغــت الكميــات الغــر 

كغم/يــوم. مرفوعــة4117.5 
يف  العشــوائيات  االنتشــار  كان   –  2
احيــاء املدينــة عــبء اضــايف يف انتشــار 
ــة. ــة يف املدين ــات الصلب ــم النفاي وتراك
ــة  ــة الصلب ــات املنزلي ــت النفاي 3 –خلف
متثلــت  متعــددة  بيئيــة  تاثــرات 
مجاليــة وتشــويه  الكرهيــة  بالروائــح 
املدينــة وانتشــار القــوارض واحليوانات 
عــى  انعكــس  ذلــك  كل  الســائبة 
ــعورهم  ــكان وش ــية للس ــة النفس احلال
درجــة  بلفــت  والتــي  باالزعــاج 

. الســوء75.4% 
ــث  ــة حي ــرات البيئي ــت التاث 4 – تباين
ــة  ــة املدين ــويه مجالي ــر يف تش ــاء التاث ج
تاثــر  ،جــاء   26.7% بنســبة  اوال 
ــبة25.6%  ــا بنس ــة ثاني ــح الكرهي الروائ
،احتــل تاثــر عــى احلالــة النفســية 
للســكان والشــعور باالزعــاج ثالثــا 
%24.6 ،فيــام جــاء اخــرا تاثــر انتشــار 
واحليوانــات  واحلــرات  القــوارض 

بنســبة23.1%. الســائبة 
ــن  ــاة م ــودة اجلي ــؤرش ج ــاء م 5 – ج
خــال نظافــة البيئــة يف مدينــة ام قــر 

بالــيء وبنســبة73.8% .
6 – اتفــق ســكان املدينــة عــى ضعــف 
الرغبــة يف الســكن والعيــش يف مدينــة ام 
قــر بنســبة%72.8 نتيجــة انعكاســات 

التاثــرات البيئيــة يف املدينــة.
التوصيات

1 – تعزيــز الــدور البلــدي عــن طريــق 
ام قــر  بلديــة مدينــة  دائــرة  رفــد 
بالعــدد الــكايف مــن االليــات وااليــدي 
ــك  ــع تل ــل م ــة للتعام ــة املدرب العامل
ــة  ــزات خاص ــر جتهي ــات ، وتوف النفاي

ــامتهم. ــى س ــاظ ع ــني للحف للعامل
2 – بيــان ظــرورة نــر الوعــي البيئــي  
خلطــورة النفايــات الصلبــة عــى صحــة 
االنســان باقامــة النــدوات التثقيفيــة 
املــدارس  طلبــة  عــى  وخصوصــا 

واملؤسســات احلكوميــة.
ــات  ــداد احلاوي ــز يف اع ــد العج 3 –س
ــل  ــر لتقلي ــة ام ق ــاء مدين ــة احي لكاف
تاثــرات القــوارض واحلــرات وعــدم 
انتشــار تلــك النفايــات مــن قبلهــا 
ومــن الريــاح خاصــة واهنــا منطقــة 
ــة ام  ــا يف مدين ــتد تاثره ــة يش صحراوي
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ــر. ق
العمــل  ســاعات  عــدد  زيــادة   –  4
ــة  ــر بغي ــة ام ق ــة مدين ــة لبلدي الفعلي
رفــع النفايــات املتبقيــة يف احيائهــا.
5 – معاجلــة التاثــرات البيئيــة املوجودة 
املســاحات  زيــادة  عــى  والعمــل 
اخلــراء بقصــد حتســني جــودة احليــاة 
وتفضيــل العيــش مــن قبــل الســكان يف 

ــة. املدين

اهلوامش :
 -(  1)Bassim H.Graimed and Abbas 

H.sulaymon،Jathwa A ibrahem، 

Household behavior on soild wast 

management acase of AL-Kut city،eng 

and tech jourual،vol28،no 24،2010

بكــر  ايب  بــن  الرازي،حممــد   -)  2(
ــاح،دار  ــار الصح ــد القادر،خمت ــن عب ب

العــريب،1957،ص552 الكتــاب 
ادارة  لفتة،كفــاءة  (خلف.حممــد   3(
النفايــات املنزليــة الصلبــة يف مدينــة 
دكتوراه،كليــة  البرة،اطروحــة 
اجلغرافية،جامعــة  االداب،قســم 

،ص19  2020، البــرة 
مهدي،التبايــن  (الزيادي،صــاح   4(
الكمــي والنوعــي للنفايــات املنزليــة 

العــراق  جنــوب  مــدن  يف  الصلبــة 
العلــوم  تدويرها،جملــة  وامكانيــة 
االنســانية،جملد/1 ،العــدد اخلــاص11 

189 2012،ص ،
ــد  ــم، وخال ــدة جاس )5 (اخلزاعي،ماج
اكــر عبــد اهلل، النفايــات املنزليــة واثرها 
عــى البيئــة يف مدينــة الصــدر وامكانيــة 
االســتفادة منهــا اقتصاديا،جملــة اداب 
ذي قــار،35 )2 (،2021 ،ص-169

170
النفايــات  حــرق  عــن  ينتــج   )*(
وخاصــة الباســتيكية مــواد خطــرة 
)غــاز الديوكســن(تتلف جهــاز املناعــة 

لانســان راجــع:
(National center for enveronmental 

assessment.p2-13.1998 )

ــر  ــبة التاث ــع نس ــال مج ــن خ )**( م
ــام  ــر الع ــط+التاثر الكبر=التاث املتوس

75.4=  39+  36.4(
(6 ) )  connett medical incineration.

p2.1997)

)7( حمجــوب يــارس، التلــوث البــري 
،حماظــرات  العمرانيــة  البيئــة  يف 
والعمــران  العــامرة  عــن  ومقــاالت 

،ص4  2010،
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(8 )Liu،B.Quality of life(indicators 

in us metropolita a areas:a statistical 

analysis preager ،new york.1978

املصادر
 (1 )- Bassim H.Graimed and Abbas 

H.sulaymon،Jathwa A ibrahem، 

Household behavior on soild wast 

management acase of AL-Kut city،eng 

and tech jourual،vol28،no 24،2010

بكــر  ايب  بــن  الرازي،حممــد   -)  2(
ــاح،دار  ــار الصح ــد القادر،خمت ــن عب ب

. العــريب،1957  الكتــاب 
ادارة  لفتة،كفــاءة  (خلف.حممــد   3(
النفايــات املنزليــة الصلبــة يف مدينــة 
دكتوراه،كليــة  البرة،اطروحــة 
جامعــة  اجلغرافيــة،  قســم  االداب، 

.  2020، البــرة 
مهدي،التبايــن  (الزيادي،صــاح   4(
الكمــي والنوعــي للنفايــات املنزليــة 
العــراق  جنــوب  مــدن  يف  الصلبــة 
العلــوم  تدويرها،جملــة  وامكانيــة 
االنســانية،جملد/1 ،العــدد اخلــاص11 

.2012 ،
ــد  ــم، وخال ــدة جاس )5 (اخلزاعي،ماج
اكــر عبــد اهلل، النفايــات املنزليــة واثرها 

عــى البيئــة يف مدينــة الصــدر وامكانيــة 
االســتفادة منهــا اقتصاديا،جملــة اداب 

ــار،35 )2 (،2021 . ذي ق
 connett medical   )  )  6(  
)i n c i n e r a t i o n .p 2 . 1 9 9 7

التلــوث  يــارس،  حمجــوب   )7(
العمرانيــة  البيئــة  يف  البــري 
العــامرة  ،حماظــرات ومقــاالت عــن 

. والعمــران،2010 
(8 )Liu،B.Quality of life(indicators 

in us metropolita a areas:a statistical 

analysis preager ،new york.1978

)9 ( وزارة املــوارد املائيــة ،اهليــاة العامــة 
البــرة  حمافظــة  للمســاحة،خريطة 
ــم1 :500000  ــاس الرس االدارية،مقي

ــداد،2021. ــاة بغ ــة اهلي مطبع
البرة،دائــرة  بلديــة  مديريــة   )  10(
تنظيــم  قر،شــعبة  ام  بلديــة 
ــورة ــر منش ــات غ ــدن،2021 ،بيان امل
ــة  ــر، خريط ــة ام ق ــرة بلدي )11 ( دائ
التصميــم األســاس ملدينــة ام قــر، 
بمقيــاس رســم1: 20000، 2021 .
البرة،دائــرة  بلديــة  مديريــة   )  13(
البيئــة،2021  قر،شــعبة  ام  بلديــة 

،بيانــات غــر منشــورة
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ملحق)1(استامرة االستبيان

1-ماهي درجة رضاكم عن بلدية املدينة يف رفع النفايات املنزلية الصلبة ؟  
 سيئة------   مقبولة--------   جيدة---------

2 – ماهــي درجــة تاثــر النفايــات  املنزليــة املطروحــة مــن روائــح كرهيــة عى ســكان 
؟ حلي ا

سيئة........  سيئة جدا........... مقبولة............. ال تاثر............
ــة  ــر املدين ــويه ملنظ ــبب تش ــة تس ــة الصلب ــات املنزلي ــار النفاي ــد وانتش ــل تواج 3- ه

ــا؟ ــن مجاليته ــل م ويقل
اوافق........  ال اوافق...........

4 – هــل ان القــوارض واحلــرات وبعــض احليوانــات الســائبة  منتــرة يف مــكان 
جتمــع النفايــات املنزليــة الصلبــة يف املدينــة

اوافق..............  ال اوافق................
ــدى  ــية ل ــة النفس ــى احلال ــر ع ــة تاث ــة يف املدين ــات املنزلي ــبب النفاي ــل تس 4 –ه

ــاح ــدم االرتي ــعرون بع ــث يش ــكان بحي الس
اوافق................  ال اوافق...............

5 – ماهــو تقييمــك ملــؤرش جــودة احليــاة )البيئــة التــي تعيــش فيهــا ومــدى نظافتهــا(
يف مدينــة ام قرمــن خــال تاثــرات النفايــات املنزليــة الصلبــة وانتشــارها باملدينــة

سيئة..........   مقبولة...........   جيدة..............
6- درجــة قبولــك للعيــش بمدينــة ام قــر مــن خــال التاثــرات البيئيــة النتشــار 
القــوارض  بعــض  وانتشــار  للنفايــات  البــري  الكرهية،والتلــوث  الروائــح 

ــائبة. ــات الس ــرات واحليوان واحل
ضعيفة ...........   مقبولة...........    جيدة ...........    ممتازة..............
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Abstract: 

Solid household waste has multiple 

environmental impacts،The strength of 

influences depends on the ways in which 

they are dealt with by the cycles of affliction 

and the prevailing population  culture.The 

research came to clarify the mechanism of 

dealing with this waste in the city of umm 

Qaser and the inability to remove it and the 

reasons for that deficit،Then he focused on 

the environmental effects resulting from 

the problem of accumulation and spread of 

waste in the city، represented by the spread 

of unpeasant odors،insects، rodents،stray 

animals،visual pollution and its impact 

on the psychological state and mood of 

the population.Then an assessment of the 

environmetal quality of life in the city of 

Umm Qaser،The extent of residents desire 

and preference to live in the city.Finally 

he suggested some recommendations to 

deal with these purees and reduce their 

environmental impacts.                                                                                                              

KeyWords:

1 –solid household waste 2 –Environmental 

influences 3 –Quality of life



270



271

حتليل مكاني لظاهرة السكن العشوائي
 يف مدينة سفوان وتأثرياتها االجتماعية

م .د. محمد خضري سلان العيل

جامعة البرصة / كلية اآلداب

ملخص اللغة العربية:
ــا  ــة انعكاس ــرات االجتامعي ــد التأث تع
ملشــكلة العشــوائيات املنتــرة يف مدينــة 
ســفوان، حيــث اعطــى البحــث تعريف 
ملفهــوم الســكن العشــوائي واالســباب 
عطــف  ثــم  نشــوئه،  اىل  ادت  التــي 
عــى انــواع العشــوائيات املنتــرة يف 
التأثــرات  بــني  ذلــك  بعــد  املــدن، 
ــول  ــرة التس ــة بظاه ــة املتمثل االجتامعي
وعاملــة االطفــال وحدوث املشــاجرات  
وفقــدان اخلصوصيــة للوحــدة الســكنية 
ــرا   ــفوان .واخ ــة س ــوائية يف مدين العش
ــن  ــد م ــات للح ــض التوصي ــي بع اعط
مشــكلة  ومعاجلــة  التأثــرات  تلــك 
ــة. ــاء املدين ــوائي يف احي ــكن العش الس

املقدمة:-
العصــور  مــر  عــى  املــدن  ظلــت 
للتطــور  حقيقيــا  مقياســا  التارخييــة 
الــذي حققتــه  احلضــاري والتمــدن 
ــة  ــة كاف ــارات املتاحق ــدول واحلض ال
ــا  ــدة منه ــل عدي ــم عوام ــك بحك وذل
عليــه  كانــت  الــذي  املميــز  املوقــع 
واهتــامم احلــكام هبــا كوهنــا مركــز 
ــام  ــن قي ــك م ــع ذل ــا يتب ــم وم حكمه
ــة  ــة، وترفيهي ــة، وصناعي ــامل جتاري أع
مــن  ســواها  دون  فيهــا  متطــورة 
ــذ  ــرى ، فمن ــة األخ ــات البري التجمع
قديــم الزمــان كانــت املــدن وجهــة 
ــورة  ــاء املعم ــن كل أرج ــتقرار م االس
ــا  ــال إليه ــة االنتق ــت عملي ، وان تفاوت
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بفعــل هــذه العوامــل أو عوامــل أخــرى 
 ، ســواها  أو  عســكرية،  أو  طبيعيــة، 
ولعــل التطــور الــذي شــهدته املــدن يف 
ــف  ــرة خيتل ــني األخ ــنوات اخلمس الس
عــام شــهدته يف كل مــا ســبق ذلــك  
فلقــد أصبــح هلــذه املــدن مزايــا تغــري 
اآلالف بالزحــف إليهــا واحلاجــة هلــا ، 
ــع  ــذا الوض ــرازات ه ــم اف ــت أه وكان
ــا  ــدن ازدحام ــذه امل ــهد ه ــي أن تش ه
ســكانيا، وأزمــات يف الســكن والنقــل، 
ــة  ــم النامي ــدان العل ــدن بل ــيام يف م الس
التــي  العــريب  الوطــن  دول  ومنهــا 
بــدأت تواجــه مشــكلة كبــرة ومعقــدة 
ــي  ــوائي الت ــكن العش ــة الس ــي أزم وه
تعــاين منهــا هــذه املــدن بصــورة عامــة 
ــا مشــوها  ممــا خلــق هلــا نســيجا معامري
ــة  ــؤر الرسطاني ــة الب ــت بمثاب وأصبح
ــد  ــة ولق ــدن العربي ــول امل ــل وح داخ
املتقدمــة نصيبهــا  العــامل  لــدول  كان 
مــن هــذه االمتــدادات والتوســعات 
يف  فظهــرت  املنظمــة  غــر  الســكنية 
ــح  ــدن الصفي ــامل م ــاع الع ــن بق ــر م كث
ــة  ــة املزدمح ــق األزق ــواخ ومناط واألك
وتكثــر  النفايــات،  فيهــا  تنتــر  إذ 
ــر  ــة، وتظه ــة، واجلريم ــوادث الرسق ح

العشــوائيات يف صورهتــا األوىل عــى 
شــكل عشــش أو أكــواخ مــن الصفيــح 
يلجــأ  اذ  املبــاين،  خملفــات  مــن  أو 
ــراء  ــن فق ــر م ــدد كب ــق ع ــذه املناط هل
ــاف  ــن األري ــن م ــر، أو املهاجري احل
ــيام  ــة، والس ــاة املدين ــن حي ــني ع الباحث
ــر  ــا تظه ــرا م ــرى، وكث ــدن الك يف امل
ــة  ــز برسع ــأة وتتمي ــق فج ــذه املناط ه
انتشــارها ،وهــذا مــا ناحظــه يف مدينــة 
ــاء  ــن قض ــزء م ــي ج ــي ه ــفوان الت س
ــويب  ــزء اجلن ــع يف اجل ــذي يق ــر ال الزب
ــة مــن  الغــريب مــن العــراق ،حيــد املدين
ــن  ــا م ــة ،ام ــات اجلنوبي ــامل مويلح الش
الغــرب منطقــة املــزارع واجلبــل  ومــن 
ــدود  ــة احل ــد املدين ــوب فتح ــة اجلن جه
الكويتيــة ،ومــن الــرق منطقــة املــزارع 
ــو  ــي فه ــه الفلك ــا موقع ــة ،ام يف اهلدام
يقــع بــني قــويس طــول 71 ه -47 ه 
رشقــا وبــني دائــريت عــرض )11 ه – 30 

ه (شــامال .خريطــة)1 (
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خريطة )1 ( موقع مدينة سفوان من قضاء الزبر
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بلغــت مســاحة مدينــة ســفوان 34 كم2   
وبلــغ عــدد ســكاهنا58000 نســمة 
ــاء،  ــى 9 احي ــني ع ــام 2020 موزع لع
الوحــدات  عــدد  (،امــا  خريطــة)2 

الســكنية بلــغ 3429 .
البحــث  هيــدف  البحــث/  هــدف 
الســكن  انتشــار  مشــكلة  بيــان  اىل 
العشــوائي يف مدينــة ســفوان والوقــوف 

االجتامعيــة. التأثــرات  عــى 
مشكلة البحث /

1 – هــل ان ظاهــرة الســكن العشــوائي 
منتــرة يف ارجــاء املدينــة ســفوان

ــور  ــا االســباب املؤديــة اىل ظه 2 – م
ــفوان ــة س ــوائي يف مدين ــكن العش الس
انتشــار  عــى  ترتــب  هــل   –  3
العشــوائيات يف مدينــة ســفوان تأثرات 

عيــة جتام ا
فرضية البحث/

1 – تنتــر ظاهــرة الســكن العشــوائي 
يف كافــة احيــاء مدينــة ســفوان

2 – توجــد اســباب ادت اىل انتشــار 
ــة  ــوائي يف مدين ــكن العش ــرة الس ظاه

ــفوان س
ــرة  ــة لظاه ــرات اجتامعي ــاك تأث 3 –هن

ــفوان ــة س ــوائي يف مدين ــكن العش الس
ــث   ــة البح ــأيت امهي ــث/ ت ــة البح امهي
ــة  ــة املرتتب ــرات االجتامعي ــة التأث ملعرف
مــن انتشــار ظاهــرة الســكن العشــوائي 
ومــا االســباب التــي ادت اىل ظهورهــا 

ــة. ــاء املدين ــع احي ــارها يف مجي وانتش



275

م .د. حممد خضري سلمان العلي
2م

02
2  

ر   
آذا

    
 50

  /
دد 

الع

املصدر : باعتامد :
1 - مجهوريــة العــراق ، وزارة البلديــات واألشــغال العامــة ، بلديــة الزبــر ، قســم 

التخطيــط واملتابعــة ، خريطــة مدينــة ســفوان بمقيــاس اســم : 20000 . 
ــام  ــفوان لع ــة س ــي )Quik birds2( ملدين ــر الصناع ــة للقم ــة القضائي 2 - املرئي

خريطة)2 ( االحياء السكنية يف مدينة سفوان 2020
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.  2009
العشــوائي  .الســكن  االول  املبحــث 

واســبابه مفهومــه 
اوال- مفهوم السكن العشوائي

بــدأ التفكــر يف قضيــة العشــوائيات 
ــح  ــًا ال يصل ــا  نمط ــط كوهن ــس فق لي
فيزيائيــًا، وعمرانيــًا،  وبيئيــًا للحيــاة 
ــه  ــك وامهيت ــة ذل ــم حيوي ــة برغ االدمي
ــة  ــًا قضي ــا ايض ــل بوصفه ــة ، ب البالغ
ــكان  ــن س ــرًا م ــا كب ــم قطاع ــاة هت حي
ان  ورغــم  احلريــة  املجتمعــات 
اخلارجــي  واملظهــر  العــام  الشــكل 
لقضيــة العشــوائيات يبــدو أســكانيًا، اال 
ــب  ــم اىل جان ــة تض ــه االصلي أن دوافع
املكــون األســكاين مكونــات عديــدة 
ــده  ــادي، وبع ــع االقتص ــل بالوض تتص

ــاص. ــو خ ــى نح ــيل ع الداخ
كــام ترتبــط بالرتكيــب االجتامعــي وبنيته 
ــي  ــق التخطيط ــق بالنس ــة  وتتعل الطبقي
ــح  ــني واللوائ ــة القوان ــراين فعالي العم
ــي  ــد االجتامع ــل البع ــه ، ويمث بنجاح
حمــورا ال يمكــن جتاهلــه يف تشــكيل 
ظاهــرة العشــوائيات فالبنيــة االجتامعية 
االجتامعــي  اجلانــب  مــع  تتضافــر 
العشــوائي،  العمــراين  النمــط  ومــع 

ويفــرز ذلــك كلــه نوعــًا مــن اخللــل او 
االضطــراب الــذي ينتهــي اىل نشــأة 
هــذه املناطــق بــل واتســاعها حجــاًم 

،وحيــزًا ســكانيًا.
 فالعشــوائية أذن مشــكلة بــر أكثــر 
ــدي  ــكن أو تع ــكلة س ــا مش ــن كوهن م
ــع  ــة بوض ــر والدول ــاك الغ ــى أم ع
ال  ارض  عــى  االســتياء  او  اليــد، 
ــى  ــاء ع ــًا أو البن ــكن أص ــح للس تصل
االرايض الزراعيــة املاصقــة للمــدن 
ــرًا  ــرًا كب ــل خط ــذي  يمث ــة وال القائم

عــى اقتصاديــات الدولــة . )1(
للظاهــرة  االجتامعيــة  الرؤيــة  أن 
ــي  ــاول اجلزئ ــن التن ــرا م ــح كث تصح
املحــدود واملتحيــز لقضيــة العشــوائيات 
ــدة  ــة معق ــرة مركب ــوائيات ظاه فالعش
، ومــن اخلطــأ ســواء عــى املســتوى 
ــي  ــد التطبيق ــا او اجله ــي لتناوهل العلم
ــدَا  ــال بع ــن خ ــرى م ــا أن ُت ملواجهته
ــك  ــة ذل ــة امهي ــام بلغ ــه مه ــدَا بذات واح
النمــط  ان  البعــد وحيويتــه، ورغــم 
اإلطــار  يمثــل  العمــراين  الســكني 
الظاهــرة،  جيســد  الــذي  املبــارش 

واملعنــى.   املضمــون  ويمنحهــا 
ــف  ــوائية خيتل ــق العش ــوم املناط ان مفه
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مــن مــكان آلخــر وذلــك حســب 
ظــروف كل جمتمع ومســتويات املعيشــة 
ــائدة  ــة الس ــم االجتامعي ــم والنظ والقي
ــوائيات  ــرى العش ــم ي ــاك ، فمنه ــه هن ب
مناطــق تنشــأ مــن دون ختطيــط عمــراين 
واملرافــق  للخدمــات  تفتقــد  ،وهــي 
البعــض  يــرى  بينــام   . االساســية 
مناطــق  كوهنــا   العشــوائية  املناطــق 
وذلــك   )slums( ومزدمحــة  فقــرة 
ــت  ــا التزم ــن كوهن ــر  ع ــرف النظ ب
ــب  ــزم   ويذه ــة او مل تلت ــني الدول بقوان
لدراســة  تعرضــوا  ممــن  الكثــرون 
اهنــا  ممثلــة  العشــوائيات يف  ظاهــرة 
لقطــاع األســكان غــر الرســمي الــذي 
ــاب ارايض  ــة اغتص ــا نتيج ــأ أساَس ينش
ــا  ــكنية عليه ــاين س ــة مب ــة واقام الدول
فهــي تقــع يف الغالــب يف اطــراف املــدن 
، كــام يقصــد باإلســكان العشــوائي 
ــاكن  ــك املس ــض تل ــف البع ــق تعري وف
ــي اقيمــت عــى مســاحات شاســعة  الت
مــن املناطــق الزراعيــة، وفــق تقســيامت 
غــر معتمــدة وبــدون ترخيــص، وهــي 
مناطــق تفتقــر أساســًا اىل اخلدمــات 
االكــواخ  امــا  االساســية،  واملرافــق 
ــا   ــح فبعده ــوت  الصفي ــش، وبي والعش

ــه)2( ــاكن جوازي ــض مس البع
وبصفــة عامــة فــان تعبــر املناطــق 
ــي  ــميات الت ــد املس ــو أح ــوائية ه العش
املســاكن  بنــاء  عمليــة  عــى  تطلــق 
ــرت  ــي ظه ــة والت ــر قانوني ــورة غ بص
احلــري  للنمــو  حتميــة  كنتيجــة 
العــامل  دول  معظــم  بمــدن  الرسيــع 
ــميات إال  ــدد املس ــم تع ــي، و رغ النام
ــد  ــل واح ــا يف عام ــرتك مجيعه ــا تش أهن
البنــاء وتطويــره  أن عمليــات  وهــو 
ــاطة االرسة  ــم بوس ــه، تت ــة الي واالضاف
واالعتــامد اساســًا عــى اجلهــود الذاتيــة 

)3 (.
ثانيا- انواع السكن العشوائي

التــي  -	 القديمــة  املناطــق 
ــة  تعرضــت إىل التدهــور بســبب الكثاف
الســكان  وجلــوء  العاليــة  الســكانية 
إىل مســاكن ال تتوفــر فيهــا الــروط 

للســكن. والســليمة  الصحيــة 
املســاكن املبنيــة بمــواد بنــاء  -2

مؤقتــة كالصفيــح وخافــه عــى أرايض 
ــة . ــاص أو الدول ــاع اخل ــة للقط تابع

األرايض  -3 عــى  تعديــات 
)4(. جتــاوزا  املرتوكــة  أو  الزراعيــة 
الســكن  نشــوء  اســباب  ثالثــا- 
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العشوائي يف مدينة سفوان 

ــظ  ــكان / ناح ــداد الس ــادة اع 1-زي
ان عــدد ســكان مدينــة ســفوان يف ســنة 
2015 بلــغ)46000 (نســمة ازدادت 
(نســمة  اىل )52000  يف عــام 2018 
حتــى بلــغ عــام 2020  )58000 (
نســمة صاحــب ارتفــاع اعــداد الســكان 
زيــادة الطلــب عى الســكن ،جــدول)1(
مــن  ان  االرسة/  حجــم  2-زيــادة 
ــدات  ــة اىل الوح ــاد احلاج ــباب ازدي اس
ــو  ــادة النم ــو زي ــة ه ــكنية االضافي الس
حيــث  ســفوان  مدينــة  يف  الســكاين 
ناحــظ ارتفــاع حجــم االرسة قبــل 
2003 بســبب انخفــاض دخــل الفــرد 
االمــر  االقتصــادي  احلصــار  وفــرتة 
ــدة  ــع االرس يف وح ــدي ادى اىل جتم ال
ســكنية واحــدة وبعــد 2003 ومــا نتــج 

ــادي  ــع االقتص ــن الوض ــن حتس ــه م عن
ــى  ــب ع ــادة الطل ــى زي ــه ع وانعكاس
املســاكن نتيجــة لانشــطار االرسي .
الوحــدات  عــدد  يف  العجــز   -3
الســكنية/ برجــوع اىل اجلدول)1(نجــد 
ان مدينــة ســفوان تعــاين مــن العجــز يف 
اعــداد الوحــدات الســكنية وهــدا متايت 
مــن االنشــطار االرسي حيــث ناحــظ 
 2015 عــام  يف  املســاكن  اعــداد  ان 
ســكنية(،ارتفع  وحــدة  بلــغ)2430 
اعــداد الوحــدات الســكنية عــام 2018 
ــام  ــكنية(،اما يف ع ــدة س اىل)2870 وح
ــكنية(،اما  ــغ)3429 وحدة س 2020 بل
احلاجــة الفعليــة يف عــام2020 هــو 
)8405 وحــدة ســكنية(وتم تســديد 
العجــز مــن خــال الوحــدات الســكنية 

ــوائية)*( العش

جدول)1(تطور اعداد السكان واحلاجة الفعلية للسكن يف مدينة سفوان للمدة2020
الحاجة السكنيةعدد املساكن الفعيلعدد السكان/نسمةالسنة

20154600024306666

20185200028707536

20205800034298405

ــة  ــة ســفوان، الشــعبة الفني ــة ناحي ــامد عــى مديري املصدر/مــن عمــل الباحــث باعت
ــورة،2020 ــر منش ــات غ ،بيان



279

م .د. حممد خضري سلمان العلي
2م

02
2  

ر   
آذا

    
 50

  /
دد 

الع

القانونيــة/ الرقابــة  4-ضعــف 
ــام  ــكل ع ــرة بش ــة الب ــهدت حمافظ ش
ــد  ــاص بع ــكل خ ــفوان بش ــة س ومدين
ــايب  ــدور الرق ــف ال ــام 2003 بضع ع
والقانــوين حتــى اصبحــت مشــكلة 
الســكن العشــوائي مــن املشــكات 

املعقــدة.
الفارغــة  -4 املســاحات  توفــر 

ــة ســفوان  ــاء مدين ــر يف احي حيــث تتوف
بســبب  كثــرة  الفارغــة  مســاحات 
ــم  ــل التصمي ــن قب ــتغاهلا م ــدم اس ع
االســايس وهــي تــرتاوح بــني اخلدمات 
ــر  ــث الكث ــات حي ــق واملؤسس واحلدائ

ــوائي. ــاء العش ــتغل يف البن ــا اس منه
رابعــا –خصائــص الســكن العشــوائي 

ــة ســفوان يف مدين
يعــد الســكن العشــوائي بانــه نمــو 
غــر منتظــم حيتــل االماكــن واجليــوب 
ــة ام يف  ــز املدين ــواء يف مرك ــة س الفارغ
االطــراف واالحيــاء البعيــدة وغــر 
ــك  ــايس لذل ــم االس ــة للتصمي خاضع
يكــون البنــاء عــى اســاس املســاحة 
املتوفــرة واالجتاهــات خمتلفــة  والتــي ال 
ــة  ــط املدروس ــط واخلط ــع للضواب ختض
كــام ان طبيعــة ومــواد البنــاء تكــون 
امكانيــة  ومــدى  بأهــواء  مكفولــة 

امتــازت  لــذا  املتجاوزيــن  الســكان 
ــة  ــوائية يف مدين ــكنية العش ــاء الس االحي

ســفوان بـــ :-
االحيــاء  تتصــف  البنــاء  1-طبيعــة 
الســكنية  يف مدينــة ســفوان بطبيعــة 
توجــد  ال  الــذي  العشــوائي  البنــاء 
طبيعــة  فقــط  حتكمــه  ضوابــط 
املســاحات الفارغــة التــي توجــه تلــك 
ممــا  باجتاهــات خمتلفــة  العشــوائيات 
ــوهات  ــرت التش ــك كث ــى ذل ــب ع ترت
التــي تعــم املناطــق العشــوائية يف املدينــة
ــت  ــتخدمة اتصف ــاء املس ــواد البن 2-م
ــواد  ــة م ــدرج يف طبيع ــوائيات بالت العش
البنــاء فكانــت يف البدايــة مواد البســيطة 
مــن الطــني ومــادة صفائــح احلديــد 
التــي يطلــق عليهــا حمليا)جينكــو(  ثــم 
ــوق  ــوك والطاب ــادة البل ــورت اىل م تط
ــات  ــك اجلمع ــتقرار تل ــا ازداد اس بعدم
ــرق يف  ــف الط ــرق تتص ــة الط 3-طبيع
التجمعــات العشــوائية بالضيقة  بســبب 
عــدم وجــود ختطيــط هلــا وكذلــك باهنــا 
ــى االرايض  ــم ع ــبب تزاح ــة بس ملتوي
ــا  ــا جعله ــق مم ــك املناط ــكنية يف تل الس
الصحيــة  للــروط  خاضعــة  غــر 
ــة  ــار االوبئ ــات انتش ــك يف عملي وكذل
صعوبــة  عــن  ناهيــك  واالمــراض 
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ــات ــم اخلدم تقدي
ــاء  ــاء وكهرب ــات م ــتوى اخلدم 4-مس
ــوائيات  ــب العش ــة اغل ــات بلدي وخدم
يف مدينــة ســفوان تكــون متجــاوزة 
ــاء  ــن الكهرب ــة م ــات العام ــى اخلدم ع
ــاك  ــد اس ــدت اىل م ــث عم ــاء حي وامل
وجتــاوز عــى شــبكات املنظومــة الوطنية 
للكهربــاء وكذلــك عــى شــبكات امليــاه 
ــك  ــبب تل ــوائية وتس ــا عش ــا جعله مم
وضغــط عــى تلــك الشــبكات امــا 
الــرف الصحــي فــا يوجــد يف تلــك 
املناطــق فقــط يعتمــدون عــى) الســب 
تنــك( وهــذا ســبب مزيــد من املشــاكل 

ــة ــى التحتي ــى البن ع
ــب  ــي اغل ــاء الريف ــع البن ــابه م 5-التش
بنائهــا  نمــط  يكــون  العشــوائيات 
ــة  حيــث يعمــد  مشــابه للطبيعــة الريفي
ــه  ــف حيات ــكن اىل تكي ــاب املس اصح
ــة. ــي يف ارض املدين ــط ريف ــاد نم واجي
6- كثــرة النفايــات وامليــاه املترسبــة 
تتميــز العشــوائيات يف اهنــا تســتغل 
ــا املناطــق  املناطــق املرتوكــة وهــي غالب
االســنة بامليــاه وجممــع النفايــات لذلــك 
ــه مــا تلبــث تلــك التجمعــات  نجــد ان
ــا  ــدم خضوعه ــة لع ــع ، ونتيج ان تتوس
لضوابــط املدينــة فــان النفايــات تتجمع 

يف اكــوام يف تلــك املناطــق عــى الرغــم 
مــن ان بلديــة ســفوان تعمــد بــني احلني 
ــات  ــع النفاي ــات رف ــر اىل عملي واالخ
،امــا صفــة تــرسب امليــاه فهــي منتــرة 
بســبب عــدم وجــود املجــاري ووجــود 

ــكن. ــا كل مس ــة ام ــوات املفتوح القن
مناطــق  تعــاين  االرتــداد  7-مســافة 
العشــوائية مــن تزاحــم املســاكن وعــدم 
ــرت يف  ــي اث ــوار الت ــافة اجل ــود مس وج
كثــرة املشــاكل العشــائرية  ممــا اضفــت 
عــى تلــك املناطــق ضيــاع اخلصوصيــة 

ــق ــك املناط يف تل
اخلــراء  املناطــق  وجــود  8-عــدم 
ــرط لــألرض  ــة لاســتغال املف نتيج
ــت  ــاحة حرم ــى اي مس ــاوز ع والتج
ــراء  ــق اخل ــن املناط ــق م ــك املناط تل
والتــي اصــا املدينــة تعــاين مــن نقــص 
مــن  املناطــق  تلــك  حــرم  وبالتــايل 
ابــواب  واصبحــت  الرتفيــه  مناطــق 
ــة  ــي صف ــه وه ــا للرتفي ــاكن ملج املس

منتــرة يف عشــوائيات املدينــة.
املبحــث الثــاين التوزيــع املكاين للســكن 

العشــوائي يف مدينة ســفوان
ــيات  ــن اساس ــكان م ــة امل ــد دراس تع
ــرف  ــن التع ــا يمك ــة ف ــم اجلغرافي عل
الدراســات  يف  ظاهــرة  اي  عــى 
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اجلغرافيــة دون تنــاول املــكان الــذي تقــع فيــة الظاهــرة ،فــان دراســة التوزيــع املكاين 
للظاهــرة يف اجلغرافيــة تكشــف عــن حقيقــة ونوعيــة ذلــك التوزيــع والتعــرف عــى 
االســباب التــي جتعــل الظاهــرة ترتكــز يف مــكان دون اخــر ومــن ثــم تتيــح الفرصــة 
لوضــع اخلطــط الازمــة واحللــول املناســبة ال عــادة ذلــك التوزيــع وبشــكل خيــدم 
كافــة طبقــات املجتمــع وحســب احتياجــات ذلــك املجتمــع للخدمــات املقدمــة لــه.
مــن حتليــل اجلــدول)2( وخريطــة)3( يتبــني وجــود 584 وحــدة ســكنية عشــوائية 
ترتكــز يف االحيــاء الســكنية يف مدينــة ســفوان ،وياحــظ ان اعــى وحــدات ســكنية 
ــوائية  ــكنية عش ــدة س ــغ 173  وح ــث بل ــن حي ــي اجلوادي ــز يف ح ــوائية ترتك عش
وبنســبة%29.6 ،جــاء ثانيــا حــي الزهــراء الثانيــة بعــدد95 وحــدة ســكنية عشــوائية 
وبنســبة%16.3 ،امــا  اقــل حــي فيــه وحــدات ســكنية عشــوائية هــو حــي الزهــراء 

ــكل)1( ــبة%3.4 .ش ــدة عشوائية(وبنس االوىل)20  وح
شكل)2( التوزيع املكاين للسكن العشوائي يف مدينة سفوان للمدة2020

املصدر/باعتامد عى اجلدول)2(
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جدول)2(التوزيع املكاين للسكن العشوائي يف مدينة سفوان للمدة2020
%النسبة املئويةعدد العشوائياتاالحياء السكنية

345.8النرص

508.6الرسالة االوىل

305.1الرسالة الثانية

203.4الزهراء االوىل

9516.3الزهراء الثانية

7813.4الفيحاء

6110.4الزراعي

17329.6الجوادين

437.4التحرير

%584100املجموع

ــة  ــعبة الفني ــفوان ،الش ــة س ــة بلدي ــى مديري ــامد ع ــث باعت ــل الباح ــن عم املصدر/م
ــورة.2020 ــر منش ــات غ ،بيان

املبحث الثالث
التأثــريات االجتاعيــة لظاهــرة الســكن 

العشــوائي يف مدينــة ســفوان 
ــة  ــرات اجتامعي للســكن العشــوائي تأث
ــت   ــفوان متثل ــة س ــى مدين ــددة ع متع
بالتســول وعاملــة االطفــال وبعــض 
القــارصات  وزواج  املشــاجرات 
وفقــدان اخلصوصيــة يف داخــل الوحــدة 
ــث  ــيبني البح ــوائية وس ــكنية العش الس

ــيل:- ــام ي ــك ب ذل
ــاعدة  ــب املس ــو طل ــول/ ه اوال- التس
املاديــة ســواء مــن املــارة يف الطــرق 
ــن  ــات او االماك ــن املح ــة او م العام

ــراض  ــرز االم ــن اب ــد م ــة)6 (،وتع العام
االجتامعيــة التــي ال ختلــو منهــا مدينــة، 
تلــك  مــن  تعــاين  ســفوان  ومدينــة 
الظاهــرة اســوتا باملــدن االخــرى يف 
العــراق .تبــني مــن حتليل اجلــدول)3(و 
الشــكل)2  (ان ظاهــرة التســول تنتــر 
بالعشــوائيات يف االحيــاء التــي تتواجــد 
ــولني يف  ــدد املتس ــغ ع ــث بل ــا حي فيه
ــمني  ــول مقس ــاء 23  متس ــك االحي تل
ــدر  ــث تص ــكنية حي ــاء الس ــى االحي ع
ــدد  ــاء يف ع ــة االحي ــي بقي ــي الزراع ح
املتســولني بواقــع 7  وبنســبة 30.4% 
،وجــاء باملرتبــة الثانيــة حــي اجلوادين6 
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ــة بعــدد4 وبنســبة17.4% ،  ــة الثالث وبنســبة 26.1 ، امــا حــي الفيحــاء احتــل املرتب
ــرا  ــر اخ ــي التحري ــاء ح ج

خريطة)3(التوزيع املكاين للوحدات السكنية العشوائية يف مدينة سفوان 2020

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)2(

وبنســبة%4.1،فيام  واحــد  بمتســول 
ــاء  ــول يف االحي ــرة التس ــت ظاه انعدم

والزهــراء  الثانيــة  والرســالة  النــر 
االوىل.
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جدول)3( التوزيع املكاين للمتسولني يف االحياء يف مدينة سفوان للمدة2020 

% النسبة املئويةاعداد املتسولني الحي السكني

...................................النرص

28.7الرسالة االوىل

................................الرسالة الثانية

.................................الزهراء االوىل

313الزهراء الثانية

417.4الفيحاء

730.4الزراعي

626.1الجوادين

14.4التحرير

%23100املجموع

املصدر/ املسح امليداين

شكل)2( التوزيع املكاين لظاهرة التسول يف احياء مدينة سفوان للمدة2020

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)3(
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ــك  ــي ذل ــال/ ه ــة االطف ــا- عامل ثاني
طفــل  بــه  يقــوم  الــذي  النشــاط 
ــده  ــا ويع ــر عام ــة ع ــن مخس ــل م اق
ــتغل  ــد يس ــاج او ق ــامهة يف االنت للمس
ــم  ــراغ هل ــاد ف ــني ال جي ــل البالغ ــن قب م
مدينــة  عملهم)7(،وتعــاين  يســهل  او 
ــرة يف  ــذه الظاه ــار ه ــن انتش ــفوان م س
مناطــق الســكن العشــوائي يف مجيــع 
،وهــذا  للمدينــة  الســكنية  االحيــاء 
اجلدول)4(والشــكل)3(ان  بينــه  مــا 
مدينــة  يف  العاملــني  االطفــال  عــدد 
ــى  ــني ع ــل موزع ــغ71 طف ــفوان بل س

ــث  ــة ،حي ــاء املدين ــوائيات يف احي العش
ــة االوىل  ــن املرتب ــي اجلوادي ــدر ح تص
وبنســبة21.1%  طفــل  بعــدد15 
مــن جممــوع الــكيل للمدينــة ،يليــه 
ــة  ــة الثاني ــة باملرتب ــراء الثاني ــي الزه ح
ــاء  ــبة%16.9 ،ج ــل وبنس ــدد12 طف بع
ــاء النــر والفيحــاء  ــا كل مــن احي ثالث
لــكل  طفــل    8 بعــدد  والزراعــي 
ــرا  ــاء اخ ــبة%11.3،فيام ج ــام وبنس منه
الزهــراء االوىل بعــدد3 طفــل  حــي 

. وبنســبة4.2% 

جدول)4( التوزيع املكاين لعاملة االطفال يف مدينة سفوان2020
النسبة املئويةاالطفال العاملني الحي السكني

811.3النرص

68.4الرسالة االوىل

57الرسالة الثانية

34.2الزهراء االوىل

1216.9الزهراء الثانية

811.3الفيحاء

811.3الزراعي

1521.2الجوادين

68.4التحرير

%71100املجموع

املصدر/ املسح امليداين
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شكل)3( التوزيع املكاين لعاملة االطفال يف مدينة سفوان للمدة2020 

املصدر/باعتامد عى اجلدول)4(

لرتكــز  املشــاجرات/نتيجة  ثالثــا- 
الســكان يف منطقــة واحــدة والتاصــق 
ــاكني  ــب س ــا واغل ــا يبنه ــاء يف م يف البن
ــدار  ــكنية ذو انح ــدات الس ــذه الوح ه
العــادات  بعــض  وحيملــون  ريفــي 
ــرة  ــؤدي اىل كث ــا ي ــة مم ــد الريفي والتقالي
ــباب  ــم واالس ــا بينه ــاجرات يف م املش
متعــددة قــد تكــون عــى العمــل او 
ــة  ــاكل عائلي ــة او مش ــياء معين ــى اش ع
بحــل  املوروثــة  لعاداهتــم  ونتيجــة 
طريــق  عــن  و  بأنفســهام  مشــاكلهم 
اجلــدول)5(  مــن  ويتبــني  العشــائر 
ــاجرات  ــوادث املش ــكل)4(ان ح والش

ال تســجل اال القليــل منهــا فقــط حيــث 
حيــل عشــائريا. أمــا جممــوع املشــاجرات 
املســجل يف مركــز الرطــة بلــغ12 
مشــاجرة يف جممــوع الــكيل للمدينــة 
احتــل حــي الرســالة االوىل اعاهــا 
ــبة 25%  ــاجرة وبنس ــا3 مش ــغ عدده بل
للمشــاجرات  الــكيل  جممــوع  مــن 
الفيحــاء  احيــاء  ،جــاءت  املدينــة  يف 
والزراعــي واجلواديــن ثانيــا بعــدد2 
ــبة 16.7%  ــام وبنس ــكل منه ــاجرة ل مش
،جــاء اخــرا كل مــن حــي النــر 
بعــدد  والتحريــر  الثانيــة  والزهــراء 

مشــاجرة واحــدة وبنســبة8.3%
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جدول)5( التوزيع املكاين للمشاجرات يف مدينة سفوان للمدة2020
النسبة املئويةاعداد املشاجرات الحي السكني

18.3النرص

325الرسالة االوىل

00الرسالة الثانية

00الزهراء االوىل

18.3الزهراء الثانية

216.7الفيحاء

216.7الزراعي

216.7الجوادين

18.3التحرير

%12100املجموع

غــر  ،بيانــات  ســفوان  ناحيــة  رشطــة  ،مركــز  الداخليــة  وزارة  املصــدر/ 
2020 منشــورة،

شكل)4(التوزيع املكاين لعدد املشاجرات يف مدينة سفوان

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)5(
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رابعا- زواج القارصات:
القــارصات هــو زواج الفتــاة بعمــر صغــر حيــث تكــون غــر مؤهلــة مــن الناحيــة 
ــة  ــه البيولوجي ــزواج وتبعات ــؤولية ال ــل مس ــة لتتحم ــية والعقلي ــدية والنفس اجلس
واالجتامعية)8(وقــد حــدده منظمــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن اليونيســف بــزواج 

ــة عــر عامــا . ــاة قبــل بلوغهــا ســن الثامن ــه زواج الفت القــارصات بان
جمتمــع  يف  القــارصات  زواج  انتشــار  والشــكل)5(  اجلــدول)6(  مــن  يتضــح 
ــة  ــاء املدين ــى االحي ــة ع ــة موزع ــغ33 حال ــفوان اذ بل ــة س ــوائيات يف مدين العش
حيــث جــاء حــي اجلواديــن بأعــى عــدد 7 حالــة وبنســبة%21.2 ،جــاء ثانيــا احيــاء 
الزهــراء الثانيــة والفيحــاء والتحريــر 5 حالــة لــكل منهــم وبنســبة%15.1 ،فيــام جــاء 

ــبة 3%. ــدة وبنس ــة واح ــراء االوىل حال ــي الزه ــرا ح اخ

جدول)6( التوزيع املكاين لزواج القارصات يف مدينة سفوان للمدة2020
النسبة املئويةاعداد املشاجرات الحي السكني

26.1النرص

39.1الرسالة االوىل

26.1الرسالة الثانية

13الزهراء االوىل

515.1الزهراء الثانية

515.1الفيحاء

39.1الزراعي

721.2الجوادين

515.1التحرير

%33100املجموع

املصدر/املسح امليداين
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شكل)5( التوزيع املكاين حلاالت زواج القارصات يف مدينة سفوان

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)6(
خامسا- فقدان خصوصية السكن/ 

الســكن هــو حمــل مــا يســكن فيــه 
ويشــعر  بــه  ويســتأنس  االنســان 
(لفقــدان  واالمــن)9  بالطمأنينــة  فيــه 
بالتاصــق  املرتبطــة  اخلصوصيــة 
ظاهــرة  وشــيوع  للمســاكن  املــكاين 
ــات  ــى العاق ــر ع ــرتك اث ــكن املش الس
وبــني  االرسة  داخــل  االجتامعيــة 
اجلــران واالصحــاب وهــذا مــا لوحظ 
ــفوان  ــة س ــكنية يف مدين ــاء الس يف االحي
ــدار  ــكان ذات االنح ــز الس ــة لرتك نتيج
ــة الكبــرة  الريفــي والتجمعــات العائلي
فقــدان خصوصيــة  يؤثــر عــى  ممــا 

ــاء  ــة البن ــك نوعي ــل وكذل ــك العوائ تل
ــة  ــى حال ــر ع ــات اث ــذه التجمع يف ه
يف  للعوائــل  اخلصوصيــة  فقــدان 
تلــك الوحــدات الســكنية وحدثــت 

مشــكات اجتامعيــة فيــام بينهــا.
النتائج 

1- تركــزت ظاهــرة الســكن العشــوائي 
يف مجيــع االحيــاء الســكنية يف مدينــة 
املســاحات  مــن  واختــذت  ســفوان 
للخدمــات  املخصصــة  الفارغــة 
ــاك  ــك االم ــراء وكذل ــق اخل واملناط

اخلاصــة املرتوكــة يف جتمعاهتــا.
الســكم  ظاهــرة  االنتشــار  كان   -2
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ــدد ــة متع ــرات اجتامعي ــوائي تأث العش
3- انتــرت مشــكلة التســول يف احيــاء 
ــب  ــة وكان نصي ــع 32 حال ــة بواق املدين
بعــض  يف  وانعدامهــا  الزراعــي7 

ــاء االحي
ــع  ــال يف مجي ــة االطف ــرت عامل 4- انت
ــا17  ــغ جمموعه ــكنية وبل ــاء الس االحي
املشــاجرات   حــاالت  ظهــور   -5
ــاكنة يف  ــل الس ــني العوائ ــات ب والنزاع

العشــوائيات
6- ظهــور حــاالت الــزواج القارصات 
ــوائية  ــق العش ــة املناط ــة وخاص يف املدين
ــة زواج مجيعهــا  حيــث بلغــت 33  حال

غــر مســجلة يف الدوائــر الرســمية.
ــة  ــدان اخلصوصي ــة فق ــود صف 7- وج
ــة يف  ــوائيات الواقع ــاكن يف العش للمس

ــفوان ــة س ــاء مدين احي
التوصيات

عــى  الصارمــة  القوانــني  ســن   -1
ــات  ــاحات اخلدم ــى س ــن ع املتجاوزي

املرتوكــة والفضائــات 
ســكنية  قطــع  بتوزيــع  املبــادرة   -2
ــك  ــة وكذل ــرة واملتعفف ــل الفق للعوائ
شــبكة  ضمــن  وتســجيلها  دعمهــا 

االجتامعيــة احلاميــة 
3- وضــع القوانــني للحــد مــن تفــي 

ظاهــرة التســول
4- متابعــة ظاهــرة عاملــة االطفــال 
ــا  ــرة وزيادهت ــي الظاه ــن تف ــد م للح
وارجــاع االطفــال اىل مقاعــد الدراســة
القــارصات  5- منــع حــاالت زواج 
ــمح  ــي ال تس ــني الت ــني القوان ــك ب وذل

ــمية ــر الرس ــارج االط ــزواج خ لل

اهلوامش:
)*(تــم احتســاب باعتــامد عــى معيــار حجــم 

االرسة)6.9 (
ــوائيات يف  ــرة العش ــردي ،ظاه ــود الك 	- حمم

مــر ،مركــز االهــرام للدراســات السياســية 
ــة  ــوال املري ــدة االح ــرتاتيجية ،جري واالس

ــة،0002 ــنة الثاني ــدد7 ،الس ،الع
املجيــد  عبــد  ايمــن  حممــد   ، ضيــف   -2

،   )اســرتاتيجية تطويــر املناطــق العشــوائية 
يف مدينــة اســيوط ( ، بحــث غــر منشــور 

.  1002،
3- برنامــج االمــم املتحــدة للمســتوطنات 
اليابــان   ، العاملــي  املوئــل  يــوم   ، البريــة 

.1002،
4- برنامــج االمــم املتحــدة للمســتوطنات 

البريــة ،يــوم املوئــل العاملــي،1002
ــم  ــعبة تنظي ــفوان ،الش ــة س ــة ناحي 5- مديري

ــورة،0202 ــر منش ــات غ ــدن ،بيان امل
6- لقــاء عبــد اهلــادي مســر و امــل عبــد 
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ــه  ــول وعاقت ــرة التس ــوان ،ظاه ــن عل احلس
باالنحــراف االجتامعــي يف املجتمــع العراقــي 
للعلــوم  االساســية  الرتبيــة  كليــة  ،.جملــة 
 8102، واالنســانية،العدد83  الرتبويــة 

8،ص3571
7- نجــوى امــام عــامد ابراهيــم ،العاقــة بــني 
ــية  ــرات النفس ــض املتغ ــال وبع ــة االطف عامل
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Abstract: 

The social effects are a reflection of the 

problem of slums in the city of Safwan،where 

the research gave a definition of the concept 

of random housing and the reasons that 

led to its emergence then sympathize with 

its types.Then between the social effects of 

begging ،child labor،quarrels and loss of 

privacy.Finally ،give some recommendatios 

to address the problems resulting from slums 

in the city                                                    
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