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نظرية التنقيص اإلمجالي يف دفع التحريف عن 
القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراني

أ.د. سريوان عبد الزهرة الجنايب

  جامعة الكوفة - كلية الرتبية

ملخص البحث
عــى  الدراســة  هــذه  قامــت  لقــد   
ــوم  ــا مفه ــي: م ــات ه ــة فرضي جمموع
ــا  ــيخ أغ ــد الش ــًا عن ــف تنصيص التحري
ــوم  ــط مفه ــا راب ــراين، وم ــزرك الطه ب
التحريــف بـ)التنقيــص اإلمجــايل( الذي 
ــف  ــراين، وكي ــيخ الطه ــه الش ــادى ب ن
ــه  ــص نفس ــذا التنقي ــيخ ه ــَف الش وظَّ
ــص  ــن الن ــف ع ــة التحري ــع هتم يف دف
القــرآين، ثــم مــا االســتدالالت املنطقية 
التــي اعتمدهــا الشــيخ الطهــراين يف 
دفــع ســمة التحريــف عــن القــرآن 
الكريــم، وإذا كانــت ثمــة اســتدالٌل 
ــيُخ  ــا الش ــَد إليه ــد َعَم ــًا ق ــة فع منطقي
ــايل يف  ــص اإلمج ــة التنقي ــات نظري يف إثب

ــاؤل  ــرد التس ــه ي ــم، فإن ــرآن الكري الق
ــذه  ــل أنَّ ه ــو ه ــع وه ــذا املوض يف ه
االســتدالالت هــي صلبــة الســند متينــة 
االعتــاد  يف هــذا املوطــن أو أهنــا قابلــٌة 
ــوالً إىل  ــرد وص ــذ وال ــاش واألخ للنق
ــة هبــذا الشــأن،  ــة مرضي قناعــات علمي
والتســاؤالت  الفرضيــات  هــذه  كل 
العلميــة ســيحاول هــذا اجلهــد البحثــي 
ــث  ــن البح ــدم م ــا يف الق ــة عنه اإلجاب

ــاىل.  ــه تع بعون
الكلامت املفتاحية:

االمجــايل،  التحريــف،  )التنقيــص، 
الطهــراين( املفهــوم،  االســتدالالت، 
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نظرية التنقيص اإلمجالي يف دفع التحريف عن القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراني

توطئة:
إذا كان القــرآن الكريــم معجــزة الســاء 
الدائــم  البرشيــة  ودســتور  الكــرى 
الــذي ال يقبــل التغيــر متنــه يقينــا 
وال التبديــل يف مفرداتــه تســاملا فانــه 
ــاَد  ــد س ــه ق ــل بأن ــول باملقاب ــن الق يمك
ــة  ــات املعرفي ــض املدون ــياقات بع يف س
املهتمــة بالشــأن القــرآين حديــٌث ينــص 
عــى وجــود شــبهة تنــصُّ عــى أنَّ املتــن 
ــو  ــوم ه ــا الي ــن أيدين ــذي ب ــرآين ال الق
ــول  ــى الرس ــزَل ع ــذي ن ــاه ال ــس إي لي
األكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(؛ 
ــه مــسٌّ مــن التحريــف ومــدٌّ  بــل أصاب
إيــاد  بــه  عاثــت  إذ  التاعــب  مــن 
ــاد  ــه أي ــرت ب ــت وغ ــا عاث ــة م أثيم
عاصيــة مــا َعــنُّ هلــا التغيــر؛ فلــم 
ــن  ــز م ــص املعج ــذا الن ــى ه ــلم حت يس
ــاء  ــن الس ــر مت ــة بتغي ــوس البرشي ه
ــض  ــذي ال ينق ــها ال ــدس؛ وهاجس املق
ــد  ــه األوح ــات اإلل ــل خطاب إال بتبدي
ســبحانه وتعــاىل؛ وعليــه فالنــصُّ املاثــل 
ــص  ــو الن ــن هوه ــوم مل يك ــا الي أمامن
ــُل عــى  ــه جرائي اإلهلــي الــذي هبــط ب
الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــو  ــو ه ــن ه ــاعتذاك، ومل يك ــلم( س وس
املتــن املوحــى إليــه مــن الســاء خطابــًا 

معجــزًا – إلنقــاذ البرشيــة مــن ظامهــا 
وظلمهــا- يف تلــك اللحظــة الزمنيــة 
ــي  ــن الغ ــامل م ــار الع ــرت مس ــي غ الت

ــذا. ــا ه ــاد واىل يومن إىل الرش
كانــت  الدعــوى  هــذه  أن  ويبــدو   
ــيوعًا  ــيعية ش ــة الش ــوبة إىل الطائف منس
ــودًا  ــا وج ــبتها إىل غره ــن نس ــر م أكث
وحقيقــًة)1(، فعــى الرغــم مــن أن غرها 
مــن الطوائــف قــد نــادت هبــذه الشــبهة 
يف القــرآن الكريــم أيضــًا)2( فــان الغلبــة 
ــبهة  ــذه الش ــام هب ــيعة يف االهت ــى الش ع
ــا  ــن غره ــر م ــت أكث ــي طغ ــي الت ه

ــى. ــذا املنح ــًا يف ه عموم
ــون  ــم يقول ــيعة أهنَّ ــَب إىل الش إذ ))ُنِس
ــاف  ــبََّب إت ــف س ــراق املصاح إنَّ إح
ســور مــن القــرآن نزَلــْت يف فضــل عــي 
ــى  ــاًء ع ــه )ع((()3(؛ وبن ــل بيت )ع( وأه
َر ابــُن حــزم األندلــي  هــذا القــول َقــرَّ
إذ  اإلســام؛  مــن  الشــيعة  إخــراج 
يف  قوهلــم  ))وأمــا  ترصحيــًا:  يقــوُل 
دعــوى الروافــض تبديــل القــرآن فــإنَّ 
الروافــض ليســوا مــن املســلمن(( )4( يف 

يشء.
ــادة  ــوَل بزي ــاينُّ الق ــَب الباق ــد َنَس  وق
ــَد يف  ــًة وعق ــيعة رصاح ــرآن إىل الش الق
ــب  ــم بالس ــال عليه ــًا، واهن ــك أبواب ذل
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أ.د. سريوان عبد الزهرة اجلنابي

والتشــهر)5(.
ــي إىل القــول:  ــو عــي اجلبائ  وذهــَب أب
بــأنَّ ))حمنــَة الرافضــِة عــى ضعفــاء 
املســلمن أعظــُم مــن حمنــة الزنادقــة... 
ــاَن  ــي نقص ع ــة تدِّ ــأن الرافض ــك ب ذل
ــك  ــَرُه(()6(؛ ذل ــُه وتغي ــرآن وتبديَل الق
َل وال  ــدِّ َ وال ُب ــرِّ ــا ُغ ــرآن م ــأن ))الق ب
خافــًا  فيــه،  زيــَد  وال  منــه  ُنِقــَص 
 َ ــرِّ للرافضــة القائلــن إنَّ القــرآن قــد ُغ
ــه  ــه وترتيب ــن نظم ــَف ب َل وخولِ ــدِّ وُب

ــه(()7(. ــِزَل إلي ــا ُأن ــَل ع وُأحي
 بــل متــادى هــؤالء إىل احلــد الــذي 
نســبوا فيــه حديثــًا موضوعــًا إىل اإلمــام 
ــه  ــصُّ في ــام( ين ــه الس ــادق  )علي الص
النــص  يف  التحريــف  وجــود  عــى 

القــرآين)8( .
مــن هــذا نفهــُم بــأنَّ الشــيعَة تقــوُل إنَّ 
هــذا النــص املقــدس الــذي بــن أيدينــا 
هــو نــصٌّ حمــرف قــد وقــع فيــه التغيــر 
والتبديــل وأنَّ ثمــة نصوصــًا مبدلــة 
ــع  ــِرْت يف مواض ــد ُذك ــة ق ــر ناقص وُأَخ
مــن كتــب احلديــث النبــوي ومدونــات 

علــوم القــرآن.
وبنــاًء عــى هــذه الدعــوى انــرى علــاُء 
الشــيعة للدفــاع عــن هــذا االهتــام 
ــل  ــن أج ــة م ــة للطائف ــارخ املوجه الص

ــن  ــا؛ وكان م ــبهة عنه ــذه الش ــع ه دف
بــن أولئــك الذيــن اعتنــوا هبــذا املنحــى 
بــزرك  أغــا  الشــيخ  هــو  الدفاعــي 
الطهــراين؛ إذ وضــع كتابــًا هبــذا الشــأن 
ــوان )النقــد اللطيــف يف نفــي  حتــت عن
القــرآن الرشيــف(،  التحريــف عــن 
الشــيخ  العامــة  فيــه  حــاول  وقــد 
ــه  ــْت ب َِم ــا اهتُّ ــرآن م ــن الق ــدرأ ع أْن ي
ــأنَّ  ــًة ب ــُت حمصل ــه، فيثب ــيعُة جتاه الش
القــرآن الكريــم الــذي بــن أيدينــا اليوم 
ــا  ــه ك ــر وأن ــي ال غ ــي اإلهل ــو الوح ه
نــزل عــى الرســول األكــرم كــا هــو؛ إذ 
يقــول الشــيخ الطهــراين: ))وملــا انقطــع 
الوحــي بارحتالــه وخيــَف ضيــاع بعــض 
القــرآن بانفصالــه مُجَِعــْت عــن األجــزاء 
ــة،  ــة املكتوب ــات املنزل ــة، واآلي املنفصل
ــف،  ــادة، وال حتري ــا زي ــة ب واملحفوظ
وال تغيــر، وال تزييــف، وجعلــت بــن 

ــب(()9(. ــى الرتتي ــن ع الدفت
ُر بــأنَّ ))هــذا املجموع   وعليــه فهــو يقــرِّ
هــو عــن كتــاب اهلل املنــزل بإمــاء 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــل )ص ــي املرس النب
وســلم( وان كان مــن كتبــه أوالً أو مــن 
ــكام  ــوع ألح ــًا، واملوض ــه مصحف مجع
ووظائــف زيد هبــا رشفــًا(( )01( فـ ))كل 
واحــدة مــن اآليــات الرشيفة املســطورة 
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بــن الدفتــن وحــي اهلــي أنزلــه الــروح 
األمــن إىل قلــب ســيد املرســلن(( )11(؛ 
ــن ( ــة املعصوم ــن أنَّ ))األئم ــًا ع فض
صلــوات اهلل علهــم أمجعــن( أمــروا 
األخبــار  وعــرض  فيــه،  بالقــراءة 
عليــه، واألخــذ منــه، واإلعــراض عــا 
ــكام  ــع أح ــوا مجي ــه، ورتب ــر من ال يتوات
القــرآن عــى خصــوص مــا مُجــع يف 
ــر دون  ــف املتوات ــف الرشي ــذا املصح ه
غــره(( )21(؛ وهبــذا فــإنَّ ))نفــس تلــك 
ــا  ــود في ــذا املوج ــة هب ــات املجتمع اآلي
بــن الدفتــن هــو القــرآن الرشيــف 
املتواتــر عــن النبــي وعــن األئمــة، 
ــكام  ــن األح ــه م َر ل ــرَّ ــا  ُق ــوع مل املوض
بمزيــد  واملخصــوص  والتكاليــف 
ــف(( )31(. ــة والترشي ــة والكرام الفضيل
هبــذا نخلــص إىل أن الشــيخ أغــا بــزرك 
ــم  ــرآن الكري ــف الق ــدم حتري ــُد بع يعتق
وأنَّ مــا بــن الدفتــن مــا هــو إال الوحي 
ــرم ال  ــول األك ــى الرس ــزل ع ــذي أن ال
غــر؛ ولكــن يبــدو أنَّ للشــيخ الطهــراين 
ــو  ــف فه ــن التحري ــًا ع ــًا خاص مفهوم
ــه  ــرآن مل تصب ــه الق ــن بأن وإْن كان يؤم
آياتــه أو صفــة  الزيــادة عــى  ســمة 
التغيــر يف مفرداتــه أو منحــى التزييــف 
يف بعــض نصوصــه قــط؛ غــر أنَّ هــذا 

ــيخ  ــرورة أنَّ الش ــي بال ــول ال يعن الق
يؤمــن بــأنَّ التحريــف ينحــرص يف هــذه 
االجتاهــات التــي ذكرهــا وهــي )الزيادة 
التغيــر يف متــن  عــى النصــوص أو 
النصــوص أو التزييــف يف داخلهــا(؛ 
مفهومــًا  للتحريــف  أنَّ  يــرى  بــل 
ــا؛  ــي ذكره ــات الت ــذه االجتاه ــن ه يباي
وعــى الرغــم مــن أنــه ذكــر لفظــة 
ــي  ــات الت ــن االجتاه ــف( ضم )التحري
أنكــر وجودهــا يف القــرآن الكريــم؛ 
وال  حتريــف  وال  زيــادة  )ال  قــال:  إذ 
ــن  ــه مل يك ــر أن ــف(؛ غ ــر وال تزيي تغي
ــي  ــف( الت ــة )التحري ــن لفظ ــد م يقص
ذكرهــا ههنــا - والتــي أنكــر وجودهــا 
يف املتــن القــرآين- املفهــوم الــذي يريــد 
ــا  ــا هن ــي منه ــل كان يبتغ ــف؛ ب للتحري
عــن  الكريــم  القــرآن  حتريــف  هــو 
مواضعــه أي إنــه كان يبتغــي القــول 
بأنــه ال يوجــد يف املتــن القــرآين حتريــٌف 
أو  أخــرى  مــكان  لفظــة  باســتبدال 
ــال  ــا أو إح ــل أخته ــة حم ــع كلم وض
مجلــة برفــع أخــرى مــن القــرآن الكريــم 
ــى  ــا معن ــف ههن ــد بالتحري ــه يري فكأن
االســتبدال عمومــًا ال غــر؛ والــذي 
ــى  ــه ابتغ ــورًا بأن ــول تص ــا إىل الق دعان
مقولتــه  يف  )التحريــف(  لفظــة  مــن 
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ــذا  ــره أو ه ــى دون غ ــذا املعن ــذه ه ه
التصــور املضمــوين دون ســواه، ودليــل 
ذلــك هــو انــه فيــا بعــد يضــع مفهومــًا 
ــى  ــُن املعن ــف( يباي ــًا لـــ )التحري خاص
ــة  ــا لفظ ــتعمل فيه ــذي اس ــداليل ال ال
)التحريــف( يف هــذا الوضــع أو يف هــذه 
املقولــة؛ مــن هنــا تنبثــق فرضيــات هــذا 
اجلهــد العلمــي والتــي تقوم عــى اآليت:
ــًا  ــف تنصيص ــوم التحري ــا مفه أوالً: م

ــراين. ــزرك الطه ــا ب ــيخ أغ ــد الش عن
ثانيــًا: مــا رابــط مفهــوم التحريــف 
بـ)التنقيــص اإلمجــايل( الــذي نــادى 
ــَف  ــف وظَّ ــراين، وكي ــيخ الطه ــه الش ب
ــع  ــه يف دف ــص نفس ــذا التنقي ــيخ ه الش
ــرآين. ــص الق ــن الن ــف ع ــة التحري هتم
املنطقيــة  االســتدالالت  مــا  ثالثــًا: 
التــي اعتمدهــا الشــيخ الطهــراين يف 
دفــع ســمة التحريــف عــن القــرآن 
الكريــم، وإذا كانــت ثمــة اســتدالٌل 
ــيُخ  ــا الش ــَد إليه ــد َعَم ــًا ق ــة فع منطقي
ــايل يف  ــص اإلمج ــة التنقي ــات نظري يف إثب
ــاؤل  ــرد التس ــه ي ــم، فإن ــرآن الكري الق
ــذه  ــل أنَّ ه ــو ه ــع وه ــذا املوض يف ه
االســتدالالت هــي صلبــة الســند متينــة 
االعتــاد  يف هــذا املوطــن أو أهنــا قابلــٌة 
ــوالً إىل  ــرد وص ــذ وال ــاش واألخ للنق

ــة هبــذا الشــأن،  ــة مرضي قناعــات علمي
والتســاؤالت  الفرضيــات  هــذه  كل 
العلميــة ســيحاول هــذا اجلهــد البحثــي 
ــث  ــن البح ــدم م ــا يف الق ــة عنه اإلجاب

ــاىل . ــه تع بعون

املبحث األول
 مفهوم )التحريف( ورابطه بـ )التنقيص 
اإلمجايل( عند الشيخ أغا بزرك الطهراين

ينفــي  الطهــراين  الشــيخ  كان  إذا 
التحريــف عــن املتــن القــرآين بــأي 
ــلفًا،  ــرر س ــا تق ــور ك ــن الص ــورة م ص
نظرتــه  بــأنَّ  القــول  يمكــن  فإنــه 
التــي  االجتاهــات  تغايــر  للتحريــف 
وهــي  ســابقًا  للتحريــف  ذكرهــا 
)الزيــادة، أو التحريــف )اســتبدال(، 
ــه  ــك بأنَّ ــف(؛ ذل ــر، أو التزيي أو التغي
اإلمجــايل  التنقيــص  بنظريــة  يقــول 
للنــص القــرآين؛ وأنَّ هــذا التنقيــص 
ــل مفهــوم )التحريــف(  ــذي يمث هــو ال
عنــد الشــيخ أغــا بــزرك؛  إذ يقــول 
ــه  ــن نظريت ــًا ع ــراين معرب ــيخ الطه الش
)التنقيــص اإلمجــايل( ترصحيــا:ً بـــ ))أنَّه 
ال خــاف بــن مجيــع فــرق اإلســام يف 
ــف ال  ــرآن الرشي ــوم بالق ــم املوس كتاهب
ــوع  ــإنَّ موض ــًا، ف ــًا وال حك موضوع
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ــو  ــع ه ــد اجلمي ــة عن ــكام الرشعي األح
املوجــود فيــا بــن الدفتــن، ومجيــع 
األحــكام ثابتــة لــه ال لغــره، ومــا 
ــة  ــلمن بكرام ــن املس ــد م ــق أح ألص
ــياء  ــن األش ــيئًا م ــف ش ــرآن الرشي الق
ــور يف  ــو مذك ــا ه ــا مم ــرة أو غره املنك
بعــض األخبــار مــن طــرق اآلحــاد 
يف  اخلــاف  وأمــا   ،... بــه  املعمــول 
ــاب  ــف الكت ــهورة بتحري ــألة املش املس
ظاهــر  هــو  مــا  هبــا  املــراد  فليــس 
خافــًا  هــو  وليــس  أوالً،  اللفظــن 
يف هــذا القــرآن الرشيــف املوضــوع 
لألحــكام وال يف حكمــه ثانيــًا؛ بــل 
اخلــاف يف تلــك املســألة إنــا هــو 
يف موضــوع آخــر وهــو املعــر عنــه 

  .)41( بالباقــي(( 
هنايــة  يف  الشــيخ  قــول  إن  نقــوُل 
ــي(  ــه بالباق ــر عن ــو املع ــه: )وه مقولت
ــيخ؛  ــد الش ــف عن ــة التحري ــي مظن ه
ــأن  ــًا ب ــن متام ــيخ يؤم ــأن الش ــك ب ذل
ــزل  ــي املن ــو الوح ــن ه ــن الدفت ــا ب م
عــى الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه 
ــه  ــه هــو القــرآن بعين ــه وســلم( وأنَّ وآل
ــو  ــه فه ــاىل؛ وعلي ــه اهلل تع ــن أنزل الذي
ــادة وال  ف يف يشء ال بزي ــرَّ ــس بمح لي
ــن  ــذي ب ــذا ال ــر؛ فه ــل وال تغي تبدي

ــن هــو القــرآن وهــو ليــس حمــل  الدفت
القــول التحريــف – الــذي يقصــده أغــا 
بــزرك الطهــراين- قــط، بــل إنَّ موضــع 
ــو  ــه ه ــف في ــدان املختل ــف ومي التحري
)الباقــي مــن هــذا الكتــاب(؛ أي الــذي 
مل ُيذَكــْر فيــه مــن القــرآن ممــا هــو تابــع 
للقــرآن متنــًا؛ إذ يــرى الشــيخ أغــا بزرك 
أنَّ القــرآن املوجــود هــو هــو املنــزل عى 
الرســول غــر أنَّ اخلــاف يف القــول 
بتحريفــه يكمــُن يف الـــُمْسَتْبَعد منه وهو 
َ عنــه بـــ )الباقــي(؛ أي ثمــة  الــذي َعــرَّ
ــن  ــَدْت ع ــد ُأبِع ــرآن ق ــن الق ــة للمت بقي
ــن  ــا مكم ــود، وهن ــن املوج ــي املت باق
القــرآن  فليــس  بالتحريــف؛  القــول 
ــدًا؛  ٌف أب ــرَّ ــو حُم ــوم ه ــا الي ــل أمامن املاث
بــل إنَّ التحريــف يكمــن يف الـــُمْسَتْبَعد 
منــه ال فيــه، وأنَّ هــذا الـــُمْسَتْبَعد ال 
يوجــد فيــه تغيــٌر مــن حيــث هــو؛ بــل 
ــرآين  ــص الق ــن الن ــاده م ــرد إبع إنَّ جم
املتــن اإلهلــي املوجــود بيننــا اليــوم هــو 
ــذا  ــف(؛ وب ى بـــ )التحري ــمَّ ــذي ُيس ال
ــف  ــراين أن التحري ــيخ الطه ــرى الش ي
ــود  ــرآن املوج ــن الق ــوص م ــو املنق ه

ــو. ــث ه ــن حي ــرف م ــر املح غ
إذ يقــوُل ترصحيــًا: إنَّ كثــرًا مــا ))وقــع 
التعبــر بالتحريــف، لكــن ليــس املــراد 
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التغيــر  أي:  العــريف؛  متفامهــه  منــه 
اللغــة  أهــل  ذكــره  إن  و  والتبديــل 
ــه  ــراد من ــل امل ــًا)51(، ب ــه أيض ــى ل معن
أصلــه،  يف  املأخــوذ  اللغــوي  معنــاه 
معنــى  أصــل  ألن  التنقيــص؛  أي 
ــون)61(:  ــه اللغوي ــا  رصح ب ــرف ك احل
والتحريــف  واجلانــب،  الطــرف 
ــرف  ــذ بط ــاه: األخ ــه، ومعن ــل من تفعي
يف  وإبقــاء غــره  منــه  وجانــب  يشء 
ــه،  ــع أطراف ــيء بجمي ــذ ال ــل أخ مقاب
ــن  ــو ع ــر ه ــرف دون آخ ــذ بط واألخ
التنقيــص(()71( ثــم يســتدل بجملــة 
صحــة  تثبــُت  ملعجميــن  مقــوالت 
داللــة التحريــف عــى التنقيــص؛ إذ 
يقــول: إنَّ ))مجلــة مــن مــوارد اســتعال 
هــذه املــادة ال ختلــو مــن نقــص أو 
ــاح:  ــي الصح ــص، فف ــاص أو تنقي انتق
ــّظ  ــوُص احل ــاَرٌف، أي منق ــٌل حُم )رج
ال ينمــو لــه مــاٌل()81(، وفيــه: )ورجــٌل 
حمــدوٌد  أي  الــراء،  بفتــح  حُمــاَرٌف، 
ــاَرٌك( حمــروٌم، وهــو خــاف قولــك ُمَب
)91(، ويف القامــوس: )ُحــِرَف يف َمالِــِه 

ٌء( )02(، وفيــه:  حرفــه َذَهــَب منــه يَشْ
ــرف  ــة، وأح ــة املهزول ــرف: الناق )احل
الرجــل ناقتــه هزهلــا( )12(، فيظهــر منهــا 
ــن  ــوع م ــوذ ن ــرف( مأخ ــادة )ح أنَّ م

النقــص، كــم يف مــادة )جنــن( مأخــوذ 
واجلنــون  الســرت كاجلــّن  مــن  نــوع 
واملجنــون  ـة  املجنَـّ واجلُنــة  واجلنــن 
ثــم يعقــب  واجلنــان(()22(  والـــَجنًّة 
حمصلــًة بقولــه: ))وباجلملــة املــراد مــن 
التحريــف: التنقيــص ال غــره(()32(.
ــو  ــف ه ــأن التحري ــره ب ــوُل إنَّ تقري نق
التنقيــص ال غــر حمــل نظــر؛ ذلــك 
بــأن معنــى التحريــف يــرد يف التــداول 
اللســاين العــريب عــى مجلــة معــان منهــا 
التغيــر والتبديــل أحيانــًا)42(، ويــرد 
ــرى)52(؛  ــًا أخ ــة أحيان ــى اإلمال ــة ع دال
للداللــة  موضــع  يف  يــرد  قــد  بــل 
ــص  ــص أو التنقي ــادة ال النق ــى الزي معن
ــول  ــك كق ــرزك؛  ذل ــا ب ــب أغ ــا ذه ك
حَيْــِرُف  لِِعَيالِــِه،  ))وَحــَرَف  القائــل: 
ِمــن  َكَســَب  َأي  َب؛  َضَ َحــدِّ  ِمــن 
ــا إىل  ــة مآهل ــا(( )62( واحلرف ــا وهُهن هُهن
ْرَفــُة  زيــادة الــرزق ال تنقيصــه، فـــ ))احْلِ
ــي  ــُة الت نَاَع ــُة والصِّ ــْر: الطُّْعَم ، بِاْلَك
ــل إنَّ  ــَتزاُد، ب ــا(( )72( وُيس ــَزُق ِمنَْه ُيْرَت
ــد  ــف ق ــى أنَّ التحري ــدل ع ــا ي أدل م
يــرد بمعنــى النــاء والزيــادة ال النقــص 
ــو  ــُل فه ُج ــَرَف الرَّ ــم: ))وَأْح ــو قوهل ه

ــُه(( )82(. ــَا َماُل ــِرٌف َن حُمْ
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 وهبــذا ال يمكــن الركــون إىل مقولــة 
معنــى  حــرص  يف  الطهــراين  الشــيخ 
بــأنَّ  والقــول  بالتنقيــص  التحريــف 
عــن التحريــف لغــًة هــو التنقيــص 
ــيخ  ــك الش ــن ذل َ ع ــرَّ ــا َع ــر – ك ال غ
ــة  ــذه اللفظ ــأن ه ــك ب ــًا-؛  ذل تنصيص
ــا  ــا م ــرة وأنَّ منه ــان كث ــى مع ــدل ع ت
ــيخ  ــره الش ــا ذك ــاف م ــى خ ــدل ع ي
ــن  ــل يمك ــه، ب ــرصه في ــى وح ــن معن م
القــول بأنــه ال أحــد مــن املعجمــن مــن 
ــأنَّ معنــى التحريــف هــو  ــًا ب رصح علن
ــذا فــان القــول بــان  التنقيــص قــط، وب
معنــى التحريــف هــو التنقيــص مــا هــو 
إال حمــض اســتحصال مــن قبــل الشــيخ 
ــن  ــوالت املعجم ــن مق ــزرك م ــا ب أغ
ــح  ــه وإْن ص ــول إن ــه نق ــر؛ وعلي الغ
ــة  ــوين للفظ ــتحصال املضم ــذا االس ه
ــدًا  ــي أب ــه اليعن ــيخ فان ــل الش ــن قب م
ــف(  ــة )التحري ــى لفظ ــد معن ــأن نقي ب
ــب؛  ــُمْسَتْحَصل فحس ــى الـ ــذا املعن هب
ــون  يف الوقــت الــذي ذكــر هلــا املعجمي
مجلــة مــن املعــاين العديــدة والتــي منهــا 
ــذي  ــى ال ــًا للمعن ــر متام ــو مغاي ــا ه م

ــه. ــيخ نفس ــتحصله الش اس
بــزرك حــرص معنــى  أغــا  فالشــيخ 
بــأن  لُيثبــَت  بالتنقيــص  التحريــف 

ليــس  هــو  التحريــف  مــن  املبتغــى 
التبديــل أو التغيــر كــا قــد يتبــادر 
هــذا التصــور املضمــوين إىل الذهــن 
ابتــداًء)92(؛ بــل إن املــراد هــو )التنقيــص 
ــن  ــة م ــوص املتبقي ــايل( أي النص اإلمج
جامــع  يذكرهــا  مل  والتــي  القــرآن 
القــرآن؛ إذ يقــول: ))فهــذا املوجــود 
وأنــه  يشء،  يف  اخلــاف  حمــل  ليــس 
منــزل  إهلــي  وحــي  آياتــه  بجميــع 
قرآنــًا؛ بــل إنــا اخلــاف يف نــزول غــره 
وعدمــه، وملــا أن نــزول غــره مــع عــدم 
وجــود الغــر يف هــذا املجمــوع مــازم 
لصــدق وقــوع التنقيــص عــن اجلامعــن 
ــوع  ــر بوق ــزول الغ ــن ن ــر ع ــه، فع ل
ــاف((  ــذا اخل ــوان ه ــص يف عن التنقي
)03( وهلــذا فــإن ))التعبــر املشــهور عــن 

ــوان أي )التنقيــص اإلمجــايل(  هــذا العن
بالتحريــف الظاهــر ُعرفــًا يف التغيــر 
الكتــاب  إىل  إضافتــه  مــع  والتبديــل 
الظاهــر يف هــذا القــرآن الرشيــف غــر 
ــاف  ــوع اخل ــم لوق ــه املوه ــديد؛ ألن س
ــًا  ــع قطع ــاف الواق ــه خ ــع أن ــه، م في
كــا عرفــت(( )13(؛ ذلــك بــأن التبديــل 
والتغيــر يف املتــن القــرآين هــو غــر 
واقــع مطلقــا؛ عــى حــن أن التنقيــص 
اإلمجــايل فيــه واقــع وهــو الــذي ينبغــي 
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ــه ال  ــف( علي ــمية )التحري ــاق تس إط
ــم  ــا ))كان عليه ــن هن ــره؛ م ــى غ ع
ــر  ــاظ غ ــرام بألف ــذا امل ــن ه ــر ع التعب
ــة  ــراد، واقع ــة يف امل ــل رصحي ــة؛ ب مومه
يف متــون األخبــار مثــال: التنقيــص، 
واإللقــاء،  واملحــو،  واإلســقاط، 
والنبــذ(()23(؛  والطــرح،  واحلــذف، 
هبــذا نفهــم – بنــاء عــى منظــور الشــيخ 
ــات  ــف يف اآلي ــأن التحري ــراين- ب الطه
القرآنيــة مــن حيــث التغيــر أو التبديــل 
ــون  ــذا ال يك ــة؛ وهب ــل البت ــر حاص غ
املــراد مــن التحريــف يف القــرآن الكريم 

إال التنقيــص دون غــره)33(.

املبحث الثاين
 استدالالت الشيخ أغا بزرك عىل صحة 

وقوع التنقيص اإلمجايل يف القرآن
ــى  ــراين ع ــيخ الطه ــتدل الش ــد اس لق
التنقيــص  بوجــود  نظريتــه  صحــة 
اإلمجــايل يف القــرآن الكريــم بجملــة مــن 
االســتدالالت وهــي عــى النحــو اآليت:

التنقيــص  بــأن  االســتدالل  أوالً: 
القــرآن  بتامميــة  اليقــدح  اإلمجــايل 
النقــص: مــن  وســامته  الكريــم 

 لقــد ذهــب الشــيخ الطهــراين إىل أن 

القــول بالتنقيــص اإلمجــايل ال يدعــو 
اىل القــول باللــزوم بتنقيــص الباقــي 
مــن القــرآن ذلــك بـــ ))أنــه لــو فــرض 
ــات  ــور أو اآلي ــض الس ــص بع أن ينتق
املنزلــة يف غــر األحــكام عــن هــذا 
يوجــب  فــا  املوجــود،  املصحــف 
ذلــك تنقيصــًا يف شــأن الباقــي منــه، ويف 
رشفــه، وإجالــه، وافضالــه و إعجــازه، 
ــه، وغرهــا، وال يســلب بذلــك  وحجت
حكــم مــن أحكامــه، وال يزيــل بــه أثــر 
مــن آثــاره، فاعتقــاد وقــوع تنقيــص مــا 
بالنســبة إىل  غــر األحــكام مــن أول 
األمــر ليــس تنقيصــًا يف شــأن هــذا 
الباقــي املوجــود أو يف جهاتــه األخــرى، 
واعتقادهــم عــدم وقوعــه ليــس مؤثــًرا 
ــادة شــؤونه، فاالعتقــاد بالنســبة إىل  لزي

ــيان(( )43(.  ــود س ــي املوج الباق
ــف  ــاه نستش ــيخ أع ــة الش ــن مقول م
بــأن الشــيخ يــرى أن القــول بالتنقيــص 
املوجــود  بالنــص  اإلمجــايل اليقــدح 
ــرآن  ــن الق ــوم م ــا الي ــن أيدين ــل ب املاث
الكريــم، مــا دام أن الـــُمْسَتْبَعد منه ليس 
مــن آيــات األحــكام)53(؛ فاســتبعاد أي 
ــأن  ــدح يف ش ــرآن ال يق ــن الق ــص م ن
مــادام  وإعجــازه  وفضلــه  القــرآن 
ذلــك الـــُمْسَتْبَعد ليــس مــن آيــات 
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االهتــام  مــدار  فــكأنَّ  األحــكام، 
يف  واإلعجــاز  والشــأنية  والعنايــة 
النــص القــرآين مــن منظــور الشــيخ أغــا 
ــات  ــن يف آي ــا يمك ــراين إن ــزرك الطه ب
ــات األحــكام يف  ــاء آي األحــكام وأن بق
القــرآن الكريــم مــن دون نقصــان فيهــا 
ــأنيته  ــرآن وش ــاز الق ــًا إلعج ــد متام يع
ــر  ــص آخ ــاء أي ن ــا إقص ــه؛ أم وفضل
أن  دون  مــن  تنقيصــًا  القــرآن  مــن 
ــن  ــُمْسَتْبَعد م ــص الـ ــك الن ــون ذل يك
ــص  ــذا التنقي ــإنَّ ه ــكام ف ــات األح آي
ال يؤثــر يف القــرآن الكريــم مــن حيــث 
ــأنه  ــو ش ــه وعل ــة فضل ــازه ومتامي إعج

ــلمن. ــن املس ب
ــيخ  ــع الش ــف م ــن ال نختل ــوُل نح نق
آيــات  أن  يف  الطهــراين  بــزرك  أغــا 
املهمــة  النصــوص  مــن  األحــكام 
يف ســياقات القــرآن الكريــم ملــا هلــا 
مــن أمهيــة ُعظمــى يف ترتيــب حيــاة 
ــه  ــتويات تعامات ــم مس ــان وتنظي اإلنس
مــع نفســه أو اآلخريــن مــن جهــة 
ــاىل  ــه هلل تع ــات عبادات ــيق مقتضي وتنس
وكيفيــات تلــك العبــادات وأوقاهتــا 
ومقتضياهتــا ولوازمهــا وموجباهتــا مــن 
ــة  ــذه العناي ــر أن ه ــرى، غ ــة أخ جه
وتلــك األمهيــة، التعنــي بالــرورة 

حــرص مســألة الشــأنية واإلعجازيــة 
ــا  ــا دون غره ــرآن فيه ــة للق واألفضلي
األخــرى  القرآنيــة  النصــوص  مــن 
والنصــوص  العقائديــة  كالنصــوص 
ــرآن  ــأن الق ــك ب ــًا؛ ذل ــة مطلق األخاقي
كلــه معجــز بــأي ســورة منــه؛ بــل بــأي 
آيــة منــه مهــا كانــت اهلُويــة املضمونيــة 
ــة  ــت ُحكمي ــواء أكان ــة س ــك اآلي لتل
أو  اســتيقانية  عقائديــة  ام  ترشيعيــة 
أخاقيــة وعظيــة، والدليــل عــى ذلــك 
هــو أن القــرآن الكريــم قــد حتداهــا 
إعجــازًا عــى أن يأتــوا بســورة مــن مثله 
ــد  ــن دون تقيي ــاق م ــبيل اإلط ــى س ع
بــأن يكــون مضمــون الســورة قائــًا عى 
األحــكام الرشعيــة حتــى يمكــن القول 
ــم منحــرص  ــان إعجــاز القــرآن  الكري ب
يف اآليــات الترشيعيــة فحســب؛ إذ قــال 
تعــاىل  مرصحــًا }َوإِْن ُكنُْتــْم يِف َرْيــٍب مِمَّــا 
ــْن  ــوَرٍة ِم ــوا بُِس ــا َفْأُت ــى َعْبِدن ــا َع ْلن َنزَّ
ــْن ُدوِن اهللِ  ــَهداَءُكْم ِم ــوا ُش ــِه َواْدُع ِمْثِل
إِْن ُكنُْتــْم صاِدِقــَن{)63( فلفظــة )بســورة( 
ــا  ــة الكريمــة إن ى هبــا يف اآلي ــُمَتَحدَّ الـ
وردت دالــة عــى اإلطــاق ألهنــا لفظــة 
نكــرة وردت يف ســياق اإلثبــات)73(، 
وعليــه فــإن اآليــة الكريمــة مل تقيــد 
ــون   ــوب أن تك ــاس بوج ــدي للن التح
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ــكام أو  ــات األح ــن آي ــورة م ــك الس تل
نصــوص الترشيــع إلزامــًا؛ بــل حتــدت 
النــاس عــى أن يأتــوا بــأي ســورة 
كانــت بــأي مضمــون يوافــق مضمــون 
أكان  ســواء  الكريــم  القــرآن  آيــات 
حكميــًا أم عقائديــًا أو أخاقيــًا؛ بــل 
ــوا  ــاس عــى أن يأت حتــدى اهلل تعــاىل الن
وكان  بســورة  وليــس  واحــدة  بآيــة 
حتديــه ســبحانه هبــذه اآليــة ُمطلقــًا 
تكــون  ألن  تقييــد  دون  مــن  أيضــًا 
ــي؛  ــم رشع ــة حك ــي آي ــة ه ــك اآلي تل
َلــُه َبــْل  إذ قــال ســبحانه }َأْم َيُقوُلــوَن َتَقوَّ
ال ُيْؤِمنُــوَن * َفْلَيْأُتــوا بَِحِديــٍث ِمْثِلــِه 
إِْن كاُنــوا صاِدِقــَن{)83( فقولــه تعــاىل 
}بَِحِديــٍث ِمْثِلــِه{ يــراد منهــا اإلطــاق يف 
إيــراد أي آيــة )حديــث( بــأي مضمــون 
الكريــم،  القــرآن  مضامــن  يرافــق 
وليــس ثمــة اشــرتاط أو قيــد يلحــظ يف 
ــذا  ــن ه ــى م ــى أن املبتغ ــدل ع ــة ي اآلي
احلديــث املتحــدى بــه أن يكــون حكــا 

ــط. ــًا ق ــًا ترشيعي ــًا مضمون رشعي
ــاز  ــات إعج ــدي إلثب ــان التح ــه ف وعلي
القــرآن الكريــم ملــا مل يكــن مقيــدًا 
ــب؛  ــي وج ــم الرشع ــون احلك بمضم
ــورة آو  ــة س ــأن آي ــول ب ــا الق ــن هن م
ــم  ــرآن الكري ــق الق ــث( يواف ــة )حدي آي

ــأي  ــا ب ــا ونظ ــة تركيب ــى وصياغ معن
حتقــق  داللــة  أي  أو  كان  مضمــون 
ــتطيعوا  ــم مل يس ــر أهن ــول، غ ــو مقب ه
ــأن  ــول ب ــل إن الق ــكادوا؛ ب ــك ومل ي ذل
التحــدي ورد يف اآليــات القرآنيــة عــى 
ــات  ــى إلثب ــو أدع ــاق ه ــبيل اإلط س
ــمة  ــق س ــت لتحق ــاىل وأثب ــدرة اهلل تع ق
اإلعجــاز يف كل آيــات القــرآن الكريــم؛ 
حتداهــم  قــد  تعــاىل  اهلل  بــأن  ذلــك 
إعجــازًا عــى أن يأتــوا بــأي ســورة 
أو آيــة مهــا كان مضموهنــا تعجيــزًا 
ــك  ــت بذل ــتطيعوا ثبت ــا مل يس ــم فل هل
مديــات قــدرة اهلل تعــاىل مــن جهــة 
ــم  ــى عظ ــهادة ع ــك ش ــن ذل ــق م وتوث
ــه  ــكل مناحي ــم ب ــرآن الكري ــاز الق إعج
جهــة  مــن  واملضمونيــة  الصياغيــة 
ــأن  ــبحانه ب ــم س ــو حتداه ــرى؛ ول أخ
ــة  ــرصًا أو آي ــة ح ــورة ترشيعي ــوا بس يأت
ــا العرتضــوا عــى ذلــك  ــة إلزاًم حكمي
ــار  ــك باعتب ــر يف ذل ــتصعبوا األم واس
أن املطلــوب يف التحــدي هــو إيــراد 
ــن  ــوين مع ــأن مضم ــى ش ــاب ع اخلط
ــا  ــن لن ــه يمك ــًا- بأنَّ ــوا – اعرتاض ولقال
أن نــورد نصوصــًا كاميــة تتوافــق مــع 
القــرآن نظــًا وترتيبــًا وتتفــق معــه بنــاًء 
وصياغــًة ولكــن بمعــان ُأَخــر غــر 
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املضمــون الترشيعــي، ولكــن ملــا قيَّدنــا 
القــرآن الكريــم هبــذا املضمــون دون 
غــره عجزنــا عنــه عــى حــن أننــا عــى 
ــون  ــذا يك ــن؛ وهب ــنا بعاجزي ــره لس غ
ــرآن  ــًا يف الق ــًا أو بعضي ــاز نصفي اإلعج
إذ ســينحرص  فيــه؛  كليــا  الكريــم ال 
اإلعجــاز يف آيــات األحــكام فقــط؛ أمــا 
ــا  ــون فيه ــن يك ــات فل ــن اآلي ــا م غره
ــوى  ــه ال يق ــاىل ألن ــن اهلل تع ــاز م إعج
ــدي إال يف  ــاز والتح ــق اإلعج ــى حتق ع
آيــات األحــكام دون غرهــا، حاشــا هلل 
تعــاىل مــن ذلــك وتعــاىل تعلــوًا كبــرًا.
بــأن  القــول  بــأن  نقــول  وعليــه 
الـــُمْسَتْبَعد إذا كان ليــس مــن آيــات 
األحــكام ومــا دام كذلــك فهــو ال يقدح 
ــل  ــرآن واليقل ــاز يف الق ــمة اإلعج بس
مــن شــأنيته أو يبعــده عــن فضيلتــه هــو 
قــول فيــه نظــر وتأمــل، ذلــك بــأن كل 
القــرآن معجــز وإذا حتقــق فعــًا – عــى 
اســتبعاد  اجلــديل-  الفــرض  ســبيل 
ــم  ــرآن الكري ــوص الق ــن نص ــض م بع
فــإن هــذا الـــُمْسَتْبَعد يعــد معجــزًا 
ــاق  ــل يف نط ــه داخ ــة، ألن ــًا ال حمال أيض
التحــدي وكل مــا كان داخــًا يف نطــاق 
التحــدي فهــو مــن القــرآن ال حمالــة 
ــبته  ــة أو نس ــة الداللي ــت ُهوي ــا كان مه

املضمونيــة.
ــول  ــن الق ــه يمك ــذا فإن ــى ه ــزاد ع ي
عــى ســبيل التســاؤل بأنــه اســتدل 
ــُمْسَتْبَعد  ــى أن الـ ــراين ع ــيخ الطه الش
ــا  ــايل إن ــص اإلمج ــرآن بالتنقي ــن الق م
هــو ليــس مــن آيــات األحــكام، ذلــك 
ــى  ــب ع ــًا بالغي ــد حك ــذا يع ــأن ه ب
ــاك  ــت هن ــإذا كان ــب؛ ف ــو يف الغي ــا ه م
نصــوص مســتبعدة مــن القــرآن فضــًا 
ــوين  ــط املضم ــم النم ــا ال نعل ــن أنن ع
ألن  الـــُمْسَتْبَعدة  النصــوص  هلــذه 
التنقيــص – كــا يقــول الشــيخ أغــا 
بــزرك- كان عــى ســبيل اإلمجــال ال 
التفصيــل حتــى نفهــم أو نــدرك الطبيعة 
ــُمْسَتْبَعدة؛  ــات الـ ــك اآلي ــة تل الداللي
ــى لنــا أن نحكــم عــى هــذا  مــن هنــا أنَّ
ــن  ــس م ــه لي ــايل بأن ــُمْسَتْبَعد اإلمج الـ
آيــات األحــكام أو نصــوص الترشيــع؛ 
ــذا  ــًا، وب ــه مطلق ــبيل إلي ــا ال س ــذا مم فه
ال يمكــن القــول بوجــود التنقيــص 
ــه ال  ــن أن ــًا ع ــًا؛ فض ــايل مطلق اإلمج
يمكــن حتديــد الطبيعيــة الدالليــة لذلــك 
الـــُمْسَتْبَعد عــى وجــه الغيب اســتحالًة؛ 
وعليــه اليمكــن القــول أو اإلقــرار  بــأن 
))االعتقــاد بالنســبة إىل الباقــي املوجــود 

ــدًا. ــيان(( أب س
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ثانيًا: االستدالل بالتواتر اإلمجايل:
ــى  ــراين ع ــيخ الطه ــتدل الش ــد اس لق
وجــود )التنقيــص اإلمجــايل( يف النــص 
)التواتــر  عليــه  أطلــق  بــا  القــرآين 
ــل  ــد حيص ــه ))ق ــرى بأن ــايل(؛ إذ ي اإلمج
العلــم بتحقــق نفــس القضيــة فقــط إذا 
بلغــت عــدة مــن أخــر هبــا مــن مؤلفــي 
ــد  ــر املفي ــدة التوات ــم ع ــب يف كتبه الكت
للعلــم؛ ألن كل واحــد منهــم قــد أخــر 
ــة  ــع ضميم ــه م ــة، لكن ــس القضي بنف
ــك  ــى تل ــة، فتلغ ــات متخالف خصوصي
ــد،  ــر الواح ــا خ ــات لكوهن اخلصوصي
ــن  ــا م ــًرا هب ــة خم ــس القضي ــى نف ويبق
فتكــون  التواتــر،  حــد  بالغــة  عــدة 
متواتــرة لفظــًا إن كان مدلــوالً مطابقيــًا، 
ــس  ــًا(()93(؛ ولي ــى إن كان التزامي ومعن
حيصــل  قــد  ))بــل  فحســب؛  هــذا 
ــار  ــدة أخب ــًا يف ع ــع أيض ــم باجلام العل
قليلــة جــدًا غــر بالغــة حــد التواتــر وال 
ــات  ــا يف خصوصي ــع اختافه ــه م قرب
ــر  ــد غ ــدور واح ــاالً بص ــم إمج إذا عل
ــار عــن اإلمــام  معــن مــن تلــك األخب
املعصــوم )ع( فأثــر هــذا العلــم اإلمجايل 
القطــع بوقــوع مــا هــو اجلامــع املشــرتك 
ــدور  ــم بص ــار، والعل ــك األخب ــان تل ب
مــا هــو أخــص مضمونــًا مــن اجلميــع، 

فيفيــد فائــدة التواتــر املعنــوي مــن 
حصــول العلــم باجلامــع، وليــس منــه، 

ــايل(( )04( ــر اإلمج ــمى بالتوات ــل يس ب
فــرى الشــيخ أن التواتــر املعنــوي يعــد 
ــة  ــات القائل ــول الرواي ــى قب ــًا ع دلي
ــم؛  ــرآن الكري ــص يف الق ــود تنقي بوج
ــروا  ــد اخ ــر ق ــو الس ــإذا كان مؤلف ف
حــد  إىل  وصــوالً  نفســها  بالقضيــة 
التواتــر بينهــم يف ذلــك اإلخبــار)14( 
فإنــه يمكــن قبــول هــذا التواتــر املفيــد 
للعلــم هبــذه القضيــة حتــى وان كان 
اإلخبــاُر عــن هــذه القضيــة طريَقــُه 
ــد  ــه نج ــب؛ وعلي ــد فحس ــر الواح خ
مــن  التواتــر  عمليــة  ينقــل  الشــيخ 
ســند الروايــات إىل إمجــاع أهــل الســر 
ــذه  ــر ه ــى ذك ــم ع ــخ يف كتبه والتاري
ــة  ــر القضي ــر ذك ــد بتوات ــة إذ اعت القضي
ــند  ــر س ــدم توات ــد بع ــن دون أن يعت م
الروايــات املتحدثــة عــن تلــك القضيــة 
ــايل. ــر اإلمج ــرًا بالتوات ــال تقري ــذا ق وهل
ــيخ  ــتدالل للش ــذا االس ــى ه ــرد ع ولل
ــأن الشــيخ أغــا بــزرك  يمكــن القــول ب
إذا كان نفســه قــد عــر عــن تلــك 
ليســت  بأهنــا  واألخبــار  الروايــات 
))وتلــك  قولــه  يف  وذلــك  بحجــة؛ 
ــة،  ــدة للحج ــت  فاق ــار وإن كان األخب



2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

28

نظرية التنقيص اإلمجالي يف دفع التحريف عن القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراني

وكل  جهــات،  مــن  ومضطربــة 
يف  غــره  مــع  منهــا خمالــف  واحــد 
بالنســبة  يتجــاوز  وال  خصوصيــات، 
أخبــار  حــد  عــن  خصوصياتــه  إىل 
ــك  ــن تل ــدة م ــت واح ــاد، وال تثب اآلح
عليهــا  يرتتــب  وال  اخلصوصيــات، 
ــا  ــد منه ــرى كل واح ــن ي ــًدا لك ــر أب أث
ــة مطابقــة  مشــاركًا مــع غــره يف الدالل
أو التزامــًا عــى وقــوع تنقيــص يشء ممــا 
ــرتك  ــون املش ــذا املضم ــًا، فه ــزل قرآن ن
ــن  ــد م ــه كل واح ــدل علي ــذي ي ــه ال في
ــة  ــرة البالغ ــر املعت ــار الغ ــك األخب تل
ــًا،  ــًرا معنوي ــون  متوات ــر يك ــد التوات ح
فيثبــت بــه قرآنيــة الــيء املنقــوص 
ــة  ــا، كــا تثبــت قرآني ــه لن املجهــول عين

ــره(( )24(. ــن بتوات ــن الدفت ــا ب م
ــدم  ــرتُف بع ــه يع ــيخ نفس ــإذا كان الش ف
حجيــة هــذه الروايــات فأَنــى لــه القــول 
بقبوهلــا حمصلــة؛  وعليــه فــإن هــذا يعــد 
ــإذا  ــب؛ ))ف ــة والعج ــاب الغراب ــن ب م
فاقــدة  ذاهتــا  بحــد  روايــة  كل  كان 
روايــات  إليهــا  وانضمــت  للحجــة 
ــف  ــًا، فكي ــة أيض ــدة للحج ــر فاق آخ
ــا  ــو مضموهن ــا وه ــج عنه ــون النات يك
ــًرا؟!،  ــر متوات ــف يص ــم كي ــة، ث حج
فــإن املتواتــر هــو مــا كان فيــه روايــات 

كثــرة كل واحــدة منهــا معتــرة رشعــًا 
أو  حســان  أو  صحــاح  تكــون  بــأن 
تكــون  أن  إمــا  وهكــذا،  موثقــات 
ــرٌض  ــند أو ُمع ــة الس ــات ضعيف الرواي
عنهــا جتتمــع مــع بعضهــا، فــا تــورث 
االطمئنــان ألبتــة، فليــت شــعري كيــف 
يصــر مضموهنــا متواتــًرا خصوصــًا 
ــل  ــى حمم ــا ع ــل بعضه ــكان مح ــع إم م
حســن كالتفســر مثــًا، مــع أن املســألة 
ــة اخلطــورة فهــي متــس جوهــرة  يف غاي
ــا ال  ــدة(( )34( يف صميمه ــام اخلال اإلس
ــود  ــول بوج ــن الق ــذا ال يمك ــة، ب حمال
مســتندًا  وقبولــه  اإلمجــايل  التواتــر 
اإلمجــايل  التنقيــص  بنظريــة  للقــول 

ــدًا. ــم أب ــرآن الكري للق
ثالثــًا: االســتدالل بمقــوالت علــامء 

الشــيعة :
ــى  ــزرك ع ــا ب ــيخ أغ ــتدل الش ــد اس لق
ــه  ــن نظريت ــه م ــب إلي ــا يذه ــة م صح
ــد  ــيعة وع ــاء الش ــار عل ــوالت كب بمق
ــه  ــادى ب ــا ن ــاندة مل ــذه س ــم ه مقوالهت
مــن وجــود تنقيــص إمجــايل يف القــرآن؛ 
إذ يقــول ))إنــه للقدمــاء، أعنــي الشــيخ 
الصــدوق، والســيد الرشيــف املرتــى، 
والطــريس،  الطــويس،  والشــيخ 
التنقيــص،  وقــوع  عــدم  وغرهــم، 
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لكــن بالنظــر الدقيــق يف كلاهتــم يظهــر 
أهنــم مــا اختــاروا يف حمــل البحــث 
قــوالً خمالفــًا للقــول األول، ومــا ذكــروا 
ــع  ــوا القط ــايل، وال ادع ــص اإلمج التنقي
ــض  ــن بع ــر م ــل يظه ــه، ب ــدم وقوع بع
ــاب  ــائر األصح ــم لس ــم موافقته كلاهت
عــى وقــوع التنقيــص اإلمجــايل؛ وذلــك 
ألن ظاهــر   كل مــن أنكــر مــن أصحابنا 
وقــوع التنقيــص اإلمجــايل أنــه إ نــا أراد 
ــر  ــو أظه ــا ه ــص م ــاق التنقي ــن إط م
أفــراده - واو التنقيــص العينــي املعلــوم 
منقوصــه تفصيــًا بشــخصه - ال مطلــق 
ــذي يف  ــايل ال ــامل لإلمج ــص الش التنقي
فرديتــه لــه نــوع خفــاء بلحــاظ اجلهــل 

ــًا . ــه عين بمنقوص
ــاه  ــا اّدع ــروا م ــا أنك ــم إن ــك ألهن وذل
خمالفوهــم، ومــا كانــوا يــرون هلــم 
وأصحــاب  احلشــوية،  غــر  خمالفــًا 
ــم؛  ــوا يف عباراهت ــا رصح ــث، ك احلدي
ــص  ــا كان إال التنقي ــؤالء م ــى ه وُمدع
العينــي بآيــات أو ســور مذكــورة يف 
ــرآن،  ــا ق ــون أهن ــوا يدع ــار، فكان األخب
ويرتبــون آثــار القــرآن وأحكامــه عليهــا 

ــًا . عم
ال  الــذي  اإلمجــايل  التنقيــص  وأمــا 
كان  فــا  عمــي  أثــر  عليــه  يرتتــب 

حمــل دعواهــم، ومــا كان هلــم نظــٌر 
القدمــاء  األصحــاب  فهــؤالء  إليــه، 
املذكــورون قــد وافقــوا ســائر املســلمن 
ــو  ــذي ه ــي ال ــص العين ــكار التنقي يف إن
مدعــى احلشــوية، وليــس إنكارهــم 
ــايل  ــص اإلمج ــًرا إال التنقي ــم ناظ ونفيه

. أبــدًا(( )44(  
ــو  ــا ه ــا إن ــيخ هن ــول إن كام الش نق
مصــادرة عــى املطلــوب ذلــك بأنَّــه 
الشــيعة  كبــار  مقــوالت  أن  زعــم 
إنــا كانــت منصبــة عــى التنقيــص 
ــم  ــي التشــخييص يف القــرآن الكري العين
التنقيــص  وجــود  بعــدم  القــول  ال 
يف  البيــان  جــي  وذلــك  اإلمجــايل، 
ــق  ــر الدقي ــن بالنظ ــدًا )لك ــه حتدي قول
ــاروا  ــا اخت ــم م ــر أهن ــم يظه يف كلاهت
ــول  ــًا للق ــوالً خمالف ــث ق ــل البح يف حم
األول، ومــا ذكــروا التنقيــص اإلمجــايل، 
ــل  ــه، ب ــدم وقوع ــع بع ــوا القط وال ادع
ــم  ــم موافقته ــض كلاهت ــن بع ــر م يظه
لســائر األصحاب عــى وقــوع التنقيص 
ــن  ــه يمك ــن أن ــى ح ــايل( )54(، ع اإلمج
النظــر  بــأن إعــادة  باملقابــل  القــول 
ــاء  ــؤالء العل ــم ه ــل يف مقوالهت والتأم
ــدم  ــليًا بع ــان تس ــا إىل اإلي ــي بن تف
ــص  ــواع التنقي ــن أن ــوع م ــود أي ن وج
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ــي تشــخييص  ــم ال عين يف القــرآن الكري
ــا  ــو نظرن ــم، فل وال إمجــايل شــمويل مبه
ــدوق يف  ــيخ الص ــة الش ــًا إىل مقول مث
ــًا:  ــه تنصيص ــي قول ــدد وه ــذا الص ه
ــه اهلل  ــذي أنزل ــرآن ال ــا أنَّ الق ))اعتقاُدن
ــن  ــن الدفت ــا ب ــو م ــه )ص( ه ــى نبي ع
وليــس بأكثــر مــن ذلــك، وَمــن نســَب 
ــك  ــن ذل ــُر م ــه أكث ــوُل إنَّ ــا نق ــا أنَّ إلين
فهــو كاذٌب(()64(، فإننــا ســنجد بأنــه ال 
يقــول بالتنقيــص اإلمجــايل فضــًا عــن 
ــر  ــأن تعب ــك ب ــي، ذل ــص العين التنقي
ــا(  ــع )اعتقاُدن ــر اجلم ــدوق بضم الص
ــذا  ــون هب ــيعة يقول ــى أنَّ الش ــدل ع ي
– ههنــا- عــن  ُيعــرِّ  مجيعــًا فهــو مل 
ــو أراد ذلــك لقــال:  نفســه فحســب ول
ــم  ــًا باس ــا كان ُمتحدث ــادي(، وإن )اعتق
الشــيعة كافــة، وهــذا يــدل عــى أن 
مضمــون قولــه هــذا تؤمــن بــه الشــيعة 
ــا  ــة وليــس هــو فحســب؛ مــن هن قاطب
فانــه يمكــن القــول بــان قولــه: )أنَّ 
القــرآن الــذي أنزلــه اهلل عــى نبيــه 
)ص( هــو مــا بــن الدفتــن وليــس 
ــٌة واضحــٌة  بأكثــر مــن ذلــك( فيــه قرين
ــه يدفــع هتمــة  وأمــارة جليــة اإلدراك بأنَّ
ــة؛  ــايل ال حمال ــص اإلمج ــول بالتنقي الق
فقولــه )الــذي أنزلــه اهلل عــى نبيــه 

ــه  ــى أن ــة ع ــة قاطع ــدل دالل )ص( ( ي
ــل  ــتيقن كام ــان ويس ــام اإلي ــن مت يؤم
اليقــن بــأن الــذي نــزل عــى الرســول 
ــه  األكــرم هــو هــو مــا بــن الدفتــن وأنَّ
ال وجــود لتنقيــص ُمْســَتَْبَعد منــه؛ ذلــك 
ــم  ــازل باس ــرآن الن ــن الق ــر ع ــه ع بأنَّ
املوصــول )الــذي( فيــه داللــة واضحــة 
عــى أنــه يقصــد بــأن كل مــا ُأنــِزَل عــى 
ــم  ــأن االس ــك ب ــرم ذل ــول األك الرس
املوصــول يــدل عــى العمــوم يف ُعــرف 
األصوليــن)74(؛ فــإذا ســألك ســائر 
ثــك فــان؟(، فــرتوي  فقــل : )بــاذا حدَّ
ــُب  ــم ُتَعقِّ ــان، ث ــه ف ــك ب ث ــا حدَّ ــه م ل
ثنــي به فــان(؛  قائــًا: )هــذا الــذي حدَّ
ــا  ــذي( ههن ــة )ال ــتعالك للفظ ــإن اس ف
ــت  ــك حتدث ــى أن ــة ع ــة جلي ــدل دالل ت
ــن دون  ــان م ــه ف ــك ب ث ــا حدَّ ــكل م ب
نقصــان، وعليــه فإنــك قــد اســتعملت 
لفظــة )الــذي( هنــا للتعبــر عــن داللــة 
العمــوم والُكليــة قاطبــة، فكأنــك تقول 
ــه  ــي ب ثن ــا حدَّ ــذا كل م ــًا: )ه ــه تعقيب ل
ــا  ــس لدين ــه يتأس ــر(؛ وعلي ــان ال غ ف
مــن هــذا االســتعال الســم املوصــول 
ــد  ــا كان يري ــدوق إن ــيخ الص ــأن الش ب
ــة العمــوم؛ أي إنَّ  بلفظــة )الــذي( دالل
ــد  ــول حمم ــى الرس ــَزَل ع ــذي َن كلَّ ال
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)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( هــو 
ــس  ــه لي ــن وأن ــن الدفت ــذي ب ــذا ال ه
تنقيــص إمجــايل ُمســَتْبَعد مــن  ثمــة 
ــص  ــن وال تنقي ــن الدفت ــذي ب ــذا ال ه
عينــي منــه أبــدًا؛ وهلــذا قــال تعضيــدًا: 
)وليــس بأكثــر مــن ذلــك(، ليــدل 
ــه  ــص في ــه ال تنقي ــة بأنَّ ــة واضح دالل

ــة.  البت
ثــم ختــَم عبارتــه بقولــه: )وَمــْن نســَب 
ــه أكثــُر مــن ذلــك فهو  ــا نقــوُل إنَّ إلينــا أنَّ
كاذٌب( إذ صــاغ مجلــة الــرد بأعنــف مــا 
يمكــن؛ إذ بناهــا عــى اجلملــة االســمية 
ــة  ــل للدالل ــم فاع ــا اس ــل خره وجع
ممــا  واالســتمرارية،  الثبــوت  عــى 
يوحــي بشــدة يقينــه بــأنَّ الشــيعة ال 

ــط. ــك  ق ــول بذل تق
أمــا مــا ُنِقــَل عــن الســيد املرتــى 
))إنَّ  قولــه:  فهــو  الصــدد  هــذا  يف 
ــم  ــرآن، كالعل ــل الق ــة نق ــم بصح العل
الكبــار،  واحلــوادث  بالبلــدان، 
والوقائــع العظــام، والكتــب املشــهورة، 
وأشــعار العرب املســطورة، فــإنَّ العناية 
ْت، والدواعــي توفَّــرت عــى نقله  اشــَتدَّ
وحراســته، وبلغــت إىل حــدِّ مل يبلغه فيا 
ــوِة،  ــزُة النب ــرآن معج ــاه؛ ألنَّ الق ذكرن
ــكام  ــة، واألح ــوم الرشعي ــذ العل ومأخ

ــوا  ــد بلغ ــلمن ق ــاء املس ــة، وعل الديني
يف حفظــه ومحايتــه الغايــة، حتــى عرفــوا 
كلَّ يشٍء اخُتِلــَف فيــه مــن إعرابــه، 
ــف  ــه، فكي ــه، وآيات ــه، وحروف وقراءت
ًا أو منقوصــًا،  جيــوز أْن يكــوَن ُمغــرَّ
والضبــط  الصادقــة،  العنايــة  مــع 
ــدس اهللُ  ــًا )ق ــاَل أيض ــديد)84(، وق الش
القــرآن  ــه(: إنَّ العلــم بتفســر  روحَّ
كالعلــم  نقلــه،  صحــة  يف  وأبعاضــه 
بجملتــه، وجــرى ذلــك جمــرى مــا علــم 
ــاب  ــة ككت ــب املصنف ــن الكت ضورة م
ــة  ــل العناي ــإنَّ أه ــازين، ف ــيبويه وامل س
ــا  ــن تفصيله ــون م ــأن يعلم ــذا الش هب
مــا يعلمونــه مــن مجلتهــا، حّتــى لــو أنَّ 
ــًا  ــيبويه باب ــاب س ــَل يف كت ــًا أدَخ ُمدِخ
ــِرَف  ــاب، لُع ــن الكت ــس م ــو لي يف النح
ــٌق، وليــس مــن  ــه مُلَح ــَم أنَّ ــَز وُعِل وُميِّ

أصــل الكتــاب(()94(
النــص  هــذا  يف  املرتــى  الســيد  إنَّ 
حتليلــه  يف  العقــي  املســلك  يعتمــد 
القــول  القــرآن ودرأ  ملســألة صيانــة 
بالتنقيــص اإلمجــايل أو العينــي فيــه؛ 
إذ يــرى أنَّ النــص القــرآين قــد بلــغ 
مــن الشــهرة والشــياع  إىل احلــدِّ الــذي 
يدخَلــُه  أْن  عقــًا  معهــا  يســتحيُل 
ــره  ــايل أو غ ــص اإلمج ــٌف بالتنقي حتري
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مــن دون معرفــة ذلــك أو االنتبــاه إليــه 
فهــو أشــبه  شــهرة باحلــوادث التــي 
شــاَعْت يف بــاد العــرب واألشــعار 
َقــْت  َلــْت إىل أســاطر حتــى ُعلِّ التــي حتوَّ
عــى جــدران الكعبــة – مــع االحتفــاظ 
ــادة  ــة- زي ــي يف املقارن ــارق النوع بالف
عــى هــذا فــإنَّ املحــال البــدَّ مــن يقــف 
ــُف  ــرَب التحري ــن دون أْن يت ــًا م عائق
ــه عليهــا  إليــه، والعلــة يف ذلــك كــا تنبَّ
هــذا  أنَّ  يف  تكمــن  املرتــى  الســيد 
ــَد  الكتــاَب يمثــُل معجــزة اهلل التــي تعهَّ
ــع  ــدُّ املنب ــه ُيَع ــن  أنَّ ــًا ع ــا فض بحفظه
للترشيــع  األول  واملصــدر  األســاس 
ــؤون  ــه ش ــوُم علي ــذي تق ــامي ال اإلس
ــوِم  ــُع العل ــو جام ــًا فه ــلمن مجيع املس
الرشعيــة ومنطــق األحــكام الدينيــة  
كافــة، فضــًا عــن العنايــة الفائقــة التــي 
أوالهــا املســلمون هلــذا النص الســاوي 
ُل البنيــة الثقافيــة األصــل يف  ــه ُيشــكِّ ألنَّ
يف  املســلمن  فثقافــة  املســلم،  حيــاة 
حقيقتهــا مــا هــي إال ثقافــة نــص، وملــا 
كانــت احلــال هــذه فــإنَّ املحــال يقــُف 
ــٍف أو  ــِة حتري ــام أيِّ موَج ــاخصًا إم ش
ــه  ــى أنَّ ــرآين حت ــر الق ــاٍس يف التعب مس
ت فيــه كلمــة واحــدة ألدرَكهــا  ــرِّ لــو ُغُ
صوها يف داخلــه فهــو  املســلموَن وشــخَّ

-كــا يعــر املرتــى- ككتــاب ســيبويه 
الــذي حفظتــه العلــاء عــى ظهــر قلــب 
فلــو ُأدِخــَل بابــًا فيــه مــن غــره لعرفــه 
النــاس وَميَّــزوُه، فــإذا كانــت العنايــة قد 
ــاب  ــو كت ــيبويه - وه ــاب س ــت كت طال
ــُه،  ــَز دخيُل ــه َلُيَميَّ ــى أنَّ ــو- حّت يف النح
ــْت  ــَك بدرجــة العنايــة التــي ناَل فــا باُل
النــصَّ القــرآينَّ املقــدس الــذي هــو 

ــه)05(. ــام ومنهج ــاس اإلس أس
أمــا الشــيخ الطــويس فقــد قــال معــرا 
عــن رأيــه يف هــذا الشــأن: ))أمــا القــول 
ــه  ــُق ب ــا ال يلي ــه فم ــه أو نقص يف زيادت
أيضــًا؛ ألنَّ الزيــادة فيــه جممــع عــى 
بطاهنــا والنقصــان فالظاهــر أيضــًا مــن 
مذهــب املســلمن خافــه وهــو األليــق 
ــذي  ــو ال ــا، وه ــن مذهبن ــح م بالصحي
ــر يف  ــو الظاه ــى )ره( وه ــرصه املرت ن
ــات  ــْت رواي ــه روَي ــر أنَّ ــات غ الرواي
كثــرة مــن جهــة اخلاصــة والعامــة 
ــِل  ــرآن ونق ــن آي الق ــر م ــان كث بنقص
موضــٍع  إىل  موضــٍع  مــن  منــه  يشٍء 
طريقهــا اآلحــاد التــي ال توجــب علــًا 
وعمــًا و األْوىل اإلعــراض عنهــا((
ــى  ــًة ع ــًة قطعي ــدلُّ دالل ــذا ي )15(، وه

ــو  ــرآين ه ــن الق ــأنَّ املت ــيعة ب ــان الش إي
ــه وال  ــايل في ــص  إمج ــٌل ال نق ــصٌّ كام ن
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عينــي؛ إذ ال قصــور فيــه البتــة، إذ عــر 
بمذهبنــا(  )األليــق  بقولــه  الطــويس 
فاســتعمل صيغــة التفضيــل املحــاة بـــ 
ــق  ــى املطل ــى املعن ــدل ع ــي ت )الـــ( الت
القــرآن  بصحــة  القــول  أنَّ  فاملــراد 
ــيعي  ــا الش ــق بمذهبن ــامته أو األلي وس
عــى وجــه اإلطــاق وليــس هنــاك مــن 
ــا  ــع م ــا؛ ألنَّ مجي ــه بن ــق من ــد ألي معتق
تتبنــاُه الشــيعُة وتعتنُقــُه أساســًا ملذهبهــا 
إنــا هــو نابــع مــن النــص القــرآين عــى 

ــه. ــه وحفظ ــاس صحت أس
ــا   أمــا مــا َصــَدَر مــن روايــات مــن هن
ــادة  ــول بالزي ــى الق ــصُّ ع ــاك تن وهن
املزعومــة يف القــرآن فهــي ممــا ال جيــب 
َقــُه  األخــذ هبــا عــى وفــق مــا حقَّ
}أي  فيــه  الزيــادة  ))ألنَّ  ؛  الطــويسُّ
ــذا  ــا(( فه ــى بطاهن ــع ع ــرآن{ جمم الق
ــاألْوىل  ــذا ف ــاد؛ ل ــه اآلح ــل طريق النق
ــويس  ــصَّ الط ــا ن ــه ك ــراض عن األع
ــيعة  ــاء الش ــار عل ــد كب ــو أح ــذي ه ال

ــاف. ــا خ ب
أمــا الطــريس فقــد جــاء مقالــه موافقــًا 
ــا  ــول : أم ــى؛ إذ يق ــيد املرت ــال الس ملق
ــه  ــرآن ونقصان ــادة الق ــكام يف زي ))ال
ــادة  ــا الزي ــر، فأم ــق بالتفس ــه ال يلي فإن
وأمــا  بطانــه،  عــى  فمجمــع  فيــه 

ــن  ــة م ــد روى مجاع ــه فق ــان من النقص
أصحابنــا، وقــوم مــن حشــوية العامــة، 
نقصانــا،  أو  تغيــرا  القــرآن  يف  أن 
أصحابنــا  مذهــب  مــن  والصحيــح 
ــى،  ــرصه املرت ــذي ن ــو ال ــه، وه خاف
ــكام  ــتوىف ال ــه، واس ــدس اهلل روح ق
فيــه غايــة االســتيفاء يف جــواب املســائل 
الطرابلســيات، وذكــر يف مواضــع أن 
ــم  ــرآن، كالعل ــل الق ــة نق ــم بصح العل
بالبلــدان واحلــوادث الكبــار، والوقائــع 
العظــام، والكتــب املشــهورة، وأشــعار 
العنايــة  فــإن  املســطورة،  العــرب 
اشــتدت، والدواعــي توفــرت عــى 
نقلــه وحراســته، وبلغــت إىل حــد مل 
يبلغــه فيــا ذكرنــاه، ألن القــرآن معجــزة 
الرشعيــة،  العلــوم  ومأخــذ  النبــوة، 
ــلمن  ــاء املس ــة، وعل ــكام الديني واألح
ــة،  ــه الغاي ــه ومحايت ــوا يف حفظ ــد بلغ ق
حتــى عرفــوا كل يشء اختلــف فيــه 
وحروفــه،  وقراءتــه،  إعرابــه،  مــن 
وآياتــه، فكيــف جيــوز أن يكــون مغــرا 
أو منقوصــًا، مــع العنايــة الصادقــة، 
ــك  ــرى ذل ــديد، ... وج ــط الش والضب
ــب  ــن الكت ــم ضورة م ــا عل ــرى م جم
املصنفــة ككتــاب ســيبويه واملــازين، 
فــإن أهــل العنايــة هبــذا الشــأن يعلمــون 
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مــن  يعلمونــه  مــا  تفصيلهــا  مــن 
ــل  ــا أدخ ــو أن مدخ ــى ل ــا، حت مجلته
ــا يف النحــو ليــس  ــاب ســيبويه باب يف كت
مــن الكتــاب، لعــرف وميــز وعلــم أنــه 
ــاب،  ــل الكت ــن أص ــس م ــق، ولي ملح
املــازين،  كتــاب  يف  القــول  وكذلــك 
القــرآن  بنقــل  العنايــة  أن  ومعلــوم 
ــط  ــة بضب ــن العناي ــدق م ــه، أص وضبط
ــعراء ...  ــن الش ــيبويه ودواوي ــاب س كت
ــن  ــك م ــف يف ذل ــن خال ــر أن م وذك
اإلماميــة واحلشــوية ال يعتــد بخافهــم، 
فــإن اخلــاف يف ذلــك مضــاف إىل قــوم 
مــن أصحــاب احلديــث، نقلــوا أخبــارا 
يرجــع  ال  صحتهــا،  ظنــوا  ضعيفــة 
بمثلهــا عــن املعلــوم املقطــوع عــى 

صحتــه(( )25( .
هبــذا نجــد أن الطــريس قــد تبنــى 
مقولــة الســيد املرتــى يف هــذا الشــأن؛ 
ــا  ــا  تام ــه رفض ــن رفض ــرب ع ــل أع ب
ــايل  ــص اإلمج ــوُل بالتنقي ــْن يق ــكل َم ل
يف  البيــان  صــادح  وذلــك  للقــرآن، 
ــد روى  ــه فق ــان من ــا النقص ــه )وأم قول
مــن  وقــوم  أصحابنــا،  مــن  مجاعــة 
ــرا  ــرآن تغي ــة، أن يف الق ــوية العام حش
ــب  ــن مذه ــح م ــا، والصحي أو نقصان
ــذي  ــان ال ــه(؛ فالنقص ــا خاف أصحابن

ــص  ــو التنقي ــا ه ــريس هن ــده الط يري
ــواء؛  ــد س ــى ح ــي ع ــايل والتعيين اإلمج
ذلــك بــأن الطــريس أطلــق مفــردة 
النقــص ومل يقيدهــا بالتنقيــص التعيينــي 
التفصيــي حتــى يمكــن القــول بأنــه من 
وجــه آخــر يقــول بالتنقيــص اإلمجــايل؛ 
ــص  ــى التنقي ــه يف معن ــق كام ــل أطل ب
لينطبــق عــى كل ماهيــة للتنقيــص مهــا 
كانــت - ســواء إمجاليــًة كانــت أم تعيينًة 
عــى حــد ســواء-  مــن دون متييــز لنــوع 
ــر.   ــط دون آخ ــد بنم ــر أو تقيي ــى آخ ع
يــزاد عــى هــذا فــإن هنالــك مجلــًة مــن 
ــاَل بنفــي   ــار ممــن ق ــاء الشــيعة الكب عل
ــص  ــواع النق ــن أن ــوع م ــود أي ن وج
عــن النــص القــرآين ُمطلقــًا واســتحالة 
ذلــك عقــًا ومنطقــًا ومنهــم املفيــد)35(، 
والفيــض  طــاووس)45(،  وابــن 
ــاين)65(،  ــيخ البهبه ــاين)55(، والش الكاش

وغرهــم الكثــر)75(. 
هبــذا ننتهــي إىل أن اســتناد الشــيخ أغــا 
بــرزك عــى مقــوالت علــاء الشــيعة يف 
ــه  ــايل ل ــص اإلمج ــم بالتنقي ــات قوهل إثب
حاجــة إىل إثبــات وتوثيــق بيــان؛ ذلــك 
ــم ال  ــت بأهن ــم يثب ــر كامه ــأن ظاه ب
يقولــون بذلــك أبــدًا؛ بل هــم ينفون كل 
نقــص عــن القــرآن ســواء أكان إمجاليــًا 
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أم  تعيينــًا عــى حــد ســواء وليســت ثمة 
ــر  ــم يش ــح يف مقوالهت ــارة أو تلمي إش
مــن قريــب أو بعيــد إىل أهنــم يعرتفــون 
بالتنقيــص اإلمجــايل أو يقولــون فيــه 
ــى  ــون ع ــم ينَع ــل إهن ــًا؛ ب ــًا وعق إيان
مــن قــال مــن الشــيعة بذلــك ويرفضونه 

ــًا. ــًة وتفصي مجل
ذلــك بــأن الشــيخ الطهــراين يــرى 
ــدد  ــر حم ــًا غ ــًا إمجالي ــة تنقيص ــأن ثم ب
مــن القــرآن الكريــم وأنَّ  َمــْن مجــع 
ــص  ــذا التنقي ــه ه ــع من ــد وق ــرآن ق الق
ــهو؛  ــيان والس ــل للنس ــع قاب ألنَّ اجلام
باتفــاق  حتقــق  ))والــذي  يقــول  إذ 
مجيــع الكتــاب مــن أحــوال هــؤالء 
للمصاحــف  اجلامعــن  األصحــاب 
ــه  ــن )ع( أن ــر املؤمن ــد أم ــورة بع املذك
مــا كان أحــد منهــم مــن أهــل العصمــة 
وأويل النفــوس القدســية املعصومــة مــن 
ــر  ــا يذك ــة م ــل غاي ــزالل، ب ــأ وال اخلط
ــرتزون  ــدول حي ــم ع ــم  أهن يف توصيفه
وأمــا  إرادة،  و  علــم  عــن  املعــايص 
ــوع،  ــم أو املوض ــًا باحلك ــا جه اقرتافه
أو هلــا، أو نســيانًا ألحدمهــا، أوهلــا، أو 
ــا إرادة،  ــًرا ب ــد، أو قه ــا عم ــأ ب خط
ــار، فكلهــا غــر   أو اضطــراًرا بــا اختي
ــم  ــى عدالته ــم.؛ فمقت ــر بعدالته م

ــدون  ــن جيح ــوا مم ــا كان ــًا م ــم مجيع أهن
بآيــات اهلل تعــاىل وهــم مســتيقنون، وال 
يلغــون آيــة يعلمــون أهنــا مــن القــرآن، 
وأمــا إلغائهــم آليــة جهــًا أو نســيانًا أو 
خطــأ، فــا حمــذور فيــه أصــًا، فينفتــح 
ينســد  وبــه  وقوعــه،  احتــال  بــاب 
الطريــق عــى مــن يدعــي اليقــن بعــدم 
وقــوع تنقيــص مــا يف ســائر املصاحــف 
ــاب(()85(  ــائر األصح ــا س ــي مجعه الت
ــا  ــن هل ــون اجلامع ــارض ك ــع ف إذ ))م
هــؤالء األصحــاب املحتمــل يف حقهــم 
- ولــو كانــوا عــدوالً واقعــًا مــن اخلطــأ 
واخلطــل والعنــاد والزلــل يتأتــى يف 
ــة  ــص بآي ــوع التنقي ــال وق ــم احت مجعه
مــا ولــو جهــًا أو نســيانًا، حيــث إهنــا 
ــان  ــاالن مازم ــان وح ه ــذران موجَّ ع
جبلتــه،  يف  فالنســيان  إنســان،  لــكل 
واجلهــل مــازم خدمتــه مــن لــدن 
ز يف  ــوَّ ــأ املج ــال اخلط ــه،... فاحت خلقت
ــوع  ــال وق ــازٌم الحت ــع م ــق اجلام ح
التنقيــص يف مجعــه، فضــًا عــن احتــال 
مطلــق اخلطــأ، ومــع احتــال التنقيــص 
ال يبقــى جمــال لدعــوى اليقــن بعدمه((
)95(؛ هبــذا نجــد الشــيخ الطهــراين يؤمن 

ــرآن  ــع الق ــذي مج ــأن ال ــًا ب ــًا كام إيان
قــد وقــع منــه التنقيــص اإلمجــايل ألنــه 
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إنســان ومــا دام إنســانًا فــإنَّ ســمة 
جاريــة  والزلــل  واخلطــأ  النســيان 
عليــه ال حمالــة فهــو مل يكــن قاصــدًا 
ــه  ــَص من ــأْن ُينِق ــرآن ب ــه الق ــد مجع عن
ــي  ــانية الت ــة اإلنس ــن الطبيعي يشء ولك
ــي  ــي الت ــل ه ــيان والزل ــي النس تقت
ــان  ــك اإلنس ــى ذل ــة ع ــت حاكم كان
اجلامــع؛ فوقــَع منــه التنقيــُص اإلمجــايل 
إليــه  مــن دون قصــد لــه أو تعمــد 
البتــة؛ ذلــك بــأن اإلنســان الــذي مجــع 
ــا  ــوم -ك ــر معص ــم غ ــرآن الكري الق
يقــول الشــيخ الطهــراين –  وعليــه فهــو 
ــط  ــل للخطــأ والســهو وعــدم الضب قاب
مســتند  عــى  وتأسيســًا  والنســيان؛ 
ــذي  عــدم العصمــة جلامــع القــرآن وال
َل عليــه الشــيخ الطهــراين يف إثبــات  َعــوَّ
ــن  ــد م ــايل عن ــص اإلمج ــود التنقي وج
مجــع القــرآن يمكــن القــول بــأن الــذي 
ــع  ــن يق ــه ل ــة فإنَّ ــمة العصم ــع بس يتمت
لديــه تنقيــص إمجــايل يف القــرآن الكريــم 
ــن  ــرب ع ــد أع ــاه؛ وق ــه إي ــن مجع ح
هــذا األمــر الشــيخ الطهــراين رصاحــة 
يف قولــه: ))نعــم، القطــع بعــدم النقــص 
بالنســبة إىل مصحــف أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســام( يف حملــه؛ ألنــه املعصوم 
مــن كل زلــة مــن الــوالدة إىل الشــهادة، 

ــع  ــاق مجي ــة باتف ــن كل دني ــر م واملطه
األمــة، كاتــب مجيــع مــا أوحــي إىل 
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص النب
وبــاب علمــه مــن كافــة تلــك اآليــات 
بكلاهتــا وحروفهــا، ومجيــع مــا يتعلــق 
بــكل آيــة منهــا مــن أنــواع علــوم 
القــرآن، وأدَّى إليــه كل مــا اســتفاده 
ــاىل. ــم اهلل تع ــن عل ــام( م ــه الس )علي
َفــُه كيفيــة مجــع آيــات القــرآن   وَعرَّ
بــن  املرعــّي  والرتتيــب  وســوره، 
اآليــات وبــن الســور، واحلــدود التــي 
ــًا  ــًا، وتقدي ــدوًا وخت ــا ب ــا اهلل هل جعله
تعــاىل،  اهلل  أراده  مــا  عــى  وتأخــًرا 
يف  قضــاؤه  عليــه  وجــرى  واختــاره 
ــم  ــيئته يف العل ــه مش ــت ب ــه، وتعلق كتاب
اإلهلــي املســطور يف اللــوح املحفــوظ(( 

.)06(

وبنــاًء عــى توافــر عامــل العصمــة 
ــم  مــن عدمــه يف اجلامــع للقــرآن الكري
ــأن مصحــف  يقــرر الشــيخ الطهــراين ب
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم اإلم
ال تنقيــص فيــه)16( ))كــا كان التنقيــص 
ــدم  ــه(()26( لع ــر مصحف ــايل يف غ اإلمج
توافــر العصمــة فيمــن مجــع القــرآن 

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر املؤمن غ
نقــول إذا كان اجلمــع الكامــل اليكــون 
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إال مــن املعصــوم وهلــذا كان مجــع اإلمام 
عــي )عليــه الســام( مجعــًا كامــًا دون 
ــرآن  ــع الق ــن مج ــة ألن كل م ــره البت غ
غــر اإلمــام فــإن مجعــه يعرتيــه النقــص 
ــول  ــن الق ــه يمك ــًا؛ فإن ــايل لزوم اإلمج
ــور ملَ  ــذا التص ــت هب ــال إذا كان ــأنَّ احل ب
ــام(  ــه الس ــيُّ )علي ــاُم ع ــْر اإلم مل ُيْظِه
خافتــه  عهــد  يف  الكامــَل  القــرآَن 
ــذي  ــوع ال ــأن املجم ــاَس ب ُ الن ــرصِّ وُيَب
بــن الدفتــن املاثــل بــن أيدهيــم  طــوال 
الســنوات املاضيــة قبــل خافــة اإلمــام 
الــذي  الكامــل  القــرآن  ليــس  هــو 
قــط،  األكــرم  الرســول  عــى  نــزَل 
ــه  ــا مجع ــو م ــا ه ــرآن إن ــة الق وأن متامي
ــر؛  ــام( ال غ ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
فــإذا كان مــا يقولــه الشــيخ أغــا بــزرك 
الطهــراين صحيحــًا فإنــه مــن الواجــب 
التكليفــي بمــكان أن ُيظِهــَر اإلمــاُم 
ــم  ــه لتت ــذي مجع ــرآن ال ــذا الق ــيٌّ ه ع
معجــزة الســاء ويكتمــل مــا ُأنــِزَل عــى 
الرســول األعظــم لكــي اليبقــى النــاس 
يف وهــم ويعشــيوا ســادرين يف زلــل 
ــة  ــن دون دراي ــع األول م ــيان اجلام نس
ــه تتمــة وأنَّ  ــأن الــذي بــن الدفتــن ل ب
ــودة يف  ــر موج ــي غ ــة ه ــه تكمل علي
ــرآن  ــن الق ــام ع ــُت اإلم ــم، فصم قرآهن

ــه  ــت خافت ــداول يف وق ــوع واملت املجم
لدليــل عــى موافقــة اإلمــام نفســه عــى 
ــه ال  هــذا القــرآن ولســند جــي عــى أن
يوجــد فيــه تنقيــص ال إمجــايل وال عينــي 

ــًا. ُمطلق
 فــإذا ))كان اإلمــاَم  أمــَر املؤمنــن 
)عليــه الســام( يعمــُل بمبــدأ التقيــة يف 
عهــد اخللفــاء)36(؛  وهلــذا أحجــم عــن 
احلديــث عــن املصحــف الــذي كان 
ــه  ــه أنَّ ــِرْب عن ــذاك ومل ُيع ــًا وقت جمموع
ُمصَحــٌف ينطــوي عــى ســمة التنقيــص 
ــه أو  ــذ ب ــوُز األخ ــه ال جي ــايل وان اإلمج
ــه يمكــُن الــردُّ عــى  اعتــاده ُمطلقــًا، فإنَّ
هــذا بالقــول بــأنَّ اإلمــاَم  أمــَر املؤمنن 
ــدأ  ــُل بمب ــام( إذا كان يعم ــه الس )علي
التقيــة يف عهــد اخللفــاء فقــد آلــت 
اخلافــُة إليــه مــن بعدهــم؛ وعليــه فــإنَّ 
تكليفــه الرشعــي بوصفــه وليــًا يوِجــُب 
ــازٌم  ــٌف ح ــه موق ــوَن لدي ــه أْن يك علي
من هــذا األمــر؛ بــل كاَن حُيتِّــُم عليــِه أْن 
يوقــَف مثــل هــذه احلــال فــورًا  وحيســَم 
القــول فيهــا البتــة؛ وبــا أنَّ هــذا األمــر 
مل حيــدث وأنَّــه مل  يؤَثــُر عــن اإلمــاِم 
مــن موقــٍف لــه جتــاه هــذا الــيء فــإنَّ 
ــٌل قاطــٌع عــى  هــذا ســنٌد حاســٌم ودلي
ــرآين  ــص الق ــف للن ــود حتري ــدم وج ع
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ُمطلقــًا(()46(؛ مــن هنــا يتقــرر بــأنَّ 
))إمضــاءه )عليــه الســام( للقــرآن 
ــدم  ــى ع ــٌل ع ــرصه، دلي ــود يف ع املوج
ــص  ــه(()56( بالتنقي ــف في ــوع التحري وق

ــة. ــره البت ــايل أو بغ اإلمج
إحجــام  وراء  العلــة  كانــت  إذا  أمــا 
اإلمــام عــن األعــراب بــإن القــرآن 
املجمــوع مــن غــره فيــه تنقيــص إمجايل 
ــأن  ــه ب ــام نفس ــة اإلم ــى قناع ــة ع مبني
ــة  ــى صح ــر ع ــُمْسَتْبَعد ال يؤث ــذا الـ ه
متاميــة النــص املجمــوع مــن قبــل غــره 
وال يقــدح بكامليــة املعنــى املوجــود 
فيــه فإنــه يمكــن القــول بنــاًء عــى هــذا 
إن مجــع اإلمــام نفســه للقــرآن ال ثمــرة 
ــود يف  ــادام أن املوج ــة م ــه وال منفع في
الـــُمْسَتْبَعد  مــن  اإلمــام  مصحــف 
مصحــف  مــن  اإلمجــايل  بالتنقيــص 
ــى  ــون ع ــادة مضم ــي زي ــره ال يضف غ
املصحــف املجمــوع الـــُمْسَتْبَعد منــه مــا 
ــه  ــام ، وعلي ــف اإلم ــود يف مصح موج
فــإن املصحفــن – مــا مجَعــُه اإلمــاُم ومــا 
مجَعــُه غــُرُه – ســيان مــن حيــث اإلفــادة 

ــًة. ــا حمصل ــاد عليه ــا واالعت منه
نقــوُل إنَّ هــذا االفــرتاض غــر وارد 
ســبيل  عــى  ســقناه  بــل  مطلقــًا، 
االســتدالل عــى عــدم وجــود تنقيــص 

إمجــايل يف القــرآن الكريــم ســواء الــذي 
ــره؛  ــه غ ــذي مجع ــام أو ال ــه اإلم مجع
وأدل مــا يــدل عــى ذلــك هــو صمــت 
اإلمــام عنــه وعــدم اعرتاضــه عليــه 
ــن أن اهلل  ــًا ع ــط، فض ــة ق ــو بكلم ول
تعــاىل قــد تعهــد بحفــظ القــرآن نفســه 
ْلنـَـا  ــا َنْحــُن َنزَّ وذلــك بقولــه ســبحانه }إِنَّ

ــوَن{)66( ــُه حَلافُِظ ــا َل ــَر َوإِنَّ ْك الذِّ
قــد  الطهــراين  الشــيخ  أنَّ  ويبــدو 
استشــعر بــأنَّ هــذه اآليــة الكريمــة 
َض عليــه هبــا؛ لــذا  يمكــن أن ُيعــرَتَ
ــو  ــى النح ــا ع ــَف معناه ــا ووظَّ أورده
بالتنقيــص  القــول  يؤكــُد  الــذي 
ــدًا:  ــه حتدي ــا نص ــول م ــايل؛ إذ يق اإلمج
التنقيــص  ))وقــوع  نفــى  مــن  أمــا 
ــه  ــن قول ــَي م ع ــا ادُّ ــة ك ــة قاطع بحج
ــا  ــَر َوإِنَّ ْك ــا الذِّ ْلنَ ــُن َنزَّ ــا َنْح ــاىل: }إِنَّ تع
َلــُه حَلافُِظــوَن{ بتقريــب: إن مــا وعــد اهلل 
ــف  ــه، كي ــو حافظ ــه، وه ــاىل بحفظ تع
يســع للبــرش تنقيصــه خطــأ أو عمــًدا ، 
ــا  ــى م ــدر ع ــرش ال يق ــه أن الب ــن في لك
ــلب  ــه وس ــو إعدام ــه وه ــاد حفظ يض
ــه  ــن وقوع ــص املمك ــوده، والتنقي وج
ــه يف  مــن البــرش ليــس إال تركهــم كتابت
ــع  ــع م ــو جيتم ــه، وه ــف وقراءت املصح
كونــه حمفوظــًا بحفظــه تعــاىل وموجــوًدا 
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عنــد أهلــه(()76( ؛ هبــذا نجــد أنــه يــرى 
ــن  ــو كام ــا ه ــرآن إن ــظ للق ــأن احلف ب
ــن  ــة ولك ــبيل احلقيق ــى س ــود ع وموج
ــدم  ــو ع ــبه ه ــذي حيس ــظ ال ــس احلف لي
وجــود تنقيــص يف القــرآن الكريــم؛ 
ــة  ــظ يف اآلي ــة احلف ــن دالل ــراد م ــل امل ب
ــد  ــًا عن ــه كام ــو حفظ ــرى- ه ــا ي -ك
أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ فالبــرش 
ــيئًا  ــوا ش ــتطيعون أن ينقص ــًا ال يس مجيع
مــن املصحــف املوجــود عنــد أهــل 
وهلــذا  الســام(؛  )عليهــم  البيــت 
فاحلفــظ يقــع عــى مصحــف أهــل 
ــد  ــذي بي ــف ال ــس املصح ــت ولي البي

ــاس. ــدي الن ي
ــري  ــه التفس ــذا التوجي ــى ه ــرد ع ولل
آليــة احلفــظ يمكــن أن نقــول إن مقــال 
الشــيخ مبنــي عــى عامــل التخصيــص 
ــح  ــق الرتجي ــص ومنط ــر خمص ــن غ م
اهلل  بــأن  ذلــك  مرجــح؛  غــر  مــن 
تعــاىل تعهــد بحفظــه عمومــًا مــن دون 
أن يكــون ذلــك احلفــظ للمصحــف 
ــت دون  ــل البي ــد أه ــون عن ــذي يك ال
غــره مــن املصاحــف؛ فهــذا مــا ال 
طائــل وراء حفظــه مــا دام أهــل البيــت 
ــي  ــة الت ــود التكمل ــن وج ــؤوا ع مل ُينبِِّ
لدهيــم والتتمــة املحفوظــة عندهــم دون 

نقصــان – إن صــح ذلــك افرتاضــا- 
ــن  ــاس ع ــة للن ــراب األئم ــدم إع فبع
عندهــم  املحفوظــة  التتمــة  تلــك 
والتكملــة املصونــة لدهيــم ال تبقــى 
منفعــة أو يتجــى أثــٌر حلفــظ مصحفهــم 
ــيء  ــي ال ــة؛ إذ ينتف ــره - البت – دون غ
ــن  ــه ال يمك ــه، وعلي ــاء موضوع بانتف
محــل اآليــة إال عــى وجــه حفــظ عمــوم 
املصاحــف أينــا كانــت وعنــد مــن 
ــى  ــق معن ــذا يتحق ــًا؛ فبه ــت مطلق كان
ــة  ــم الغاي ــًا وتلتئ ــًا وواقع ــظ صدق احلف
ــم  ــرآن الكري ــًا للق ــزًة ورشف ــه معج من
يف كل زمــان مــكان، وعليــه فــا وجــه 
ملقولــة الشــيخ الطهــراين مــن أن احلفــظ 
دون  البيــت  أهــل  ملصحــف  يكــون 

ــدًا ــره أب غ
ــص  ــه ال تنقي ــص إىل ان ــا نخل ــن هن م
إمجــايل يف القــرآن الــذي بــن أيدينــا 
ــو  ــو ه ــه ه ــا في ــة وان كل م ــوم البت الي
املوَحــى إىل الرســول األكــرم كامــًا 
ــاٍق  ــود لب ــا وال وج ــه تاًم ــزل إلي واملن
ــرآن - ال  ــد يف الق ــرآن ال يوج ــن الق م

ــدًا. ــد- أب ــن بعي ــب وال م ــن قري م
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اخلاتــمة
مــن إعــادة النظــر والتأمــل يف مقــوالت 
الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراين يف دفاعــه 
ــدم  ــول بع ــرآين؛ والق ــص والق ــن الن ع
ــة  ــث إىل جمموع ــل الباح ــه توص حتريف
ــن  ــي يمك ــة الت ــرات العلمي ــن الثم م

ــو اآليت: ــى النح ــا ع إجيازه
املفهــوم - 1 بــأن  الباحــث  وجــد 

الــداليل للتحريــف مــن منظــور الشــيخ 
أغــا بــزرك الطهــراين ُيبايــُن مــا نصــت 
عليــه املعجــات العربيــة مــن مضمــون 
ذلــك  للتحريــف؛  للفظــة  معنــوي 
بــأن الشــيخ قــد حــرص التحريــف 
بمعنــى التنقيــص فقــط، عــى حــن 
ــر؛  ــى بكث ــذا املعن ــن ه ــع م ــه أوس أن
إذ دلَّ املعجميــون عــى مجلــة معــان 
ــة،  ــر، واإلمال ــا التغي ــظ منه ــذا اللف هل
ــى  ــه ع ــًا داللت ــا أيض ــل، ومنه والتبدي
الزيــادة؛ وهــذا املعنــى األخــر خيالــف 
مــا ذهــب إليــه الشــيخ مجلــًة وتفصيــًا؛ 
ـَط  وهبــذا نلحــظ أن الشــيخ قــد َحنَـّ
املفهــوم الــداليل للتحريــف بمعنــى 
واحــد؛ عــى حــن أن للفــظ مجلــة 
ــق  ــن أن تطب ــا يمك ــددة كله ــان متع مع

ــًا. ــف عموم ــوم التحري ــى مفه ع
بــأن - 2 الباحــث  لــدى  اتضــح 

الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراين يــرى 
ــي  ــم ه ــرآن الكري ــة للق ــة بقي ــأن ثم ب
ــن  ــل ب ــرآن املاث ــودة يف الق ــر موج غ
ــرر  ــذا يق ــإن ه ــه ف ــوم؛ وعلي ــا الي أيدين
املوجــود  القــرآن  بــأن  حمصلــة-   –
ــى  ــزَل ع ــذي ن ــو ال ــو ه ــا ه ــن أيدين ب
ــة  ــث صح ــن حي ــرم م ــول األك الرس
متنــه وجــودًا ال مــن حيــث متاميــة 
نصــه تكملــة، وبمعنــى آخــر يــرى 
ــود  ــول بوج ــأن الق ــراين ب ــيخ الطه الش
بقيــة ُمْســَتْبَعَدة عــن النــص القــرآين 
وهــي منــه انتــاًء تــدل داللــة واضحــة 
عــى أن القــرآن الكامــن بيننــا هــو قــرآن 
ــاء  ــي الس ــو وح ــه ه ف؛ ألن ــرَّ ــر حُمَ غ
مــن حيــث هــو وإن كان ثمــة بقيــة 
غــر موجــودة فيــه؛ وبــذا فــإن الشــيخ 
كأنــه حيــدد معنــى التحريــف يف القــرآن 
الكريــم املاثــل بيننــا اليــوم بالتغيــر 
ونصوصــه؛  ألفاظــه  يف  والتبديــل 
ــر  ــود غ ــرآن املوج ــأن الق ــر ب ــه  يق ألن
يكمــن يف  ف وأن حتريفــه هــذا  حُمَــرَّ
عــدم تغيــر ألفاظــه وتبديــل نصوصــه، 
ذلــك بأنــه يــرى أن اســتبعاد النصــوص 
ــو  ــايل اليدع ــرآن احل ــن الق ــة ع القرآني
ٌف  للقــول بــأن القــرآن احلــايل حُمَــرَّ
ــو  ــف ه ــأن التحري ــرُّ ب ــه يق ــذا فان وب
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ــل  ــه؛ ب ــوص من ــتبعاد النص ــس باس لي
بعــدم تغيــره أو تبديلــه مــن حيــث 
ــيخ  ــع الش ــذا يق ــي، وهب ــي إهل ــو وح ه
ــو يف  ــة، فه ــة معرفي ــراين يف مفارق الطه
ــه أن التحريــف  الوقــت الــذي يــرى في
ــه  ــرآن فإن ــن الق ــص م ــن يف التنقي يكم
يقــرٌّ باملقابــل بــأن القــرآن املوجــود غــر 
ــره؛  ــه أو تغي ــث تبديل ــن حي ف م ــرَّ حُمَ
ــاء؛  ــن الس ــُمنَْزل م ــو الـ ــو ه ــل ه ب
وهبــذا يعــود مــن وجــه آخــر ليعــرتَف 
ــل  ــص؛ ب ــس التنقي ــف لي ــأن التحري ب

ــل. ــر والتبدي ــو التغي ه
ــيخ - 3 ــأن الش ــث ب ــف الباح اكتش

ــض  ــتبعاد بع ــأن اس ــرى ب ــراين ي الطه
ال  الكريــم  القــرآن  مــن  النصــوص 
أو  احلــايل  القــرآن  بإعجــاز  يقــدح 
مــن  يقلــل  أوال  فضيلتــه  يف  يطعــن 
شــأنيته، وذلــك بدعــوى أن الـــُمْسَتْبَعد 
هــو ليــس مــن آيــات األحــكام، وعليــه 
ــم  ــه حيك ــول كأن ــذا الق ــده هب ــا نج فإنن
باإلعجــاز واألفضليــة والشــأنية آليــات 
األحــكام فقــط؛ ذلــك بــأن الـــُمْسَتْبَعد 
مــن النصــوص عــن القــرآن إذا مل تكــن 
مــن آيــات األحــكام فــإن القــرآن يبقــى 
ــأن  ــة وذا ش ــب فضيل ــزًا وصاح معج
كبــر، وعليــه فــإن غــر آيــات األحكام 

ــذا  ــه، وه ــن نصوص ــزًا م ــد معج ال يع
رأي غريــب يف بابــه عجيــب يف مــورده؛ 
ذلــك بــأن القــرآن كلــه معجــز ودليــل 
ــدى  ــاىل حت ــازه أن اهلل تع ــة إعج عمومي
يأتــوا بحديــث  بــأن  النــاس مجيعــًا 
ــث  ــذا احلدي ــاء ه ــا كان انت ــه مه مثل
ــًا  ــًا ترشيعي ــًا ســواء أكان حكمي مضمون
أم عقائديــًا برهانيــًا أو أخاقيــًا وعظيــًا؛ 
ــرى  ــى أخ ــة ع ــة آلي ــا مزي ــه ف وعلي
مــن حيــث األفضليــة أو الشــأنية أو 

ــط.  ــة ق اإلعجازي
مقولــة - 4 بــأن  الباحــث  وجــد 

ــر اإلمجــايل مل  الشــيخ أغــا بــزرك بالتوات
تكــن يف حملهــا؛ فضــًا عــن أن اعتــاده 
الســر والتأريــخ   عــى كتــب أهــل 
دون  اإلمجــايل  بالتنقيــص  القــول  يف 
ــها  ــات نفس ــند الرواي ــى س ــاد ع االعت
أمــٌر ال يمكــن االعتــاد عليــه هبــذا 

الشــأن.
الطهــراين - 5 الشــيخ  دعــوى  إن 

ــق  ــيعة تواف ــاء الش ــوالت عل ــأن مق ب
مــا يذهــب إليــه مــن القــول بالتنقيــص 
ــة إىل  ــا حاج ــوى هل ــي دع ــايل ه اإلمج
إثبــات؛ ذلــك بــأن املتأمــل يف مقــوالت 
أن  إىل  ينتهــي  الشــيعة  علــاء  كبــار 
مرادهــم مــن مقوالهتــم هــذه هــو 
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بوجوهــه  بالتنقيــص  للقــول  نفيهــم 
كافــة اإلمجــايل وغــره عــى حــد ســواء 
ــم ال  ــارة يف مقوالهت ــة إش ــت ثم وليس
ــى  ــدل ع ــد ت ــن بعي ــب وال م ــن قري م
ــراين أو  ــيخ الطه ــه الش ــب إلي ــا ذه م

ــدًا. ــده  أب تؤي
ــن - 6 ــأن م ــث ب ــدى الباح ــح ل اتض

ضمــن االســتدالالت التــي اعتمــد 
بالقــول  الطهــراين  الشــيخ  عليهــا 
جامــع  أن  هــو  اإلمجــايل  بالتنقيــص 
قابــل  فهــو  وعليــه  إنســان  القــرآن 
للخطــأ والنســيان وهلــذا جــاء مصحفــه 
ــى  ــًا، ع ــًا إمجالي ــًا نقص ــوع ناقص املجم
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن أن اإلم ح
ملــا كان معصومــًا كان مصحفــه كامــًا، 
نقــوُل إن هــذا االســتدالَل منقــوٌض 
مجلــًة وتفصيــًا بعــدم اعــرتاض اإلمــام 
ــة  ــن جه ــوع م ــف املجم ــى املصح ع
إعرابــه عــن وجــود ذلــك  وبعــدم 
النقــص يف خافتــه )عليــه الســام( 
مــن جهــة أخــرى؛ فصمُتــُه دليــٌل عــى 
إقــراره وإمضائــه مــا موجــود مــن 
ــان  ــي البي ــل ج ــذا دلي ــف؛ وه مصح
وشــهادة واثقــة الـــُمْعَتَمد عــى صحــة 
هــذا املصحــف املجمــوع وعــدم وقــوع 
النقــص فيــه ألن القــرآن مــع عــي 

وعــي مــع القــرآن وألنَّ احلــق مــع عــي 
ــدًا. ــان أب ــه ال يفرتق ــي مع وع

مــن كل هذا ننتهي إىل أن االســتدالالت 
التــي قدمهــا الشــيخ الطهــراين إلثبــات 
ــاش  ــة للنق ــت قابل ــواه كان ــدق دع ص
واألخــذ الــرد؛ بــل يمكــن القــول 
بأهنــا تقــف عــى ارض متحركــة ال 
يمكــن هلــا أن تقــر طويــا عليهــا؛ فعــى 
ــا  ــيخ أغ ــة الش ــامة ني ــن س ــم م الرغ
بــزرك الطهــراين يف دفاعــه عــن القــرآن 
املوجــود وقولــه اعتقــادًا بعــدم حتريفــه؛ 
فــإن اســتدالله عــى صحــة هــذا املعتقد 
)نفــي التحريــف( مل تكــن يف حملهــا؛ 
ــف  ــول يف التحري ــع بالق ــد وق ــو ق فه
مــن حيــث أراد نفــي التحريــف؛ ويبدو 
أن داعــي قولــه بالتنقيــص اإلمجــايل قــد 
ــتاذه  ــيخه وأس ــه لش ــذارًا من ــاء اعت ج
ــذا  ــادى هب ــذي ن ــوري( ال ــيخ الن )الش
ــة  ــذه بكيفي ــل تلمي ــن َقْب ــون م املضم
ــن  ــول ال يمك ــة نق ــرى)86(، وحمصل أخ
ــن  ــف م ــي التحري ــى نف ــتدالل ع االس
حيــث الوقــوع يف التحريــف حتــى مــع 
ســامة النيــة وصفــاء القصــد املــراد من 
ذلــك؛ إذ ال تنقيــص يف القــرآن الكريــم 
أن  يمكــن  وال  تعيينــًا  وال  إمجــاالً  ال 

ــط. ــون ق ــن يك ــك ول ــون ذل يك
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اهلوامش:
ــر  ــود نظ ــدم وج ــه ال نع ــًا أن 1  )( عل
أبنــاء  الطائفــة  إىل  منســوبة  الشــبهة  هــذه 
الســنة أيضــًا، غــر أنَّ نســبتها إىل الشــيعة هــي 

إمجــاالً. غرهــا  دون  عليهــا  األغلــب 
2- ينظــر: عــي احلســيني امليــاين: عــدم 

و39. القــرآن:29  حتريــف 
3- الباغي: آالء الرمحن: 24/1. 

4- ابــن حــزم األندلــي: الفصــل بــن امللــل 
ــد  ــر: حمم ــل:80/2، وينظ ــواء والنح واأله
عبــد الرمحــن الســيف: الشــيعة األثنــي عرشيــة 

ــرآن: 1 .    ــف الق وحتري
ــار: 95،  ــت االنتص ــاين: نك ــر: الباق 5- ينظ
103، 239، 242، وحممــد حســن الصغــر: 

ــرآن: 159. ــخ الق تأري
ــاين  ــا إىل أنَّ الباق ــارة ههن ــن اإلش ــدَّ م والب
ــادة  ــول بالزي ــيعة تق ــب إىل إنَّ الش ــا يذه حين
ــد هبــذا القــول إنَّ القــرآن  ــه يري يف القــرآن فإنَّ
ــرآن  ــو ق ــوم ه ــا الي ــن أيدين ــذي ب ــَم ال الكري
تــاٌم ال نقــص فيــه البتــة؛ وبنــاًء عــى هــذا فــإنَّ 
ــون عــى وجــود نقــص فيه  الشــيعة حينــا ينصُّ
ــة  ــول باملحصل ــم يق ــى أهنَّ ــدل ع ــذا ي ــإنَّ ه ف
بزيــادة بعــض النصــوص عــى متاميــة القــرآن 
املاثــل بــن أيدينــا اليــوم بــن الدفتــن؛ وعليــه 
ــٌص  ــرآن ناق ــأنَّ الق ــوا ب ــا يقول ــم حين فكأهنَّ
فُهــم  النــصِّ  تــاُم  أمــره  وهــو يف حقيقــة 
يقولــون مــن وجــه آخــر بوجــود زيــادة عــى 
ــص  ــود نق ــوٍل بوج ــرآن؛ ألنَّ أيَّ ق ــص الق ن

ــص  ــصِّ ال نق ــاُم  الن ــرآن ت ــرآن - والق يف الق
ــادة  ــه - هــي دعــوى اىل القــول بوجــود زي في

ــة. ــه باملحصل علي
6- ابــن طــاووس: ســعد الســعود: 144، 
وينظــر: عــي احلســيني امليــاين: عــدم حتريــف 
الشــيعة  اهلل:  مــال  وحممــد  القــرآن:15، 

وحتريــف القــرآن: 64. 
ــول  ــد يف أص ــي: املعتم ــو يع ــايض أب 7- الق
الديــن: 258، وينظــر: عبــد الصبــور شــاهن: 

ــرآن: 183.  ــخ الق تأري
8- الباغــي: آالء الرمحــن: 21/1، إذ روي 
))عــن ابــن الوليــد  عــن ابــن أبــان عــن 
ــد  ــت أليب عب ــال : قل ــد ق ــن خال ــليان ب س
؟  رجــم  القــرآن  يف  الســام(:  )عليــه  اهلل 
ــيخ  ــال : الش ــف ؟ ق ــت : كي ــم ، قل ــال : نع ق
ــا  ــد قضي ــا ق ــة فإهن ــا البت ــيخة فارمجومه والش
الشــهوة(( وينظــر: املجلــي: بحــار االنــوار: 
جامــع  الروجــردي:  والســيد   ،37  /76
واالزدي:   ،336  /25 الشــيعة:  احاديــث 

 .217 اإليضــاح: 
9- أغــا بــزرك الطهــراين: النقــد اللطيــف 
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 288.  ــم الق ــة – عل العلمي
10- م.ن: 288. 
11- م.ن: 288. 
12- م.ن: 305. 

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 13-أغ
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يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 305.  ــم الق ــة – عل العلمي
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 14-أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 306.  ــم الق ــة – عل العلمي
15- ينظــر: الفراهيــدي: العــن: 211/3، 
والــرازي: خمتــار الصحــاح: 167، والزبيدي: 
القامــوس:  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج 
134/23 ومــا بعدهــا، و ابــن منظــور: لســان 

العــرب: 41/9. 
ــن  ــروس م ــاج الع ــدي: ت ــر: الزبي 16- ينظ
ــا،  ــا بعده ــوس: 133/23 وم ــر القام جواه

ــرب: 41/9. ــان الع ــور: لس ــن منظ واب
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 17- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 307- 308.  ــم الق ــة – عل العلمي
 ،1342/4 الصحــاح:  اجلوهــري:   -18
وينظــر: الزبيــدي: تــاج العــروس مــن جواهر 
ــان  ــور: لس ــن منظ ــوس: 136/23، واب القام

العــرب: 41/9. 
 ،1342/4 الصحــاح:  اجلوهــري:   -19
وينظــر: ابــن منظــور: لســان العــرب: 41/9.

ــن  ــروس م ــاج الع ــدي: ت ــر: الزبي 20-  ينظ
جواهــر القامــوس: 134/23. 

21-  ينظــر: م.ن: 134/23، و ابــن منظــور: 
لســان العــرب: 41/9. 

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 22- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 308.  ــم الق ــة – عل العلمي
23- م.ن: 308. 

املعنيــن مــن ضمــن  24- ولعــل هذيــن 
ــذه  ــة هل ــول الثاث ــة األص ــرادات املضموني امل
اللفظــة؛ إذ يــرى ابــن فــارس أن هلــذه اللفظــة 
ــي:  ــداه وه ــة ال تتع ــول مضموني ــاث أص ث
))حــد الــيء، والعــدول، وتقديــر الــيء((، 
ويقــول يف األصــل الثــاين الــذي هــو العــدول: 
ــيء،  ــن ال ــراف ع ــاين االنح ــل الث ))واألص
يقــال انحــرف عنــه ينحــرف انحرافــا، وحرفته 
أنــا عنــه أي عدلــت بــه عنــه((؛ معجــم 
ــر  ــا التغي ــه ف ــة: 42/2، وعلي ــس اللغ مقايي
ــدول عــن األصــل اىل غــره  ــل اال الع والتبدي

ــة . ال حمال
ــن  ــروس م ــاج الع ــدي: ت ــر: الزبي 25- ينظ

.134  -132/23 القامــوس:  جواهــر 
26- ينظر: م.ن: 132/23.
27- ينظر: م.ن: 133/23.

28- ينظــر: اجلوهــري: الصحــاح: 124/1، 
جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  والزبيــدي: 

.134/23 القامــوس: 
29-  نقــول إن قــول الشــيخ أغــا بــزرك بــأن 
التحريــف يف القــرآن الكريــم هــو  ليــس 
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ــر أن  ــًا؛ غ ــق فع ــو ح ــر ه ــل أو التغي التبدي
حــرصه ملعنــى التحريــف بالتنقيــص هــو حمــل 
النظــر وإعــادة تأمــل وعــدم القبــول حمصلــة.
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 30- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 307.  ــم الق ــة – عل العلمي
31- م.ن: 307. 

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 32-أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 307.  ــم الق ــة – عل العلمي
33- ينظر: م.ن: 309. 

34- م.ن: 309- 310. 
نــا ))ال  35- الشــيخ الطهــراين نفســه يقــول: إنَّ
ــارج  ــه يف اخل ــوص بعين ــخص املنق ــم ش نعل
ــدم  ــى ع ــت ع ــا عرف ــاق ك ــق االتف ... لتحق
الزيــادة وعــى عــدم تنقيــص األحــكام(( 
ــف  ــي التحري ــف يف نف ــد اللطي ــة، النق الرشعي
كتــاب  )ضمــن  الرشيــف،  القــرآن  عــن 
ــم  ــة – عل ــف األرشف العلمي ــوعة النج موس

القــرآن(: 311. 
36- سورة البقرة: 23. 

ــايب:  ــرة اجلن ــد الزه ــروان عب ــر: س 37- ينظ
ــرآين: 102  ــص الق ــد يف الن ــاق والتقيي اإلط
ومــا بعدهــا، واآلمــدي: األحــكام يف أصــول 

ــكام: 5/3.   األح
38- سورة الطور: 33- 34.

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 39- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 312. ــم الق ــة – عل العلمي
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 40-أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 312. ــم الق ــة – عل العلمي
ــراين  ــزرك الطه ــا ب ــيخ أغ ــول الش 41- إذ يق
ــا  ــم فيه ــة ال حيك ــألة التأرخيي ــًا: ))املس ترصحي
إال كتــب الســر والتواريــخ املعتــرة املعتمــدة 
ــن  ــًا م ــب غالب ــك الكت ــو تل ــلمة، وال ختل املس
متخالفــات يف بعــض خصوصيــات واقعــة 
واحــدة، بــل بعضهــا مناقــض لبعــض يف 
يمكــن  ال  بحيــث  اخلصوصيــات،  بعــض 
ــدرب  ــر املت ــد ظف ــم، ق ــا، ... نع ــع بينه اجلم
يف تلــك الكتــب واملتفعــل يف أطرافهــا بقضيــة 
ــن  ــا م ــان ذكره ــع يف مظ ــا تتب ــة، وكل تأرخيي
ملــا  أو  هلــا  ذكــًرا  يــرى  ال  الكتــب  ســائر 
االطمئنــان  فيحصــل  ويناقضهــا،  ينافيهــا 
املتأمــل  بوقوعهــا، وقــد يظفــر الفاحــص 
يف تلــك الكتــب عــى اختافهــا يف بعــض 
موجبــة  واحــدة  بقضيــة  اخلصوصيــات 
وســالبة قــد اتفــاق اجلميــع يف الداللــة عليهــا 
ــة يف كل  مطابقــة أو التزامــًا بيِّنــًا، لكنهــا ًمنضمَّ
ــات  ــة خلصوصي ــات خمالف ــاب بخصوصي كت
ــا  ــا م ــا وال يف غره ــرى فيه ــره، وال ي يف غ
رصحيــًا،  وينفيهــا  القضيــة  نفــس  يكــذب 
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الواحــدة  القضيــة  هــذه  بتحقــق  فيطمئــن 
ــه ظــن بتحقــق إحــدى هــذه  وأن ال حيصــل ل
ــف  ــد اللطي ــة((، النق ــات املتخالف اخلصوصي
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

العلميــة – علــم القــرآن(: 311- 312.
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 42- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 319- 320. ــم الق ــة – عل العلمي
النجفــي )حمقــق  بــن موســى  43-  عــي 
ــف  ــي التحري ــف يف نف ــد اللطي ــاب(: النق كت
كتــاب  )ضمــن  الرشيــف،  القــرآن  عــن 
ــم  ــة – عل ــف األرشف العلمي ــوعة النج موس

.  320 هامــش:  القــرآن(: 
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 44- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 323 – 324. ــم الق ــة – عل العلمي
45- بــل متاهــى الشــيخ الطهــراين حتــى 
ــة  ــن اإلمامي ــا ب ــس في ــًا: ))لي ــرب قائ أع
ــوع  ــر وق ــن ينك ــن م ــاء واملتأخري ــن القدم م
ــن  ــع واليق ــي القط ــايل ويّدع ــص اإلمج التنقي
نفــي  اللطيــف يف  النقــد  بعــدم وقوعــه(( 
ــن  ــف، )ضم ــرآن الرشي ــن الق ــف ع التحري
ــة –  كتــاب موســوعة النجــف األرشف العلمي

علــم القــرآن(:328 
ديــن  يف  االعتقــادات  الصــدوق:   -46

.84 اإلماميــة: 
47- ينظــر: الصنعــاين: أصــول الفقــه: 302، 
ــن  ــول: 169، واب ــاد الفح ــوكاين: إرش والش
ــه: 107،  ــول الفق ــرص يف أص ــام: املخت اللح
والشــيخ االنصــاري: مطــارح األنظــار: 215، 
ــدين:  ــة املسرتش ــرازي: هداي ــي ال ــد تق وحمم
األصــول:  هنايــة  والروجــردي:   ،176/1
26، وحممــد حســن احلســيني: غايــة املســؤول 

ــول: 179/1.  ــم األص يف عل
 ،11/3 االنتصــار:  العامــي:  ينظــر:   -48
املهمــة  الفصــول  الديــن:  رشف  والســيد 
وفتــح   ،177 االمــة:176-  تأليــف  يف 
مــن  القــرآن  ســامة  املحمــدي:  اهلل 

   .3 4 : يــف لتحر ا
 ،43/1 البيــان:  جممــع  الطــويس:   -49
ــرآن  ــامة الق ــدي: س ــح اهلل املحم ــر: فت وينظ

التحريــف:34.    مــن 
ــايب:  ــرة اجلن ــد الزه ــروان عب ــر: س 50- ينظ
ــرآين: 146.  ــص الق ــن الن ــيعة م ــة الش أحقي

51-الطــويس: التبيــان:3/1، ولاســتزادة 
ينظــر: أغــا بــزرك الطهــراين: الذريعــة: 10 / 
221، واألمينــي: الغديــر: 85/3، والباغي: 
ــة  ــن: أجوب ــن: 25/1، ورشف الدي آالء الرمح

مســائل جــار اهلل: 37.  
52- ينظــر: الطــريس: جممــع البيــان:42/1- 

 .43
53-ينظــر: املفيــد: أوائــل املقــاالت: 81، 

واملفيــد: املســائل الرويــة: 80.
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أ.د. سريوان عبد الزهرة اجلنابي

ســعد  طــاووس:  ابــن  54-ينظــر: 
 . و193  و145،  الســعود:144 

الكاشــاين:  الفيــض  ينظــر:   -55
  .5 1 /1 : يف لصــا ا

56- ينظر: الباغي: آالء الرمحن:26/1.  
ــة القــرآن  ــدري: صيان 57- ينظــر: كــال احلي
مــن التحريــف:16- 18، ورســول جعفريان: 
أكذوبــة حتريــف القــرآن بــن الشــيعة والســنة: 
ــاين:  ــيني املي ــي احلس ــا، وع ــا بعده 58 وم
التحقيــق يف نفــي التحريــف عــن القــرآن 

ــا. ــا بعده ــف:108 وم الرشي
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 58- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 314 ــم الق ــة – عل العلمي
59- م.ن: 315.

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 60-أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 315. ــم الق ــة – عل العلمي
61- ينظر: م.ن: 329.

62- م.ن: 330.
63-ينظــر: حممــد مــال اهلل: الشــيعة وحتريــف 

القــرآن:92.  
ــايب:  ــرة اجلن ــد الزه ــروان عب ــر: س 64- ينظ
ــرآين: 130-  ــص الق ــن الن ــيعة م ــة الش أحقي

 .131
65- اخلوئــي: البيــان: 219، وينظــر: القايض 

أبــو يعــي: املعتمد يف أصــول الديــن: 258.  
66- سورة احلجر: 9. 

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 67- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 315. ــم الق ــة – عل العلمي
68- ينظــر: أغــا بــزرك الطهــراين: النقــد 
اللطيــف يف نفــي التحريــف عــن القــرآن 
الرشيــف، )ضمــن كتــاب موســوعة النجــف 
 219 القــرآن(:  علــم   – العلميــة  األرشف 

 .323 و

ثبت املصادر واملراجع:
• القرآن الكريم.	
• اآلمــدي: ســيف الديــن أبــو احلســن 	

ــد )ت613هـــ(:  ــن حمم ــي ب ــن أيب ع ــي ب ع
حتقيــق:  األحــكام،  أصــول  يف  اإلحــكام 
الكتــاب  دار  مطبعــة  اجلميــي،  د.ســيد 

1404هـــ. بــروت،ط1،  العــريب- 
• شــاذان 	 بــن  الفضــل  األزدي:   

جــال  حتقيــق:  اإليضــاح،  )ت260هـــ(: 
د.ت. األرمي،د.مــط،  احلســيني  الديــن 

• أغا بزرك الطهراين )ت1389هـ(: 	
ــة -  ــيعة، مطبع ــف الش ــة إىل تصاني الذريع

ط3،  لبنــان،   – بــروت  األضــواء،  دار 
1403هـــ.

العلميــة -  األرشف  النجــف  موســوعة 
ــي  ــه: ع ــَق علي ــُه وعلَّ َق ــرآن(، حقَّ ــم الق )عل
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نظرية التنقيص اإلمجالي يف دفع التحريف عن القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراني

وَعلَّــَق  َحــُه  صحَّ النجفــي،  موســى  بــن 
عليــه: الشــيخ كريــم النجفــي، إعــداد: مركــز 
النجــف األرشف للتأليــف والتوثيــق والنــرش، 
يف ضمــن سلســلة إصــدارات مركــز النجــف 
ــدد  ــرش الع ــق والن ــف والتوثي األرشف للتألي

د.ت.  ،)5(
• احلســن 	 عبــد  الشــيخ  األمينــي: 

)ت1392هـــ(: الغديــر، مطبعــة دار الكتــاب 
1379هـــ. لبنــان،   – بــروت  العــريب، 

• بــن 	 حممــد  بكــر  أبــو  الباقــاين: 
ــم  ــن القاس ــر ب ــن جعف ــد ب ــن حمم ــب ب الطي
حتقيــق:  االنتصــار،  نكــت  )ت403هـــ(: 
حممــد زغلــول ســام، منشــأة املعــارف - 

1971م.  اإلســكندرية، 
• الروجــردي: الســيد حســن الطباطبائــي 	

)ت1383هـ(: 
جامــع أحاديــث الشــيعة، املطبعــة : املهــر - 

- قــم ، 1415هـ - 1373ش.
بحــث -  )تقريــر  األصــول  هنايــة 

مطبعــة  املنتظــري(،  للشــيخ  الروجــردي 
املقدســة، ط1، 1415هـــ.  قــم  القــدس - 

• ــي: آالء 	 ــواد النجف ــد ج ــي: جمم الباغ
الرمحــن يف تفســر القــرآن، دار إحيــاء الــرتاث 

ــان، د.ت.  ــروت، لبن ــريب – ب الع
• )ت 	 محــاد  بــن  إســاعيل  اجلوهــري: 

393هـــ(: الصحــاح يف اللغــة، حتقــي : أمحــد 
عبــد الغفــور العطــار، النــارش دار العلــم 
للمايــن، بــروت – لبنــان،ط4، 1407هـــ- 

1987م.
• حممــد 	 أبــو  األندلــي:  حــزم  ابــن 

ــواء  ــل واأله ــن املل ــل ب )ت456هـــ(: الفص
والنحــل، مطبعــة دار اجليــل – بــروت، د.ت.

• )ت 	 القاســم  أبــو  الســيد  اخلوئــي: 
1413هـــ(: البيــان يف تفســر القــرآن، مطبعــة 

1395هـــ.  بــروت،ط4،   – الزهــراء 
• ــد 	 ــن عب ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرازي: حمم ال

القــادر )666هـــ(: خمتــار الصحــاح، حتقيــق: 
نــارشون،  لبنــان  مكتبــة  خاطــر،  حممــود 
1995م.  –  1415 ط1،  لبنــان،   – بــروت 

• حتريــف 	 أكذوبــة  جعفريــان:  رســول 
ــبهر  ــة س ــنة، مطبع ــيعة والس ــن الش ــرآن ب الق
العاقــات  معاونيــة  النــارش  طهــران،   –
الدوليــة يف منظمــة اإلعــام اإلســامي، ط1، 

1985م.   - 1406هـــ 
• ــد 	 ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــدي: حمم الزبي

الــرزاق احلســيني )1205هـــ(: تــاج العروس 
مــن جواهــر القامــوس، حتقيــق: جمموعــة مــن 

ــة، د.ت.  ــارش دار اهلداي ــن، الن املحقق
• )ت1377هـــ(: 	 الديــن  رشف  الســيد 

ــارش  ــة، الن ــف األم ــة يف تألي ــول املهم الفص
ــة،  ــة البعث ــي ملؤسس ــام اخلارج ــم اإلع : قس

د.ت ط1، 
• سروان عبد الزهرة اجلنايب: 	
اإلطــاق والتقييــد يف النــص القــرآين - 

– دراســة يف املفهــوم والداللــة، دار صفــاء 
ــان، ط1، 1433هـــ -  ــع- ع ــرش والتوزي للن
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2012م. 
أحقيــة الشــيعة مــن النــص القــرآين– - 

إثبــات الواليــة ودفــع هتمــة التحريــف- قراءة 
بمنطــق حتليــل النــص، مطبعــة دار األمــر 

2016م. ط1،  األرشف،  النجــف  )ع(، 
• أجوبــة 	 )1377هـــ(:  الديــن  رشف 

 – العرفــان  مطبعــة  اهلل،  جــار  مســائل 
1373هـــ.  صيــدا،ط2، 

• ــد 	 ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاين :حمم الش
الفحــول، مطبعــة  )ت1250 هـــ(: إرشــاد 
مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده – مــرص، 

1،د.ت. ط
• )ت1281هـــ(: 	 األنصــاري  الشــيخ 

مطــارح األنظــار، طبــع حجــري، ط1، د.ت.
• يف 	 االعتقــادات  )381هـــ(:  الصــدوق 

ــد الســيد،  ــق: عصــام عب ــة، حتقي ــن اإلمامي دي
النــارش دار املفيــد للطباعــة والنــرش والتوزيــع 
- بــروت – لبنان،ط2، 1414هـــ- 1993م.

• الصنعــاين: حممــد بــن إســاعيل األمــر: 	
أصــول الفقــه؛ املســمى )إجابــة الســائل رشح 
ــن  ــن ب ــايض حس ــق: الق ــل(، حتقي ــة اآلم بغي
أمحــد الســياغي، والدكتــور حســن حممــد 
مقبــويل األهــدل، النــارش مؤسســة الرســالة – 

بــروت، ط1، 1986م. 
• ســعد 	 )ت664هـــ(:  طــاووس  ابــن 

الســعود، مطبعــة أمــر – قــم املقدســة، النــارش 
ــريض، 1363هـــ. ال ــورات  منش

• عــي 	 أبــو  الديــن  أمــن  الطــريس: 

ــع  ــن )ت 548هـــ(: جمم ــن احلس ــل ب الفض
ــريب ،  ــرتاث الع ــاء ال ــة دار إحي ــان، مطبع البي

– لبنــان ، 1379هـــ .  بــروت 
• الطــويس: أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن 	

ــر  ــان يف تفس ــي )ت 460 هـــ(: التبي ــن ع ب
القــرآن، حتقيــق : امحــد حبيــب قصــر العامي، 
مطبعــة قــم – مكتبــة اإلعــام اإلســامي،ط1 

،1379 هـ.
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أ.د. سريوان عبد الزهرة اجلنابي

Research Summary

The theory of gross detraction in preventing 

distortion from the Holy Qur’an

According to Sheikh Agabzark al-Tahrani,

Sirwan Abdul-Zahra Al-Janabi

College of Education/University of Kufa

Serwan. aljanabi@uokufa.idu.iq

 This study was based on a 

set of hypotheses: What is the concept of 

distortion by quotation according to Sheikh 

Agha Buzurg al-Tehrany, and what is the 

connection of the concept of distortion with 

(total diminution) that Sheikh al-Tahrani 

called for, and how did the Sheikh employ 

this diminution himself in paying the charge 

of distortion of the Qur’anic text, then what 

The logical inferences adopted by Sheikh al-

Tehrani in repelling the feature of distortion 

from the Noble Qur’an, and if there is indeed 

logical inference that the Sheikh has relied 

upon in proving the theory of gross detraction 

in the Noble Qur’an, the question arises in 

this place, which is whether these inferences 

are a solid bond with a solid reliance in This 

is the homeland, or it is subject to discussion, 

take and reply, in order to reach satisfactory 

scientific convictions in this regard. All these 

hypotheses and scientific questions, this 

research effort will try to answer them in the 

early part of the research with the help of the 

Almighty.

Keywords: (degradation, distortion, totality, 

inferences, concept, purity)
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أثر اصول الفقه املقارن يف التقريب بني املذاهب 
االسالمية / جهود العالمة احللي امنوذجًا

أ.م.د. جبار محارب عبد الله الفريجي

جامعة الكوفة -  كلية الرتبية االساسية

jabbarm.alfraiji@uokufa.edu.iq

ملخص: 
إّن العاقــة بــن علــاء الشــيعة والســنة 
كانــت وطيــدة وراســخة عــر القــرون، 
ومل متنــع االختافــات الفكريــة عــى 
مســتوى االصــول والفــروع بينهــم مــن 
ــل  ــذ والتواص ــة والتلم ــول الزمال حص
العلمــي يف جمــاالت العلــم والفكــر 
ــك اىل  ــبب يف ذل ــود الس واألدب، ويع
وجــود مشــرتكات كثــرة بينهــم، فــكان 
العمــل عــى ضوئهــا موجبــًا لنــرش 
ــا. ــاء دعائمه ــامية وإرس ــة االس الثقاف
ــادل احلديــث  ــا التأريــخ عــن تب وحيدثن
والبحــث والتحقيــق بينهــم وتتلمــذ 
لفيــف مــن علــاء الســنة لــدى الشــيعة 
ــارف  ــاالت املع ــتى جم ــس يف ش وبالعك

الــذي  األمــر  االســامية،  والعلــوم 
كان عامــًا مــن عوامــل التقريــب بــن 

املذاهــب االســامية.
ومــن العلــوم التــي كان التواصــل بــن 
علــاء الشــيعة والســنة فيهــا، والتي كان 
ــب  ــن املذاه ــب ب ــا يف التقري ــا أثره هل
االســامية، هــو اصــول الفقــه املقــارن، 
مســائل  يف  االختــاف  أّن  باعتبــار 
ــاس  ــو االس ــه ه ــول الفق ــد اص وقواع
الفتــاوى،  يف  االختافــات  جــّل  يف 
واالختــاف يف اصــول الفقــه يقــع بــن 

ــن:  ــن يف مرحلت املجتهدي
ــات  ــن النظري ــة األوىل: يف تكوي املرحل
ــر  ــرتكة للتفك ــد املش ــة والقواع العاّم
الفقهــي، وبعبــارة اخــرى: اخلــاف 
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ــدة  ــة املعتم ــاين العاّم ــول واملب يف االص
ــاف  ــادي، كاخل ــتنباط االجته يف االس
أو  العقــل  أو  القيــاس  حّجيــة  يف 

االســتصحاب.
ــق تلــك  ــة: يف جمــال تطبي ــة الثاني املرحل
عــى  العاّمــة  والنظريــات  القواعــد 
صغرياهتــا ومواردهــا اخلاّصــة، وبعبارة 
ــق  ــن مصادي ــاف يف تعي ــرى: اخل اخ

ــا. ــوارد انطباقه ــات وم ــك الكري تل
ــث  ــة يف البح ــج املقارن ــلوك منه إّن س
يــؤدي دون شــّك اىل حتديــد مــوارد 
ــف يف  ــرتاك، ويكش ــاف واالش االخت
ــري  ــاق الفك ــن الوف ــت ع ــس الوق نف
ــن  ــرتكة، وم ــادئ املش ــامي واملب االس
ــة  ــرؤى املختلف ــة ال ــح أّن دراس الواض
يصــر ســببًا حلســن التفاهــم والتقارب.
ــب  ــن التقري ــود م ــس املقص ــه فلي وعلي
أو  شــيعي  اىل  الســني  يتحــول  أْن 
التقريــب  يعنــي  وإّنــا  بالعكــس، 
ــات  ــن اخلاف ــج ع ــنج النات ــة التش إزال
والفقهيــة  والعقائديــة  التارخييــة 
العلميــة  املســائل  وعــرض  أّوالً، 
البحــث  بســاط  عــى  اخلافيــة 
ثانيــًا،  النزيــه  املوضوعــي  العلمــي 
ــورات  ــم والتص ــن املفاهي ــث ع والبح
واألصــول  والقواعــد  واألحــكام 

ــي  ــرتكة، لك ــث املش ــة واألحادي الفقهي
ــى  ــلمن ع ــاء املس ــدة اللتق ــون قاع تك
ــاد  ــعي اجل ــًا، والس ــدة ثالث ــة واح ارضي
لتوحيــد املوقــف الســيايس مــن القضايا 

رابعــًا. األساســية  اإلســامية 
وكان مــن رواد هــذا احلقــل املعــريف 
هــو العامــة احلــي، ت:726هـــ، فكان 
ــا  ــرك لن ــدان، وت ــذا املي ــان ه ــن فرس م
كتابــات مهمــة يف هــذا املجــال، فضــًا 
عــن جهــوده االخــرى يف جمــال املناظــرة 

ــذة. ــائل والتلم والرس

مقّدمة:
والصــاة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
ــه  ــى وآل ــه املصطف ــى حبيب ــام ع والس

الطاهريــن. الطيبــن 
إّن العاقــة بــن علــاء الشــيعة والســنة 
كانــت وطيــدة وراســخة عــر القــرون، 
ومل متنــع االختافــات الفكريــة عــى 
مســتوى االصــول والفــروع بينهــم مــن 
ــل  ــذ والتواص ــة والتلم ــول الزمال حص
العلمــي يف جمــاالت العلــم والفكــر 
ــك اىل  ــبب يف ذل ــود الس واألدب، ويع
وجــود مشــرتكات كثــرة بينهــم، فــكان 
العمــل عــى ضوئهــا موجبــًا لنــرش 
ــا. ــاء دعائمه ــامية وإرس ــة االس الثقاف
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ــث  ــادل احلدي ــخ عــن تب ــا التأري وحيدثن
والبحــث والتحقيــق بينهــم وتتلمــذ 
لفيــف مــن علــاء الســنة لــدى الشــيعة 
ــارف  ــاالت املع ــتى جم ــس يف ش وبالعك
الــذي  األمــر  االســامية،  والعلــوم 
كان عامــًا مــن عوامــل التقريــب بــن 

املذاهــب االســامية.
ومــن العلــوم التــي كان التواصــل بــن 
علــاء الشــيعة والســنة فيهــا، والتي كان 
ــب  ــن املذاه ــب ب ــا يف التقري ــا أثره هل
االســامية، هــو اصــول الفقــه املقــارن، 
وكان مــن رواد هــذا احلقــل املعــريف 
هــو العامــة احلــي، ت:726هـــ، فكان 
ــا  ــرك لن ــدان، وت ــذا املي ــان ه ــن فرس م
كتابــات مهمــة يف هــذا املجــال، فضــًا 
عــن جهــوده االخــرى يف جمــال املناظــرة 

ــذة. ــائل والتلم والرس
نســّلط  ســوف  البحــث  هــذا  ويف 
ــارن  ــه املق ــول الفق ــى اص ــواء ع االض
وجهــود العامــة احلــي يف هــذا احلقــل 
املعــريف، الجــل التقريــب بــن املذاهــب 

االســامية.
وقــد انتظــم البحــث يف هــذا املوضــوع 

ــة مباحــث: يف ثاث
األّول: حتديــد موضــوع البحــث، وقــد 
اشــتمل عــى مطلبــن، احدمهــا يف بيــان 

الفقــه املقــارن،  املــراد مــن اصــول 
ومنهــج البحــث فيــه، وموضوعــه، 
ــن  ــب ب ــن التقري ــراد م ــاين يف امل والث

املذاهــب االســامية.
العامــة  الثــاين: يف ســرة  املبحــث   

احلــي.
املبحــث الثالــث: جهــود العامــة احلي 
ــامية  ــب االس ــن املذاه ــب ب يف التقري
مــن خــال التواصــل املعــريف يف جمــال 

اصــول الفقــه املقــارن.
األّول املبحث 

ــوع البحث  حتديد موض
يقــع  املبحــث  هــذا  واحلديــث يف   
بعــض  حتديــد  بلحــاظ  تــارًة 
موضــوع  وبيــان  املفــردات، 
والغايــة  املقــارن  الفقــه  اصــول 
توضيــح  بلحــاظ  واخــرى  منــه، 
املذاهــب  بــن  التقريــب  فكــرة 
اصــول  علــم  وأثــر  االســامية، 
الفقــه املقــارن فيهــا، وعــى هــذا 
االســاس فاســتيفاء احلديــث عــن 

مطلبــن: يف  يقــع  ذلــك 
املطلب األّول

 يف حتديد اصول الفقه املقارن
ينبغــي علينــا أْن نحــدد مدلــول مفردات 
)أصــول،  االضــايف  الرتكيــب  هــذا 
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الفقــه، املقــارن( ليســهل االنطــاق 
مــن هــذا التحديــد إىل التــاس تعريفــه 
تعريفــًا مســتوفيًا للرشائــط املنطقيــة مــن 

ــًا. ــًا مانع ــه جامع ــث كون حي
لغــة  االصــول  كلمــة  تعريــف  1ـ 

: حــًا صطا ا و
االصــل لغــة: األصــول مجــع )أصــل(، 
واألصــل يف اللُّغــة: أســفل الــيء، 
واســاس احلائــط اصلــه، واســتأصل 
ثــم  وقــِوَي  اصلــه  ثبــت  الــيء: 
ــا  ــل كّل يشٍء م ــل: اص ــى قي ــَر، حت َكُث
يســتند وجــود ذلــك الــيء إليــه، 
ــل  ــر اص ــد، والنه ــل للول ــاالب اص ف

للجــدول)1(.
واألصــل يف ُعــرف الُعلــاء  وال ســّيا 
ــتعمل يف  ــاء ُيس ــم والُفقه ــن منه األُصولي

ة معــاٍن، منهــا:  ِعــدَّ
ــم:  ــح، كقوهل ــى الراج ــل بمعن أ( االص
ــا  ــة، أّي حين ــكام احلقيق األصــل يف ال
ــى  ــكام ع ــل ال ــن مح ــر ب د األم ــرتدَّ ي
ــل  ــاز، فاحلم ــى املج ــه ع ــة ومحل احلقيق

ــح. ــو الراج ــة ُه ــى احلقيق ع
ــه  ــّرع علي ــا يتف ــى م ــل بمعن ب( االص
ــل  ــر أص ــم اخلم ــم: حك ــره، كقوهل غ
حلكــم النبيــذ، أّي أنَّ حكــم النبيــذ ِمــْن 
حيــث ُحرمــة رُشبــه أو نجاســته ـ بنــاًء 

ــْن حكــم  عــى القــول هبــا ـ ُمســتفاد ِم
ــر. اخلم

ــة،  ــدة الكلي ــى القاع ــل بمعن  ج( االص
ــًا:  ــو مث ــم النح ــال يف عل ــا ُيَق ــا في ك
األصــل يف الفاعــل أْن يكــون مرفوعــًا؛ 
أّي القاعــدة العاّمــة يف إعرابــه أْن يكــون 

كذلــك.
ــم:  ــل، كقوهل لي ــى الدَّ ــل بمعن د( االص
ــو اإلمجــاع،  األصــل يف هــذِه املســألة ُه
أّي الكاشــف َعــْن حكــم هــذِه املســألة 
ُهــو  عليــه  والــداّل  إليــه  وامُلرشــد 

ــاع. اإلمج
عمليــة  وظيفــة  يثبــت  مــا  هـــ( 
كالــراءة  باحلكــم،  اجلهــل  ِعنْــَد 
واالســتصحاب، فُيَقــال: األصــل بــراءة 
ــه  ــدلُّ علي ــْن التكليــف مــا ملْ ي مــة ِم الذِّ

.)2 دليــل...)
ــن  ــاين يمك ــذِه املع ــل يف ه ــدى التأمُّ ول
مصاديــق  بأمجعهــا  إهّنــا  يقــال  أْن 
ملفهــوم واحــد، وهــو: )مــا يبتنــي عليــه 
ــى  ــي ع ــاز يبتن ــز(، فاملج ــره ويرتك غ
احلقيقــة، وحكــم النبيــذ ُيقــاس ويرتكز 
ــألة  ــم املس ــر، وحك ــم اخلم ــى حك ع
امُلعيَّنــة يبتنــي عــى اإلمجــاع، وهكــذا يف 
مجيــع املعــاين التــي ُتذكــر لألصــل حتت 
ُمغايــرة  اصطاحيــة  معــاٍن  عنــوان 
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للمعنــى اللغــوي، فهــي ال ختــرج عــن 
إطــار املعنــى اللغــوي لكلمــة )اصــل(.
ــذِه  ــّدد ه ــول بتع ــى الق ــاًء ع ــا بن وأّم
املعــاين فاألنســب منهــا لعلــم األُصــول 
هــو املعنــى الثالــث )القاعــدة(؛ ألنَّ 
ــد  ــة قواع ــو جمموع ــول ُه ــم األُص عل
األحــكام  اســتنباط  عليهــا  يبتنــي 
الرشعيــة، فتســمية هــذا العلــم باصــول 

ــوي. ــى اللغ ــن املعن ــأت م ــه نش الفق
لغــة  الفقــه  كلمــة  تعريــف  2ـ 

 : حــًا صطا ا و
الفقــه لغــة: وهــو بكــر الفــاء: العلــم 
والفطنــة)3(،  لــه،  والفهــم  بالــيء، 
والفقــه: فهــم الــيء، وكّل علــٍم فهــو 
فقــه، والفقــه عــى لســان محلــة الــرشع: 

ــاّص)4(. ــم خ عل
ــكام  ــم باألح ــًا: »العل ــه اصطاح الفق
أدّلتهــا  َعــْن  الفرعّيــة  الرشعيــة 
بعضهــم  ــع  وتوسَّ التفصيليــة«)5(، 
االحــكام  »جممــوع  بأّنــه  تعريفــه  يف 
الرشعيــة الفرعيــة الكليــة أو الوظائــف 
املجعولــة مــن قبــل الشــارع، أو العقــل 

عدمهــا«)6(. عنــد 
3ـ الفقه املقارن:

 يطلــق الفقــه املقــارن عــى »مجــع اآلراء 
ــة  ــا واملوازن ــة وتقييمه ــة املختلف الفقهي

بينهــا بالتــاس أدلتهــا وترجيــح بعضهــا 
عــى بعــض«)7(.

ــردات  ــذه املف ــرض ه ــال ع ــن خ وم
الفقــه  )اصــول  تعريــف  يتضــح 
املقــارن(، فـ»هــو القواعــد التــي يرتكــز 
الفقهــاء  اســتنباط  قيــاس  عليهــا 
لألحــكام الرشعيــة الفرعيــة الكليــة، أو 
الوظائــف املجعولــة مــن قبــل الشــارع 
ــا  ــن حتصيله ــأس م ــد الي ــل عن أو العق
ــم«)8(، أو  ــة والتقيي ــث املوازن ــن حي م
»هــو القواعــد التــي تقــع يف طريــق 
ــة  ــة الفرعي ــكام الرشعي ــتنباط األح اس
الكليــة أو الوظيفــة العمليــة مــن حيــث 
ــة  ــة املختلف ــن اآلراء املذهبي ــة ب املقارن
مــع ترجيــح أقرهبــا اىل احلّجيــة وأقواهــا 

ــره«)9(. ــى غ ــًا ع دلي
الغاية من أصول الفقه املقارن: 

ــارن  ــه املق ــول الفق ــن أص ــة م إّن الغاي
املجتهديــن  آراء  بــن  الفصــل  هــي 
ــة،  ــا إىل الدليلي ــا وأقرهب ــم أمثله بتقدي
ــارن  ــويل املق ــة االص ــت رتب ــا كان ورب
يف  الباحــث  رتبــة  عــن  متأخــرة 
االصــول، الّن الفصــل بــن اآلراء ال 
ــى  ــدرة ع ــل الق ــد حتصي ــون إال بع يك
معرفــة االمثــل مــن االدلــة، وهــي 
يف  عــادة  للمجتهديــن  إال  تكــون  ال 
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االصــول)10(. 
موضوع أصول الفقه املقارن: 

مــن  للدليليــة  يصلــح  مــا  كّل  هــو 
أدلتــه، وحــرصه إّنــا يكــون باالســتقراء 
لتخصيصــه  معنــى  وال  والتتبــع، 
أدلــة  هــي  بــا  ال  االربعــة  باالدلــة 
ــي،  ــق القم ــك املحق ــب إىل ذل ــا ذه ك
وال بــا هــي هــي كــا ذهــب إليــه 
عليهــا  لــرد  الفصــول،  صاحــب 
خــروج كثــر مــن املباحــث االصوليــة، 
ــاس وخــر  ــال االســتصحاب والقي أمث
الواحــد، لبداهــة أهّنــا ليســت مــن 
الكتــاب أو الســنة أو االمجــاع، أو دليــل 
ــا  ــا مم ــة حجيته ــت أدل ــل وإْن كان العق

ترجــع إليهــا)11(.
الفارق بينه وبني أصول الفقه: 

عــى الرغــم مــن أّن طبيعــة مســائل 
العلمــن متحــدة كــا يــدل عــى ذلــك 
تقــارب تعريفيهــا إال أّن هنــاك فــوارق 

ــي: ــه، وه ــول الفق ــن أص ــه وب بين
1ـ منهــج البحــث، فــإّن البحــث ال 
يكــون مقارنــًا فيــا إذا كان املعتمــد 
هــو آراء مذهــب خــاّص يف البحــث 
ــب  ــد مذه ــا إذا مل يعتم ــن، أّم والتدوي
ــب يف  ــل املذاه ــن جمم ــل يضّم ــدد ب حم
البحــث والدراســة فيكــون مقارنــًا.

وبعبــارة اخــرى: إّن مهمــة االصــويل أْن 
ــدة  ــون قاع ــح أْن يك ــا يصل ــس م يلتم
يلتمــس  ثــّم  االســتنباط،  لقيــاس 
ــارن  ــة الق ــا مهم ــا، أّم ــن عليه الراه
ــك  ــم إىل ذل ــي أْن يض ــول فه يف االص
ويــوازن  اآلخريــن،  آراء  اســتعراض 
ــن  ــرب م ــن الق ــاس م ــى أس ــا ع بينه

ــا. ــد عنه ــة والبع االدل
2ـ غايــة البحــث، فــإّن الغايــة مــن 
ــى  ــدرة ع ــل الق ــول حتصي ــم االص عل
مــن  الرشعيــة  االحــكام  اســتنباط 
أدلتهــا التفصيليــة، أّمــا غايــة علــم 
ــن  ــل ب ــي الفص ــارن فه ــول املق االص
آراء املجتهديــن بتقديــم أمثلهــا وأقرهبــا 

الدليليــة)12(. إىل 
املطلب الثاين

 التقريب بني املذاهب االسامية
املذاهــب  بــن  التقريــب  فكــرة  إّن 
ــية  ــات األساس ــن املكون ــامية م اإلس
ينشــد  إصاحــي  مــرشوع  ألي 
والتمســك  احلضــاري،  التجديــد 
باملصالــح العليــا والقيــم واملقاصــد 
ــامية،  ــة اإلس ــة واألم ــة للرشيع العام
ــب أو  ــن التقري ــم م ــي أْن ال يفه وينبغ
الوحــدة اإلســامية هــو مجــع املســلمن 
حتــت مذهــب واحــد، بــل غايــة األمــر 
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االســامية  االصــول  حتديــد  هــو 
املتفــق عليهــا مــن مجيــع املذاهــب، 
بغيــة التقريــب بينهــا، واحــرتام كّل 
ــائل  ــر يف املس ــق اآلخ ــق رأي الفري فري
الفرعيــة، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أْن 
ــل  ــفوعًا بالدلي ــرأي مش ــذا ال ــون ه يك

العلمــي.
ــث  ــة يف البح ــج املقارن ــلوك منه إّن س
يــؤدي دون شــّك اىل حتديــد مــوارد 
ــف يف  ــرتاك، ويكش ــاف واالش االخت
ــري  ــاق الفك ــن الوف ــت ع ــس الوق نف
ــن  ــرتكة، وم ــادئ املش ــامي واملب االس
ــة  ــرؤى املختلف ــة ال ــح أّن دراس الواض
يصــر ســببًا حلســن التفاهــم والتقارب.
ــب  ــن التقري ــود م ــس املقص ــه فلي وعلي
أو  شــيعي  اىل  الســني  يتحــول  أْن 
التقريــب  يعنــي  وإّنــا  بالعكــس، 
ــات  ــن اخلاف ــج ع ــنج النات ــة التش إزال
والفقهيــة  والعقائديــة  التارخييــة 
العلميــة  املســائل  وعــرض  أّوالً، 
البحــث  بســاط  عــى  اخلافيــة 
ثانيــًا،  النزيــه  املوضوعــي  العلمــي 
ــورات  ــم والتص ــن املفاهي ــث ع والبح
واألصــول  والقواعــد  واألحــكام 
ــي  ــرتكة، لك ــث املش ــة واألحادي الفقهي
ــى  ــلمن ع ــاء املس ــدة اللتق ــون قاع تك

ــاد  ــعي اجل ــًا، والس ــدة ثالث ــة واح ارضي
لتوحيــد املوقــف الســيايس مــن القضايا 

رابعــًا. األساســية  اإلســامية 
وقــد نقــل لنــا التأريــخ أّن علاء الشــيعة 
هلــم جهــود مهمــة هلــا اثرهــا البــارز يف 
زرع وتنميــة بــذرة الفكــر التقريبــي 
ــث كان  ــامية، حي ــب االس ــن املذاه ب
ــر يف  ــيعة دور كب ــاء الش ــزال لعل وال ي
ــامية.  ــدة اإلس ــم الوح ــيخ مفاهي ترس
وملــا كان املوضــوع عــى هــذا املســتوى 
ــث  ــذا البح ــأيت ه ــذا ي ــة، ل ــن األمهي م
ــل  ــن اج ــة م ــة متواضع ــار حماول يف إط
ــرز  ــى أب ــواء ع ــض األض ــليط بع تس
اجلهــود التــي اضطلــع هبــا العامــة 
احلــي، حيــث كانــت لــه خطــوات 
ــن  ــب ب ــار التقري ــة يف إط ــارزة ومهم ب
ــن  ــة للدي ــامية، خدم ــب اإلس املذاه
لعــزة  وصونــًا  احلنيــف  اإلســامي 

املســلمن.
ــر اصــول الفقــه املقــارن يف التقريــب  أث

ــامية. ــب االس ــني املذاه ب
ــد  ــائل وقواع ــاف يف مس ــر االخت يعت
ــّل  ــاس يف ج ــو االس ــه ه ــول الفق اص
االختافــات يف الفتــاوى، واالختــاف 
ــن  ــن املجتهدي ــع ب ــه يق ــول الفق يف اص

ــن:  يف مرحلت
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ــات  ــن النظري ــة األوىل: يف تكوي املرحل
العاّمــة والقواعــد املشــرتكة للتفكــر 
الفقهــي، وبعبــارة اخــرى: اخلــاف 
ــدة  ــة املعتم ــاين العاّم ــول واملب يف االص
ــاف  ــادي، كاخل ــتنباط االجته يف االس
أو  العقــل  أو  القيــاس  حّجيــة  يف 

االســتصحاب.
ــق تلــك  ــة: يف جمــال تطبي ــة الثاني املرحل
عــى  العاّمــة  والنظريــات  القواعــد 
صغرياهتــا ومواردهــا اخلاّصــة، وبعبارة 
ــق  ــن مصادي ــاف يف تعي ــرى: اخل اخ

ــا. ــوارد انطباقه ــات وم ــك الكري تل
فهــي  االوىل،  املرحلــة  هــو  واملهــم 
ــأ  ــا، ومنش ــّل بحثن ــط بمح ــي ترتب الت
ــة  ــن جه ــو م ــا ه ــا إّن ــاف فيه االخت
االختــاف يف نتائــج األفــكار التــي 
تســتعمل يف تكويــن تلــك القواعــد 
يف  وحتديدهــا  العاّمــة،  والنظريــات 
احلــدود املســموح هبــا وفقــًا لرشوطهــا 
العاّمــة؛ فــإّن نتيجــة التفكــر حــول 
ــف  ــة ختتل ــوص الترشيعي ــة النص حّجي
بطبيعــة احلــال ســعة وضيقــًا؛ كــًا 
رشوطهــا  الختــاف  تبعــًا  وكيفــًا، 

العاّمــة.
وكذلــك حــول اســتفادة مداليــل تلــك 
املناســبات  النصــوص عــى أســاس 

ــك  ــة تل ــة، ومطابق ــة االرتكازي العرفي
املداليــل للواقــع املوضوعي، ومســتوى 
تلــك القواعــد ومداهــا دقــًة وشــموالً.
ــود يف  ــاف املوج ــك االخت ــّم إّن ذل ث
يف  املجتهديــن  بــن  االفــكار  نتائــج 
والنظريــات  القواعــد  تلــك  حتديــد 
صعيــد  عــى  األصــول  يف  العاّمــة 
هنايــة  يف  يرجــع  النظــري  البحــث 
املطــاف إىل إحــدى النقــاط التاليــة:
ــد  ــكّل جمته ــي ل ــف النف األوىل: املوق
إزاء حتديــد تلــك القواعــد والنظريــات 
العاّمــة وتكوينهــا وفقــًا لرشوطهــا؛ فإّنه 
قــد يؤثــر يف موقفــه الواقعــي أمــام هــذه 
القواعــد والنظريــات، ويغــره عــن 

ــي. ــه الواقع وجه
الثانيــة: املقــدرة الفكريــة الذاتيــة؛ فــإّن 
الختــاف املجتهديــن يف تلــك املقــدرة 
الفكريــة أثــرًا كثــرًا، الختافهــم يف 
والنظريــات  القواعــد  تلــك  حتديــد 
ــة  ــر دق ــة أكث ــا بصيغ ــة وتكوينه العاّم

ــًا. وعمق
بصــورة  العلميــة  املقــدرة  الثالثــة: 
مســبقة؛ فــإّن الختــاف املجتهديــن 
ــارزًا  ــرًا ب ــة أث ــدرة العلمي ــك املق يف تل
القواعــد  تلــك  تكويــن  كيفيــة  يف 
ــا. ــًا لرشوطه ــة؛ تبع ــات العاّم والنظري
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الرابعــة: غفلــة املجتهــد خــال دراســة 
تلــك القواعــد، وممارســتها عــا يفــرض 
ــتيعابه  ــدم اس ــا، أو ع ــه يف تكوينه دخل
متــام مــا يفــرض دخلــه فيــه؛ فــإّن 
ذلــك يغــر وجــه تلــك القواعــد ســعة 

ــا. ــن واقعه ــًا ع وضيق
ــة  ــروف والبيئ ــاف الظ ــة: اخت اخلامس
ــن  ــدة م ــا م ــد فيه ــش املجته ــي يعي الت
يؤثــر يف ســلوكه  قــد  فإّنــه  عمــره؛ 
ــد،  ــك القواع ــن تل ــاه تكوي ــي جت العم

وحتديدهــا يف إطــار إســامي.
ــم  ــن يف الفه ــأ املجتهدي ــة: خط السادس
والنظــر؛ حيــث إّنــه يغــر وجــه تكويــن 
تلــك القواعــد، والنظريــات العاّمــة 
عــن واقعهــا املوضوعي كــًا وكيفــًا)13(.
وقــد تقــدم أّن الغايــة مــن أصــول 
ــن آراء  ــل ب ــي الفص ــارن ه ــه املق الفق
ــا إىل  ــا وأقرهب ــم أمثله ــن بتقدي املجتهدي
الدليليــة، بمعنــى تشــخيص االدلــة 
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــد العاّم والقواع
الفقهــاء يف اســتنباط احلكــم الرشعــي، 
ــة  ــذه العملي ــة ه ــح أمهي ــن الواض وم
فيــا  النظــر  وجهــات  تقريــب  يف 
ــي،  ــم الرشع ــخيص احلك ــط بتش يرتب
ــة  ــك االدل ــاف يف تل ــل اخل ــإّن تقلي ف
دائــرة  تقليــص  يوجــب  والقواعــد 

ــة، وهــذا  اخلــاف يف األحــكام الرشعي
بــن  التقريــب  جمــال  يف  مهــم  أمــر 

االســامية.  املذاهــب 
املبحــث الثاين

 نبــذة من حيــاة العامة احليل
ــر  ــة يف ذك ــال العام ــبه: ق ــمه ونس اس
ــف  ــن يوس ــن ب ــبه: احلس ــمه ونس اس
ــة  ــم املضموم ــر باملي ــن مطه ــي ب ــن ع ب
ــددة  ــاء املش ــة واهل ــر املعجم ــاء غ والط
احلــي مولــدًا  أبــو منصــور  والــراء 
ومســكنًا)14(، فاســمه: احلســن، كــا 
ــر  ــه أكث ــق علي ــه، واتف ــو بنفس ــره ه ذك

املؤرخــن.
ــا  ــاه هب ــا كن ــور، ك ــو منص ــه: أب كنيت

والــده)15(.
ــو  ــاق، وه ــى اإلط ــة اهلل ع ــه: آي لقب
ــيعية،  ــادر الش ــور يف املص ــب املذك اللق
ــور  ــب املذك ــو اللق ــن وه ــال الدي ومج
ــى  ــة ع ــن، والعام ــادر الفريق يف مص
ــام،  ــر، واالم ــة الده ــاق أو عام اإلط

ــل. والفاض
ابــن  أّن الصفــدي وهكــذا  هــذا إال 
حجــر وغرهــم وصفــوه باملعتــزيل)16(، 
وقــال الســيد حمســن االمــن يف التعليــق 
ــة  ــى موافق ــي ع ــذا مبن ــك: »ه ــى ذل ع
املعتزلــة الشــيعة يف بعــض األصــول 
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يف  لكثريــن  وقــع  كــا  املعروفــة، 
مــن  الشــيعي  فأيــن  وإال  كثريــن، 

املعتــزيل«)17(.
ــة،  ــا العام ــي إليه ــي ينتم ــة الت واحلل
وفيهــا مولــده، ومســكنه حلــة بنــي 
مزيــد، وهــي احللــة الســيفية، قــال 
ياقــوت احلمــوي، ت: 626هـــ: »مدينة 
كبــرة بــن الكوفــة وبغــداد كانــت 
مــن  أّول  وكان  اجلامعــن...  تســّمى 
ــة  ــة صدق ــيف الدول ــا س ــا ونزهل عمره
ــن  ــي ب ــن ع ــس ب ــن دبي ــور ب ــن منص ب
مزيــد األســدي)18(، وكانــت منــازل 
ــوي  ــا ق ــل، فل ــن الني ــدور م ــه ال آبائ
أموالــه  وكثــرت  إزره  واشــتد  أمــره 
ــريب  ــع يف غ ــن موض ــل إىل اجلامع انتق
ــك  ــب، وذل ــن الطال ــد ع ــرات ليبع الف
ــة  ــت امج ــنة 495هـــ، وكان ــرم س يف حم
تــأوي إليهــا الســباع، فنــزل هبــا بأهلــه 
وعســاكره، وبنــى هبــا املســاكن اجلليلــة 
والــدور الفاخــرة، وتأنــق أصحابــه 
ــد  ــأ، وق ــارت ملج ــك، فص ــل ذل يف مث
قصدهــا التجــار فصــارت أفخــر بــاد 
ــيف  ــاة س ــدة حي ــنها م ــراق وأحس الع
الدولــة، فلــا قتــل بقيــت عــى عارهتــا، 
فهــي اليــوم قصبــة تلــك الكــورة، 

ــرة«)19(. ــعار كث ــا أش ــعراء فيه وللش

ــى  ــدر ع ــت املص ــأته: اتفق ــده ونش مول
عــام  رمضــان  شــهر  يف  والدتــه  أّن 
648ه ـــ، ومــا ذكــره الســيد االمــن يف 
ــة  ــة العام ــن خاص ــًا ع ــان نق األعي
ــو  ــنة 647هـــ)20(، فه ــد س ــه ول ــن أّن م
ــة،  ــادر كاف ــه للمص ــّن، ملخالفت ــأ ب خط
ــل  ــي نق ــة الت ــخ اخلاص ــع نس وجلمي
عنهــا األصحــاب، فــا ذكــره إّمــا ســهو 
مــن قلمــه الرشيــف، أو خطــأ مطبعــي، 
نســخة  يف  تصحيــف  أو  خطــأ  أو 

ــا. ــل عنه ــي نق ــة الت اخلاص
شــهر   19 يــوم  يف  والدتــه  وكانــت 
رمضــان، كــا ذكــر ذلــك العامــة 
نفســه يف اخلاصــة بقولــه: »واملولــد 
تاســع عــرش شــهر رمضــان ســنة ثــان 

وســتائة«)21(. وأربعــن 
الديــن  ســديد  هــو:  أبــوه  أرستــه: 
ــي،  ــر احل ــن املطه ــي ب ــن ع ــف ب يوس
ــًا  ــه كان فقيه ــن داود: بأّن ــه اب ــد صف وق
الشــأن)22(،  عظيــم  مدرســًا  حمققــًا 
ووصفــه الشــهيد األّول، ت: 786هـــ، 
يف إجازتــه البــن اخلــازن بـ)االمــام 
ــهيد  ــه الش ــة()23(، ووصف ــيد احلّج الس
أيضــًا يف إجازتــه البــن اخلــازن)24(، 
كــا يف التحفــة بـ)االمام األعظــم احلّجة 
أفضــل املجتهديــن الســعيد الفقيــه()25(، 
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ــه  ــي، يف إجازت ــق الكرك ــه املحق ووصف
للشــيخ عــي امليــي بـ»الشــيخ األجــل 
ــام«)26(. ــيخ االس ــعيد ش ــه الس الفقي

ويكفيــه فخــرًا وعــزًا ورشفــًا كونــه 
أعلــم أهــل زمانــه بعلــم الــكام وعلــم 
أصــول الفقــه، كــا اعــرتف بــه املحقــق 
احلــي، ت: 676هـــ، حيــث قــال ولــده 
ــي  ــه لبن ــو منصــور يف إجازت العامــة أب
زهــره: إّن الشــيخ األعظــم خواجــة 
ــن الطــويس، ت: 672هـــ،  ــر الدي نص
ملــا جــاء إىل العــراق حــر احللــة، 
فاجتمــع عنــده فقهــاء احللــة، فأشــار إىل 
الفقيــه نحــم الديــن جعفــر بــن ســعيد 
ــة؟،  ــؤالء اجلاع ــم ه ــْن أعل ــال: َم وق
ــاء، إْن  ــون عل ــم فاضل ــه: كّله ــال ل فق
كان واحــد منهــم مــرزًا يف فــٍن كان 
اآلخــر مــرزًا يف فــٍن آخــر، فقــال: 
َمــْن أعلمهــم باألصولــن؟، فأشــار 
يوســف  الديــن  ســديد  والــدي  إىل 
ــن  ــد الدي ــه مفي ــر وإىل الفقي ــن املطه ب
هــذان  فقــال:  جهيــم،  بــن  حممــد 
ــول  ــكام وأص ــم ال ــة بعل ــم اجلاع أعل

الفقــه)27(. 
وبفضــل هــذا الشــيخ املعظــم وتدبــره 
نجــا أهــل الكوفــة واحللــة واملشــهدين 
والنهــب  القتــل  مــن  الرشيفــن 

والســبي، وذلــك حــن غــزا التتــار 
العــراق وعملــوا مــا عملــوا، قــال 
ــن:  ــف اليق ــور يف كش ــو منص ــده أب ول
ملــا وصــل الســلطان هوالكــو إىل بغــداد 
قبــل أْن يفتحهــا هــرب أكثــر أهــل 
احللــة إىل البطائــح ال القليــل، فــكان 
مــن مجلــة القليــل والــدي، والســيد 
جمــد الديــن ابــن طــاووس والفقيــه ابــن 
ــة  ــى مكاتب ــم ع ــع رأهي ــز، فامج أيب الع
الســلطان بأهّنــم مطيعــون داخلــون 
حتــت إيالتــه، وأنفــذوا بــه شــخصًا 
ــًا، فانفــذ الســلطان إليــه فرمانــا  أعجمي
مــع شــخصن، أحدمهــا يقــال لــه فلكــة 
واآلخــر يقــال لــه عــاء الديــن، وقــال 
ــم  ــت قلوبك ــم: إْن كان ــوال هل ــا: ق هل
كــا وردت بــه كتبكــم حتــرون إلينــا، 
فخافــوا لعــدم معرفتهــم بــا ينتهــي 
إْن   :والــدي فقــال  احلــال،  إليــه 
ــم،  ــاال: نع ــى؟، فق ــدي كف ــت وح جئ
فاصعــد معهــا، فلــا حــر بــن يديــه 
ــل  ــداد وقب ــح بغ ــل فت ــك قب وكان ذل
ــم  ــف قدمت ــه: كي ــال ل ــة، ق ــل اخلليف قت
ــل  ــدي قب ــور عن ــي واحلض ــى مكاتبت ع
أمــري  إليــه  ينتهــي  بــا  تعلمــوا  أْن 
وأمــر صاحبكــم؟، وكيــف تأمنــون 
ــال  ــه؟، فق ــت عن ــي ورحل أْن يصاحلن
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ــك  ــى ذل ــا ع ــا أقدمن ــدي : إّن وال
ــي  ــن ع ــر املؤمن ــن أم ــا ع ــا روين ألّن
ــه قــال يف خطبــة:  بــن أيب طالــب أّن
الــزوراء،  مــا  أدراك  ومــا  الــزوراء 
ــان  ــا البني ــيد فيه ــل، يش أرض ذات اث
ــا  ــون فيه ــكان، ويك ــا الس ــر فيه وتكث
حمــاذم وخــزان، يتخذهــا ولــد العبــاس 
ــون  ــكنًا، تك ــم مس ــًا، ولزخرفه موطن
هلــم دار هلــو ولعــب، يكــون هبــا اجلــور 
واألئمــة  املخيــف  واخلــوف  اجلائــر 
ــوزراء  ــقة وال ــراء الفس ــرة واألم الفج
اخلونــة، ختدمهــم أبنــاء فــارس والروم، 
عرفــوه،  إذا  بمعــروف  يأمتــرون  وال 
ــروه،  ــر إذا أنك ــن منك ــون ع وال يتناه
بالرجــال،  منهــم  الرجــال  يكتفــي 
ــك  ــد ذل ــاء، فعن ــم بالنس ــاء منه والنس
الغــم العميــم والبــكاء الطويــل والويــل 
والعويــل ألهــل الــزوراء مــن ســطوات 
الــرتك، وهــم قــوم صغــار احلــدق، 
ــهم  ــة، لباس ــان املطوق ــم كاملج وجوهه
ــك  ــم مل ــرد، يقدمه ــرد م ــد، ج احلدي
يــأيت مــن حيــث بــدأ ملكهــم، جهــوري 
الصــوت، قــوي الصولــة، عــايل اهلمــة، 
ــع  ــا، وال ترف ــة إال فتحه ــر بمدين ال يم
ــل  ــل الوي ــها، الوي ــة إال نكس ــه راي علي
ــى  ــك حت ــزال كذل ــا ي ــاواه، ف ــن ن مل

ــر.  يظف
ــات  ــا الصف ــا ووجدن ــف لن ــا وص فل
فيكــم رجونــاك فقصدنــاك، فطيــب 
قلوهبــم وكتــب هلــم فرمانــًا باســم 
ــة  ــل احلل ــوب أه ــب قل ــدي يطي وال

وأعاهلــا)28(.
وال ينبغــي أْن يفهــم أّن إقــدام والــد 
ــه  ــة أّن العامــة عــى مثــل هــذه املحاول
األجنبــي،  الفاتــح  مســاومة  بصــدد 
ــى  ــر ع ــليط الكاف ــى تس ــاعدته ع ومس
ــإّن  ــض، ف ــوره البع ــا يتص ــن، ك املؤم
ــرف أّن  ــورع يع ــل ال ــامل اجللي ــذا الع ه
الكافــر ال ســبيل لــه عــى املؤمــن، 
ــايس  ــة العب ــهد أّن اخلليف ــا ش ــْن مل لك
آنــذاك منهمــك يف هلــوه ولعبــه مل يفكــر 
يف مصــر نفســه فضــًا عــن غــره، 
ــدرة  ــود الق ــدم وج ــم بع ــى عل ــو ع فه
الكافيــة ملواجهــة الغــزو املغــويل، وكان 
يعلــم أّن املغــول التتــار إذا دخلــوا بلــدة 
ــاك  ــار واهل ــن الدم ــا م ــون هب فيصنع
ــا  ــوس م ــى النام ــدي ع ــبي والتع والس
ــم  ــذا صم ــاىل، ول ــه إال اهلل تع ال يعلم
هــو وَمــْن معــه كخطــوة أوىل للحفــاظ 
واحللــة  الرشيفــن  املشــهدين  عــى 
وأعاهلــا، فذهــب الشــيخ ســديد الديــن 
النجــاح  هــذا  ونجــح  هوالكــو  إىل 
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ــوة األوىل،  ــذه اخلط ــام ه ــر يف إمت الباه
ــذه  ــل ه ــان أله ــى األم ــول ع واحلص

ــق.  املناط
أّلــف الســيد جمــد  ثانيــة  وكخطــوة 
ــاووس، ت:هـــ،  ــن ط ــد ب ــن حمم الدي
ــو،  ــداه إىل هوالك ــارة وأه ــاب البش كت
فأنتجــت هــذه اخلطــوة أْن رّد هوالكــو 
ــة اىل  ــاد الفراتي ــة يف الب ــؤون النقاب ش
ــو  ــر هوالك ــاووس، وأم ــن ط ــيد اب الس

ــة.  ــهدين واحلل ــامة املش بس
وكخطــوة ثالثــة وهي مرحلــة االصاح 
حاولــوا اصــاح هــذا املعتــدي وردعــه 
ــو  ــه ه ــم، وهدايت ــكاب اجلرائ ــن ارت ع
وَمــْن معــه إىل الــرصاط املســتقيم، مــن 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــاب األم ب
املنكــر، وأثمــرت هــذه اخلطــوة بركــة 
ــويس، ت:  ــن الط ــر الدي ــة نص اخلواج
امللــك هوالكــو  أســلم  أْن  672هـــ، 
ــر  ــتطاع نص ــول، واس ــن املغ ــر م وكث
مــا  عــى  احلفــاظ  الطــويس  الديــن 
ــه،  ــاك جّل ــد ه ــرتاث بع ــن ال ــى م تبق
ــر  ــويس وزي ــن الط ــر الدي ــار نص وص
هــذا الســلطان، وقــام بمهــام كبــرة يف 
خدمــة العلــم والعلــاء، واحلفــاظ عــى 

ــاء.  ــوس والدم النف
وأمــه هــي: بنــت العــامل الفقيــه الشــيخ 

أيب حييــى احلســن ابــن الشــيخ أيب زكريــا 
ــذيل  ــعيد اهل ــن س ــن ب ــن احلس ــى ب حيي
ــيخ أيب  ــت الش ــًا أخ ــي أيض ــي، وه احل
ــن  ــي، فم ــق احل ــر املحق ــم جعف القاس
املعلــوم أن امــرأة كهــذه تربــت ونشــأت 
ــن  ــوى، وب ــوء بالتق ــو ممل ــط ج يف وس
امــرأة  إال  تكــون  ال  أفــذاذ  علــاء 
صاحلــة تقيــة حقيــق هلــا أْن تنجــب 

ــي. ــة احل ــل العام مث
ــي  ــن ع ــن الدي ــو: زي ــه ه ــده ألبي وج
بــن املطهــر احلــي، وصفــه الشــهيد 
ــن  ــه الب األّول، ت: 786هـــ، يف إجازت
اخلــازن: بـ)االمــام()29(، ومنــه يظهر أّنه 
ــرصه. ــن يف ع ــاء البارزي ــن العل كان م
ــا حييــى بــن  ــو زكري وجــد أمــه هــو: أب
احلســن بــن ســعيد احلــي، وصفــه احلــر 
العامــي، ت: 1104هـــ، بأّنــه كان عاملًا 

حمققــًا)30(.
ــن  ــر ب ــن جعف ــم الدي ــو: نج ــه ه وخال
احلســن بــن حييــى بــن احلســن بــن 
باملحقــق  املعــروف  اهلــذيل،  ســعيد 
ــة يف  ــال العام ــي، ت: 676هـــ، ق احل
ــيخ  ــذا الش ــرة: »وه ــي زه ــه لبن إجازت
كان أفضــل أهــل عــرصه يف الفقــه«)31(، 
ت:  البحــراين،  املحــدث  ووصفــه 
الفقهــاء  حمقــق  كان  بأّنــه  1104هـــ 
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ومدقــق العلــاء، وحالــه يف الفضــل 
واجلالــة  والفقــه  والعلــم  والنبالــة 
والفصاحــة والشــعر واألدب واالنشــاء 
ــن أْن  ــر م ــر وأظه ــن أْن يذك ــهر م أش

يســطر)32(.
والــذي يظهــر مــن اجلمــع بــن تاريــخ 
 ،726 ووفاتــه   648 العامــة  والدة 
ــق 676، أّن  ــاة املحق ــخ وف ــن تاري وب
ــن  ــق اب ــاة املحق ــد وف ــة كان عن العام
ــنة. ــده 50 س ــي بع ــه بق ــنة، وأّن 28 س
ــن  ــد ب ــن حمم ــر الدي ــو: فخ ــه ه وابن
املطهــر  بــن  يوســف  بــن  احلســن 
ــافعي  ــرو الش ــظ االب ــال احلاف ــي، ق احل
املعــارص لــه: إّن العامــة ملــا حــر 
ــر  ــده فخ ــه ول ــلطان كان مع ــد الس عن
الديــن، فــكان شــابًا عاملــًا كبــرًا مؤهــًا 
حســن األخــاق مــريض اخلصــال)33(، 
ووصفــه احلــر العامــي، ت: 1104هـ،: 
بأّنــه كان فاضــا ًحمققــًا فقيهــًا ثقــة 
العامــة  أبيــه  يــروي عــن  جليــًا، 

وغــره)34(.
قــرأ العامــة عــى جــم غفــر مــن 
ــن  ــوم م ــتى العل ــرصه يف ش ــذة ع جهاب
العامــة واخلاّصــة، كــا روي عنهــم 

وعــن غرهــم:
فمن اخلاّصة:

الديــن  ســديد  الشــيخ  والــده  1ـ 
ــي،  ــر احل ــن املطه ــي ب ــن ع ــف ب يوس
ــه الفقــه  ــه، فأخــذ من ــْن قــرأ علي أّول َم
ــوم،  ــائر العل ــة وس ــول والعربي واألص

وروى عنــه احلديــث.
ــر  ــن جعف ــم الدي ــيخ نج ــه الش 2ـ خال
بــن احلســن بــن ســعيد احلــي، أخــذ منه 
ــة  ــول والعربي ــه واألص ــكام والفق ال
وكان  عنــه،  وروى  العلــوم  وســائر 
تتلمــذه عليــه أكثــر مــن غــره مــن 

مشــاخيه.
ــن  ــد ب ــن حمم ــر الدي ــة نص 3ـ اخلواج
احلســن الطــويس، أخــذ منــه العقليــات 
عنــد  العامــة  قــال  والرياضيــات، 
لبنــي  إجازتــه  يف  كــا  عنــه  روايتــه 
أفضــل  الشــيخ  زهــرة: »وكان هــذا 
العقليــة  العلــوم  يف  عــرصه  أهــل 
كثــرة يف  ولــه مصنفــات  والنقليــة، 
ــة  ــكام الرشعي ــة واألح ــوم احلكمي العل
عــى مذهــب االماميــة، وكان أرشف 
ــور اهلل  ــاق، ن ــاهدناه يف األخ ــن ش م
ــفا  ــات الش ــه اهلي ــرأت علي ــه، ق ضحي
ــة  ــرة يف اهليئ ــض التذك ــينا وبع ــن س الب
ــوت  ــه امل ــّم أدرك ــه هلل، ث ــه رمح تصنيف

املحتــوم قــدس اهلل روحــه«)35(.
ــي، ت:1104هـــ،  العام ــر  ــر احل وذك



67

أ.م.د. جبار حمارب عبد اهلل الفرجيي
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

أّن العامــة قــرأ عــى املحقــق الطــويس 
العقليــات،  مــن  وغــره  الــكام  يف 
ــة  ــى العام ــرأ ع ــويس ق ــق الط واملحق

يف الفقــه)36(.
ــب  ــيخ نجي ــه الش ــم والدت ــن ع 4ـ اب
احلــي،  ســعيد  بــن  حييــى  الديــن 

للرشائــع. اجلامــع  صاحــب 
5ـ الشــيخ كــال الديــن ميثــم بــن 
الــرشوح  صاحــب  البحــراين،  عــي 
ــه  ــرأ علي ــة عــى هنــج الباغــة، ق الثاث

احلديــث. عنــه  وروى  العقليــات 
بــن  أمحــد  الديــن  الســيد مجــال  6ـ 
احلســيني،  طــاووس  بــن  موســى 
ــه  ــذ عن ــرشى، أخ ــاب الب ــب كت صاح

الفقــه.
7ـ الســيد ريض الديــن عــي بن موســى 
بــن طــاووس احلســيني، ت: 664هـــ، 

صاحــب كتــاب االقبــال.
قــال العامة عنــد روايتــه عن الســيدين 
املتقدمــن ـ كــا يف إجازتــه لبنــي زهــرة: 
»وهــذان الســيدان زاهــدان عابــدان 
 ورعــان، وكان ريض الديــن عــي
صاحــب كرامــات، حكــى يل بعضهــا، 
البعــض  عنــه   والــدي يل  وروى 

اآلخــر«)37(.
ــم  ــد الكري ــن عب ــاث الدي 8ـ الســيد غي

بــن طــاووس، صاحــب فرحــة الغــري، 
أخــذ وروى عنــه.

9ـ الشــيخ مفيــد الديــن حممــد بــن 
جهيــم، قــال العامــة عنــد روايتــه عنــه 
ــذا  ــرة: »وه ــي زه ــه لبن ــا يف إجازت ـ ك
ــن،  ــًا باألصول الشــيخ كان فقيهــًا عارف
وكان الشــيخ األعظــم اخلواجــة نصــر 
الســلطان  وزيــر  الطــويس  الديــن 
ــر  ــراق، فح ــذه إىل الع ــو، فأنف هوالك
ــة،  ــاء احلل ــده فقه ــع عن ــة، فاجتم احلل
ــر  ــن جعف ــم الدي ــه نج ــار إىل الفقي فأش
ــؤالء  ــم ه ــْن أعل ــال: َم ــعيد وق ــن س ب
ــون  ــم فاضل ــه: كله ــال ل ــة؟، فق اجلاع
ــرزًا يف  ــم م ــد منه ــاء، إْن كان واح عل
ــر،  ــٍن آخ ــرزًا يف ف ــر م ــٍن كان اآلخ ف
فقــال: َمــْن أعلمهــم باألصولــن؟، 
الديــن  ســديد  والــدي  إىل  فأشــار 
ــد  ــه مفي ــر وإىل الفقي ــن املطه ــف ب يوس
الديــن حممــد بــن جهيــم، فقــال: هــذان 
ــول  ــكام وأص ــم ال ــة بعل ــم اجلاع أعل

الفقــه«)38(. 
11ـ الشــيخ هبــاء الديــن عــي بــن 
كتــاب  صاحــب  األربــي،  عيســى 

الغمــة. كشــف 
ــن  ــد ب ــن حمم ــب الدي ــيخ نجي 12ـ الش

ــا احلــي. ن
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يوســف  بــن  أمحــد  الســيد  13ـ 
 . يــي لعر ا

العاّمــة فنذكــر  وأّمــا اســاتذته مــن 
منهــم:

بــن  عــي  الديــن  نجــم  الشــيخ  1ـ 
ت:  الشــافعي،  القزوينــي  عمــر 
ــية  الشمس ــاب  ــب كت 675هـــ، صاح
عنــد  العامــة  قــال  املنطــق)39(،  يف 
روايتــه عنــه: »كان مــن فضــاء العــرص 
تصانيــف  ولــه  باملنطــق،  وأعلمهــم 
كثــرة، قــرأُت عليــه رشح الكشــف 
إال مــا شــّذ، وكان لــه خلــق حســن 
ــل  ــن أفض ــدة، وكان م ــرات جي ومناظ
ــة«)40(. ــًا باحلكم ــافعية عارف ــاء الش عل
ــن  ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــيخ ش 2ـ الش
حممــد بــن أمحــد الكيــي، قــال العامــة 
ــه: »وهــذا الشــيخ كان  ــه عن عنــد روايت
مــن أفضــل علــاء الشــافعية، وكان 
مــن أنصــف النــاس يف البحــث، كنــُت 
ــات يف  ــه اعرتاض ــه واورد علي ــرأ علي اق
ــب  ــّم جيي ــر ث ــات، فيفك ــض األوق بع
تــارًة، وتــارًة أخــرى يقــول: حتــى 
ــؤال،  ــذا الس ــاودين ه ــذا ع ــر يف ه نفك
فأعــاوده يومــًا ويومــن وثاثــة، فتــارًة 
ــزُت  ــذا عج ــول: ه ــارًة يق ــب، وت جيي

ــه«)41(.  ــن جواب ع

ــن  ــن ب ــن حس ــال الدي ــيخ مج 3ـ الش
قــال  681هـــ،  ت:  النحــوي،  أيــاز 
العامــة عنــد روايتــه عنــه: وهــذا 
الشــيخ كان أعلــم أهــل زمانــه بالنحــو 
ــنة يف  ــف حس ــه تصاني ــف، ل والترصي

.)42 األدب)
ــن  ــداهلل ب ــركات عب ــو ال ــيخ اب 4ـ الش
امحد النســفي احلنفــي، ت: 710هـ)43(، 
قــال العامــة عنــد روايتــه عنــه ـ كــا يف 
ــيخ  ــذا الش ــرة: »وه ــي زه ــه لبن إجازت
ــًا يف  ــأن زاهــدًا مصنف ــم الش كان عظي
اجلــدل، اســتخرج مســائل مشــكلة، 
يف  مصنفاتــه  بعــض  عليــه  قــرأُت 
ــددة«)44(.  ــات متع ــه مصنف ــدل، ول اجل
ــن  ــل ب ــن املفض ــر الدي ــيخ أث 5ـ الش

660هـــ)45(. ت:  األهبــري،  عمــر 
6ـ الشــيخ حســن بــن حممــد الصنعــاين، 
والذيــل  التكملــة  كتــاب  صاحــب 
والصلــة لتــاج اللغــة وصحــاح العربية.
7ـ الشــيخ مجــال الديــن حممــد البلخــي، 

ــه صحاحهم. روى عن
اهلل  عبــد  الديــن  شــمس  الســيد  8ـ 
صحاحهــم. عنــه  روى  البخــاري، 
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــي الدي ــيخ تق 9ـ الش
ــي  ــاغ احلنف ــن الصب ــي ب ــن ع ــر ب جعف
الكــويف، ت: 727هـــ)46(، قــال العامة 
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عنــد روايتــه عنــه ـ كــا يف إجازتــه لبنــي 
زهــرة: »وهــذا الشــيخ كان صاحلــًا مــن 

ــة«)47(. ــة بالكوف ــاء احلنفي فقه
تامذته والراوون عنه:

ــن  ــر م ــع كث ــه مج ــه وروى عن ــرأ علي ق
ــم: ــر منه ــذاذ نذك ــاء األف العل

1ـ ولــده فخــر الديــن حممــد، قــرأ عــى 
العلــوم وروى عنــه  والــده يف جــل 

ــث. احلدي
2ـ ابــن أختــه الســيد عميــد الديــن عبد 

املطلــب احلســيني األعرجــي احلي.
3ـ ابــن أختــه الســيد ضيــاء الديــن عبــد 

اهلل احلســيني األعرجــي احلي)48(.
4ـ الشــيخ ريض الديــن أبــو احلســن 
عــي بــن أمحــد املرنــدي، كــا اســتظهره 
األســانيد  مــن  الريــاض  صاحــب 
بعــض  يف  وخاّصــة  واالجــازات، 
أســانيد الشــهيد الثاين، ت: 965هـ، إىل 

الســجادية)49(. الكاملــة  الصحيفــة 
5ـ الشــيخ رساج الديــن حســن بــن 
حممــد بــن أيب املجــد الرابشــنوي، ولــه 

ــه)50(. ــازة من إج
6ـ الشــيخ تــاج الديــن حســن بــن 
الرابشــنوي  احلســن  بــن  احلســن 

.)51 الكاشــاين)
7ـ عــاء الديــن أبــو احلســن عــي بــن 

زهــرة.
8ـ ابــن عــاء الديــن رشف الديــن أبــو 

عبــد اهلل احلســن.
ــو  ــن أب ــدر الدي ــن ب ــاء الدي ــن ع 9ـ اب

ــد. ــد اهلل حمم عب
10ـ ابــن بــدر الديــن أمــن الديــن أبــو 

طالــب أمحــد.
ــو  ــن أب ــز الدي ــن ع ــدر الدي ــن ب 11ـ اب

ــن. ــد احلس حمم
مبســوطة  إجــازة  اخلمســة  وهلــؤالء 
ــه  ــل طرق ــا ج ــر فيه ــة، ذك ــن العام م
ــنة،  ــيعة وس ــم ش ــروي عنه ــن ي والذي
ــي  ــة بإجــازة العامــة لبن وهــي املعروف

زهــرة، تارخيهــا ســنة 723)52(. 
12ـ الســيد نجــم الديــن النســابة مهنــا 
ــن  ــه م ــيني، ول ــدين احلس ــنان امل ــن س ب
العامــة إجازتــان: األوىل متوســطة، 
ذكــر فيهــا طرقــه)53(، والثانيــة ذكــر 

ــه)54(. ــا مؤلفات فيه
حممــد  الديــن  قطــب  الشــيخ  13ـ 
ــارح  ــي، ش ــرازي البوهي ــد ال ــن حمم ب

واملطالــع)55(. الشمســية 
14ـ تــاج الديــن حممــود بــن املــوىل 
ــد  ــايض عب ــن الق ــد ب ــن حمم ــن الدي زي

الواحــد الــرازي)56(. 
15ـ املــوىل زيــن الديــن عــي الــروي 
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الطــريس، ولــه إجــازة منــه عــى ظهــر 
ــد)57(. القواع

الديــن احلســيني  الســيد مجــال  16ـ 
ــه إجــازة  املرعــي الطــريس اآلمــي، ل

ــه)58(. من
ــن  ــن ب ــن احلس ــز الدي ــيخ ع 17ـ الش
إبراهيــم بــن حييــى االســرتآبادي، ولــه 

ــازة)59(.  ــه إج من
ــن  ــد اب ــن أمح ــال الدي ــيخ مج 18ـ الش
الشــيخ أيب عبــد اهلل بــن أيب طالــب بــن 

عــي اآلوي)60(. 
ــن  ــي ب ــن ع ــيد الدي ــة رش 19ـ اخلواج
حممــد الرشــيد اآلوي، ولــه منــه إجــازة 

ــرصة)61(.  خمت
ــن  ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــيخ حمم 20ـ  الش
احلســن اهلرقــي، ولــه منــه إجــازة 

خمتــرصة)62(. 
ــه وروى  ــرأ علي ــن ق ــك مم ــر ذل إىل غ
عنــه بــا واســطة، قــال الســيد الصــدر: 
ــه  ــس تدريس ــايل جمل ــن ع ــرج م ــه خ أّن
ــداهلل  ــوىل عب ــر امل ــد)63(، وذك 500 جمته
االفنــدي: أّنــه كان يف عــرص العامــة يف 

ــدًا)64(.  ــة 440 جمته احلل
ــك  ــاء يف ذل ــح للعل ــد أتي ــرصه: لق ع
علومهــم  لبــث  الفرصــة  العــرص 
ونرشهــا، فاســتطاع العلــاء أْن يأخــذوا 

حريتهــم لنــرش املعــارف وتروجيهــا، 
حممــد  الســلطان  لوجــود  وذلــك 
ــذا  ــن ه ــا ع ــخ حيدثن ــده، فالتاري خدابن
ذوق  صاحــب  كان  بأّنــه  الســلطان 
وخصــال  جليلــة  وصفــات  ســليم 
محيــدة، حيــب العلــم والعلــاء باالخّص 
الســادات، وكان يعتنــي هبــم كثــرًا، 
وكانــت أكثــر معارشتــه ومؤانســته مــع 
الفقهــاء والزهــاد والســادة واألرشاف، 
فحصــل للعلــم والفضــل يف زمــان 

دولتــه رونــق تــام ورواج كثــر)65(.
ــه  ــلطان وحب ــذا الس ــاف ه ــن إنص  وم
املســلمن  علــاء  مجــع  أْن  للواقــع 
ــار املذهــب  ــا بينهــم ليخت ــة في للمباحث
ــة  ــرات الطويل ــد املناظ ــح، وبع الصحي
بفضــل  االماميــة  مذهــب  اختــار 
ــتبرص  ــا اس ــي+، وبعدم ــة احل العام
بمفارقــة  يــرض  مل  الســلطان  هــذا 
العامــة، بــل طلــب منــه أْن يكــون 
املدرســة  لــه  وأســس  معــه،  دائــًا 
ــه.  ــذه مع ــو وتامي ــون ه ــيارة ليك الس
ومــن حســن ســرة هــذا الســلطان 
وإنصافــه أّنــه بعــد مــا اســتبرص وعــرف 
ــاء مــن فــرق  ــة العل احلــّق مل هيمــل بقي
املســلمن، بــل أبقــى هلــم منزلتهــم 
واحرتامهــم، حلبــه للعلــم والعلــاء، 
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مرزهيــم  مــن  كبــرًا  قســًا  وأمــر 
ــيارة.  ــة الس ــه يف املدرس ــور مع باحلض
ــا لــو تفحصنــا يف كتــب  ويؤيــد هــذا أّن
علــاء  جــل  أّن  لوجدنــا  الرتاجــم 
الشــيعة كانــوا يف زمــن العامــة مــا بــن 
القــرن الســابع والثامــن، وهــذه الرهــة 
مــن الزمــن هبــا تــّم تثبيــت قواعــد 
التشــيع أكثــر مــن ســابقها، وحتــى 
ــم  ــار علائه ــرى كب ــنة، فن ــاء الس عل
كانــوا يف هــذه الفــرتة مــن الزمــن، وقــد 
مــّر ذكــر قســم مــن العلــاء البارزيــن يف 
ــاخيه  ــواين مش ــت عن ــة حت ــرص العام ع

ــا.  ــع إليه ــه، فلرج وتامذت
كلامت العلامء املضيئة يف وصفه: 

إّن العامــة احلــي الــذي ذاع صيتــه، 
ــف  ــن تعري ــى ع ــه، يف غن ــرش فضل وانت
العلــاء مــن حــن نشــأته وحتــى يومنــا 
ــر  ــه كث ــد وصف ــك فق ــع ذل ــذا، وم ه
مــن العلــاء بكلــات تــدل عــى مكانتــه 
ــة، ســواء مــن اخلاّصــة  ــه العلمي ومنزلت
والعامــة، ويف هــذا املجــال نذكــر بعض 
مــن كلــات علــاء املذاهــب االســامية 

يف هــذا املجــال: 
فهــذا معــارصه الصفــدي، قــال يف حّقه: 
عــامل  الفنــون،  ذو  العامــة  »اإلمــام 
الشــيعة وفقيههــم، صاحــب التصانيــف 

التــي اشــتهرت يف حياتــه، وكان يصنف 
وهــو راكــب، وكان ابــن املطهــر ريــض 
ــه  ــرج ب ــر، خت ــتهر الذك ــاق، مش األخ
ــكام  ــًا يف ال ــرة، وكان إمام ــوام كث أق

واملعقــوالت«)66(.
عــي  بــن  حممــد  تلميــذه  وقــال 
ــة:  ــتاذه العام ــّق اس ــاين، يف ح اجلرج
املعظــم وإمامنــا األعظــم،  »شــيخنا 
ــاء  ــس عل ــرص ورئي ــاء الع ــيد فض س
املعقــول  فنــي  يف  املــرز  الدهــر، 
واملنقــول، املطــرز للــواء علمــي الفروع 
واألصــول، مجــال امللــة والديــن ســديد 

واملســلمن«)67(. االســام 
العســقاين، ت:  ابــن حجــر  وقــال 
وإمامهــم  الشــيعة  »عــامل  852هـــ: 
ومصنفهــم، وكان آيــة يف الــذكاء...، 
حســن  الذكــر  مشــتهر  وكان 
الــدرر  يف  وقــال  االخــاق«)68(، 
ــة  ــوم العقلي ــتغل يف العل ــة: »اش الكامن
االصــول  يف  وصنــف  فيهــا،  فمهــر 
ــة،  ــيعة باحلل ــة، وكان رأس الش واحلكم
واشــتهرت تصانيفــه وختــرج بــه مجاعة، 
ورشحــه عــى خمتــرص ابــن احلاجــب يف 
غايــة احلســن يف حــل الفاظــه وتقريــب 
معانيــه، وصنــف يف فقــه االماميــة وكان 
قّيــًا بذلــك داعيــة إليــه...، بلغــت 
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ــدًا«)69(. ــن جمل ــة وعرشي ــه مائ تصانيف
وممــا تقــدم يف هــذه الكلــات التــي قاهلا 
يف حّقــه العلــاء ومــا تقــدم مــن ســرته 
نستكشــف أّن العامــة حــاز مرتبــة 
علميــة ســامية تفــوق هبــا عــى العلــاء، 
وكان لــه ذكاء خــارق للعــادة، وبذكائــه 
يفحــم  أْن  اســتطاع  وعلمــه  هــذا 
ــة  ــه العذب ــنة بمناظرات ــاء الس ــم عل أعل
الســلطان  تشــيع  وبســببه  الدقيقــة، 
خدابنــده وكثــر مــن االمــراء ثــّم كثــر 
مــن النــاس، وذلــك ملــا شــاهدوا لســان 
ــب  ــذي ال ري ــّق ال ــق باحل ــة ينط العام

ــه. في
وعــى اســاس ذلــك يمكــن القــول بــأّن 
العامــة قــد تركــزت بجهــوده املباركــة 
أركان االســام بصــورة عامــة والتشــيع 
ــه،  ــا علي ــا كان ــر مم ــة أكث ــورة خاّص بص
فالعامــة لــه حــّق كبــر عــى املســلمن 
عمومــًا والشــيعة خصوصــًا،  البــّد وأْن 

يقــدروه.
ــال  ــة ن ــارة اىل أّن العام ــدر االش  وجت
الصبــا،  زمــن  يف  االجتهــاد  درجــة 
ــف)70(،  ــن التكلي ــل إىل س ــل أْن يص قب
حيــث قــال يف إجازتــه لبنــي زهــرة عند 
ذكــره الســتاذه نصــر الديــن الطــويس: 
»قــرأُت عليــه إهليــات الشــفا اليب عــي 

ــة  ــرة يف اهليئ ــض التذك ــينا، وبع ــن س ب
تصنيفــه ثــّم أدركــه املــوت املحتــوم 
قــّدس اهلل روحــه«)71(، فاجلمــع بــن 
ــاة  ــنة 648هـــ، ووف ــة س والدة العام
أْن  يقتــي  الطــويس ســنة 672هـــ، 
هــذه  أكمــل  قــد  العامــة  يكــون 
ــن  ــو يف س ــة وه ــن الدراس ــة م املرحل

24 ســنة.
ومــن هــذا يعلــم أّن نصــر الديــن 
الطــويس ملــا وصــف العامــة بـ»العــامل 
ــل  ــاق«)72(، كان قب ــد ف ــذي إذا جاه ال

وصــول العامــة إىل ســن 24.
ومــن طريــف مــا ينقــل أّن العامــة 
كان يف حــال طفولتــه يــدرس عنــد 
خالــه املحقــق احلــي، ت: 676هـــ، ويف 
بعــض االوقــات هيــرب مــن الــدرس، 
ــه،  ــك ب ــه ليمس ــق يلحق ــكان املحق ف
ــة  ــة آي ــرأ العام ــه ق ــل قرب ــإذا وص ف
الســجدة، فيســجد املحقــق ويغتنــم 

العامــة الفرصــة للهــروب)73(.  
وممــا يــدّل عــى غــزارة علمــه مــا ذكــره 
هــو يف إجازتــه لبنــي زهــرة عنــد ذكــره 
أســتاذه شــمس الديــن حممــد بــن حممــد 
بــن أمحــد الكيــي، قــال: »هــذا الشــيخ 
كان مــن أفضــل علــاء الشــافعية، وكان 
مــن انصــف النــاس يف البحــث، كنــُت 
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ــات يف  ــه اعرتاض ــه وأورد علي ــرأ علي اق
ــب  ــّم جيي ــر ث ــات، فيفك ــض األوق بع
تــارًة، وتــارًة أخــرى يقــول: حتــى 
ــؤال،  ــذا الس ــاودين ه ــذا ع ــر يف ه نفّك
ــارًة  ــة فت ــن وثاث ــًا ويوم ــاوده يوم فأع
ــزُت  ــذا عج ــول: ه ــارًة يق ــب، وت جيي

ــه«)74(. ــن جواب ع
والــذي يظهــر مــن اجلمــع بــن تاريــخ 
ــه  ــنة 648هـــ ووفات ــة س والدة العام
ســنة 726هـــ وبــن وفــاة املحقــق احلي 
أّن العامــة كان عنــد  ســنة 676هـــ 
وفــاة املحقــق ابــن 26 ســنة، وأّنــه بقــي 
ــة  ــه زعام ــت إلي ــنة، فانتقل ــده 50 س بع
الشــيعة، فــكان هــو املحــور االســايس 
ــام  ــى االس ــه رح ــدور حول ــذي ت ال

ــيع. والتش
ت:  الصــدر،  حســن  الســيد  قــال   
1354هـــ: »وخــرج مــن عــايل جملــس 

جمتهــد«)75(. مخســائة  تدريســه 
مؤلفاتــه: أّلــف العامــة كتبــًا كثــرة يف 
شــتى العلــوم املعقــول منهــا واملنقــول، 
فصنــف يف الفقــه، وأصوله، والتفســر، 
احلكمــة،  ويف  والدرايــة،  والرجــال، 
ــر  ــو، وغ ــكام، والنح ــق، وال واملنط

ــك. ذل
ــة:  ــدرر الكامن ــر يف ال ــن حج ــال اب ق

العقليــة  العلــوم  يف  »اشــتغل 
االصــول  يف  وصنــف  فيهــا،  فمهــر 
ــه...،  ــتهرت تصانيف ــة...، واش واحلكم
وصنــف يف فقــه االماميــة وكان قّيــًا 
بذلــك داعيــة إليــه...، بلغــت تصانيفــه 

جملــدًا«)76(. وعرشيــن  مائــة 
الحصــاء  بعضهــم  تصــدى  وقــد 
مؤلفاتــه، فذكــر اســاء املؤلفــات الثابتــة 
فبلغــت 101 مؤلَّــف،  لــه،  نســبتها 
وذكــر اســاء الكتــب املشــكوكة نســبتها 

إليــه فبلغــت 23 مؤلَّــف)77(. 
ــرام  ــرم احل ــهر حم ــه: يف ش ــه ومدفن وفات
ســنة 726هـ، وبينــا الشــيعة يف مصاب 
ــد  ــيدهم أيب عب ــى س ــزن ع ــزاء وح وع
ــم  ــي ينعاه ــن، وإذا بالناع اهلل احلس
فقــدان أبيهــم وزعيمهــم العامــة احلي 
ــازدادت  ــى، ف ــق األع ــه بالرفي والتحاق
آالم الشــيعة وأحزاهنــم، ونصبــوا يف 
تلــك الســنة مأمتــن وأقامــوا عزاءيــن، 
عــى ســيد شــهداء أهــل اجلنــة وعى 
عبــده ونــارصه بلســانه وقلمــه العامــة 
ــى أّن  ــادر ع ــت املص ــد اتفق ــي، فق احل
ــبت  ــة الس ــت يف ليل ــة كان ــاة العام وف

أو يومــه مــن املحــرم ســنة 726هـــ. 
العامــة يف احللــة محــل  وملــا تــويف 
إىل  الــرؤوس  عــى  الرشيــف  نعشــه 
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جــوار  يف  ودفــن  االرشف،  النجــف 
ــرة  ــرة صغ ــن، يف حج ــر املؤمن أم
خمتصــة بــه عــى يمــن الداخــل مــن ممــر 
للزائريــن إىل احلــرة الرشيفــة العلويــة 
 ،مــن جهــة بــاب مســلم بــن عقيــل
فســام عليــه يــوم ولــد، ويــوم مــات، 

ــًا. ــث حي ــوم يبع وي

املبحــث الثالث
جهــود العامة احلــيل العلمية يف 
التقريــب بني املذاهب االســامية

ــه  ــاش في ــذي ع ــرص ال ــد: إّن الع متهي
العامــة قــد اتيحــت فيــه الفرصــة 
للعلــاء مــن مجيــع املذاهــب االســامية 
فاســتطاع  ونرشهــا،  علومهــم  بــث 
ــرش  ــم يف ن ــذوا حريته ــاء أْن يأخ العل
لعــدة  وذلــك  وتروجيهــا،  املعــارف 

اســباب، أمههــا:
ــده،  ــد خدابن ــلطان حمم ــود الس 1- وج
ــلطان  ــذا الس ــن ه ــا ع ــخ حيدثن فالتاري
ســليم،  ذوق  صاحــب  كان  بأّنــه 
ــر  ــت أكث ــاء، وكان ــم والعل ــب العل حي
الفقهــاء  مــع  ومؤانســته  معارشتــه 
والزهــاد والســادة واألرشاف، فحصــل 
للعلــم والفضــل يف زمــان دولتــه رونــق 

تــام ورواج كثــر)78(.

ــه  ــلطان وحب ــذا الس ــاف ه ــن إنص وم
للواقــع مجــع علــاء املســلمن للمباحثــة 
فيــا بينهــم ليختــار املذهــب الصحيــح، 
اختــار  الطويلــة  املناظــرات  وبعــد 
العامــة  بفضــل  االماميــة  مذهــب 
احلــي، وبعدمــا اســتبرص هذا الســلطان 
مل يــرض بمفارقــة العامــة، بــل طلــب 
ــًا معــه، وأســس لــه  ــه أْن يكــون دائ من
املدرســة الســيارة ليكــون هــو وتاميذه 

معــه. 
فمــع  احلــي،  العامــة  ارحييــة   -2
ــود  ــتبرص بجه ــد اس ــلطان ق ــون الس ك
العامــة وكان العامــة قريب منــه، ألّن 
ــة  ــة العام ــرض بمفارق ــلطان مل ي الس
إيــاه، بــل طلــب مــن العامــة أْن يكــون 
ــف  ــة مل يوظ ــه، إال أّن العام ــًا مع دائ
ــاء  ــطان يف اقص ــد الس ــة عن ــذه املنزل ه
أو هتميــش أو التنكيــل بعلــاء املذاهــب 
ــا  ــل لن ــم ينق ــرى، فل ــامية االخ االس
ــن  ــل ال م ــذا القبي ــن ه ــخ يشء م التأري
قريــب وال مــن بعيــد، عــى خــاف مــا 
حصــل لبعــض وعــاظ الســاطن ممــن 
ــرى،  ــب االخ ــاء املذاه ــن عل ــّد م ُيع
ــن  ــن الكبري ــع الفقيه ــل م ــا حص ك
حممــد  األّول  الشــهيد  املظلومــن: 
ــي، ت: 786هـــ)79(،  ــي العام ــن مك ب
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ــن العامــي،  ــن الدي ــاين زي والشــهيد الث
حمنتهــا  إّن  حيــث  965هـــ،)80(،  ت: 

ــاطن. ــاظ الس ــبب وع ــت بس كان
فكانــت منزلــة بقيــة العلــاء مــن فــرق 
ــم  ــم احرتامه ــة، وهل ــلمن حمفوظ املس
وتقديرهــم، حيــث أمــر الســلطان قســًا 
ــرًا مــن مرزهيــم باحلضــور معــه يف  كب

ــيارة. ــة الس املدرس
ويف عــرص العامــة أرجعــت احللــة 
العلميــة،  مكانتهــا  بابــل  وريثــة 
للعلــم  رئيســيًا  حمــورًا  فصــارت 
والعلــاء، ومركــزًا للشــيعة، ومنهــا 
الســيارة،  املدرســة  تســتقي  كانــت 
وازدهــر العلــم يف زمنــه، وكثــر العلــاء 

العلــوم. شــتى  يف 
وبعــد هــذا نعــود للحديــث عــن جهود 
التقريــب  جمــال  يف  احلــي  العامــة 
ــال  ــن خ ــامية م ــب االس ــن املذاه ب
ــول  ــل اص ــة يف حق ــات املقارن الدراس

ــارن. ــه املق الفق
ــن  ــرتكة ب ــة امُلش ــوث األصولي إنَّ البح
املــدارس االســامية كثــرة، ُتبحــث 
املــدارس  ِعنْــَد  املشــرتكات  تلــك 
االســامية بشــتى مذاهبهــا؛ إْذ أبــرز 
الكتــاب  َوِهــَي  الترشيــع  مصــادر 
ــَد  َوُســنّة النبــي كانــت ُمعتمــدة ِعنْ

مجيــع املــدارس االســامية، َوُهنَــاك 
ــرتاك يف  ــذا االش ــاف، ه ــوارد للخ م
مــادة البحــث االصــويل ـ باالضافــة 
ــون  ــرض أْن يك ــرى ـ ف ــل اخ اىل عوام
تلــك  بــن  علمــي  تواصــل  هنــاك 
املــدارس، وكان ذلــك التواصــل ســائدًا 
وموجــودًا ومتعارفــًا عليــه يف العصــور 

املتقّدمــة.
وكان ملنهــج العامــة احلــي يف هــذا 
ــزات: الصنــف مــن البحــوث عــّدة ممي
يكــون  »أْن  بمعنــى  املوضوعيــة:   -1
املقــارن مهيــأ مــن جهــة نفســية للتحلل 
مــن تأثــر رواســبه، واخلضــوع ملــا 
تدعــو إليــه احلّجــة عنــد املقارنــة ســواء 
ــن  ــه م ــا يملك ــه م ــو إلي ــا تدع ــق م واف

مســبقات أم خالفهــا«)81(.
إّن هــذه امليــزة ال يتصــف هبــا الباحــث 
ــاة  ــدور معان ــر ب ــد أْن يم ــادًة إال بع ع
هــذه  أمثــال  يف  للتجربــة  طويلــة 
ــه  ــث نفس ــع الباح ــّم يض ــاالت، ث املج
بعــد هــذه املعانــاة موضــع اختبــار، 
ــجام  ــى االنس ــه ع ــدى قدرت ــرى م ل
مــع واقــع هــذه التجربــة، بحيــث ينقــاد 
ــا  ــى في ــي حت ــث العلم ــة البح اىل نتيج
ــه. ــن ب ــا يؤم ــاف م ــى خ ــو كان ع ل
املســتوى  هبــذا  الباحــث  كان  فــاذا 
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ــه  ــم بعواطف ــى التحك ــدرة ع ــن الق م
وتغليــب جانــب العقــل عليهــا كان 
ــال  ــث يف أمث ــوض احلدي ــًا ألْن خي أه

هــذه املياديــن.
2- التســلط واهليمنــة عــى مطالــب 
ــه مــن  ــروم اخلــوض في ــذي ي ــم ال العل
زاويــة املقارنــة، وقــد شــهد علــاء الفــن 
ــم  ــال عل ــي يف جم ــة احل ــع العام بتضل

ــه. ــول الفق اص
3- التواصــل مــع علــاء الفــن مــن 
ليكــون  التواصــل،  قنــوات  خــال 
هنــاك نقــاش وحــوار جــاد، هيــدف  اىل 

ــل. ــن الباط ــّق م ــز احل متيي
4- أْن يكــون اهلــدف مــن البحــث 
احلــّق  اىل  الوصــول  هــو  املقــارن 
ــل،  ــن الباط ــّق م ــز احل ــع، ومتيي والواق

والرهــان.  احلّجــة  مــن خــال 
ــة  ــودًا واضح ــة احلــي جه وكان للعام
ــري،  ــل الفك ــال التواص ــارزة يف جم وب
خصوصــًا يف الدراســات املقارنــة، إذ 
هــي التــي توجــب التقريــب يف وجهات 
ــاف، وكان  ــدة اخل ــل ح ــر، وتقلي النظ
ــه اســاليب متعــددة، لعــّل مــن  ذلــك ل
واملراســات،  املنــاضات،  ابرزهــا 
والتأليــف يف الــرد والــرشح واملناقشــة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــذ، وغ ــور والتلم واحلض

الطــرق املعهــودة يف جمــال التواصــل 
ــي. ــري والعلم الفك

الطــرق  هــذه  عــن  واحلديــث 
مطالــب: يف  يقــع  واالســاليب 
ــدارس  ــاء امل ــذ عل ــب األّول: تلّم املطل
البعــض  عــى  بعضهــم  االســامية 

ــر. اآلخ
ــاء  ــن عل ــذ ب ــور التلم ــد كان احلض لق
وأصولــه  الفقــه  جمــال  يف  املســلمن 
أمــرًا متعارفــًا، فالشــيخ املفيــد، ت: 
413هـــ، ـ كــا جــاء يف ترمجتــه)82(ـ كان 
ــة،  ــاب املعتزل ــن اقط ــة م ــذًا لثاث تلمي
ــي  ــن ع ــن ب ــداهلل احلس ــو عب ــم: اب وه
البــرصي، املعــروف بـ)جعــل(، ت: 
369هـــ)83(، و عــي بن عيســى الرماين، 
ــار  ــايض عبداجلب ت: 384هـــ)84(، والق
ــل أّن  ــداين، ت: 416هـــ)85(، وقي اهلم
ــذ  ــى، ت: 436هـــ تلّم ــيد املرت الس
ايضــًا عــى القــايض عبداجلبــار)86(، 
وتلّمــذ الشــيخ الطــويس، ت: 460هـــ، 
املذاهــب  علــاء  بعــض  يــد  عــى 
ــر  ــرى )87(، وكان حي ــامية االخ االس
درس الشــيخ الطــويس مــن العاّمــة 
ــا  ــم، مل ــم وعده ــن حرصه ــا ال يمك م
ــادًة  ــة وّق ــخصية علمي ــن ش ــه م رأوا في
ونبوغــًا موصوفــًا، وعبقريــة ظاهــرة يف 
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ــهيد األّول،  ــل)88(، والش ــم والعم العل
اجازتــه  يف  ذكــر  786هـــ)89(،  ت: 
ــه  ــري)90( أّن ــازن احلائ ــن اخل ــيخ اب للش
ــم  ــة ومروياهت ــات العاّم ــروي مصنف ي
ــن  ــيخًا م ــن ش ــن اربع ــو م ــن نح ع
ــام  ــة ودار الس ــة واملدين ــم بمك علائه
وبيــت  ودمشــق  ومــرص  بغــداد 
ــم)91(،  ــل ابراهي ــام اخللي ــدس ومق املق
والشــهيد الثــاين، ت: 965هـــ)92(، جاء 
ــن  ــر م ــى كث ــذ ع ــه تلّم ــه أّن يف ترمجت
ــامية)93(، وكان  ــب االس ــاء املذاه عل
ــب  ــوء املذاه ــى ض ــه ع ــي دروس يلق
ــق  ــا يواف ــة ب ــي كّل فرق ــة، ويفت اخلمس

مذهبهــا)94(.
ــر  ــدم ذك ــد تق ــي فق ــة احل ــا العام وأّم
لبعــض اســاتذته وتامذتــه مــن علــاء 
املذاهــب االســامية االخــرى، فــإّن 
ــي  ــة احل ــه العام ــذي عاش ــرص ال الع
ــال  ــة يف جم ــور الذهبي ــن العص ــّد م ُيع
البحــث العلمــي واملنــاضة، ويؤيــد 
هــذا أّنــا لــو تفحصنــا يف كتــب الرتاجــم 
ــوا  ــيعة كان ــاء الش ــل عل ــا أّن ج لوجدن
يف زمــن العامــة مــا بــن القرن الســابع 
والثامــن، وحتــى علــاء الســنة، فنــرى 
ــرتة  ــذه الف ــوا يف ه ــم كان ــار علائه كب
مــن الزمــن، منهــم ابــن احلاجــب، 

ت: 646هـــ)95(، والعامــة البيضاوي، 
ــي 748هـ)97(،  ت: 685هـ)96(، والذهب
ــن  ــة، ت: 728هـــ)98(، واب ــن تيمي واب
ــر، ت:  ــن كث ــر 852هـــ)99(، واب حج
ت:  خلــكان،  وابــن  774هـــ)100(، 

ــم. وغره 681هـــ)101(، 
ــر  ــد كث لقــد حــر العامــة احلــي عن
ــتفادة  ــرض االس ــنة لغ ــاء الس ــن عل م

ــم: ــر عنده ــن ح ــن الذي ــم، وم منه
بــن  حســن  الديــن  مجــال  الشــيخ 
ــيخ  ــوي، ت: 681هـــ، الش ــاز النح أي
نجــم الديــن عــي بــن عمــر القزوينــي 
الشــيخ  675هـــ،  ت:  الشــافعي، 
ابوالــركات عبــداهلل بــن امحــد النســفي 
ــي  ــيخ تق ــي، ت: 710هـــ، الش احلنف
ــي  ــن ع ــر ب ــن جعف ــد اهلل ب ــن عب الدي
ت:  الكــويف،  احلنفــي  الصبــاغ  بــن 
الديــن  عــز  والشــيخ  727هـــ)102(، 
ــن  الفاروقــي الواســطي، وشــمس الدي
ــي،  ــد الكي ــن امح ــد ب ــن حمم ــد ب حمم
وقــد نــال بــرشف أخــذ اجــازة احلديث 
عــن ريض الديــن حســن بــن عــي 
الصنعــاين الصنفــي، وكذلــك تلمــذ 
ــنة. ــل الس ــاء اه ــن عل ــة م ــده مجاع عن
ــاء  ــى عل ــذ ع ــور والتلّم وكان للحض
أمههــا  كثــرة،  فوائــد  املســلمن 
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يوجــد  الــذي  الفكــري،  التواصــل 
وبيــان  للتقــارب،  خصبــة  ارضيــة 
ــنج  ــن التش ــدًا ع ــر بعي ــات النظ وجه

واملهاتــرات.
ومــن الشــواهد عــى هــذه القضيــة مــا 
ــرة  ــي زه ــه لبن ــة يف إجازت ــره العام ذك
عنــد ذكــره أســتاذه شــمس الديــن 
ــي،  ــد الكي ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد ب حمم
ــه وأورد  ــرأ علي ــُت اق ــال: »كن ــث ق حي
عليــه اعرتاضــات يف بعــض األوقــات، 
فيفكــر ثــّم جييــب تــارًة، وتــارًة أخــرى 
ــاودين  ــذا ع ــر يف ه ــى نفك ــول: حت يق
هــذا الســؤال، فأعــاوده يومــًا ويومــن 
ــول:  ــارًة يق ــب، وت ــارًة جيي ــة فت وثاث

ــه«)103(. ــن جواب ــزُت ع ــذا عج ه
املطلــب الثــاين: التواصــل الفكــري 

والعلمــي مــن خــال املراســلة.
إّن التواصــل املعــريف كان قائــًا بــن 
ــيعية  ــنية والش ــة الس ــة االصولي املدرس
ــور  ــن ظه ــابقة، اىل ح ــور الس يف العص
ــاري)104(، ومــن اشــكال  االجتــاه االخب
التواصــل التــي كانــت ســائدة هــو 

ــلة. ــر املراس ــاش ع النق
يشــهد لذلــك مــا ورد ِمــْن نقــاش 
ــّي، ت:  ــة احل ــن العام ــائل ب ــر رس ع
ت:  البيضــاوي،  والعامــة  726هـــ، 

احلــّي  العامــة  إّن  حيــث  685هـــ، 
ــا  ــن ـ ك ــوارد احلالت ــألة ت ــر يف مس ذك
ــد  ــه ق ــم بأّن ــف يعل ــرض أّن املكّل ــو ف ل
ــًا،  ــدث جزم ــد أح ــًا، وق ــأ جزم توض
أّوالً  أحــدث  أّنــه  يــدري  ال  ولكــْن 
ــرًا،  ــون اآلن متطّه ــي يك ــر ك ــّم تطّه ث
احلالــة  أّن  ـ  فالعكــس  بالعكــس  أو 
املتواردتــن  احلالتــن  عــى  الســابقة 
ــاء  ــتصحاب بق ــة فاس ــت جمهول إذا كان
باســتصحاب  يعــارض  الوضــوء 
بقــاء احلــدث، فــا جيــري كّل مــن 
االســتصحابن ألجــل املعارضــة، وأّمــا 
إذا كانــت احلالــة الســابقة عــى احلالتــن 
املتواردتــن معلومــة للمكّلــف فحينئــٍذ 

جيــري اســتصحاهبا.
ــدث  ــن احل ــو تيق ــه: »ول ــّص عبارت ون
وشــّك يف الطهــارة تطّهــر دون العكس، 
ولــو تيقنهــا متحديــن متعاقبــن وشــّك 
ــل  ــه قب ــم حال ــإْن مل يعل ــر، ف يف املتأخ
ــتصحبه«)105(. ــر، وإال اس ــا تطّه زماهن

685هـــ،  ت:  البيضــاوي،  والعامــة 
راســل العامــة يف خصــوص هــذه 
احلالــة  أّن  إليــه  وكتــب  املســألة، 
املتواردتــن  احلالتــن  عــى  االســبق 
جُيــزم بانتقاضهــا، فلــو فــرض أّن احلالــة 
املتواردتــن  احلالتــن  عــى  االســبق 
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ــت  ــد انتقض ــارة فق ــي الطه ــت ه كان
التــي  احلالــة  ألّن  جزمــًا؛  باحلــدث 
حصلــت أّوالً مــن احلالتــن املتواردتــن 
إْن كانــت هــي احلــدث فقــد انتقضــت 
الطهــارة الســابقة، وإْن كانــت هــي 
الطهــارة فقــد انتقضــت هــذه الطهــارة 
والطهــارة االســبق باحلــدث الــذي هــو 
احلالــة الثانيــة مــن احلالتــن املتواردتن.
ونــّص الرســالة: »يــا موالنــا مجــال 
ــام  ــت ام ــك، أن ــن أدام اهلل فواضل الدي
املجتهديــن يف علــم االصــول، وقــد 
تقــرر يف االصــول مســألة امجاعيــة، 
مــا  حّجــة  االســتصحاب  أّن  هــي 
ــه ال  ــه، ومع ــى رفع ــل ع ــر دلي مل يظه
ــو  ــه ه ــر خاف ــل يص ــة، ب ــى حّج يبق
احلّجــة، ألّن خــاف الظاهــر إذا عضده 
دليــل صــار هــو احلّجــة، وهــو ظاهــر، 
واحلالــة الســابقة عــى حالــة الشــّك قــد 
ــرًا  ــإْن كان متطّه ــا، ف ــت بضده انتقض
ــض  ــًا ينق ــدث حدث ــه أح ــر أّن ــد ظه فق
ــّك يف  ــل الش ــّم حص ــارة، ث ــك الطه تل
رفــع هــذا احلــدث، فيعمــل عــى بقــاء 
احلــدث باصالــة االســتصحاب وبطــل 
االســتصحاب األّول، وإْن كان حمدثــًا 
فقــد ظهــر ارتفــاع حدثــه بالطهــارة 
ــّك يف  ــل الش ــّم حص ــه ث ــرة عن املتأخ

ناقــض هــذه الطهــارة، واالصــل فيهــا 
ــون  ــى القان ــب ع ــاء، وكان الواج البق
الــكي االصــويل أْن يبقــى عــى ضــد مــا 

تقــّدم«)106(.
وأجــاب العامــة احلــّي عــى ذلــك 
برســالة ذكــر فيهــا أّن مقصــوده هــو مــا 
لــو علــم املكّلف بطــرو طهــارة وحدث 
ناقضــن، فالطهــارة التــي حصلــت 
رافعــة حلــدث، واحلــدث الــذي حصــل 
ناقــض لطهــارة، وإذا كان األمــر كذلك 
فعــى املكّلــف حينئــٍذ أْن يأخــذ باحلالــة 
االســبق عــى احلالتــن املتواردتــن، 
ــت  ــبق إذا كان ــة االس ــار أّن احلال باعتب
ــون  ــن أْن تك ــًا فيتع ــارة مث ــي الطه ه
احلالــة االوىل مــن احلالتــن املتواردتــن 
ــو  ــارة، إذ ل ــس الطه ــدث ولي ــي احل ه
ــا  ــارة مل ــي الطه ــة االوىل ه ــت احلال كان
كانــت هــذه الطهــارة رافعــة للحــدث.
وعــى هــذا االســاس يتعــن أْن تكــون 
احلالــة االوىل مــن احلالتــن املتواردتــن 
هــي احلــدث حتــى يكــون ناقضــًا لتلك 
احلالــة االســبق التــي هــي الطهــارة 
تكــون  وبالتــايل  الفــرض،  حســب 
احلالــة الثانيــة مــن احلالتــن املتواردتــن 
نفــس احلالــة االســبق، وهــي الطهــارة، 
وبذلــك يثبــت أّن الوظيفــة هــي األخــذ 
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ــابقة. ــة الس باحلال
نعــم، حصلــت مســاحمة يف التعبــر، 
بقولنــا )اســتصحبه(،  حيــث عّرنــا 
اســتصحاب  مــن  املقصــود  ولكــّن 
احلالــة الســابقة هــو أّنــه حُيكــم بــا 
ياثلهــا)107(، فاحــظ نــّص الرســالة يف 

العلــاء)108(. ريــاض 
علــاء  اعتــاد  الثالــث:  املطلــب 
البحــث  منهــج  اإلماميــة  األصــول 
املســائل  يف  احلــال  وحتقيــق  املقــارن 
االصوليــة. مؤلفاهتــم  يف  اخلافيــة 
ــر  ــدوا يف كث ــة اعتم ــاء االمامي  إّن عل
منهــج  االصوليــة  مصنفاهتــم  مــن 
البحــث املقــارن، فكانــوا يطرحــون 
مــوارد اخلــاف بينهــم وبــن املــدارس 
ــده  ــذون بنق ــرى ويأخ ــة األُخ األصولي
ــات  ــد أنَّ املؤلف ــذا نج ــه، وهل ومتحيص
األصوليــة الســابقة كانــت تتعــّرض 
ــث  ــره بالبح ــاس وغ ــث القي إىل مباح
ــْن  ــرح ِم ــا َكاَن ُيط ــُكّل م ــق، َف َوالَتحقي
بحــث أصــويل ِعنـْـَد املــدارس األصولية 
األُخــرى خيضــع للبحــث والتمحيــص 
والنقــد والتقويــم والتحليــل والنقــاش 

ــيعة. ــول الش ــاء األص ــل عل ــْن قب ِم
و»بإمكاننــا اجلــزم بــرس قاطــع بــأّن 
علــم اصــول الفقــه الشــيعي حتــى 

786هـــ،  األّول  الشــهيدين  قرابــة 
ــًا  ــوالً مقارن ــاين 965هـــ، كان اص والث
عــى املذاهــب االســامية كافــة، فمــن 
ــويس اىل  ــّدة الط ــى اىل ع ــة املرت ذريع
معــارج املحقــق احلــّي وهنايــة العامــة 
احلــّي... اصــول فقــه مقــارن عــى 

االســامية...«)109(. املذاهــب 
األصــول  علــم  إّن  يقــال  ولذلــك 
ِعنْــَد الشــيعة كان ناظــرًا إىل أصــول 
والبحــث،  املنهجــة  يف  ــنَة  السَّ أهــل 
ــه  ــِه واملواج ــب َعَلْي ــة الرقي ــَو بمثاب َفُه
ــنَة  َلــُه)110(، َوَحْيــُث إنَّ علــاء أهــل السَّ
أدخلــوا  منُهــْم  امُلعتزلــة  خصوصــًا 
ــث  ــكام يف البح ــم ال ــْن عل ــائل ِم مس
األصــويل، وأشــتغلوا هبــا، األمــر الــذي 
دعــا علــاء األصــول الشــيعة اىل أْن 
يبحثــوا تلــك املســائل يف مؤلفاهتــم 

األصوليــة)111(.
التفكــر  َكاَن  األســاس  َهــَذا  وعــى 
ــارة  األصــويل الســنّي يشــّكل عامــل إث
الشــيعي)112(،  األصــويل  للتفكــر 
ــال ال  ــبيل املث ــَى س ــك ـ َع ــهد لذل ويش
ــّيد ابــن ُزهــرة،  احلــرص ـ مــا ذكــره السِّ
ــا  ــن »أنَّ لن ــة م ت: 585 هـــ، يف الُغني
يف الــكام يف أصــول الفقــه غرضــًا 
ــان  ــو بي ــاه، وه ــا ذكرن ــوى م ــر س آخ
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فســاد كثــر مــن مذاهــب خمالفينــا فيهــا 
ــا  ــح م ــم إىل تصحي ــْن طرقه ــر ِم وكث
ــم  ــُه ال يمكنه ــا، َوأنَّ ــح منه ــَو صحي ُه
تصحيــح َذلـِـَك هبــا، واخرجهــم بذلــك 
عــن كوهنــم عاملــن بــيء منهــا، َوَذلَِك 
خيرجهــم َعــْن العلــم بــيء ِمــْن فــروع 
الفقــه؛ ألنَّ العلــم بالفــرع ِمــْن دون 
ــرض  ــَذا غ ــال، َوَه ــه حم ــم بأصل العل
كبــر يدعــو إىل العنايــة بأصــول الفقــه، 

ــه«)113(. ــتغال ب ــى االش ــث ع ويبع
ــر  ــُه األث ــل َل ــَذا العام ــة: إّن َه اخلاص
ــَد  الكبــر يف رفــد البحــث األصــويل ِعنْ
ــعه،  ــّوره وتوّس ــة وتط ــيعة اإلمامي الش
ــن  ــون م ــذا الل ــه أّن ه ــف ل ــا يؤس وممّ
البحــث قــد اضمحــّل، وأصبــح قليــًا 

ــدرة. ــّد الن اىل ح
ــة  ــودًا واضح ــة احلــي جه وكان للعام
ــك  ــراز ذل ــن اب ــال، ويمك ــذا املج يف ه
وتلمســه مــن خــال كتابــن مــن كتبــه 

ــا: ــه، ومه ــول الفق يف اص
1ـ هناية الوصول اىل علم االصول.

ــارف  ــرة مع ــّد دائ ــاب يع ــذا الكت إّن ه
يف علــم اصــول الفقــه املقــارن، حيــث 
مجــع فيــه العامــة اقــوال أئمــة االصول 
مــن االشــاعرة واملعتزلــة واإلماميــة 
ــْن  ــأّن َم ــول ب ــن الق ــم، ويمك وغره

ــن  ــى آراء االصولي ــوف ع ــد الوق يري
ــرص  ــافعي اىل ع ــرص الش ــدن ع ــن ل م
ــرده كاٍف  ــاب بمف ــذا الكت ــف فه املؤل

ــك. بذل
وقــد قــام العامة احلــي بمناقشــة اآلراء 
مناقشــة وافيــة، وبصــدر رحــب، وربــا 
تكهــن لصاحــب اآلراء ببعــض االدلــة 
التــي مل ختطــر حتــى خييــل للقــارئ 

ــتها. ــذ بمناقش ــّم يأخ ــا آراؤه، ث كأهّن
وقــد عــّرف املؤّلــف كتابــه يف مقّدمتــه، 
بقولــه: وقــد صنفنــا كتبــًا متعــددة 
يف املختــرصات واملطــوالت اجلامعــة 
جلميــع النــكات، وســأل الولــد العزيــز 
ــن،  ــاىل يف الداري ــعده اهلل تع ــد أس حمم
ــل  ــتن، وتكمي ــل الرئاس ــده بتحصي وأي
مــن  فــداه  اهلل  وجعلنــي  القوتــن، 
مجيــع مــا خيشــاه، وحبــاه بــكّل مــا 
ــٍع  ــاٍب جام ــاء كت ــاه إنش ــوه ويتمن يرج
ملــا ذكــره املتقدمــون، حــاٍو ملــا حّصلــه 
املتأخــرون، مــع زيــادٍة نفيســٍة مل يســبقنا 

ــون. ــا األول إليه
ــة الوصــول وايضــاح الســبل يف  2ـ غاي
رشح خمتــرص منتهــى الســؤول واألمــل 

يف علمــي االصــول واجلــدل.
إّن هــذا الكتــاب هــو رشح لكتــاب 
البــن  واألمــل(  الســؤل  )خمتــرص 
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احلاجــب، ت: 646هـــ، حيــث إّن ابــن 
احلاجــب أّلــف يف اصــول الفقــه كتــاب 
)منتهــى الســؤل واألمــل يف علمــي 
اختــرصه  ثــّم  واجلــدل(،  االصــول 
ــرص  ــم )خمت ــرص اس ــى املخت ــق ع واطل

الســؤل واألمــل(.
ــس  ــدارًا للتدري ــاب م ــذا الكت وكان ه
العلــاء  اعتنــى  وقــد  قــرون،  ملــدة 
برشحــه والتعليــق عليــه، وممــن رشحــه 
العامــة احلــي. وقــد ذكــر ابــن حجــر 
الــرشح عنــد ترمجتــه  852هـــ هــذا 
عــى  »ورشحــه  بقولــه:  للعامــة، 
خمتــرص ابــن احلاجــب يف غايــة احلســن 
يف حــّل ألفاظــه وتقريــب معانيــه«)114(.
واقعــه  يف  كان  وإْن  الكتــاب  وهــذا 
ــه  ــب، إال أّن ــن احلاج ــرص اب رشح ملخت
ــلك  ــه مس ــلك في ــرة س ــع كث يف مواض
ــبيل  ــى س ــا ع ــث، منه ــة يف البح املقارن
املثــال ال احلــرص: البحــث عــن عصمــة 
حّجيــة  عــن  والبحــث  النبــي’، 
ــاد  ــن انعق ــث ع ــة، والبح ــاع املدين امج
االمجــاع بأهــل البيــت، يف حــدود 

ــا. ــد، وغره ــر الواح ــة خ حّجي
 املطلــب الرابــع: املنــاضات وعقــد 

املجالــس العلميــة.
أهتــم العلــاء الكبــار منــذ زمــن قديــم 

باملناظــرات واملباحــث التــي تقــارن بن 
رؤى املذاهــب االســامية يف خمتلــف 
واالصــول  الفقــه  مــن  املجــاالت 
ــد  ــث، وق ــر واحلدي ــكام والتفس وال
التفتــوا اىل ضورة مثــل هــذه البحــوث 
املذاهــب،  بــن  التقريــب  حلصــول 
ــامية  ــة االس ــداف الرشيع ــاز اه وانج

ــدة. ــاون والوح ــن التع م
ــة  ــور املتقدم ــع اىل العص ــا نرج  وعندم
ــرات  ــوارات ومناظ ــاك ح ــد أّن هن نج
يف  االســامية  املذاهــب  علــاء  بــن 
ــب  ــن التصل ــار ع ــادئ ودي ع ــو ه ج
ــوا  ــرتام واهتم ــل االح ــة بكام والعصبي
هبــا وجعلوهــا طريقــًا للوصــول اىل 
التقريــب بــن املذاهــب االســامية، 
الــرؤى  دراســة  أّن  الواضــح  ومــن 
ــم  ــن التفاه ــببًا حلس ــر س ــة يص املختلف

ــب.  ــاء املذاه ــن عل ــارب ب والتق
قــال العامــة عنــد روايتــه عــن اســتاذه 
الشــيخ شــمس الديــن حممــد بــن حممــد 
بــن أمحــد الكيــي كــا يف إجازتــه 
ــن  ــيخ كان م ــذا الش ــرة: »وه ــي زه لبن
أفضــل علــاء الشــافعية، وكان مــن 
أنصــف النــاس يف البحــث، كنــُت اقــرأ 
عليــه واورد عليــه اعرتاضــات يف بعض 
األوقــات، فيفكــر ثــّم جييــب تــارًة، 
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ــر يف  ــى نفك ــول: حت ــرى يق ــارًة أخ وت
ــاوده  ــؤال، فأع ــذا الس ــاودين ه ــذا ع ه
ــب،  ــارًة جيي ــة، فت ــن وثاث ــًا ويوم يوم
عــن  عجــزُت  هــذا  يقــول:  وتــارًة 

جوابــه«)115(.
لقــد أهتــم علــاء الشــيعة مــن املتقدمن 
واملتأخريــن بمثــل هــذه املباحــث تبعــًا 
وربــا   ،البيــت اهــل  ألئمــة 
ســامهوا يف عقــد مثــل هــذه املجالــس، 
وشــاركوا بجــد واهتــام وحــاوروا مــع 
اآلخريــن يف خمتلــف قضايــا املقارنــة 
ــد  ــكام، فق ــول وال ــه واالص ــن الفق م
ــود يف  ــك اجله ــال تل ــن خ ــامهوا م س

ــارن. ــج املق ــز املنه تعزي
شــهرة  احلــي  للعامــة  كان  وقــد 
ــب  ــاء املذاه ــار عل ــن كب ــة ب ومعروفي
االســامية ألجــل مناظراتــه ومناقشــاته 
ــه مناظــرات مهمــة، وكان  ــة، ول العلمي
ــدال  ــام اجل ــي يف مق ــأْن يراع ــًا ب ملتزم

ــا: ــورًا منه ــات ام واملناقش
احلــوار  يعقــد  بــأْن  االلتــزام   -1
ــاس  ــى اس ــادئ ع ــو ه ــرة يف ج واملناظ
ــار  ــم ع ــول املفاه ــنة وحص ــات حس ني

عــن العصبيــة و التصلــب.
2- احــرتام الــرؤى ونظريــات املذاهب 
واملناقشــة هبــدوء واحــرتام، وإذا واجــه 

دليــًا قويــًا يقبلــه.
ادلــة  يذكــر  احلــوار  مقــام  ويف   -3
حيــاوره  ملــن  مقبولــة  ومســتندات 
ــتندات  ــة ومس ــر ادل ــره، وال يذك ويناظ
ــر. ــرف اآلخ ــدى الط ــول ل ــر مقب غ
ومــن هنــا اســتطاع أْن يقــع مــوردًا 
للقبــول واالحــرتام مــن جانــب الفقهاء 
ــذا مل  ــرص، وه ــك الع ــن يف ذل واملتكلم
حيصــل إال مــن جهــة ســلوكه واخاقــه 
وتعاملــه مــع اآلخريــن ســلوكًا حســنًا، 
وألجــل ذلــك نجــد أّن كبــارًا مــن 
علــاء االســام يرحلــون إليــه مــن 
ــروه  ــاوروه ويناظ ــد وحي ــب أو بعي قري
يف خمتلــف القضايــا العلميــة مــن الفقــه 
ــاخنًا  ــًا س ــه حمف ــكام، وكان جملس وال

ــة. ــة والكامي ــاث الفقهي لابح
الــذي  العــرص  أّن  ذلــك  اىل  اضــف 
ــهد  ــد ش ــي ق ــة احل ــه العام ــاش في ع
شــيئًا مــن االزدهــار والتقــدم واالرشاق 
مــن ناحيــة العلــم واحلضــارة والثقافــة، 
وقــد تطــور املجتمــع االســامي يف 
هــذا العــرص مــن جهــات كثــرة، وقــد 
ــار مــن  ظهــر يف تلــك الفــرتة علــاء كب

ــامية. ــب االس املذاه
وحــاول يف هــذا العــرص اتبــاع خمتلــف 
عــن  الدفــاع  االســامية  املذاهــب 
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ــت  ــة، وكتب ــم الديني ــم ومعتقداهت رؤاه
تلــك  يف  خمتلفــة  ورســائل  كتابــات 
احلقبــة الزمنيــة اليضــاح أفــكار مذهب 
معــن، أو الدفــاع عــن رؤى ونظريــات 

ــر. ــب آخ مذه
وقــد شــعر علــاء املذاهــب االســامية 
ــان  ــق يف احض ــم يتحق ــار العل أّن ازده
الفكــر، والفكــر حيتــاج اىل احلريــة، 
املذاهــب  علــاء  بــارش  هنــا  ومــن 
واملناظــرات  املباحثــات  االســامية 
احلــوارات  هــذه  ظــل  ويف  بينهــم، 
ــة  ــت ارضي ــكار حتقق ــات االف ورصاع

مناســبة لتنميــة الفكــر والثقافــة. 
نعــم، قــد توجــد رصاعــات هنــا أو 
ــاء املذاهــب، لكــّن هــذا  ــاك بــن ابن هن
املقــدار مــن الرصاعــات يعتــر ضئيــًا 
بالنســبة اىل حريــات الفكــر واملباحثــات 

ــة. ــرة العلمي احل
املطلب اخلامس: الفقه املقارن. 

اآلراء  »مجــع  يعنــي:  املقــارن  الفقــه 
ــة  ــا واملوازن ــة وتقييمه ــة املختلف الفقهي
بينهــا بالتــاس أدّلتهــا وترجيــح بعضهــا 
عــى َبْعــض«)116(، ويطلــق عليــه ايضــًا 

ــايف. ــه اخل الفق
ــْن الفقــه اخلــايف هــو مجــع  واهلــدف ِم
آراء الفقهــاء، وإقامــة األدّلــة والراهــن 

ــذي  ــب ال ــد املذه ــي تؤيِّ ــج الت واحلج
ــه  ــث يف الفق ــه الباح ــه الفقي ــي إلي ينتم
ــد  ــذي اعتم ــه ال ــّوي رأي ــايف، وتق اخل
ــة  ــائل الفقهي ــة املس ــإّن دراس ــِه، ف علي
ــات  ــار املعطي ــن االعتب ــذ بع ــع األخ م
لــه  الســنّي،  الفقــه  آلراء  العلميــة 
مردوداتــه االجيابيــة، فألجــل قــرب 
الفقــه الشــيعي والســني مــن بعضهــا، 
واخلطــوط املشــرتكة الكثــرة بينهــا، 
ــى  ــة ع ــاك احاط ــون هن ــي أْن تك فينبغ
أهــل  نظــر  بوجهــات  الدقــة  وجــه 

ــث. ــألة تبح ــًا يف كّل مس ــنة أيض الس
ويشــرتك الفقــه اخلــايف َمــَع الفقــه 
الفقــه املذهبــي يف أنَّ  االســتداليل أو 
كًا منهــا يعتمــد َعــَى علــم األصــول، 
عــى  يعتمــد  اخلــايف  الفقــه  أنَّ  إال 
ــزه للمذهــب  ــه وتركي األصــول يف تثبيت
ــْن  ــا ِم ــدم هدمه ــايل ع ــار، وبالت املخت
ــه  ــا يف الفق ــه، أّم ــف بأدلت ــل املخال قب
عــى  فيعتمــد  املذهبــي  االســتداليل 
أصــول الفقــه ألجــل اســتنباط احلكــم 

الرشعــي)117(.
وهــذا اللــون ِمــْن البحــث العلمــي 
ــيعة  ــنة والش ــن السَّ ــد الفريق ــأ عن نش
ــايِن للهجــرة)118(، وكان  ــذ القــرن الثَّ من
فــكان  العصــور،  تلــك  يِف  متــداوالً 
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فقهــاء الشــيعة ـ يف املــايض ـ يطرحــون 
ــن  ــًا ضم ــنة أيض ــل الس ــاء أه آراء فقه
اخلاّصــة،  نظرهــم  وجهــات  طــرح 
علمــٍي،  بشــكٍل  أدلتهــم  وينقــدون 
وإىل القــرن الســابع تقريبــًا كان نقــل 
ــنة  ــل الس ــاء أه ــاوى فقه ــة فت ودراس
بــن  عليــه  ومتعارفــًا  شــائعًا  أمــرًا 
ــادف  ــا نص ــرًا م ــيعة، وكث ــاء الش عل
آراءهــم يف كتــب الشــيخ الطــويس، ت: 
460هـــ، والعامة احلــّي، ت: 726هـ، 
ــويس  ــيخ الط ــا كان الش ــا، ورب وغرمه
تاّمــة دورة  بكفائــة  أّلــف  فقيــه  أّول 
كاملــة مــن الفقــه اخلــايف حتــت عنــوان 
اخلــاف، أهتــم فيهــا بدراســة وجهــات 
مجيــع  يف  الســنة  أهــل  فقهــاء  نظــر 
ــة، ولكــْن يف القــرون  املجــاالت الفقهي
التاليــة، ومنــذ القــرن الثامــن ومــا بعــد، 
أخــذ هــذا اللــون مــن البحــث العلمــي 
باالضمحــال، وُهجــِر هــذا األســلوب 
تدرجييــًا، حيــث ال ياحــظ يف كتبنــا 
ــة  ــر لوجهــات النظــر الفقهي ــة أث الفقهي
أخــرًا  أحيــا  أْن  إىل  الســنة،  ألهــل 
ت:1380هـــ،  الروجــردي،  الســيد 
ســنّة املاضــن وأوىل الفقــه اخلــايف 
ــه  ــال معرفت ــن خ ــًا، فم ــًا خاّص اهتام
وآراء  الفقــه  يف  والشــاملة  الكاملــة 

فقهــاء أهــل الســنة اســتطاع أْن حيــدث 
نقلــة نوعيــة يف أمــر اإلســتنباط وخيلــق 

أســلوبًا جديــدًا)119(.
وعــى أّي حــال أنَّ الفقــه اخلــايف ِعنْــَد 
الشــيعة هــو »عبــارة َعــْن جمموعــة 
التــي  واملناقشــات  املناظــرات  ِمــْن 
تنقــض الترشيعــات احلادثــة بعــد وفــاة 
ــول  ــى أص ــادًا ع ــول )ص(، اعت الرس

وقواعــد معّينــة«)120(.
وكانــت أهــم الترشيعــات التــي كانــت 
مثــارًا للجــدل واملناظــرة والتــاس األدّلة 
والقواعــد ألجل مناقشــة ما اســتندت إليه 
ِهــَي تلــك الترشيعــات التــي حدثــت يف 
ــة  ــهم املؤّلف ــاء س ــة كإلغ ــن املالي القوان
قلوهبــم، وســهم ذوي القربــى َوُهــَو 
اخلمــس، والقــول بالعــول والتعصيــب يف 
ــور  ــة باألم ــات امُلتعّلق ــراث، والترشيع امل
ــض  ــّج َوَبْع ــة احل ــاء متع ــة كإلغ العبادي
فصــول االذان، ووضــع وترشيــع صاة 
امُلتعّلقــة  والترشيعــات  الرتاويــح، 
ــكاح  ــة الن ــرتاط صّح ــات كاش باملعام
بحضــور شــاهدين وعــدم اشــرتاط 
نــكاح  وإلغــاء  الطــاق،  يف  َذلِــَك 
ــات  ــْن الترشيع ــَك ِم ــْر َذلِ ــة، َوَغ املتع
ــب  ــن املذه ــاف ب ــّل خ ــي حم ــي ه الت
ــائر  ــْن س ــره ِم ــي وغ ــيعي اإلمام الش
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ــرى. ــاميَّة األُخ ــب اإلّس املذاه
ــْن  ــر ِم ــخ الكث ــا التأري ــل لن ــْد نق َوَق
ــائل  ــول مس ــدور ح ــي ت تِ ــرات الَّ املناظ
ــتند  ــي تس ــاين الت ــايف واملب ــه اخل الفق
َعَلْيَهــا تلــك املســائل)121(، وقــد ُأّلفــت 

ــال)122(. ــَذا املج ــات يف َه مصنّف
واملهــم ُهــَو أنَّ َهــَذا اللــون ِمــْن البحــث 
يعتمــد كثــرًا عــى علــم أصــول الفقــه، 
ــًا  ــايف منطلق ــه اخل ــا َكاَن الفق ــْن ُهنَ َوِم
ــول،  ــم األص ــق يف عل ــث والتدقي للبح
وبالتــايل إســهامه يف توســع وتطــّور 
علــم األصــول، فــإّن التعــرف عــى 
ــات  ــة وجه ــنة، ودراس ــل الس ــه أه فق
املبــاين  عــى  واالطــاع  نظرهــم، 
ــّم  ــن ث ــة، وم ــآراء الفقهي ــة ل االصولي
املقارنــة واملوازنــة بينــه وبــن وجهــات 
ــؤدي إىل  ــن أْن ي ــيعية، يمك ــر الش النظ

ــوره. ــول وتط ــم االص ــو عل نم
ــْن أمثلــة وشــواهد الفقــه اخلــايف مــا  َوِم
نقلــه الشــيخ الكلينــي)123(، ت: 329هـــ، 
عــن الفضــل بــن شــاذان  ِمــْن جــواب 
يف مســألة الطــاق، حيــُث إنَّ الســؤال 
املطــروح هــو أنَّ الشــيعة يقولــون بــأنَّ َمْن 
طلَّــق لغــر العــّدة فطاقه باطــل، اســتنادًا 
} هِتِــنَّ لِِعدَّ تعاىل:}َفَطلُِّقوُهــنَّ  قولــه  إىل 
)124(، بينــا املطلقــة لــو خرجــت ِمــْن بيت 

ــح، يف  ــا صحي ــّدة فطاقه ــا يف الع زوجه
يقــول:}الَ  الكريــم  الُقــرآن  أنَّ  حــن 
ــَن{ ــنَّ َوالَ خَيُْرْج ــن ُبُيوهِتِ ــنَّ ِم خُتِْرُجوُه
ــَو  ــد، َوُه ــا واح ــان مفادمه )125(، فاآليت

وتقييــده  بالعــّدة،  الطــاق  تقييــد 
ــزوج. ــت ال ــاء يف بي بالبق

َفــَكاَن جــواب الفضــل بــن شــاذان 
ــان  ــن لس ــًا ب ــاك فرق ــى أنَّ ُهنَ ــًا ع مبني
االوىل  اآليــة  لســان  فـــ»إنَّ  اآليتــن، 
اخلاّصــة،  للحّصــة  إرشــادي  لســان 
فيفيــد عــدم اإلمضــاء للطــاق يف َغــْر 
تلــك احلّصــة، بينــا لســان اآليــة الثانيــة 
ــزم  ــذي ال يل ــوي، ال ــي املول ــو النه ُه
ــي«)126(. ــاد الوضع ــه الفس ــْن خمالفت ِم
ــادي  ــان اإلرش ــن اللَِّس ــرق ب ــاك ف َفُهنَ
واللِّســان املولــوي، فــاألّول يقتــي 
ــايِن يقتــي  الُبطــان والفســاد، بينــا الثَّ

ــة)127(. ــة واملعصي احلُرم
علــاء  بــن  الســلمي  التفاعــل  إّن 
املذاهــب االســامية اوجــد ارضيــة 
ــف  ــاش يف خمتل ــوار والنق ــبة للح مناس
املجــاالت العلميــة مــن الفقــه والــكام 
واالصــول  لذلــك عقــد كثــر مــن 
علــاء املذاهــب االســامية جمالــس 
ــكام  ــه وال ــث يف الفق ــدرس والبح ال
ــيعة  ــن ش ــوم الدي ــاب عل ــارك ط وش
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وســنة يف حمــاضات علــاء مذهــب 
ــن  ــوم الدي ــاب عل ــد أّن ط ــر، فنج آخ
مــن الشــيعة يشــاركون يف جمالــس علاء 
ــوم  ــاب عل ــارك ط ــنة، ويش ــل الس أه
الديــن مــن الســنة يف جمالــس علــاء 
الشــيعة، وهــذا كان امــرًا متعارفــًا بــن 
ــارزًا مــن  الفريقــن، ويعتــر نموذجــًا ب
الوحــدة والتقــارب بــن اتبــاع املذاهــب 

االســامية.
ــة  ــامهة فاعل ــي مس ــة احل وكان للعام
ــا  ــك م ــهد لذل ــال، ويش ــذا املج يف ه
ــال،  ــذا املج ــات يف ه ــن مؤلف ــه م ترك
ــة يف  ــدرات خاص ــع بق ــث كان يتمت حي
الفقــه املقــارن، فــكان يوضــح القضايــا 
رصــٍن،  ببيــاٍن  والكاميــة  الفقهيــة 
ــل  ــي يص ــش ك ــا ويناق ــن عليه ويره
ــام  ــا ق ــار م ــح وخيت ــرأي الصحي اىل ال
مــن  اســتطاع  وقــد  الدليــل،  عليــه 
ــارن  ــه املق ــور الفق ــك أْن يط ــال ذل خ

ــة. ــة عالي اىل مرحل
مؤلفاتــه  نذكــر  املجــال  هــذا  ويف 
ــة،  ــة يف حقــل الدراســات املقارن الفقهي
نظــرًا الرتبــاط موضــوع دراســتنا هبــا، 

ــي: وه
1- تذكرة الفقهاء.

2- منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.

 فقــد تصــدى يف هذيــن الكتابــن لبحث 
البحــث  منهــج  ضــوء  عــى  الفقــه 
ــه  ــال يف وصــف كتاب ــث ق املقــارن، حي
املنتهــى أّنــه »مل يعمــل مثلــه، ذكرنــا 
فيــه مجيــع مذاهــب املســلمن يف الفقــه، 
إبطــال  بعــد  نعتقــده  مــا  ورّجحنــا 

ــه«)128(. ــا في ــْن خالفن ــج َم حج

اخلامتة ونتائج البحث:
بعــد هــذا الشــوط يف احلديــث عــن 
اصــول الفقــه املقــارن وجهــود العامــة 
املذاهــب  بــن  التقريــب  يف  احلــي 
البحــث  خــال  مــن  االســامية 
والتحقيــق يف اصــول الفقــه املقــارن 
ــا: ــج، ابرزه ــّدة نتائ ــث ع ــرز البح أف
مســائل  يف  االختــاف  يعتــر  1ـ 
وقواعــد اصــول الفقــه هــو االســاس يف 
ــن  ــاوى، وم ــات يف الفت ــّل االختاف ج
هنــا تــرز أمهيــة البحــث يف اصــول 

ــة. ــة مقارن ــن زاوي ــه م الفق
2ـ إّن فكــرة التقريــب بــن املذاهــب 
ــية  ــات األساس ــن املكون ــامية م اإلس
ألي مــرشوع إصاحــي ينشــد التجديد 
احلضــاري، والتمســك باملصالــح العليا 
والقيــم واملقاصــد العامــة للرشيعــة 

ــامية. ــة اإلس واألم
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3ـ ينبغــي أْن ال يفهــم مــن التقريــب أو 
الوحــدة اإلســامية هــو مجــع املســلمن 
حتــت مذهــب واحــد، بــل غايــة األمــر 
االســامية  االصــول  حتديــد  هــو 
املتفــق عليهــا مــن مجيــع املذاهــب، 
بغيــة التقريــب بينهــا، واحــرتام كّل 
ــائل  ــر يف املس ــق اآلخ ــق رأي الفري فري
الفرعيــة، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أْن 
ــل  ــفوعًا بالدلي ــرأي مش ــذا ال ــون ه يك

ــي. العلم
جهــود  هلــم  الشــيعة  علــاء  إّن  4ـ 
مهمــة هلــا اثرهــا البــارز يف زرع وتنميــة 
ــب  ــن املذاه ــي ب ــر التقريب ــذرة الفك ب
يــزال  وال  كان  حيــث  االســامية، 
لعلــاء الشــيعة دور كبــر يف ترســيخ 

اإلســامية. الوحــدة  مفاهيــم 
الفكــري  التواصــل  اســاليب  إّن  5ـ 
الرســائل،  تبــادل  ابرزهــا  متعــددة، 
املنــاضات،  والتلمــذ،  واحلضــور 
مؤلفــات  عــى  والتعليــق  الــرشح 

ذلــك.  وغــر  اآلخــر،  الطــرف 

هوامش البحث:

امُلحيــط،  القامــوس  الفروزآبــادي،   -1
ــن  ــزة. اب ــل اهلم ــام، فص ــاب ال 328/3، ب
العــرب، 16/11، مــادة:  منظــور، لســان 

املنــر، 24. املصبــاح  الفيومــي،  اصــل. 
ــة  ــول العاّم ــم، األُص ــي احلكي ــد تق 2- حمم
ــاح  ــاديل، مفت ــد البه ــاَرن، 39. امح ــه املق للفق
االصــول اىل علــم االصــول، 27/1 ـ 28.
القامــوس  الفروزآبــادي،   )(   3
املحيــط، 289/4، بــاب اهلــاء، فصــل الفــاء.

4- الفيومي، املصباح املنر، 390.
ــي،  ــات، 138، العام ــاين، التعريف 5- اجلرج
 ،33 امُلجتهديــن،  ومــاذ  الديــن  معــامل 
املحكمــة،  القوانــن  القمــي،  ابوالقاســم 

.3 6 /1
ــة  ــول العاّم ــم، األُص ــي احلكي ــد تق 6- حمم

للفقــه امُلقــارن، 40.
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 7- حمم

للفقــه املقــارن، 13.
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 8- حمم

للفقــه املقــارن، 41.
ــراس  ــركاين، ن ــيني الك ــي احلس ــر تق 9- م
ــارن، 82/1. ــه املق ــول الفق ــان يف اص االذه
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 10- حمم

ــارن، 46. ــه املق للفق
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 11- حمم

ــارن، 46 ـ 47. ــه املق للفق
ــول  ــم، االص ــي احلكي ــد تق ــر: حمم 12- انظ
ــي  ــر تق ــارن، 46 ـ 47، م ــه املق ــة للفق العام
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يف  االذهــان  نــراس  الكــركاين،  احلســيني 
اصــول الفقــه املقــارن، 97/1، موســوعة 

اصــول الفقــه املقــارن، 34/1.
النظــرة  الفيــاض،  اســحاق  حممــد   -13

.75 ـ   71 االجتهــاد،  يف  اخلاطفــة 
14- اخلاصة، 109.

15- موسوعة طبقات الفقهاء،77/8.
الــدرر  بالوفيــات، 54/13،   الــوايف   -16

.71/2 الكامنــة، 
17- أعيان الشيعة، 16/9 ـ 17.

ــو  ــة، وه ــة الديامل ــراء دول ــن أم ــو م 18- ه
ــو  ــذي ه ــدان ال ــن مح ــة اب ــيف الدول ــر س غ
اخلوانســاري،  الشــام.  ملــوك  مجلــة  مــن 

.264/2 اجلنــات،  روضــات 
19- معجم البلدان، 176/3.

20- أعيان الشيعة، 14/9.
21- اخلاصة، 113.

22- ابن داود، الرجال، 78.
23- املجلي، بحار األنوار، 188/104.

24- ابــو احلســن عــي بــن اخلــازن احلائــري، 
فقيــه فاضــل، مــن كبــار تامــذة الشــهيد 
األّول، واســتاذ الشــيخ امحــد بــن فهــد احلــّي. 
عبــاس القمــي، الكنــى وااللقــاب، 273/1.
25- جعفــر بحــر العلــوم، حتفــة العــامل، 

.1 8 3 /1
26- املجلي، بحار األنوار، 43/105.
27- املجلي، بحار األنوار، 64/104.

28- جعفــر بحــر العلــوم، حتفــة العــامل، 

اليقــن. كشــف  عــن  نقــًا   ،183/1
29- املجلي، بحار األنوار، 60/104.

30- امل االمل، 345/2.
31- املجلي، بحار األنوار، 63/104.

32- لؤلؤة البحرين، 227 ـ 228.
ــن  ــًا ع ــن، 363/2، نق ــس املؤمن 33- جمال

ــرو. ــظ اآلب ــخ احلاف تاري
34- امل االمل، 260/2 ـ 261.

35- املجلي، بحار األنوار، 62/104.
36- امل االمل، 81/2.

ــوار، 63/104 ـ  ــار األن ــي، بح 37- املجل
.64

38- املجلي، بحار األنوار، 64/104.
ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترمجت 39- انظ

.100/3 وااللقــاب، 
40- املجلي، بحار األنوار، 66/104.
41- املجلي، بحار األنوار، 66/104.
42- املجلي، بحار األنوار، 65/104.

ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترمجت 43- انظ
طبقــات  موســوعة   ،249/3 وااللقــاب، 
الفقهــاء، 110/8 ـ 111، الرتمجــة: 2737.

44- املجلي، بحار األنوار، 67/104.
ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترمجت 45- انظ

وااللقــاب، 11/2.
الــوايف  الصفــدي،  ترمجتــه:  انظــر   -46
 ،6057 الرتمجــة   ،59/17 بالوفيــات، 
موســوعة طبقــات الفقهــاء، 98/8، الرتمجــة: 

.2 7 2 6
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47- املجلي، بحار األنوار، 67/104.
48- حممــد حمســن الطهــراين، طبقــات أعــام 

الشــيعة، 53/3.
49- رياض العلاء، 360/1.

50- حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

51- حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

52- املجلــي، بحــار األنــوار، 62/104، 
حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل تصانيــف 

ــيعة، 176/1. الش
ــوار، 143/104،  53- املجلــي، بحــار االن
ــة  ــا يف احلل ــه كتبه ــراين أّن ــيخ الطه ــر الش وذك
ــيعة،  ــف الش ــة اىل تصاني ــنة 709، الذريع س

.178/1
54- املجلــي، بحــار االنــوار، 21/105. 
الذريعــة،  يف  الطهــراين  العامــة  وقــال 
178/1 عنــد ذكــره هلــذه االجــازة أهّنــا ليــس 

ــخ. ــا تاري هل
55- حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل 

.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 
56- املجلي، بحار األنوار، 142/104.

57- حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

58- املصدر نفسه، 177/1.

59- املصدر نفسه، 177/1.

60- املصدر نفسه، 176/1.

61- املصدر نفسه، 177/1.

62- املصدر نفسه، 177/1.
63- حسن الصدر، تأسيس الشيعة،270.

64- رياض العلاء 361/1.
ــارص  ــرو املع ــظ اآلب ــخ احلاف ــر تاري 65- انظ
املؤمنــن  جمالــس  يف  عنــه  كــا  للســلطان 
360/2، اخلوانســاري، روضــات اجلنــات 

وغرهــا.  ،275/2
66- الوايف بالوفيات، 85/13.

الشــيعة،  أعيــان  األمــن،  حمســن   -67
397/5، نقــًا عــن مقّدمــة رشح مبــادئ 

للجرجــاين. الوصــول 
68- لسان امليزان، 317/2.

69- الدرر الكامنة، 71/2..

70- الفوائد الرضوية، 126.
71- املجلي، بحار األنوار، 62/104.

72- أعيان الشيعة 396/5.
73- التنكابني، قصص العلاء، 359.

74- املجلي، بحار األنوار، 66/104.
75- تأسيس الشيعة، 270.
76- الدرر الكامنة، 71/2.

ــاب  ــق كت ــه يف مقّدمــة حتقي 77- انظــر مؤلفات
ــيعة، 47/1 ـ 105.  ــف الش خمتل

ــارص  ــرو املع ــظ اآلب ــخ احلاف ــر تاري 78- انظ
املؤمنــن  عنــه يف جمالــس  كــا  للســلطان، 
ــا  ــزي ك ــخ للنطن ــب التواري 360/2. ومنتخ
عنــه يف اللئــايل املنتظمــة، 70، وروضــات 

وغرهــا.  ،282/2 اجلنــات 
استشــهاده+  وقصــة  ترمجتــه  انظــر   -79
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الشــيخ  للعامــة  الفضيلــة،  شــهداء  يف 
.93 ـ   79 االمينــي،  عبداحلســن 

استشــهاده+  وقصــة  ترمجتــه  انظــر   -80
يف شــهداء الفضيلــة، للعامــة عبداحلســن 

.129 ـ   121 االمينــي، 
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 81- حمم

ــارن، 16. ــه املق للفق
ــص  ــي، قص ــليان التنكابن ــن س ــد ب 82- حمم
افنــدي،  عبــداهلل   ،691 ـ   690 العلــاء، 

.177/5 العلــاء،  ريــاض 
املرتــى،  بــن  امحــد  ترمجتــه:  انظــر   -83
ســر  الذهبــي،   ،105 املعتزلــة،  طبقــات 

.224/16 النبــاء،  اعــام 
املرتــى،  بــن  امحــد  ترمجتــه:  انظــر   -84
ســر  الذهبــي،   ،110 املعتزلــة،  طبقــات 

.533/16 النبــاء،  اعــام 
املرتــى،  بــن  امحــد  ترمجتــه:  انظــر   -85
ســر  الذهبــي،   ،112 املعتزلــة،  طبقــات 

.244/17 النبــاء،  اعــام 
86- ذكــر ذلــك: امحــد بــن املرتــى، طبقــات 
املعتزلــة، 117، عبدالرمحــن بــدوي، مذاهــب 

االســامين، 392.
ريــاض  افنــدي،  عبــداهلل  فاحــظ:   -87
ــوار،  ــار االن ــي، بح ــاء، 515/5، املجل العل
ــه  ــّي يف اجازت ــة احل ــر العام 136/104. ذك
ــيوخ  ــض ش ــرة بع ــن زه ــي ب ــرة اىل ع الكب

ــة. ــن العاّم ــويس+ م الط
88- جمتبــى العراقــي، مقّدمــة حتقيــق )كتــاب 

اخلــاف( للشــيخ الطــويس، 8/1. 
89- انظــر ترمجتــه: عبداحلســن االمينــي، 
ــي،  ــاس القم ــة، 79 ـ 88، عب ــهداء الفضيل ش

الكنــى وااللقــاب، 277/2 ـ 381.
90- ابــو احلســن عــي بــن اخلــازن احلائــري، 
فقيــه فاضــل، مــن كبــار تامــذة الشــهيد 
األّول، واســتاذ الشــيخ امحــد بــن فهــد احلــّي. 
عبــاس القمــي، الكنــى وااللقــاب، 273/1.

91- املجلي، بحار االنوار، 190/104.
امــل  العامــي،  انظــر ترمجتــه: احلــر   -92
البحــراين،  يوســف   ،91 ـ   85/1 اآلمــل، 
عبداحلســن   ،36 ـ   28 البحريــن،  لؤلــؤة 
ـ 132،  الفضيلــة، 121  االمينــي، شــهداء 
ــاب، 381/2  ــى وااللق ــي، الكن ــاس القم عب

.386 ـ 
93- احلــر العامــي، امــل اآلمــل، 85/1، 
يوســف البحــراين، لؤلــؤة البحريــن، 31، 
الفضيلــة،  شــهداء  االمينــي،  عبداحلســن 

.1 2 2
وااللقــاب،  الكنــى  القمــي،  عبــاس   -94

.3 8 3 /2
95- ابــو عمــرو عثــان بــن عمــر الفقيــه 
ــار العلــاء يف االدب والفقــه  املالكــي، مــن كب
منهــا:  كثــرة،  مؤلفــات  لــه  واالصــول، 
الشــافية يف الــرصف، والكافيــة يف النحــو، 
ــويف يف  ومنتهــى الســؤل واألمــل، وغرهــا، ت
ــي،  ــاس القم ــنة 646هـــ. عب ــكندرية س االس
موســوعة   .254/1 وااللقــاب،  الكنــى 



92

أثر اصول الفقه املقارن يف التقريب بني املذاهب االسالمية / جهود العالمة احللي امنوذجًا

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

ــة يف  ــة العلمي طبقــات الفقهــاء، تأليــف اللجن
الصــادق×، 152/7. مؤسســة االمــام 

96- القــايض نــارص الديــن عبــد اهلل بــن عمــر 
الشــافعي، لــه مؤلفــات، منهــا: انــوار التنزيــل 
يف التفســر، واملنهــاج يف أصــول الفقــه، ورشح 
املطالــع يف املنطــق، وغرهــا، تــويف ســنة: 
ــر  ــي، س ــه يف: الذهب ــر ترمجت 685هـــ. انظ
اخلوانســاري،   ،152/16 النبــاء،  اعــام 
روضــات اجلنــات، 134/5، عبــاس القمــي، 

ــاب، 113/2. ــى واأللق الكن
97- ابــو عبــداهلل حممــد بــن امحــد بــن عثــان، 
ــوق  ــب املدق ــة الذه ــبة اىل صنع ــي نس والذهب
التــي اختذهــا مهنــة لــه يف اّول أمــره، لــه 
والعقائــد،  احلديــث،  يف  كثــرة  مصنفــات 
وغرهــا.  والرتاجــم،  والتاريــخ  والفقــه، 
ســنة  وتــويف   ،673 ســنة  والدتــه  كانــت 
748هـــ. عبــاس القمــي، الكنــى وااللقــاب، 

.267 ـ   266/2
98- امحــد بــن عبداحلليــم بــن تيميــة احلــراين 
ــم  ــببها حك ــد بس ــاوى وعقائ ــه فت ــي، ل احلنب
عليــه الفقهــاء بضالتــه، وفســاد عقيدتــه، 
حمبــس  يف  فتــويف  مــرص،  عامــل  فحبســه 
القمــي،  مراكــش، ســنة 728هـــ. عبــاس 

.236/1 وااللقــاب،  الكنــى 
ــن عــي بــن حجــر  ــو الفضــل امحــد ب 99- اب
ــث،  ــل احلدي ــيخ أه ــافعي، ش ــقاين الش العس
لــه مصنفــات مشــهورة يف الرجــال واحلديــث 
ــة،  ــدرر الكامن ــب، وال ــا: التقري واالدب، منه

ــاري،  ــح البخ ــاري يف رشح صحي ــح الب وفت
ولســان امليــزان، وغرهــا، تــويف ســنة 852هـــ 
بالقاهــرة. عبــاس القمــي، الكنــى وااللقــاب، 

.261/1
ــه  ــقي الفقي ــر الدمش ــن عم ــاعيل ب 100- اس
الشــافعي، كانــت لــه خصوصيــة بابــن تيميــة، 
وتبعــه يف كثــر مــن آرائــه، اهتم بعلــم احلديث 
ــه  ــخ، ل ــون والتواري ــظ املت ــول وحف واالص
ــات  ــة، وطبق ــة والنهاي ــا: البداي ــات منه مؤلف
ــويف  ــا، ت ــرآن، وغره ــر الق ــافعية، وتفس الش
ســنة 774هـــ بدمشــق. عبــاس القمــي، الكنى 

ــاب، 393/1. وااللق
101- ابــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن 
أيب بكــر بــن خلــكان الرمكــي الشــافعي، 
ــتمل  ــان( يش ــات االعي ــاب )وفي ــب كت صاح
عــى 864 ترمجــة، كان اديبــًا فاضــًا، كان 
مولــده ســنة 608 بمدينــة اربــل، وتــويف 
ســنة 681هـــ بمدينــة دمشــق. عبــاس القمي، 

.280 ـ   277/1 وااللقــاب،  الكنــى 
طبقــات  موســوعة  ترمجتــه:  انظــر   -102

.2726 الرتمجــة:   ،98/8 الفقهــاء، 
103- املجلي، بحار األنوار، 64/104.

104- حممــد مصطفــوي، علــم اصــول الفقــه 
ــة،،  ــاة الطيب ــة احلي ــة، جمل ــكالياته املنهجي وإش
ــتاء 1425 هـــ ـ 2004 م،  ــة، ش ــنة الرابع الس

ــدد: 168/14. الع

ــد يف  ــع املقاص ــي، جام ــق الكرك 105- املحق
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رشح القواعــد، 235/1.
العلــاء،  ريــاض  افنــدي،  عبــداهلل   -106

.3 8 2 /1
ــد،  ــع املقاص ــي، جام ــق الكرك 107- املحق

.236 /1
العلــاء،  ريــاض  افنــدي،  عبــداهلل   -108

.3 8 3 /1
109- حيــدر حــب اهلل، مســألة املنهــج يف 
ــات، 322. ــات وماحظ ــي وقف ــر الدين الفك
110- مهــدي عــي بــور، املدخــل اىل تأريــخ 

ــم األصــول، 135. عل
111- مهــدي عــي بــور، املدخــل اىل تأريــخ 

ــم األصــول: 123. عل
ــدة  ــامل اجلدي ــدر، املع ــر الص ــد باق 112-حمم

لألصــول، 89.
األصــول  علمــي  اىل  النــزوع  113-غنيــة 

.267 ـ   266/2 والفــروع، 
114-الدرر الكامنة، 71/2.

115- املجلي، بحار األنوار، 66/104.
116-حممــد تقــي احلكيــم، األصــول العاّمــة 

للفقــه املقــارن، 13.
117- ابن خلدون، املقّدمة، 457.

ــم  ــد يف عل ــي، الراف ــان القطيف ــر عدن 118- من
ـ تقريــر بحــث الســيد عــي السيســتاين  األصــول، 

ـ، 72.
االمــام  عنــد  االجتهــادي  املنهــج   -119
ــة مــن الفقهــاء  الروجــردي، حــوار مــع ثاث
ــن  ــيخ حس ــايف، الش ــف اهلل الص ــيخ لط )الش

النــوري، الشــيخ جتليــل التريــزي(، جملــة 
ــع  ــابعة، ربي ــنة الس ــد، الس ــاد والتجدي االجته
ــدد: 26  ــف، 1434 هـــ ـ 2013 م، الع وصي
ـ 40/27. مرتــى املطهــري، االجتهــاد يف 

االســام ـ جمموعــة مؤلفاتــه ـ، 124/7.
يف  الرافــد  القطيفــي،  عدنــان  120-منــر 
ــي  ــيد ع ــث الس ــر بح ــول، ـ تقري ــم األص عل

.74 ـ،  السيســتاين 
ــكايف، 92/6 ـ  ــي، ال ــظ: الكلين 121-فاح

.96
ــد  ــيخ حمم ــاف للش ــاب اخل ــا: كت 122-منه
هـــ.،   460 ت:  الطــويس+،  احلســن  بــن 
وتذكــرة الفقهــاء للعامــة احلــّي+، ت: 726 

هـ.
123-الفروع من الكايف، 93/6.

124-الطاق: 1.

125-الطاق: 1.
ــم  ــد يف عل ــي، الراف ــان القطيف ــر عدن 126-من
ـ، 77. ـ تقريــر بحث الســيد السيســتاين  األصــول، 

127- املشــهور عنــد أهــل الســنة أّن طــاق 
ــاق  ــوع الط ــع وق ــم، م ــب اإلث ــض يوج احلائ
صحيحاً. قــال الدكتور يوســف القرضــاوي: »...

ــض،  ــت احلي ــا يف وق ــه أْن يطّلقه ــرم علي وحي
كــا حيــرم عليــه أيضــًا أْن يطّلقهــا وهــي طاهــر 

ــا... ــل هب ــْد اّتص ــون َق ــد أْن يك بع
ولكــْن َهــْل ينفــذ الطــاق ويقــع أم ال يقــع؟، 

ــُه يقــع ويكــون املطلــق آثــًا. املشــهور أنَّ
ــُه مل  وقالــت طائفــة ِمــْن الفقهــاء: ال يقــع؛ ألنَّ
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ــس  ــه فلي ــة، وال أذن في ــاىل البّت ــه اهلل تع يرّشع
ِمــْن رشعــه، فكيــف ُيَقــال بنفــوذه وصحته؟«. 
ــام، 412 ـ 414. ــرام يف اإلس ــال واحل احل

بينــا ِعنْــَد الشــيعة اإلماميــة يشــرتط يف صّحــة 
ــل  ــر مَلْ حتص ــاق يف طه ــوع الط ــاق وق الط
فيــه مواقعــة، فــإذا وقــع يف أيــام احليــض 
َفُهــَو باطــل. فاحــظ: املحقــق احلــّي، رشائــع 

االســام، 5/3.
128- اخلاصة، 109.

ابرز املصادر واملراجع:
أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن خلــكان، ت: 

681هـ.
النــارش: دار إحيــاء  1- وفيــات األعيــان، 
ــان، ط1:  ــروت  ــــ  لبن ــريب، ب ــرتاث الع ال

1997م. ـ  1417هـــ 
أمحد البهاديل، الدكتور.

ــول، دار  ــم األص ــول إىل عل ــاح الوص 2- مفت
ــريب، ط1، 1423هـــ ـ 2002م،  ــؤرخ الع امل

ــان. ــروت ـ لبن ب
أبو القاسم القمي، ت: 1231هـ.

املحكمــة يف األصــول، رشح  القوانــن   -3
وتعليــق: رضــا حســن صبــح، دار املرتــى، 

ــان، 1430هـــ. ــروت ـ لبن ب
ــن عــي املقــري الفيومــي،  ــن حممــد ب  أمحــد ب

770هـ. ت: 
4- املصبــاح املنــر،  النــارش: مؤسســة دار اهلجرة، 

ط3، مطبعة رسور.

أمحد بن عي بن حجر العسقاين، ت: 852هـ.
ــة، دار  ــة الثامن ــان املائ ــة يف أعي ــدرر الكامن 5- ال
ـ لبنــان ،ط1، 1418هـ  الكتب العلمية ، بــروتـ 

ـ 1997م.  ـ
أمحد بن حييى بن املرتى، ت: 840هـ.

ط2:  املنتظــر،  دار  املعتزلــة،  طبقــات   -6
لبنــان. ـ  بــروت  1988م،  ـ  1409هـــ 

ت:  احلــّي،  املحقــق  احلســن  بــن  جعفــر 
676هـــ.

7- رشائــع اإلســام، حتقيــق: عبداحلســن حممــد 
ـ قــم. عــي بقــال، ط1، مطبعــة: إســاعيليان 

  حيدر حب اهلل.
ــي وقفــات  8- مســألة املنهــج يف الفكــر الدين
العــريب،  وماحظــات، مؤسســة االنتشــار 

2006م. ـ  1427هـــ  ط1، 
حسن الصدر، ت: 1354هـ.

9- تكملــة أمــل اآلمــل، دار املــؤرخ العــريب، 
ــان، ط1: 1429هـــ ـ 2008م،  ــروت ـ لبن ب
حتقيــق: د. حســن عــي حمفــوظ، عبدالكريــم 

ــاغ. ــان الدب ــاغ، عدن الدب
10- الشــيعة وفنــون االســام، حتقيق: الســيد 
مرتــى املــر ســجادي، النــارش: مؤسســة 
الســبطن‘ العامليــة، املطبعــة حممــد، ايــران ـ 

قــم، ط1، 1427هـــ.ق ـ 1385هـ.ش.
ــر  ــن مطه ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــن ب احلس

726هـــ. ت:  احلــي،  العامــة 
الشــيخ  حتقيــق:  االقــوال،  خاصــة   -11
جــواد القيومــي، النــارش: نــرش الفقاهــة، ط4، 
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ــم.  ــران ـ ق 1431هـــ ق، اي
ت:  النجفــي،  األمينــي  أمحــد  عبداحلســن 

1390هـــ.
12- شــهداء الفضيلــة، حتقيــق: دار إحيــاء الــرتاث 
ـ لبنان،  ـ 2010م، بروت  ـ   العــريب، ط1، 1431هــ

النــارش: مؤسســة التاريــخ العريب.
عبداهلل أفندي األصبهاين، ت: 1130هـ.

ــة  ــة آي 13- ريــاض العلــاء، منشــورات مكتب
حتقيــق:  النجــف،  املرعــي،  العظمــى  اهلل 

ــم ـ 1403هـــ. ــيني، ق ــد احلس ــيد أمح الس
عي بن حممد اجلرجاين، ت: 816هـ.

14- التعريفــات، ط1، 1424هـــ ـ 2003م، 
ــان. ــاء الــرتاث العــريب، بــروت ـ لبن دار إحي

عمر رضا كحالة.
ــرتاث،  ــاء ال ــن، دار احي ــم املؤلف 15- معج

ــان. ــروت ـ لبن ب
ــام،  ــة اإلس ــي، ثق ــوب الكلين ــن يعق ــد ب حمم

329هـ. ت: 
ــر  ــي اك ــق: ع ــح وتعلي ــكايف، تصحي 16- ال
الغفــاري، دار االضــواء، بــروت ـ لبنــان، 

1405هـــ ـ 1985م.
حممد تقي احلكيم، العامة.

17- األصــول العاّمــة للفقــه املقــارن، دار األندلس 
ـ لبنان. للطباعــة والنــرش، ط1: 1963م، بــروت 

مهدي عي بور.
االصــول،  علــم  تأريــخ  اىل  املدخــل   -18
مركــز  النــارش:  امــران،  املطبعــة: 
والنــرش،  للرتمجــة  العاملــي  املصطفــى’ 

تعريــب وتعليق: عــي ظاهــر، ط1، 1431هـ.
حممد باقر الصدر، املحقق، ت: 1400هـ.

19- املعــامل اجلديــدة لاصــول، رشيعــت 
جلنــة  وحتقيــق:  اعــداد  1429هـــ،  قــم،  ـ 
التحقيــق التابعــة للمؤمتــر العاملــي لامــام 

الصــدر. الشــهيد 
ت:  الفروزآبــادي،  يعقــوب  بــن  حممــد 

817هـــ.
ــاء  ــارش: دار إحي ــط، الن ــوس املحي 20- القام
ــريب، ط2، 1424هـــ ـ 2003م،  ــرتاث الع ال

ــان. ــروت ـ لبن ب
ــي، ت:  ــان الذهب ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب      حمم

748هـ.
ــة،  ــب العلمي ــاظ، دار الكت ــرة احلف 21- تذك
ــان، ط2، 1428هـــ ـ 2007م. ــروت ـ لبن ب

22- ســر أعــام النبــاء، مؤسســة الرســالة، 
بروت ـ لبنــان، ط11، 1422هـــ ـ 2001م.

حممد صنقور عي.
23- املعجــم األصــويل، املطبعــة عــرتت، 

الطبعــة الثانيــة.
مر تقي احلسيني الكركاين.

الفقــه  اصــول  يف  االذهــان  نــراس   -24
املقــارن، النــارش مركــز املصطفــى العاملــي 
للرتمجــة والنــرش، الطبعــة االوىل 1435 هـ ق.
ــي، ت:  ــي املجل ــد تق ــن حمم ــر ب ــد باق حمم

1111هـ.
الــرتاث  إحيــاء  دار  األنــوار،  بحــار   -25
العــريب، ط3: 1403هـــ، 1983م، بــروت ـ 
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ــان. لبن
حممد بن سليان التنكابني.

26- قصــص العلــاء، املطبعــة: ســتارة، ايران 
ـ قــم، ط2، 1429هـــ، النــارش: ذوي القربى، 

ترمجــة: الشــيخ مالــك وهبــي.

نور اهلل املرعي التسرتي، ت: 1019هـ.
27- جمالــس املؤمنــن، تعريــب وحتقيــق: 
املطبعــة: رشيعــت،  حممــد شــعاع فاخــر، 

احليدريــة. املكتبــة  النــارش: 
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Research Summary
The idea of bringing Islamic schools of 

thought together An essential component 

of any reform project It seeks civilizational 

renewal, Adherence to the supreme interests, 

values and general purposes of the Sharia 

and the Islamic nation, It should not be 

understood from the approximation or 

Islamic unity is to bring Muslims together 

under one sect, Rather, the aim of the matter 

is to determine the Islamic principles agreed 

upon from all sects. In order to bring them 

together, Respect for each other’s opinion 

on the sub-issues. Taking into consideration 

that this opinion is accompanied by 

scientific evidence. One of the ways that it 

can be used to bring the Islamic schools of 

thought closer is the comparison method 

of research. This undoubtedly leads to the 

identification of resources for difference 

and participation, At the same time, it 

reveals Islamic intellectual consensus and 

common principles. It is clear that studying 

different visions becomes a reason for good 

understanding and rapprochement. Among 

the sciences that have a role in this field is 

the science of the principles of comparative 

jurisprudence. The purpose of the principles 

of comparative jurisprudence is to separate 

the opinions of the diligent by presenting the 

best and closest to the guide, In the sense of 

diagnosing the general evidence and rules 

that the jurists depend on in deriving the 

legal ruling, It is clear the importance of 

this process in bringing the views closer to 

the diagnosis of Sharia judgment. Reducing 

the difference in these evidences and rules 

requires reducing the circle of disagreement 

in the legal provisions, This is important in 

the area of rapprochement between Islamic 

schools of thought. And history tells us 

about exchanging hadith and research and 

investigation between them and a group of 

Sunni scholars are apprentices to the Shiites 

and vice versa in various fields of knowledge 

and Islamic sciences. Which was a factor in 

bringing together Islamic schools of thought. 

One of the pioneers of this epistemic field 

was the ornamental mark, T: 726 AH, so 

he was one of the knights of this field. And 

he left us important writings in this field, as 

well as his other efforts in the field of debate, 

letters and discipleship. We have shed light 

on the origins of comparative jurisprudence 

and the efforts of the ornamental mark in 

this field of knowledge. In order to bring 

the Islamic schools of thought closer. The 

research on this topic was organized into 

three topics: First: Defining the topic of the 

research, which included two requirements, 

One of them is to clarify what is meant by the 

principles of comparative jurisprudence, and 

the method of research in it, And its subject, 

and the second in what is meant by the 

approximation of Islamic schools of thought. 

The second topic: On the biography of the 

mark, the ornaments. The third topic: The 

efforts of the scholarly scholar in bringing 

the Islamic schools of thought closer through 

cognitive communication in the field of the 

principles of comparative jurisprudence.
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التحقري يف التعبري القرآني
 دراسة داللية يف تفسري روح املعاني

أ.م.د. محمد هادي البّعاج               

جامعة الكوفة - كلية الرتبية األساسية - قسم اللغة العربية                       

 Mohammed.albaaj@uokufa.edu.iq

ملخص البحث
روح  تفســره  يف  األلــويس  التفــت 
ــتمل  ــم اش ــرآن الكري ــاين إىل أّن الق املع
ــة  عــى جمموعــة مــن األســاليب اللغوي
ــف  ــر ، وتوق ــى التحق ــد معن ــي تفي الت
عــى أثــر الســياق يف الكشــف عــن 

ــك . ذل
ذكرهــا  التــي  األســاليب  تلــك  إّن 
األلــويس جــاءت مبثوثــة يف تفســره ومل 
ــل  ــه  وتتمث ــًدا من ــًزا واح ــا حي ــرد هل يف
هــذه األســاليب اللغويــة بــا يــأيت : 
أواًل اســتعال )مــا( املوصولــة بــدل 
ــر  ــم الظاه ــراد االس ــا إي ــن(  ، ثانًي )م
بــدل املضمــر  ثالًثــا اســتعال اســم 
ــا  ــب ، رابًع ــى القري ــدال ع ــارة ال اإلش

ــا  ــه ، خامًس ــدل تعريف ــم ب ــر االس تنك
ــروره ،  ــن( وجم ــر )م ــرف اجل ــة ح دالل
ــروج  ــابًعا خ ــا( ، س ــادة )م ــا زي سادًس
االســتفهام إىل معــان جمازيــة ،ثامنًــا 
ــة  ــان جمازي ــر إىل مع ــل األم ــروج فع خ
اإلبانــة  عــوض  اإلهبــام  تاســًعا   ،

واإليضــاح.
املقدمة 

وأفضــل   ، العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
الصــاة وأتــم الســام عــى ســيد األنام 
ــن  ــيد األول ــام س ــك الع ــب املل وحبي
واآلخريــن املبعــوث رمحــة للعاملــن أيب 
ــر  ــه الغ ــى آل ــد )ص( وع ــراء حمم الزه

امليامــن)ع( .
أّمــا بعــد ، فقــد تضمــن القــرآن الكريــم 
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أســاليب لغويــة خمتلفــة اشــتملت عــى 
معــاٍن متباينــة ، ومــن تلــك األســاليب 
مــا جــاء دااًل عــى التحقــر اعتــاًدا عــى 
قرينــة الســياق . وقــد اســتطاع األلويس 
بعقليتــه الفــذة وذكائــه احلــاد واطاعــه 
الواســع عــى املوروثــات التفســرية 
واللغويــة أن يكشــف النقــاب عنهــا 
ــان  ــن مع ــا م ــب عليه ــا يرتت ــا م مبينًّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــودة . وع ــة مقص قرآني
ورود مــادة التحقــر مبثوثــة يف ثنايــا 
تفســر روح املعــاين إاّل أهّنــا جــاءت 
 ، املرامــي  جليــة  املامــح  واضحــة 
ــر  ــث بـــ  )التحق ــمُت البح ــذا وس وهل
يف التعبــر القــرآين دراســة دالليــة يف 

ــاين( . ــر روح املع تفس
ــتخرجة  ــة املس ــادة اللغوي ــتلزمت امل اس
ــى  ــث ع ــم البح ــره أن أقس ــن تفس م
ــاء  ــة ، ج ــاور رئيس ــعة حم ــد وتس متهي
التحقــر  بتعريــف  ــا  خمتصًّ التمهيــد 
لغــًة واصطاًحــا ، عــى حــن قســمُت 
املحــاور التســع عــى مــا يــأيت :أواًل 
ــن(   ــدل )م ــة ب ــا( املوصول ــتعال )م اس
، ثانًيــا إيــراد االســم الظاهــر بــدل 
ــا اســتعال اســم اإلشــارة  املضمــر  ثالًث
الــدال عــى القريــب ، رابًعــا تنكــر 
ــة  ــا دالل ــه ، خامًس ــدل تعريف ــم ب االس

حــرف اجلــر )مــن( وجمــروره ، سادًســا 
زيــادة )مــا( ، ســابًعا خروج االســتفهام 
ــل  ــروج فع ــا خ ــة ،ثامنً ــان جمازي إىل مع
األمــر إىل معــان جمازيــة ، تاســًعا اإلهبــام 

ــاح. ــة واإليض ــوض اإلبان ع
ــذا  ــعيت يف ه ــد س ــول ، لق ــا أق    ختاًم
اجلهــد اليســر أن أخــدم كتــاب اهلل 
ــُت شــيًئا مــن ذلــك  ــز، فــإن أصب العزي
فبتســديد اهلل تعــاىل وتوفيقــه ، وإن زلت 
قدمــي عــن جــادة الصــواب فأســأل اهلل 
ــر  ــرة ، وآخ ــو واملغف ــأنه العف ــل ش ج

ــن . ــد هلل رّب العامل ــا أن احلم دعوان

التمهيد / تعريف التحقري لغًة 
واصطاًحا

1. التحقري لغة :
   يقول اخلليــل يف العن إّن )احلَْقر يف كّل 
ــُة(()1(. ويذكــر ابــن فــارس  املعــاين الِذلَّ
يف مقاييســه أّن ))احلــاء والقــاف والــراء 
الــيء.  اســتصغاُر  واحــد،  أصــٌل 
يقــال يشٌء حقــر، أي صغــر. وأنــا 
أحتقــرُه: أي أســتصغره(( )2( ، وكــرر 
ابــن منظــور مــا قالــه اخلليــل وأضــاف 
ــه  ــَرْت إِلي ــر... وحَتاَق ــُر الصغ ))واحلَِق
ــُر التصغــُر  نفســه َتصاَغــَرْت ، والتَّْحِق

ــر(( )3( .  ــراُت الصغائ وامُلَحقَّ
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  مــن خــال النصــوص املتقدمــة نلحظ 
أّن  عليــه  غبــار  ال  واضــح  بشــكل 
الداللــة املركزيــة ملــادة )حقــر( تتمحور 

ــة . ــة واإلهان ــر والذل ــول الصغ ح
2. التحقري اصطاًحا :

مل أجــد فيــا اطلعــت عليــه مــن مصــادر 
ا جامًعــا مانًعــا  علــوم العربيــة حــدًّ
للتحقــر ، بــل إيّن مل أعثــر عــى موضوع 
مســتقل للتحقــر يف تلــك املصنفــات ، 
وإنــا جــاء مبثوًثــا يف بعــض صفحــات 
مصنفاهتــم ، ومنهــا تفســر روح املعــاين 
ــر  ــارة إىل أّن التحق ــدر اإلش ــا جت . وهن
الــذي نحــن بصــدده ليــس مرادًفــا 
ملصطلــح التصغــر الــوارد ذكــره يف 
القديمــة  والــرصف  النحــو  كتــب 
احلديثــة , فالتحقــر باعتبــاره مصطلًحــا 
ــيبويه  ــاب س ــره يف كت ــا ورد ذك رصفًي
ــاب  ــذا ب ــا ))ه ــدة  ومنه ــرات عدي م
ــات  ــن بن ــه م ــت زيادت ــا ثبت ــر م حتق
الثاثــة يف التحقــر(( )4( ، ومنهــا أيضــا 
ــن(( )5(.  ــات احلرف ــر بن ــاب حتق ))ب

ــدت  ــب وج ــث والتنقي ــد البح     وبع
ــامية  ــات اإلس ــوعة املصطلح أّن موس
ــرتب  ــا يق ــر تعريًف ــت التحق ــد عّرف ق
ــود  ــر املقص ــن التحق ــر م ــد كب إىل ح
فيهــا  جــاء  إذ   ، الدراســة  هــذه  يف 

ُه  ــْرُ ــْخِص َوَتْصِغ التحقــر  ))إِْذالُل الشَّ
ــف  ــذا التعري ــِه(( )6(،وه ــتَِهاَنُة بِ َواالْس
يطابــق مــا جــاء يف املــوروث اللغــوي. 
ــة  ــادة اللغوي ــاء يف امل ــا ج ــا ممّ وانطاًق
موســوعة  تعريــف  عــى   واتــكاًء   ،
أســتطيع  اإلســامية  املصطلحــات 
القــول إّن التحقــر أثــر داليل ينتــج 
عــن اســتعال جمموعــة مــن األســاليب 
ــب  ــر املخاط ــه تصغ ــراد ب ــة ُي اللغوي
وتقليــل قيمتــه وإهانتــه  بــرصف النظــر 
ــًا أو  ــة ، عاق ــرًدا أو مجاع ــه ف ــن كون ع
غــر عاقــل ، وهــو ال يعنــي بالــرورة 
ــر قــد أخطــأ فيــا صــدر عنــه  أن املحتِق

ــر.                    ــة للمحتَق ــر وإهان ــن تصغ م
ــدل  ــة ب ــا( املوصول ــتعامل )م أواًل /اس

ــن( :  )م
ــاىل  ــه تع ــرآين يف قول ــر الق ــدل التعب ع
ــا اَل  ــْن ُدوِن اهللَِّ َم ــُدوَن ِم ــْل َأَتْعُب : ﴿ُق
ــَو  ــا َواهللَُّ ُه ا َواَل َنْفًع ــْم َضًّ ــُك َلُك َيْمِل
ــن  ــدة:76[، م ــُم﴾ ]املائ ــِميُع اْلَعِلي السَّ
اســتعال االســم املوصــول » َمــن « 
ــا إىل اســتعال  الــدال عــى العاقــل غالًب
» َمــا « املوصولــة التــي تــدل عــى غــر 
ــك  ــن ، وذل ــب األحاي ــل يف غال العاق
لنكتــة باغيــة يقصدهــا ولداللــة دقيقــة 
ــر يف  ــا ُذِك ــب م ــي بحس ــا ، وه يتوخاه
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تفســر روح املعــاين إلرادة التحقــر ، 
فقــد ذكــر األلــويس مــن بــن مــا ذكــر 
ــدل »  ــة ب ــا « املوصول ــتعال » َم أّن اس
ــا اَل َيْمِلــُك﴾  َمــن « يف قولــه تعــاىل ﴿َم
ــل : إن  ــال :))وقي ــر، ق ــه التحق ــراد ب ُي
ــد مــن دون  ــا « كّل مــا ُعبِ املــراد بـــ » َم
ــب  ــا ، فغلَّ ــام وغره ــاىل كاألصن اهلل تع
مــا ال يعقــل عــى مــن يعقــل حتقــرًا (( 
)7( ، أي إّن اهلل تعــاىل - يف هــذا املحــل-  

ســاوى بــن خملوقاتــه ســواء العاقلــة أم 
غــر العاقلــة ؛ ألّن حكمهــا واحــد مــن 
ــأنه ،  ــّل ش ــَق اهلل ج ــا َخْل ــث كوهن حي
ــدة كّل  ــا بعي ــات مجيعه ــذه املخلوق وه
ــا  ــة وكنهه ــة األلوهي ــن حقيق ــد ع البع
، فــكّل خملــوق -عاقــًا كان أو غــر 
ــاىل  ــاه اهلل تع ــًدا جت ــٌل ج ــل- ضئي عاق
ــأنه  ــا ش ــا ع ــادة مه ــتحق العب وال يس

ــه .  ــت مكانت وُعظم
ــر  ــإرادة التحق ــويس ب ــد رّصح األل وق
ــره  ــد تفس ــك عن ــاٍن ، وذل ــٍن ث يف موط
ــا  ــَكااًل ملَِ ــا َن ــاىل : ﴿َفَجَعْلنَاَه ــه تع قول
َوَمْوِعَظــًة  َخْلَفَهــا  َوَمــا  َيَدهْيَــا  َبــْنَ 
لِْلُمتَِّقَن﴾]البقــرة : 66[ ، قــال األلويس 
: )) و» َمــا « أقيمــت مقــام » َمــن « إّمــا 
حتقــرًا هلــم يف مقــام العظمــة والكريــاء 
أو العتبــار الوصــف ، فــإن » َمــا « 

إذا  العقــاء تعظيــًا  يعــر هبــا عــن 
أريــد الوصــف(( )8( ،أي إّن جمــيء » 
ــل  ــذا التفاع ــن « يف ه ــوض » َم ــا « ع َم
ــل ؛ ألن  ــاد التحقــر والتقلي اللغــوي أف
ــر  ــب غ ــن غّل ــذا املوط ــاىل يف ه اهلل تع
ــا  ــتعال » َم ــل باس ــى العاق ــل ع العاق
« عــوض » َمــن «، ويف ذلــك حتقــر 
ــه أصبــح بحكــم غــر  ملــن يعقــل ؛ ألّن
ــدم  ــي ع ــذا ال يعن ــن ه ــل ، ولك العاق
حصــول العكــس ، أي جمــيء » َمــا 
ــر إلرادة  ــياق آخ ــن « يف س ــدل » َم « ب

التعظيــم والتبجيــل. 
ومل أجــد أحــًدا مــن املفريــن فيــا 
اطلعــت عليــه مــن كتــب التفســر غــر 
األلــويس رّصح بذكــر داللــة التحقــر ، 
ــا  ــن عــادل حــاول أن جيمــع م فهــذا اب
ــال  ــن آراء ، فق ــألة م ــذه املس ــل يف ه قي
ــه  ــا ل ــِل هن ــى العاق ــا « ع ــوع » َم وق
ــه ُأيِت ب »  ــا أن ــدة : )) أحده ــوه ع وج
ــٌة  ــا مبهم ــُل؛ ألهن ــا العاق ــرادًا هب ــا« م َم
ُأريــد بــه  تقــُع عــى كّل يشء ... أو 
النــوُع ؛ كقولــه : ﴿َفاْنِكُحــوا َمــا َطــاَب 
ــاء : 3[ ، أي  ــاِء﴾ ]النس ــَن النَِّس ــْم ِم َلُك
ــُل  ــه العاق ــَد ب ــَب ، أو ُأري يِّ ــوع الطَّ : الن
مــع غــره ؛ ألنَّ أكثــر مــا ُعبـِـد مــن دون 
اهللَِّ غــُر عاقــٍل كاألصنــاِم واألوثــاِن 
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ــى  ــبُهُه ع ــَجِر ، أو ش ــِب والشَّ والكواك
ال  حالــه  أوِل  يف  ألنــه  أحوالــه؛  أوِل 
ــًا  ــذ إهل ــف ُيتََّخ ــٍل ، فكي ــُف بعق ُيوص
معبــودًا؟(()9( ، فلــم يذكــر ابــن عــادل 

ــه . ــرش إلي ــر ومل ي التحق
ويــرى ســيد قطــب  أن التعبــر بـــ » ما « 
بــدل » مــن « يف هــذا املوضــع مقصــود 
ــد  ــي ُتعَب ــدرج »املخلوقــات « الت ؛ )) لي
كلهــا - بــا فيهــا مــن العقــاء - يف 
ســلك واحــد ؛ ألنــه يشــر إىل ماهيتهــا 
املخلوقــة احلادثــة البعيــدة عــن حقيقــة 
األلوهيــة ... ويلقــي هــذا التعبــر ظلــه 
كذلــك يف هــذا املقــام فيُبعــد أن يكــون 
ــادة؛  أحــٌد مــن خلــق اهلل مســتحقًا للعب
ــًا((  ــم ضًا وال نفع ــك هل ــو ال يمل وه
)01(، فــكّل خملوقــات اهلل غــر قــادرة 

ــي ال  ــك فه ــع ، ولذل ــر والنف ــى ال ع
ــد . ــا ُيعب ــون ربًّ ــتحق أن تك تس

فيــه  األلــويس  ذكــره  مــا  أّن  وأرى 
رجاحــة ؛ ألنــه ملــا انحطــت قيمــة 
يف  تســاوى  تأثــره  وانعــدم  العاقــل 
، ولذلــك  العاقــل  ذلــك مــع غــر 
جــاء اخلطــاب القــرآين بـــ » َمــا « مغّلًبــا 
ــاء  ــة العق ــى كف ــاء ع ــر العق ــة غ كف
ــر  ــى ال ــاء ع ــدرة العق ــًرا لق ؛ حتق
ــاه  ــتطاعتهم جت ــًا الس ــع ، وتقلي والنف

ــة . ــه املطلق ــاىل وقدرت ــتطاعة اهلل تع اس
ثانًيــا/ إيــراد االســم الظاهــر بــدل 

ملضمــر ا
تفســر  عنــد  املعــاين  روح  يف  جــاء 
ــا  ــى إَِذا َأَتَي ــا َحتَّ ــه تعــاىل : ﴿َفاْنَطَلَق قول
ــْوا َأْن  ــا َفَأَب ــَتْطَعَا َأْهَلَه ــٍة اْس ــَل َقْرَي َأْه
ــُد  ــَداًرا ُيِري ــا ِج ــَدا فِيَه ــا َفَوَج ُيَضيُِّفومُهَ
َلــْو ِشــْئَت  َقــاَل  َفَأَقاَمــُه  َينَْقــضَّ  َأْن 
ــْذَت َعَلْيــِه َأْجًرا﴾ ]الكهــف 77 [،  َ اَلختَّ
مــا نصــه : )) تكــرار األهــل والعــدول 
﴿اْســَتْطَعَا  إىل  »اســتطعاهم«  عــن 
ــكات  ــد ن ــو أح ــر وه ــا﴾ للتحق َأْهَلَه
إقامــة الظاهــر مقــام الضمــر(( )11(، 
ــم  ــة االس ــن إقام ــودة م ــة املنش فالغاي
الظاهــر »أهلهــا« مقــام الضمــر -مثلــا 
ــي إلرادة  ــويس- ه ــص األل ــاء يف ن ج

التحقــر . 
ــر أّن  ــر الكب ــرازي يف التفس ــرى ال وي
تكــرار االســم الظاهــر »أهــل« عوًضــا 
ــون  ــد يك ــًرا ق ــه مضم ــيء ب ــن املج م
أّن  الشــوكاين  ويعتقــد   ،)21( للتأكيــد 
ــدل إضــاره ، حيتمــل  إظهــار »أهــل« ب
ــد  ــادة التأكي ــي : )) لزي ــور ه ــة أم ثاث
أو لكراهــة اجتــاع الضمريــن يف هــذه 
الكلمــة ملــا فيــه مــن الكلفــة ، أو لزيــادة 
ــم  ــة بإظهاره ــل القري ــى أه ــنيع ع التش
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ــا(( )31( . ــوا أن يضيفومه فأب
أن  العــريب  الــكام  يف  األصــل  إّن 
ــال  ــر ، فيق ــد املظه ــر بع ــى باملضم يؤت
عــى ســبيل املثــال )قابلــُت حممــًدا 
وســلمُت عليــه( ، وليــس شــائًعا يف 
)قابلــُت   : يقولــوا  أن  العــرب  كام 
حممــًدا وســلمُت عــى حممــٍد( ، بتكــرار 
االســم الظاهــر )حممــد( مرتــن ، قــال 
الزركــي عنــد حديثــه يف )اخلــروج 
 ، وأســبابه(  األصــل  خــاف  عــى 
))واعلــم أن األصــل يف األســاء أن 
ــه  ــدث عن ــل امُلح ــرة وأص ــون ظاه تك
ــا  ــر ثانًي ــه إذا ُذِك ــل أن ــك ، واألص كذل
عنــه  لاســتغناء  مضمــًرا  ُيذَكــر  أن 
بالظاهــر الســابق(()41( ، فعــدم التكــرار 
ســببه االســتغناء باالســم الظاهــر األول 
، ويمكــن أن يضــاف إليــه أيًضــا لدفــع 
مــا ينتــج عــن التكــرار مــن ســآمة 

ومالــة يف أغلــب األحيــان . 
ــول  ــد يق ــّدم ، ق ــا تق ــى م ــا ع وتأسيس
ــَل  ــا َأْه ــى إَِذا َأَتَي ــل ﴿َحتَّ ــاذا قي ــل مل قائ
َقْرَيــٍة اْســَتْطَعَا َأْهَلَهــا ﴾، وكــرر االســم 
الظاهــر »أهلهــا« ، يف حــن كان مــن 
املمكــن أن يقــال : )حتــى إذا أتيــا أهــل 
ــة  ــن دون حاج ــتطعاهم( ، م ــة اس قري
ــا« ،  ــر »أهله ــم الظاه ــرار االس إىل تك

ــا  ــة غرًض ــامل- أّن ثم ــدو -واهلل الع ويب
ــل  ــذا األص ــى ه ــروج ع ــتدعى اخل اس
ــه ، وهــذا الغــرض مثلــا  والعــدول عن
ــر  ــو التحق ــويس ه ــص األل ــاء يف ن ج
ــه أن  ــا حق ــر مل ــم الظاه ــرار االس ، فتك
ــة  يكــون مضمــًرا ؛ لتحقــر أهــل القري
ــن  ــاع ع ــن امتن ــم م ــدر عنه ــا ص وم

ــام .  ــم اإلطع ــب منه ــن طل ــام م إطع
   وقــد وردت خمالفــة األصــل إلرادة 
ــه  ــا قول ــر ، منه ــات أخ ــر يف آي التحق
َآَمنُــوا اَل  ِذيــَن  الَّ َــا  َأهيُّ تعــاىل : ﴿َيــا 
َوَمــْن  ــْيَطاِن  الشَّ ُخُطــَواِت  َتتَّبُِعــوا 
ــُر  ــُه َيْأُم ــْيَطاِن َفإِنَّ ــَواِت الشَّ ــْع ُخُط َيتَّبِ
بِاْلَفْحَشــاِء َوامْلُنَْكِر﴾]البقــرة : 168[، 
ــار ، أي  ــد اإلظه ــار بع ــل اإلض فاألص
أن يقال)ومــن يتبــع خطواتــه( لكــن 
ــة  ــة ، إلهان ــيطان ثاني ــم الش ــرار اس تك
الشــيطان وحتقــر شــأنه . قــال الزركي 
وللخــروج عــى خاف اآلصل أســباب 
ــر)51(،  ــة والتحق ــد اإلهان ــا قص ، منه
ِذيــَن  ــا الَّ َ وذلــك يف قولــه تعــاىل ﴿َيــا َأهيُّ
ــْيَطاِن  َآَمنُــوا اَل َتتَّبُِعــوا ُخُطــَواِت الشَّ
ــُه  ــْيَطاِن َفإِنَّ ــَواِت الشَّ ــْع ُخُط ــْن َيتَّبِ َوَم
ــه  ــِر﴾ ، ويف قول ــاِء َوامْلُنَْك ــُر بِاْلَفْحَش َيْأُم
ــْيَطاِن َأاَل  ــْزُب الشَّ ــَك ِح ــاىل ﴿ُأوَلِئ تع
وَن﴾  ــارِسُ ــُم اخْلَ ــْيَطاِن ُه ــْزَب الشَّ إِنَّ ِح
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جــل  قولــه  ويف   ،  ]19: ]املجادلــة 
ــْم إِنَّ  ــَزُغ َبْينَُه ــْيَطاَن َينْ ــأّنه ﴿إِنَّ الشَّ ش
ــا﴾  ا ُمبِينً ــُدوًّ ــاِن َع ْنَس ــْيَطاَن َكاَن لإِْلِ الشَّ
ــَك  ــه ﴿َوَكَذلِ ]اإلرساء : 53 [، ويف قول
ــَن لِِفْرَعــْوَن ُســوُء َعَمِلــِه َوُصــدَّ  ُزيِّ
ــْوَن إاِلَّ يِف  ــُد فِْرَع ــا َكْي ــبِيِل َوَم ــِن السَّ َع

َتَبــاٍب﴾ ]غافــر : 37[.
فاخلــروج عــن األصــل بتكــرار االســم 
ــات  كان  ــذه اآلي ــن يف ه ــر مرت الظاه

ــة .  ــر واإلهان ــه التحق ــد من القص
ــدال  ــارة ال ــم اإلش ــتعامل اس ــا / اس ثالث

عــىل القريــب
  التفــت األلــويس يف مواطــن عــدة مــن 
ــا  ــارة عموًم ــاء اإلش ــره إىل أّن أس تفس
وهلــذا  للتحقــر،  أحياًنــا  تســتعمل 
نجــده حينــا فــّر قولــه تعــاىل : ﴿
ْنَيــا  َمَثــُل َمــا ُينِْفُقــوَن يِف َهــِذِه احْلََيــاِة الدُّ
ــْت َحــْرَث  ــا رِصٌّ َأَصاَب ــِل ِريــٍح فِيَه َكَمَث
َفَأْهَلَكْتــُه﴾  َأْنُفَســُهْم  َظَلُمــوا  َقــْوٍم 
يقــول:))و»   ،]117: عمــران  ]آل 
ــذوف، أي  ــد حم ــة والعائ ــا« موصول َم
للتحقــر(()61(،  ينفقونه،واإلشــارة 
أي إّن اســم اإلشــارة » هــذه«  يــدل 
وتقليــل  الدنيــا  احليــاة  حتقــر  عــى 
ــن رشع  ــا . وح ــه فيه ــا ُينفقون ــة م قيم
ــا  ــاىل : ﴿َه ــه تع ــر قول ــويس بتفس األل

ــِه  ــْم بِ ــَا َلُك ــْم فِي ــُؤاَلِء َحاَجْجُت ــْم َه َأْنُت
ــْم  ــَس َلُك ــَا َلْي ــوَن فِي اجُّ ــَم حُتَ ــٌم َفِل ِعْل
بِــِه ِعْلــٌم﴾ ]آل عمــران :66[، قــال 
ــص(()71(،  ــارة للتحقر والتنقي ))واإلش
أي ـــاإلشارة بـ »هؤالء«  إىل املحاججن 

ــم . ــر هل ــيس وحتق ــه ختس في
وقــد ذكــر األلــويس يف حمــل آخــر 
قولــه  يف  )أوالء(  اإلشــارة  اســم  أن 
حُتِبُّوهَنُــْم  ُأواَلِء  َأْنُتــْم  ﴿َهــا   : تعــاىل 
حُيِبُّوَنُكــْم﴾ ]آل عمــران :119[،  َواَل 
يــراد بــه التحقــر ، ثــم قــال بعدهــا إّن 
التحقــر ُوّظــف يف هــذه اآليــة للتوبيــخ 
ببعــض  ازدرى  تعــاىل  اهلل  فــكأن   ،
ــن  ــة م ــذون بطان ــن يتخ ــن الذي املؤمن
ــور  ــك لظه ــم ؛ وذل ــن وحيبوهن املرشك

خطئهــم يف ذلــك الفعــل)81(.
اســم  إيــراد  أن  األلــويس  ويــرى 
ــة  ــب خاص ــى القري ــدال ع ــارة ال اإلش
بــدل الــدال عــى البعــد حيمــل يف بعض 
الســياقات القرآنيــة داللــة التحقــر، 
ومنــه مــا جــاء يف قولــه تعــاىل ﴿إِْذ َقــاَل 
ــي  تِ ــُل الَّ ــِذِه التََّاثِي ــا َه ــِه َم ــِه َوَقْوِم أِلَبِي
ــاء : 52[ ،  ــوَن﴾ ]األنبي ــا َعاِكُف ــْم هَلَ َأْنُت
قــال : ))أراد )عليــه الســام( مــا هــذه 
األصنــام ، إاّل أنــه عــر عنهــا بالتاثيــل 
ــورة  ــال الص ــإن التمث ــأهنا ف ــًرا لش حتق
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مــن  بمخلــوق  مشــبهة  املصنوعــة 
خملوقــات اهلل تعــاىل ... ويف اإلشــارة 
إليهــا بــا يشــار بــه للقريــب إشــارة إىل 
التحقــر أيًضــا(()91( ، فتحقــر األصنام 
جــاء ، أواًل مــن التعبــر عنهــا بالتاثيــل 
الــدال عــى متثيلهــا بمخلوقــات اهلل 
تعــاىل وأهّنــا جمــرد صــورة ال روح فيهــا 
، قــال البيضــاوي مفــًرا اآليــة : )) 
ــا  ــى إجاهل ــخ ع ــأهنا وتوبي ــر لش حتق
ــا ال  ــورة ال روح فيه ــال ص ــإن التمث ف
يــر وال ينفــع (()02( . وجــاء التحقــر 
ــذه «   ــا بـــ» ه ــارة إليه ــن اإلش ــا م ثانًي
ــه إىل القريــب ،  املســتعملة فيــا يشــار ب
ولــو كان األمــر عظيــًا كــا هــو احلــال 
بالنســبة لكتــاب اهلل الســُتعِمل معــه مــا 
ــًرا  ــاىل مش ــال تع ــد ، ق ــى البع ــدل ع ي
ــاُب اَل  ــَك اْلِكَت ــه ﴿َذلِ ــة كتاب إىل عظم
ــرة  ــَن﴾ ]البق ــًدى لِْلُمتَِّق ــِه ُه ــَب فِي َرْي
ــه  ــك( ))في ــارة )ذل ــاسم اإلش :2[، فـ
ــد  ــرب العه ــع ق ــد م ــى البع ــن معن م
بعلــو شــانه  إليــه لإليــذان  باملشــار 
وكونــه يف الغايــة القاصيــة مــن الفضــل 

والــرشف(()12(.
    وجيــدر بنــا التنبيــه عــى أّن اســم 
يف  يســتعمل  ال  ذلــك«   « اإلشــارة 
ــض  ــيء يف بع ــل جي ــا ، ب ــم دوًم التعظي

الســياقات لقصــد التحقــر أيًضــا ، قــال 
األلــويس إّن ))اســم اإلشــارة كــا يفيــد 
ــه  ــا يف قول ــر ك ــد التحق ــم يفي التعظي
ــَم﴾  ــُدعُّ اْلَيتِي ــِذي َي ــَك الَّ ــاىل ﴿َفَذلِ تع
]املاعــون:2[(()22( ، وهــذا يعنــي أن 
املتوخــاة  الداللــة  معرفــة  يف  املــدار 
ــة كلمــة ومنهــا اســم اإلشــارة هــو  ألي
ــه املحــدد الرئيــس الــذي  الســياق ؛ ألّن
والقطعيــة  الدقيــة  الداللــة  يف  يبــت 
 . األحيــان  أغلــب  يف  كلمــة  لــكل 
ــة  ــر آي ــد تفس ــويس عن ــاف األل وأض
اســم  ))وضــع  أن  املاعــون  ســورة 
اإلشــارة موضــع الضمــر لداللــة عــى 
ــك«  ــع »ذل ــر(( )32( ، أي إّن وض التحق
ــدع  ــن ي ــر م ــد حتق ــو« ؛ لقص ــدل »ه ب

ــم .  اليتي
ــان  ــك أن اإلتي ــويس كذل ــد األل ويعتق
ــح  ــم الرصي ــارة دون االس ــم اإلش باس
وهــذا  أحياًنــا   التحقــر  بــه  يــراد 
مــا ذكــره حينــا فــّر قولــه تعــاىل 
َقــْوٌم  َهــُؤاَلِء  إِنَّ  َربِّ  َيــا  ﴿َوِقيِلــِه   :
،قــال   ]88: ُيْؤِمنُوَن﴾]الزخــرف  اَل 
بـــ »هــؤالء«  إليهــم  :))ويف اإلشــارة 
ونحــوه حتقــر  »قومــي«  قولــه  دون 
ــم(()42(  ــوء حاهل ــم لس ــر منه ــم وت هل
،إذ كان بإمــكان الرســول أن ينســب 
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ــي  ــول : )إّن قوم ــه ويق ــه إىل نفس قوم
ال يؤمنــون(  لكنّــه ملــا ملــس منهــم 
ــه الســاوية عــدل  ــان بدعوت عــدم اإلي
ــؤالء«  ــارة »ه ــم اإلش ــتعال اس إىل اس
حتقــًرا لفعلهــم وتصغــًرا هلــم وللتــرؤ 

منهــم .
رابًعا/ تنكري االسم بدل تعريفه :

كثــرة  مواطــن  يف  األلــويس  رّصح 
امُلتــأيّت  التحقــر  عــن  تفســره  مــن 
ــا  ــك م ــن ذل ــاء ، وم ــن األس ــن تنوي م
ــَد اهللَِّ اَل  ــاىل : ﴿ َوْع ــه تع ــره يف قول ذك
ــاِس  ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــَدُه َوَلِك ــُف اهللَُّ َوْع ِل خُيْ
اَل َيْعَلُمــوَن َيْعَلُمــوَن َظاِهــًرا ِمــَن احْلََيــاِة 
ْنَيــا َوُهــْم َعــِن اآْلَِخــَرِة ُهــْم َغافُِلــوَن  الدُّ
﴾ ]الــروم : 6-7[،  قــال:)) وأياّمــا 
ــه  ــن وتنوين ــل الباط ــر مقاب كان فالظاه
للتحقــر والتخســيس ، أي يعلمــون 
ظاهــًرا حقــًرا خسيًســا(( )52( ، ذكــر 
األلــويس أن تنويــن لفــظ )ظاهــًرا( يراد 
بــه التحقــر والتخســيس ، أي إّن الناس 
ال يعلمــون إاّل شــيًئا حقــًرا ويســًرا من 
هــذه احليــاة الدنيــا، وهــو مــا يتمتعــون 
ــائر  ــا وس ــا وماذه ــن زخارفه ــه)) م ب
ــة  ــهواهتم املائم ــة لش ــا املوافق أحواهل
ــا  ــم فيه ــتدعية الهناكه ــم املس ألهوائه
ويمكــن   ،)62( عليهــا((  وعكوفهــم 

أن يقــال كذلــك إّن علمهــم يتعلــق 
ــى  ــرون ومت ــبون ويتج ــف ))يكتس بكي
وحيصــدون  ويزرعــون  يغرســون 

ــون(( )72(. وكيــف يبنــون ويعيش
مــن  يــأِت  مل  التحقــَر  أن  وأحســُب 
تنكــر لفــظ »ظاهــًرا« فقــط ، بــل جــاء 
ــة  ــن مجل ــع ب ــدال الواق ــن اإلب ــا م أيًض
ــوَن  ــة : ﴿َيْعَلُم ــوَن﴾ ومجل : ﴿اَل َيْعَلُم
ْنَيــا﴾ ، إذ يلحــظ  َظاِهــًرا ِمــَن احْلََيــاِة الدُّ
ــن  ــداًل م ــت ب ــرة وقع ــة األخ أّن اجلمل
مجلــة ﴿اَل َيْعَلُمــوَن﴾ يف اآليــة التــي 
وهلــة  ألول  ينظــر  ومــن   ، تســبقها 
ــكال  ــع يف إش ــد يق ــدال ق ــذا اإلب إىل ه
تعــاىل  اهلل  أخــر  كيــف  إذ   ، ولبــس 
ــال  ــون ، وق ــم ال يعلم ــم أواًل بأهن عنه
ــن  ــًرا م ــون ظاه ــارشة يعلم ــا مب بعده
احليــاة الدنيــا ، ومعلــوم أّن عــدم العلــم 
-وهــو اجلهــل- نقيــض العلــم ،فكيــف 
إبــدال العلــم مــن اجلهــل ؟  صــح 
وجــواب ذلــك ، إّن علمهــم بظاهــٍر 
مــن أمــور احليــاة الدنيــا ال يعــد علــًا إذا 
مــا قــورن بالعلــم املرتبــط بــاهلل تعــاىل ، 
فهــو علــم حقــٌر ال ُيقــام لــه وزن ، فهو 
ــال  ــا ، ق ــرق بينه ــيان ال ف ــل س واجله
الزخمــرشي : ))وقولــه: ﴿َيْعَلُمــوَن﴾  
بــدل مــن قولــه :﴿اَل َيْعَلُمــوَن﴾  ، ويف 
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ــه  ــه أبدل ــة أّن ــن النكت ــدال م ــذا اإلب ه
منــه وجعلــه بحيــث يقــوم مقامه ويســّد 
مســّده ليعلمــك أنــه ال فــرق بــن عــدم 
العلــم الــذي هــو اجلهــل وبــن وجــود 
ــا(( )82(.  ــاوز الدني ــذي ال يتج ــم ال العل
ــن  ــر م ــة التحق ــت دالل ــك حتقق وبذل
ــيء »  ــا : جم ــا ، مه ــن مًع ــاع أمري اجت

ــدال  ــرة ، واإلب ــًرا«  نك ظاه
﴿َيْعَلُمــوَن﴾   مجلــة  بــن  الواقــع 

. َيْعَلُمــوَن﴾  ومجلــة:﴿اَل 
ــي  ــر الت ــر األخ ــن التحق ــن مواط    وم
عنــد  قالــه  مــا   ، األلــويس  ذكرهــا 
ــَن  ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــه تعــاىل : ﴿َي تفســر قول
ــِد  ْي ٍء ِمــَن الصَّ ــَيْ ُكــُم اهللَُّ بِ ــوا َلَيْبُلَونَّ َآَمنُ
َتنَاُلــُه َأْيِديُكــْم َوِرَماُحُكــْم لَِيْعَلــَم اهللَُّ 
ــَد  ــَدى َبْع ــِب َفَمــِن اْعَت ــُه بِاْلَغْي اُف ــْن خَيَ َم
ــدة :  ــٌم ﴾ ]املائ ــَذاٌب َألِي ــُه َع ــَك َفَل َذلِ
ــال  94[، قال:))وتنكــر » يشء«  كــا ق
غــر واحــد للتحقــر املــؤذن بــأن ذلــك 
ــزل  ــي ت ــة الت ــن اهلائل ــن الفت ــس م لي
فيهــا أقــدام الراســخن كاالبتــاء بقتــل 
األنفــس وإتــاف األمــوال ، وإّنــا هــو 
مــن قبيــل مــا ابتــي بــه أهــل أيلــة مــن 
صيــد البحــر ، وفائدتــه التنبيــه عــى أن 
مــن مل يثبــت يف مثــل هــذا ، كيــف يثبت 
عنــد شــدائد املحــن فـــ » َمــن« بيانية أي 

ــد(( )92(. ــو الصي ــر ه ــيء حق ب
إّن إيــراد » يشء«  نكــرة يف هــذا الســياق 
ــا  ــي ك ــذا يعن ــاء ، وه ــر الب ــاد حتق أف
يقــول األلــويس إّن ابتــاء الصيــد - 
ــن-  ــن آم ــه م ــاىل ب ــى اهللُ تع ــذي ابت ال
ــًا  ــاًء عظي ــس ب ــّنٌ ولي ــاء ه ــو ب ه
ــب  ــي يصع ــاءات الت ــن الب ــره م كغ
ــن مل  ــا ، وم ــات فيه ــان الثب ــى اإلنس ع
يســتطع أن يثبــت ويتجــاوز هــذا البــاء 
اهلــّن ، فكيــف بــه عنــد حــدوث بــاء 
أعظــم وأشــد وأخطــر . ومل يكتــف 
ــر  ــة تنك ــن دالل ــره م ــا ذك ــويس ب األل
)يشء( عــى التحقــر ، بــل رّصح أيًضــا 
البيانيــة تفيــد التحقــر  بــأّن )مــن( 
ــا  ــا أهي ــول : ي ــا يق ــراد ك ــك ، وامل كذل
بــيء  اهلل  ليبلونكــم  آمنــوا  الذيــن 

ــد . ــو الصي ــر ه حق
ــول يف  ــا تق ــم ، م ــول أحده ــا يق   ولرب
ــرف  ــا ح ــرة ويتبعه ــيء )يشء( منك جم
ــأنه : ﴿ ــل ش ــه ج ــن( يف قول ــر )م اجل
ٍء ِمــَن اخْلـَـْوِف َواجْلـُـوِع  ُكــْم بـِـَيْ َوَلنَْبُلَونَّ
َواأْلَْنُفــِس  اأْلَْمــَواِل  ِمــَن  َوَنْقــٍص 
ابِِريــَن﴾ ]البقــرة  ِ الصَّ َوالثََّمــَراِت َوَبــرشِّ
:155[ أليســت هــذه الصيغــة دالــة 
ــا ؟ ــس هّينً ــم ولي ــاء عظي ــى أّن الب ع
    وجــواب ذلــك ، إّن البــاء بــيء 
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مــن اخلــوف واجلــوع ونقــص مــن 
األمــوال واألنفــس والثمــرات يعــد 
بــاء كبــًرا مقارنــة ببــاء الصيــد ، 
ــه  لكــّن هــذا البــاء صغــٌر أيًضــا ؛ ألّن
وقــع  بــيء قليــل مــن اخلــوف ومل 
ــيء  ــع ب ــه ، ووق ــوف كل ــع يف اخل يق
ــوع  ــع يف اجل ــوع ومل يق ــن اجل ــل م قلي
ــن  ــى م ــا تبق ــبة مل ــذا بالنس ــه  وهك كل
بــاء ، وهــذا يعنــي أن جمــيء)يشء( 
ــن(  ــاعدة )م ــة بمس ــذه اآلي ــرة يف ه نك
أفــاد أّن البــاء وقــع يف بعــٍض صغــٍر ، 
ومل يقــع يف كلٍّ كبــٍر ، ولــو افرتضنــا أّن 
اهلل تعــاىل مل يقــل )بــيء مــن( ، وقــال : 
)ولنبلونكــم باخلــوف واجلــوع ونقــص 
األمــوال واألنفــس والثمــرات( ، لــكان 
حتــًا حجــُم البــاء أكــر وأعظــم ؛ 
ألّنــه حينهــا ســيقع يف كلٍّ ، ولــن يقع يف 
بعــٍض ، وهنــا جيــب أن التفــت إىل ))أن 
ــذه  ــن ه ــه م ــاء ب ــع االبت ــا يق ــع م مجي
البايــا بعــض مــن كّل ، بالنســبة إىل 
مقــدور اهلل تعــاىل وأّنــه تعــاىل قــادر عى 
ــك  ــن ذل ــه م ــم ب ــا يبتليه ــل م أن جيع
ــا  ــه مه ــول ، وأّن ــع وأه ــا يق ــم مم أعظ
اندفــع عنهــم مــا هــو أعظــم يف املقــدور 
ــف  ــو أخ ــا ه ــم إىل م ــه عنه ــا يدفع فإّن

ــة(( )03(. ــم ورمح ــا هب ــهل لطف وأس

ــد  ــاء الصي ــة ابت ــر يف آي ــن ينظ    إّن م
أّنــه باإلمــكان أن يقــول اهلل  يلحــظ 
تعــاىل : )ليبلونكــم بصيــد( مــن دون أن 
ــد(  ــن الصي ــيء م ــم ب ــول )ليبلونك يق
ــن(  ــيء م ــراد )ب ــي أن إي ــذا يعن ، وه
ــر  ــو لتحق ــوص ، ه ــى خمص ــاء ملعن ج
ــه  . ــر قيمت ــاء وتصغ ــذا الب ــم ه حج
ــن(  ــر )م ــرف اجل ــة ح ــا / دالل خامًس

ــروره  وجم
ــرى األلــويس أّن حــرف اجلــر »مــن«  ي
ــُذوا  َ ــاىل :﴿ َأِم اختَّ ــه تع ــروره يف قول وجم
وَن﴾  ُينْــرِشُ ُهــْم  اأْلَْرِض  ِمــَن  َآهِلَــًة 
]األنبيــاء : 21[، ُيــراد بــه التحقــر ، 
ــَن اأْلَْرِض  قــال : ))وقولــه تعــاىل : ﴿ِم
َــُذوا﴾ ، و»مــن«  ﴾ متعلــق بـــ :﴿اختَّ
ــة عــى معنــى أن اختاذهــم إياهــا  ابتدائي
ــارة  ــزاء األرض كاحلج ــن أج ــدأ م مبت
كوهنــا  وجيــوز   ، املعــادن  وأنــواع 
فاملــراد  كان  مــا  وأيــًا  تبعيضيــة... 
التحقــر ال التخصيــص(()13(، فبعــد 
عــن  النقــاب  األلــويس  كشــف  أن 
معنــى »مــن« وأهّنــا قــد تفيــد االبتــداء 
أو التبعيــض ، قــال بــرس قاطــع 
ــى ،  ــن معن ــه م ــا حتتمل ــن« مه إّن »م
ــَن اأْلَْرِض ﴾  ــاىل ﴿ِم ــه تع ــراد بقول فامل

هــو التحقــر وليــس التخصيــص .
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ومل يكــن األلــويس بدًعــا مــن املفريــن 
إليــه  ســبقه  بــل   ، الــرأي  هــذا  يف 
ــَن اأْلَْرِض ﴾  ــال:)) ﴿ِم ــاوي ، ق البيض
ــى  ــل ع ــة بالفع ــة أو متعلق ــة آلهل صف
معنــى االبتــداء وفائدهتــا التحقــر دون 
التخصيــص(()23(، ثــم حلــق بركــب 
وحممــد  الســعود  أبــو  البيضــاوي 

تفســرهيا)33(. يف  الشــوكاين 
إّن ســبب التحقــر الختــاذ آهلــة مــن 
ومــا  األرض  أن  إىل  يعــود  األرض 
ــق اهلل  ــن خل ــو م ــا ه ــا عليه ــا وم فيه
تعــاىل ، فكيــف جــوز هــؤالء الضالــون 
ــن أرٍض  ــرب م ــون ال ــهم أن يك ألنفس
ــرة  ــي حق ــبحانه ، وه ــو س ــا ه خلقه
ــه األعظــم ، وقــد  صغــرة أمــام ملكوت
دل حــرف اجلــر »مــن« وجمــروره » 
بمســاعدة  التحقــر  عــى   » األرض 
االســتفهام  عــى  القائــم  الســياق 
اإلنــكاري ، فـــ »أم« يف بدايــة اآليــة 
قبلهــا  عــا  ))لــإلضاب  الكريمــة 
ــا  ــكار مل ــه اإلن ــى وج ــتفهام ع واالس

 .  )43( بعدهــا(( 
جــاز  كيــف   ، يســأل  ســائل  ورّب 
والصغــر  باحلقــارة  األرض  وصــف 
، وقــد ســاقها اهلل تعــاىل آيــة كــرى 
تــدل عــى عظيــم خلقــه ، قــال تعــاىل: 

َواأْلَْرِض  ــَاَواِت  السَّ َخْلــِق  يِف  إِنَّ   ﴿
آَلََيــاٍت  َوالنََّهــاِر  ْيــِل  اللَّ َواْختِــَاِف 
عمــران:190  ]آل   ﴾ اأْلَْلَبــاِب  أِلُويِل 
عظيمــة  آيــة  األرض  إّن  وجوابــه  [؟ 
ــتحقاقه  ــى اس ــة ع ــات اهلل الدال ــن آي م
للعبــادة دون كلِّ مــا ســواه ، ولكــن 
جــاز وصفهــا باحلقــارة والصغــر وقــَت 
نــأى كثــٌر مــن البــرش عــن عبــادة 
الواحــد األحــد ، ويّمــَم جبهتــه لعبــادة 
آهلــة ُصنِعــت مــن بعــض مكونــات 
األرض كاخلشــب واحلجــارة واألصنام 
، فــإذا كانــت األرض بعظمتهــا حقــرة 
جتــاه اهلل تعــاىل ، فكيــف بــا صنــع مــن 

ــا . ــض مكوناهت بع
ــات  ــم آي ــاب اهلل الكري ــد ورد يف كت  وق
ــَاَواِت  ــُك السَّ كثــرة تؤكــد أن ﴿ هللَِِّ ُمْل
 : ]األنعــام   ﴾ فِيِهــنَّ  َوَمــا  َواأْلَْرِض 
120[، بــل جــاءت بعــض اآليــات 
ــدا  ــتفهام تأكي ــلوب االس ــة  بأس ُمصاغ
ــْل  ــاىل : ﴿ ُق ــال تع ــى ، ق ــك املعن لذل
ــَاَواِت َواأْلَْرِض ُقــْل  ملَِــْن َمــا يِف السَّ
ــك  ــكلَّ يشء مل ــام :12[، ف هللَِِّ﴾ ]األنع
ــو  ــه فه ــًكا ل ــا كان ُمل ــده ، وم هلل وح
صغــر قبالــه ، وال يســتحق عــى أي 
ــه  ــف بعبادت ــه ، فكي ــرن ب ــه أن يق وج

ــئه . ــه ومنش ــن دون مالك م
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سادًسا / زيادة )ما( : 
ــدة  ــكام زائ ــأيت يف ال ــا« ت ــرد »م ــد ت ق
، ومــن  والتقليــل  التحقــر  لغــرض 
ــيًئا  ــُت ش ــرب : )أكل ــول الع ــك  ق ذل
ــا( ،  ــيًئا م ــُت ش ــا : )رشب ــا( ، أو قولن م
ــد  ــياق تفي ــذا الس ــو ه ــا« يف نح فـــ »م
حتقــًرا وتقليــًا ، واملعنــى : أكلــُت 
ــًا ،  ــيًئا قلي ــُت ش ــًا ، ورشب ــيًئا قلي ش
ــاىل  ــه تع ــر قول ــويس يف تفس ــال األل ق
ِمــَن  َمْهــُزوٌم  ُهنَالِــَك  َمــا  : ﴿ُجنْــٌد 
هــم  ))أي  ]ص:11[،  اأْلَْحــَزاِب﴾ 
جنــد إلــخ ، فجنــد خــر مبتــدأ حمــذوف 
ــًا كــا هــو الظاهــر و»مــا«  مقــدر مقدم
مزيــدة ، قيــل للتقليــل والتحقــر نحــو : 
أكلــت شــيًئا مــا(()53( ، لكــّن األلــويس 
مل يكتــف هبــذا الــرأي وأورد رأًيــا آخــَر 
مفــاده أن جمــيء »مــا« الزائــدة قــد يفيــد 
ــاء يف  ــر ، إذ ج ــم والتكث ــا التعظي أيًض
ــر  ــم والتكث ــل للتعظي ــره : ))وقي تفس
، واعــرتض بأنــه ال يائمــه ﴿َمْهــُزوٌم﴾ 
بالعظمــة  الوصــف  بــأن  وُأجيــب 
ــتهزاء(()63(  ــبيل االس ــى س ــرة ع والكث
، وهنــا َيــِرد إشــكال عــى األلــويس هــو 
: كيــف تكــون »مــا« للتعظيــم والتكثــر 
وقــد ذكــرَت مســبًقا أهّنــا للتحقــر 
مثلــا  ذلــك  وجــواب  ؟  والتقليــل 

ــظ  ــب اللف ــا ))بحس ــويس إهّن ــر األل ذك
ــة  ــر ذل ــس األم ــرة ويف نف ــة وكث عظم

وقلــة(()73( .
ــا«  ــون »م ــدم تك ــا تق ــى م ــاًء ع    وبن
ــا مزيــًدا يــراد بــه التحقــر وليــس  حرًف
اســًا ، وهــذا مــا ذهــب إليــه البيضاوي 

ــا )83( . ــعود وغرمه ــو الس وأب
اســم  »مــا«  أن  الطــري  ويــرى 
موصــول ، جــاء يف تفســره : ))و»مــا«  
ــة(( ــَك﴾ صل ــا ُهنَالِ ــٌد َم ــه ﴿ُجنْ يف قول
)93( ، وأحســب أّن محلهــا عــى الصلــة 
ــى  ــا« بمعن ــر »م ــر ؛ ألن تفس ــه نظ في
الــذي ال يوائــم  ســياق اآليــة الكريمــة 
حــرف  أهنــا  الزخمــرشي  ويعتقــد   .
مزيــد يفيــد التعظيــم فحســب ، ورد 
يف الكشــاف ))»مــا« مزيــدة ، وفيهــا 

معنــى االســتعظام (()04( .
وذهــب الثعالبــي إىل أهّنــا حــرف مزيــد 
تفيــد التوكيــد والتخصيــص  ، قــال 
: )) »ومــا« يف قولــه : ﴿ُجنْــٌد َمــا﴾ 
ــدٌة ، وفيهــا ختصيــٌص(( زائــدٌة مؤكِّ
)14(، وشــايعه ابــن عطيــة األندلــي 

ــٌد  ــه : ﴿ُجنْ ــا«  يف قول ــه:))و »وم بقول
ــص  ــا ختصي ــدة وفيه ــدة مؤك ــا﴾ زائ َم

.  )24())
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ــن  ــا« وجه ــادل يف »م ــن ع ــاز اب   وأج
))أحدمهــا : أهنــا مزيــدة . والثــاين : أهنــا 
صفــة جلنــد عــى ســبيل التعظيــم للهــزء 

هبــم أو للتحقــر(()34( .
والراجــح فيــا أعتقــد جعــل »مــا« 
ــداًل  ــد « ب ــًة لـــ» جن ــرًة صف ــًا نك اس
ــذا  ــيا أن ه ــدة ، وال س ــا مزي ــن عّده م
الوجــه يغنينــا عــن القــول بالزيــادة 
أّن  يل  ويبــدو   . الكريــم  القــرآن  يف 
ــر  ــل والتحق ــى التقلي ــا« ع ــة »م دالل
واضحــة جليــة ، ويعضــد ذلــك ســياق 
اآليــات املبــاركات الــذي جــاء بصيغــة 
إذ  التوبيخــي  اإلنــكاري  االســتفهام 
يقــول تعــاىل : ﴿َأْم ِعنَْدُهــْم َخَزاِئــُن 
ــْم  ــاِب َأْم هَلُ ــِز اْلَوهَّ ــَك اْلَعِزي ــِة َربِّ َرمْحَ
ــَا  ــا َبْينَُه ــَاَواِت َواأْلَْرِض َوَم ــُك السَّ ُمْل
َتُقــوا يِف اأْلَْســَباِب ُجنـْـٌد َمــا ُهنَالـِـَك  َفْلَرْ
]ص:9- اأْلَْحــَزاِب﴾  ِمــَن  َمْهــُزوٌم 
باســتفهام  مشــعرة  ))»أم«  فـــ   ،]11
؛  والتوبيــخ  لإِلنــكار  هــو  بعدهــا 
ــِه  ــِزَل َعَلْي ــم ﴿َأُؤْن ــكار قوهل ــك إلن وذل
 ،  )44()) َبْينِنَــا﴾]ص:8[  ِمــْن  ْكــُر  الذِّ
ــكاري  ــتفهام اإلن ــواب االس ــاء ج فج
ــم  ــس عنده ــن لي ــؤالء الكافري ــأن ه ب
ــم  ــس هل ــاىل ، ولي ــة اهلل تع ــن رمح خزائ
ــا  ــا بينه ــموات واألرض وم ــك الس مل

ــن  ــن مهزوم ــد قليل ــرد جن ــم جم ، فه
، فجــاء وصفهــم بـــ »مــا« الدالــة عــى 
ــم. ــا لكثرهت ــم وتقلي ــرا هل ــة  حتق القل
ــان  ــتفهام إىل مع ــروج االس ــابًعا/ خ س

ــة : جمازي
خيــرج االســتفهام يف معظــم اآليــات 
 ، عديــدة  جمازيــة  ملعــان  القرآنيــة 
ــرص  ــل ال احل ــبيل التمثي ــى س ــا ع منه
 ، والتقريــر   ، والتقريــع   ، التوبيــخ   :
ــد جــاء يف  ــك ، وق ــم وغــر ذل والتعظي
تفســر روح املعــاين أّن االســتفهام يف 
ــُه﴾  ٍء َخَلَق ــْن َأيِّ يَشْ ــاىل : ﴿ِم ــه تع قول
]عبــس 18[، خــرج ملعنــى التحقــر 
، قــال األلــويس مفــًرا هــذه اآليــة 
ــران  ــه يف الكف ــان إفراط : ))رشوع يف بي
ــه  ــل علي ــز وج ــاض ع ــا أف ــل م بتفصي
مــن مبــدأ فطرتــه إىل منتهــى عمــره 
ــل  ــة ألن تقاب ــم املوجب ــون النع ــن فن م
ــه بذلــك  بالشــكر والطاعــة مــن إخال
، واالســتفهام قيــل للتحقــر وذكــر 
اجلــواب أعنــي قولــه تعــاىل ﴿ِمــْن 
ُنْطَفــٍة َخَلَقــُه ﴾ ]عبــس 19[، ال يقتــي 
ــواب يف  ــس بج ــه لي ــي ؛ ألّن ــه حقيق أن
احلقيقــة ، بــل عــى صورتــه وهــو بــدل 
ٍء  يَشْ َأيِّ  قولــه ســبحانه ﴿ِمــْن  مــن 
للتقريــر  يكــون  أن  َخَلَقــُه ﴾وجــوز 
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ــر ،  ــن يشء املنك ــتفاد م ــر مس والتحق
وقيــل التحقــر يفهــم أيضــا مــن قولــه 
ــٍة﴾ إلــخ ، أي مــن  ــْن ُنْطَف ســبحانه ﴿ِم
أي يشء حقــر مهــن خلقــه مــن نطفــة 
ــح  ــا يصل ــأه مل ــدره فهي ــه فق ــذرة خلق م
ــاء(( )54(.  ــن األعض ــه م ــق ب ــه ويلي ل

لقــد متحــور كام األلــويس يف هــذا 
النــص عــى معنــى التحقــر ، لــذا 
بقولــه  بــدًءا   ، مــرات  أربــع  ذكــره 
))واالســتفهام قيــل للتحقــر(( ثــم 
للتقريــر  يكــون  أن  ))وجــوز  قولــه 
والتحقــر مســتفاد مــن يشء املنكــر(( ، 
ثــم قولــه بعــد ذلــك ))وقيــل التحقــر 
يفهــم أيضــا مــن قولــه ســبحانه ﴿ِمــْن 
ُنْطَفــٍة﴾(( ، ثــم قولــه مبينــا معنــى 
ــن  ــر مه ــن أي يشء حق ــة ))أي م اآلي
خلقــه مــن نطفــة مــذرة خلقــه(( . 
ــن  ــأت م ــر مل ي ــي أّن التحق ــذا يعن وه
االســتفهام فحســب ، بــل تــآرصت 
جمموعــة عوامــل لغويــة لتجعــل ســياق 
اآليــات يتمركــز حــول معنــى التحقــر.
وجيــدر القــول، إّن األلــويس مل يكــن 
االســتفهام  بخــروج  القائلــن  أول 
فقــد   ، التحقــر  معنــى  إىل  اآليــة  يف 
ــًا :  ــك قائ ــه بذل ــاوي قبل رّصح البيض
))االســتفهام للتحقــر ولذلــك أجــاب 

َرُه  عنــه بقولــه : ﴿ِمــْن ُنْطَفــٍة َخَلَقــُه َفَقــدَّ
ــه مــن األعضــاء  ــا يصلــح ل ــأه مل ﴾ فهي

.)64( )) واألشــكال 
ويعتقــد ثلــة مــن املفريــن ومنهــم مثا 
البغــوي والشــوكاين أّن االســتفهام قــد 
خــرج ملعنــى التقريــر فقــط ومل يشــروا 

إىل التحقــر مطلقــا)74(.
أن  األندلــي  عطيــة  ابــن  ويــرى 
االســتفهام يف اآليــة يــراد بــه زيــادة 
التقريــر يف التحقــر ، إذ جــاء يف تفســره 
ــُه  ٍء َخَلَق ــْن َأيِّ يَشْ ــاىل: ﴿ِم ــه تع :))قول
ــى  ــر ع ــى التقري ــى معن ــتفهام ع ﴾ اس
ــان  ــق اإلنس ــذي ُخِل ــيء ال ــة ال تفاه
إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا   .)84( منــه(( 
اســتفهام  ))وهــو   : بقولــه  الــرازي 
وغرضــه زيــادة التقريــر يف التحقــر 
ــتفهام  ــك االس ــن ذل ــاب ع ــم أج ... ث
ــُه ﴾ ، وال  ــٍة َخَلَق ــْن ُنْطَف ــه : ﴿ِم ، بقول
شــك أن النطفــة يشء حقــر مهــن 
أصلــه  كان  مــن  أن  منــه  والغــرض 
مــن مثــل هــذا الــيء احلقــر فالنكــر 
والتجــر ال يكــون الئقــًا بــه(( )94( . 
إّن مــن ينظــر يف اآليــة -حمــل البحــث- 
باســتفهام  تبتــدئ  مل  أهّنــا  يلحــظ 
ــواب ؛ ألّن اهلل  ــه اجل ــى من ــي ُيبتغ حقيق
جــل شــأنه ال حيتــاج جواًبــا فهــو العــامل 



114

التحقري يف التعبري القرآني  دراسة داللية يف تفسري روح املعاني

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

بــكل يشٍء كائــٍن أو مل يكــْن ، ومــن 
ــدأت  ــا ابت ــاِن ، وإّن ــُق اإلنس ــك َخْل ذل
ــه  ــراد من ــازي ال ُي ــتفهام جم ــة باس اآلي
اجلــواب ، ومــع ذلــك ورد قولــه تعــاىل 
﴿ِمــْن ُنْطَفــٍة َخَلَقــُه ﴾ جواًبا لاســتفهام 
ــك  ــل ؛ ويف ذل ــا لألص ــازي خاًف املج
ــادة  ــي زي ــودة ، ه ــة مقص ــت باغي نك
ــوراد  ــر ال ــى التحق ــى معن ــد ع التأكي
فاإلنســان   ، املجــازي  االســتفهام  يف 
خملــوق مــن نطفــة حقــرة نجســة ، 
ــه أن  ــس ل ــه فلي ــذا أصل ــن كان ه وم
ــد  ــه ، وق ــن خلق ــى م ــيئا ع ــر ش ينك
االســتفهام  الكريــم  القــرآن  وظــف 
ــر  ــا التحق ــراد هب ــه امل ــازي وجواب املج
، لبيــان تلــك احلقيقــة والتأكيــد عليهــا  
ــى  ــاس أن ينس ــن الن ــر م ــأن كث ألّن ش
ويمــي  خلقــه  حقيقــة  يتناســى  أو 

ــاىل . ــًدا هلل تع ــه معان حيات
ــان  ــر إىل مع ــل األم ــروج فع ــا / خ ثامنً

ــة  جمازي
ــل  ــتعال فع ــر باس ــة التحق ــرد دالل ت
خــال  مــن  وردت  مثلــا  األمــر 
اســتعال األســاء ، وقــد ذكــر األلــويس 
ــر  ــرض لتفس ــن تع ــة ح ــك رصاح ذل
ــْم  ــي ُكنُْت تِ ــُم الَّ قولــه تعــاىل ﴿َهــِذِه َجَهنَّ
ُتوَعــُدوَن اْصَلْوَهــا اْلَيــْوَم بِــَا ُكنُْتــْم 

َتْكُفــُروَن﴾] يــس 63-64 [،  قــال ))﴿
اْصَلْوَهــا اْلَيــْوَم﴾  أمــر حتقــر وإهانــة ، 
كقولــه تعــاىل : ﴿ُذْق إِنَّــَك َأْنــَت﴾ ] 
الدخــان : 49 [ الــخ ، أي قاســوا حرهــا 
ــه((  ــذي مل تســتعدوا ل ــوم ال يف هــذا الي
ــى  ــا( دال ع ــر )اصلوه ــل األم )05( ففع

ــم ؛  ــم وإهانته ــل هب ــم والتنكي حتقره
ألهنــم كانــوا يف احليــاة الدنيــا يكفــرون 
بــاهلل تعــاىل وال يؤمنــون بوجــود جهنــم 
التــي ُوعــدوا هبــا . ومــا ذكــره األلــويس 
ســبقه إليــه أبــو حيــان األندلــي وأبــو 
ــوا إن  ــن قال ــوكاين الذي ــعود والش الس
ــة((  ــل وإهان ــر تنكي ــر ))أم ــذا األم ه

.  )15(

يلحــظ  أن  يمكــن   ، التدبــر  وبعــد 
القــرآين  النظــم  أن  الكريــم  القــارئ 
»اصلوهــا«   األمــر  لفعــل  أعطــى 
داللتــن جمتمعتــن مًعــا ، األوىل حقيقيــة 
تفيــد الوجــوب واإللــزام ، أي وجــوب 
ــار جنهــم ؛ ألّن  أن يقــايس الكافــرون ن
ــوم إذا كان  ــو معل ــا ه ــر ك ــل األم فع
صــادرا مــن العــايل إىل الــداين فهــو 
يــدل عــى الوجــوب . والداللــة الثانيــة 
للفعــل »اصلوهــا« جمازيــة ، جــاءت 
مــن اشــتال فعــل األمــر عــى داللتــي 
التحقــر واإلهانــة ، كــا قــال األلــويس. 
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إّن صيغــة فعــل األمر وال ســيا الــواردة 
يف القــرآن الكريــم تســتعمل  لــدالالت 
جمازيــة خمتلفــة فضــا عــن الداللــة 
ــذه  ــب ، وه ــي الطل ــا وه ــة هل احلقيقي
الــدالالت املجازيــة تســتفاد حتــا مــن 
قرائــن الــكام وســياقه، وهــذا مــا 
حــدث يف اآليــة موضــع البحــث ، فقــد 
أســهم النظــم القــرآين يف إضفــاء معنــى 
جديــد عــى الفعــل »اصلوهــا« ، فضــا 

ــه .  ــل وضع ــه يف أص ــا تضمن ع
ومــا قيــل عــن »اصلوهــا« ، يقــال عــن 
ــاىل : ﴿ ــه تع ــر »ذق« يف قول ــل األم فع
ــَك َأْنــَت اْلَعِزيــُز اْلَكِريــُم﴾ ، فــإن  ُذْق إِنَّ
البنــاء اللغــوي الفريــد للقــرآن الكريــم 
ــا  ــة ك ــر واإلهان ــي التحق ــه داللت وهب
قــال األلــويس ولــو اقتطعــت هــذه 
ــرآين ،  ــياقها الق ــن س ــة م ــة املبارك اآلي
ــه  ــا تبع ــر »ذق« وم ــل األم ــح فع ألصب
ــّن   ــدح ، لك ــم وامل ــى التعظي ــن ع دال
ــاظ  ــع ألف ــة م ــذه اآلي ــاظ ه ــَل ألف تفاع
ــِه  ــْوَق َرْأِس ــوا َف ــمَّ ُصبُّ ــاىل ﴿ُث ــه تع قول
ــَذاِب احْلَِميــِم﴾ ، يف اآليــة التــي  ــْن َع ِم
النقيــض  إىل  املــراد  قلــب  تســبقها 
متاًمــا، وأصبحــت اآليــة بحســب نــص 
األلــويس املتقــدم ونصــه احلــايل الــذي 
يقــول فيــه :))قولــوا لــه ذلــك اســتهزاًء 

ــه(( )25( ،  ــا كان يزعم ــى م ــًا ع وتقريع
مســاقة للتحقــر واإلهانــة واالســتهزاء 

ــع  . والتقري
اإلبانــة  عــوض  اإلهبــام   / تاســًعا 

ح يضــا إل ا و
يكتنــف بعــَض التعبــرات القرآنيــة 
إهبامــاٌت قائمــة عى أسٍّ نحــوي ، وهذه 
اإلهبامــات - مــن دون جــرم- مقصودٌة 
ــاين  ــك املع ــن تل ــودة ، وم ــاٍن منش ملع
مفــًرا  األلــويس  يقــول   ، التحقــر 
ــَحَرُة َقــاَل  قولــه تعــاىل ﴿َفَلــاَّ َجــاَء السَّ
ــوَن﴾  ــْم ُمْلُق ــا َأْنُت ــوا َم ــى َأْلُق ــْم ُموَس هَلُ
ــتقر  ــم واس ــا ثبت ــس:80[، ))أي م ]يون
ــا كان مــن  ــًا م ــه كائن رأيكــم عــى إلقائ
ــك  ــال كذل ــحر(()35( ، وق ــف الس أصن
ــا  ــة بعده ــة واجلمل ــا« موصول : ))و» َم
ــون  ــذوف أي ملق ــد حم ــة ، والعائ صل
إيــاه ، وال خيفــى مــا يف اإلهبــام مــن 
ــاالة (( ــدم املب ــعار بع ــر واإلش التحق
)45( ، فاأللــويس يــرى أّن النــص القــرآين 

وّظــف االســم املوصــول » َمــا« ومجلــة 
طلبــا  املحــذوف  وعائدهــا  الصلــة 
ــدد  ــة مل حت ــة الرشيف ــام ، وأّن اآلي لإلهب
الــيء امللقــى حجــًا أو نوًعــا أو عــدًدا 
، بــل ومل تذكــر أيــة صفــة مــن صفاتــه ؛ 
ألّن مــا ألقــي مهــا كان عظيــًا يف عيــون 
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الســحرة وكبــًرا يف اعتقادهــم فهــو 
-عنــد اهلل تعــاىل وعنــد رســوله موســى 
ــه   ــأ ب ــر ال ُيعب ــام(- حق ــه الس )علي
وصغــر ال ُينظــر إليــه ، وضئيــل ال 

ــره.  ــرتث ألم ُيك
وجيــدر بنــا الذكــر أّن ثلــة مــن املفرين 
ــد ورد يف  ــى ، فق ــذا املعن ــاروا إىل ه أش
تفســر البحــر املحيــط: ))ويف قولــه 
ــتطالة  ــوَن﴾ اس ــْم ُمْلُق ــا َأْنُت ــوا َم ﴿َأْلُق
ــام  ــم ويف إهي ــاالة هب ــدم مب ــم وع عليه
ــل  ــه وتقلي ــيس ل ــون ختس ــم ملق ــا أنت م
وإعــام أنــه ال يشء يلتفــت إليــه(( )55( 
ــر  ــة التحق ــن دالل ــص يب ــذا الن ، وه
ــب وال  ــه الري ــح ال يدخل ــكل واض بش

ــك .     ــه الش خيالط
وجــاء يف تفســر الســعدي:)) ألقــوا 
كل مــا يف خواطركــم إلقــاؤه، ومل يقيــده 
ــا  ــان م ــه ببط ــيء دون يشء، جلزم ب
ــه مــن معارضــة احلــق(( )65( ،  جــاءوا ب
وورد أيضــا يف تفســره ألقــوا ))أي يشء 
ــك  ــيًئا وذل ــم ش ــّنُ لك ــم، ال أع أردت
ــم،  ــال هب ــر مب ــه، غ ــازم بغلبت ــه ج ألّن
وبــا جــاءوا بــه(( )75(  ، وقول الســعدي 
))غــر مبــال هبــم و وبــا جــاءوا بــه(( 
، يــدل عــى حتقــر واســتصغار مــا 

ــه.  ــاؤوا ب ج

وقــد أشــار ابــن عاشــور أيضــا إىل 
ــْم  ــا َأْنُت ــه ))و﴿َم ــر بقول ــى التحق معن

ــم  ــه التعمي ــد ب ــوَن﴾ ُقِص ُمْلُق
ــادة  ــذا زي ــه ، وه ــديل أّي يشء تلقون الب
بمبلــغ  االكــرتاث  عــدم  إظهــار  يف 

.   )85( ســحرهم(( 
وأحســُب أّن اخلطــاب القــرآين يف هــذا 
املوطــن هيــدف إىل إبــراز قــدرة اهلل تعاىل 
املطلقــة وأّن كلَّ يشء دنيــوي دوهنــا وال 
ــا ،  ــٌر إزاءه ــو حق ــل ه ــا ، ب ــرن هب يق
ــه  ــيء ب ــو ج ــى ، ول ــدد امُللق ــذا مل حُي ول
حمــدًدا ملــا تكشــفت جليــة تلــك القــدرة 
مــن جهــة ، وملــا حتقــق ذلــك التحقــر 
يف  التحقــر  ألّن  ؛  ثانيــة  جهــة  مــن 
ــم  ــياق قائ ــذا الس ــن ويف ه ــذا املوط ه
عــى إبــراز القــدرة ، فلــو افرتضنــا 
ــم  ــتعمل االس ــأنه مل يس ــّل ش أّن اهلل ج
املوصــول وصلتــه حمذوفــة العائــد ، 
وقــال هلــم مــن دون إهبــام عــى لســان 
ــوا  ــام( : )ألق ــه الس ــى )علي ــه موس نبي
مــا  لتحــدد   ، وعصيكــم(  حبالكــم 
ــد  ــيص ، والتحدي ــال والع ــه باحلب يلقون
ــدرة  ــأن ق ــحرته ب ــون وس ــي لفرع يوح
اهلل ليســت مطلقــة ، إذ بإمكاهنــم أن 
ــاًدا  ــدااًل وعن ــراًء وج ــى م ــوا ملوس يقول
لــو كان ربــك قــادًرا عــى كلِّ يشٍء ، 
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ويصغــُر أماَمــه كلُّ يشء مِلَ حــدد مــا 
 ، باحلبــال والعــيص  الســحرة  يلقيــه 
فالقــادر املقتــدر ال حيــدد شــيًئا مــن 
ذلــك ؛ ألن بإمكانــه أن يقــي عــى 
ــواء أكان  ــحرة س ــه الس ــي ب ــا يلق كل م
ــوامها . ــا أو أي يشء س ــااًل أو عصيًّ حب
طريقــة  يف  واملتأمــل  املتفحــص  إّن   
ــات  ــة واآلي ــذه اآلي ــاظ ه ــف ألف رص
التــي تســبقها والتــي تليهــا يلحــظ 
إليــه  يؤتــى  أن  يأمــر  مل  فرعــون  أن 
ــن  ــرتط م ــل اش ــط ، ب ــاحر فق ــكل س ب
الســاحر  يكــون  أن  الصفــة  خــال 
املؤتــى بــه عليــا ، قــال تعــاىل:﴿ َوَقــاَل 
ــٍم ﴾  ــاِحٍر َعِلي ــُكلِّ َس ــويِن بِ ــْوُن اْئُت فِْرَع
ــعدي : ))أي  ــال الس ــس:80[ ، ق ]يون
ــل يف  ــه فأرس ــن ل ــحر متق ــر بالس ماه
مدائــن مــرص مــن أتــاه بأنــواع الســحرة 
ــم(( ــهم وطبقاهت ــاف أجناس ــى اخت ع
ــد  حُيشِّ كان  هبــذا  وفرعــون   ،)59(
أقــوى مــا عنــده مــن أدوات حجاجيــة 
كــي يثبــت بطــان مــا جــاء بــه موســى 
ــه  ــا يملي ــب م ــيد بحس ــذا التحش ، وه
املنطــق العقائــي يســتدعي مــن نبي اهلل 
موســى )عليــه الســام( حتشــيًدا ياثلــه 
ــاالت  ــل االحت ــى أق ــه ع ــرب من أو يق
، ولكــّن شــيًئا مــن ذلــك مل حيصــل 

ا  ــرًّ ــى حمق ــاب موس ــاء خط ــة ، وج البت
ــه  ــه )علي ــيد ، بقول ــك التحش ــكل ذل ل
ــوَن﴾  ــْم ُمْلُق ــا َأْنُت ــوا َم ــام( ﴿َأْلُق الس
ــه  ــه كان أسُّ ــا يلقون ــر مل ــذا التحق ، وه
ــله  ــن أرس ــأّن م ــه ب ــى وثقَت ــاَن موس إي
قــادر مســتطيع عــى دحــر كلِّ مــا يــأيت 
بــه الســحرة ، بــل إّن كلَّ مــا يؤتــون بــه 
حقــٌر ال وزن لــه جتــاه قــدرة اهلل تعــاىل 
ــْحُر  ــِه السِّ ــْم بِ ــا ِجْئُت ــال ﴿ َم ــذا ق ، وهل
ــَل  ــُح َعَم ــُيْبطُِلُه إِنَّ اهللََّ اَل ُيْصِل إِنَّ اهللََّ َس
امْلُْفِســِديَن َوحُيِــقُّ اهللَُّ احْلـَـقَّ بَِكِلَاتـِـِه َوَلــْو 
ــس:82-81[. ــوَن ﴾]يون ــِرَه امْلُْجِرُم َك

اخلامتة
ــاض  ــع يف ري ــواف الناف ــذا التط ــد ه بع
آيــات اهلل وصــل البحــث إىل قطــف 

ــي : ــة ، وه ــاره اليانع ث
1. مل يكــن األلــويس أول مــن التفــت إىل 
ــوص  ــض النص ــوارد يف بع ــر ال التحق
ــز مــن غــره مــن  ــه متي ــد ّأّن ــة  بي القرآني
املفريــن يف كونــه مل يمــر عليــه مــروًرا 
رسيًعــا وعابــًرا ، بــل وقــف عليــه 
موضًحــا أدواتــه شــارًحا دالالته ســابًرا 
أغــواره ، هــذا مــن جانــب ، ومــن 
جانــب آخــر فــإّن األلــويس تقــى كل 
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ــى  ــر ، ع ــى التحق ــة ع ــات الدال اآلي
حــن اقتــرص غــره مــن املفريــن عــى 
موطــن أو موطنــن ، ومل يشــروا إىل 
املواطــن األخــر التــي ذكرهــا األلويس.
مــن  كغــره  األلــويس  يضــع  2. مل 
املفريــن حــًدا للتحقــر ، ومل يفــرد لــه 

مكاًنــا خاصــا بــه يف تفســره .
3. بــّن األلــويس أّن للســياق أثــًرا كبــًرا 
ــف  ــر والكش ــد التحق ــًا يف حتدي وفاع

عــن خبايــاه .
ــلوًبا  ــر أس ــد التحق ــن أن يع 4. ال يمك
ــي  ــلوب النف ــه كأس ــًا بنفس ــا قائ لغوًي
أو االســتفهام مثــا ، بــل هــو أثــر 
داليل الســتعال جمموعــة مــن  املســالك 

األســلوبية واألســاليب اخلطابيــة .
هبــا  املــراد  األســاليب  5. تعــددت 
التحقــر التــي ذكرهــا األلــويس ، فمنها 
مــا وقــع مــن خــال األســاء ومنهــا مــا 
وقــع مــن خــال األفعــال ، ومنهــا مــا 

ــروف . ــق احل ــن طري ــاء ع ج
الدالــة  أســاليب  بعــض  6. جــاءت 
عــى التحقــر خمالفــة لبعــض األصــول 
العربيــة يف الــكام ، ومــن ذلــك تكريــر 
االســم الظاهــر بــدال مــن اإلتيــان  

ــة . ــرة الثاني ــره يف امل بضم

اهلوامش:
1-العن :43/3 ، )حقر( .

2- مقاييس اللغة: 90/2، )حقر( .
3- لسان العرب : 207/4، )حقر(.

4- كتاب سيبويه : 443/3.
5- املصدر نفسه : 449/3.

اإلســامية  املصطلحــات  موســوعة   -6
 : الصفحــة  رابــط   ، األنرتنــت  شــبكة   ،
https://terminologyenc.com/ar/browse/

.67712 /t e r m

7- روح املعاين : 23/ 169.
8- املصدر نفسه 284/1.

9- اللباب يف علوم الكتاب : 465/7.
10- يف ظال القرآن :946/6.

11-  روح املعاين : 4/16.
12- ينظر : التفسر الكبر :133/21.

13- فتح القدير :303/3.
14- الرهان يف علوم القرآن : 484/2.
15- الرهان يف علوم القرآن : 486/2.

16- املصدر نفسه : 36/4.
17- املصدر نفسه : 195/3.

18- ينظر املصدر نفسه :39/4.
19- ينظر املصدر نفسه :59/17.

20- تفسر البيضاوي :97/4.
21- تفسر أيب السعود :23/1.

22- روح املعاين :140/30.
23- املصدر نفسه :242/30.
24- املصدر نفسه: 108/25.



119

أ.م.د. حممد هادي البّعاج               
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

25- املصدر نفسه : 21/21.
26- املصدر نفسه .

27- تفسر البغوي : 477/3.
28- الكشاف : 474-473/3.

29- روح املعاين : 21/7.
30- املصدر نفسه .
31- املصدر نفسه:

32- تفسر البيضاوي : 87/4.
، وفتــح  الســعود :61/6  تفســر أيب   -33

.402  /3: القديــر 
34- التسهيل لعلوم التنزيل: 24/3 .

35- روح املعاين : 23/ 169.
36- املصدر نفسه: 23/ 169.
37- املصدر نفسه: 23/ 169.

ــاد  ــاوي : 5/ 38 ، وإرش ــر البيض 38- تفس
ــم : 7  ــرآن الكري ــا الق ــليم إىل مزاي ــل الس العق

.217-216  /
ــرآن  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 39- جام

)تفســر الطــري( : 23/ 130.
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 40-الكش

ــل : 4/ 77. ــوه التأوي ــل يف وج األقاوي
القــرآن  تفســر  41- اجلواهــر احلســان يف 

.31/4  : الثعالبــي(  )تفســر 
الكتــاب  تفســر  يف  الوجيــز  املحــرر   -42

.  495/4  : العزيــز 
43- اللباب يف علوم الكتاب : 13/ 343.

44- التحرير والتنوير : 196/12.
45- املصدر نفسه : 44/30.

46- تفسر البيضاوي :453/5.
47- ينظــر : فتــح القديــر :384/5، وتفســر 
البغــوي :448/4، والتســهيل لعلــوم التنزيــل 

.179/4:
الكتــاب  تفســر  يف  الوجيــز  املحــرر   -48

.438 /5 العزيــز:
49- التفسر الكبر :55/31.

50- تفسر روح املعاين :41/23.
ــر : 26/ 88 ، تفســر أيب  51- التفســر الكب
ــر:378/4.  ــح القدي الســعود: 176/7، وفت

52- روح املعاين :134/25.
53- روح املعاين : 166/11.

54- املصدر نفسه .
55- تفسر البحر املحيط :181/5.

ــر كام  ــن يف تفس ــم الرمح ــر الكري 56- تيس
ــان : 591. املن

57- املصدر نفسه : 591.
58- التحرير والتنوير :254/11.

ــر كام  ــن يف تفس ــم الرمح ــر الكري 59- تيس
ــان :371. املن
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم

ــرآن  ــا الق ــليم إىل مزاي ــل الس ــاد العق 1. إرش
أبــو الســعود حممــد بــن حممــد  الكريــم، 
الــرتاث  إحيــاء  دار  النــرش:  دار  العــادي، 

– بــروت . العــريب 
بــن  القــرآن، حممــد  2. الرهــان يف علــوم 
هبــادر بــن عبــد اهلل الزركــي، حتقيــق: حممــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار النــرش: دار املعرفــة 

- بــروت – 1391هـــ .
ــر  ــد الطاه ــر ، حمم ــر والتنوي ــر التحري 3. تفس

ــدار التونســية للنــرش . ــن عاشــور ، ال اب
ــد  ــق: خال ــوي، حتقي ــوي، البغ ــر البغ 4. تفس
ــة  ــرش: دار املعرف ــك ،دار الن ــن الع ــد الرمح عب

ــروت . – ب
5. تفســر البيضــاوي، البيضــاوي، دار النــرش: 

دار الفكــر – بــروت
6. تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كام 
الرمحــن  عبــد  الســعدي(  )تفســر  املنــان 
ــا ،  ــن مع ــن ب ــد الرمح ــق : عب ــعدي حتقي الس
النــارش : مؤسســة الرســالة ، ط:1 ،1420هـــ 

م  2000-
7. التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب،  فخــر 
الكتــب  دار  النــرش:  دار   ، الــرازي  الديــن 
 - 1421هـــ   ،  1 ط:   ، بــروت   - العلميــة 

. 2000م 
ــادل  ــن ع ــاب ، اب ــوم الكت ــاب يف عل 8. اللب
الدمشــقي ، حتقيــق عــادل أمحــد ، وعــي 

حممــد ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، ط1، 
1998م.  - 1419هـــ 

حيــان  أبــو  املحيــط،  البحــر   9.تفســر 
األندلــي، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود 
وآخــرون ، دار النــرش: دار الكتــب العلميــة - 
لبنــان/ بــروت ، ط:1 - 1422هـ -2001م.
ــرآن،  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي  10.جام
الفكــر-  النــرش:دار  دار  الطــري،  حممــد 

 1405 بــروت 
القــرآن  تفســر  يف  احلســان   11.اجلواهــر 
،عبــد الرمحــن الثعالبــي، دار النــرش: مؤسســة 

األعلمــي للمطبوعــات - بــروت .
ــم  ــرآن العظي ــر الق ــاين يف تفس  12.روح املع
والســبع املثــاين، شــهاب الديــن األلــويس 
البغــدادي، دار النــرش: دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب – بــروت .  
ــة  ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر اجلام ــح القدي  13.فت
والدرايــة مــن علــم التفســر، حممــد بــن عــي 
بــن حممــد الشــوكاين، دار النــرش: دار الفكــر - 

بــروت 
 14.يف ظــال القــرآن ، ســيد قطــب، النــارش: 
-1423  ،32 ط   ، القاهــرة  الــرشوق  دار 

.2003
ــد  ــل، حمم ــوم التنزي ــهيل لعل ــاب التس  15.كت
ــاب  ــرش: دار الكت ــي، دار الن ــي الكلب الغرناط
العــريب - لبنــان ، ط:4، 1403هـــ- 1983م.
أمحــد  بــن  اخلليــل  العــن،   16.كتــاب 
ــة اهلــال،  ــدي، دار النــرش: دار ومكتب الفراهي
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حتقيــق: د مهــدي املخزومــي / د إبراهيــم 
الســامرائي.

ــان  ــن عث ــاب ســيبويه، عمــرو ب كت  .17  
بــن قنــر ســيبويه، حتقيــق: عبــد الســام حممــد 

ــارون ه
 دار النرش: دار اجليل - بروت، ط1.

ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع  18.الكش
ــم  ــو القاس ــل، أب ــوه التأوي ــل يف وج األقاوي
الزخمــرشي حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي ، دار 
النــرش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــروت. 
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، حمم ــان الع  19.لس
منظــور، دار النــرش: دار صــادر – بــروت ط1. 
الكتــاب  تفســر  يف  الوجيــز   20.املحــرر 

العزيــز، ابــن عطيــة األندلــي، حتقيــق: عبــد 
ــرش: دار  ــد ،دار الن ــايف حمم ــد الش ــام عب الس
ــان ،ط1، 1413هـــ-  ــة - لبن ــب العلمي الكت

1993م.
 21.معجــم مقاييــس اللغــة، أمحــد بــن فــارس 
بــن زكريــا، حتقيــق: عبــد الســام حممــد 
ــروت –  ــل - ب ــرش: دار اجلي ــارون ، دار الن ه

ــان ،ط2 ،1420هـــ - 1999م. لبن
شبكة االنرتنت

ــبكة  ــامية ، ش ــات اإلس ــوعة املصطلح موس
ــة : ــط الصفح ــت ، راب األنرتن

https://terminologyenc.com/ar/browse/

.67712 /term

Abstract                                             
In his interpretation of Ruh al-Ma’ani, Al-Alusi 

took into consideration the fact that the Holy 

Qur’an includes a set of linguistic patterns 

that convey the meaning of denigration, 

and he stopped on a trace in expressing that 

. Those patterns that Al-Alusi mentioned 

were embedded in his interpretation, and 

he did not mark out a single space for them. 

These linguistic methods or patterns are 

represented by the following: First, the use 

of relative pronoun مــا) ((what  ) instead of 

 secondly, the inclusion of the ,(who)(مــن)

explicit noun instead of the implicit, thirdly 

the ambiguity instead of explanation and 

clarification, fourth, the use of the common 

nouns style instead of the proper nouns, 

fifth the use of the demonstrative pronouns 

that is used for nearby contexts, sixth, the 

addition  of مــا))(what) seventh the use of the 

interrogative phrases to Figurative meanings, 

eighth, the use of the imperative verb in a 

figurative meanings, ninth  the indication of 

the prepositionمــن) )  (from) and its genitive 

noun
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إشكاليات متعلقة بأحكام املرأة يف الشريعة اإلسالمية  
القوامة على املرأة بني املنظور الفقهي واملنظور احلدثوي *

الباحثة: ليندا محمد غدار 

باحثة يف جامعة القديس يوسف - لبنان

يف بحثــي هــذا ســوف اتنــاول موضــوع 
قوامــة الرجــل عــى املــرأة مــن منظــور 
مبينتــًا  حدثــوي  ومنظــور  فقهــي، 
ــة  ــدي للقوام ــي التقلي ــل الرشع التأصي
ــوق  ــة حلق ــة احلديث ــرأة، والرؤي ــى امل ع
تتعــارض  ال  التــي  الطبيعيــة  املــرأة 
ــد  ــم، ومقاص ــرآن الكري ــع روح الق م
فعلــت  التــي  اإلســامية  الرشيعــة 
عــى  الكليــة  االخاقيــة  القواعــد 
ــوق  ــع حق ــارض  م ــي تتع ــة الت اجلزئي
التــي اوجدهــا اهلل  الطبيعيــة،  املــرأة 
ــنتكلم  ــا س ــاوية، ك ــان الس ــل االدي قب
عــن واجبــات الرجــل جتــاه املــرأة، 
ــول  ــرأة ح ــع امل ــى وض ــاءة ع واإلض
موضــوع القوامــة، وســوف ُايضء عــى 

شــبهات القوامــة و إشــكاليات متعلقــة 
ــامية  ــة اإلس ــرأة يف الرشيع ــكام امل بأح
إطــار  يف  واملســاواة  العدالــة  ومبــدأ 
حقــوق املــرأة. كــا ســاتناول ايضــًا 
وضــع املــرأة يف النصــوص التأسيســية، 
املــرأة والقوامــة يف اإلســام، مرتكزات 
ــاق.  ــي واإلنف ــل اإلهل ــة، التفضي القوام
للقوامــة،  كمكــّون  املــرأة  تعنيــف 

ــاواة .  ــق املس ــة وح القوام
ــف  ــة، تعني ــة: القوام ــامت املفتاحي الكل
املــرأة، واجبــات الرجــل، طاعــة املــرأة 

ــة، تســلط. ــا انفــق، وصاي ، ب
-----

ــهادة  ــات ش ــم ملتطلب ــي متم ــل جزئ * عم
ــف. ــس يوس ــة القدي ــوراه يف جامع الدكت
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االشــكالية : اليــوم نجــد الــرأي الفقهي 
ــة. كيــف  ــاة العرصي يتعــارض مــع احلي
الفقهــي   التفســر  نعالــج  ان  يمكــن 
ــي  ــرأة حتاك ــاد ق ــة الجي ــوم القوام ملفه
النزعــة االنســانية املعــارصة؟ وهــل 
يمكــن ملــدارس الفقــه ان تقــدم تفســًرا 
حياكــي تطــور العــرص حــول موضــوع 

ــي؟   ــام الفقه ــة يف االس القوام
الفرضيــات: ننطلــق، يف هــذه الدراســة، 
ال  اإلســام  إن  تقــول  فرضيــة  مــن 
الطبيعيــة  احلقــوق  مــع  يتعــارض 
لإلنســان. وهــذه الفرضيــة مؤسســة 
ــق  ــام ش ــة: االس ــع اآلتي ــى الوقائ ع
ــس  ــه، فأس ــاص ب ــًا خ ــارًا حقوقي مس
ــًا  ــة، وتكوين ــة حضاري ــة حقوقي منظوم
جمتمعيــًا ال يعتمــد عــى منطــق القبيلــة، 
ــخصية  ــوق الش ــق احلق ــى منط ــل ع ب
ــراز  التــي جتلــت بمنظومــة الفقــه، وبإب
واحلريــة،  بامللكيــة  االنســان  حــق 
ــة مهمــة  متازمــة مــع إســهامات فكري
فاالســام  املفكريــن،  مــن  لعديــد 
احــدث منظومــة حقوقيــة  بالتأكيــد 
ــريب  ــع الع ــل املجتم ــه، لينق ــة ب خاص
مــن بنيــة عربيــة مشــتتة، اىل جمتمــع 

ــات.   ــوق وواجب ــى حق ــوم ع يق

ــة  ــذه الدراس ــتخدم يف ه ــة: نس  املنهجي
البحثيــة املنهــج الوصفــي يف عــرض 
ــرد  ــة ال ــة جله ــايل، خاص ــع احل الواق
التارخيــي، ونســتخدم املنهجيــة النقديــة 
ــري،  ــن الظاه ــف التباي ــة كش يف عملي
الرشيعــة  أحــكام  مــن  عــدد  بــن 
الطبيعيــة  واحلقــوق  اإلســامية، 
ــة  ــة التحليلي ــًا املنهجي ــان. وايض لإلنس
ــة  ــتنباط توليف ــة اس ــة يف حماول التوليفي
هرمنيوطيقيــة  إســامية، تســاعدنا عى 
إنتــاج قــراءة للنصــوص التأسيســية 

حتاكــي حقــوق اإلنســان الطبيعيــة. 
موضــوع  نوصــف  ســوف  بدايــًة   
وآنيــًا  تارخييــًا  االســام  يف  القوامــة 
ــوع  ــكالية موض ــى اش ــيء ع ــي ن ك

القوامــة. 
بــدء  اىل  القوامــة  موضــوع  يعــود 
ــل  ــرأة بالرج ــاط امل ــذ ارتب ــخ من التاري
احلضــارات  بعــض  مفهــوم  وكان 
ــر  ــن غ ــوق م ــرأة خمل ــان امل ــة ب اخلاطئ
جنــس آدم. وكانــت ســلطة الرجــل 
ــن  ــذ زم ــة من ــاء العائل ــمل كل نس تش
الرومــان. ويف القانــون الريطــاين حتــى 
ــع  ــل ببي ــق للرج ــام 1805م كان حي ع
زوجتــه1، وكذلــك عنــد اهلنود مل يكـــن 
ــا  ــن زوجه ــتقال ع ــق االس ــرأة ح للم
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ــاة  ــق احلي ــا ح ــن هل ــا، و مل يك أو أخيهـ
بعــد وفــاة زوجهــا، بــل جيــب ان حتــرق 
ــة، امــا اليهــود فكانــت  معــه وهــي حي
املــرأة بمرتبــة اخلادمــة امــام الرجــل، ال 
تــرث، واذا ملكتــه لعــدم وجــود ذكــور 
ــن  ــزواج م ــا ال ــرم عليه ــة، حي يف العائل
ــرأة يف  ــاة امل ــا معان ــة.2 ام ــة غريب عائل
اجلاهليــة حــدث وال حــرج فقــد عانــت 
ــة واإلذالل، اذ مل يكــن  اإلزدراء واالهان
ــت  ــا، وكان ــى زوجه ــوق ع ــا اي حق هل
تــورث مــع املــراث كاألثــاث، وتوقــد 

ــة.3  ــي حي ــودة وه ــاه املول الفت
هــذه نبــذة تارخييــة جــدًا خمتــرصة عــن 

وضــع املــرأة قبــل اإلســام.            
ــل،  ــى األق ــا، ع ــاء، عددًي ــكل النس تش
أولــت  لذلــك،  املجتمــع.  نصــف 
املجتمعــات احلديثــة املــرأة اهتامــًا، 
ــان،  ــض األحي ــا، يف بع ــار وضعه وص
ــل  ــي. وحتت ــّدم والرّق ــار التق ــو معي ه
ــاحة  ــرأة، مس ــة بامل ــاة املتعلق ــور احلي أم
كبــرة مــن النصــوص التأسيســية يف 
األمــور  هــذه  وتشــتمل  اإلســام. 
احلياتيــة عــى عــدة مواضيــع مثــل 
وضــع املــرأة بالنســبة للرجــل، وضعهــا 
ــور  ــة، واألم ــاة املهني ــع واحلي يف املجتم
الشــخصية،  باألحــوال  املتعلقــة 

ــة،  ــاق واحلضان ــزواج، والط ــل ال مث
واإلرث، وتعــدد الزوجــات، والوالية، 
ــم،  ــرأة يف املحاك ــهادة امل ــة، وش والطاع
واملــرأة والقضــاء والرئاســة، واإلفتــاء، 
موضــوع  نتنــاول  ســوف  واخلتــان. 
القوامــة يف هــذا البحث،النــه ال يمكننــا 
ان نتطــرق اىل مجيــع هــذه االشــكاليات 
يف بحــث معمــق واحــد. نعــرض، أواًل، 
الوضــع العــام للمــرأة يف النصــوص 
التأسيســية، وثــم نتنــاول املواضيــع التي 
تشــكل إشــكاليات عنــد مقاربتهــا عــى 
الطبيعيــة،  اإلنســان  خلفيــة حقــوق 
ونشــدد هنــا خاصــة عــى حــق العدالــة 

واملســاواة.
النصــوص  يف  املــرأة  1--وضــع 

سيســية لتأ ا
إذا قارنــا وضــع املــرأة يف اجلاهليــة، 
أن  لتأكدنــا  اإلســام  يف  ووضعهــا 
أعطــت  اجتاعيــة  ثــورة  اإلســام 
املــرأة كثــًرا مــن احلقــوق التــي كانــت 
ومــن  اجلاهليــة،  يف  عنهــا  حمجوبــة 

أمههــا احلــق يف احليــاة. 
ــر  ــد كب ــام إىل ح ــاء اإلس ــق عل يتف
ــع حقــوق  عــى أن النــي حممــد وسَّ
املــرأة لتشــمل حــق املــراث والتملــك 
والــزواج والنفقــة وحقوقــا أخــرى. 
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ــاءة  ــن اإلس ــد ع ــي حمم ــى النب ــا هن ك
للنســاء وأمــر بمعاملتهــن باحلســنى 
 : الــوداع  والرمحــة. فقــال يف حجــة 
فإهنــن  خــرا،  بالنســاء  “اســتوصوا 
عندكــم عــوان ال يملكــن ألنفســهن 
ــة  ــن بأمان ــا أخذمتوه ــم إن ــيئا، وإنك ش
ــات اهلل  ــن بكل ــتحللتم فروجه اهلل واس

ــويل.”4  ــاس ق ــا الن ــوا أهي فاعقل
قــال:  آخــر  رشيــف  حديــث  ويف 
أْحَســنُهم  إيانــًا  املْؤِمنــن  »َأْكَمــُل 
ُخُلقــًا، َوِخياركــم خياُركــم لِنِســائهم.”5 
ُج  ُهــمَّ إيِنِّ ُأَحرِّ ويقــول النبــي أيضــا: “اللَّ
ِعيَفــْنِ اْلَيتِيــِم َوامْلَــْرَأِة” أي  َحــقَّ الضَّ
عاملومهــا برفــق وشــفقة، وال تكلفومها 
ــه، وال تقــرصوا يف حقهــا  مــا ال يطيقان

الواجــب واملنــدوب.6 
ويف آخــر خطبــة لــه، أوىص النبــي: 
“أهيــا النــاس، اهلل اهلل يف الصــاة، اهلل 
اهلل يف الصــاة”. بمعنــى أســتحلفكم 
بــاهلل العظيــم أن حتافظــوا عــى الصــاة، 
“أهيــا  قــال:  ثــم  يرددهــا،  وظــل 
النــاس، اتقــوا اهلل يف النســاء، اتقــوا 
بالنســاء  اوصيكــم  النســاء،  يف  اهلل 
االهتــام  أن هــذا  خــرا.”7 ونعتقــد 
ــة  ــرّده إىل اإلهان ــام م ــرأة يف االس بامل
ــا يف  ــرأة عليه ــت امل ــي كان ــة الت واملذل

اجلاهليــة. أوىص النبــيُّ بحســن معاملــة 
ــَتْوُصوا  ــه: “اْس ــال ألصحاب ــاء فق النس
ــول:  ــث الرس ا “8، حدي ــْرً ــاِء َخ بِالنَِّس
 9 الرجــال.”  شــقائق  النســاء  “إنــا 
ــة  ــة إىل مماثل ــارة واضح ــك إش ويف ذل
النســاء للرجــال يف القــدر واملكانــة، 
الطرفــن  تضامــن  إىل  دعــوة  وهــي 
ــة دون  ــر واملصلح ــى اخل ــا ع وتعاوهن
ــاء بالــر  ــة، أوىص األبن متييــز أو عنرصي
بالوالديــن خاصــة األم، ومــن ذلــك 
ــأله  ــل س ــم لرج ــول الكري ــول الرس ق
ــك،  ــه: “ُأمُّ ــاس بصحبت ــق الن ــن أح ع
ــك، قــال:  قــال: ثــم َمــن ؟ قــال: ثــم ُأمُّ
ــم  ــال: ث ــك، ق ــم ُأمُّ ــال: ث ــْن ؟ ق ــم َم ث

ــوك.”01  ــم أب ــال: ث ــن ؟ ق َم
لقد كــّرم النبــي املــرأة كزوجــة، فأوىص 
الــزوَج بحســن معارشهتــا، وكرمهــا 
ــات  ــرة وأد البن ــه لظاه ــة بتحريم كطفل
ــا  ــة، ك ــائعة يف اجلاهلي ــت ش ــي كان الت
كرمهــا كأرملــة برفعــه قــدر مــن يرعــى 
شــؤوهنا بعــد وفــاة زوجهــا، ومــن ذلك 
ــول  ــذي يق ــم ال ــي الكري ــث النب حدي
فيــه: “الســاعي عــى األرملــة واملســكن 
كاملجاهــد يف ســبيل اهلل أو القائــم الليــل 
ــوص  ــد النص ــار.«11 تفي ــم النه الصائ
القرآنيــة أن املــرأة تتســاوى مــع الرجــل 
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»إنســان«،  كوهنــا  أي  »اإلنســانية«، 
ــت كًا  ــي صنّف ــة الت ــات القرآني فاآلي
مــن الذكــر واألنثــى كـ«إنســان” كثــرة 
ــان 76:  ــة 75 :36-39، االنس )القيام
ــارق 86: 5 -7،احلجــرات  1-2، الط
ــل  ــع الرج ــرأة م ــأ امل 49: 13(. تتكاف
يف ملكــة اهلدايــة التــي هــي منحــة إهليــة 
 )35  :76 )االنســان  إنســان  ملطلــق 
 :4 النســاء   (  ،)8  -7 )الشــمس91: 
1(،) االنبيــاء 21: 35(. وعندمــا منــح 
ــر  ــا للذك ــان منحه ــة لانس اهلل الكرام
ــِد  ــى ح ــان ع ــي االنس ــن بن ــى م واالنث

)اإلرساء17: 70(.  ســواء 
ــا،  ــار زوجه ــرأة يف اختي ــق امل ــًا ح أيض
فقــد جعــل اإلســام للمــرأة احلــق 
ــويل  ــوز ل ــا جي ــا، ف ــار زوجه يف اختي
ــا  ــا، ك ــدون إذهن ــا ب ــا أن يزوجه أمره
أنــه ال جيــوز لــألب أن يكــره ابنتــه 
ــول  ــزواج، لق ــى ال ــة ع ــة البالغ العاقل
النبــي: “عــن أيب هريــرة: “ال تنُْكــَح 
ــم حتــى ُتســتأمر، وال تنكــح البكــر  ُاأليُّ
ــا  ــف إذهن ــوا: فكي ــَتأذن، قال ــى ُتس حت

قــال: أن تســكت.”21 
تكافــؤ  عــن  عــرت  آيــات  هنــاك 
ــن  ــة اهلل ب ــى طاع ــواب ع ــار والث اآلث
)النحــل16: 97(،)  الرجــل واملــرأة 

ــران3: 19(،)  ــر40: 40(،) آل عم غاف
االحــزاب33: 35(. بموجــب هــذا 
احلديــث، جعــل الشــارع للفتاة املســلمة 
احلــق أن ختتــار رشيــك حياهتــا، وأن 
ــي  ــى النب ــذا هن ــا. فله ــه بنظره تصطفي
ــا  ــذ أمره ــى يؤخ ــب حت ــزوج الثي أن ت
ــر  ــج البك ــن تزوي ــى ع ــا هن ــر. ك فتأم
ــأذن.  ــا فت ــك أيض ــتأذن يف ذل ــى تس حت
وألنــه يغلــب احليــاء عــى البكــر اكتفــى 
منهــا بــا هــو أخــف مــن األمــر، وهــو 
اإلذن، كــا اكتفــى بســكوهتا، دليــا عى 

ــا. رضاه
هنــاك آيــات قرآنيــة منعــت الرجــل مــن 
ــم هبــا.  ــرأة أو إحلــاق الظل اســتغال امل

جــاء يف )النســاء 4: 20-19(: 
ــلُّ َلُكــْم َأْن  ــوا اَل حَيِ ِذيــَن آَمنُ ــا الَّ َ ــا َأهيُّ “َي
َتِرُثــوا النَِّســاَء َكْرًهــا َواَل َتْعُضُلوُهــنَّ 
ــنَّ إاِلَّ َأْن  ــا آَتْيُتُموُه ــِض َم ــوا بَِبْع لَِتْذَهُب
وُهــنَّ  َوَعارِشُ ُمَبيِّنَــٍة  بَِفاِحَشــٍة  َيْأتِــَن 
بِامْلَْعــُروِف َفــإِْن َكِرْهُتُموُهــنَّ َفَعَســٰى 
ا  َعــَل اهللَُّ فِيــِه َخــْرً َأْن َتْكَرُهــوا َشــْيًئا َوجَيْ
َكثـِـًرا )19(. َوإِْن َأَرْدُتــُم اْســتِْبَداَل َزْوٍج 
ــاًرا  ــنَّ ِقنَْط ــْم إِْحَداُه ــَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُت َم
َأَتْأُخُذوَنــُه  ۚ َتْأُخــُذوا ِمنْــُه َشــْيًئا  َفــَا 

ــا)20(.”  ــًا ُمبِينً ــا َوإِْث َتاًن هُبْ
زوجــَة  املــرأة،  كانــت  اجلاهليــة،  يف 
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ــًا، اي أن  ــر مراث ــويف، ُتعت ــم املت احلمي
الــوارث يــرث نكاحهــا كــا يــرث مــال 
ــا  ــه، وعندم ــا ثوب ــع عليه ــه، فيض محيم
ــإن  ــأهنا، ف ــرصف يف ش ــو املت ــون ه يك
شــاء تزوجهــا باملهــر الــذي امهرهــا بــه 
ــع  ــون انتف ــذا يك ــت، وهك ــا املي زوجه
ــها  ــا وحبس ــاء عضله ــا، وان ش بمهره
ــا اذا  ــوت فرثه ــى مت ــزواج حت ــن ال ع
ــّر  ــر املي ــاء يف التفس ــال. ج ــا م كان هل

ــن: ــن اآليت ــى هات ــا ع تعليًق
ــم  ــوز لك ــوا ال جي ــن آمن ــا الذي ــا أهي “ي
أن جتعلــوا نســاء آبائكــم مــن مجلــة 
َتِركتهــم، تترصفــون فيهــن بالــزواج 
تزوجيهــن  أو  املنــع هلــن،  أو  منهــن، 
لآخريــن، وهــن كارهــات لذلــك كله، 
وا أزواجكــم  وال جيــوز لكــم أن تضــارُّ
ــن  ــن ع ــن؛ ليتنازل ــون هل ــم كاره وأنت
بعــض مــا آتيتموهــن مــن مهــر ونحوه، 
ــى،  ــا كالزن ــًرا فاحًش ــن أم إال أن يرتكب
فلكــم حينئــذ إمســاكهّن حتــى تأخــذوا 
مــا أعطيتموهــن. ولتكــن مصاحبتكــم 
لنســائكم مبنيــة عــى التكريــم واملحبــة، 
فــإن  حقــوق.  مــن  هلــن  مــا  وأداء 
كرهتموهــن لســبب مــن األســباب 
الدنيويــة فاصــروا؛ فعســى أن تكرهــوا 
ــر  ــه خ ــون في ــور ويك ــن األم ــًرا م أم

وإن أردتــم اســتبدال زوجــة  كثــر. 
مــكان أخــرى، وكنتــم قــد أعطيتــم َمــن 
تريــدون طاقهــا مــاال كثــًرا مهــًرا هلــا، 
فــا حيــل لكــم أن تأخــذوا منــه شــيًئا، 
ــا وافــرتاًء واضًحــا؟ “31 أتأخذونــه كذًب
ــًدا  ــس بعي ــة لي ــر لآي ــم آخ ــاك فه هن
عــن التفســر أعــاه، وهــو النهــي عــن 
ــل ان  ــن اج ــة م ــى الزوج ــق ع التضيي
ــكاح  ــد الن ــك عق ــاالً ليف ــه م ــذل ل تب
ــة تنهــي  ــه وبينهــا وهــذه اآلي الــذي بين
عــن ظلــم املــرأة ومتنــع اإلســاة اليهــا، 
يســوغ  وال  يــرر  ال  كراهيتهــا  وان 

عضلهــا والتضييــق عليهــا.
ويف ســياق معاملــة الرجــل للمــرأة، 
“َوَلــْن   )129  :4 النســاء  يف)  جــاء 
النَِّســاِء  َبــْنَ  َتْعِدُلــوا  َأْن  َتْســَتطِيُعوا 
َوَلــْو َحَرْصُتــْم َفــَا مَتِيُلــوا ُكلَّ امْلَْيــِل 
ُتْصِلُحــوا  َوإِْن  ۚ َقــِة  َكامْلَُعلَّ َفَتَذُروَهــا 
ــًا..”  ــوًرا َرِحي ــإِنَّ اهللََّ َكاَن َغُف ــوا َف َوَتتَُّق
ــذي  ــل ال ــة إىل الرج ــة موجه ــذه اآلي ه
يمكنــه  وال  زوجــة،  مــن  أكثــر  لــه 
ان يتحكــم بمشــاعره فيكــون ميلــه 
ــئ، إال ان  ــر متكاف ــكل غ ــه بش لزوجات
ذلــك ال يــرر انعــكاس ميولــه النفســية 
عــى ســلوكه اخلارجــي، بــل يلزمــه 
مجيعــًا  زوجاتــه  حقــوق  يراعــي  أن 
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ــب  ــاعره. فيج ــن مش ــر ع ــع النظ بقط
باملعــروف  مجيعــًا  معارشهتــن  عليــه 
ــط يف  ــدم التفري ــم وع ــاق عليه واإلنف
ــن  ــو يعارشه ــا ه ــن، ف ــوق بعضه حق
هــو  وال  عليهــن  وينفــق  باملعــروف 
يرحهــن بإحســان، وهــذا هــو معنــى 

ــة.  ــه اآلي ــت عن ــذي هن ــق ال التعلي
ويف ســياق احلفــاظ عــى حقــوق املــرأة 
عنــد تطليقهــا وكانــت يف عدهتــا أو 
 :65 )الطــاق  آيتــا  تقــول  حامــل، 
َحْيــُث  ِمــْن  »أْســِكنُوُهنَّ   :)7-6
ــنَّ  وُه ــْم َواَل ُتَضارُّ ــْن ُوْجِدُك ــَكنُْتْم ِم َس
ــٍل   لُِتَضيُِّقــوا َعَلْيِهــنَّ َوإِْن ُكــنَّ ُأواَلِت مَحْ
ــنَّ  ــَن مَحَْلُه ــٰى َيَضْع ــنَّ َحتَّ ــوا َعَلْيِه َفَأْنِفُق
 ” َفــإِْن َأْرَضْعــَن َلُكــْم َفآُتوُهــنَّ ُأُجوَرُهــنَّ
ــرر  ــة تق ــذه اآلي ــاق65: 6”(، ه )الط
ــزوج  ــى ال ــكن ع ــر الس ــوب توف وج
ــى ان  ــدة، ع ــت يف الع ــا دام ــه م ملطلقت
ــع  ــبًا م ــكن متناس ــتوى الس ــون مس يك
املســتوى املــايل للــزوج، فــا جيــوز لــه 
ان يســكنها بمــكان دون مســتواه املــايل، 
وهــذا هــو معنــى “ِمــْن ُوْجِدُكــْم”. كــا 
ــق  ــرر والتضيي ــاع ال ــه ايق ــل ل ال حي
ــى  ــاق ع ــزوم االنف ــه. ول ــى مطلقت ع
الزوجــة املطلقــة ان كانــت حبــى حتــى 
ــع  ــاءت أن ترض ــا، وإن ش ــع محله تض

ابنــه فيلزمــه دفــع األجــرة هلــا، وال 
حيــق لــه إختــاذ مرضعــة غرهــا اذا 
ــة  ــا متعارف ــي طلبته ــرة الت ــت األج كان
كــا هــو ثابــت يف الفقــه.41 ونصــت آيــة 
ْقُتــُم  البقــرة 2: 231 عــى: “َوإَِذا َطلَّ
النَِّســاَء َفَبَلْغــَن َأَجَلُهــنَّ َفَأْمِســُكوُهنَّ 
ُحوُهــنَّ بَِمْعــُروٍف ۚ َواَل  بَِمْعــُروٍف َأْو رَسِّ
اًرا لَِتْعَتــُدوا َوَمــْن َيْفَعــْل  مُتِْســُكوُهنَّ ِضَ
ــُذوا  ــُه َواَل َتتَِّخ ــَم َنْفَس ــْد َظَل ــَك َفَق لِ َذٰ
آَيــاِت اهللَِّ ُهــُزًوا”. رشح التفســر امليــر 
النســاء  َطلَّقتــم  “وإذا  اآليــة:  هــذه 
ــن،  ــن، فراجعوه ــاء عدهت ــن انته فقارب
ونيتكــم القيــام بحقوقهــن عــى الوجــه 
املستحســن رشًعــا وعرًفــا، أو اتركوهن 
ــذروا أن  ــن. واح ــي عدهت ــى تنق حت
اإلضار  بقصــد  مراجعتهــن  تكــون 
ــداء عــى حقوقهــن.  هبــن ألجــل االعت
ــه  ــم نفس ــد ظل ــك فق ــل ذل ــن يفع وم
تتخــذوا  وال  العقوبــة،  باســتحقاقه 

ــًوا.”51 ــا وهل ــه لعًب ــات اهلل وأحكام آي
ــد  ــه ويمت ــوع ملطلقت ــق الرج ــزوج ح لل
قبيــل  اىل  اإلســتحقاق  هــذا  زمــن 
ــه ال جيــوز للــزوج  انتهــاء العــدة، إال ان
ــرر  ــع ال ــق، ليوق ــذا احل ــتغال ه اس
بمطلقتــه بــان يرجــع اليهــا، قبــل انتهــاء 
املــدة لغــرض إيقــاع االذى هبــا او منعها 
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مــن ان تكــون يف ســعة مــن هــذا النكاح 
الــذي ال يرجــى لــه ان يكــون قائــًا عى 
ــوز  ــروف، وال جي ــرشة باملع ــودة والع امل
ان يرجــع مــن اجــل اإلضار بمطلقتــه 
ــه مــاالً يف ســبيل  مــن اجــل ان تبــذل ل
ان يفــك عقــد النــكاح بينهــا ، بــل انــه 
ــروف او  ــا باملع ــع ليعارشه ــا ان يرج إم
يرحهــا ويفــك عقدهــا بإحســان، 
امــا لــو امســكها لغــرض التعــدي 
واالضار فانــه يصبــح ممــن ظلــم نفســه 
واختــذ آيــات اهلل هــزوًا وجحــد آالء اهلل 
ــة  ــة التالي ــي اآلي ــه. وتعط ــه علي ونعم
ــر  ــق تقري ــرأة ح ــرة )232( امل ــن البق م
زوجهــا.  طلقهــا  أن  بعــد  مصرهــا 
ــد  ــة، بع ــاء املطلق ــي ألقرب ــة هن ويف اآلي
انتهــاء عدهتــا، عــن ان يمعنــوا قريبتهــم 
أخــرى  مــرة  الــزواج  مــن  املطلقــة 
ــفي.  ــام والتش ــرد االنتق ــا، ملج بزوجه
وتدعــو آية النســاء 4: 127 إللغاء ُســنّة 
ســيئة كانــت رائجــة، وهــي االســتياء 
ــن،  ــى امواهل ــاء وع ــى النس ــى يتام ع
اســتبقوهن  مجــال  ذوات  كــّن  فــان 
ــٍذ  ــكاح، وعندئ ــن الن ــن س ــى يبلغ حت
ينكحوهــن ويســتحوذون عــى امواهلــن 
ويمنعوهــن مــن االســتمتاع بامواهلــن. 
وإن مل يكــّن ذوات مجــال، أبقــوا عليهــّن 

ــن  ــة، دون ان يتزوجوه ــم للخدم عنده
او يرتكوهــن يتزوجــن بغرهــم، وذلــك 
أمــوال.  مــن  عندهــن  فيــا  طمعــًا 
ــاء،  ــى النس ــاف يتام ــة بإنص ــر اآلي تأم
ــدان وعــدم منعهــم مــن  وكذلــك  الول
امــوال قــدر اهلل ان تكــون هلــم، وان 
ــا  ــم إن ــرف اليت ــوال يف ظ ــاك االم إمس
هــو لغــرض احلفــظ وإال فــا حــق 

ــم.61 ــا غره ــد فيه الح
املحصنــات  قــذف  القــرآن  وحــرم   
يفعــل  مــن  عــى  وفــرض  بالزنــا، 
ــا يف  ــا وعقاًب ــًا يف الدني ــًدا ثقي ــك ح ذل
ــور 24: 24-23( ــر الن ــرة. )أنظ اآلخ
ــك،  ــا بالتمل ــرأة حًق ــرآن امل ــى الق أعط
إن كان عــن طريــق اإلرث، أو الــرشاء. 
والكســب،  بالعمــل  احلــق  وهلــا 
ــة  ــخصّية قانونّي ــة وش ــة مالي ــا ذم وهل
عــن  مســتقلة  مســتقلة  وحقوقّيــة 
ــا،  ــا أو زوجه ــد أخوهت ــا، أو أح والده
متلــك  بــا  التــرصف  حــرة  وهــي 
ــف  ــاء 4: 32، 7(. وق ــب )النس وتكس
ــن  ــًا م ــًا صارم ــم موقف ــرآن الكري الق
التعــدي عــى أمــوال املــرأة )النســاء4: 
19(. وكذلــك فقــد هنــى عــن أكل 
ــط  ــق، أو الضغ ــر ح ــاء بغ ــور النس مه
ــاء أن  ــور لق ــن امله ــن ع ــّن ليتنازل عليه
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4:ـ20- )النســاء  الرجــل  يطلقهــّن 
 . )2 1

النصــوص  اســتعرضنا  ان  بعــد 
ــة  ــرأة مكان ــت امل ــي اعط ــية الت التأسيس
عنــد  نتوقــف  القــرآن،  يف  عاليــة 
ــا  ــي رآه ــة الت ــات القرآني ــض اآلي بع
اإلنســانويون، بــن املســلمن وغــر 
إشــكالية  تشــكل  أهنــا  املســلمن، 
بالنســبة ملبــدأ العدالــة واملســاواة حيــث 
ــرأة يف  ــة امل ــى دونّي ــؤرشًا ع ــرت م اعت
ــل.   ــا للرج ــامّية وتبعيته ــة اإلس الرؤي
يف مســعى إلجيــاد حلــول مقبولــة هلــذه 
اآليــات  سنســتعرض  اإلشــكاليات، 
ــا  ــا، وم ــببت إلتباًس ــي س ــة الت القراني
تتفســرها  عنــد  نتوقــف  زالــت، 
خطــورة  مــدى  لنلمــس  التقليــدي 
لنقــدم  نجتهــد  وثــم  اإلشــكاليات، 
قــراءة إســامية هلــذه النصــوص حتاكــي 

مبــدأ املســاواة.
2- املرأة والقوامة يف اإلسام 

ــراد  ــامي، ُي ــح إس ــة” مصطل “القوام
ــرأة،  ــى امل ــل ع ــة الرج ــًا قوام ــه غالب ب
ــة  ــّمى “القوام ــا ُيس ــذا يف م ــرف ه وُيع
الزوجيــة”. والقوامــة الزوجيــة هــي 
ض هبــا الــزوج، للقيــام عــى  واليــة يفــوَّ
مصالــح زوجتــه بالتدبــر والصيانــة 

ــك،  ــر ذل ــب، وغ ــاق، والتأدي واإلنف
ــه  ــب علي ــزوج حياس ــف لل ــا تكلي وفيه
ط فيهــا. هــذا املفهــوم  أمــام اهلل لــو فــرَّ
مؤســس عــى نــص قــرآين أتــى يف) 
اُمــوَن  َقوَّ َجــاُل  “الرِّ  :)34  :4 النســاء 
ــَل اهللُّ َبْعَضُهــْم  َعــَى النَِّســاء بِــَا َفضَّ
ــْم  ــْن َأْمَواهِلِ ــوْا ِم ــَا َأنَفُق ــٍض َوبِ ــَى َبْع َع
ْلَغْيــِب  احِلَــاُت َقانَِتــاٌت َحافَِظــاٌت لِّ َفالصَّ
بـِـَا َحِفــَظ اهللُّ َوالــاَّيِت خَتَاُفوَن ُنُشــوَزُهنَّ 
امْلََضاِجــِع  َواْهُجُروُهــنَّ يِف  َفِعُظوُهــنَّ 
ــوْا  ــَا َتْبُغ ــْم َف ــإِْن َأَطْعنَُك ــنَّ َف ُبوُه َواْضِ
َعَلْيِهــنَّ َســبِيًا إِنَّ اهللَّ َكاَن َعِليًّــا َكبـِـًرا.” 
ــام  ــا: قي ــة باهن ــف القوام ــن تعري ويمك
الـــزوج بمـــصالح زوجتـــه :ورعايتهــا 
ــا  ــاكها يف بيته ــا، وإمس ــاق عليه واالنف
بإذنــه،  إال  اخلــروج  مــن  ومنعهــا 

ــن.71 ــو مؤمت ــا ه ــق ب ــا يف احل وتأديبه
امــا ســبب نــزول هــذه اآليــة فقــد 
اخــرج الطــري يف تفســره عــن احلســن 
ــي  ــت للنب ــرأة أت ــال: ان إم ــرصي ق الب
لطــم وجهــي،  إن زوجــي  فقالــت: 
فقــال النبــي: بينكــا القصــاص، فانــزل 
ــل ان  ــن قب ــرآن م ــل بالق اهلل: »وال تعج
ُيقــي اليــك وحيــُه«81. فامســك النبــي 
ــون  ــال قوام ــه:” الرج ــزل قول ــى ن حت
ــذه  ــياق ه ــن س ــا ع ــاء”. وام ــى النس ع
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ــان اهلل  ــا:« ف ــا قبله ــبتها مل ــة ومناس اآلي
ذكــر ســبب تفضيــل الرجــال عــى 
ــات  ــة آلي ــاءت تالي ــا ج ــاء، الهن النس
ــع  ــن توزي ــدث ع ــي تتح ــاواة الت املس
ــن  ــوق ب ــوظ واحلق ــة، واحلظ الوصاي
النســاء والرجــال، دونــا غبــن لطــرف 
ــل  ــز خي ــر، ودون متيي ــاب آخ ــى حس ع
بمبــدأ املســاواة، وإنــا وفــق اجلهــد 
والكســب الــذي حيصــل بــه كل طــرف 
مــا يســتحق مــن ثمــرات كــا هنــى اهلل 
عــن متنــي الرجــال والنســاء مــا فضــل 
»واَل  بعــض.  عــى  بعضهــم  بــه  اهلل 
ــِه َبْعَضُكــْم َعــَىٰ  ــَل اهللَُّ بِ ــْوا َمــا َفضَّ َتَتَمنَّ
ــُبوا ۖ  ــا اْكَتَس ــٌب مِمَّ ــاِل َنِصي َج ــٍض ۚ لِلرِّ َبْع
َولِلنَِّســاِء َنِصيــٌب مِمَّــا اْكَتَســْبَن ۚ َواْســَأُلوا 
ٍء  اهللََّ ِمــْن َفْضِلــِه ۗ إِنَّ اهللََّ َكاَن بِــُكلِّ يَشْ
32(.  َولِــُكلٍّ   :4 النســاء   ( َعِليــًا”. 
اْلَوالِــَداِن  َتــَرَك  ـا  مِمَـّ َمــَوايِلَ  َجَعْلنَــا 
ِذيــَن َعَقــَدْت َأْيَاُنُكــْم  َواأْلَْقَرُبــوَن ۚ َوالَّ
َفآُتوُهــْم َنِصيَبُهــْم ۚ إِنَّ اهللََّ َكاَن َعــَىٰ ُكلِّ 
ــَى  ــوَن َع اُم َجاُل َقوَّ ــِهيًدا 33 الرِّ ٍء َش يَشْ
ــَل اهللَُّ َبْعَضُهــْم َعــَىٰ  النَِّســاِء بِــَا َفضَّ
ــْم .” )  ــْن َأْمَواهِلِ ــوا ِم ــَا َأْنَفُق ــٍض َوبِ َبْع
ــان  ــذا ف ــى ه ــاء4: 33-34(. وع النس
ــا  ــان بعضه ــاواة مرتبط ــة واملس القوام
ال  حتــى  نقيضــن،  وليســا  البعــض 

نقيــض  القوامــة  ان  واهــم  يتوهــم 
ــاواة.  املس

 يف تفســر أهــل الســنة واجلاعــة لنــص 
ــة  ــري: يف اآلي ــن كث ــول اب ــة، يق القوام
“الرجــال قوامــون عــى النســاء” أي 
الرجــل قيِّم عــى املــرأة، أي هو رئيســها 
وكبرهــا، واحلاكــم عليهــا ومؤدهبــا إذا 
اعوجــت “بــا فضــل اهلل بعضهــم عــى 
بعــض.”91 يقــول البيضــاوي: “الرجال 
قوامــون عــى النســاء” يقومــون عليهــن 
ــال  ــة.”02 وق ــى الرعي ــوالة ع ــام ال قي
ــرأة،  ــى امل ــم ع ــل قّي ــي: “الّرج الزحي
أي هــو رئيســها وكبرهــا، واحلاكــم 
ــو  ــت، وه ــا إذا اعوّج ــا، ومؤدهب عليه
والرعايــة،  باحلايــة  عليهــا  القائــم 
فعليــه اجلهــاد دوهنــا، ولــه مــن املــراث 
ــف  ــو املكّل ــه ه ــا، ألن ــف نصيبه ضع

ــا.”12 ــة عليه بالنّفق
آيــة  تفســر  يف  الســعدي  ويقــول 
أن  التــايل:  النــص  »خيــر  القوامــة: 
ــاء«، أي:  ــَى النَِّس ــوَن َع اُم ــال »َقوَّ َج الرِّ
قوامــون عليهــّن بإلزامهــّن بحقــوق 
فرائضــه  عــى  املحافظــة  مــن  اهلل، 
هــنَّ عــن املفاســد، والرجــال عليهم  وكفِّ
أن يلزموهــنَّ بذلــك، وقوامــون عليهــن 
أيًضــا باإلنفــاق عليهــن، والكســوة 
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ــب  ــبب املوج ــر الس ــم ذك ــكن، ث واملس
ــال:  ــاء، فق ــى النس ــال ع ــام الرج لقي
ــٍض  ــَى َبْع ــْم َع ــَل اهللَُّ َبْعَضُه ــَا َفضَّ »بِ
ــْم »، أي: بســبب  َوبـِـَا َأنَفُقــوا ِمــْن َأْمَواهِلِ
فضــل الرجــال عــى النســاء وإفضاهلــم 
عــى  الرجــال  فتفضيــل  عليهــن، 
النســاء مــن وجــوه متعــددة، مــن كــون 
ــوة،  ــال، والنب ــة بالرج ــات خمتص الوالي
ــن  ــر م ــم بكث ــالة، واختصاصه والرس
ــن  ــه م ــم اهلل ب ــا خصه ــادات، وب العب
واجللــد  والصــر  والرزانــة  العقــل 
ــك  ــه، وكذل ــاء مثل ــس للنس ــذي لي ال
خصهــم بالنفقــات عــى الزوجــات، 
ــا  ــص هب ــات خيت ــن النفق ــر م ــل كث ب
النســاء. عــن  ويتميــزون  الرجــال، 
ــوا«،  ــَا َأْنَفُق ــه: »َوبِ ولعــل هــذا رس قول
ــوم  ــى عم ــدل ع ــول، لي ــذف املفع وح
النفقــة، فُعِلــم مــن هــذا كلــه أن الرجــل 
كالــوايل والســيد المرأتــه، وهــي عنــده 
أن  فوظيفتــه  أســرة خادمــة،  عانيــة 

ــه.”22 ــرتعاه اهلل ب ــا اس ــوم ب يق
خلّــص الســيد حممــد رشــيد رضــا، 
»الرجــال قوامــون عــى النســاء« يف 
كتابــه تفســر املنــار بقولــه: هــي الرعاية 
واحلايــة والكفايــة والواليــة.. الرعايــة 
ــح  ــا يصل ــكل م ــل ب ــوم الرج ــأن يق ب

ــها وأن  ــه عيش ــوم ب ــه ويق ــأن امرأت ش
ــة..  ــعيدة هانئ ــة س ــاة كريم ــش حي تعي
ــون  ــا ويص ــظ عليه ــأن حياف ــة ب واحلاي
ــوب  ــل مطل ــه.. والرج ــه وعائلت أرست
ــه،  ــة ألرست ــة اخلاص ــًا احلاي ــه أص من
فالرجــال  ولذلــك  ألّمتــه،  والعامــة 
محــى  عــن  ويــذودون  جياهــدون 
ــأن  ــة ب ــم الكفاي ــم.. ث ــان واألم األوط
ال حتتــاج املــرأة شــيئًا يف جنــاح زوجهــا 
وحتــت ظــل زوجهــا بــل تكــون معــّززة 
تصــل إليهــا مجيــع حقوقهــا بــكل طيب 
خاطــر وبطاعــة الــزوج هلل، فاحليــاة 
الزوجيــة حيــاة اجتاعيــة، وال بــد لــكل 

ــس. 32 ــن رئي ــاع م اجت
اهنــا  عــى  عبــدو:  حممــد  ويراهــا 
ــلط  ــى التس ــة تأب ــن رياس ــة، ولك رياس
بالقيــام  املــراد  فيقــول  واالســتبداد، 
ــا هــو الرياســة التــي يتــرصف فيهــا  هن
املــرؤس بارادتــه واختيــاره، وليــس 
مســلوب  مقهــورًا  يكــون  ان  معنــاه 
اإلرادة، ال يعمــل عمــًا إال مــا يواجهــه 

ــه.42 ــه رئيس الي
اجلالــني يف تفســرمها ان:1- يعتــر 
الرجــال قّوامــون« مســلطون« عــى 
ــاء يؤدبوهوهنــن ويؤِخــُذن عــى  النس

ايدهيــن. 
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2- بــا فضــل اهلل بعضهــم عــى بعــض 
بالعلــم  عليهــن  هلــم  بتفضيلــه  أي 
ــا  ــك. وب ــر ذل ــة وغ ــل والوالي والعق
انفقــوا عليهــن مــن امواهلــم.52 ويوجــد 
أيًضــا حديــث نبــوي، رواه أبــو ســعيد 
أبــاح  البخــاري،  ونقلــه  اخلــدري 
للمفريــن التقليديــن قــول مــا قالــوا. 
يقــول احلديــث: “خــَرج رســوُل اهللِ 
ــىَّ  ، فص ــىَّ ــٍر إىل امُلص ــى أو فِْط يف أضح
ـاَس  ثــمَّ انــرَصف، فقــام فوَعــظ النَـّ
ــا  “أهيُّ قــال:  دقــِة”،  بالصَّ وأَمرهــم 
ــرَّ  ــرَصف فم ــمَّ ان ــوا”، ث ق ــاُس تصدَّ النَّ
عــى النِّســاِء، فقــال: “يــا معــرَش النِّســاِء 
أهــِل  أكَثــَر  أراكــنَّ  فــإينِّ  ْقــَن  تصدَّ
ــوَل  ــا رس ــك ي ــَن: وملَ ذل ــاِر”، فُقْل النَّ
ــْرَن  ــَن وتكُف ــْرَن اللَّع ــال: “ُتكثِ اهللِ؟” ق
العشــَر، مــا رَأْيــُت ِمــن ناقصــاِت عقٍل 
ــازِم  ــِل احل ُج ــبِّ الرَّ ــَب لُِل ــٍن أذَه وِدي
النِّســاء”،  يــا معــرَش  ِمــن إحداكــنَّ 
ــا  ــا وعقِلن ــاُن ِدينِن ــا نقص ــه: م ــُن ل فُقْل
ــهادُة  ــس َش ــال: “ألي ــوَل اهللِ؟ ق ــا رس ي
ــِل”،  ُج ــهادِة الرَّ ــِف َش ــَل نص ــرأِة ِمْث امل
ُقْلــَن: بــى، قــال: “فــذاك ُنقصــاُن عقِلها 
ــلِّ  ــرأُة مل ُتَص ــِت امل ــْت إذا حاض أَوليَس
ومل َتُصــْم؟” ُقْلــَن: بــى، قال:”فــذاك 
ــي62  ــرَصف النب ــمَّ ان ــا” ث ــاُن ِدينِه ُنقص

ــي:«إَِذا  ــاَل النب ــاَل: ق ــن أيب هريرَة َق وع
ــْم  ــِه فَل ــُه إىَِل فَِراِش ــُل اْمرَأَت ُج ــا الرَّ دَع
َتْأتِــِه َفَبــات َغْضبــاَن َعَلْيَهــا، َلَعنتَهــا 
َعَليــِه”  ُتْصبَح متفــٌق  َحتَّــى  املائَكــُة 
ــِذي  ويف روايــة للرســول انــه قــال:« والَّ
َنْفــِي بَِيــِدِه، َمــا ِمــن َرُجــٍل َيْدُعــو 
ــِه إاِلَّ َكاَن  ــى َعَلْي ــِه َفَتْأَب ــُه إىَِل فَِراِش اْمَرَأَت
ــى  ــا َحتَّ ــاِخًطا َعَلْيَه ــاِء َس ــذي يف السَّ الَّ
َيــْرَض َعنْهــا”.72. فهــذه األحاديــث 
ــا،  ــى زوجه ــة ع ــقِّ الزوج ــان ح يف بي
ــه أن  ــزوج، وأنَّ علي ــى ال ــا ع ــدم م وتق
ــر  ــا، وأال هيج ــوهتا ونفقته ــوم بكس يق
إال يف البيــت، وأال يــرب الوجــه، وال 
ــا، وأنَّ  ــه عليه ــان حّق ــا بي ــْح، وهن ُيَقبِّ
ــه عليهــا: إذا دعاهــا إىل فراشــه  مــن حقِّ
أال تأبــى، وأنــه متــى بــات غضبــان 
ــح.  ــى ُتصب ــة حت ــا املائك ــا لعنته عليه
إىل  دعاهــا  اآلخــر: إذا  احلديــث  ويف 
ــذي يف  ــيء كان ال ــت أن جت ــه فأب فراش
ــرض،  ــى ي ــا حت ــاخًطا عليه ــاء س الس
حتــى يــرض عنهــا زوجهــا، وهــذا 
ــب  ــى أن الواج ــدل ع ــم ي ــٌد عظي وعي
لزوجهــا  والطاعــة  الســمع  عليهــا 
 : رشعــيٍّ عــذٍر  مــن  إال  فراشــه،  يف 
ــذي  ــرض ال ــاس، وامل ــض، والنف كاحلي
مــا تســتطيع معــه التمكــن مــن اجلــاع، 
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فهــي معــذورة، وإال فالواجــب أنــه 
ــمع  ــا الس ــها فعليه ــا بنفس ــى أراده مت

والطاعــة.28
يبــدو أن املوقــف الشــيعي مــن القوامــة 
ــراه يف  ــا ن ــذا م ــا. ه ــدة وتزمًت ــل ح أق
ــاه. عــدد مــن اآلراء التــي نعرضهــا أدن
 يقــول اخلوئــي: “بــن يف اآليــة الكريمــة 
ان رس قوامــة الرجــال عــى النســاء، هــو 
ــض  ــى البع ــم ع ــل اهلل بعضه ــا فض م
ومــا انفقــوا مــن أمواهلــم، فيظهــر منــه 
أن الــر هــو وجــوب النفقــة عــى 
ــاظ  ــؤول احلف ــو مس ــه ه ــل، وان الرج
ــق  ــا يتعل ــة وكل م ــة العائل ــى كرام ع
بشــؤوهنا، ولكــن الواجــب رشعــًا مــن 
ــدم  ــو ع ــة ه ــبة للزوج ــة بالنس القيموم
خروجهــا مــن البيــت بــدون إذنــه، 
ولعــل املــراد باآليــة عمــوم قوامــة 
الرجــال عــى النســاء، اي ان جنــس 
ــمية  ــدرة جس ــن ق ــا اويت م ــل ب الرج
بالقيــام  مأمــور  أقــوى،  ونفســية 
بشــؤون املــرأة ولعلــه مــن هــذه اجلهــة، 
منعــت النســاء مــن القضــاء والواليــة، 

وتدبــر شــؤون املجتمــع .”92
يقــول السيســتاين: “معنــى كــون الرجل 
ــل  ــه بتكف ــو قيام ــرأة ه ــى امل ــًا ع قوام
ــؤوهنا  ــاء بش ــية واالعتن ــا املعيش أموره

ــس  ــا، ولي ــه مصلحته ــا تقتضي ــق م وف
معنــاه ان ال ينفــذ هلــا يف نفســها أو فيــا 
ــره  ــذ أوام ــا تنفي ــه إرادة وأن عليه متلك
ــه يف  ــن ل ــا التمك ــم عليه ــه، نع ونواهي
ــا  ــة، ك ــية املتعارف ــتمتاعات اجلنس االس
ــن  ــا م ــن بيته ــروج م ــا اخل ــوز هل ال جي
دون اذنــه حســبا تقــدم، وامــا فيــا عــدا 
ــاع  ذلــك فهــي غــر ملزمــة رشعــًا باتب

ــره.”03 نظ
إًذا، بنــاًء عــى املعنــى الظاهــر آليــة 
بالتفاســر  مدّعــًا    ،34  :4 النســاء 
أن  يتبــن  آنفــًا،  الــواردة  التقليديــة 
تشــمل  املــرأة  الرجــل عــى  قوامــة 

اآلتيــة: النواحــي 
-خضــوع املــرأة ملحرمهــا خضوًعــا 
مــا  يف  القــرار  ســلطة  ولــه  تاًمــا، 
ويف  العائلــة،  مثــل  بــه،  يشــرتكان 
ــي  ــت ه ــا دام ــخصية، م ــا الش أموره
يشــمل  واخلضــوع  واليتــه.  حتــت 
ــل  ــة، فالرج ــة والدنيوي ــور الديني األم
مســؤول أن ُيبقــي املــرأة يف رساط اهلل 
املســتقيم. ليــس للمــرأة أن تقــرر شــيًئا 
لنفســها مــن دون أخــذ إذن رجلهــا، 
مثــل  الصغــرة  األمــور  يف  حتــى 

اخلــروج مــن البيــت.
ــد  ــرأة ) توج ــذت« امل ــال »نش - يف ح
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ــذت(  ــى نش ــرة يف معن ــادات كث اجته
»رّدهــا  إىل  يعمــد  أن  لرجلهــا  حيــق 
ــدأ  ــة، تب ــائل تصاعدي ــواب« بوس للص
بالتهديــد  وثــم  احلســنة،  باملوعظــة 
والوعيــد، وثــم بعقابــات خمتلفــة، وقــد 
ــيلة  ــتعال وس ــه إىل اس ــر ب ــل األم يص
النــص  ظاهــر  بحســب  الــرب. 
ــببن  ــى س ــة ع ــز القوام ــرآين، ترتك الق
ــي  ــي املبن ــل اإلهل ــن: اوالً: التفضي اثن
عــى نقــص العلــم ونقــص العقــل 
ــن  ــا م ــايل حرماهن ــرأة، وبالت ــدى امل ل
الواليــة عــى نفســها. ثانيــًا: إنفــاق 
ــذا  ــا، وه ــرأة وإعالته ــى امل ــل ع الرج
اإلنفــاق يؤهلــه ليصــادر منهــا واليتهــا 
وحقهــا واحــرتام جســدها ونفســها 

وحريتهــا. 
التفاســر، هنــاك مفامهيــم  بحســب 
ــّرون  ــا املف ــأ هل ــرى يلج ــامية أخ إس
والفقهــاء لتعزيــز مفهــوم قوامــة الرجل 
الــزواج  أحــكام  مثــل  املــرأة،  عــىل 
ــة، وشــهادة النســاء  والطــاق واحلضان
والواليــة،  واملــراث،  املحاكــم،  يف 
ــاك إفــرازات  ــاء. وهن والقضــاء، واإلفت
القوامــة، مثــل ختــان  مــن مفهــوم 
ــذه  ــض ه ــش بع ــا نناق ــاء. دعون النس
ــة«،  ــد »القوام ــت بن ــا حت ــع هن املواضي

ــرى. ــود أخ ــت بن ــر حت ــا اآلخ وبعضه
مرتكــزات القوامــة: التفضيــل  	-3

واإلنفــاق.  اإلهلــي 
ــة  ــوص القرآني ــم النص ــل فه ــن أج م
ــة،  ــة موضوعي ــة بطريق ــة بالقوام املتعلق
ــببن  ــن  الس ــل كلٍّ م ــن تفصي ــد م ال ب
ــى  ــل ع ــة الرج ــر قوام ــن لتري م املقدَّ

ــرأة.: امل
 اوالً: يف التفضيل اإلهلي:

 قبــل تنزيــل النــص املتعلــق بالتفضيــل، 
رجــل  ثمــة  كان  اجلاهليــة،  يف  أي 
وإمــرأة، زوج وزوجــة، وكان وضعهــا 
غــر متســاٍو، إن عــى مســتوى القــدرة 
ــايل  ــة، وبالت ــدرة العلمي ــة ام الق الفعلي
تــّم فــرض واليــة الرجــل كنتيجــة 
احلديــث  وســياق  لذلــك.  حتميــة 
ذلــك،  إعــاه يوضــع  إليــه  املشــار 
ــابه كان  ــع مش ــر إىل وض ــول يش فالرس
ــس  ــال: “ألي ــن ق ــة ح ــًا يف اجلاهلي قائ
َشــهادُة املــرأِة ِمْثــَل نصــِف َشــهادِة 
ــِل.” الســؤال: هــل هــذا النقــص  ُج الرَّ
ــج  ــم نات ــل والعل ــرأة يف العق ــدى امل ل
عــن نقــص جينــي لدهيــا، بمعنــى هــل 
ان دماغهــا يفتقــد بالتكويــن اىل جينــات 
ــم  ــى حك ــل، حت ــد الرج ــودة عن موج
كان  وإذا  العقــي؟  بالنقصــان  عليهــا 
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االمــر كذلــك، فلــاذا كان اخلطــاب 
ــاء،  ــال والنس ــًا اىل الرج ــرآين موجه الق
طاملــا  املــرأة  إســام  ُيقَبــل  وكيــف 
ــح  ــاب واض ــل؟ اخلط ــة عق ــي ناقص ه
آمنــوا«،  الذيــن  اهيــا  »يــا  شــامل: 
بســبب  النقصــان  يكــن  مل  بالتأكيــد 
تكويــن جينــي عــى اإلطــاق. إذن،  
ملــاذا جــاء النــص مؤكــدًا عــى نقصــان 
ــود اىل  ــان يع ــذا النقص ــس ه ــرأة، الي امل
االســباب االجتاعيــة، التارخييــة، التــي 
حرمــت املــرأة مــن عمليــة التفاعــل مــع 
ــدور  ــام ب ــن القي ــا م ــا، ومنعته حميطه
وظيفتهــا االجتاعيــة، يف االقتصــاد، 

واالجتــاع ، والسياســة، والثقافــة؟ 
ــى  ــص ع ــس الن ــا تأس ــر، رب ــل اكث ب
ــة  ــو نتيج ــذي ه ــان؟ وال ــدأ النقص مب
للعــزل االجتاعــي الظــامل الــذي ُفــرض 
ــع  ــل الواق ــم نق ــث ت ــرأة؟ حي ــى امل ع
ــًا  ــاره أساس ــو، واعتب ــا ه ــًا ك تصويري
ــوب  ــت، كان املطل ــه، يف وق ــى علي ُيبن
ــد  ــى الُبع ــع ع ــم الواق ــذا الظل ــع ه رف
ــل  ــم املتمث ــرأة، الظل ــدى امل ــاين ل اإلنس
احلركــة،  »الــرأي،  مــن:  باحلرمــان 
ــع  ــادة«. وال ينف ــرار، القي ــل، الق العم
ابــدًا ان يؤّمــن الرجــل اىل الزوجــة، 
حاجاهتــا  عــام،  بشــكل  املــرأة  او 

ــا  ــا، وحيرمه ــى اختافه ــة ع البيولوجي
ــًا،  ــواردة آنف ــة ال ــوق اخلمس ــن احلق م
الن يف هــذه احلقــوق وغرهــا جتــد 

املــرأة معناهــا اإلنســاين.
ــى  ــل ع ــاق الرج ــوع إنف ــا، موض ثانًي

ــرأة: امل
فــإن  اإلهلــي،  التفضيــل  يف  وكــا   
واقــع  عــى  يؤكــد  القــرآين  النــص 
تكــن  ومل  اجلاهليــة،  يف  قائــًا  كان 
واالقتصاديــة  االجتاعيــة  الظــروف 
ــة  ــر يف الُبني ــإن التغي ــره، ف ــة لتغي مواتي
وللمجتمــع،  للعائلــة،  االجتاعيــة 
ــة.  ــة االقتصادي ــًرا يف الُبني ــب تغي يتطل
يعمــل،  كان  الــذي  هــو  فالرجــل 
ويؤّمــن  الطعــام،  وجيمــع  ويغــزو، 
ــوم  ــت تق ــرأة، وإن كان ــا امل ــة. أم احلاي
ــل  ــرة الرج ــي بإم ــال، فه ــض اإلع ببع

أوامــره. وتنفــذ  ســلطته  وحتــت 
ــاء  ــرآين )النس ــص الق ــتوى الن ــى مس ع
ــر كل  ــى تفس ــتناد ع 4: 34(، وباإلس
يمكــن  والســعدي،  اجلالــن  مــن 
القــول ان النــص قــد صــور واقعــًا قائــَا 
منتوجــًا مــن صــرورة اجتاعيــة عمرها 
قــرون عديــدة. وبالتــايل مل يكــن البعــد 
ــَا  ــة متقدم ــة القوام ــانوي يف نقط االنس
عــى الواقــع ومفاعيلــه العميقــة. وعــى 
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ــة،  ــوع القوام ــه يف موض ــتوى الفق مس
ــص  ــاه الن ــر يف ذات اجت ــه يس كان الفق
ــن  ــت كان يمك ــًا، يف وق ــاره مطلق باعتب
ُبعــد نســبي فيــه،  ان يكشــف عــن 
ــدة  ــه كقاع ــد اخرج ــس، فق ــل بالعك ب
ــرأة،  ــل بامل ــة الرج ــم عاق ــة تنظ مطلق
ــى  ــارسه ع ــع ب ــاء املجتم ــايل إرس وبالت
ثقافــة معينــة، جتعــل منــه حضــورًا 
إنســانيًا اعــرج يف ســرِه احلضــاري، 
طاقتــه  نصــف  إلســقاط  وذلــك 
االجتاعــي،  الواقــع  يف  وتعطيليهــا. 
لقــد درج التطــور االجتاعــي بــكل 
اضاعــه يف العــامل االســامي، عــى 
ــة، مــن قبــل  ــة اســتعائية واقصائي ثقاف
انتــج جمتمعــًا  مــا  للمــرأة،  الرجــل 
مشــوهًا باملعنــى اإلنســاين، ومعطــًا 
يف مفاصــل اساســية بســبب مــا أنتجــه 
نزوعــه الســلطوي االبــوي مــن تعطيــل 
ــض  ــامهت يف بع ــاكات، س ــر وارب وقه
التمزقــات اإلجتاعيــة، التــي انعكســت 

ــع.  ــة واملجتم ــى العائل ع
ــزال موضوعــًا  ــذي ال ي ــع ال هــذا الواق
ــفة،  ــن والفاس ــة املفكري ــيًا لكاف اساس
العاملــن عــى اخــراج العامل اإلســامي 
مــن عــرص اجلمــود الفقهــي القائــم 
ــتنبطنه  ــذي إس ــانوي ال ــد االنس إىل البع

ــة  ــه الدعووي ــم يف اجتاهات ــرآن الكري الق
الكليــة، واىل عــرص العقلنــة التــي هــي 
رشط األنســنة. هــذا العــرص بــا يملــك 
مــن وســائط إتصــال، اخــذ يطــرح 
ــات  ــى املجتمع ــة ع ــات العميق التحدي
الغارقــة يف التقليــد والتــي تــدور يف 
ــراط  ــن اإلنخ ــا م ــة متنعه ــة مفرغ حلق
يف مســرة التطــور االنســاين، واكثــر 
ــاري  ــان احلض ــذا الغثي ــش ه ــن يعي م
هــو املــرأة، يف العــامل االســامي، التــي 
ــا  ــات، أوهل ــن التحدي ــن م ــش نوع تعي
التنميــط الغــريب الــذي يتدفــق عــر 
كثــًرا  وُيغــرق  اإلتصــال،  وســائط 
ــرأة  ــادت امل ــي إعت ــاحات، الت ــن املس م
إضافــة  ضمنهــا،  التحــرك  املســلمة 
اىل حتديــات داخليــة هــي يف حقيقــة 
ــارشًة.  ــًا ومب ــدة وفع ــر ِح ــر أكث األم
ــا ورد يف  ــح م ــول: صحي ــة الق خاص
ــاٌس  ــنَّ لَِب ــرة187:2(: »ُه ــورة )البق س
”، وهــذه اآليــة  َلُكــْم َوَأْنُتــْم لَِبــاٌس هَلـُـنَّ
ــد  ــاٌن واح ــرأة كي ــل وامل ــي أن الرج تعن
الواقــع  أن  إال  متشــارك،  متكامــل 
املتعلــق  واالقتصــادي  االجتاعــي 
بتقســيم العمــل، الواقــع الــذي فــرض 
عــى املــرأة أن تنعــزل يف بيتهــا وتنحــر 
والتقريــري  اإلنتاجــي  دورهــا  يف 
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ــام  ــذا النظ ــل ه ــل، بفع ــة الرج ملصلح
القوامــة  أتــت  الســائد،  االجتاعــي 

ــع.  ــذا الواق ــع ه ــجم م ــر ينس كتدب
والتداخــل  احلاصــل  التطــور  أن  إال 
ــادل  ــارات، وتب ــن احلض ــف ع والكش
املعــارف، والثقافــات أخــرج املــرأة مــن 
ــة  ــن عملي ــزءًا م ــا ج ــجنها وفرضه س
وتقريــر  حضــور  وذات  اإلنتــاج، 
وعلــم، مــا جعــل  املــرأة كائنــًا اجتاعيــأ 
املســاواة  تعيــش  تقريريــًا  إنتاجيــًا 
ــًا. فاضحــت »القوامــة« بتفســرها  فعلي
ــياق  ــًا للس ــذي كان مائ ــدي، ال التقلي
احلضــاري، شــأًنا خارًجــا عــن الســياق 
وغــر ذي أســاس منطقــي أو عمــاين. 
“القوامــة” هــي إذن تدبــري وضعــي 
وظــريف، قامــت عــى وضــع معــن 
ــرأة، وجيــب أن تســتمر  للرجــل مــن امل
فقــط حلــن تغــّر الوضــع. إن مبــدأ 
القوامــة يقــوم عــى املعادلــة التاليــة مــن 

الوجهــة التارخييــة، 
ــم  ــل حُيت ــة الرج ــن جه ــاق م اوالً: إنف
املنفــق  املــرأة  عــى  وقوامــة  رعايــة 

عليهــا،
 ثانيــًا: إمــرأة ُمنتجــة يعنــي نــزع قوامــة 
نتيجــة  فالقوامــة  عليهــا.  الرجــل 
ــة لســبب اقتصــادي اجتاعــي،  اجتاعي

بــزوال الســبب يــزول املســبب. القــراءة 
ــة  ــدأ القوام ــقاط مب ــي إس ــدة ه اجلدي
اســتنادًا إىل زوال أســبابه االقتصاديــة 
ــزوج  ــاق ال ــدم إنف ــة.” وع واالجتاعي
ــة  ــه يف القوام ــقط حق ــه يس ــىل زوجت ع

رقــم الفتــوى: 6942.” 13 
يف  الامســاواة  ان  بالذكــر  اجلديــر 
ــتوى  ــى مس ــط ع ــت فق ــة ليس القوام
املجتمــع بــل هــي عــى مســتوى البيــت 
املنظومــة،  متارســه  فالــذي  ايضــًا، 
ســلطة الفقهــاء يف املجتمــع مثــًا:” 
املــرأة  عــى  االب  ســلطة  هنالــك 
والزوجــة والبنــت واالخــت«، تقابلهــا 
ــاء  ــلطة الفقه ــة، س ــة الفقهي يف املنظوم
املجــاالت،  شــتى  يف  االنثــى  عــى 
خصوصــًا العاقــة اجلنســية مــع الذكر، 
وكذلــك نجــد يف املجتمــع االبــوي 
التخــوف االجتاعــي والثقــايف، مــن 
قــدرة االنثــى اجلنســية، »اللجــوء اىل 
اخلتــان والــوأد االجتاعــي«، مقابــل 
ــاب،  ــرض احلج ــة، ف ــة الفقهي املنطوم
ــق  ــر ح ــح الذك ــية، ومن ــة اجلنس والعف
تعــدد الزوجــات، ومنــاداة الفقهيــة 
باخلتــان، إضافــة اىل اعتبــار املــرأة  ملــكًا 
ــة  ــا يف االموم ــرص دوره ــارسة، وح ل
والــزواج يف املجتمــع االبــوي، يقابلهــا 
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حيــاة  حــرص  الفقهيــة،  املنظومــة  يف 
الذكــر.  وامتــاع  الــزواج  يف  االنثــى 
ونجــد يف املجتمــع االبــوي ان انحــراف 
ــس  ــة يم ــات التقليدي ــى يف العائ االنث
املنظومــة  يف  يقابلهــا  العائلــة،  رشف 
الفقهيــة فتنــة املــرأة التــي هتــدد النظــام 
عليــه.  خطــًرا  وتشــكل  اإلســامي 
ــر  ــن ُح ــرأة ككائ ــاء امل ــث ان الغ وحي
فــان  االبــوي،  املجتمــع  يف  وعاقــل 
الطاعــة  تفــرض  الفقهيــة  املنظومــة 
والقوامــة والتحصــن، والنشــوز يلغــي 
دور املــرأة ككائــن حــر وعاقــل«. 23 
املختــص  اللبنــاين  املفكــر  ويــرى 
امحــد  خليــل  االجتاعيــة،  بالعلــوم 
العربيــة  »املــرأة  كتابــه  يف  خليــل، 
ــر  ــة تعب ــري”، “ان القوام ــا التغ وقضاي
ــة يف  ــتبدادية معروف ــات اس ــن عاق ع
ــاء  ــض العل ــم، وان بع ــخ القدي التاري
ذهــب اىل الزعــم بــان القوامــة هــي 
الــرق فمنشــؤه  أمــا  الــرق،  ترقيــق 
الغــزو، وهــذا ذو معنيــن : اوهلــا ســبي 
ــن،  ــن وبيعه ــا خطفه ــاء، وثانيه النس
الرجــال  يف  الراغــب  عــى  فــكان 
ــح  ــا، فتصب ــع ثمنه ــرأة ان يدف ــاء امل اقتن
ــًا  ــا ّقي ــيدًا هل ــح س ــه، ويصب ــن اماك م
التــرصف هبــا، يف مــا  عليهــا، ُحــر 

ملكــت يمينــه، وعليــه، فمــن الواضــح 
ان املالــك يكــون بعيــدًا كل البعــد مــن 
ــي  ــرأة الت التســليم بفكــرة مســاواته بامل
يملكهــا، او يملــك بضعهــا بحســب ال

فقــه”33.                                                    
4-تعنيف املرأة كمكّون للقوامة 

املتعلــق  القــرآين  النــص  يف  جــاء 
ــوَزُهنَّ  ــوَن ُنُش ــاَّيِت خَتَاُف ــة« َوال بالقوام
امْلََضاِجــِع  َواْهُجُروُهــنَّ يِف  َفِعُظوُهــنَّ 
ــوْا  ــَا َتْبُغ ــْم َف ــإِْن َأَطْعنَُك ــنَّ َف ُبوُه َواْضِ
ــًرا”  ــا َكبِ ــبِيًا إِنَّ اهللَّ َكاَن َعِليًّ ــنَّ َس َعَلْيِه
)النســاء 4: 34(، كــا لــو أن “ضب 
مــن مكّونــات  املــرأة” هــو مكــّون 
قوامــة الرجــل عــى املــرأة. جــاء يف 

ــة:  ــذه اآلي ــّر هل ــر املي التفس
امــون عــى توجيــه النســاء  “الرجــال قوَّ
ــن  ــه م ــم اهلل ب ــا خصه ــن، ب ورعايته
ــا  ــل، وب ــة والتفضي ــص الِقواَم خصائ
والنفقــات.  املهــور  مــن  أعطوهــن 
ــى رشع اهلل  ــتقيات ع ــات املس فالصاحل
منهن، مطيعــات هلل تعــاىل وألزواجهن، 
ــم  ــن عل ــاب ع ــا غ ــكل م ــات ل حافظ
أزواجهــن بــا اؤمتــنَّ عليــه بحفــظ 
ــن  ــون منه ــايت ختش ــه، وال اهلل وتوفيق
ــن  ــم، فانصحوه ــن طاعتك ــن ع ترفُّعه
ــن  ــر معه ــإن مل تثم ــة، ف ــة الطيب بالكلم
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يف  فاهجروهــن  الطيبــة،  الكلمــة 
ــر  ــإن مل يؤث ــن، ف ــراش، وال تقربوه الف
فاضبوهــن  فيهــن،  اهِلْجــران  فعــل 
أطعنكــم  فــإن  فيــه،  ضًبــا ال ضر 
العــيَّ  اهلل  فــإن  ظلمهــن،  فاحــذروا 
ـن  ممَـّ منتقــم  وليُّهــن، وهــو  الكبــر 

ظلمهــنَّ وبغــى عليهــن.”43
املتعلــق  القســم  الســعدي  فــّر 
يِت  بـ«الــرب” يف اآليــة بقولــه: “َوالــاَّ
” أي: ارتفاعهــن عــن  خَتَاُفــوَن ُنُشــوَزُهنَّ
ــه بالقــول  ــأن تعصي طاعــة أزواجهــن ب
باألســهل  يؤدهبــا  فإنــه  الفعــل  أو 
ببيــان  أي:   ” “َفِعُظوُهــنَّ فاألســهل، 
ــه  ــزوج ومعصيت ــة ال ــم اهلل يف طاع حك
والرتغيــب يف الطاعــة، والرتهيــب مــن 
معصيتــه، فــإن انتهــت فذلــك املطلوب، 
وإال فيهجرهــا الــزوج يف املضجــع، بأن 
ال يضاجعهــا، وال جيامعهــا بمقــدار مــا 
حيصــل بــه املقصــود، وإال ضهبــا ضًبا 
غــر مــرح، فــإن حصــل املقصــود 
ــم  ــور وأطعنك ــذه األم ــن ه ــد م بواح
ــد  ــبِيًا” أي: فق ــنَّ َس ــوا َعَلْيِه ــَا َتْبُغ “َف
فاتركــوا  حتبــون  مــا  لكــم  حصــل 
املاضيــة،  األمــور  عــى  معاتبتهــا 
ــر  ــي ي ــوب الت ــن العي ــب ع والتنقي
ــرش. “إِنَّ اهللََّ  ــببه ال ــدث بس ــا وحي ذكره

َكاَن َعِليًّــا َكبِــًرا” أي: لــه العلــو املطلــق 
ــو  ــارات، عل ــوه واالعتب ــع الوج بجمي
الــذات وعلــو القــدر وعلــو القهــر 
الكبــر الــذي ال أكــر منــه وال أجل وال 
ــات.”53 ــذات والصف ــر ال ــم، كب أعظ
ــا  ــًرا تقليدًي ــح أن تفس ــا أن نوض هيمن
ــا )امليــّر(  )الســعدي( وتفســًرا عرصًي
الــرب  بمعنــى  يســّلان  كامهــا 

ــرأة.  ــان امل ــال عصي ــادي يف ح امل
ــرِه  ــعراوي، يف تفس ــيخ الش ــول الش يق
يســيل  اال  الــرب رشط  إن  لآيــة: 
ــا  ــك م ــًا، وكذل ــر عظ ــًا وال يك دم
ذهــب اليــه القرطبــي وســائر الفقهــاء، 
بغــض  الــرب،  احقيــة  يؤكــدون 
النظــر عــن مفاعيلــه النفســية واملعنويــة 
ــن  ــرشات املفكري ــاك ع ــة.63 هن الرتبوي
املســلمن، مــن املدرســة التقليديــة، 
»الــرب«  برشعيــة  يســّلمون 
ــاب  يتبجحــون بـ«الســاحة« يف أن العق
ــراش،  ــر الف ــة، فهج ــدرج- املوعظ مت
ــب أن  ــرب ال جي ــرب- وأن ال فال
يكــون مرًحــا، متاًمــا كــا فعــل الشــيخ 
»غــر  الــرب  وكأن  الشــعراوي، 

املــرح« ال حيمــل للمــرأة إهانــة.
رأى الفقهــاء يف »واضبوهــن« أن هــذا 
ــة  ــد« العظ ــث بع ــلوب الثال ــو االس ه
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واهلجــر« هــو اســلوب الــرب، ولكنه 
ــذي  ــول ال ــرب الامعق ــل ال ال يمث
يارســه االنســان بطريقــة انفعاليــة، 
ــدة  ــاد والعق ــزاح احل ــاس امل ــى أس ع
ــن  ــس ع ــة اىل التنفي ــية. واحلاج النفس
الغيــظ، بــل هــو الــرب التأديبــي 
اهلــادىء الــذي يوحــي هلــا باملهانــة دون 
إيــذاء جســدها. اليــس الشــعور باملهانــة 
اجلســد؟  جــراح  مــن  إيامــًا  اكثــر 
وبالتــايل كيــف يمكــن ملؤسســة زوجيــة 
تنجــح  أن  أوالد،  وتربيــة  وعائلــة 
ــال  ــة. هــذا مث بوجــود زوجــة وأم مهان
عــى كيفيــة اســتمرار الفقــه يف تكريــس 
املبــدأ الــذي يســمح للرجــل بالســيطرة 
ــة  ــق الزوج ــار حل ــا إعتب ــة دون الكامل

ــي.  ــي والعائ ــاين واإلجتاع اإلنس
قبــل أن نتنــاول موضــوع الــرب، 
ــول  ــا، نق ــس هن ــوع الرئي ــو املوض وه
ــن  ــه م ــراش، إن ــر الف ــن هج ــروًرا ع م
عليــه  »عصــت«  إذا  الرجــل  حــق 
زوجتــه، وليــس مــن حــق الزوجــة، إذا 
أراده زوجهــا، وهــي ال تريــده ألســباب 
شــخصية، أو نفســية أو غــر ذلــك. أال 

ــاواة ؟ ــدم مس ــذا ع ــد يف ه يوج
غنــي عــن القــول أن اإلنســانوين يرون 
يف موضــوع ضب الــزوج لزوجتــه، 

ســافر،  تعــٍد  هــو  كان،  ســبب  ألي 
ــّر  ــار، ويع ــة واالحتق ــا املهان ــب هل جيل
عــن عــدم مســاواهتا مــع الرجــل، 
ــي  ــا. فه ــل تكوينًي ــا«، ب ــس »وظيفًي لي
شــخص لــه قيمتــه اإلنســانوية وكرامتــه 
يف اخللــق. يــأيت تعنيــف املــرأة كمظهــر 
جتســد  التــي  املاديــة،  املظاهــر  مــن 
اإلنتقــاص مــن إنســانيتها، واملعنــى 

ــاد: ــة أبع ــو يف ثاث ــه ه ــق ل األعم
1. البعــد املــادي: الــذي يتمظهــر يف 
التعــدي عــى جســدها الــذي ال قدســية 
ــه وال احــرتام بنظــر الــزوج املــؤِدب،  ل
ترمجــة  التعنيــف  يكــون  وبالتــايل 

ــث.  ــاين والثال ــن الث ــن التالي للبعدي
2. بعــد التملــك: يعــود اىل الثقافــة 
مبــدأ  عــى  تقــوم  التــي  القديمــة 
التملــك وهــي التــي كانــت ســائدة 
قبــل االســام، فاململــوك ال قدســية لــه 
وال احــرتام وال راي وال قيمــة. لذلــك 
ــز اىل  ــًا يرتك ــرارًا ذكوري ــا ق كان تعنيفه
هــذه الثقافــة التــي مل يضــع هلا االســام 

ــا . ــه جاراه ــًا، الن ــدًا كافي ح
3. البعــد املنطقــي- األخاقــي: حيــث 
ــرأة،  ــب امل ــرب لتأدي ــه إذا كان ال أن
َيطرحــان  منطقيــان  ســؤاالن  فثمــة 
الرجــل  ُيعطــى  كيــف  ا-  نفســيِها: 
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احلــق بــرب املــرأة، وهــل إن ضهَبــا 
ــل ان  ــر، ه ــل أكث ــا، ب ــوم إعوجاجه ُيق
عاقــة الضــارب باملــروب واملــؤِدب 
باملــؤّدب، هــي عاقــة صحيــة ناجحــة 
إلنشــاء عائلــة عــى مبــادىء االحــرتام 
هــذه  ان  ام  اإلنســانية؟  واحلقــوق 
العاقــة تؤســس، ليــس لعائلــة تعيــش 
الرشاكــة  بــن  متناقضتــن  حالتــن 
مــن جهــة، والعدوانيــة واإلنكســار 
واملذلــة مــن جهــة أخــرى، بــل ملجتمــٍع 
بــأرسه، يعيــش ثقافــة العــدوان والغلبــة 

ــان؟  ــوق اإلنس ــاب حق وغي
لنفــرتض أن الزوجــة ناشــزة حًقــا- 
ــد  ــة حتدي ــار صعوب ــذ باالعتب ــع األخ م
معنــى النشــوز- ويلزمهــا التأديــب، 
بســواه،  ام  بالــرب  فالتأديــب، 
صاحهــا  اىل  يــؤدي  ان  يمكــن  ال 
واســتقامة ســلوكها بــل إىل إرهاهبــا 
وجعلهــا تعيــش حالــة اخلــوف الدائــم. 
النســاء  ضب  فموضــوع  وبالتــايل 
يف  واقــع  آخــر،  لســبب  أو  لنشــوز 
ــاق  ــس الط ــي. ألي ــر املنطق ــه غ حمل
هــو احلــل األجــدى للــزوج والزوجــة 

ــا؟ مًع
قــراءة  يف  التعّمــق  مــن  بــد  ال  إًذا، 
ــاج  ــر إلنت ــاد يف التفس ــص واالجته الن

قــراءة توفــق بــن أمريــن: الوحــي، 
ــرأة.  ــل وامل ــن الرج ــاواة ب ــق املس وح
ــراءة  ــا إىل الق ــط إىل جلأن ــن فق ــذا ممك ه

التارخييــة أو الســياقية.  
ــياق  ــرآين يف الس ــص الق ــم الن ــب فه جي
التارخيــي. وأن املــرأة كانــت مضطهــدة 
أن  التفســر  فيصبــح  تــرث،  وال 
اإلســام جــاء ليحــد مــن هــذا العنــف 
ــا  ــراه حًق ــات ت ــت املجتمع ــذي كان ال
للرجــل، والعــرف ال يمكــن تغيــره 
للقوانــن  حتــدث  التــي  بالســهولة 
ــح  ــرف، يصب ــو، أي الع ــة. فه الوضعي
عــادة يارســها اإلنســان كحــق لــه لــن 
يتنــازل عنــه، هلــذا، فاآليــة القرآنيــة 
ــه.  ــف وجترم ــن العن ــد م ــاءت لتح ج
ويبــدو ان هــذا احلــق الــذي اعطــي 
جــذوره  زوجتــه-  للــزوج-ضب 
عميقــة يف فــرتة مــا قبــل االســام، 
ــوم  ــة بمفه ــا عاق ــة، وهل أي يف اجلاهلي
وربــا  ســائًدا.  كان  الــذي  التملــك 
املبــدأ  هــو  القوامــة،  مبــدأ  يكــون 
ــوق  ــمى بحق ــا يس ــة م ــس لكاف املؤسِّ
ــم،  الرجــل عــى املــرأة، فطاملــا هــو القيِّ
اآلمــر،  وهــو  املالــك،  هــو  يعنــي 
ــايل تقــع املــرأة يف إطــار » َمَلَكــْت  وبالت
 ،25  ،24  ،3  :4 )النســاء  َأْياَمُنُكــْم” 
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36(،)النــور 33، الــروم 28(، ولنقــف 
ــارة “ملكــت” لنثبــت مــن ان  ــد عب عن
فكــرة التملــك مل تفــارق العقــل العــريب 
االســامي بعــد اجلاهليــة. يــكاد جيمــع 
يف  اليمــن«،  »ملــك  أن  املفــرون 
اآليــات املذكــورة أعــاه، إشــارة إىل 
الرقيــق. فاملــرأة يف اجلاهليــة هــي ملــك 
ــه  ــا، ول ــتويل عليه ــذي يس ــل ال الرج
ــاء.  ــا يش ــا كيف ــرصف هب ــق يف الت احل
جــاءت اآليــة الكريمــة )النســاء 4: 
ــو  ــا ه ــليم ب ــاس التس ــى أس 34(، وع
قائــم، حــدت مــن ســلطة الرجــل عــى 
ــا، وال  ــوز أن يعذهب ــو ال جي ــه، فه امرأت
أن يقتلهــا، بــل جيــوز لــه ضهبــا ضًبــا 
ــون  ــر، يك ــذا التفس ــرح. وهب ــر م غ
تعليــم اآليــة ثــورة عــى الوضــع القائــم 
آنــذاك. فهــي تطالــب بحــدود للعنــف 
ال يمكــن للرجــل جتاوزهــا. أمــا اآلن، 
ــاء  ــو ج ــرأة، ول ــع امل ــن وض ــد حتّس وق
الوحــي يف هــذا الســياق لــكان خمتلًفــا.
ــص  ــا ين ــا م ــة تفكرن ــد صح ــا يؤك وم
ــاق  ــن الط ــم ع ــرآن الكري ــه الق علي
ــاٌك  ــاِن َفإِْمَس َت ــَاُق َمرَّ ــال: “الطَّ حــن ق
بِإِْحَســاٍن.”  يــٌح  َتْرِ َأْو  بَِمْعــُروٍف 
ينعــدم  عندمــا   .)229  :2 )البقــرة 
التفاهــم بــن الــزوج والزوجــة، اخلطوة 

»إمســاك  الطــاق،  هــي  األخــرة 
بمعــروف أو تريــح بإحســان«. يقــول 
هــذه  عــى  تعليًقــا  امليــّر  التفســر 

ــة:  اآلي
ــة  ــه الرجع ــل ب ــذي حتص ــاق ال “الط
مرتــان، واحــدة بعــد األخــرى، فحكــم 
ــرأة  ــاك امل ــو إمس ــة ه ــد كل طلق اهلل بع
بعــد  العــرشة  وحســن  باملعــروف، 
مــع  ســبيلها  ختليــة  أو  مراجعتهــا، 
ــا، وأال  ــأداء حقوقه ــا ب ــن معاملته حس
حيــل  وال  بســوء.  مطلقهــا  يذكرهــا 
لكــم- أهيــا األزواج- أن تأخــذوا شــيًئا 
ممــا أعطيتموهــن مــن املهــر ونحــوه.”73  
ــى  ــس ع ــن أن نؤس ــة، يمك وباخلاص
جُيــّرم  قانوًنــا  القــرآين  النــص  هــذا 
وتعنيفهــا،  لزوجتــه  الــزوج  ضب 
فــإن اآليــة التــي رّشعــت الــرب 
للحــد مــن التعنيــف الــذي هــو أقســى 
مــن الــرب، وهــذا كان التارخيــي 
يف  ســائًدا  كان  الــذي  واالجتاعــي 
تاريــخ النــص القــرآين. أمــا اليــوم، 
املــرأة  ووضــع  تغــّرت،  فاألمــور 
يف  اآليــة  تســييق  ويمكــن  حتّســن، 
ــات  ــع مقتضي ــب م ــا يتناس ــرها ب تفس
ــذي أوجــده  العــرص وحــق املســاواة ال

الطبيعيــة.  بحقوقــه  اخللــق  يف  اهلل 
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القوامة وحق املساواة 	-5
القوامــة  مرتكــزات  تفنيــد  بعــد 
ومكّوناهتــا وإفرازاتــه، ومناقشــة املعنــى 
ــة  ــراءة حرفي ــى ق ــي ع ــدي املبن التقلي
ــوع  ــى موض ــز ع ــوص، والرتكي للنص
تغــّر وضــع املــرأة، نصــل إىل اخلاصــة 

يف موضــوع القوامــة.
ــلمن  ــاب املس ــض الكت ــدم بع ــد ق لق
مغايــرة  تفســرات  املعارصيــن 
ــول  ــائدة ح ــة الس ــرات التقليدي للتفس
يــرى  فمثــًا  اإلســام،  يف  القوامــة 
حممــد شــحرور أن القوامــة خاصــٌة 
بالرجــل واملــرأة، وأنَّ معنــى »الرجــال« 
ــن  ــمل اجلنس ــة يش ــاء« يف اآلي و«النس
الذكــور واإلنــاث، وليــس حمصــوًرا 
ــن  ــم م ــط.83 ُيفه ــور فق ــس الذك يف جن
كام شــحرور أن القوامــة يف العائلة، أو 
يف املجتمــع، يمكــن أن تكــون للرجــل، 
ــك  ــرأة وذل ــون للم ــن أن تك ــا يمك ك
ــب  ــي وترتي ــع االجتاع ــب الوض بحس
حســن  يقــول  والوظائــف.  األدوار 
ــحرور:  ــول ش ــبه ق ــا يش ــري م اجلواه
ــى  ــألزواج ع ــي ل ــة ه ــذه القوامّي “وه
تنــايف  ال  القّواميــة  وأّن  الزوجــات، 
ــا،  ــا وأفعاهل ــى ماهل ــة ع ــيطرة الزوج س
حيافظــون  الرجــال  إّن  معناهــا:  بــل 

ــؤوهنن.  ــر ش ــائهم وتدب ــون بنس وهيتم
ــه  ــل ل ــة » أّن الرج ــى اآلي ــون معن ويك
فضــل عــى زوجتــه، ألّنــه يقــوم بأمرها 
وحيافــظ عليهــا ويديــر شــؤوهنا، وألّنــه 
ــول  ــى مقب ــذا املعن ــا.« وه ــق عليه ينف
ــا  ــة، ك ــن اآلي ــر م ــو الظاه ــًا، وه عرف
يصــح لنــا أن نقــول: إّن الزوجــة إذا 
طريــح  وكان  زوجهــا  عــى  أنفقــت 
ــره ودارت  ــت بأم ــرض وقام ــراش امل ف
ــه  ــل علي ــة فض ــي صاحب ــؤونه، فه ش
هبــذا املقــدار، فليســت اآليــة ناظــرة إىل 

التفضيــل املطلــق.”93 
ــن  ــا ع ــا عّرن ــك، وك ــاف إىل ذل ُيض
ذلــك ســابًقا، جيــب أن ُتفهــم هــذه 
النصــوص يف ســياقها التارخيــي ثــم 
تغــر  مقتضيــات  بحســب  ُتســيَّق 
كانــت  املجتمــع.  يف  املــرأة  وضــع 
»القوامــة«، بــا يف ذلــك »الــرب« 
ــن  ــا كان م ــة، وعندم ــار اجلاهلي ــن آث م
بــن  قديــم  تقليــد  الصعــب مســح 
ــرآين  ــص الق ــاء الن ــا، ج ــة وضحاه ليل
ــًا  ــا حك ــا«، ال أن ُيبقيه ــا »مؤقًت ليهذهب
ــّر  ــد تغ ــوم، وق ــا الي ــا. أم ــا ثابًت رشعًي
ــه يف  ــّا كان علي ــًرا ع ــرأة كث ــع امل وض
املــايض، لذلــك جيــب أن يأخــذ تفســر 
النــص هــذا التغيــر بعــن االعتبــار 
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مــن أجــل إنتــاج قــراءة جديــدة للنــص 
ــاواة. ــق املس ــي ح حتاك

إن »حــق القوامــة« وحق«تعنيــف املــرأة 
» كامهــا يتأسســان عــى ثقافــة عميقــة 
ضبــت جذورهــا يف قــرون مضــت 
ــذا.  ــا ه ــى يومن ــة حت ــتمرت فاعل واس
هــذا االمــر جعــل املجتمــع العــريب 
واالســامي يغــرق اكثــر يف دورانــه 
املغَلــق املانــع لــكل حالــة هنــوض. 
ــل  ــل مفاعي ــن حتلي ــد م ــك، ال ب إزاء ذل
القوامــة  لنــص  التقليــدي  التفســر 
القــرآين، بــا فيــه »حــق الــرب«، 
العــريب  االجتاعــي  الوضــع  عــى 
املفاعيــل  هــذه  أهــم  واالســامي. 

الســلبية:
اســقاط  يف  يتحــدد  االول:  املفعــول 
ــن  ــه م ــع وطاقت ــة املجتم ــف حيوي نص
ــة احلســابية، ومــا يعكــس ذلــك  الناحي
ــادي  ــتواها امل ــاة ومس ــة احلي ــى طريق ع

اإلقتصــادي. 
ــي،  ــول نف ــو مفع ــاين: وه ــول الث املفع
عــى  وتأثــرًا  إيامــًا  أكثــر  ولعلــه 
مــن  واملشــطوب  املهمــش  اجلانــب 
ــه املــرأة.  ــي ب ــة واعن ــة اإلجتاعي املعادل
احلصــار املــروب عــى  كافــة حقــوق 
املــرأة ، بإســتثناء عــدة حقــوق بدبيهيــة 

ــكن  ــذاء، والس ــاء، والغ ــة: الكس طبيعي
وغرهــا. هــذا احلصــار والــذي دام 
مل  لثقافــة  اســس  العقــود،  مئــات 
َيقــَو االســام عــى جتاوزهــا. هــذه 
الثقافــة حولــت املــرأة اىل جهــة تــؤدي 
حقوقــًا للــزوج وال تأخــذ اكثــر ممــا 
ــي  ــول النف ــذا املفع ــًا. ه ــاه آنف ذكرن
ــن  ــا م ــانيًا، وحرمه ــرأة إنس ــّوف امل ج
ــة  ــود، بكلم ــل والوج ــعورها بالفع ش
جعلهــا اقــرب اىل ان تكــون شــيئَا مــن 
ان تكــون إنســانًا. الزوجــة اجلانــب 
عليــه  واملعتــدى  واملهــان  املهــزوم 
واالســر واألُمــي، كيــف لــه ان خيــِرج 
عائلــة ختتلــف مفاهيمهــا عــن مفاهيــم 

ــه .  ــدت في ــذي ول ــزل ال املن
املفعــول الثالــث: مــداه املجتمــع يف 
والتعليــم،  والفعــل  العمــل  نطــاق 
واملشــاركة، اي يف مســار الصــرورة، 
ــود  ــدم وج ــاس ينع ــدى االس ــذا امل ه
ــرص  ــوال ع ــر، ل ــد كب ــه اىل ح ــرأة في امل
ــهد  ــر املش ــاهم يف تغ ــذي س ــة ال اليقظ
عــر  وذلــك  معقولــة،  حــدود  يف 
واملراجــع،  الكتــاب  مــن  املتنوريــن 
مــن دينــن وعلانيــن. ورغــم هــذا 
التنويــر  حركــة  تقــَو  مل  التحــول، 
يف  قاطعــة  نصــوص  تأســيس  عــى 
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إطــار احــرتام حقــوق املــرأة. هــذا 
ــة  ــاة العربي ــي للحي ــف التارخي التجوي
ــانوية،  ــاد االنس ــن االبع ــامية م واالس
التخلــف  هــذا  اىل  يــزال،  وال  ادى، 
عــن  واالشــكال  االنــواع  املتعــدد 
مســار احلضــارة البرشيــة. االمــر الــذي 
ــة-  ــة فكري ــة هنض ــام حال ــو اىل قي يدع
عقانيــة تؤســس ملضامــن انســانوية يف 
ــا للحضــارة  ــا ومســارنا ومقاربت تفكرن

والــرتاث.
6-مدرســة فكريــة إســامية حتاكــي 

ــة احلداث
يف هنايــة االمــر فــان كل اشــكاليات 
ــال  ــاء ورج ــا الفقه ــي تناوهل ــرأة الت امل
ــوا ان  ــن حاول ــن الذي ــن املعارصي الدي
يبنــوا إضــاءات جديــدة مهمــة، مغايــرة 
للمعهــود، مل تؤســس اىل مدرســة فكرية 
إســامية حتاكــي احلداثــة، فاملدرســة 
الشــيعية مثــًا  تبنــت مفهــوم التجديــد 
االســس  مــن  بمجموعــة  الدينــي، 
شــكلت  التــي  التارخييــة  العقائديــة 
املذهــب  متيــز  يف  رئيســيًا  عنــرصًا 
اجلعفــري، والــذي يمثــل مدرســة فقــه 
وفكــر االســام )االصيــل مــن وجهــة 
نظــر الشــيعة( االســام املتمثــل بالنبــي 
فهــو  بيتــه(   آِل  االطهــار)اي  وآلــه 

متميــز عــن باقــي املــدارس االســامية 
ومذاهبهــا االخــرى، وتتجــى هــذه 
املدرســة يف فتــح بــاب االجتهــاد لفقهاء 
النصــوص  مــع  للتعامــل  املذهــب، 
مصــادر  كتــب  يف  الــواردة  الفقهيــة 
املعتمــدة  االربعــة  احلديــث  أصــول 
ــة  ــكام الرشعي ــتنباط لإلح ــم إلس لدهي
االربعــة  الرئيســية  املصــادر  مــن 
ــاع(.04  ــل، االمج ــنة العق ــرآن، الس )الق
هــو  االجتهــاد  مبــدأ  أن  معتريــن 
ــل  ــو يمث ــام، وه ــة لإلس ــوة املحرك الق
ممــا  للتجديــد،  االساســية  الركيــزة 
يســاهم يف ضــامن التفاعــل بــني املجتمع 
والرشيعــة ملاحقــة املســتجدات، وهــذا 
ويشــر  الفكــري.«  التكلــس  يبعــد 
ــًا اىل ان  ــة أيض ــة اإلمامي ــاء املدرس فقه
ــه  ــي ان ــام ه ــية لإلس ــمة األساس الِس
ــكان  ــان وامل ــرك”، وان الزم ــٌه متح “ فق
ــاد، وأن  ــيان يف االجته ــرصان أساس عن
الفقيــه املجتهــد جيــب ان يكــون حميطــا 
بأمــور زمانــه” كــا قــال اإلمــام جعفــر 
ــه ال  ــارف بزمان ــامل الع ــادق:” الع الص

ــس.” 14 ــه اللواب ــم علي هتج
لذلــك فــأن دواعــي التجديــد عنــد 
الشــيعة، تتأتــى مــن كــون االنســان 
ــه،  ــه وظروف ــه ومكان ــه بزمان ــن واقع أب
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ــن  ــازل ع ــن التن ــر ع ــك ال يع ويف ذل
الثوابــت وتكييــف الديــن ملصلحــة 
ــادة  ــة إع ــو عملي ــا ه ــرات، وإن املتغ
االســامي  الفكــر  وبلــورة  صياغــة 
ــي  ــة تراع ــة، بصيغ ــكام الرشعي واألح
متطلبــات الواقــع، ولذلــك فــأن نظــرة 
يف  والتجديــد  االصــاح  اىل  الشــيعة 
االســام ال تعنــي اعــادة النظــر بالدين، 
ــا  ــا وفهمن ــر يف رؤيتن ــادة النظ ــل اع ب
الدينــي، والعــودة اىل االســام احلقيقــي 
احلقيقيــة  الــروح  عــى  والوقــوف 

لاســام.24
كالبوهييــة،  الشــيعة  دول  دور   وكان 
 ، واحلمدانيــة  واالســاعيلية، 
ــرًا  ــرًا ومؤث ــة، كب ــة، واليزيدي والفاطمي
ــركات  ــاء واحل ــم العل ــل ودع يف تفعي
العلميــة. وبقيــت آثارهــم متهــد الســبل 
إلذكاء النهضــات العلميــة واألدبيــة، 
إرثــًا  كونــت  والتــي  والفكريــة، 
حضاريــًا عظيــًا يف التاريــخ اإلســامي. 
ــراق  ــان والع ــر يف لبن ــاء كث ــاك اس وهن
اهلل  فضــل  الســيد  ومنهــم،  وايــران 
الســيد  الديــن،  شــمس  الشــيخ  او 
موســى الصــدر، وحممــد باقــر الصــدر) 
رشيعتي،)ايــران(  وعــي  العــراق( 
ــاءات  ــوا إض ــد اضاف ــر. ق ــم كث وغره

ــوع  ــة بموض ــرة بالدراس ــة جدي متفرق
الطروحــات  هــذه  لكــن  التجديــد، 
مــن  او  الشــيعة  مــن  واإلضــاءات 
ــس  ــلمن، مل تؤس ــنة املس ــاء الس الفقه
ــات  ــة بمتطلب ــة” خاص ــة فكري »مدرس
حاجــات العــرص، ملــاذا؟ النــه مــا زالوا 
ملتزمــني بمنهجيــة االجتهــاد التقليدي، 
الــذي يعتــر ان احلكــم يــدور مــع 
ــل  ــام دار، والدلي ــي كيف ــل الرشع الدلي
ــا  ــص، ام ــو الن ــو؟ ه ــا ه ــي م الرشع
ــة  ــنة، وِدالل ــن الس ــا م ــرآن إم ــن الق م
الدليــل، هــي داللــة لفظيــة اي ليســت 
داللــة عقليــة، اي اننــا ال نلحــق الدليــل 
حــول ان مغــزاه، الفكــرة الواقفــة وراء 
ــل، اي  ــق الدلي ــو يلح ــل ه ــل، ب الدلي
ــر  ــع ظاه ــم يتب ــل احلك ــر الدلي الظاه
ــل،  ــة للدلي ــة اللفظي ــل، اي الدالل الدلي
وهنــا هامــش االجتهــاد هبــذا املوضــوع 
ــذون  ــم يأخ ــاذا؟ الهن ــور، مل ــو مبت فه
ــن  ــا يمك ــص، ف ــل الن ــاد مقاب االجته
ان جتتهــد مقابــل النــص، فعندمــا يتكلم 
النــص علينــا الســكوت والتوقــف عــن 
االجتهــاد. هــذا هــو االجتهــاد الفقهي. 
االجتهــاد، يف كل مــا ارادوا ان يقولــوه، 
هــو ان الدليــل الرشعــي قــارص عــى ان 
يثبــت كثــرًا مــن االحــكام الدينيــة التي 
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ــتوى  ــى مس ــواء ع ــرأة، س ــت بامل حلق
التكليــف يف احلجــاب او ســواه، مثــًا: 
يف موضــوع احلجــاب فقــد اقــَر االزهــر 
منــذ ســنوات يف االعــام بــان احلجــاب 
ليــس واجبــًا، وكذلــك قــال الســيد 
ليــس  احلجــاب  ان  قابنجــي:  امحــد 
واجبــًا، الن الدليــل قــارص بالنســبة 
قــارص،  الدليــل  وألن  للحجــاب« 
فنفــس الدليــل اليســمح وال يــدل عــى 
ــدًا، هــذه وجهــة نظــر، لكنهــا  ذلــك اب
ــاد  ــط االجته ــة بضواب ــت ملتزم مازال

ــدي. التقلي
 ارى مــن وجهــة نظــري انــه مل يتأســس 
اىل اآلن  مدرســة ذات طابــع تارخياين إذا 
ــاره  ــل يف إط ــع الدلي ــري تض ــح التعب ص
التارخيــي، بمعنــى ان الدليــل الرشعــي، 
هــو دليــل عــى مســتوى االحــكام، هــو 
دليــل للزمــن الــذي نــزل فيــه، فالنبــي 
عندمــا كان يــرشع كان يــرشع للمجتمع 
كان  كثــرة  ومــرات  يديــره،  الــذي 
الترشيــع غــري قائــم عــىل اســاس دينــي 
بــل قائــم عــىل اســاس تدبــريي، اي لــو 
ــس  ــل نف ــكان فع ــًا  ل ــي نبي ــن النب مل يك
الــيء. عندمــا نريــد ان نأخــذ الدليــل 
ــن  ــا  يمك ــا، ف ــتحره اىل زمانن ونس
بداللتــه  بلفظيتــه  الدليــل  نأخــذ  ان 

اللفظيــة، بــل علينــا ان ناخــذه بمغــزاه، 
ــن  ــط م ــذا النم ــىل. ه ــد االع اي املقص
ــري  ــة يف التفك ــس كفاي ــري مل يتأس التفك
ــن  ــا ورد م ــيعي، إذًا م ــامي الش االس
ــة بالفكــر الشــيعي مهــم  افــكار جتديدي
واجيــايب، لكــن مشــكلته انــه ال يؤســس 
ملدرســة للتفكــر، النــه مــا زال مرتبطــًا  
ــذي  ــدي ال ــاد التقلي ــط االجته بضواب
ال يســمح هلــا ان تذهــب اىل ابعــد مــن 
ذلــك الهنــا حمكومــة بالدليــل، والدليــل 
ــكان.  ــاٍن وم ــكل زم ــوم ب ــم حمك عنده
ــني، مل  ــام الس ــال اإلس ــًا يف املج ايض
يتأســس مدرســة فكريــة ذات طابــع 
تضــع  التعبــري  صــح  إذا  تارخيــاين 
لكــن  التارخيــي.  إطــاره  يف  الدليــل 
هنــاك حمــاوالت مــن مفكريــن املغــرب 
ــال  ــدان ش ــن بل ــد م ــريب وبالتحدي الع
فــرتة  منــذ  اخــذت  فقــد  افريقيــا، 
بعــض االفــكار اجلريئــة، حتتــل مســاحة 
ــز  ــي ارتك ــات الت ــن الترشيع ــعة م واس
قســّم منهــا اىل ُاســس مدنيــة لتســتوعب 
ــًة يف  ــرص، خاص ــتزمات الع ــة مس كاف
نطاقــي االحــوال الشــخصية، واالرث، 
متامــًا كــا حيــدث يف تونــس، حتــى لــو 
حاليــاٍ  ملطلبهــا)اإلرث(  يســتجاب  مل 
فهنــاك حمــاوالت جريئــة، وهــذه اشــارة 
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ــرورات  ــف ان ال ــح كي ــة توض عملي
املجتمعيــة املدنيــة، تفــرض نفســها عــى 
ــع  ــب الترشي ــي اىل جان ــر الترشيع الفك

ــود.  ــي املعه الدين
ــول  ــا الدخ ــدت لن ــة مه ــذه الدراس ه
بــن  املوجــودة  اإلشــكاليات  يف 
ــي  ــق الطبيع ــدي واحل ــام التقلي اإلس
ــرأة  ــكام امل ــة بأح ــرأة املتعلق ــوق امل حلق
ــل  ــع الرج ــاواهتا م ــام، وبمس يف االس
ــاد  ــة اجي ــة، وحماول ــوع القوام يف موض

ــا.  ــول هل حل
درســنا أواًل وضــع املــرأة يف النصــوص 
التاسيســية بحســب التفاســر التقليدية. 
الرجــل  قوامــة  مســألة  ودرســنا 
عــى املــرأة. توقفنــا عنــد األحــكام 
الفقهيــة التــي نجــد فيهــا انتهــاكًا حلــق 
رؤى  وقدمنــا  املــرأة،  عنــد  املســاوة 
جديــدة، اســتخلصناها مــن النصــوص 
ــامية  ــراءة إس ــا ق ــية، ووجدن التأسيس

ــاواة. ــق املس ــي ح حتاك
ــر  ــا ان التغي ــوع، ب ــة املوض يف خاص
املنــال  صعــب  الفقهــاء  قبــل  مــن 
ــة املتعلقــة بحقــوق  ــإن القضي ــًا، ف حالي
قضيــة  هــي  الشــخصية،  االحــوال 
متعلقــة بالنظــام لذلــك اطــرح الســؤال 

اآليت: 

ــام  ــد ذي نظ ــان، بل ــش يف لبن ــن نعي نح
مجهــوري ديمقراطــي برملــاين، يقــوم 
يف  واملســاواة  العدالــة  مبــدأ  عــى 
احلقــوق والواجبــات بــن املواطنــن 
ــام  ــد ذي نظ ــش ببل ــز، وال نعي دون متي
ملــاذا  هــو  ســؤايل  إســامي،  دينــي 
تعيــش املــرأة املســلمة شــيعية كانــت ام 
ــة  ــأ ثــر االحــكام الديني ســنية، حتــت ت
يف  الشــخصية،  االحــوال  قانــون  يف 
الــزواج،  االشــكالية،  املواضيــع  كل 
واإلرث،  واحلضانــة،  والطــاق، 
والواليــة،  الزوجــات،  وتعــدد 
ــم،  ــرأة يف املحاك ــهادة امل ــة، وش والطاع
واملــرأة والقضــاء والرئاســة، واإلفتــاء، 
ــان، وال ســيا موضــوع القوامــة،  واخلت
ومــا يرتتــب عليــه مــن احــكام رشعيــة 
كانــت ُتعــاش يف زمــن مــا قبــل احلداثة، 
عندمــا كان الرجــل هــو الســلطة ورأس 
ــرأة،  ــع امل ــر وض ــد تغ ــا وق ــرأة. ام امل
والعلميــة  الثقافيــة  الناحيــة  مــن  ان 
واالجتاعيــة واالقتصاديــة، واصبحــت 
املــرأة قــادرة عى حتمــل املســؤوليات يف 
مضــار العمــل، مناصفــة مــع الرجــل، 
ــن  ــة هتيم ــكار الرجعي ــت االف ــا زال وم
ــى  ــلطته ع ــل يف س ــة الرج ــى ذكوري ع
ــريب  ــل الع ــتيقظ العق ــى يس ــرأة، مت امل



151

الباحثة :  ليندا حممد غدار 
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

باملطالبــة  بالتحديــد،  واإلســامي 
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Abstract: In this research, I will address 

the issue of men’s guardianship over 

women from a jurisprudential perspective, 

and a modernist perspective, showing 

the traditional legal rooting for women’s 

guardianship, the modern vision of women’s 

natural rights that do not conflict with the 

spirit of the Holy Qur’an, and the purposes 

of Islamic Sharia which emphasized the total 

ethical rules over the parts that contradict 

with  the natural rights of women, which God 

created before the heavenly religions. We will 

also talk about the duties of men towards 

women, and highlight the status of women 

on the subject of guardianship, and we will 

highlight the suspicions of guardianship and 

problems related to the rulings of women in 

Islamic Sharia and the principle of justice 

and equality within the framework of 

women’s rights.  I will also address the status 

of women in the foundational texts, women 

and guardianship in Islam, the foundations 

of guardianship, divine preference and 

spending, violence against women as a 

component of stewardship, stewardship and 

the right to equality

Key words: guardianship, violence against 

women, duties of a man, obedience to women, 

what was spent, guardianship, tyranny. 
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من أوصاف املؤمنني والكافرين يف القرآن الكريم
 )صفات  اآلخرة  دراسة تفسريية حتليلية(

    م.م. قيص حسن حميد                            م.م. زينب عبد الجبار خضري 
 تدرييس يف جامعة ذي قار كلية الرتبية للبنات               الجامعة املستنرصية - كلية الرتبية     

                                                            qussihusin2020@utq.edu.iq

 ملخص: 
يذكــر القــرآن الكريــم اوصــاف املؤمنن 
منهــا   عــدة  بأوصــاف  والكافريــن 
روحيــة، وجســمية هــي التــي بدورهــا  
تعــر عــن احلالــة التــي  هــم عليهــا مــن 
ــم، او الشــقاء يف االخــرة ، ومنهــا  النعي
اوصــاف معنويــة للكافريــن أيضــا . 
ــا  ــت عليه ــي دل ــاف الت ــي األوص وه
اآليــات القرآنيــة املعــرة عــن حــال 
الكافريــن يف اآلخــرة، وهنــا تصــور 
ــوف،  ــن خ ــه م ــا ب ــن وم ــال الكافري ح
وهلــع، وذل،  اال ان اجلديــر بالذكــر 
نجــد القــران الكريــم وصــف املؤمنــن 
ــاف  ــن األوص ــل م ــن يف تقاب والكافري
والســلوك  األعــال،  حيــث  مــن 

بــن  واملقابلــة  والشــقاء،   ، واجلــزاء 
تلــك االوصــاف حيــث ركــز البحــث 
عــى هــذا النــوع مــن املقابلــة يف تطبيــق 

ــات. ــن الصف ب
املقدمة

احلمــد هلل عــى مننــه وإحســانه، وشــكرا 
ــل  ــه الفض ــه ، ل ــه وعطائ ــول نعم لط
والصــاة   باجلــود،  واملنــة   ، بالكــرم 
ــل  ــه ، وأفض ــر خلق ــى خ ــام ع والس
وأوســع   ، وأنمــى  وأزكــى   ، بريتــه 
صــاة عــى ســيدنا حممــد صــى اهلل 

ــلم .  ــه وس ــه وال علي
ــم  ــم نعمــه عــّي وت ــذي ات احلمــد هلل ال
نــرش البحــث املوســوم )مــن أوصــاف 
املؤمنــن والكافريــن يف القــرآن الكريــم 
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)الصفــات  الدنيويــة دراســة تفســرية( 
ابحــث  ان  يف  الرغبــة  يّل  اصبحــت   .
الصفــات املتقابلــة هلــذا العنــوان  االول 
ــن  ــة للمؤمن ــات األخروي ــي الصف وه
فــكان  اآلخــرة  عــامل  يف  والكافريــن 
العنــوان بحثنــا هــو : مــن أوصــاف 
املؤمنــن والكافريــن يف القــرآن الكريــم 
ــرية(  ــة تفس ــرة دراس ــات  االخ )صف
ومــع إن البحــوث ال تبــدأ بحــروف 
ــا،  ــه هب ــام خصصت ــا الع ــر بمفهومه اجل
كــي ال يكــون العنــوان شــامًا، واملتــن 
ــون  ــن تك ــث كم ــل البح ــرصا فيظ خمت
للبحــار  خصصــت  ضخمــة  ســفينة 
ــا  ــن هن ــذت م ــر ، فأخ ــت يف هن واقحم
ــار  ــة األختص ــة  )لغاي ــى (البعضي معن
 ، ،ورشحــا  عنوانــا   ، املتــن  عــى 
ــذا  ــرا للمباحــث ، واملطالــب ، ل وتفس
كانــت الـــ “ مــن “ - ان جــاز تعبــري – 
ــث ألن  ــورة البح ــي لص ــار احلقيق األط
ــة،  ــات عام ــرة والصف ــاف  كث األوص
الصفحــات  لضاقــت  عددهتــا  لــو 
يف  رشحنــا  ،;كــا  للبحــث  املحــددة 

ــاه . ــوان اع ــر للعن ــا املناظ بحثن
جمــيء  حيــث  مــن  التقســيم  كان 
ــان  ــا اإلي ــت فيه ــث رأي ــادر حي املص
ــمنا  ــك فقس ــت ذل ــر، فاتبع ــبق الكف س

بحثنــا إىل مبحثــن قبلــه متهيــد حاولــت 
الوصــف  تعريفــات   فيــه  بلوغــي 
واملؤمــن والكافــر لغــة واصطاحــًا 

فكانــت األقســام هــي : 
اوصــاف  مــن  االول:   املبحــث   -  
املؤمنــن والكافريــن يف اآلخــرة ، وهــو 
ــن  ــببه ألن م ــث األول وس ــة املبح عل
يتســم بالصالــح ينــال ارشف األوصاف 
حيصــل  كان  والعكــس  اآلخــرة  يف 
مــع الذيــن باعــوا اآلخــرة بالثمــن 
ــت  ــن تناول ــى مطلب ــس وكان ع البخ
ــمية  ــة واجلس ــاف الروحي ــا األوص فيه
للمؤمنــن يف األول  والثــاين للكافريــن، 
ــى  ــث ع ــي حت ــاف الت ــارة لألوص خمت
ــل  ــن وتدخ ــان للمؤمن ــك باألي التمس
الوجــل واهللــع ملــن أراد ان يبيــع اخرتــه 

ــس.  ــن بخ بثم
ــي  ــل الوصف ــاين: التقاب ــث الث  - املبح
القــرآن  يف  والكافريــن  للمؤمنــن 
ــًا  ــه قلي ــعت في ــع اين توس ــري ، م الك
عــى حســاب البحــث ملــا رأيتــه نتيجــة 
ــر  ــاريء للتذك ــم الق ــدة تع ــه، وفائ ل
أمجــع  ان  حاولــت  فيــه  واإلشــارة 
مــن التفاســر تفســر حيمــل تقابــل 
يف  والكافــر  املؤمــن  بــن  الوصفــن 
احلياتــن ومــا يصــل اليهــا اإلنســان يف 
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ــن دون  ــا م ــيمر هب ــع س ــة فاجلمي النهاي
اســتثناء . 

ــرز  ــت أب ــة تضمن ــك خامت ــع ذل ــم تب ث
مــا لفــت انتباهــي مــن معلومــات، مــع 
أبــرز االســتنتاجات، وقائمــة باملصــادر 

ــع. واملراج
التمهيد

اوصــاف  حــول  البحــث  يتمحــور 
املؤمــن والكافــر يف الدنيــا واآلخــرة 
ــرآن  ــة يف الق ــت الدال ــث الثواب ــن حي م
الكريــم مثــل قيمــة: اإليــان، التقــوى، 
للمؤمــن  بالنســبة  اإلخــاص... 
ــًا،  ــًا وأخروي ــه دنيوي ــى نفس ــا ع وأثره
ومقابــل الصفــة احلميــدة للمؤمــن، 
ــم،  ــل: الظل ــر مث ــة للكاف ــة  ذميم صف
وانعكاســاهتا   ... الفســق  الطغيــان، 
ــزاء  ــا يف اجل ــلوكه وأثره ــه  وس يف أعال
نعــرف  ســوف  وعليــه  األخــروي، 

املؤمــن والكافــر والوصــف.
 أوال: الوصف لغة اصطاحًا

عرفــه  كــا  اللغــة  يف  الوصــف 
وصفــك  ))الوصــف:   الفراهيــدي: 
ــر  ــال للمه ــه. ويق ــه ونعت ــيء بحليت ال
ــرة:  ــن الس ــن حس ــيء م ــه ل إذا توج
ــف  ــد وص ــه ق ــاه أن ــف، معن ــد وص ق
ــا  ــد عرفه ــة فق ــا الصف ــيء((. )1( ام ال

الازمــة  ))اإلمــارة  فــارس:  ابــن 
والوصــف إصطاحــًا  للــيء(()2( ، 
ــا  ــارة ع ــو: ))عب ــاين ه ــه اجلرج عرف
ــو  ــى ه ــار معن ــذات باعتب ــه ال دل علي
املقصــود مــن جوهــر حروفــه أي يــدل 
عــى الــذات بصفــة )كأمحــر( فإنــه 
بجوهــر حروفــه يــدل عــى معنــى 

. مقصــود وهــو احلمــرة(( )3( 
 ثانيا: املؤمن لغة   واصطاحًا

مــن  اللغــة  يف  املؤمــن  لفــظ  جــاء 
بمعنــى.  واألمانــة  األمــان  ))آمــن: 
ــا أمــن وأمنــت غــري  وقــد أمنــت فأن
مــن األمــن. واألمــن ضــد اخلــوف.... 
الكفــر.  واإليــان:  واإليــان: ضــد 
بمعنــى التصديــق، ضــده التكذيــب 
ــه قــوم  ــه قــوم وكــذب ب يقــال: آمــن ب

 )4(  .))
))االعتقــاد  اصطاحــًا:  واملؤمــن 
 )5( باللســان((   واإلقــرار  بالقلــب 
واضــاف صاحــب املفــردات عــى هــذا 
ــان  ــه إذع ــراد ب ــال: ))وي ــف  فق التعري
ــق،  ــبيل التصدي ــس للحــق عــى س النف
ــق  ــياء: حتقي ــة أش ــاع ثاث ــك باجت وذل
بالقلــب، وإقــرار باللســان، وعمــل 

بحســب ذلــك باجلــوارح((  )6(  .
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 ثالثا: الكافر لغة واصطاحا.
        الكفــر يف اإلســام مصطلــح يطلــق 
ــاهلل،  ــن ب ــر مؤمن ــرش الغ ــى كل الب ع
واملرشكــن بــه، ومعنــى الكفــر يف اللغــة 
كــا قــال ابــن فــارس: )) ))كفــر(( 
ــراء أصــل صحيــح  الــكاف والفــاء وال
ــرت  ــو الس ــد وه ــى واح ــى معن ــدل ع ي
ــة... واملكفــر  الرجــل املتغطــي  والتغطي
يعنــي:  واصطاحــا   ،  )7( بســاحه(( 
او  باجلحــود،  املنعــم  نعمــة  ))ســرت 
يعمــل كاجلحــود يف خمالفــة املنعــم، ويف 
ــر  ــم الكف ــب: ))أعظ ــال الراغ ــك ق ذل
او  الرشيعــة  أو  الوحدانيــة  جحــود 

النبــوة((. )8( 
رابعــا: اإليــامن صفــة الرشاكــة بــني اهلل 

ــاده. وعب
منهــا  لــكل  احلســنى  اهلل  أســاء  أن 
ــة  ــن املعرف ــوع م ــد ن ــم العب ــى يله معن
واخلشــية هلل، ويف مــورد البحــث أســمه 
تعــاىل )املؤمــن( الــذي ذكــره يف ســورة 
احلــرش }املؤمــن املهيمــن{ )احلــرش: 13(، 
فاملؤمــن هــو الــذي ))أمــن خلقــه مــن 
ظلمــه هلــم إذا قــال: } ال يظلــُم مثقــال 
ــدق  ــاه املص ــاء:40( أو معن ــورة النس ذرة {)س
ملــا وعــد املحقــق لــه((.)9(  فأعطــى اهلل 

ــان.    ــي األي ــه وه ــُه ألحبائ صفت

املبحث األول  
من أوصاف املؤمنني والكافرين يف 

االخرة
املؤمنــن  الكريــم  القــران  وصــف 
روحيــة،  بأوصــاف  والكافريــن 
ــم  ــة ايت ه ــن احلال ــر ع ــمية تع وجس
يف  الشــقاء  او  النعيــم،  مــن  عليهــا 
هــذا  بعــد   (( هــي:  التــي  االخــرة 
ــن،  ــه املؤم ــاب في ــر، يث ــامل اخ ــامل ع الع
ويعاقــب فيــه العــايص(( )01( وهبــذا 
: مهــا  مطلبــن  اىل  املبحــث  ينقســم 

املطلب االول
 من االوصاف املعنوية واجلسمية 

للمؤمنني 
تقســم االوصــاف األخرويــة للمؤمنــن 
اىل اوصــاف معنويــة واوصاف جســمية 

كــا يــي:
اوالً: االوصاف املعنوية للمؤمنني .

ــا  ــاءت هب ــي ج ــاف الت ــي االوص وه
ــال  ــن ح ــرة ع ــة، املع ــات القرآني اآلي
املؤمنــن يف اجلنــة، ومــا هــم عليــه 
ــاع ، وراحــة، وســكن  مــن رخــاء، ومت

ــا: ــن، ومنه ــام أم ــي، ومق نف
تعــاىل:  : كــا يف قولــه  1- خملــدون 
َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلَّــُدوَن{ }َوَيُطــوُف 
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)ســورة االنســان :19( واخللــد يعنــي: ))البقــاء، 

قــد  الشــباب  الن  يموتــون،  ال  أي 
الزمــُه()11(  وهــو وصــف للولــدان 
واملطــوف  ولــدان،  فالطائفــن   ((
عليهــم )ألبــرار( ... ولــدان مجــع ولــد 
وهــم صغــار الســن(( )21( ويبقيهــم 
جمــرد  الن   (( الســن  هــذا  عــى  اهلل 
تطوافهــم امامهــم يبعــث فيهــم البهجــة 
والــرور، ملــا يمثلــه الولــدان مــن 
نعمــة اجلنــة، وملنظرهــم اجلميــل األنيــق 
((  )31( فاملخلــدون هــم خــدم اهــل 
ــه  ــا يف قول ــدون( ك ــا )خال ــة، ام اجلن
ــَرٌة   َطهَّ ــْم فِيَهــا َأْزَواٌج مُّ تعــاىل: }َوهَلُ
ــرة:25(،  ــورة البق ــُدوَن { )س ــا َخالِ ــْم فِيَه َوُه
اخللــود  مــع  املؤمنــن  حــال  فهــو 
الزمــاين واملــكاين االبــدي فهــم)) ال 
ــب  ــذة ح ــون بل ــاء ويتمتع ــون الفن خيش

    )41( البقــاء((. 
2- نفوسهم راضية مرضية: بقوله 

ـُة ∗  النَّْفُس امْلُْطَمئِنَـّ ُتَهــا   }َياَأيَّ تعــاىل: 
ــًة {  ــِك  َراِضَيًة َمْرِضيَّ ــي إىَِلٰ  َربِّ اْرِجِع
املؤمــن  ))ان  أي   )27-28: الفجــر  )ســورة 

اطمأنــت نفســه اىل مــا وعــد اهلل ... 
راضيــة مرضيــة عنــد املــوت((  )51(  

ــس  ــد النف ــإذا مل جت ف
عزوجــل  اهلل  مــن  بــاغ  أو  إشــارة 

بالرضــا عليهــا، فــا يمكــن ان تطمئــن، 
ولعــل ذلــك البــاغ هــو وعــد اهلل هلــم 
ــْرَضٰ {  ــْوَف َي ــاىل: }َوَلَس ــه تع بقول
)ســورة الليــل:21( فاآليــة مؤكــدة بالقســم 

ــا  ــول الرض ــة حص ــى حتمي ــدال ع ال
مــن قبــل اهلل تعــاىل)61( ، كجــزاء ألعال 
ــاق )71( ؛  ــس واالنف ــاد بالنف ــا اجله منه
ــد  ــن العب ــول ب ــا املوص ــق الرض ليتحق
}َرِضَ  ــاىل :  ــه تع ــة قول ــه، بدالل ورب
 )8: {)البينــات  اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْــُه 
حيــث كان ))هــذا الرضــا مــن اهلل اعــى 
وانــدى مــن كل نعيــم ... يغمــر النفــس 

ــة(( )81( . ــدوء والطمأنين باهل
قولــه  يف  كــا  3-فرحــني: 
باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمــْن  تعاىل:}َفِرِحــنَي 
َيْلَحُق  ْ مَل يَن  لَِّذ بِا َن  و َيْســَتْبرِشُ َو َفْضلِِه 

ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعــيَلْ وا هِبِــْم 
ال  َزُنوَن 170{)ســورة  َيْ ُهــْم  َواَل  ِهــْم 
ــة،  ــاة االبدي ــن باحلي ــران :170( اي فرح عم

ــر  ــان جوه ــى ان االنس ــدل ع ــة ت واآلي
اهليــكل  غــر  وهــو  بذاتــه،  مــدرك 
املحســوس، فــا يفنــى بخــراب البــدن  

.  )91(

تعــاىل:  قولــه  يف  كــا   : آمنــون   -4
آِمنُوَن{)ســورة  اْلُغُرَفــاِت  يِف  }َوُهــْم 
ــن  ــة م ــرات العلوي ــى احلج ــبأ:37( بمعن س
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البنــاء، والتــي تكــون اضاءهتــا وهواءها 
ــة،  ــازل اجلن ــل من ــي افض ــل وه افض
ــة  ــة الطمأنين ــس حال ــر يعك ــا تعب وهن
اجلنــة،  ألهــل  واجلســدية  الروحيــة 
ــدو،  ــن ع ــوف م ــد خ ــث ال يوج حي
أو مــرض أو أمل، وهــو األمــان مــن 
كل النواحــي، األمــان اخلالــد حتــى 
يف الفــزع األكــر يف قولــه تعــاىل: } 
ال يزهنــم الفــزع االكــر وتتاقاهــم 
ــذي توعــدون  املائكــة هــذا يومكــم ال
أهــوال  اىل  أشــاره   )103 االنبيــاء:  {)ســورة 
ــن كل  ــر م ــي أك ــي ه ــة الت ــوم القيام ي
هــول والزلــزال العجيــب الــذي ينهــي 

ــون. )02(  ــه آمن ــم في ــامل ه الع
ثانيًا: االوصاف اجلسدية للمؤمنني:

ــة  ــن الصف ــم ع ــران الكري ــْرَ الق       ع
ــال  ــن خ ــي م ــرا باغ ــدية تعب اجلس
ــتعاله  ــكل يف اس ــن ال ــزء ع ــل اجل متثي
ــية  ــة النفس ــى احلال ــة ع ــه؛ للدالل للوج
مــدار  ألنــه  لإلنســان،  واجلســدية 
النعمــة واثارهــا تظهــر عليــه، فهــو 
واجهــة اجلســد، ويعــر عــن مــا يصــر 
أليــه االنســان، ومــن هــذه التعابــر مــا 

ــأيت: ي
ــاىل:  ــه تع ــارضة. يف قول ــوه الن 1- الوج
} وجــوه يومئــذ نــارضة * اىل رهبــا 

ونــاضة  القيامــة:23-22(  )ســورة   } ناظــرة 
والنــاض  النعمــة،  ))النــرة  مــن 
الناعــم، والنــر احلســن مــن كل يشء 
ــًة   ــوا: مــرورة، ناعمــًة، مرشق ... وقال
ــا  ــا اهن ــرة معناه ــا ناظ ــًة.. اىل رهب هبج
تنظــر اىل رهبــا خاصــة وال تنظــر اىل 
ــول  ــم املفع ــى تقدي ــذا معن ــره، وه غ
... ومعلــوم اهنــم ينظــرون اىل اشــياء ال 
ــدد  ــل الع ــرص، وال تدخ ــا احل ــط هب حيي
ــوم((.  ــك الي ــارة ذل ــن نظ ــأن املؤمن ف

 )12(

ــاىل: }  ــه تع ــم. يف قول ــرة النعي 2- ن
ــم {   ــرة النعي ــم ن ــرف يف وجوهه تع
)ســورة املطففــني:24( والنــرة هــي: ))البهجــة 

واحلســن، إضافــة نــرة اىل النعيــم مــن 
اضافــة املســبب اىل الســبب، اي النــرة 
ــرور  ــه امل ــي تكــون لوج ــة الت والبهج
الــرايض اذ يظهــر عــى وجهــه مامــح 

ــرور(( )22( . ال
3- الوجــوه املســِفرة. يف قولــه تعاىل:} 
ضاحكــة   * مســفرة  يومئــذ  وجــوه 
مســتبرشة { إشــارة اىل ))اهنــم يعرفون 
بســياهم يف وجوههــم وإســفار الوجــه 
ورسورًا  فرحــا  وإضاءتــه  إرشاقــه 
ــه  ــا في ــاهدة م ــه بمش ــارٌة هتلل وإستبش
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البــرشى (()32( .
4- الوجــوه املبيضــة. يف قولــه تعاىل:} 
ــي  ــم فف ــت وجوهه ــن ابيض ــا الذي وام
ــورة ال  ــدون {)س ــا خال ــم فيه ــة اهلل ه رمح
عمــران:107( أي وجوههــم نقيــة، ونورانيــة 

وهــم املؤمنــن املتحــدون املتآلفــون 
ــدأ  ــات، فتب ــان والثب ــق االي ــى طري ع
ــة متجســدة وحمسوســة  االشــارة املعنوي

ــخص )42( . ــكل ش ل
ــاىل:  ــه تع ــة. يف قول ــوه الناعم 5- الوج
} وجــوه يومئــذ ناعمــة* لســعيها 
راضيــة{ أي َأن الوجــوه )) راضيــة 
يف مــا توحــي بــه النعومــة مــن البهجــة 
ــا  ــل ماحمه ــم يثق ــاك ه ــس هن ... فلي
ــر  ــن خ ــه م ــا عملت ــد م ــاألذى، جت ب
ــه ...  ــرتض ب ــا ... ف ــوى يف الدني وتق

وحتــس بالراحــة النفســية(()52( .

املطلب الثاين
 من  االوصاف املعنوية واجلسامنية 

للكافرين 
ــر  ــة للكاف ــاف اآلخروي ــم األوص تقس
اىل أوصــاف معنويــة وأخــرى جســانية 

وكــا يــي: 
اوالً: األوصاف املعنوية للكافرين.

ــا  ــت عليه ــي دل ــاف الت ــي األوص وه

اآليــات القرآنيــة املعــرة عــن حــال 
ــه  ــم علي ــا ه ــرة، وم ــن يف اآلخ الكافري
مــن خــوف، وهلــع، وذل، وأضطراب، 

ــا: ــم، ومنه ــذاب مقي وع
رؤوســهم  مقنعــي  مهطعــني   -1
وافئدهتــم هــواء. كــا يف قولــه تعــاىل:} 
مهطعــي مقنعــي رؤوســهم ال يرتــد 
ــورة  ــم هواء{)س ــم وافئدهت ــم طرفه اليه
ابراهيــم:43( فمهطعــن تعنــي يف اللغــة: 

ــه  ــى يشء ال يرفع ــرصه ع ــل بب )) املقب
العــدو  أهطــَع  عــرام  قــال  عنــه... 
الطــريس  وفــر   ،  )62( ارسع((  إذا 
مرعــن،   : بأهنــم  )مهطعــن( 
ــم  ــرون واهن ــا ي ــر اىل م ــي النظ ودائم
يــوم  يف  وهــذا حاهلــم  يطرقــون،  ال 
تشــخص ابصارهــم اىل الداعــي عندمــا 
يدعوهــم، وشــدة رعبهــم وحترهــم 

 )72( مفتوحــة.  ابصارهــم  تبقــى 
ــة  ــي صف ــهم( فه ــي رؤوس ــا )مقنع ام
ــور:  ــن منظ ــا اب ــع، عرفه ــادة قن ــن م م
 : املقنــع  قنوعــًا...،  يقنــع  قنــع   ((
ذُل((  يف  ينظــر  رأســه  يرفــع  الــذي 
)82( ، وَفــرت بأهنــا ))رفــع الــرأٍس 

والنظــر يف ذل وخشــوع، فقولــه مقنعــي 
رؤوســهم  رافعــي  اي  رؤوســهم 
يشــاهد  مــن  يف  املعتــاد  ان  واملعنــى 
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ــه لكــي ال  ــه يطــرق رأســه عن البــاء ان
ــاف  ــم خ ــاىل ان حاهل ــن تع ــراه، فب ي
هــذا املعتــاد واهنــم يرفعــون رؤوســهم، 
ال يرتــد اليهــم طرفهــم يفيــد دوام هــذا 
الشــخوص، وذلــك يــدل عــى دوام 
تلــك احلرة والدهشــة يف قلوهبــم(( )92( 
ــن  ــاء يف اجلال ــواء( ج ــم ه ، )وافئدهت
))هــواء((  قلوهبــم   (( تعنــي:  اهنــا 
خاليــة مــن العقــل لفزعهــم(()03( ، وإن 
ــي  ــة ه ــة املتواكب ــور املتتابع ــذه الص ه
مشــاهد لروايــة واحــدة، ترســم صــورة 
ــة  ــل ورهب ــزع وخج ــول وف ــدة هل فري

ــوم . )13(  ــك الي ذل
 { تعــاىل:  قولــه  يف  الغابريــن.   -2
ــا  ــرة * ترهقه ــا غ ــذ عليه ــوه يومئ وج
قــرتة { ) ســورة عبــس:4(  واالرهــاق والغــرة 
دالالت  هلــا  معنويتــان  صفتــان 
العــذاب املعنــوي واجلســدي، فرهــق يف 
اللغــة تعنــي )) غشــيان الــيء، نقــول: 
رهقــه مــا يكــره أي غشــيُه ذلــك(( )23( 
ــردد  ــرة ت ــي:  )) الغ ــرة فتعن ــا الغ ، ام
الرهــج فــإذا ثــار ســمي غبــارًا – الغــرة 

ــًا((. )33(  ــار ايض : الغب
ــة  ــوم النفخ ــرة، اي يف ي ــرتة: الغ والق
ــان  ــاس، ف ــه الن ــا في ــذي حتي ــة ال الثاني
وجــوه الكفــرة عليهــا غبــار ومجعــُه 

ــان )43(  ــة الدخ ــاها ظلم ــرة، ويغش غ
ــه تعــاىل: }االّ عجــوزًا يف  ، ومنهــا قول
ــث ان  ــعراء:171(، حي ــورة الش ــن{ ) س الغابري
القــران مل يســتعمل) الغابريــن( اال يف 
ســياق احلديــث عــن هــاك امــرأة لوط 
ــن((  ــقن )) ويف الغابري ــا الفاس وقومه
عجــوزًا  أال  قيــل  كأنــه  هلــا،  صفــة 
ــذاب  ــن الع ــى الغابري ــرة ... ومعن غاب

واهلــاك: غــر الناجــن ((. )53( 
قولــه  يف  الــذل.  مــن  خاشــعني   -3
ــا  ــون عليه ــم يعرض ــاىل: } وتراه تع
الــذل ينظــرون مــن  خاشــعني مــن 
طــرف خفي{)ســورة الشــورى:45(، وهــي 
ــار  ــى الن ــن ع ــة عــرض الكافري حلظ
ــال يف  ــي، ق ــذاب النف ــن الع ــزء م كج
ــب ان  ــب: )) فناس ــيد قط ــرها س تفس
ــارز يف  ــم الب ــو مظهره ــذل ه ــون ال يك
يــوم اجلــزاء، اهنــم يــرون العــذاب، 
فتتهــاوى كريائهــم ... وهــم يعرضــون 
مــن  ال  خاشــعن((  النــار))  عــى 
ــن  ــن م ــاء، ولك ــن احلي ــوى وال م التق
يعرضــون  وهــم  واهلــوان!  الــذل 
منكــي االبصــار، ال يرفعــون اعينهــم 

مــن الــذل والعــار((. )63( 
ــم باخلاشــعن  وكــا عــر القــران الكري
ــر  ــوم، ع ــه العم ــى وج ــذل ع ــن ال م
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ــاء  ــوع اعض ــن خش ــرى ع ــات اخ يف آي
خاصــة منهــم كقولــه تعــاىل: } وجــوه 
يومئــذ خاشــعة * ناصبــةٌ عاملة { )ســورة 
الغاشــية2-3( اهنــا )) مذللــة بالغــم والعذاب 

ــاب  ــو إلرب ــا ه ــوع ان ــاها، واخلش يغش
ــوه الن  ــب اىل الوج ــا نس ــوه وان الوج
اخلشــوع واملذلــة يظهــر فيهــا... واملــراد 
مــن عملهــا ونصبهــا ... عملهــا يف 
فــا  االخــرة...  يف  ونصبهــا  الدنيــا 
ــب  ــم إال النص ــن عمله ــم م ــود اليه يع
والتعــب(()73( ، وقوله تعاىل:} خشــعًا  
ابصارهــم خيرجــون مــن االجــداث {) 
ســورة القمــر:7( فنســب اخلشــوع لألبصــار)) 

الن املشــهد مرعــب وخميــف اىل حــد ال 
ــه(( )83( . ــار رؤيت ــتطيع االنظ تس

ثانيًا: االوصاف اجلسامنية للكافرين .
اوصــاف  الكريــم  القــران  اســتعمل 
تعــر عــن حــال الكافريــن اجلســانية يف 
عــذاب اآلخــرة وهــو يعيــش االهــوال 
الشــديدة عــى النفــس ومــن تلــك 

ــي: ــا ي ــاف م االوص
ــاىل:  ــه تع ــة. يف قول ــوب الواجف 1-القل
ــا  ــة * ابصاره ــذ واجف ــوب يومئ } قل

ــة ــات:8-9( وواجف ــورة النازع ــعة{ )س خاش
الوجــف:   (( بـــ  الفراهيــدي  عرفهــا 
صفــة  وهــي   )93( الســر((  رسعــة 

ــوم  ــث ي ــة لبع ــوم النفخ ــوب يف ي للقل
القيامــة )04( ، قــال ابــن عاشــور: )) 
والواجفــة  للتكثــر،  قلــوب  تنكــر 
ــوع  ــوف... واخلش ــن اخل ــة م املضطرب
حقيقــة اخلضــوع والتذلــل، وهــو هيئــة 
لإلنســان، ووصــف االبصار بــه جماز يف 
االنخفــاض والنظــر مــن طــرف خفــي 
ــع  ــن فظي ــوف م ــع واخل ــدة اهلل ــن ش م
مــا تشــاهده مــن ســوء املعاملــة((. )14( 
ــاىل:  ــه تع ــارسة. يف قول ــوه الب 2- الوج
} وجــوه يومئــذ بــارسٌة* تظــُن أن 
ُبفعــل هبــا فاقــرة {) ســورة القيامــة :25-24( 
الطباطبائي)بــارسة(  الســيد  وفــر   ،
بشــدة  البســور  فــر   (( بقولــه: 
العبــوس والظــن بالعلــم و)فاقــرة( 
فعلــة  اي  ملوصــوف  حمذوفــة  صفــة 
فاقــرة، والفاقــرة مــن فقــرُه اذا اصــاب 
فقــار ظهــره ... واملعنــى: وجــوه يومئــذ 
شــديدة العبــوس تعلــم انــه يفعــل 
هبــا فعلــة تقصــم ظهورهــا او تســم 
ــوس  ــدة العب ــار(()24(  وش ــا بالن أنوفه
ــودة  ــم مس ــل وجوهه ــي جتع ــي الت ه
مثــل  اخــرى  آيــات  وصفتهــا  كــا 
قولــه تعــاىل: } فأمــا  الذيــن أ ســودت  
ــم{ ــد  ايامنك ــم  بع ــم  اكفرت وجوهه
) ســورة ال عمــران: 107(، لتــدل  عــى خســة 
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ــن  االفعــال واخلجــل  )34(  وهــو مــن ب
ــرة. ــذاب االخ ــواع ع ان

3- النــوايص الكاذبــة اخلاطئــة. يف قولــه 
خاطئــة{ كاذبــة  ناصيــٍة  تعــاىل:} 
ــدم  ــي)) مق ــة ه ــق:16( والناصي ــورة العل )س

كــا  ناصيــة  )44(  وســمية  الــراس(( 
قــال القرطبــي: )) الن االعــال قــد 
ــرزت مــن الغيــب فصــارت  نصــت وب
منصوصــة يف املقاديــر ... فســمي ذلــك 
املوضــع ناصيــة، ألهنــا تنــص حــركات 
العبــاد بــا قــدر ... ووصــف ناصيــة ايب 
جهــل فقــال :) ناصيــة كاذبــة خاطئــة (( 
ــة،  ــه العدواني ــجل ألعال ــا س )54(  ألهن

وملــا كانــت الناصيــة عــى عــادة العــرب 
حمــط كرامــة االنســان، لذلــك خصــت 
ــه، يف  ــه واهانت ــن ارادوا اذالل ــر مل بالذك
قولــه تعــاىل: } كا لئــن مل ينتــه لنشــفعًا  
ــرن  ــق:15( أي ))لنج ــورة العل ــة{) س بالناصي
ــا  ــر هب ــد يع ــار ... وق ــه اىل الن بناصيت
عــن مجلــة االنســان، فاآليــة وان كانــت 
للنــاس،  عظــة  فهــي  جهــل،  ايب  يف 
وهتديــد ملــن يمتنــع او يمنــع غــره مــن  
ــه يــوم  الطاعــة، وقيــل لنأخــذن بناصيت
القيامــة وتطــوى مــع قدميــه ويطــرح يف 
ــذن  ــه تعاىل:}فيؤخ ــا يف قول ــار ، ك الن
ــن:41( . )64(   ــدام { )الرمح ــوايص واالق بالن

ــه  ــا يف قول ــة . ك ــام املحرتق 4- األجس
التــي   * املوقــدة  اهلل  نــاَر   { تعــاىل: 
ــزة*7-6(  ــورة اهلم ــدة{ )س ــىل األفئ ــُع ع تطَّْْل
وهــذا يعنــي ان النــار )) تدخــل يف 
ــم  ــل اىل صدوره ــى تص ــم حت أجوافه
ــاط  ــي أوس ــم وه ــى أفئدهت ــع ع وتطل
القلــوب، وال يشء يف بــدن االنســان 
ألطــف مــن الفــؤاد، وال اشــد تأملــا 
ــوز ان  ــه ... وجي ــى اذى يمس ــه بأدن من
ــر  ــن الكف ــا مواط ــدة ألهن ــص االفئ خي
ــة((   ــات اخلبيث ــدة والني ــد الفاس والعقائ
قولــه  يف  كــا  الوجــوه  وشــوي   )74(

ــامٍء  ــوا ب ــتغيثوا يغاث ــاىل: } وإن يس تع
ــف  ــورة الكه ــوه{ ) س ــوي الوج ــل يش كامله
ــذه  ــع ه ــل جيم ــرت بـــ )) امله :29( ُف

االوصــاف الرذيلــة كلهــا، فهــو اســود 
ــذا... اذا اراد  ــار، وهل ــظ ح ــن غلي منت
ــُه   ــن وجه ــه  م ــه وقرب ــر ان يرشب الكاف
شــواه حتــى تســقط جلــدة وجهــه 

فيــِه((. )84( 
ويف ايــة اخــرى تبــن شــوي االطــراف 
ــوى{ ــًة للش ــاىل: } نزاع ــه تع يف قول
كاليــد  االطــراف  أي  املعــارج:16(  )ســورة 

والرجــل، واخــرى تبــن صهــر مــا 
يف البطــون مــن االمعــاء إضافــة اىل 
ــي،  ــاء املغ ــو امل ــم، وه ــود باحلمي اجلل
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)94(  يف قولــه تعــاىل : } يصــب مــن 

ــه  ــر ب ــم * يصه ــهم احلمي ــوق رؤوس ف
ــج : 19- ــورة احل ــم واجللود{)س ــا يف بطوهن م
20(، ولزيــادة العــذاب واســتمراره فــان 

اهلل تعــاىل يبــدل اجللــود كلــا نضجــت، 
ــام  ــة :}كل ــه اآلي ــت علي ــا دل ــذا م وه
نضجــت جلودهــم بدلناهــا جلــودا 
ــاء  ــورة النس ــذاب{) س ــوا الع ــا ليذوق غريه
:56( وعلــة التبديــل كــا جــاء يف تفســر 

االمثــل: )) وعلــة تبديــل اجللــود... 
هــي انــه عندمــا تنضــج اجللــود ختفــف 
االنســان  لــدى  بــاألمل  االحســاس 
ــا  ــا وعذاهب ــف عقوبته ــي ال تتخف ولك
احساســًا  بــاألمل  االنســان  وليحــس 

ــود ((. )05(  ــدل اجلل ــًا تب كام
ــن  ــهم م ــان لباس ــذا ف ــة اىل ه        أضاف
مــادة شــديدة االلتهــاب ألنــه مــن 
ــر  ــم امل ــن وطعامه ــو الده ــران وه قط
واخلشــن، ورشاهبــم احلميــم، وهــو ماء 
ــار،  الشــديد احلــرارة وصديــد اهــل الن
)15(  كــا يف قولــه تعاىل:}رسابيلهــم 

وقولــه   )50: ابراهيــم  قطران{)ســورة  مــن 
تعــاىل: } اال محيــاًم وغســاقًا {)ســورة 

النبــأ: 25( .

املبحث الثالث 
التقابل الوصفي للمؤمنني والكافرين يف 

القرآن الكريم
       عــرض القــران الكريــم وصــف 
مــن  تقابــل  والكافريــن يف  املؤمنــن 
األعــال،  حيــث  مــن  األوصــاف 
والســلوك واجلــزاء ، والشــقاء، واملقابلة 
تعنــي يف اللغــة مــن)))) قلــب(( القاف 
والــام والبــاء اصــان صحيحــان : 
أحدمهــا يــدل عــى خالــص الــيء 
ــن  ــى رد يشء م ــر ع ــُه ، واآلخ ورشيف
ــن )( ــة م ــة(()25(  واملقابل ــة اىل جه جه
قابــل الــيء  بالــيء مقابلــة  وقبــاالً: 
اصطــاح   يف  ...أمــا  عارضــه  أي 
الباغيــن: فمعناهــا أن يؤتــى بمعنيــن 
ــم يؤتــى  متوافقــن أو معــاٍن متوافقــة ث
الرتتيب...فقــد  عــى  يقابلهــا  بــا 
جــاءت اآليــة الكريمــة } فليضحكــوا 
ــة:82(  ــورة التوب ــريًا{ )س ــوا كث ــًا وليبك قلي
غــر  كانــا  وإن  متوافقــن  بمعنيــن 
ــة،  ــك والقل ــا الضح ــبن أال ومه متناس
ــن املعنيــن  ــل هذي ــا يقاب ــم جــاءت ب ث
وهــم البــكاء والكثــرة عــى الرتتيــب((
ــل يف هــذا  )35( ويمكــن أن نقســم التقاب

ــا: ــن أوهل ــث إىل مطلب املبح
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املؤمنــني   تقابــل   : األول  املطلــب 
. وأخــرى  آيــة  بــني  والكافريــن 

هنــاك آيــات تقابــل فيهــا املؤمنــون 
والكافــرون يف آيــة واحــدة مثــل  قولــه 
تبيــض وجــوه وتســود   تعاىل}يــوم 
وهنــاك   ،  )  106: عمــران  ال  ســورة  وجــوه{) 
ــة ُأخــرى نســتعرض  ــة مــع آي ــل آي تقاب

ــا : ــض منه البع
أوال: تقابــل اآليــات يف ســورة الليل : يف 
قولــه تعــاىل: }فأمــا مــن أعطــى وأتقى 
وصــدق باحلســنى .فســنيره لليــرى 
ــذب  ــتغنى .وك ــل وأس ــن بخ ــا م .وأم
ــورة  ــنيره للعرى.{)س ــنى .فس باحلس
الليــل:5-9( ناحــظ التقابــل بــن املؤمنــن 

والكافريــن يف هــذه اآليــات يف األعــال 
يف  واإلنفــاق  ،والعطــاء،  الدنيويــة 
ــن  ــنى م ــق باحلس ــبيل اهلل، والتصدي س
قبــل املؤمنــن ، ويقابلهــا البخــل ، 

ورصف يف غــر الوجــوه املرضيــة هلل 
وكــذب باحلســنى مــن قبــل الكافريــن.
ــات  ــذه اآلي ــري ه ــر الط ــد ف       وق
بقولــه )(فأمــا مــن أعطــى وأتقــى منكم 
ــره  ــن أم ــبيل اهلل ،وم ــاس يف س ــا الن أهي
اهلل بإعطائــه مــن مالــه، ومــا وهــب 
ــب  ــى اهلل وأجتن ــه وأتق ــن فضل ــه م ل
حمارمــه ...)وأتقــى (حمــارم اهلل التــي 
ــنى  ــدق باحلس ــا(( )45( و)ص ــى عنه هن
ــن  ــف م ــق باخلل ــا بـ))التصدي ( فره
اهلل عــى نفقتــه (( )55( ،إمــا القمــي فقــد 
 ( ومعنــى   )65( ))بالواليــة((  فرهــا 
ــنلطف  ــو)) فس ــرى( ه ــنيره للي فس
بــه ونوقفــه حتــى تكــون الطاعــة أيــر 
ــه }  ــن قول ــا م ــه وأهوهن ــور علي األم
ــدرة  ــرشح ص ــه ي ــرد اهلل أن هيدي ــن ي فم

لإلســام { )75( ) ســورة االنعــام:125(.  
)تقابل املؤمنني والكافرين يف سورة الليل(

الكافروناملؤمنون

وصــدق واتقــى)5(  اعطــى  مــن   1-}فأمــا 

} )6 ( لحســنى با

 1- } وامــا مــن بخــل وأســتغنى)8( وكــذب

})9( بالحســنى 

2-} فسنيرسه للعرسى )10({2- } فسنيرسه لليرسى )7({

و} أمــا مــن بخــل واســتغنى وكــذب 
باحلســنى فســنيره للعرى{)ســورة الليــل 
:8-10( فقــال الزخمــرشي فيها: ))اســتغنى 

بشــهوات الدنيــا عــن نعيــم اجلنــة، ألنه 
ــرى  ــنيره للع ــى فس ــة واتق يف مقابل
فســنخذله ونمنعــه األلطــاف، حتــى 
عليــه  يشء  أعــر  الطاعــة  تكــون 
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ــدره  ــل ص ــه }جيع ــن قول ــده، م وأش
ــامء  ــد يف الس ــام يصع ــًا كأن ــًا حرج ضيق
طريقــه  ســمى  أو   )125 االنعــام  )ســورة   }
ــر،  ــا الي ــرى، ألن عاقبته ــر بالي اخل
ــا  ــرى، الن عاقبته ــرش الع ــة ال وطريق
اجلنــة  طريقــي  هبــا  أراد  أو  العــر 

والنــار((. )85( 
ســورة  يف  اآليــات  تقابــل  ثانيــًا: 
املؤمنــون: يف قولــه تعــاىل: }قــد أفلــح 
ال  ،}إنــه  املؤمنــون:1(  {)ســورة  املؤمنــون 
املؤمنــون:117( )ســورة   } الكافــرون  يفلــح 
املؤمنــون بخــر  بــدأت ســورة        
الفــاح للمؤمنــن املؤكــد ب)قــد(، 
ــد ب)أن(  ــي املؤك ــر النف ــت بخ وانته
ــيخ  ــال الش ــن ، ق ــاح الكافري ــدم ف لع
ــون أي  ــح املؤمن ــد أفل ــويس: )) ق الط
ــُه  ــروا بوحدانيت ــواب اهلل، وأق ــازوا بث ف
وصدقــوا رســله ...، ومعنــى )قــد( 
تقريــب املــايض مــن احلــال ، فــدل 
ــم  ــا ه ــل ب ــد حص ــم ق ــى إن فآحه ع
عليــه يف احلــال، وهــذا أبلــغ يف الصفــة 
ــم  ــل (( )95( ، ث ــر الفع ــد ذك ــن جتري م
ــة  ــن عل ــدأ يســتعرض صفــات املؤمن ب
ــة وهــي صفــات  الفــاح والفــوز باجلن

ــي : ــلوكية وه ــة وس عبادي

صاهتــم  يف  هــم  }الذيــن   -1
خاشــعون { )ســورة املؤمنــون :2( قــال القمــي 
يف  بــرصك  ((غضــك  تفســره:  يف 
 )06( عليهــا((.  وإقبالــك  صلواتــك 
اللغــو  عــن  هــم  }والذيــن   -2
معرضــون {)ســورة املؤمنــون :3( أي: ))يعنــي 

 )16(  .)) واملاهــي  الغنــاء 
3- }والذيــن هــم للــزكاة فاعلــون { 
ــي  ــل املزك ــاه: ))فع ــون :4( ومعن ــورة املؤمن )س

الــذي هــو التزكيــة((. )26( 
 

لفروجهــم  هــم  }والذيــن   -4
واملعنــى   )5: املؤمنــون  {)ســورة  حافظــون 
ــة   ــون يف كاف ــم حافظ ــم لفروجه ))أهن
األحــوال إال يف حــال تزوجهــم ((. )36( 
5- }والذيــن هــم ألماناهتــم وعهدهم 
ــه  ــى أن ــون :8( واملعن ــورة املؤمن ــون {)س راع
ــه  ــات لقول ــك كل األمان ــل يف ذل يدخ
والرســول  اهلل  ختونــوا  }ال  تعــاىل: 
األنفــال:27(  )ســورة  أماناتكــم{  وختونــوا 
الودائــع  مجيــع  او  العبــادات  ومنهــا 
ــذور  ــان ون ــود وإي ــن عق ــود م والعه
فــأن مراعاهتــا معتــر يف حتقــق الفــاح. 

 )46(

عــىل  هــم  }والذيــن   -6
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املؤمنــون:9(  يافظون{)ســورة  صلواهتــم 
أوائــل  واملبــادرة  وتعنى))إقامتهــا 
ــجودها  ــا وس ــام ركوعه ــا ،وإمت أوقاهت

 )56(  .))
ــنة ،  ــذه الصفــات احلس ــان ه ــد بي بع
بينــت اآليــة التــي تليهــا حصيلــة  هــذه 
تعــاىل:  بقولــه  ونتيجتهــا  الصفــات 
}أولئــك هــم الوارثون{)ســورة املؤمنــون 
ــردوس  ــون  الف ــن يرث ــك الذي :10( اولئ

ــة  ــى اجلن ــو أع ــان ،وه ــط اجلن يف وس
يف االرتفــاع ، )66( ثــم عرضــت الســورة 
أســاليب الكافريــن وســلوكهم مــع 
ــوع  ــاوية كن ــاالت الس ــل والرس الرس
ــن  ــع املؤمن ــلوكية م ــة الس ــن املقابل م
ــذه  ــن ه ــة ، وم ــاف األزمن ــى اخت ع

ــات:  ــة يف اآلي ــاليب املبين األس
اآلخــرة  بلقــاء  }وكذبــوا   -1
{)ســورة  الدنيــا  احليــاة  يف  وأترفناهــم 
يف  اهلل  بلقــاء  فكذبــوا   ((  )23: املؤمنــون 

 )76( القيامــة((. 
ًرســوهلا  امــة  جــاء  مــا  }كل   -2
ــي  ــون :44( ، أي )) يعن ــورة املؤمن ــوه {)س كذب

 )86(  .  )) وأكثرهــم  مجهورهــم 
3- }فاســتكروا وكانــوا قومــًا عالــني 
{)ســورة املؤمنــون :46( واملعنــى ))كانــوا قومــًا 

ــن  او متطاولــن بالبغــي  عالــن متكري
ــم  ــًا عاداهت ــوا قوم ــراد كان ــم وامل والظل

ــو ((. )96(  العل
حتــى  ســخريا  }فأخذمتوهــم   -4
 )110: املؤمنــون  {)ســورة  ذكــري  أنســوكم 
هنــا  ســخريا  لفــظ  معنــى  وجــاء 

 )07( االســتهزاء. 
{)ســورة  ضالــني  قومــًا  }كانــوا   -5

)106: املؤمنــون 

ــم  ــق وأكثره ــم باحل ــل جاءه 6- }ب
املؤمنــون:70(  )ســورة   } كارهــون  للحــق 
ــق  ــف احل ــم تأن ــه )) طباعه ــى إن واملعن
ــه  ــوا ب ــا ختلق ــم مل ــف هواه ــذي خيال ال
مــن الــرشك وإتيــان الفواحــش والظلــم 

والكــر والغضــب ((. )17( 
        وكــا ُختمــت صفــات املؤمنــن 
وثمــرة  بحصيلــة  الســورة  بدايــة  يف 
والفــاح  الفــوز  ،وهــو  الصفــات 
ــون {  ــح املؤمن ــد أفل ــه تعاىل:}ق بقول
ــك  ــه تعاىل:}أولئ ــون :1( ، وقول ــورة املؤمن )س

 ،  )  10: املؤمنــون  )ســورة   } الوارثــون  هــم 
ــة  ــن بحصيل ــات الكافري ــت صف ُختم
اخلســارة بقولــه تعــاىل: }إنــه ال يفلــح 
ــك  ــون :117( ، وذل ــورة املؤمن ــرون { )س الكاف
ــن  ــن املؤمن ــال كل م ــع أع ــد وض بع
والكافريــن يف موازيــن تقيــس األعــال 
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ــل  ــإن الُرس ــذا ف ــى ه ــاس ))وع والن
يقــاس  الذيــن  هــم  وأوصياءهــم  
ــن اىل أي  ــم ؛ ليتب ــم هب ــاس واعاهل الن
درجــة يشــبهوهنم، وهبــذا يتميــز النــاس 
ــن  ــم م ــم ، وثمينه ــن خفيفه ــم م ثقيله
تفامههــم ، وعاملهــم مــن جاهلهــم. 
ــن بصيغــة  ــا ذكــر املوازي كــا يتضــح لن
النــاس الكبــار يف  اجلمــع ألن قــادة 
ــد  ــاس ق ــن القي ــم موازي ــابق وه الس

تعــددوا يف التاريــخ ((. )27( 
وهــذا املعنــى نجــده واضحــًا تبيانــه يف 
ــه  ــت موازين ــن ثقل ــاىل: }فم ــه تع قول
ــت  ــن خف ــون وم ــم املفلح ــك ه فأولئ
خــروا  الذيــن  فأولئــك  موازينــه 

انفســهم يف جهنــم خالــدون { )ســورة 
آخــر  تقابــل  وهــذا   )103-  102: املؤمنــون 

الفنــي يف  يف الســورة مــن التصويــر 
املقابلــة  القــرآين ألســلوب  التعبــر  
ــا  ــو ك ــا ه ــورة وخامتته ــن أول الس ب
ــارزة  ــمة ب ــو س ــامرائي ))ه ــه الس يعرف
مــن ســات هــذا الكتــاب الكريــم 
وأمــر مقصــود يف هــذا الــكام الرفيــع 
ــة يف  ــبة واملائم ــذه املناس ــر ه ...فأنظ
ــدء  ــن يف الب ــى كان التعبري ــر حت التعب
ــوف  ــدة ((، )37(  وس ــة واح ــام آي واخلت
نعــرض البعــض مــن  التقابــل يف هــذه 

ــي : ــا ي ــورة ك الس

الكافرونتاملؤمنونت

} انه ال يفلح الكافرون{ سورة املؤمنون: 1117} قد افلح املؤمنون{ سورة املؤمنون :ا1

اللغــو2 عــن  هــم  والذيــن   ( 
3 املؤمنــون:  ســورة  معرضــون( 

 }فاتخذمتوهــم  ســخريا حتــى انســوكم2
 ذكــري وكنتــم منهــم تضحكــون{ ســورة

110 املؤمنــون: 

 }والذيــن يؤتــون مــا ءآتــوا وقلوبهــم3
ــورة ــون{ س ــم راجع ــم اىل ربه ــُة إنه  وجل

61 املؤمنــون: 

  }ان هــي اال حياتنــا الدنيــا منــوت ونحيــا3
 ومــا نحــن مببعوثــني { ســورة املؤمنــون: 37

 }فمــن ثقلــت موازينــه فأولئــك4
املؤمنــون: 102 { ســورة  املفلحــون  هــم 

ــن4 ــك الذي ــه فأولئ ــت موازين ــن خف  }وم

 خــرسوا انفســهم يف جهنــم خالــدون {
املؤمنــون:103 ســورة 

 }ربنــا غلبــت علينــا شــقوتنا وكنــا قومــا5
ضالــني { ســورة املؤمنــون: 106

 } اولئــك يســارعون يف الخــريات وهــم لهــا5
ســابقون { ســورة املؤمنــون: 61
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املطلب الثاين 
تقابل املؤمنني والكافرين بني سورة 

وأخرى
ــات  ــل آي ــم تقاب ــران الكري ــاء يف الق ج
ــا  ــرى، وكأن ــورة وأخ ــن س ــة ب قرآني
هــي مطابقــة لبعضهــا مــن حيــث حــال 
ــرة  ــن يف اآلخ ــال الكافري ــن وح املؤمن
والســعادة،  والشــقاء  العــذاب  مــن 
اخرتنــا ســورة  الســور  ومــن هــذه 
ســور  بثــاث  وســنقابلها  الواقعــة، 
االنشــقاق،  الرمحــن،  هــي  أخــرى 

البلــد، وســنبدأ بالواقعــة. 
اوالً: سورة الواقعة. 

جــاء يف بدايــة ســورة الواقعــة بعــد ذكــر 
يــوم القيامــة ثاثــة أصنــاف للنــاس يف 
ذلــك اليــوم، ثــم ذكــر يف هنايــة الســورة 
ــة  ــة وجــزاء كل مــن هــؤالء الثاث عاقب

وهــم: مراتــب  عــى 
1- املقربــون: يف قولــه تعــاىل: } فأما ان 
كان مــن املقربــني فروح وريــان وجنت 
نعيم{)ســورة الواقعــة:88-89( واملقربــون هــم: 
))الســابقون املخلصــون الذيــن ســبقوا 
ــار  ــه وشــقوا الغب ــا دعاهــم اهلل إلي اىل م
يف طلــب مرضــاة اهلل عــز وجــل... 
ــن  ــة م ــم يف اجلن ــت درجاهت ــن ُقرب الذي
وهــم  مراتبهــم  وُأعليــت  العــرش 

ــام(  ــه الس ــدن آدم )علي ــن ل ــم م األم
اهلل عليــه وســلم(  إىل حممــد )صــى 
وقليــل مــن اآلخريــن وهــم أمــة حممــد 
ــن  ــل م ــلم(، وقي ــه وس ــى اهلل علي )ص
ــن  ــن اآلخري ــة، وم ــذه األم متقدمــي ه

ــا ((.  )47(  ــن متأخرهي م
أمــا اآللــويس ففــر هــذا اآليــات 
ــن  ــن املقرب ــا إن كان م ــه: )) فأم بقول
ــوىف  ــال املت ــان ح ــره رشوع يف بي إىل آخ
بعــد املــات إِثــر بيــان حالــة عنــد 
ــوم  ــويف املفه ــر كان للمت ــاة وضم الوف
ــى  ــه روح ع ــروح أي فل ــر... ف ــا م مم
ــه  ــدم ألن ــذوف مق ــره حم ــدأ خ ــه مبت أن
نكــرة وقيــل: خــر مبتــدأ حمــذوف 
اســرتاحة...  أي  روح  فجــزاؤه  أي 
ــاة  ــا كاحلي ــة ألهن ــروح( الرمح ــال )ال وق
ــة  ــه الدائم ــبب حليات ــوم، أو س للمرح
فإطاقــه عليهــا من بــاب االســتعارة أو 
املجــاز املرســل... ورحيــان أي ورق... 
ــوم  ــة إىل ي ــه اجلن ــأ ل ــم ختب ــة نعي وجن

 )57( يبعــث((. 
حــال  األمثــل  صاحــب  ووصــف 
املقربــن عنــد االحتضــار يف تفســر 
ــول  ــن الق ــه: ))يمك ــات بأن ــذه اآلي ه
ــي  ــارة إىل كل األمــور الت ــروح إش أن ال
الصعوبــات  مــن  اإلنســان  ختلــص 
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ــه  ــان فإن ــا الرحي ــة، وأم ــس براح ليتنف
ــي تعــود  ــات والنعــم الت إشــارة إىل اهلب
إىل اإلنســان بعــد إزالــة العوائــق... 
ــن  ــث ع ــة أن احلدي ــر باملاحظ واجلدي
ذكــر  بعــد  جــاء  النعيــم((  ))جنــة 
ــن  ــتفاد م ــد يس ــان وق ــروح والرحي ال
ــن  ــون م ــان يك ــروح والرحي ــذا أن ال ه
نصيــب املؤمنــن يف اإلحتضــار والقــر 
والــرزخ، واجلنــة يف اآلخــرة((. )67( 
قولــه  يف  اليمــني:  أصحــاب   -2
تعاىل:}وأمــا إن كان مــن أصحــاب 
اليمــني فســام لــك مــن أصحــاب 
وأصحــاب  الواقعــة:9_91(  اليمني{)ســورة 
ــن يعطــون كتبهــم  اليمــن: ))هــم الذي
بإياهنــم، وقيــل هــم الذيــن يؤخــذ هبــم 
إىل اجلنــة، وقيــل: هــم أصحــاب اليمــن 
ــن  ــواب م ــهم والث ــى أنفس ــة ع والرك
ــة،  ــن الطاع ــعوا م ــا س ــبحانه ب اهلل س
ــا  ــان((،  )77( وأم ــون بإحس ــم التابع وه
ــب  ــائل حس ــه مس ــم ففي ــام عليه الس
مــا ذكــره الــرازي بقولــه: ))يف الســام 
وفيــه وجــوه أوهلــا: يســلم بــه صاحــب 
اليمــن عــى صاحــب اليمــن كــا 
ــمعون  ــل: }ال يس ــن قب ــاىل م ــال تع ق
ــامًا  ــًا س ــام إال قي ــوًا وال تأثي ــا لغ فيه
ــام  ــا :فس ــة:25(، ثانيه ــورة الواقع سامًا{)س

ــاف  ــر خ ــن أم ــك م ــام ل ــك أي س ل
قلبــك منــه... وثالثهــا إن هــذه اجلملــة 
ــان  ــال: ف ــا يق ــم ك ــة حاهل ــد عظم تفي

ــه((. )87(  ــك ب ناهي
املخصــوص  )لــك(  الضمــر  أمــا 
اقــوال  ففيــه  اخلطــاب  يف  بالســام 
الــرازي  تفســر  وحســب  ووجــوه 
املــراد  يكــون   أن  ))حُيتمــل  فقــال: 
وســلم،...  عليــه  اهلل  صــى  النبــي 
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــب النب ــلية لقل تس
ــن إىل يشء  ــر حمتاج ــم غ ــلم فأهن وس
مــن الشــفاعة وغرهــا، فســام لــك يــا 
ــة  ــامة وعاقب ــم يف س ــم فأهن ــد منه حمم
ــا  ــك ي ــام ل ــم، أو فس ــل أمره ال هيم
حممــد معهــم، وكوهنــم ممــن يســلم عــى 
حممــد صــى اهلل عليــه وســلم دليــل 

 )97( العظمــة((. 
أمــا صاحــب األمثــل فقــد وصــف 
ــه:  ــم بقول ــن وجزاءه ــاب اليم أصح
مــن  الصاحلــة  الثلــة  تلــك  ))هــم 
الرجــال والنســاء... }فســام لــك 
مــن اصحــاب اليمني{)ســورة الواقعــة:91( 
اهلل  مائكــة  فــإن  الرتتيــب  فهــذا 
ــات  ــروح يف حلظ ــض ال ــن بقب املختص
ــون  ــا يوصل ــذه الدني ــن ه ــال م االنتف
ســام أصحــاب اليمــن إىل املحتــر، 
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ــال آخــر أيضــًا يف تفســر  ويوجــد احت
ــون  ــام يك ــو أن الس ــة وه ــذه اآلي ه
ــه :  مــن قبــل املائكــة حــن يقولــون ل
ــح...  ــد الصال ــا العب ــك أهي ــام علي س
أي يكفيــك األفتخــار والوصــف ان 
تكــون يف صــف هــؤالء، وعــى كل 
ذو  تعبــر  تعبر)ســام(  فــإن  حــال 
معنــى، ســواء كان مــن املائكــة أو مــن 
أصحــاب اليمــن، فالســام يعــر عــن 
ــدوء  ــواع اهل ــان وكل أن ــروح والرحي ال

)08( والســامة((.  والنعمــة 
قولــه  يف  الضالــني:  3_املكذبــني 
ــني  ــن املكذب ــا إن كان م ــاىل:} وأم تع
الضالــني* فنــزل مــن محيــم* وتصليــة 
جحيم{)ســورة الواقعــة:92_94( وهــذا القســم 
يف  أســاه  قــد  النــاس  مــن  الثالــث 
ــئمة يف  ــاب املش ــورة بأصح ــة الس بداي
قولــه تعــاىل: }وأصحــاب املشــئمة 
الواقعــة:9(  املشئمة{)ســورة  أصحــاب  مــا 
، واملشــأمة أســم جهــة مشــتقة مــن 
الشــؤم، وهــو نقيــض اليمــن أي عــدم 
ــم يف  ــف هل ــر وص ــم ذك ــع، )18(  ث النف
أقســام اجلــزاء بأســم أصحــاب الشــال 
يف قولــه تعاىل:}وأصحــاب الشــامل 
مــا أصحــاب الشامل{)ســورة الواقعــة :41( يف 

ــورة.  ــس الس نف

وقــد بــدل أصحــاب املشــئمة مــن 
ــتام  ــر إىل إس ــال ليش ــاب الش أصح
ــع  ــة م ــرى مقابل ــم الُي ــم  بإيدهي كتبه
أصحــاب اليمــن،  )28( ويف وصفهــم 
هــو))  معنــى  الضالــن  باملكذبــن 
ــم  ــقائهم وخراهن ــاك ش ــارة إىل م إش
عــن  ضاهلــم  وهــو  البعــث  يــوم 
يف  ذلــك  واســتقرار  احلــق  طريــق 
ــم  ــى تكذيبه ــتمرارهم ع ــهم بإس نفوس
ــوا  ــو كان ــث، ول ــى احلن ــم ع وإرصاره
ــب  ــر تكذي ــن غ ــب م ــن فحس ضال
وال  ينجــوا  أن  املرجــو  مــن  لــكان 
ــذاب  ــف أول ع ــوا(( ،)38(  ووص هيلك
اهلــي هلــذا الصنــف وهــم عى مشــارف 
املــوت، ثــم بعــد ذلــك يتجرعــون 
املــرارة يف عــذاب يــوم القيامــة يف القــر 
والــرزخ آلنــه األكثــر مناســبة لــه، أمــا 
الواقعــة:  }تصليــة جحيم{)ســورة  اآليــة 
49( فتشــر إىل عــذاب يــوم القيامــة، 

واحلميم:))هــو املــاء احلــارق او الريــاح 
احلــارة والســموم، و)تصليــة( مأخــوذة 
مــن مــادة )صــى( تعنــي الدخــول 
ــة(  ــا )تصلي ــًا، ام ــار إذا كان فع يف الن
املصــدر فتــايت ملعنــى اإلحــراق فقــط(( 

 )48(  .
يف  احلاصــل  التقابــل  مــن  نســتنتج 
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اآليــات يف خواتيــم ســورة الواقعــة 
ــاس يف  ــن الن ــل ب ــاوت احلاص أن التف
حالــة اإلحتضــار عــى حســب أعاهلــم 
ودرجاهتــا، فمنهــم مــن يلفــظ أنفاســه 
وهــدوء،  وســهولة  بيــر  االخــرة 
وراحــة متحصلــة مــن حضــور املائكة 
ــرهم  ــم وتبش ــام عليه ــم والس عنده
ــن  ــم م ــون، ومنه ــم املؤمن ــة، وه باجلن
بصعوبــة  األخــرة  أنفاســه  يلفــظ 
وأضطــراب إضافــة اىل اخلــوف واهللــع 
ــم  ــار وه ــرهم بالن ــن تبش ــل م احلاص

الكافــرون. 
ثانيًا: سورة الرمحن :

ذكــرت ســورة الرمحــن ثــاث أصنــاف 
ــزاء  ــب ج ــيمهم حس ــرش وتقس ــن الب م
وصــف  مســتعرضًة  اآلخــر،  اليــوم 
أو  للمؤمنــن  كان  ســواء  جــزاء  كل 
ــدأ  ــم، وب ــب أعاهل ــا يناس ــن ب الكافري
بصنــف املجرمــون عــى عكــس ســورة 
الواقعــة التــي بــدأت بصنــف أصحــاب 
امليمنــة ;لتــدل األوىل  عــى الكافــر، 
والثانيــة عــى املؤمــن وإليــك التفصيل:
 1- املجرمــون بقولــه تعــاىل  }يعــرف 
املجرمــون بســيامهم  فيؤخــذ بالنــوايص 
هــذه  الرمحــن:41(،}  ســورة  واألقــدام{) 
جهنــم التــي يكــذب هبــا املجرمــون 

محيم{)ســورة  وبــني  بينهــا  يطوفــون 
ــة  ــن الكآب ــم م ــن :43_44( أي ))يعلوه الرمح

واحلــزن،  يؤخــذون بالنــوايص 
تــارة وباألقــدام تــارة أخــرى، حيرقــون 
بالنــار بينهــا وبــن محيــم مــاء حــار ءان 
بلــغ النهايــة يف احلــرارة يصــب عليهــم، 

أو يســقون منــه((.  )58( 
2_اخلائفــني. بقولــه تعــاىل: }وملــن 
خــاف مقــام ربــه جنتان{)ســورة الرمحــن 
ــس  ــن )األن ــف م ــان للخائ :46( أي جنت

واجلــن( مقــام ربــه، ثــم وصفهــا ب} 
ــا أفنــان{ )ســورة الرمحــن :48( و}فيهــام  ذوات
جنتــان جتريان{)ســورة الرمحــن: 50( و}فيهــام 
مــن كل فاكهــٍة زوجان{)ســورة الرمحــن :52( 
ــن  ــا م ــرش بطائنه ــىل ف ــني ع و}متكئ
أســترق وجنــى اجلنتــني دان(( )ســورة 
الرمحــن :54( ، و))فيهــن قــارصات الطــرف 

ــان{ ــم وال ج ــس قبله ــن أن مل يطمثه
)ســورة الرمحــن :56( وصفهــا البيضــاوي بأهنــا 

مثمــرة،  مورقــة  متشــعبة  أغصاهنــا 
ــنيم  ــا التس ــاء مه ــن امل ــان م ــا عين وفيه
ديبــاج  عــى  متكئــن  والسلســبيل، 
للقاعــد  متدنيــة  وثارهــا  ثخــن، 
واملضطجــع، وفيهــن نســاء قــرصن 

أبصارهــن عــى أزواجهــن.  )68( 
ــاىل:  ــه تع ــني. يف قول ــاب اليم 3_أصح
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ــن :62(  ــورة الرمح ــام جنتان{)س ــن دوهن }وم
أي لــه مــن دون اجلنتــن الســابقتن 
جنتــان ُأخريــان دوهنــا يف الفضــل، 
ب}مدهامتان{)ســورة  وصفهــا  ثــم 
الرمحــن :64( و}فيهــام عينــان نضاختــان{

)ســورة الرمحــن:66( و}فيهــام  فاكهــة  ونخــل 

و}فيهــن  الرمحــن:68(  ورمان{)ســورة 
أي   )70: الرمحــن  حسان{)ســورة  خــريات 
ــن،  ــابقن املقرب ــان للس ــان األولي اجلنت
كــا  اليمــن  ألصحــاب  وجنتــان 
مــن  القرطبي:))جنتــان  ذكرهــا 
ذهــب للســابقن وجنتــان مــن ورق 
)78( وفــرت  اليمــن((،  ألصحــاب 
هــذه اآليــات الواصفــة للجنتــان بأهنــا 
ــا  ــار، وفيه ــدة اخلض ــن ش ــوداوان م س
ــاء وفيهــا خــرات  ــان بامل ــان فوارت عين
أخاقــًا وجوههــن حســنة، متكئــن 
عــى بســط ووســائد، )88( ومهــا جنتــان 
ــًا، متسلســلة  ــًا وإيان ــاس أقــل خوف ألن
املراتــب ومتناســبة مــع العمــل الصالــح 

واإليــان.  )98( 
ــة  ــوريت الواقع ــن س ــل ب        أن التقاب
والرمحــن جــاء عــى عــدة وجــوه منهــا 
:جعــل األوىل خاصــة بأصنــاف النــاس 
وجزاءهــم،  القيامــة  يــوم  الثاثــة 

اجلــزاء  بوصــف  ُتعنــى  والثانيــة 
يف  الثاثــة  لألصنــاف  املخصــص 
اآلخــرة، وفــر الــرازي تلــك الوجــوه 
بــأن تلــك الســورة )الرمحــن( مشــتملة 
عــى تعديــد النعــم عــى البــرش، وطلب 
ــذب،  ــن الك ــره ع ــه، وزج ــكر من الش
ــر  ــى ذك ــتملة ع ــة مش ــورة الواقع وس
اجلــزاء باخلــر ملــن شــكر، وبالــرش 
ــة  ــن متضمن ــورة الرمح ــر، وس ــن كف مل
ــر اآلالء يف  ــى ذك ــات ع ــرار التنبيه لتك
ــك  ــة كذل ــورة الواقع ــاد، وس ــق العب ح
ذكــرت اجلــزاء يف حقهــم يــوم القيامــة، 
وثالثهــا: أن ســورة الرمحــن فيهــا أظهــار 
ــة،  ــار  اهليب ــا أظه ــة فيه ــة والواقع الرمح
بفواتــح  الرمحــن  تعلــق خامتــة  أمــا 
الواقعــة هــو أن آخــر هــذه الســورة 
أشــارت إىل الصفــات مــن بــاب النفــي 
واإلثبــات، أمــا فاحتــة الواقعــة أشــارت 
إىل القيامــة وإىل مــا فيهــا مــن العقوبــات 
واملثوبــات، وكل واحــد منهــا دل عــى 
عظمــة شــأنه تعــاىل وكــال قدرتــه 

وســلطانه. )09( 
 ثالثًا: سورة اإلنشقاق :

عرضــت ســورة األحــداث النهائيــة 
ــم قســمت البــرش إىل فريقــن  للعــامل، ث
يف ذلــك اليــوم الــذي تكــون فيه الســاء 
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طائعــة لــرب العاملــن باإلنشــقاق ، 
يف  العاملــن  لــرب  طائعــة  واألرض 
إلقــاء مــا فيهــا مــن موتــى، والوقــوف 

ــا : ــني مه ــاب، والفريق للحس
1_املؤمنــون. يف قولــه تعاىل:}فامــا 
فســوف  بيمينــه.  كتابــه  أوتــى  مــن 
وينفلــب  يســريًا.  حســابًا  ياســب 
)9_7: اإلنشــقاق  مرورًا{)ســورة  أهلــه  إىل 
بأياهنــم...  كتبهــم  ))املؤمنــون  أي 
واحلســاب اليســر هــو العــرض :وأمــا 
مــن نوقــش احلســاب، فإنــه هيلــك 

 )19( ويعــذب((. 
قولــه  يف   . والعصــاة  2_الكافــرون 
تعــاىل: } وأمــا مــن ُأوتــى كتابــه وراء 
ظهــره. فســوف يدعــو ثبــورا. ويصــىل 
ــى  ــقاق :10_12( أي ))يؤت ــورة اإلنش سعريًا{)س
كتابــه بشــاله كــا تقتضيــه املقابلــة 
يعطــى  بيمينــه...  كتابــه  أويت  بمــن 
بشــاله  فيأخــذه  خلفــه  مــن  كتابــه 
حتقــرًا لــه وينــاول لــه مــن وراء ظهــره 
ــا  ــو ي ــه... ويدع ــب علي ــار للغض أظه
ــول  ــب أن نق ــن املناس ــي((،  )29( وم وي
: كــا إن التقابــل حصــل بــن املؤمنــن 
ــذه  ــرى يف ه ــة وأخ ــن آي ــن ب والكافري
الســورة، حصــل تقابــل آخــر بــن هــذه 
ــة  ــورة الواقع ــقاق( وس ــورة )اإلنش الس

ــن.  ــن والكافري ــف املؤمن يف وص
رابعا: سورة  البلد :

بــدأت ســورة البلــد بالقســم الثاثي ب 
)البلــد( مكــة و }ووالــد ومــا ولــد{ 
وإســاعيل  إبراهيــم  :3(أي  البلــد  )ســورة 

)عليهــا الســام( عــى أرجح التفاســر 
اهلــدف مــن وراءه أال وهــو  ;ليبــن 
ــورة  ــان يف كبد{)س ــا اإلنس ــد خلقن }لق
ــن  ــم يب ــب،)39( ث ــقة وتع ــد :4( أي مش البل

ــذه  ــان ه ــل اإلنس ــرق جتع ــاىل ط اهلل تع
الدنيــا  يف  املتاعــب  وهــذه  املشــاق، 
ــة  ــعادة والراح ــول إىل الس ــلًا للوص س
ــه تعــاىل :}فــك  ــة وهــي يف قول األبدي
رقبــة  او إطعــام يف يــوم ذي مســغبة. 
يتيــاًمذا مقربــة. او مســكينًاذا مرتبــة. 
ــوا  ــوا وتواص ــن ءامن ــن الذي ــم كان م ث
ــد  ــورة البل ــة(( )س ــوا باملرمح ــر وتواص بالص

.)17_13:

ــن  ــا م ــة(( ختليصه ــك رقب ــى ))ف وتعن
ــا  ــٍر م ــوب ألم ــارم واملطل ــرق كالغ ال
ــر...  ــذا األم ــن ه ــص م ــى التخلي بمعن
ــب  ــع التع ــام م ــوع الع ــغبة( اجل )املس
شــدة  عــى  داللــة  واإلرهــاق... 
تعنــي  مقربــة((  ))يتيــًاذا  الضيــق. 
الرحــم...  ويف  النســب  يف  القريــب 
ذا  ،))مســكينًا  واألخــت..  كاألخ 
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ــذي  ــر ال ــكن الفق ــو املس ــة(( ه مرتب
ال مــأوى لــه. ))وتواصــوا بالصــر 
عــى  للداللــة  باملرمحــة((  وتواصــوا 
لتكــرار  وذلــك  منهــا،  كل  أمهيــة 
ــى  ــدًا ع ــر توكي ــرف اجل ــع ح ــل م الفع
ــة  ــا مبني ــورة كله ــك... والس ــة ذل أمهي
عــى الصــر واملرمحــة((، )49(  وبعــد 
ــب  ــي يصع ــال الت ــور واألع ــر األم ذك
ــاس  ــف الن ــا، صن ــس تأديته ــى النف ع
ــمن  ــا إىل  قس ــزام هب ــاس األلت ــى أس ع

كــا ذكــر الســامرائي ومهــا :
ــاىل:  ــه تع ــة: يف قول ــاب امليمن 1_أصح
}أولئــك أصحــاب امليمنــة{ )ســورة 
منهــا  دالالت  هلــا  :18(وامليمنــة  البلــد 

ــم،  ــم بأياهن ــون صحائفه ــن يؤت :الذي
وأصحــاب اليمــن والركــة، وأصحاب 

ــن.  ــة اليم جه
قولــه  يف  املشــئمة:  2_أصحــاب 
ــم  ــا  ه ــروا بأياتن ــن كف تعاىل:}والذي
 )19: البلــد  املشئمة{)ســورة  أصحــاب 
واملشــئمة هلــا دالالت منهــا : الذيــن 
يؤتــون صحائفهــم بشــاهلم، وهــذا 
ــاب  ــوا أصح ــم كان ــن، وأهن ــد اليم ض

وأصحــاب  أنفســهم،  عــى  الشــؤم 
 )59( الشــال.  جهــة 

      ناحــظ تقابــل أصحــاب امليمنــة 
املشــئمة  أصحــاب  مــع  )املؤمنــون( 
آيــة  مــع  آيــة  تقابــل  )الكافــرون( 
ــا  ــورة، ك ــس الس ــا يف نف ــرى تليه ُأخ
ناحــظ تقابــل هــذه اآليــات مــع آيــات 
ُأخــرى تناولناهــا يف ســورة الواقعــة 
واإلنشــقاق والرمحــن، فتقابلــت الســور 
ــاب  ــة، وأصح ــاب امليمن ــر أصح يف ذك
ــن  ــرت م ــاف ماذك ــى إخت ــئمة ع املش
أجلــه، فســورة البلــد تناولــت األعــال 
ــأهنا  ــن ش ــي م ــة الت ــة والصعب الصاحل
ــن،  ــد املصري ــان ألح ــؤدي باإلنس أن ت
ــة،  ــاب امليمن ــن أصح ــون م ــا أن يك أم
املشــئمة،  أصحــاب  مــن  يكــون  أو 
حــال  الواقعــة  ســورة  وتناولــت 
املجموعتــن عنــد اإلحتضــار مــع ذكــر 
درجــة الســابقن وجزاءهــم، وتناولــت 
ســورة اإلنشــقاق حاهلــم عنــد العــرض 
ــد  ــن فق ــورة الرمح ــا س ــاب، أم واحلس

ــرة. ــم يف اآلخ ــرت منازهل ذك
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سورة الرحمنسورة الواقعةسورة االنشقاقسورة بلد
اِبُقوَن اِبُقوَن السَّ  1- }َوالسَّ

بُوَن )11(  )10( أُولَِئَك الُْمَقرَّ

ا  يِف َجنَّاِت النَِّعيِم )12) َفأَمَّ

ِبنَي{} َفَرْوٌح  إِْن كَاَن ِمَن الُْمَقرَّ

َوَريَْحاٌن َوَجنَُّت نَِعيٍم )89({

 1- }َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه

 َجنََّتاِن )46({ }َذَواتَا أَْفَناٍن

 )48( {} ِفيِهَا َعْيَناِن

 تَْجِريَاِن )50({   }فيِهَا

 ِمْن كُلِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن

 )52({} ُمتَِّكِئنَي َعىَل ُفرٍُش

 بَطَائُِنَها ِمْن إِْسَترْبٍَق َوَجَنى

 الَْجنََّتنْيِ َداٍن)54({ }

 ِفيِهنَّ َقاِصَاُت الطَّرِْف لَْم

 يَطِْمْثُهنَّ إِنٌْس َقْبلَُهْم َواَل

َجانٌّ )56( {

1- }تُمَّ كَاَن ِمَن الَِّذيَن 

رْبِ َو آَمُنوا َوتََواَصْوا ِبالصَّ

تََواَصْوا ِبالَْمرَحَمِة

﴿17﴾أُولَِٰئَك أَصَحاُب ا

لَْمْيَمَنِة  ﴿18﴾{

ا َمْن أُوِتَ ِكَت 1- }َفأَمَّ

ابَُه ِبَيِميِنِه ﴿7﴾ َفَس

ْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا 

 يَِسريًا  ﴿8﴾َويَْنَقلُِب

وًرا ﴿9﴾{ إِىَلٰ أَْهلِِه َمرْسُ

 2- } َفأَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة

َما أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة )8({

 }َوأَْصَحاُب الَْيِمنِي َما أَْصَحاُب

ا إِْن كَاَن  الَْيِمنِي )27({ }َوأَمَّ

 ِمْن أَْصَحاِب الَْيِمنِي )90(

 َفَساَلٌم لََك ِمْن أَْصَحاِب

الَْيِمنِي )91({

 2- } وِمْن ُدونِِهَا َجنََّتاِن

َتاِن )64( { )62( {}ُمْدَهامَّ

اَخَتاِن  } ِفيِهَا َعْيَناِن نَضَّ

 )66( { }ِفيِهَا َفاِكَهٌة

اٌن )68({  َونَْخٌل َوُرمَّ

 }ِفيِهنَّ َخرْيَاٌت ِحَساٌن

})70(

-2

 }َوالَِّذيَن كََفُروا ِبآيَاتَِنا

ُهْم أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة

﴿19﴾َعلَْيِهْم نَاٌر ُمْؤَص

َدة ﴿20({

ا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه  2- }َوأَمَّ

 َوَراَء ظَْهرِِه )10( َفَسْوَف

 يَْدُعو ثُُبوًرا )11(

 َويَْصىَل َسِعريًا )12( إِنَُّه

وًرا  كَاَن يِف أَْهلِِه َمرْسُ

 )13( {}إِنَُّه ظَنَّ أَْن لَْن

 يَُحوَر)42( بَىَل إِنَّ َربَُّه

كَاَن ِبِه بَِصريًا{

 3-} َوأَْصَحاُب الَْمْشأََمِة

 َما أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة )9({

َاِل َما  }َوأَْصَحاُب الشِّ

َاِل )41( يِف  أَْصَحاُب الشِّ

 َسُموٍم َوَحِميٍم )42( َوِظلٍّ

 ِمْن يَْحُموٍم )43( اَل بَارٍِد َواَل

كَِريٍم )44({

 3 - } يُْعرَُف الُْمْجرُِموَن

 ِبِسيَاُهْم َفُيْؤَخُذ

 ِبالنََّواِص َواأْلَْقَداِم )41(

 { }َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي

ُب ِبَها الُْمْجرُِموَن  يُكَذِّ

 )43)يَطُوُفوَن بَْيَنَها َوبَنْيَ

َحِميٍم آٍن )44){

تقابل املؤمنن والكافرين يف سور) البلد – االنشقاق – الواقعة – الرمحن(
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اخلامتة:
ــا  ــث اوقفتن ــرة البح ــال مس ــن خ م
ــا  ــز ذكره ــن ان نوج ــاط يمك ــدة نق ع

ــي: ــا ي ــتنتاجات ك كاس
مــع  وقفــات  للمائكــة  كانــت   -1
ــا  ــاة وثانيه ــا عنــد الوف ــان اوهل األنس
والثالثــة  االآخــرة  يف  عنــد أســتقباله 

للمؤمنــن. خدمتهــم 
2-اجلــزاء النهائــي لإلنســان بــا عمــل 
االخــرة  يف  االصعــدة  كل  عــى  كان 

ــد. ــوي وخمل ــادي ومعن م
ــن  ــر املؤمن ــن ذك ــل ب ــاك تقاب 3-هن
والكافريــن يف اآليــة الواحــدة، وتقابــل 
ــل  ــاك تقاب ــرى، وهن ــة اخ ــة وآي ــن آي ب
بــن الســور، ومــا يف هــذا التقابــل 
ــة  ــاف اىل مجالي ــارئ مض ــه للق ــن تنبي م
ــة. ــة فني ــورة بديع ــبكه بص ــص وس الن
ــذرة  ــح بال ــل الصال ــاس العم 4-ان قي
ــًا  ــاف تفض ــه اضع ــد اهلل ويضاعف عن
يف  نجــد  لذلــك  عبــاده،  عــى  منــه 
ــم، وان  ــب اعاهل ــات حس ــة درج اجلن
ــاب  ــل وب ــح باملث ــل الصال ــاس العم قي
التوبــة واملغفــرة مفتــوح للجميــع لينقــذ 
ــا  ــن لن ــك يتب ــار وبذل ــن الن ــه م صاحب

ــعة. ــن الواس ــة رب العامل رمح
5-أوصــاف املؤمنــن والكافريــن يف 

ــرة  ــار كث ــة والن ــرة واجلن ــا واآلخ الدني
يف  لفــظ  ولــكل  ومادهتــا  عددهــا  يف 
اســتعاله وظيفــة ال يؤدهيــا غــره يف 

ــه. ــر ب ــذي ذك ــياق ال الس
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اهلوامش:
ــن  ــل ب ــن اخللي ــو الرمح ــني، أب ــاب الع 1- كت
أمحــد بــن متيــم الفراهيــدي )ت:17هـــ( ، 
ــداوي، دار  ــد هن ــد احلمي ــور عب ــق: الدكت حتقي
الكتــب العلميــة، بــريوت – لبنــان، ط1،) 
)مــادة   162/7  :) 1424هـــ   - 2003م  

وصــف(.
2- معجــم مقاييــس اللغــة، أمحــد بــن فــارس 
بــن زكريــا القزوينــي، )ت 395هـــ( ، حتقيــق: 
عبــد الســام حممــد هــارون، دار الكتــب 
ــادة  ــم، ط1، د.ت: 6 / 131 ،)م ــة، ق العلمي

ــف(. وص
3- معجــم التعريفــات، عــيل بــن حممد الســيد 
الرشيــف اجلرجــاين )816هـــ (، حتقيــق: حممد 
صديــق املنشــاوي، دار الفضيلــة ،القاهــرة 

.144:
4- لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن 
ــي،  ــور األفريق ــن منظ ــن اب ــال الدي ــيل، مج ع
)ت: 711هـــ( ، دار إصــدار بــريوت، ط3، 

)1414هـــ (: 13 / 21  .
5- معجم التعريفات، اجلرجاين: 34 .

6- املفــردات يف غريــب القــرآن، أبــو القاســم 
احلســني بــن حممــد الراغــب األصفهــاين )ت: 
ــن،  ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي 502هـــ(،  حتقي
ــريوت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة اإلعام مؤسس

ط1،) 2009 م( : 91 .
7- معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: 

.  191/5

8- املفــردات يف غريــب القــرآن، الراغــب 
.  569 األصفهــاين: 

ــل  ــرآن، الفض ــري الق ــان يف تفس ــع البي 9- جمم
ــق  ــريس )ت536هـــ( ، حتقي ــن الط ــن حس ب
وتعليــق : هاشــم الرســويل املحلــايت ،دار 
إحيــاء الــرتاث العــريب،  بــريوت - لبنــان، 

.38/1  :) 2008م  ط1،) 
القــران  تفســري  يف  الرمحــن  نفحــات   -10
التهاونــدي  الرحيــم  عبــد  بــن  حممــد   ،
ــات  الدراس ــم  ــق :قس )ت:1371هـــ (،حتقي
االســامية، مؤسســة البعثــة – قــم ، ط1،) 

.196/1  :) 1384هـــ 
ــارس :  ــن ف ــة ، اب ــس اللغ ــم مقايي 11- معج

ــد(. ــادة خل 207/1-208 ،)م
12- ملســات بيانيــة يف نصــوص مــن التنزيــل، 

فاضــل صالــح الســامرائي :1/ 235-234.
13- مــن هــدى القــران، حممــد تقــي املــدريس 

.185/17:
14- املصدر نفسه: 165/1.

ــو  ــران، اب ــري الق ــان يف تفس ــع البي 15- جام
.217-213/24: الطــري  جعفــر 

16- ينظــر : اعــراب القــران ابــو جعفــر امحــد 
ــاس  ــس النح ــن يون ــامعيل ب ــن اس ــد ب ــن مح ب
ــة، بــريوت -  )ت:388ه(، دار الكتــب العلمي

لبنــان، ط 1، )1421هـــ( :125/5.
17- ينظــر : ســورة التوبــة : 20-21 ، ســورة 

.21-18: الليل 
 : قطــب  ســيد   ، القــران  ظــال  يف   -18
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.3 9 5 1 /6
ــل،  ــل وارسار التأوي ــوار التنزي ــر: ان 19- ينظ
ــر  ــن عم ــد اهلل ب ــعيد عب ــو س ــن اب ــارص الدي ن
ــد  ــد عب ــق: حمم ــاوي ، حتقي ــد البيض ــن حمم ب
الرمحــن املرعشــيل ، دار احيــاء الــرتاث العــريب 

ــريوت ، ط1 ، )1418هـــ (:48/2. - ب
تفســري كتــاب اهلل  ينظــر: االمثــل يف   -20
 /13 : الشــريازي  نــارص مــكارم   ، املنــزل 

.252/2  ،264
21- مفاتيــح الغيــب، فخــر الديــن الــرازي : 

.731-730/30
22- التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور : 30 / 

.205
23- تفســري امليــزان، الســيد الطباطبائــي : 

.205  /20
24- ينظــر : االمثــل يف تفســري كتــاب اهلل 
ــريازي : 640/2  ــكارم الش ــارص م ــزل، ن املن

.642 -
25- تفســري مــن وحــي القــران، الســيد حممــد 

حســني فضــل اهلل : 24/ 222.
امحــد  بــن  اخلليــل  العــني،  كتــاب   -26
هطــع(. )مــادة   ،313/2 الفراهيــدي: 

ــان يف تفســري القــران،  27- ينظــر : جممــع البي
ــريس : 6/ 89. ــيخ الط الش

 /11 منظــور:  بــن  العــرب،  لســان   -28
.) قنــع  )مــادة   ،   3220

29- مفاتيــح الغيــب، فخــر الديــن الــرازي : 
.108/19

30- تفســري اجلالــني، جــال الديــن املحــيل 
ــيوطي: 336. ــن الس ــال الدي وج

31- ينظــر: التصويــر الفنــي يف القــران، ســيد 
ط17،)  القاهــرة،  الــرشوق-  دار  قطــب، 

.59  :  ) 2004م  1425ه- 
امحــد  بــن  اخلليــل  العــني،  كتــاب   -32

. 158/2،)رهــق(  الفراهيــدي: 
ــور: 10/ 9،  ــن منظ ــرب، اب ــان الع 33- لس

ــر(. ــادة غ )م
القــران،  تفســري  يف  التبيــان  ينظــر:   -34
الطــويس)  احلســن  بــن  حممــد  جعفــر  ايب 
ــري  ــب قص ــد حبي ــق: امح ت:460هـــ(، حتقي
  - العــريب  الــرتاث  احيــاء  دار   ، العامــيل 
.278/10  :) 1209هـــ  ط1،)  بــريوت، 

35- الكشاف: الزخمرشي: 3/ 331.
 : قطــب  ســيد   ، القــران  ظــال  يف   -36

.3 1 6 8 /2 5
الســيد   ، القــران  تفســري  يف  امليــزان   -37

.273/20  : الطباطبائــي 
38- االمثــل يف تفســري الكتــاب املنــزل، نــارص 

ــريازي: 33/17. مكارم الش
امحــد  بــن  اخلليــل  العــني،  كتــاب   -39
وجــه(. 190،)مــادة   /6  : الفراهيــدي 
ــران،  ــل الق ــان يف تأوي ــع البي ــر: جام 40- ينظ

ــري: 24/ 65. ــر الط ــو جعف اب
 : عاشــور  ابــن  والتنويــر،  التحريــر   -41

.  68-67/30
الســيد  القــران.  تفســري  يف  امليــزان   -42
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.112/20 الطباطبائــي: 
43- ينظر: املصدر نفسه : 375/3.

ييــى  زكريــا  ابــو   ، القــران  معــاين   -44
ــراء)  ــور الف ــن منظ ــداهلل ب ــن عب ــاد ب ــن زي ب
ت:207هـــ( ، حتقيــق : امحــد يوســف النجــايت 
ــة -  ــف والرتمج ــة للتألي ــرون، دار املرصي واخ

.80/3 ط1:  مــرص، 
ــداهلل  ــو عب ــران، اب ــكام الق ــع ألح 45- اجلام
حممــد بــن امحــد بــن ايب بكــر بــن فــرح شــمس 
الديــن القرطبــي ) ت:671م (، حتقيــق : امحــد 
الــردوين وابراهيــم اطفيــش ، دار الكتــب 
1284هـــ،   ( ط2،   ، القاهــرة   - املرصيــة 

.3/9  :  ) 1964م 
46-  املصدر نفسه : 20/ 125.

47- الكشاف، الزخمرشي: 796/4.
48- تفســري القــران العظيــم، ابــن كثــري: 

.  140/5
49- االمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل، 
ــريازي : 280-279/3. ــكارم الش ــارص م ن
الســيد   ، امليــزان  تفســري  ينظــر:   -50

.361  /  14  : الطباطبائــي 
51- ينظــر: تفســري مــن وحــي القران، الســيد 
حممــد حســني فضــل اهلل :13/13 ، 17/24 .

ــارس:  ــن ف ــة ، اب ــس اللغ ــم مقايي 52- معج
ــب( . ــادة قل 17/5، )م

ــان واملعــاين  ــع والبي 53- علــوم الباغــة البدي
، حممــد امحــد قاســم )الدكتــور(، حميــي الديــن 
ــاب  ــة للكت ــة احلديث ــب )الدكتور(،املؤسس دي

 : م(   2003  ( ،ط1،  -لبنــان  ،طرابلــس 
.  393/1

54- جامــع البيــان ، أبــو جعفــر الطــري : 24 
.470 -468 /

55- املصدر نفسه :  2/ 470 .
56- تفســري القمــي ،أيب احلســن عــيل بــن 
(،حتقيــق:  هـــ  )ت:329  القمــي  إبراهيــم 
ــم  ــام ،ق ــه الس ــدي علي ــام امله ــة اإلم مؤسس

.1163   /3:) )1435هـــ  ،ط1،   
57- الكشاف :الزخمرشي: 4/ 672.
58- الكشاف ، الزخمرشي: 4/ 672.

،الشــيخ  القــران  تفســري  يف  التبيــان   -59
.348  /7  : الطــويس 

إبراهيــم  بــن  ،عــيل  القمــي  تفســري   -60
.88/  2 القمــي: 
61- املصدر نفسه .

62- الكشاف، الزخمرشي: 3/  167.
63- الكشاف ، الزخمرشي:3/ 177.

ــن  ــر الدي ــب ،فخ ــح الغي ــر :مفاتي 64- ُينظ
.262/ الــرازي:23 

65- اجلامــع ألحــكام القــران ،شــمس الديــن 
القرطبــي :12 /107.

66- ُينظر :املصدر نفسه :12 /108.
67- تفســري القــران العظيــم، ابــن كثــري :5/ 

.413
68- املصدر نفسه : 5/ 414.

ــم  ــرآن العظي ــري الق ــاين  يف تفس 69- روح املع
ــن  ــود ب ــن حمم ــهاب الدي ــاين، ش ــبع املث والس
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ــق :  ــويس ) ت :1270هـــ( حتقي ــداهلل اآلل عب
عــيل عبــد البــاري عطيــة ، دار الكتــب العلميــة 

ــريوت ، ط1 )1415هـــ( :9/ 237. – ب
70- ينظــر : التحريــر والتنويــر ، ابــن عاشــور 

.202/ 25:
71- املصدر نفسه :18 / 91.

املنــزل  اهلل  كتــاب  تفســري  األمثــل يف   -72
.519  /10: الشــريازي  مــكارم  ،نــارص 

صالــح  فاضــل   ، القــرآين  التعبــري   -73
ــامن ، ط4، )1427   ــامر ،ع ــامرائي ،دار ع الس

.255_252  :  ) م   2006  _ هـــ 
74- الكشاف ، الزخمرشي: 458/4.

75- روح املعــاين، شــهاب الديــن اآللــويس : 
.159/12

76- االمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل، 
نــارص مــكارم الشــريازي: 238-237/17 .
القــرآن،  تفســري  يف  البيــان  جممــع   -77

.258/  9: الطــريس 
ــرازي  ــن ال ــر الدي ــب، فخ ــح الغي 78- مفاتي

.239_238  /  29:
79- املصدر نفسه.

80- األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل، 
نــارص مــكارم الشــريازي: 17 /328_329.
81- ينظــر: التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور: 

.285 /27
82- ينظــر: امليــزان يف تفســري القــرآن، الســيد 

ــي : 19 / 142. الطباطبائ
83- املصدر نفسة : 19 /125.

84- األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل، 
نــارص مــكارم الشــريازي: 17 /329_330.
ــارص  ــل، ن ــل وأرسار التأوي ــوار التنزي 85- أن

ــاوي :147/5. ــن البيض الدي
86- ُينظر : املصدر نفسه :174/5.

87- اجلامــع ألحــكام القــرآن، شــمس الديــن 
القرطبــي:183/17.

88- تفســري اجلالــني،  جــال الديــن املحــيل، 
جــال الديــن الســيوطي :713.

ُينظــر: األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل   -89
املنــزل، نــارص مــكارم الشــريازي :20 /275.
ــن  ــر الدي ــب، فخ ــح الغي ــر: مفاتي 90- ُينظ

.384/29: الــرازي 
91- املحرر الوجيز، أبن عطية : 557/5.

ــور :30  ــن عاش ــر، اب ــر والتنوي 92- التحري
.223/

93- ُينظــر مــن وحــي القــرآن، حممــد حســني 
فضــل اهلل :24/ 261_263.

94- ملســات بيانيــة يف نصــوص مــن التنزيــل، 
فاضــل صالــح الســامرائي:399_404.

95- ُينظر :املصدر نفسه: 405 .
املصادر واملراجع

* القران الكريم .
ــن  ــد ب ــر امح ــو جعف ــران اب ــراب الق اع  -1
محــد بــن اســاعيل بــن يونــس النحــاس 
)ت:388ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - 

لبنــان، ط 1، )1421هـــ( .
 ، املنــزل  اهلل  تفســر كتــاب  االمثــل يف   -2
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ــة  ــة للطباع ــرازي االمري ــكارم الش ــارص م ن
ــان ، ط1،  ــروت ، لبن ــع ، ب ــرش والتوزي والن

2009م.   -1430
انــوار التنزيــل وارسار التأويــل، نــارص   -3
ــن  ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــعيد عب ــو س ــن اب الدي
عبــد  حممــد  حتقيــق:   ، البيضــاوي  حممــد 
الرمحــن املرعشــي ، دار احيــاء الــرتاث العــريب 

- بــروت ، ط1 ، )1418هـــ (.
انــوار التنزيــل وارسار التأويــل، نــارص   -4
ــن  ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــعيد عب ــو س ــن اب الدي
عبــد  حممــد  حتقيــق:   ، البيضــاوي  حممــد 
الرمحــن املرعشــي ، دار احيــاء الــرتاث العــريب 

- بــروت ، ط1 ، )1418هـــ (
جعفــر  ايب  القــران،  تفســر  يف  التبيــان   -5
ــويس) ت:460هـــ(،  ــن الط ــن احلس ــد ب حمم
ــي ، دار  ــر العام ــب قص ــد حبي ــق: امح حتقي
احيــاء الــرتاث العــريب -  بــروت، ط1،) 

.) 1209هـــ 
ــل  ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر املعن التحري  -6
ــد  ــد، حمم ــاب املجي ــر الكت ــن تفس ــد م اجلدي
ابــن الطاهــر بــن حممــد الطاهــر ابــن عاشــور 
ــس ،  ــرش ، تون ــية للن ــدار التونس ــي ، ال التون

ط1، 1480هـــ .
التصويــر الفنــي يف القــران، ســيد قطــب،   -7
1425ه-  ط17،)  القاهــرة،  الــرشوق-  دار 

.) 2004م 
صالــح  فاضــل   ، القــرآين  التعبــر   -8
ــان ، ط4، )1427   ــار ،ع ــامرائي ،دار ع الس

.  ) م   2006  _ هـــ 
ــي  ــن املح ــال الدي ــن، ج ــر اجلال تفس  -9
وجــال الديــن الســيوطي، دار احلديــث ، 

د:ت. ط1، 
10- تفســر القــران العظيــم، أبــو الفــداء 
كثر،القريــي  ابــن  عمــر  ابــن  إســاعيل 
ــن  ــد حس ــق حمم البرصي)ت:774هـــ( حتقي
العمميــة،  الكتــب  دار  الديــن  شــمس 
ــروت ،  ــون، ب ــي  بيض ــد ع ــورات حمم منش

.  1419 ط1، 
ــن  ــي ب ــن ع ــي ،أيب احلس ــر القم 11- تفس
(،حتقيــق:  هـــ  )ت:329  القمــي  إبراهيــم 
ــم  ــام ،ق ــه الس ــدي علي ــام امله ــة اإلم مؤسس

.) ،ط1،   )1435هـــ 
القــران، الســيد  تفســر مــن وحــي   -12
حممــد حســن فضــل اهلل ، دار املــاك للطباعــة 
لبنــان،  بــروت  والتوزيــع،ط2،  والنــرش 

1998م.
13- تفســر مــن وحــي القــران، الســيد حممــد 
حســن فضــل اهلل(ت:1431ه)،دار املــاك 
،بــروت -لبنــان،ط2،(  والنــرش  للطباعــة 

1998م.) 1419ه- 
ــان يف تأويــل القــران، حممــد  جامــع البي  -14
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب
اآلمــي أبــو جعفــر ابــو جعفــر الطــري، 
،مؤسســة  شــاكر  حممــد  أمحــد  ،حتقيــق: 

2000م  - 1420هـــ   ،  1 ،ط  الرســالة 
ــداهلل  ــو عب ــران، اب ــكام الق ــع ألح 15- اجلام
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حممــد بــن امحــد بــن ايب بكــر بــن فــرح شــمس 
الديــن القرطبــي ) ت:671م (، حتقيــق : امحــد 
الــردوين وابراهيــم اطفيــش ، دار الكتــب 
1284هـــ،   ( ط2،   ، القاهــرة   - املرصيــة 

.  ) 1964م 
ــم  ــرآن العظي ــر الق ــاين  يف تفس 16- روح املع
ــن  ــود ب ــن حمم ــهاب الدي ــاين، ش ــبع املث والس
ــق  ــويس ) ت :1270هـــ( حتقي ــد اهلل اآلل عب
البــاري عطيــة ، دار الكتــب  : عــي عبــد 

ــروت ، ط1 )1415هـــ( . ــة – ب العلمي
17- علــوم الباغــة البديــع والبيــان واملعــاين 
، حممــد امحــد قاســم )الدكتــور(، حميــي الديــن 
ــاب  ــة للكت ــة احلديث ــب )الدكتور(،املؤسس دي

ــان ،ط1، ) 2003 م(. ــس -لبن ،طرابل
 ، قطــب  ســيد   ، القــران  ظــال  يف   -18
)ت:1966م( دار الــرشوق ، القاهــرة ، مــرص 

-2003م. 1423هـــ  ،ط32، 
19- كتــاب العــن، أبــو الرمحــن اخلليــل بــن 
أمحــد بــن متيــم الفراهيــدي )ت:17هـــ( ، 
ــداوي، دار  ــق: الدكتــور عبــد احلميــد هن حتقي
الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1،) 

2003م  - 1424هـــ ( 
غوامــض  حقائــق  عــن  20-الكشــاف 
التنزيــل، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن 
ــار اهلل (ت: 133 ه)،دار  ــرشي ج ــد الزخم أمح
الكتــاب العريب- بــروت ،ط 3، ،  1407هـ .
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، حمم ــان الع 21-لس
ــي،  ــور األفريق ــن منظ ــن اب ــال الدي ــي، مج ع

ــروت، ط3،  ــدار ب )ت: 711هـــ( ، دار إص
)1414هـــ (.

ملســات بيانيــة يف نصــوص مــن التنزيــل،   -22
ــرش  ــار ملن ــامرائي ،دار ع ــح الس ــل صال فاض
ــان- األردن ،ط 3، 1423هـــ  ــع ،ع والتوزي

. 2003م  
23-جممــع البيــان يف تفســر القــرآن، الفضــل 
ــق  ــريس )ت536هـــ( ، حتقي ــن الط ــن حس ب
وتعليــق : هاشــم الرســويل املحلــايت ،دار 
ــان،  ــروت - لبن ــريب،  ب ــرتاث الع ــاء ال إحي

 .) 2008م  ط1،) 
ــق  ــد احل ــد عب ــز، ايب حمم ــرر الوجي 24-املح
ــة االندلي)546هـــ(  ــن عطي ــب أب ــن غال ب
حممــد،  الشــايف  عبــد  الســام  حتقيق:عبــد 
دار الكتــب العمميــة ،بروت-لبنــان،ط 1، 

. 2001م  1422هـــ 
حييــى  زكريــا  ابــو   ، القــران  25-معــاين 
ــراء)  ــور الف ــن منظ ــداهلل ب ــن عب ــاد ب ــن زي ب
ت:207هـــ( ، حتقيــق : امحــد يوســف النجايت 
ــة -  ــف والرتمج ــة للتألي ــرون، دار املرصي واخ

مــرص، ط1.
26-معجــم التعريفــات، عــي بــن حممــد 
 ،) )816هـــ  اجلرجــاين  الرشيــف  الســيد 
حتقيــق: حممــد صديــق املنشــاوي، دار الفضيلة 

،القاهــر.
بــن  أمحــد  اللغــة،  مقاييــس  27-معجــم 
ــي، )ت 395هـــ(  ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ف
ــارون، دار  ــد ه ــام حمم ــد الس ــق: عب ، حتقي
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الكتــب العلميــة، قــم، ط1.
28-مفاتيــح الغيــب، أبــو عبــد اهلل حممــد 
ــي  ــن التيم ــن احلس ــن ب ــن احلس ــر ب ــن عم ب
الــري  خطيــب  الــرازي  الديــن  فخــر 
العــريب  الــرتاث  أحيــاء  )ت:606ه(،دار 

1420ه.   ،بــروت،ط3، 
29-املفــردات يف غريــب القــرآن، أبو القاســم 
احلســن بــن حممــد الراغــب األصفهــاين )ت: 
ــن،  ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي 502هـــ(،  حتقي
ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة اإلعام مؤسس

ط1،) 2009 م(  .
حممــد  ،الســيد  القــران  هــدى  30-مــن 

للطباعــة  القــارئ  دار  املــدريس،  تقــي 
. ) 2م 0 0 8 - 1ه 4 2 9 ( ،1 ط ، لنــرش ا و

امليــزان يف تفســر القــران، الســيد حممــد   -31
ــة  ــي (ت:1402ه)،مؤسس ــن الطباطبائ حس
-لبنــان  بــروت  للمطبوعــات،  اإلعلمــي 

1997م(  1417ه-  ،ط1،( 
القــران  تفســر  يف  الرمحــن  نفحــات   -32
التهاونــدي  الرحيــم  عبــد  بــن  حممــد   ،
ــات  الدراس ــم  ــق :قس )ت:1371هـــ (،حتقي
االســامية، مؤسســة البعثــة – قــم ، ط1،) 

.) 1384هـــ 



186



187

حمور
الدراسات القانونية



188



189

مبناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس األمم املتحدة 
مبدأ حق تقرير املصري والقانون الدولي

د. عبد الحسني شعبان

مقدمة 
ــق  ــرة ح ــوين لفك ــور القان ــّل الظه لع
 Self Determination املصــر  تقريــر 
ارتبــط بصعــود فكــرة الدولــة القوميــة، 
والســيا يف أوروبــا يف مرحلتهــا األوىل. 
ــة األوىل  ــرب العاملي ــدالع احل ــر ان وإث
ــر  ــاد مؤمت ــد انعق ــام 1914 وبع يف الع
ــرة  ــت فك ــا راج ــذي أعقبه ــام ال الس
ــدى  ــًا ل ــر، خصوص ــر املص ــق تقري ح
مــن  اإلثنيــة  واجلاعــات  الشــعوب 

ــتقاهلا)1(. ــل اس ــل ني أج
رافعتان حلق تقرير املصري

رافعتــان أساســيتان ســامهتا يف اإلعــاء 

املصــر:  تقريــر  حــق  مبــدأ  مــن 
ــارية  ــة اليس ــي احلرك ــة االوىل ه الرافع
األســايس  وتيارهــا  االشــرتاكية 
مؤمتــر  يف  جتّســد  الــذي  املاركــي 
ــام  ــدن الع ــد يف لن ــة املنعق ــة الثاني األممي
ــق  ــأن ح ــرارًا بش ــذ ق ــذي اخّت 1896 ال
تقريــر املصــر حــن أعلــن »... تأييــده 
حلــق مجيــع األمــم التــام يف حريــة تقريــر 
ــه  ــن تعاطف ــرب ع ــا أع ــا«، ك مصره
ــر  ــًا مــن ن ــد يقــايس حالي مــع: »كل بل
أو  والقومــي  العســكري  االســتبداد 
ــع البلــدان  ــًا: »عــّال مجي غرمهــا« داعي
لانضــام إىل صفــوف العــال الواعــن 

- مفكر وباحث عراقي، أستاذ يف القانون الدويل، ونائب رئيس جامعة الّاعنف.
- مدير املركز الوثائقي للقانون الدويل اإلنساين .

- األمن العام للرابطة العربية للقانون الدويل.
- له أكثر من 70 كتابًا يف قضايا الفكر والقانون و السياسة والثقافة واألدب.
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للنضــال  أمجــع،  العــامل  يف  طبقيــًا 
الرأســالية  معهــم يف ســبيل حتطيــم 
ــرتاكية  ــداف االش ــق أه ــة وحتقي العاملي

الديمقراطيــة«.)2(
وقــد أوضــح لينــن املقصــود مــن فكرة 
ــن  ــا، ح ــر مصره ــم يف تقري ــق األم ح
أشــار إىل أنــه »يعنــي بوجــه احلــرص حق 
األمــم يف االســتقال باملعنى الســيايس، 
يف حريــة االنفصال الســيايس عــن األمة 
ــدة« ووصــف الذيــن  املتســّلطة املضطِه
ــج  ــن برنام ــعة م ــرة التاس ــدوا الفق انتق
حــزب العــال االشــرتاكي الديمقراطي 
الــرويس )البلشــفي( التــي أّكــدت عــى 
حــق تقريــر املصــر، بالنفــاق الســيايس 
الشــغيلة وتســهيل  وخــداع مجاهــر 
مبّينــًا  االمرياليــة،  سياســة  ومتريــر 
ــث  ــن حي ــدان م ــن البل ــاذج م ــة ن ثاث

ــا. ــر مصره ــم يف تقري ــق األم ح
ــفة  ــد الباش ــة أّي ــة العملي ــن الناحي وم
ــا  ــدا وأوكراني ــا وفنلن ــتقال بولوني اس
ســائر  مثــل  لينــن  وكان  وليتوانيــا، 
القوميــات  أن  يعتقــدون  املاركســين 
الرأســالية  احلقبــة  مظاهــر  إحــدى 
التــي ســتزول مــع زوال الرأســالية 
نفســها، ولذلــك فقــد كان خيــاره قيــام 
الدولــة - األمــة التــي هــي اخلطــوة 

احليويــة للوصــول إىل بنــاء املجتمــع 
حيتــاج  الــذي  األمــر  االشــرتاكي)3(. 
ــوء  ــدة يف ض ــراءة جدي ــوم اىل ق اىل الي
التجربــة التارخييــة املرتاكمــة، ويف ضــوء 
الواقــع ومــا أفــرزه مــن ظواهــر جديدة، 

متداخلــة ومتشــابكة.
ــدر  ــذي ص ــام ال ــوم الس ــا مرس ودع
غــداة ثــورة أكتوبــر حكومــات البلــدان 
فــورًا  للبــدء  وشــعوهبا  املتحاربــة 
بمباحثــات ســام عــادل وديمقراطــي، 
ــة  ــه احلكوم ــذي فّرت ــام ال ــو الس وه
ــم أو  ــا ض ــام ب ــه: س ــوفييتية بأن الس
اســتياء عــى أرايض الغــر وإحلــاق 
ــر  ــا، واعت ــوة هب ــة بالق ــعوب أجنبي ش
ضــد  جريمــة  احلــرب  أن  املرســوم 
الدبلوماســية  وألغــى  اإلنســانية، 
الريــة واملعاهــدات غــر املتكافئــة 
ومــن ضمنهــا معاهــدة ســايكس بيكــو 
التــي قامــت بــن بريطانيــا وفرنســا 
بخصــوص  القيصريــة،  وروســيا 
البلــدان العربيــة، املرمــة العــام 1916. 
وأقــّرت الســلطة البلشــفية حــق تقريــر 
ســوفييتي  دســتور  أول  يف  املصــر 
ــًا  ــاره ركن ــام 1918 باعتب ــدر يف الع ص
ــة  ــادئ القانوني ــن أركان املب ــيًا م أساس
للدولــة اجلديــدة)4( وبعــد ثــورة أكتوبــر 



191

د. عبد احلسني شعبان
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

ــر  ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــن مب ــق لين طّب
ــث  ــية، حي ــة الروس ــى االمراطوري ع
أصــدر يف 15 ترشيــن الثــاين )نوفمــر( 
شــعوب  حقــوق  »إعــان   1917
 The Declaration of rights of  »روســيا
ــق  ــن ح ــذي تضم peoples of Russia ال

تقريــر املصــر بــا فيــه حــق االنفصــال 
وبغــّض  مســتقلة.  دولــة  وتكويــن 
النظــر عــن التطبيقــات املشــّوهة، فقــد 
كانــت رافعــة ثــورة أكتوبــر مهمــة جــدًا 
جلهــة حــق األمــم والشــعوب يف تقريــر 
عــى  النضــال  يف  الســيا  مصرهــا، 
ــة. ــد الكولونيالي ــدويل، ض ــتوى ال املس
ــر  ــق تقري ــدأ ح ــة ملب ــة الثاني ــا الرافع أم
ــس  ــان الرئي ــت إع ــد كان ــر فق املص
 Woodrow ــون ــي وودرو ويلس األمريك
ــث  ــه األربعــة عــرش، حي Wilson  مبادئ

لعبــت وجهــات نظــره دورًا مركزيــًا 
بشــأن تقريــر املصــر، الســّيا بعــد 
املتحــدة احلــرب  الواليــات  دخــول 
يف العــام 1917، وكان ويلســون قــد 
ــت  ــدة دخل ــات املتح ــن أن الوالي أعل
احلــرب »دفاعــًا عــن احلّريــة« والتطــّور 
أي  إرغــام  وعــدم  للشــعوب  احلــر 
شــعب للعيــش حتــت ســيادة ال يرغــب 
 self- ــذايت ــم ال ــن احلك ــًا ع ــا ودفاع فيه

Government الــذي تطــّور إىل فكــرة 

حــق تقريــر املصــر، وذلــك أثنــاء إلقــاء 
خطابــه الشــهر يف الكونغــرس )يف 8 
الــذي   )1918 الثاين/ينايــر  كانــون 
ــار  ــرشة املش ــع ع ــاط األرب ــن النق تضّم
إليهــا، حيــث كانــت مــادة حــق تقريــر 
ــرشة،  ــة ع ــة الثالث ــن النقط ــر ضم املص
وذلــك يف معــرض دعوتــه لقيــام دولــة 
ــك  ــد ذل ــاد وأّك ــتقلة، وع ــة مس بولوني
رصاحــة يف خطــاب لــه ألقــاه يف شــباط 
)فرايــر( مــن العام ذاتــه 1918 مشــرًا 
ــرد  ــس جم ــر لي ــر املص ــق تقري إىل أن ح
عبــارة، بــل هــو مبــدأ واجــب التطبيــق 
 Self- determination is not a mare\

 phrase, it is an imperative  principle of

.  (5)action

ويلســون  الرئيــس  حــاول  وقــد   

حــق  بمبــدأ  خاصــة  فقــرة  إدخــال 
ــم  ــة األم ــد عصب ــر يف عه ــر املص تقري
1919، لكنــه مل يفلــح يف ذلــك، حيــث 
قوبــل هــذا احلــق منــذ إعانــه ببعــض 
ــات  ــة كيان ــة إىل محاي ــات اهلادف التحّفظ
الــدول القائمــة ومصاحلهــا)6(. وبغــّض 
النظــر عــن مواقــف الواليــات املتحــدة 
ــس  ــادئ الرئي ــإن مب ــًا، ف ــلبية الحق الس
الرافعتــن  إحــدى  كانــت  ويلســون 
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الــدويل  املســتوى  األساســيتن عــى 
ملطالبــات الشــعوب واألمــم بحقهــا 
يف تقريــر مصرهــا، الســيا البلــدان 

املســتعَمرة والتابعــة.
املصــر  تقريــر  حــق  مبــدأ  ولعــّل 
ــى  ــرة ع ــات كب ــه عقب ــزال جياب ــا ي م
ــيا  ــوين، الس ــور الك ــن التط ــم م الرغ
يف املناطــق التــي تضــّم خليطــًا مــن 
ــك  ــوام، ذل ــعوب واألق ــكان والش الس
ــاة،  ــة للحي ــدة قابل ــاء دول جدي أن إنش
واعتبــارات  عوامــل  عــى  يعتمــد 
وإســرتاتيجية  وجغرافيــة  اقتصاديــة 
عديــدة، فضــًا عــن ذلــك فــإن ثمــت 
صعوبــات وكوابــح عمليــة، فضــًا 
ــر  ــف حج ــرات تق ــح وتري ــن مصال ع
عثــرة أمــام تطبيــق حــق تقريــر املصــر 
يف دول متعــددة القوميــات، بذرائــع 
ــيادة  ــادئ الس ــة ومب ــدة اإلقليمي الوح

وغرهــا.
بني احلربني العامليتني

ــر  ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــّل مب ــد ظ وق
ــن  ــن احلرب ــدة ب ــرتة املمت ــال الف خ
العامليتــن أقــرب إىل مبــدأ أخاقــي 
ــه إىل  ــيايس من ــب س ــي، أو مطل أو قيم
تطــورًا  ولّكــن  القانونيــة،  الصيغــة 
ــق  ــدأ ح ــول مب ــًا لقب ــد الحق ــًا مّه مه

ميثــاق  يف  إلدراجــه  املصــر  تقريــر 
ــت  ــا تعّرض ــّيا م ــدة، الس ــم املتح األم
لــه البرشيــة مــن مــآيس خــال احلــرب 
 ،1945  -1939 الثانيــة  العامليــة 
الصــادرة  وكانــت وثيقــة األطلــي 
ورئيــس  روزفلــت  الرئيــس  عــن 
يف  ترششــل   الريطــاين  الــوزراء 
العــام 1941 قــد حلظــت يف إحــدى 
املتســاوية  احلقــوق  »مبــدأ  بنودهــا 
للشــعوب«،  املصــر  تقريــر  وحــق 
ــه  ــب صفت ــق مل يكتس ــذا احل ــن ه ولك
ــام 1945  ــة إالّ يف الع ــة، امللزم القانوني
بعــد قيــام األمــم املتحــدة يف ســان 
ــق  ــدأ ح ــتقّر مب ــم اس ــكو)7( ث فرانسيس
ــة  ــدة ثابت ــح قاع ــر ليصب ــر املص تقري
ــام  يف القانــون الــدويل املعــارص بعــد قي
األمــم املتحــدة، خصوصــًا بعــد إعــان 
ــا  ــم 1514 إقراره ــة رق ــة العام اجلمعي
مبــدأ تصفيــة الكولونياليــة، الصــادر يف 
14 كانــون األول )ديســمر( 1960، 
اخلمســن،  بذكــراه  نحتفــل  الــذي 
ــام  ــاب أم ــح الب ــذي فت ــر ال ــو األم وه
ــا  ــزال تفاعاهت ــا ت ــة م ــورات الحق تط

مســتمرة حتــى اآلن.
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األمم املتحدة وحق تقريراملصري:
 جدلية مستمرة

الدوليــة  العــدل  حمكمــة  جعلــت 
ــن  ــر م ــر« يف الكث ــر املص ــق تقري »ح
ــة آمــرة وملزمــة  قراراهتــا قاعــدة قانوني
هــذه  باعطائهــا  وذلــك   ،Jus Cogens

ــق  ــدأ ح ــد ورد مب ــة. وق ــة الرفيع املكان
ــم  ــاق األم ــن يف ميث ــر مرت ــر املص تقري

املتحــدة:
ــادة األوىل  ــه امل األوىل يف مــا نّصــت علي
بأهــداف  املتعلقــة  الثانيــة(  )الفقــرة 
األمــم املتحــدة حيــث جــاء فيهــا: 
ــم  ــن األم ــة ب ــات الودي ــاء العاق »إن
احلقــوق،  يف  املســاواة  أســاس  عــى 

وحقهــا يف تقريــر مصرهــا«.
والثانيــة يف مــا نّصــت عليــه املــادة 
أّكــدت  اخلامســة واخلمســون حــن 
ــتقرار  ــي االس ــة دواع ــة يف هتيئ »الرغب
والرفاهيــة الروريتــن لقيــام عاقــات 
ــة  ــم، مؤسس ــن األم ــة ب ــليمة وودي س
يقــي  الــذي  املبــدأ  احــرتام  عــى 
ــعوب،  ــن الش ــوق ب ــوية يف احلق بالتس
ــر  ــق تقري ــا، ح ــكل منه ــون ل ــأن يك وب

.)8( مصرهــا« 
املصــر،  تقريــر  حــق  شــغل  وقــد 
حّيــزًا هامــًا مــن مناقشــات األمــم 

ــة  ــة الدولي ــام املنظم ــذ قي ــدة، من املتح
وبشــكل خــاص منــذ العــام 1950 
الشــعوب  مصــر  مناقشــة  خــال 
واألقاليــم غــر املتمتعــة باحلكــم الــذايت 

الوصايــة)9(. بنظــام  واملشــمولة 
ولعــل تقنــن مبــدأ حــق تقريــر املصــر 
العاملــي  اإلعــان  يف  واضحــًا  جــاء 
)االســتعار(  الكولونياليــة  لتصفيــة 
ــد  ــه بالتأكي ــارة إلي ــرت اإلش ــذي ج ال
ــر  ــعوب يف تقري ــع الش ــق مجي ــى:  ح ع
مجيــع  اإلعــان  واعتــر  مصرهــا، 
اإلجــراءات  أو  العســكرية  األعــال 
القمعيــة ضــد الشــعوب غــر املســتقلة، 
غــر رشعيــة وينبغــي أن تتوقــف، كيــا 
متــارس هــذه الشــعوب حقهــا وحريتها 
يف االســتقال الكامــل ويف الســام )10(.
ولألســف الشــديد مل يتضمــن اإلعــان 
 The Universal العاملــي حلقــوق اإلنســان
Declaration of Human Rights  الــذي 

تبنّتــه األمــم املتحــدة يف 10 كانــون 
ــارة  ــة إش ــمر( 1948، أي األول )ديس
ــذي  ــر ال ــر، األم ــر املص ــق تقري إىل ح
ــن  ــا مل يتضم ــًا، مثل ــًا فادح ــر نقص يعت
األقلّيــات)11(  حقــوق  إىل  اإلشــارة 
الحقــًا،  تداركــه  جــرى  مــا  وهــو 
ــان  ــن أو بإع ــن الدولي ــواًء بالعهدي س
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األمــم املتحــدة حــول الســيادة الدائمــة 
الصــادر  الطبيعيــة  مواردهــا  عــى 
)ديســمر(  األول  كانــون   14 يف 
عــرش(  الســابعة  )الــدورة   1962
العاملــي حــول حقــوق  أو اإلعــان 
ــم  ــة رق ــدول االقتصادي ــات ال وواجب
الصــادر يف 12 كانــون األول   3281
)ديســمر( 1974 أو إعــان حقــوق 
اجلمعيــة  عــن  الصــادر  األقليــات 
يف  الصــادر  املتحــدة  لألمــم  العامــة 
العــام  )ديســمر(  األول  كانــون   18
1992 أو إعــان األمــم املتحــدة بشــأن 
حقــوق الشــعوب األصليــة الصــادر يف 
13 أيلــول )ســبتمر( العــام 2007.
ــا  ــر ب ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــن مب  ولك

وقانــوين  نضــايل  وهــج  مــن  محلــه 
لشــعوب  مطمحــًا  ظــل  وإنســاين، 
وأمــم كثــرة، الســيا يف آســيا وأفريقيــا 
جتّســد  حيــث  الاتينيــة،  وأمريــكا 
بإعــان القضــاء عــى الكولونياليــة 
ــا ورد يف  ــه، وك ــارة إلي ــت اإلش ــا مت ك
العهديــن الدوليــن الصادريــن عــن 
األمــم املتحــدة: األول يف 16 كانــون 
)العهــد   ،1966 )ديمســر(  األول 
ــة  ــوق االقتصادي ــاص باحلق ــدويل اخل ال
ــل  ــذي دخ ــة( ال ــة والثقافي واالجتاعي

حّيــز التنفيــذ يف 3 كانــون الثــاين )يناير( 
الــدويل  )العهــد  والثــاين   ،1976
ــية(  ــة والسياس ــوق املدني ــاص باحلق اخل
ــارًا  ــذ اعتب ــز التنفي ــل حّي ــذي دخ وال
ــث  ــارس( 1976، حي ــن 23 آذار )م م
عــى  لكليهــا  األوىل  املــادة  نّصــت 
ــا وردت  ــر، ك ــر املص ــق تقري ــدأ ح مب
ــي  ــات الت ــوع األقلي ــارة إىل موض اإلش

خّصتهــا املــادة 27.
ــن  ــن كا العهدي ــادة األوىل م ــول امل تق

ــيل: ــا ي م
ــر  ــق يف تقري ــعوب احل ــع الش 1- جلمي
مصرهــا بنفســها، وهــي بمقتــى هــذا 
احلــق حــّرة يف تقريــر مركزهــا الســيايس 
إنائهــا  لتحقيــق  الســعي  يف  وحــّرة 

ــايف. ــي والثق ــادي واالجتاع اإلقتص
وراء  ســعيًا  الشــعوب،  جلميــع   -2
أهدافهــا اخلاصــة، احلــق بالتــرّصف 
الطبيعيــة  ومواردهــا  بثرواهتــا  احلــّر 
ــة  ــات منبثق ــة التزام ــال بأي ــا إخ دون
الــدويل  التعــاون  مقتضيــات  عــن 
القائــم عــى مبــدأ املنفعــة املتبادلــة 
وعــن القانــون الــدويل. وال جيــوز يف أي 
حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب 

عيشــه اخلاصــة.
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3- عــى الــدول األطــراف يف هــذا 
ــع  ــي تق ــدول الت ــا ال ــا فيه ــد، ب العه
ــم  ــؤولية إدارة األقالي ــا مس ــى عاتقه ع
غــر املتمتعــة باحلكــم الــذايت واألقاليــم 
املشــمولة بالوصايــة أن تعمــل عــى 
ــرتم  ــر وأن حت ــر املص ــق تقري ــق ح حتقي
هــذا احلــق، وفقــًا ألحــكام ميثــاق 

األمــم املتحــدة )12( 
النــص  أن  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
ــر  ــر املص ــق تقري ــأن ح ــح بش الرصي
ــا  ــن، ومه ــن الدولي ــوارد يف العهدي ال
أي  شــارعتان  دوليتــان  اتفاقيتــان 
دوليــة  قانونيــة  لقواعــد  منشــئتان 
ــن  ــران ُملزم ــا يعت ــه هل ــدة أو مثّبت جدي
منــذ تاريــخ نفاذمهــا جتــاه مجيــع الــدول 
مــا  عــن  ناهيكــم  عليهــا،  املوقعــة 
يتضمنــاه مــن قــوة معنويــة وأدبيــة، 
عــن  فضــًا  وسياســية،  أخاقيــة 
ــعوب  ــبة للش ــة بالنس ــا القانوني حجيته
ــن  ــم م ــى الرغ ــق، ع ــذا احل ــة هب املطالب
عــدم شــموله األقليــات بتقريــر املصر، 
األمــر الــذي قــاد إىل تســاؤالت حــول 
ــادة  ــوارد يف امل ــص ال ــق الن ــدى تطبي م
27 مــن امليثــاق، ارتباطــًا باملــادة األوىل 
التــي حتدثــت عــن حــق تقريــر املصــر.

تفسريات وتأويات
فقهيــة  اختافــات  ثمــة  ولعــّل 
ــموليته،  ــدى ش ــص وم ــوص الن بخص
ناهيكــم عــّا ذهبــت إليــه األعــال 
قراءهتــا  تفــي  والتــي  التحضريــة 
حقــًا  النــص  اعتبــار  إىل  وتدقيقهــا 
احلالــة  جتــاوز  الســيا  شــامًا، 
ــرار 1514  ــواردة يف الق ــتعارية ال االس
الصــادر يف 14 كانون االول )ديســمر( 
اســتمرار  أي  بعدهــا،  مــا  إىل   1960
وظيفــة حــق تقريــر املصــر حتــى بعــد 
احلقبــة االســتعارية، خصوصــًا إذا  خا 
العــامل مــن االســتعار، وإذا كان مــا ورد 
يفيــد املســتعمرات، إالّ أن الشــعوب 
ــى  ــًا، حت ــه أيض ــتفادة من ــا االس يمكنه

ــتعار! ــم االس ــول نج ــد أف بع
حــق  تطبيــق  أن  بعضهــم  ويــرى 
ــعوب  ــى الش ــرص ع ــر يقت ــر املص تقري
اخلاضعــة واملســتعَمرة فقــط )13( أمــا 
بعضهــم اآلخــر فــرى أنــه حــق شــامل 
مرحلــة  بتخّطــي  الشــعوب  جلميــع 
ــق األول  ــس الفري ــتعار، أي عك االس
الــذي يقــرصه عــى االســتعار، وال 
يريــد أن يمتــد ليشــمل الــدول املســتقلة 
ذات الســيادة أو عــى قســم من الشــعب 
أو األمــة، التــي هــي جوهــر فكــرة 
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ــة،  ــة للدول ــة اإلقليمي ــدة الوطني الوح
ــد،  ــه اهلن ــول ب ــذي تق ــرأي ال ــو ال وه
يف حــن أن هولنــدا قالــت بشــمولية 
ــدة  ــم املتح ــه األم ــا تبنّت ــو م ــص وه الن
ــوق  ــة حق ــام 1984 )جلن ــًا يف الع الحق
اإلنســان( ومــع ذلــك فهنــاك أكثــر مــن 
قــراءة للنــص تبعــًا للمصالح السياســية 
ولتــوازن القــوى، الســيا جلهــة النفــوذ 

ــدويل. ال
ــص  ــر الن ــي تعت ــراءة األوىل الت إن الق
ملجــرد  يتوقــف  ال  وحقــًا  شــموليًا 
ــة،  ــتعارية التقليدي ــة االس ــاء احلال انته
هــي قــراءة تنطلــق مــن املوقــف الــذي 
ــن  ــادة األوىل م ــع امل ــجًا م ــره منس تعت
العهديــن الدوليــن التــي تفــرض عــى 
الــدول األعضــاء إلتزامــات حمــّددة، 
ــاه  ــل جت ــعوهبا، ب ــاه ش ــط جت ــس فق لي
كل الشــعوب غــر القــادرة أو تلــك 
التــي جــّردت مــن إمكانيــة نيــل احلــق 
ــر  ــراءة أكث ــذه الق ــر، وه ــر املص بتقري
ــوق  ــة حلق ــة الدولي ــع الرشع ــاوقًا م تس
املهــم  االســتنتاج  ولّعــل  اإلنســان، 
الــذي يقــوم عليــه هــذا االجتــاه، هــو أن 
حــق تقريــر املصــر يعتــر حقــًا شــامًا 

ــه. ــام في ــه، وال اهب ــار علي ال غب
ــا  ــل إليه ــي متي ــة الت ــراءة الثاني ــا الق أم

بعــض الــدول ذات التنــّوع القومــي 
املتســّيدة  القــوى  الســيا  واالثنــي، 
فيهــا، خوفــًا مــن التفــكك واالنفصال، 
ــة  ــدة اإلقليمي ــادئ الوح ــتنادًا إىل مب اس
واحــرتام االســتقال الســيايس ووحــدة 
أن  تعتــر  الــدول،  وســيادة  األرايض 
احلــق  خيــّص  املصــر  تقريــر  حــق 
حتــت  رازحــة  لشــعوب  اخلارجــي 
ــًا،  ــق داخلي ــا احل ــة، أم ــر الكولونيالي ن
ــة  ــار الدول ــه يف إط ــر عن ــن التعب فيمك
للحكــم  خمتلفــة  بأشــكال  املوحــدة 

ــذايت. ال
وإذا كان ثمــة تريــرات نظريــة وقانونيــة 
ملثــل هــذه اإلشــكالية، فإهنــا تعــود 
ــعب  ــه بالش ــا نعني ــن م ــروق ب إىل الف
ــادة  ــة إف ــاك إمكاني ــل هن ــة، وه واألقلّي
ــر  ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــن مب ــة م األقلي
بتأســيس كيــان ســيايس أم ال؟ ومــع أن 
النــص جــاء عامــًا بخصــوص العهديــن 
تنــاول  يف  الرغبــة  لعــدم  الدوليــن 
املطالبــة  أن  إالّ  األقليــات  موضــوع 
باحلــق، وهــو حــق ســيايس ودســتوري 
ــه مــن منطــوق  يمكــن االســتدالل علي
املــادة 27  أن  املــادة األوىل، يف حــن 
ــا  ــة حمــدودة، بين ــًا ثقافي تناولــت حقوق
يرتبــط حــق تقريــر املصــر بقضيــة 
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ــان ســيايس واقتصــادي واجتاعــي،  كي
ــات يف  ــض األقلي ــده بع ــا تري ــو م وه
دولــة متعــددة القوميــات حــن يصبــح 
مــع  مســتحيًا،  املشــرتك  العيــش 
ــّوع الثقــايف.  ــاب متثيــل حقيقــي للتن غي
ولعــّل ذلــك مــا أجــده أكثــر انســجامًا 
ــات،  وأدق تعبــرًا مــن مصطلــح األقلّي
والتعدديــة  التنــّوع  وأن  خصوصــًا 
تتضمنــان مبــدأ املســاواة بــن مكّونــات 
ــاوية، ال  ــا متس ــزة، لكنه ــة ومتاي خمتلف

ــة«. ــة« و«أقلّي ــن »أغلبي ــرق ب ف
وســيكون الســؤال املطــروح حــول 
ــعبًا أم  ــة ش ــت األقلّي ــا إذا كان ــد م حتدي
ــدة  ــوق العائ ــت احلق ــا إذا كان ال؟ وفي
أن  يمكــن  للشــعوب  أو  للشــعب 
ــر  ــة غ ــات بطريق ــا األقلّي ــتفيد منه تس
ــن  ــة م ــى غاي ــؤال ع ــو س ــارشة، وه مب
األمهيــة يمكــن متابعتــه بالتطــورات 
اجلديــدة التــي عرفهــا القانــون الــدويل.
وقــد شــهد مفهــوم »حقــوق األقليات« 
ونّيــف  العقديــن  يف  كبــرًا  تطــورًا 
املاضيــن، وذلــك ارتباطــًا مــع القانــون 
الفلســفة  ومــع  جهــة  مــن  الــدويل 
ــك  ــرى، وذل ــة أخ ــن جه ــية م السياس
 International ــة بتطــور القواعــد الدولي
norms حلقــوق األقلّيــات قياســًا ملــا 

تــّم التوصــل اليــه بعــد احلــرب العامليــة 
الثانيــة، وصــوالً اىل مرحلــة جديــدة 
ــاردة يف أواخــر  بعــد انتهــاء احلــرب الب
الثانينيــات، حيــث حتّركــت حقــوق 
األقليــات رسيعــًا يف إطــار أجنــدة دولية 
ــة  ــا فيهــا للمنظــات الدولي ــة ب وداخلي
ــي  ــًا، الت ــدة أيض ــم املتح ــملت األم ش
أصــدرت اعــان حقــوق االقليــات يف 
العــام 1992 واعــان حقــوق شــعوب 
 Declaration on 2007 ــام ــة الع االصلي

 .the rights of indigenous peoples

يف   Will Kymlicka الباحــث  ويطلــق 
الــدويل«  القانــون  »فلســفة  كتــاب 
اكســفورد  جامعــة  عــن  الصــادر 
ــوق  ــى حق ــات ع ــن املصطلح ــددًا م ع
 Multiculturalism مثــل:  االقليــات 
 differentiated الثقافيــة( أو  )التعددّيــة 
املتايــزة- )املواطنــة   citizenship

 The politics of recognition  املختلفة( أو
االعــرتاف(  أو  االقــرار  )سياســات 
اجلاعــة(  )حقــوق   Group rights أو 
)الليراليــة   Liberal culturalism أو 
 pluralistic integration أو  الثقافيــة( 
التوحيديــة(   التكامليــة-  )التعدديــة 
 liberal مصطلــح  يفضــل  ولكنــه 
ــة  ــة التعددي multiculturalism  )الليرالي
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الثقافيــة(.)14(
الكولونيالية وحق تقرير املصري:

 إلتباس مفهوم »األقلّيات«
ــا ورد  ــر ك ــر املص ــق تقري ــدو أن ح يب
بالشــعوب  يتعّلــق  امليثــاق  يف  ذكــره 
)peoples( األمــر الــذي أحــدث نقاشــًا 
الــذي  فرانسيســكو  مؤمتــر ســان  يف 
صيــغ فيــه ميثــاق األمــم املتحــدة، 
متعــددة  اســتخدامات  وردت  وقــد 
 State )فأخــذ احلديــث تــارة عــن )دولــة
وأخــرى عــن )أمــة(Nation وثالثــة عــن 
)شــعب(People حتــت مفهــوم متقــارب 
كــا جــاء ذكــره يف نظــام الوصايــة 
الدوليــة، األمــر الــذي أثــار نوعــًا مــن 
ــّرض  ــا تع ــو م ــًا، وه ــاس أحيان االلتب
ــي أو  ــاه الفقه ــًا بمعن ــوم الحق ــه املفه ل

ــة. ــه  العملي بتطبيقات
ولعــل ذلــك اســتوجب متابعــة التطــور 
ــي  ــة الت ــياقات القانوني ــي والس التارخي
ــر املصــر،  مــّرت هبــا فكــرة  حــق تقري
ــد  ــًا عن ــف جّدي ــن التوق ــا م ــّد هن وال ب
قــرار تصفيــة االســتعار » الكولونيالية« 
وقــد مــّرت ذكــراه الســتن )14 كانــون 
االول/ديســمر 2020( وبقــدر رمزيــة 
القــرار الذائــع الصيــت والذي اكتســب 
شــهرة كبــرة وكان بعنــوان »إعــان 

ــعوب  ــدان والش ــتقال للبل ــح االس من
 The Declaration on املســتعمرة« 
 granting of Independence to countries

and peoples. فقــد تزامــن صــدوره مــع 

ــيا  ــعوب آس ــت ش ــة كان ــواء إجيابي أج
وأفريقيــا تتطلــع إليهــا، خصوصــًا وقــد 
ــق يف  ــعوب احل ــع الش ــن » أن جلمي أعل
تقريــر املصــر« )وهــو مــا ورد الحقًا يف 
ــوق  ــن بحق ــن اخلاص ــن الدولي العهدي
اإلنســان العــام 1966( كــا أّكــد عــى 
حتــدد  أن  يف  الشــعوب  هــذه  »حــق 
ــعى  ــيايس وأن تس ــا الس ــة مركزه بحري
ــادي  ــا االقتص ــق نمّوه ــة إىل حتقي بحري

ــايف«)15(  ــي والثق واالجتاع

تصفّية الكولونيالية
ــة  ــدو تارخياني ــتعادة تب ــذه االس ــد ه بع
ــة  ــر، إضاف ــدر تفّك ــرار، مص ــذا الق ه
والسياســية،  القانونيــة  أمهيتــه  إىل 
ــيًا  ــًا أساس ــح منطلق ــد أصب ــيا وق الس
لقــرارات وإعانــات أمميــة الحقــة، 
فبعــد يــوم واحــد فقــط أي يف يــوم 
15 كانــون األول 1960 صــدر القــرار 
بموجبــه  تــّم  الــذي   1541 رقــم 
حتديــد الئحــة حمــددة مــن املبــادئ 
املعلومــات  تقديــم  إلزاميــة  ملعرفــة 
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طبقــًا للــادة 73 مــن امليثــاق التــي 
ــي مل  ــم الت ــات إدارة األقالي ــاول تبع تتن
تنــل شــعوهبا قســطًا كامــًا مــن احلكــم 
ــح  ــأن مصال ــايض ب ــدأ الق ــذايت )املب ال
ــام األول(  ــا املق ــم هل ــذه األقالي ــل ه أه
ويقبلــون )املقصــود أعضــاء األمــم 
ــم،  ــة يف أعناقه ــة مقدس ــدة( أمان املتح
ــة  ــة رفاهي ــى تنمي ــل ع ــزام بالعم االلت
أهــل هــذه األقاليــم إىل أقــى حــد 
الســلم واألمــن  نطــاق  مســتطاع يف 
الدوليــن اللذيــن رســمها امليثــاق. 
وحتدثــت مخســة بنــود تابعــة هلــذه املــادة 
عــن تنميــة شــؤون احلكــم الــذايت دون 
اإلشــارة إىل حــق تقريــر املصــر، وكان 
ــة  ــدث بالرصاح ــد حت ــرار 1541 ق الق
ذاهتــا ضــد االســتعار حمــددًا اثنــي 
ــة  ــم الواقع ــّرف األقالي ــدًأ تع ــرش مب ع
باجتــاه  وتطورهــا  االســتعار  حتــت 

احلكــم الــذايت لبلــوغ االســتقال.
ــر  ــه يعت ــرار 1514 أن ــن الق ــارق ب الف
الطريقــة  هــو  االســتقال  إعــان 
املصــر  تقريــر  لتحقيــق  الوحيــدة 
يف  ذاتيــًا،  املحكومــة  غــر  لألقاليــم 
حــن أن القــرار الثــاين 1541 فإنــه 
يقــّدم خيــار االحتــاد االختيــاري أو 
ــر  ــه يعت ــة مســتقلة، ألن ــاط بدول االرتب

االســتقال النتيجــة الطبيعيــة التــي 
ــر  ــم غ ــا األقالي ــل عليه ــب أن حتص جي
مســتقلة،  غــر  أو  ذاتيــًا  املحكومــة 
ــر  ــق تقري ــدأ ح ــط بمب ــا يرتب ــو م وه
ــورة  ــتقال بص ــط باالس ــر املرتب املص

حتميــة)16(.
ــق  ــدأ ح ــرتام مب ــن اح ــم م ــى الرغ وع
تقريــر املصــر ومنــح االســتقال يف 
القــرار 1514 والقــرار الــذي تــاه، االّ 
أن االجتــاه العــام كان يميــل إىل اســتبعاد 
»األقلّيــات« مــن التمتــع هبــذا احلــق، يف 
ــة الســتخدام هــذا احلــق،  نظــرة تقييدي
ألنــه ينطبــق عــى الشــعب، وليــس 
عــى األقلّيــات التــي قــد ال تكــّون 
شــعبًا. أي أن حــق االســتقال وتكوين 
دولــة مســتقلة حســب القانــون الــدويل 
ــل  ــة، ب ــس لألقلي ــعب ولي ــي للش أعط
 Territory ــم ــعب يف االقلي ــل الش لكام
والشــعب هــو الــذي يــارس هــذا 

ــق. احل
وظــّل هــذا األمــر حمــّط جــدل كبــر يف 
ــرش  ــدة ع ــا مل ــدة وخارجه ــم املتح األم
ســنوات تقريبــًا حتى صــدر القــرار رقم 
2625 يف 24 ترشيــن الثــاين )نوفمــر( 
ــادئ  ــان مب ــوان »إع ــت عن 1970 حت
بعاقــات  املتعلــق  الــدويل  القانــون 
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ــًا  ــدول وفق ــن ال ــاون ب ــة والتع الصداق
ــاق األمــم املتحــدة« والــذي ُعــرف  مليث
بإعــان التعايــش الســلمي متضمنــًا 
ســبعة مبــادئ أساســية، تشــكل جوهــر 

ــدويل)17(. ــون ال ــادئ القان مب
وقــد ورد يف هــذا القــرار إشــارة إىل 
ــث  ــة مباح ــر يف ثاث ــر املص ــق تقري ح
مــع تأكيــد احلديــث عــن عــدم املســاس 
ــرة  ــن الفق ــة، لك ــدة أرايض الدول بوح
ــق  ــة بح ــان املتعلق ــن اإلع ــابعة م الس
تقريــر املصــر ربطــت حــق االســتقال 
باحلكومــة التمثيليــة، وجعلــت مــن 
الوحــدة اإلقليميــة مناطــة هبــا مــع 

ــر. ــر املص ــق تقري ــد ح تأكي
تكــون  ال  عندمــا  احلكومــة  أن  أي 
متثيليــة فيصبــح االنفصــال أمــرًا »مــرّرًا 
ــدة  ــذّرع بالوح ــن الت ــى ال يمك »، بمعن
ــق  ــع االنفصــال أي لتحقي ــة ملن اإلقليمي
االســتقال إْن مل تكــن احلكومــة متثيلية. 
وقــد إخّتــذ جملــس األمــن الــدويل عــددًا 
ــق  ــى ح ــد ع ــي تؤك ــرارات الت ــن الق م
بإهنــاء  تقريــر املصــر،  الشــعوب يف 
ــا  ــواًء م ــتعار Decolonization، س االس
يتعلــق األمــر بناميبيــا، حتــى تــم حتريــر 
آخــر مســتعمرة يف أفريقيــا العــام 1990 
)18( قبــل إهناء االســتعار االســتيطاين يف 

جنــوب أفريقيــا العنرصيــة يف العــام 
1993، مــع وجــود اســتثناء عاملــي 
االســتيطاين  االســتعار  هــو  واحــد 
ــم  ــى الرغ ــطن، ع ــي يف فلس االجائ
ــع  ــًا مل يتمت ــو 16 اقلي ــود نح ــن وج م
باالســتقال وحــق تقريــر املصــر عــى 

ــي. ــتوى العامل املس

متايز يف املفاهيم
ــق  ــن حل ــن مفهوم ــز ب ــن التميي يمك

تقريــر املصــر: 
األول عــى أســاس االقليــم ويعنــي 
ــه  ــة« بمكّونات ــعب يف »الدول ــق الش ح
بنفســه  نفســه  حكــم  يف  املتنّوعــة 
دون تدخــل خارجــي عــى أســاس 
ســيايس ودســتوري، الســيا للشــعوب 
ــي  ــوم النموذج ــو املفه ــتعَمرة، وه املس
الــذي أخــذ بــه العهديــن الدوليــن 
ــاك مــا حيــدد  املشــار إليهــا، وليــس هن
الشــعب، ســوى االقامــة الدائمــة يف 
بلــد بغــض النظــر عــن التنــّوع االثنــي 
ــق  ــه ح ــق علي ــا يطل ــو م ــايف، وه والثق

ــم . ــر لاقلي ــر املص تقري
أمــا الثــاين فعــى أســاس اهلوّيــة، ذلــك 
»جمتمــع  يعنــي  الشــعب  مفهــوم  أن 
انســاين« يعــود اىل ســات إثنيــة وثقافيــة 
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متمّيــزة. وهكــذا يصبــح حــق الشــعب 
يف تقريــر املصــر خيضــع للهويــة الثقافية 
ــق  ــه ح ــق علي ــا يطل ــو م ــة، وه واالثني

ــة )19(. ــًا باهلوّي ــر ارتباط ــر املص تقري
ــر  ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــدو أن مب ويب
ــاء  ــألة إهن ــاحته مس ــدى س ــّور لتتع تط
ــة  ــة التابع ــتقال الدول ــتعار واس االس
واملســتعَمرة، فأخــذ يشــمل اجلانــب 
ــذي  ــر، ال ــر املص ــن تقري ــي م الداخ
ــا  ــة حقوقه ــعوب جله ــه الش ــح إلي تطم
ــو  ــلطة. وه ــا بالس ــا وعاقاهت وحرياهت
ــيا  ــع الس ــذ بالتوّس ــذي أخ ــاه ال االجت
ــدويل،  ــع ال ــد املجتم ــي بتأيي ــد حظ وق
ــاردة يف  ــرب الب ــد احل ــاء عه ــذ انته من
أواخــر الثانينيــات، حيــث ازداد دور 
اإلرشاف  يف  الــدويل  األمــن  جملــس 
ــن  ــدد م ــة ع ــات ومراقب ــى االنتخاب ع
ــت  ــي مارس ــعبية الت ــتفتاءات الش االس
تقريــر  يف  حقهــا  الشــعوب  فيهــا 
ــًا  ــايف، مث ــّوع الثق ــار التن ــر يف إط املص
ــة  ــا واملصاحل ــوب أفريقي ــات جن انتخاب
الوطنيــة يف أنغــوال 1994، واالســتفتاء 
حــول موضــوع الصحــراء الغربيــة، 
واالنتخابــات واتفــاق الســام احرتامــًا 
ــل  ــق، و«التدخ ــعب موزامبي إلرادة ش
العســكري« يف هايتــي إلعــادة احلكومــة 

ــا. ــة، وغره ــة والرشعي املنتخب
فقــد  الدوليــة  العــدل  حمكمــة  أمــا 
اخّتــذت عــددّا مــن القــرارات منهــا 
العــام  اهلنــدي  الرتغــايل-  النــزاع 
اهلنــد  عــر  املــرور  )حــق   1954
وصــوالً اىل مســتعمرتن برتغاليتــن، 
وعــى الرغــم مــن أن املحكمــة ناقشــت 
ــا مل  ــر، االّ أهن ــر املص ــق تقري ــألة ح مس
ــدأ  ــاع مب ــدت إىل إتب ــه، وعم ــذ ب تأخ
القانــون  مبــادئ  كأحــد  الســيادة 
الــدويل( أمــا القضيــة الثانيــة فهــي: 
بريطانيــا  ضــد  الكامــرون  قضيــة 
هــي  الثالثــة  القضيــة  أمــا   .1961
نامبيــا العــام 1971 )التــي كان اســمها 
وكانــت  أفريقيــا(  غــرب  جنــوب 
ــًا  ــدويل، عل ــة ال ــام الوصاي ــع لنظ ختض
ــى  ــق ع ــر يطّب ــر املص ــق تقري ــأن ح ب
ــذايت،  ــع باحلكــم ال ــي تتمت ــم الت األقالي

طبقــًا لــه.)20(
وكان صــدور القــرار 688 يف 5 نيســان 
)ابريــل( 1991 مــن جملــس األمــن 
اخلــاص بكفالــة إحرتام حقوق االنســان 
واحلقــوق السياســية يف العــراق، ووقف 
القمــع الــذي تعّرضــت لــه املنطقــة 
العــراق،  مناطــق  وبقيــة  الكرديــة 
إيذانــًا  القــرار،  نــص  يف  جــاء  كــا 
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جديــدًا وبثقــل كبــر بــدور جملــس 
األمــن إضافــة اىل وظيفتــه يف حفــظ 
ــل  ــن، بالتدخ ــن الدولي ــلم واألم الس
ألغــراض إنســانية، بــا فيهــا مــا خيــّص 
ــن  ــدة، أو مل تتمك ــًا مضطه ــعوبًا وأمم ش
ــك  ــها، وذل ــا بنفس ــق مصره ــن حتقي م
ــر  ــة املعاي ــن ازدواجي ــر ع ــض النظ بغ
ــت  ــي طبع ــة الت ــا واالنتقائي ــي اتبعه الت
تطبيقاتــه، لكــن انخفــاض منســوب 
مبــدأ احــرتام الســيادة وعــدم التدخــل 
بالشــؤون الداخليــة، حلســاب مبــدأ 
ــًا:  ــدالً فقهي ــار ج ــاين أث ــل االنس التدخ
قانونيــًا وسياســيًا، ناهيكــم عــن زاويتــه 
الفكريــة- الفلســفية، ارتباطــًا مــع مبــدأ 
ــه  ــر املصــر الــذي تتشــبث ب حــق تقري
أو  املســتعَمرة  خصوصــًا  الشــعوب، 
ــي  ــة أو الت ــة للهيمن ــة أو اخلاضع التابع
أو  متثيلهــا  بعــدم  حكوماهتــا  تنفــرد 
ــة )21(. ــة املتنوع ــا الثقافي ــل تعدديته متثي
وأعتقــد أن حمكمــة العــدل الدوليــة 
ــو(  ــوز )يولي ــؤرخ يف 24 مت ــا امل بقراره
2010 بخصــوص كوســوفو يصــّب 
يف هــذا االجتــاه يــوم أعطــت رأيــًا 
االســتقال  أن  مفــاده:  استشــاريًا 
ال  واحــد(  طــرف  مــن  )االنفصــال 
ــاًء  ــك بن ــدويل، وذل ــون ال ــك القان ينته

العامــة  اجلمعيــة  مــن  طلــب  عــى 
ــذي  ــر ال ــو األم ــدة، وه ــم املتح لألم
ــتفتاء يف  ــد االس ــًا بع ــح واقع ــد أصب ق
جنــوب الســودان 2011/1/9 الــذي 
مل يكــن بعيــدًا عــن تأثــرات األمــم 

املتحــدة.
ولعــل االســتفتاء الســوداين، إضافــة اىل 
ــابقة  ــيكون س ــاي س ــة اله ــرار حمكم ق
االســتناد  يمكــن  وقضائيــة  قانونيــة 
ــن  ــتقال م ــان االس ــًا إلع ــا دولي إليه
طــرف واحــد، فيــا إذا كانــت الظــروف 
املوضوعيــة والذاتيــة تســتجيب لذلــك، 
رضــا  دون  الوحــدة  أصبــح  حيــث 
جــزء مــن الســكان، شــعب، أو مكــّون 
ــك  ــاج اىل ف ــد حتت ــة وق ــايف، مفروض ثق

ــاط!! ارتب
أعلنــت  قــد  كوســوفو  كانــت  وإذا 
طــرف  مــن  )اســتقاهلا(  انفصاهلــا 
ــا  ــرتف هب ــام 2008 واع ــد يف الع واح
الرغــم مــن  الــدويل عــى  املجتمــع 
مــن رصبيــا وروســيا  معارضــة كل 
وجيــو  ودينيــة  قوميــة  العتبــارات 
سياســية، فــإن تيمــور الرشقيــة أنشــئت 
بقــرار مــن جملــس األمــن الــدويل، 
ــة،  ــة جدي ــاج إىل وقف ــذي حيت ــر ال األم
 75 الـــ  الذكــرى  نســتعيد  ونحــن 
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لتأســيس األمــم املتحــدة والذكــرى 
ــه  ــا ل ــرار 1514 ب ــدور الق ال60 لص
مــن دالالت فكريــة وسياســية وقانونيــة 
الــدول  صعيــد  عــى  وانعكاســاته 
املتعــددة القوميــات، إذا مل يتــم التوصــل 
اىل تفامهــات واتفاقيــات تأخــذ مصالــح 
ــر  ــة، األم ــة املختلف ــات الثقافي املجموع
الــذي ســيضع مبــدأ حــق تقريــر املصر 
عــى أســاس اهلوّيــة االثنيــة خيــارًا 
مطروحــًا، ســواًء باســتمرار االحتــاد 
االختيــاري، الطوعــي وتعديــل صيغتــه 
ــاواة، أو  ــدأ املس ــع مب ــًا م ــون متوائ ليك
باحلــق يف تشــكيل كيان ســيايس مســتقل 
)دولــة( إذا اســتعى العيــش املشــرتك، 
خصوصــًا إذا أنــذر بحــرب أهليــة مثــًا 
ــى  ــة ع ــا مطروح ــك القضاي ــل تل ومث
ــا  ــا خيــص كاتالوني ــد العاملــي في الصعي
يف إســبانيا وبلجيــكا  بــن الوالنــن 
خيــص  فيــا  وكنــدا  والفامانيــن 
ــة  ــا إضاف ــدا يف بريطاني ــك وإيرلن الكيب
ــث  ــامل الثال ــدان الع ــن بل ــد م إىل العدي

ــة. ــا العربي ــا بلدانن ومنه
ولعــل ذلــك ســيثر اشــكاليات وردود 
ــدويل،  ــع ال ــب املجتم ــن جان ــل م فع
ناهيــك عــن الــدول القائمــة فعلّيــًا 
والتــي ال ترغــب أيــة دولــة عــى جتزئتها 

وتقســيمها، ويف الوقــت عينــه فإنــه 
ســيثر شــهّية قيــام كيــان مســتقل لــدى 
ــي  ــة والت ــة املختلف ــات الثقافي املجموع
تريــد التعبــر عــن هويتهــا اخلاصــة 
شــعور  بعــد  والتحــرر  باالنعتــاق 
خيلــق  وقــد  واالضطهــاد،  باهليمنــة 
مثــل هــذا األمــر نزاعــات مســلحة 
فيهــا  تتداخــل  حربيــة  ورصاعــات 
ــًا  ــة، فض ــة والدولي ــح اإلقليمي املصال
عــن افــرتاض اللجــوء إىل حلــول غــر 
قانونيــة أحيانــًا، الســّيا إذا شــعرت 
ــاء  ــة أن القض ــوى املتصارع ــدى الق إح
ــد  ــة ق ــدل الدولي ــة الع ــدويل وحمكم ال
ــة  ــواًء حكوم ــا، س ــون إىل جانبه ال تك
أو شــعبًا مســتضعفًا يريــد التعبــر عــن 

هّويتــه الفرعيــة )22(.
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املصادر واهلوامش:
حقــوق  شــفيق-  ريــاض  شــّيا،  )1(انظــر: 

دار  الــدويل،  القانــون  ضــوء  يف  األقليــات 
حزيران)يونيــو(،  بــروت،  ط1،  النهــار، 

بعدهــا. ومــا   295 ص   ،2010
ــة يف  ــرتاكية الثاني ــة االش ــت األممي )2( تأسس
ــس  ــاة مارك ــد وف ــو( 1889 بع 14 متوز)يولي
بســت ســنوات، يف باريــس بعــد توحيــد 
أوروبــا  بلــدان  يف  االشــرتاكية  احلركــة 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة. وضمــت 
ــن  ــدًا يف ح ــن 20 بل ــر م ــة أكث ــة الثاني األممي
كانــت األمميــة األوىل قــد تأسســت يف 28 
يف  واســتمرت   1864 )ســبتمر(  أيلــول 

العمــل حتــى عــام 1876،
 10 املختــارات،   – إ  ف،  لينــن،  أنظــر: 
التقــدم،  دار  الســادس،  املجلــد  جملــدات، 
.55-51 ص   ،1979-1975 موســكو، 
احلســن-  عبــد  شــعبان،  كذلــك:  انظــر 
– العــريب  الــرصاع  يف  اجلديــدة  القضايــا 
اإلرسائيــي، دار الكتبــي، بــروت، 1987، 

.63-62 ص 
)3(انظــر: شــّيا، ريــاض شــفيق- حقــوق 
دار  الــدويل،  القانــون  ضــوء  يف  االقليــات 
النهــار، بــروت، 2010، ص 257 و296 .
)4( انظــر: جمموعــة مــن املؤلفــن الســوفييت 
غروميكــو،  بوناماريــوف،  بــإرشاف: 
اخلارجــة  السياســة  تاريــخ  خفوســتوف- 
 ،1945-1917 ج1،  الســوفيتي،  لاحتــاد 

بعدهــا. ومــا   30 ص   ،1975 موســكو، 
الــرصاع  أ-  ج،  تونكــن،  كذلــك:  انظــر 
ترمجــة  الــدويل،  والقانــون  اآليديولوجــي 
رسنســكا ميلنــا عــن الروســية، بــراغ، 1968، 

التشــيكية(. )باللغــة   71-70 ص 
(5) H.W.V Temperley – History of the peace 

conference of Paris, Vol. 1., London, Oxford 

university  press, 1920. Pp. 160-161

)6(انظــر: املــرصي، شــفيق- احلــق يف تقريــر 
املصــر يف تطــوره القانــوين، أبحــاث اجلامعــة 

ــروت، 1997، ص 39.  ــة يف ب األمريكي
انظــر كذلــك: الســيد حســن، عدنــان- حــق 
ــًا،  ــة نموذج ــة األرمني ــر، القضي ــر املص تقري
ص   ،1998 األرمنيــة،  الدراســات  مركــز 

.46 -21
)7( قــارن: املــرصي، شــفيق، احلــق يف تقريــر 
املصــر يف تطــّوره القانــوين، املصــدر الســابق، 

ص 40 .
ــات يف  ــوق األقلي ــاض، حق ــّيا، ري ــر : ش  انظ
ــابق، ص 299. ــدر س ــدويل، مص ــون ال القان
ــا  ــن، القضاي ــد احلس ــعبان، عب ــر: ش )8( انظ
اجلديــدة يف الــرصاع العــريب- اإلرسائيــي، 

مصــدر ســابق، ص 62-61. 
ــدة  ــم املتح ــاق األم ــص ميث ــك: ن ــر كذل أنظ
والنظــام األســايس ملحكمــة العــدل الدوليــة، 

ــدة، )آذار 1995. ــم املتح ــورك، األم نيوي
)9( أنظــر: شــكري، حممــد عزيز)الدكتــور(- 
العــام وفــق  الــدويل  القانــون  املدخــل إىل 
الســلم، دار الفكــر، ط4، دمشــق، 1980، 
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.183 ص 
)10( أنظــر: شــعبان ، عبــد احلســن- القضايا 
اإلرسائيــي،  العــريب  الــرصاع  يف  اجلديــدة 

مصــدر ســابق، ص 63-62.
احلســن-  عبــد   ، شــعبان  انظــر:   )11(
ــون  ــل إىل القان ــل- مدخ ــو األص ــان ه اإلنس
ــرة،  ــز القاه ــان، مرك ــوق اإلنس ــدويل وحق ال

 .2002
احلســن-  عبــد  شــعبان،  كذلــك:  أنظــر 
حمــاضات عــى طلبــة الدراســات العليــا، 
الســنة  أربيــل،  الديــن،  صــاح  جامعــة 

 2000-1999 الدراســية 
قــارن كذلــك: ميثــاق األمــم املتحــدة والنظــام 
ــدر  ــة ، مص ــدل الدولي األســايس ملحكمــة الع

ســابق.
)12( قــارن: نصــوص العهديــن الدوليــن يف: 
البســيوين، حممــود رشيــف، حقــوق اإلنســان، 

املجلــد األول، الوثائــق العامليــة واإلقليميــة.
ــوق  ــفيق – حق ــاض ش ــيا،  ري ــر: ش )13( انظ
األقليــات يف ضــوء القانــون الــدويل، املصــدر 

ــابق، ص 306. الس
ــوق  ــفيق- حق ــاض ش ــّيا، ري ــر:  ش )14( انظ
االقليــات يف ضــوء القانــون الــدويل ، مصــدر 

ــابق، ص 307. س
انظر كذلك:

 Bessom, Samantha and Jasioulas, John- The 

philosophy of International Law, Oxford 

university press,2010.

)15( انظــر: نــص قــرار اجلمعيــة العامــة 

ــادر يف 14  ــم 1514 الص ــدة رق ــم املتح لألم
كانــون األول )ديســمر( العــام 1960 يف  
www UN.org/general assembly resolutions  

ــوق  ــفيق- حق ــاض ش ــّيا، ري ــر:  ش )16( انظ
االقليــات يف ضــوء القانــون الــدويل ، مصــدر 

ــابق، ص 311 س
)17( انظــر: شــعبان، عبــد احلســن- الــرصاع 
 ، الدوليــة  العاقــات  يف  األيديولوجــي 
داراحلــوار، الاذقيــة، 1985، ص 89 ومــا 

ــا. بعده
مصــدر   ، شــفيق   ، املــرصي  انظــر:   )18(

45 ص  ســابق، 
(19) Waldron, Jeremy- the philosophy of 

international Law, Ibid, p 397-400  . Kymlicka, 

will, Ibid, p. 

.378-377
ــا  ــي نقله ــة الت ــات احليوي ــر: املناقش )20( انظ
األســتاذ شــّيا، ريــاض شــفيق يف كتابــه القّيــم 
– حقــوق األقليــات يف ضــوء القانــون الــدويل، 

مصــدر ســابق ، ص 319-295..
)21( أنظــر: شــعبان، عبــد احلســن- الســيادة 
ومبــدأ التدخــل اإلنســاين، حمــاضة يف جامعــة 
صــاح الديــن، إربيــل، 2000 )صــدرت 

ــًا عــن اجلامعــة (. بكــراس الحق
النــص حمــاضة  هــذا  األســاس يف    )22(
ــه  ــذي نّظمت ــي ال ــر األكاديم ــت يف املؤمت ألقي
وزارة اخلارجيــة اجلزائريــة بحضــور مفكريــن 
وأكاديميــن  ودبلوماســين  وقانونيــن 
بارزيــن، حيــث شــّكل إضــاءة مهمــة يف 
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الفقــه القانــوين ارتباطــًا مــع مبــدأ حــق تقريــر 
املصــر الــذي عــى الرغــم مــن صــدور 
ــة  ــة الكولونيالي القــرار 1514 اخلــاص بتصفي
مــا يــزال موضوعــًا راهنيــًا يســتوجب البحــث 
والتنقيــب وإجيــاد اآلليــات الدوليــة املناســبة، 
ــه  ــدويل بتطبيقات ــع ال ــزام املجتم ــًا الت خصوص

املختلفــة. وكان هــذا املؤمتــر قــد التــأم يف 
ــمر/كانون  ــة 14/13ديس ــة اجلزائري العاصم
األول 2010 ملناســبة الذكــرى الـــ50 لصدور 
ــام 1960.  ــة« الع ــة الكولونيالي ــرار تصفي »ق
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International Law 

By Dr A. Hussain Shaban

* Academic, thinker, and writer, Vice President 

of the Non-Violence and Human Rights 

University (AUNOHR), General Secretary 

of the Arab League of International Law. 

He has received awards for Most Prominent 

Human Rights Activist in The Arab World 

(Cairo, 2003), Medal for The Defense Of  The 

Value Of Tolerance in the Arab Film Festival 

Rotterdam (Holland, 2008), Medal from 

the Arab Institute of Democracy and Jahid 

Forum and Green University for Peaceful 

Culture and Coexisting Living (Tunis, 2016), 

as well as a Medal for High Recognition of 

Culture Amongst the Famous Names of 

Culture in Lebanon and the Arab world from 

the Culture Movement in Antelias (Beirut, 

2017).

Perhaps the legal emergence of the concept 

of self-determination is linked to the rising 

of the national country notion, especially 

in the early stages in Europe. Following 

the outbreak of World War 1 in 1914, and 

after the first peace conference was held, 

the idea of self-determination was spread 

especially among people and ethnic groups 

who wanted to acquire their independence.1  

Two Lifters of the Right to Self-Determination

Two fundamental lifters contributed to the 

rising of the self-determination concept: the 

first one is the socialist left party and its main 

Marxist movement which was enshrined in 

the second international conference, and was 

held in London in 1986, where a decision was 

taken about the right to self-determination 

when they announced “… Their support 

of every nation to have the right and the 

freedom to self-determination”, they also 

expressed their sympathy stating, “Every 

country who is suffering now from military 

or national dictatorship or others” calling 

“the labourers of all countries to join the class 

conscious labourers in the whole world to 

fight with each other for the decolonization 

from world capitalism and to achieve the 

goals of the democrat socialism.2”

1 Shaya Riad Shafik- The Rights of Minorities in the Light 

of the International Law, Dar Al Nahar, 1stflr, Beirut, June 

2010, p. 295 and onwards. 

2  International Socialism was established on July 14th, 

1889, six years after the death of Marx in Paris, after the 

unity of the socialist movement in European countries and 

the United States of America. The second international 

convention had joined over 20 countries, whereas the first 

one was established on September 28, 1864, and continued 

till 1876. Lenin, F.I- The Chosen, 10volumes, 6th volume, 

Dar Al Takadom, Moscow, 1975-1979, p. 51-55. Look also, 

Shaban, Abd al Hosein- New Issues in the Arab-Israeli 

Conflict, Dar Al Kotbi, Beirut, 1987, p. 62-63. 
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الرقابة الربملانية يف موريتانيا
 بني التأسيس الدستوري وحمدودية الفعالية

د. محمد عبد الجليل الشيخ القايض

رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية واالجتاعية

أستاذ قانون عام متعاون بجامعة نواكشوط وباملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء

ملخص الدراسة 
ــم  ــتقراء أه ــة اس ــذه الدراس ــاول ه حت
الضابطــة  الدســتورية  املقتضيــات 
مكنهــا  التــي  الدســتورية  للوســائل 
مــن  املوريتــاين  الدســتوري  املــرشع 
الرملــان ملراقبــة احلكومــة، ســواء يف 
ذلــك الوســائل التــي يرتتــب عنهــا 
ــة  ــية للحكوم ــؤولية السياس ــارة املس إث
) مســألة الثقــة، وملتمــس الرقابــة( 
املثــرة  غــر  األخــرى  اآلليــات  أو 
ــئلة  ــل األس ــية مث ــؤولية السياس للمس
والتحقيقــات  والكتابيــة  الشــفهية 
الراســة  تســتعرض  كــا  الرملانيــة. 
واإلجــراءات  املســاطر  خمتلــف 
الوســائل  هــذه  لتفعيــل  الضابطــة 

عليــه  تنــص  ملــا  وفقــا  الرقابيــة 
مقتضيــات الدســتور وأحـــــــــــكام 
النـــــــــــــظام الداخلـــــي للرملان 

الوطنيــة(. اجلمعيــة   (
الدراســة  تتيــع  ذلــك  عــاوة عــى 
الدســتورية  اإلشــكاالت  خمتلــف 
املصاحبــة لتفعيــل الرملــان لتقنيــات 
ــض  ــدم بع ــا تق ــة. ك ــه الرقابي وظائف
اإلحصائيــات املؤسســة عــى املعطيــات 
ــاين  ــايب الرمل ــل الرق ــن العم ــرة ع املتوف
الرملانيــة  التحقيــق  حلــان  وجتــارب 
ــأة  ــذ نش ــا من ــج حتقيقاهت ــآالت نتائ وم
ــرار  ــن إق ــق ع ــاين املنبث ــان املوريت الرمل
املعــدل   1991 يوليــو   20 دســتور 

والنافــذ حاليــا. 
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ظــل  يف  أنــه  إىل  الدراســة  وختلــص 
تأثــر املــرشع الدســتوري املوريتــاين 
هبــا  جــاء  التــي  الرملانيــة  بالعقلنــة 
 1958 لســنة  الفرنــي  الدســتور 
ــد  ــرز بعــض مظاهرهــا يف تعقي ــي ت الت
مســاطر إثــارة الوســائل الرقابيــة املثــرة 
للمســؤولية السياســية للحكومــة، فإنــه 
ــل  ــة العم ــان ملراقب ــام الرمل ــق أم مل يب
احلكومــي ســوى التكثيــف مــن اللجوء 
إىل األســئلة الشــفوية والكتابيــة املوجهة 
ــان  ــكيل جل ــة وتش ــاء احلكوم إىل أعض
واإلجــراءات  األعــال  يف  للتحقيــق 
بالسياســات  املتعلقــة  احلكوميــة 
ــر  ــض النظ ــة. وبغ ــة يف الدول العمومي
عــن ضعــف تأثــر  الوســائل غــر 
ــا  ــف أناطه ــؤولية بمختل ــرة للمس املث
جتــاوب  لعــدم  فعاليتهــا  وحمدوديــة 
احلكومــة مــع الكثــر منهــا، فإهنــا تظــل 
ــة  ــى دينامي ــا ع ــا عملي ــاس دلي باألس

ــان. ــة والرمل ــن احلكوم ــة ب العاق

الكلــامت املفتاحيــة: الرملــان – الرقابــة – 
ــتور -موريتانيا  الدس

بــني  موريتانيــا  يف  الرملانيــة  الرقابــة 
وحمدوديــة  الدســتوري  التأســيس 

ليــة لفعا ا
أن  الباحثــن  مــن  الكثــر  يــرى 
الدســاتر املتأثــرة بالعقلنــة الرملانيــة 
ــة  ــال الوظيف ــا« يف جم ــت »انقاب أحدث
األصــل  يف  هــي  التــي  الترشيعيــة، 
ــو  ــان، وه ــرصي للرمل ــاص ح اختص
ــة  ــت احلكوم ــه أن أصبح ــج عن ــا نت م
هــي » املــرشع األصــي« والرملــان هــو 
»املــرشع االســتثنائي«، وهــو مــا جعــل 
هــذا األخــر يــكاد يفقــد دوره الريــادي 
ــإن  ــايل ف ــي؛ بالت ــل الترشيع يف املسلس
الــدور األســايس الــذي أصبــح يارســه 
ــة  ــائل الرقاب ــل وس ــو تفعي ــان ه الرمل

ــي.  ــل احلكوم ــى العم ع
األنظمــة  نصــت  اإلطــار  هــذا  ويف 
الدســتورية عــى العديــد مــن الوســائل 
للرملــان  يمكــن  التــي  الدســتورية 
احلكومــة  ملراقبــة  إليهــا  اللجــوء 
بــن  الفقــه  ويصنفهــا  ومســاءلتها، 
الوســائل التي تثر املســؤولية السياســية 
للحكومــة، ووســائل أخــرى تتمثــل 
أساســا يف األســئلة الرملانيــة وال يرتتب 
عــن اســتعاهلا إثــارة مســؤولية احلكومة 

أمــام الرملــان)1(.
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القانــون  فقهــاء  يعــرف  عمومــا 
بأنــه  الرملــاين  الســؤال  الدســتوري 
وســيلة مــن حــق أي عضــو مــن أعضاء 
ــات  ــب إيضاح ــتعاهلا لطل ــان اس الرمل
او استفســارات مــن الــوزراء بشــأن 
مســألة معينــة. وقــد يكــون هــدف 
ــر  ــت نظ ــو لف ــؤال ه ــن الس ــب م النائ

الوزيــر إىل قضيــة معينــة)2(.
هتــدف الدراســة إىل اســتعراض خمتلــف 
التــي  السياســية  الرقابــة  وســائل 
دســرتها املــرشع الدســتوري املوريتــاين 
ــان  ــن الرمل ــدى متك ــى م ــوف ع للوق
املوريتــاين3 مــن القيــام بــدور فعــال 
يف مراقبــة العمــل احلكومــي وتقييــم 
مقابــل  يف  العموميــة،  السياســات 
ماتتمتــع بــه الســلطة التنفيذيــة برأســيها 
ــن  ــة( م ــة واحلكوم ــس اجلمهوري )رئي
وســائل وآليــات دســتورية تتدخــل 
هبــا يف عمــل الرملــان وخمتلــف مســاطر 

العمليــة الترشيعيــة.
تتمحــور املشــكلة البحثيــة للدراســة 
يف معرفــة طبيعــة الوســائل الدســتورية 
املوريتــاين  الرملــان  يملكهــا  التــي 
ــا يف  ــدى فعاليته ــة وم ــة احلكوم ملراقب
تقييــم العمــل احلكومــي. هــذه املشــكلة 
املرجعيــات  اســتعراض  تتطلــب 

الدســتورية والقانونيــة املؤطــرة للرقابــة 
موضــوع  يطرحــه  ومــا  الرملانيــة 
ــة  ــذه الرقاب ــاط ه ــض أن ــتورية بع دس
ــتوري  ــه الدس ــول أساس ــدل ح ــن ج م
مــن جهــة، ثــم معرفــة حصيلــة تفعيــل 
والنتائــج  الوســائل  هلــذه  الرملــان 
املرتتــب عــن معطياهتــا ســواء عــى 
مســتوى اســتقرار احلكومــة أو مــن 
حيــث أدائهــا ملهامهــا مــن جهــة أخــرى 
تفرضــه  مــا  مــع  جتاوهبــا  ،ومــدى 
ــدد. ــذا الص ــتورية هب ــات الدس املقتضي
باســتقراء مضامــن الدســتور املوريتــاين 
لســنة 1991املراجــع ســنوات 2006-
املــرشع  أن  نجــد  و2017   2012
الدســتوري صنــف وســائل الرقابــة 
ــب  ــات يرتت ــات وآلي ــة إىل تقني الرملاني
عــن اســتعاهلا مــن طــرف الرملــان 
ــة  ــية للحكوم ــؤولية السياس ــارة املس إث
رقابيــة  ووســائل  األول(،  )املحــور 
أخــرى غــر مثــرة ملســؤولية احلكومــة 
)املحــور الثــاين(، وهــو مــا يتطلــب 
معاجلــة خمتلــف أنــاط الرقابــة الرملانيــة 
ــذه  ــة هل ــكلة البحثي ــى املش ــة ع لإلجاب

ــة. الدراس
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املحــور األول: الوســائل الرقابيــة املثــرية 
للمســؤولية السياســية للحكومة)4(

وســائل  مــن  النــوع  هــذا  يعــرف 
الرقابــة الرملانيــة بأنــه اســتعال الرملــان 
ــة  ــرض احلكوم ــات تع ــات وتقني آللي
ــي عــن ممارســة أعاهلــا  للتوقــف النهائ
ــى  ــت ع ــان التصوي ــتطاع الرمل إذا اس
ملتمــس الرقابــة أو متكــن مــن ســحب 
الســلبي  بالتصويــت  وذلــك  الثقــة، 
ــح  ــي او الترصي ــج احلكوم ــى الرنام ع

ــص)5(. ــى ن ــة ع ــي او املوافق احلكوم
وتعتــر املســؤولية السياســية احــد أهــم 
أركان النظــام الرملــاين، وجتــد جذورهــا 
يف التجربــة الرملانيــة الريطانيــة، والتــي 
ــة)6(،  ــؤولية اجلنائي ــن املس ــورت ع تط
خيــول  العمــوم  جملــس  كان  حيــث 
لنفســه حــق اهتــام الــوزراء واملوظفــن 

ــاة)7( . ــامن والقض الس
الدســتوري  املــرشع  نظــم  وقــد 
ــية يف أول  ــؤولية السياس ــاين املس املوريت
ــنة 1959)8(  ــاد س ــه الب ــتور عرفت دس
ــتور 1991  ــا دس ــه. أم ــادة 38 من يف امل
الســاري بــه العمــل اآلن يف البــاد، 
فنصــت املــادة 43 منــه )ف4( عــى 
أن احلكومــة مســؤولة أمــام الرملــان 
ــراءات  ــا لإلج ــرشوط وطبق ــب ال حس

ــن 74 و75  ــا يف املادت ــوص عليه املنص
املســؤولية  الدســتور. وتســمى  مــن 
 « ب  املــادة  هــذه  يف  إليهــا  املشــار 
املســؤولية السياســية«. وقــد عرفهــا 
ــطرة وأداة  ــا مس ــتوري بأهن ــه الدس الفق
ــرف  ــن ط ــة م ــة احلكوم ــة ملراقب قانوني
تكرســه  مــا  أســاس  عــى  الرملــان 
الوثيقــة الدســتورية)9( يف هــذا املجــال.
ــة  ــية للحكوم ــؤولية السياس ــار املس وتث
بواســطة إحــدى آليتــن: مســألة الثقــة، 
أي اســتخدام احلكومــة مســؤوليتها أمام 
الرملــان للتصويــت عــى برنامــج او 
ــرع األول(، أو  ــام )الف ــيايس ع ــان س بي
بواســطة ملتمــس رقابــة مثــار مــن قبــل 

ــاين(. ــرع الث ــان) الف الرمل
أوال: مسألة الثقة

ــادة 74  ــن امل ــة م ــرة الثاني ــت الفق نص
مــن الدســتور املوريتــاين عــى أنــه » 
يســتخدم الوزيــر األول، بعــد مداوالت 
ــة  ــؤولية احلكوم ــوزراء، مس ــس ال جمل
عنــد االقتضــاء، أمــام اجلمعيــة الوطنيــة 
حــول برنامــج أو بيــان ســيايس عــام«.
ــان  ــاء الرمل ــة أعض ــت أغلبي وإذا صوت
الســيايس  البيــان  او  الرنامــج  ضــد 
املعــروض أمامــه فــإن ذلــك يــؤدي 
للحكومــة.  الفوريــة  االســتقالة  إىل 



213

د. حممد عبد اجلليل الشيخ القاضي
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

وحتســب فقــط األصــوات املناوئــة)10(. 
أو  التصويــت  عــن  املمتنعــون  أمــا 
ــر  ــان فتعت ــاء الرمل ــن أعض ــون م الغائب
ــان  ــج او البي ــدة للرنام ــم مؤي أصواهت
الســيايس الــذي عرضتــه احلكومــة.

باإلضافــة إىل ذلــك يمكــن للوزيــر 
األول أن يســتخدم مســؤولية احلكومــة 
أمــام اجلمعيــة الوطنيــة للتصويــت عــى 
ــص  ــر الن ــة، يعت ــذه احلال ــص. ويف ه ن
ــت  ــم التصوي ــا مل يت ــه م ــا علي مصادق
ــع  ــدم يف األرب ــة مق ــس رقاب ــى ملتم ع
ــة)11(،  ــاعة الاحق ــن )24( س والعرشي
مــع مراعــاة توافــر الــرشوط املنصــوص 
املــادة  مــن  األوىل  الفقــرة  يف  عليهــا 
ــة  ــذه احلال ــه يف ه ــاه )75(، أي أن أع
أعضــاء  بأغلبيــة  التصويــت  يتــم 
ــة  ــت أغلبي ــة. وإذا كان ــة الوطني اجلمعي
مللتمــس  مؤيــدة  النــواب  أصــوات 
ــة فيرتتــب عــى ذلــك االســتقالة  الرقاب
الفوريــة للحكومــة. أمــا املمتنعــون 
ــن  ــوا ع ــن تغيب ــت أو الذي ــن التصوي ع
ــر  ــص فتعت ــى الن ــرتاع ع ــة االق جلس
ــس  ــن مللتم ــداد املناوئ ــم يف ع أصواهت

ــة. الرقاب

ــني 74  ــات املادت ــال مقتضي ــن خ وم
ــيل: ــا ي ــظ م ــاه ياح و75 أع

احلكومــة  مســؤولية  تعريــض  −أن 
ــادرة  ــون بمب ــة يك ــألة الثق ــطة مس بواس
مــن احلكومــة نفســها، وذلــك إمــا 
عــن طريــق اســتخدام مســؤوليتها أمــام 
الرملــان بواســطة عــرض برنامــج او 
ــى  ــرتاع ع ــام أو االق ــيايس ع ــان س بي

ــص؛ ن
ــيلة  ــأ إىل وس ــر األول ال يلج −أن الوزي
ــداول  ــم الت مســألة الثقــة إال بعــد أن يت
بشــأهنا يف جملــس الــوزراء، ويــرأس 

ــة)12(؛ ــس اجلمهوري ــر رئي ــذا األخ ه
احلكومــة،  مــن  الثقــة  ســحب  −إن 
ــت  ــم إال بتصوي ــة، ال يت ــذه احلال يف ه

أغلبيــة نــواب اجلمعيــة الوطنيــة؛
−يف حــال ســحب الثقــة مــن احلكومــة، 
ــة  ــتقالتها بصف ــك اس ــى ذل ــب ع يرتت

ــورا. ــة ف مجاعي
الدســتوري  املــرشع  أن  وياحــظ 
املوريتــاين نظــم مســألة الثقــة عــى نحــو 
ــي  ــتور الفرن ــرر يف الدس ــو مق ــا ه م
ــادة  ــص امل ــل إن ن ــنة 1958)13(، ب لس
يــكاد  املوريتــاين  الدســتور  مــن   75
يكــون نقــا حرفيــا للــادة 49 مــن 
الدســتور الفرنــي لســنة 1958)14(.
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خاصــة القــول، إنــه بالرغــم مــن 
أمهيــة آليــة مســألة الثقــة يف كبــح مجــاح 
ــإن  ــان ف ــى الرمل ــي ع ــوذ احلكوم النف
فعاليتهــا تظــل، يف الغالــب حمــدودة 
وضعيفــة التأثــر، ألهنــا مرتبطــة بــإرادة 
احلكومــة. لذلــك فــإن اســتخدام هــذه 
الوســيلة ال تلجــأ إليــه احلكومــة إال إذا 
كانــت متأكــدة مــن حصوهلــا عــى دعم 
ــة  ــا يف حال ــان. أم ــاء الرمل ــة أعض أغلبي
عــدم توفرهــا عــى هــذه األغلبيــة فإهنــا 
ال جتــازف بتعريــض مســؤوليتها خشــية 
ــة  ــحب الثق ــك س ــن ذل ــب ع أن يرتت
منهــا)15(، وبالتــايل تقديــم اســتقالتها 

ــة . ــس اجلمهوري ــورا لرئي ف
ثانيا: ملتمس الرقابة)16(:

يعتــر ملتمــس الرقابــة األداة الثانيــة 
السياســية  املســؤولية  لتحريــك 
ــان)17(،  ــن الرمل ــادرة م ــة بمب للحكوم
ــه  ــت علي ــم التصوي ــا إذا ت ــال م ويف ح
مــن قبــل الرملــان بالنســبة املطلوبــة 
إســقاط  عنــه  فيرتتــب  دســتوريا 
ملتمــس  تقنيــة  أن  غــر  احلكومــة. 
ــرت يف  ــايل املدس ــكلها احل ــة يف ش الرقاب
العديــد مــن األنظمــة الدســتورية مل 
يكــن هــو النمــط الســائد قبــل العقلنــة 
منظمــة  تكــن  مل  حيــث  الرملانيــة، 

والشــكلية.  القانونيــة  الناحيــة  مــن 
وبموجــب اآلليــات واملفاهيــم اجلديــدة 
ــي  ــة الت ــة الرملاني ــي أحدثتهــا العقلن الت
أرســى دعائمهــا الدســتور الفرنــي 
مــن  جمموعــة  ســارعت   ،1958
ــة  ــرشوط القانوني ــد ال ــدول إىل حتدي ال
واإلجــراءات الشــكلية لطــرح ملتمــس 
الرقابــة مــن لــدن أعضــاء الرملــان)18(. 
الدســتوري  املــرشع  نظــم  فكيــف 
املوريتــاين تقنيــة ملتمــس الرقابــة يف 

1991؟ دســتور 
مــن  و5  و4   3 الفقــرات  تناولــت 
ــتور 1991 رشوط  ــن دس ــادة 74 م امل
تقديــم ملتمــس الرقابــة، فنصــت عــى 
ــن يف  ــة أن تطع ــة الوطني ــه« للجمعي ان
ــى  ــت ع ــة بالتصوي ــؤولية احلكوم مس
ــس  ــرتط يف ملتم ــة. ويش ــس رقاب ملتم
رقابــة مقــدم مــن طــرف أحــد النــواب 
العنــوان  هــذا  بالترصيــح  أن حيمــل 
ــس  ــل امللتم ــه، وال يقب ــع صاحب وتوقي
ــث )3/1(  ــع ثل ــل توقي إال إذا كان حيم
أعضــاء اجلمعيــة الوطنيــة عــى األقــل. 
ثــان  بعــد  إال  التصويــت  يقــع  ال 
إيــداع  مــن  ســاعة   )48( وأربعــون 
ــة«)19(. ــس الرقاب ــة او ملتم ــألة الثق مس
مضامــن  تفكيــك  خــال  ومــن 
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ــظ  ــادة 74 ياح ــرات امل ــات فق مقتضي
املوريتــاين،  الدســتوري  املــرشع  أن 
ــان إىل  ــوء الرمل ــورة جل ــه خلط إدراكا من
حتريــك املســؤولية السياســية للحكومــة 
بواســطة ملتمــس رقابــة، ملــا قــد يرتتب 
عنــه مــن عــدم اســتقرار احلكومــة، فقد 
أحــاط اللجــوء إىل تقديــم ملتمــس 
يمكــن  الــرشوط  مــن  بمجموعــة 

إمجاهلــا يف اآليت:
ــة  ــس الرقاب ــرتح ملتم ــون مق −•أن يك
بـــ  حيمــل توقيــع صاحبــه ومعنــون 

»ملتمــس رقابــة«؛
ملتمــس  مقــرتح  توقيــع  يتــم  أن  •−
الرقابــة مــن لــدن ثلــث )3/1( نــواب 

ــل)20(؛ ــى األق ــة ع ــة الوطني اجلمعي
مقــرتح  توقيــع  بعــد  وحتــى  •−

امللتمــس مــن قبــل ثلــث النــواب، فــإن 
ــى  ــا حت ــى معلق ــأنه يبق ــت بش التصوي
بعــد مــي 48 ســاعة مــن تاريــخ 
إيداعــه. وهــي مــدة تســمح للحكومــة 
ومؤيدهيــا بإجــراء االتصــاالت الازمــة 
قصــد ضــان إخفــاق االقــرتاح، وذلــك 
عــن طريــق إقنــاع املرتدديــن بالوقــوف 
ــد  ــت ض ــة بالتصوي ــب احلكوم إىل جان

ــة)21(. ــس الرقاب ــرتح ملتم مق
ــس  ــرتح امللتم ــن مق ــج ع ــي ينت −•ولك

اســتقالة احلكومــة جيــب أن يصــوت 
عليــه أغلبية أعضــاء الرملــان؛ واألغلبية 
املطلوبــة هنــا حتســب عــى أســاس 
جممــوع األعضــاء الذيــن تتألــف منهــم 
اجلمعيــة الوطنيــة )أي العــدد الــكي 
ملجمــوع النــواب(، وليــس عى أســاس 
أن  ذلــك  عنهــا،  املعــر  األصــوات 
أصــوات النــواب الغائبــن واحلاضيــن 
الذيــن امتنعــوا عــن التصويــت حتســب 
يف هــذه احلالــة أصواتــا مناوئــة ملقــرتح 
ــر يف  ــي تعت ــة)22(، وبالت ــس الرقاب ملتم
صالــح احلكومــة، أي يف ِعــداد املؤيدين 

ــا. ــارشة مهامه ــتمرارها يف مب الس
−•إذا تــم رفــض ملتمــس الرقابــة، فــا 
يمكــن للنــواب الذيــن وقعــوا عليــه أن 
يتقدمــوا باقــرتاح ملتمــس رقابــة جديد 
ــا إذا  ــة م ــدورة، إال يف حال ــس ال يف نف
مســؤولية  األول  الوزيــر  اســتخدم 
الرملان)اجلمعيــة  أمــام  احلكومــة 
الوطنيــة( للتصويــت عــى نــص. ففــي 
هــذه احلالــة يمكــن للجمعيــة الوطنيــة 
ــد  ــة ض ــس رقاب ــى ملتم ــوت ع أن تص
احلكومــة دون مراعــاة هذا الــرشط)23(.
ويف حــال تــم التصويــت عــى ملتمــس 
يتحتــم  املطلوبــة  باألغلبيــة  الرقابــة 
اســتقالتها  تقــدم  أن  احلكومــة  عــى 
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ــا  ــر أهن ــة. غ ــس اجلمهوري ــورا لرئي ف
تظــل تســر األعــال اجلاريــة إىل أن 
يعــن رئيــس اجلمهوريــة وزيــرا أول 

جديديــن)24(. وحكومــة 
الدســتوري  املــرشع  اســتقى  وقــد   
املوريتــاين معظــم األحــكام املتعلقــة 
بتقنيــة ملتمــس الرقابــة مــن نظــره 
حتديــد  يف  اختلفــا  وإن  الفرنــي، 
ــواب  ــن الن ــه م ــوب توقيع ــدد املطل الع
إلمكانيــة تقديــم مقــرتح امللتمــس. 
ــع  ــرتط توقي ــاين اش ــتور املوريت فالدس
ثلــث نــواب اجلمعيــة الوطنيــة، يف حــن 
ــط،  ــرتط، فق ــي اش ــتور الفرن أن الدس
توقيــع عــرش )10/1( أعضــاء اجلمعيــة 

ــل)25(. ــى األق ــة ع الوطني
تقــدم  مــا  خــال  ومــن  وهكــذا، 
اســتخدام  خطــورة  مــدى  يتضــح 
الرملــان آليــة ملتمــس الرقابــة عــى 
قيــد  ولذلــك  احلكومــة،  اســتقرار 
املــرشع الدســتوري يف أغلــب الدســاتر 
ــة  ــة ممارس ــة الرملاني ــت العقلن ــي تبن الت
ــن  ــة م ــة بمجموع ــة الرقابي ــذه التقني ه
الــرشوط جتعــل مــن الصعــب ســحب 
الثقــة مــن احلكومــة بواســطة اســتعال 

ــان. ــل الرمل ــن قب ــلوب م ــذا األس ه
مهــا يكــن فــإن اجلــزاء الســيايس، 

عــر  احلكومــة  إســقاط  يف  املتمثــل 
ــواء  ــية، س ــؤولية السياس ــات املس تقني
كان ذلــك ناتــج عــن حتريــك هــذه 
الرملــان  مــن  بمبــادرة  املســؤولية 
)ملتمــس الرقابــة( أو احلكومــة نفســها 
)طــرح مســألة الثقــة(، يبقــى ذلــك 
احلكومــة  قــدرة  عــدم  عــى  دليــل 
ــة  ــؤون العام ــير الش ــة تس ــى مواصل ع
للبــاد)26(. ذلــك أن حتريــك آليــات 
يعنــي  السياســية  املســؤولية  إثــارة 
ــق  ــجام والتواف ــاب االنس ــار غي باختص
بــن احلكومــة واألغلبيــة الرملانيــة.
ــل  ــني التأصي ــة ب ــس الرقاب ــا: ملتم ثالث
الدســتوري وتعقيــد إجــراءات التفعيــل
إن املتتبــع للمســار الســيايس املوريتــاين 
ــو 1991،  ــرار دســتور 20 يولي ــذ إق من
ــة  ــتعال تقني ــات اس ــرت آلي ــذي دس ال
ــان  ــظ أن الرمل ــة، ياح ــس الرقاب ملتم
املوريتــاين مل يســبق أن جلــأ إىل اســتعال 
هــدد  أو  الرقابيــة،  الوســيلة  هــذه 
إلســقاط  اســتخدامها  إىل  باللجــوء 
احلكومــة، باســتثناء مــا حــدث خــال 
رئيــس  بــن  العاقــة  توتــر  فــرتة 
ولــد  ســيدي  األســبق  اجلمهوريــة 
الشــيخ عبــد اهلل واألغلبيــة الرملانيــة 
الداعمــة لــه، والتــي بــدأت إرهاصــات 
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ــة  ــهر اخلمس ــور يف األش ــا تتبل جذوره
ــتمر  ــذي اس ــه ال ــن حكم ــرة م األخ
ــط،  ــهرا فق ــرش(16) ش ــتة ع ــا س زه
وقــد نجــم عــن هــذه األزمــة نــوع 
مــن عــدم االســتقرار احلكومــي حيــث 
شــهدت احلكومــة تغيريــن يف أقــل مــن 

شــهرين)27(.
التــي  التغيــرات  خمتلــف  ورغــم 
شــهدهتا هيكلــة تلــك احلكومــات فقــد 
ظلــت دون املســتوى الــذي يلبــي رغبــة 
أصــا  الداعمــة  الرملانيــة  األغلبيــة 
ــل  ــد اهلل، ب ــيخ عب ــد الش ــس ول للرئي
هــدد النــواب يف هنايــة املطــاف بســحب 
األول  الوزيــر  حكومــة  مــن  الثقــة 
ــدءوا  ــة، وب ــف الثاني ــد الواق ــي ول حي
ــس  ــرتح ملتم ــم مق ــراءات تقدي يف إج
ــد  ــس ول ــن الرئي ــة م ــة. وحماول الرقاب
حجــب  تفــادي  اهلل  عبــد  الشــيخ 
الرملــان الثقــة عــن حكومتــه، األخــرة، 
ــوم  ــه خطــاب إىل الشــعب ي قــرر توجي
7/2/ 2008، ورصح فيــه بأنــه قــد 
يلجــأ إىل اســتخدام حقــه الدســتوري يف 
حــل الرملــان إذا مل يرتاجــع النــواب عن 
ســعيهم حلجــب الثقــة عــن احلكومــة، 
غــر أن االنقــاب الــذي حــدث يف 
ــة  ــل بنهاي ــت 2008 عج ــن أغش 06 م

ــد اهلل. ــيخ عب ــد الش ــس ول ــم الرئي حك
ومــن الوســائل التــي ترتتــب عنهــا 
ــت  ــية التصوي ــؤولية السياس ــارة املس إث
ــة  ــح الثق ــي ملن ــج احلكوم ــى الرنام ع
أو عدمهــا للحكومــة، باعتبــار هــذا 
التصويــت هــو الــذي يرتتــب عنــه 
امليــاد القانــوين للحكومــة. وقــد نظــم 
املــرشع الدســتوري آليــة التصويــت 
الرملــاين أو مــا يســمى بـ«التنصيــب 
ــتور  ــن الدس ــادة 42 م ــاين« يف امل الرمل
ــراءات  ــى أن اإلج ــص ع ــدة( ون )جدي
التــي تنظمهــا هــي نفســها اإلجــراءات 
الناظمــة آلليتــي طلــب الثقــة وملتمــس 
الرقابــة، واملنصــوص عليهــا يف املادتــن 
74 و75 اللتــان ســبقت اإلشــارة إليهــا 

ــاه. أع
املحور الثاين: الوسائل الرقابية غري 

املثرية للمسؤولية
يف ظــل الصعوبــات والتعقيــدات التــي 
تعــرتض اســتعال الرملــان آلليــات 
إثــارة املســؤولية السياســية، ســواء كان 
ــق  ذلــك بواســطة مســألة الثقــة او طري
ــان  ــام الرمل ــد أم ــة، مل يع ــس رقاب ملتم
طــرح  إىل  املكثــف  اللجــوء  ســوى 
خاصــة،  منهــا  الشــفوية  األســئلة، 
ــام  ــاين أم ــو الرمل ــح العض ــث أصب بحي
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ــوى  ــغ س ــاطر ال يبل ــك املس ــد تل تعق
للحكومــة)28(  املواطنــن  تظلــات 
ــب  ــي يف الغال ــئلة، والت ــطة األس بواس
يرتتــب عنهــا نقــاش مســتفيض حــول 

السياســة العامــة. 
ــة  ــي للجمعي ــام الداخ ــتقراء النظ وباس
ــئلة  ــف األس ــه صن ــح أن ــة يتض الوطني
)أوال(  شــفوية  أســئلة  صنفــن:  إىل 
وإىل  ثانيــا(.   ( كتابيــة  وأخــرى 
ــة  ــيلة ثاني ــاك وس ــئلة، هن ــب األس جان
ــع  ــا جلم ــوء إليه ــان اللج ــكان الرمل بإم
يف  )ثالثــا(  والتحقيــق  املعلومــات 
ــة  ــر الريب ــي تث ــة الت ــطة احلكومي األنش
ــا  ــكل جلان ــايل يش ــه، بالت ــك لدي والش

هلــذا الغــرض.
أوال: ألسئلة الشفهية

ــاين  ــتوري املوريت ــرشع الدس ــاول امل تن
ــرة  ــة يف الفق ــئلة الرملاني ــوع األس موض
الثالثــة مــن املــادة 69 مــن دســتور 
1991. حيــث نصــت هــذه الفقــرة عى 
مــا يــي: »ختصــص جلســة كل أســبوع 
ــة  ــاء اجلمعي ــئلة أعض ــبقية ألس وباألس

ــة«)29(. ــة احلكوم ــة وأجوب الوطني
ضمــن  توجــد  املقتضيــات  ونفــس 
املــادة  مــن   )6( السادســة  الفقــرة 
48 مــن الدســتور الفرنــي 1958، 

املعــدل، التــي نصــت عــى انــه ختصص 
ــبوعيا،  ــل أس ــى األق ــدة ع ــة واح جلس
تعطــى األولويــة فيهــا ألســئلة أعضــاء 

ــا. ــة عليه ــة احلكوم ــان وأجوب الرمل
وتأثــرا مــن الدســتور املوريتــاين بنظــره 
ــي  ــئلة الت ــواع األس ــن أن ــي مل يب الفرن
ــاء  ــى أعض ــا ع ــواب طرحه ــن للن يمك
احلكومــة، وإنــا تــرك التفصيــل يف ذلك 
ــة،  ــة الوطني ــي للجمعي ــام الداخ للنظ
األســئلة  األخــر  هــذا  وصنــف 
الرملانيــة إىل: أســئلة شــفهية بســيطة 
بنقــاش،  متبوعــة  شــفهية  وأســئلة 
هــذه  وســنفصل  كتابيــة.  وأســئلة 
ــة يف  ــئلة الرملاني ــة لألس ــاط الثاث األن

اآليت:
1- األسئلة الشفهية البسيطة:

الداخــي  النظــام  ملقتضيــات  طبقــا 
للجمعيــة الوطنيــة فإنــه بإمــكان كل 
نائــب أن يطــرح ســؤاال عــى أحــد 
أعضــاء احلكومــة حــول مســألة معينــة. 
ويســلم النائــب يف هــذه احلالــة ســؤاله 
لرئيــس اجلمعيــة الوطنيــة الــذي بــدوره 

ــؤال. ــذا الس ــى ه ــة ع ــع احلكوم يطل
ــفهي  ــؤال الش ــن الس ــب أال يتضم وجي
اهتــام شــخيص بصفــة رصحيــة،  أي 
وان يكــون مصاغــا بإجيــاز، وأن يكــون 
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حمتــواه مقتــرصا عــى عــرض العنــارص 
ــة. ــة املعروض ــم القضي ــية لفه األساس

ويتــم تســجيل األســئلة الشــفهية يف 
ــم ترتيبهــا حســب  ســجل خــاص، ويت
يــوم  جلســة  وختصــص  ورودهــا. 
الشــفهية  ألســئلة  أساســا  اخلميــس 
للنــواب وأجوبــة احلكومــة عليهــا.

ــب  ــة صاح ــال موافق ــن يف ح ــا يمك ك
رئيــس  يقــوم  أن  الشــفهي  الســؤال 
ــاء  ــب الرؤس ــة أو مكت ــة الوطني اجلمعي
بتحويــل الســؤال إىل ســؤال كتــايب)30(.
املخصصــة  اجللســة  افتتــاح  وبعــد 
لألســئلة الشــفهية يقــوم رئيــس اجللســة 
ــفهي إىل  ــؤال الش ــم الس ــرض بتقدي بع
الوزيــر املعنــي بــه، وبعــد إجابتــه عليــه 
حيــال الــكام إىل صاحــب الســؤال 
ــر يف  ــة الوزي ــأن أجوب ــه بش ــدي رأي ليب
ــر أن  ــكان الوزي ــة. وبإم ــدة 15 دقيق م
يتدخــل مــرة ثانيــة للــرد عــى صاحــب 
الســؤال إذا كان تدخلــه يقتــي ذلــك.
ويف حــال تغيــب صاحــب الســؤال 
الشــفهي فيتــم تأجيــل النظــر يف ســؤاله 
ــا إذا تغيــب  ــى اجللســة القادمــة، أم حت
ــل  ــه يؤج ــؤال فإن ــي بالس ــر املعن الوزي
ــر  ــى حي ــؤال حت ــذا الس ــر يف ه النظ

الوزيــر يف جلســة قادمــة)31(.

ــوش أن  ــى قل ــتاذ مصطف ــرى األس وي
هــذا النــوع مــن األســئلة الشــفهية 
الناحيــة  مــن  األمهيــة  حمــدود 
السياســية)32(، وهــو مــا جيعلــه ضعيــف 

والفاعليــة. التأثــر 
2- األسئلة الشفهية املتبوعة بنقاش

األســئلة  مــن  النــوع  هــذا  حتكــم 
ــي  ــراءات الت ــات واإلج ــس املقتضي نف
الشــفهية  األســئلة  تقديــم  يف  تتبــع 
هــذا  إرفــاق  باســتثناء  البســيطة، 
ــاح  ــن األســئلة بطلــب إفس ــوع م الن
املجــال ألعضــاء املجلــس اآلخريــن 
للمشــاركة يف النقــاش، باإلضافــة إىل 
منــح صاحــب الســؤال مــدة 20 دقيقــة 
ــواب  ــا الن ــؤاله. أم ــوع س ــرشح موض ل
الذيــن يرغبــون يف املشــاركة يف النقــاش 
ــق  ــم 10 دقائ ــد منه ــكل واح ــح ل فتمن
ــؤال. ــوع الس ــوه يف موض ــإلدالء بدل ل
صاحــب  رغــب  إذا  مــا  حــال  ويف 
ــر  ــة الوزي ــى أجوب ــرد ع ــؤال يف ال الس
ــرد،  ــق لل ــه 10 دقائ ــح ل ــي فتمن املعن
يف  املشــاركن  النــواب  وبإمــكان 
النقــاش الــرد كذلــك عــى أجوبــة 
الوزيــر، ويف هــذه احلالــة يمنــح كل 
ــه  ــم رأي ــق لتقدي ــم 10 دقائ ــد منه واح

الوزيــر)33(. أجوبــة  يف 
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ــفهية  ــئلة الش ــإن األس ــوم ف ــى العم وع
بنوعيهــا وإن كان ال يرتتــب عنهــا إثــارة 
ــة، إال  ــية للحكوم ــؤولية السياس للمس
أهنــا تبقــى آليــة دســتورية يســتطيع 
الرملــان مــن خاهلــا الضغــط عــى 

الســلطة التنفيذيــة ومراقبــة خمتلــف 
التــزام  ومــدى  احلكوميــة  األنشــطة 
ــي  احلكومــة بتنفيــذ برناجمهــا احلكوم
ــداف  ــة واأله ــط القانوني ــا للضواب وفق

املرســومة.

1( حصيلة أســئلة الرملان املوريتــاين التي أجابــت عليهــا للحكومة  خال  جــدول رقــم )
)34 (2018 -2017 ــنة الترشيعية  الس

 صاحب السؤال والحزبالرتتيب

الذي ينتمي إليه

التاريخاملوضوعالوزير املعني

1

 النائب حمدي إبراهيم

(تواصل)

 وزيرة اإلسكان والعمران

 واالستصالح الرتايب آمال

مولود

 اإلسكان وتأهيل

2017/10/11األحياء العشوائية

2
 النائب الدان ولد عثامن

(الوئام)

 وزيرة الزراعة ملينة

القطب أمم

 وضعية سد ”فم

لگليته“
2017/11/01

3
 النائب محمد فال ولد

عيىس (الوحدوي)

 وزير التهذيب الوطني

 يسلم سيد املختار

 خطورة انهيار النظام

الرتبوي
2017/11/08

4

 سالمي ولد عبد الله

(تواصل)

 وزير التهذيب الوطني

يسلم سيد املختار

 بعد التجمعات

 السكانية من

 التجمع املدريس يف

”بولحراث“
2017/11/22

5
 النائب الدان ولد عثامن

(الوئام)

 وزيرة الطفولة واألرسة

ميمونة بنت التقي

 التسول يف مفرتقات

الطرق يف العاصمة
2017/12/20

6

 النائب محمد غالم الحاج

الشيخ (تواصل)

 وزير الداخلية أحمدو

عبد الله

 تقصري البلديات يف

 مسؤوليتها عن نظافة

العاصمة

2018/01/03

7

 النائب الدان عثامن

(الوئام)

 وزيرة الوظيفة العمومية

كمب با

 التوظيف من خالل

 الشهادات العلمية

املزورة

2018/01/10

8
 النائب أحمد باب ولد

)UPRأبوبكر (

 وزير التهذيب الوطني

يسلم سيد املختار

 نقص املدرسني عىل

عموم الرتاب الوطني
2018/01/24
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 صاحب السؤال والحزبالرتتيب

الذي ينتمي إليه

التاريخاملوضوعالوزير املعني

9

 النائب الدان ولد عثامن

(الوئام)

 وزيرة البيطرة فاطم فال

بنت أصوينع

 رضورة مراجعة

 الخطة االستعجالية

 الهادفة للحد من

 التأثريات السلبية

لندرة األمطار

2018/05/23

10

 النائب محمد غالم الحاج

الشيخ (تواصل)

 وزير التجهيز والنقل

 محمد عبد الله ولد

أوداعه

إفالس رشكة ”انري“

2018/05/30

11

 وزيرة الزراعة ملينة)UPRالنائب صو مختار (

القطب أمم

 تأخر األشغال يف بعض

 مشاريع االستصالح

الزراعي يف ”بويك“
2018/06/13

12

 النائب املعلومة بالل

)APP(

 وزير االقتصاد واملالية

املختار ولد اجاي

 تأثري ظاهرة املعامالت

 العقارية الغريبة

 لبعض الوسطاء عىل

االقتصاد الوطني
2018/06/20

املصدر: إعداد شخيص

ــدول  ــات اجل ــال بيان ــن خ ــح م يتض
رقــم )4( أنــه بالرغــم مــن ســهولة 
اســتعال آليــة األســئلة الشــفوية إال 
أن جلــوء أعضــاء الرملــان املوريتــاين 
ــدا.  ــا ج ــازال ضعيف ــتخدامها م إىل اس
مــن  ياحــظ  ذلــك  عــى  وكمثــال 
خــال املعطيــات املتوفرة أن آخــر دورة 
-2017 الترشيعيــة  للســنة  برملانيــة 
2018 )الواليــة الترشيعيــة الســابعة 
دســتور  ظــل  يف   2018-2013

1991( مل تتجــاوز األســئلة الشــفهية 
املوجهــة للحكومــة والتــي أجابــت 

عليهــا اثنــا عــرش )12( ســؤاال:
تســعة )9( مــن هــذه األســئلة تــم 
تقديمهــا مــن قبــل نــواب ينتمــون 
إىل أحــزاب املعارضــة، ثاثــة منهــم 
الوطنــي  التجمــع  حلــزب  ينتمــون 
»تواصــل«)35(،  والتنميــة  لإلصــاح 
وتناولــت مواضيــع متعــددة تتعلــق 
باإلســكان وتأهيــل األحيــاء العشــوائية 
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وُبعــد بعــض التجمعــات الســكانية 
ــة  ــيدهتا الدول ــي ش ــدارس الت ــن امل م
ــك  ــراث«، وكذل ــرى »بوحل ــع ق يف جتم
ــر  ــع تقص ــة م ــاهل وزارة الداخلي تس
ــة  ــن نظاف ــؤوليتها ع ــات يف مس البلدي
العاصمــة. وكانــت جمــاالت االقتصــاد 
واملاليــة حــاضة يف هــذه األســئلة حيث 
كان إفــاس  بعــض الــرشكات الوطنيــة 
وباخلصــوص الرشكــة الوطنيــة املكلفــة 
 (ENER) الطــرق  وترميــم  بإنشــاء 
موضــوع أحد هــذه األســئلة. وبالنســبة 
حلــزب الوئــام الديمقراطــي االجتاعي، 
املعــارض، فقــد وجــه أحــد النــواب)36( 
الذيــن ينتمــون إليه أربعــة أســئلة تتعلق 
ــدود  ــض الس ــة بع ــا بوضعي موضوعاهت
وضورة مراجعــة اخلطــة االســتعجالية 
التــي رســمتها الدولــة و اهلادفــة إىل حلد 
مــن التأثــرات الســلبية لنــدرة األمطار، 
فضــا عــن االستفســار حــول السياســة 
االجتاعيــة للدولــة املوجهــة للحــد 
ــوع  ــول. وكان موض ــر التس ــن ظاه م
الشــهادات  خــال  مــن  التوظيــف 
العلميــة املــزورة حمــل ســؤال مــن قبــل 
ــوع  ــن كان موض ــب. يف ح ــس النائ نف
العقاريــة  املعامــات  بعــض  تأثــر 
ــى  ــطاء ع ــض الوس ــا بع ــوم هب ــي يق لت

ــن  ــؤال م ــل س ــي حم ــاد الوطن االقتص
حلــزب«  املنتمــن  النــواب)37(  أحــد 

ــي«. ــعبي التقدم ــف الش التحال
أمــا األســئلة الثاثــة األخــرى فقــد تــم 
توجيههــا إىل احلكومــة مــن لــدن نــواب 
ــة  ــة الداعم ــزاب األغلبي ــون ألح ينتم
هلــا، اثنــان منهــا تــم تقديمهــا مــن قبــل 
نائبــن)38( ينتميــان حلــزب »االحتــاد من 
أجــل اجلمهوريــة«، كان موضوعهــا 
ــدارس  ــن يف امل ــص املدرس ــق بنق يتعل
العموميــة يف خمتلــف الــرتاب الوطنــي، 
باإلضافــة إىل تأخــر األشــغال يف بعــض 
يف  الزراعــي  االســتصاح  مشــاريع 

ــي«. ــة »بوك مدين
حصيلــة  أن  ســبق  ممــا  يســتخلص 
آلليــة  املوريتــاين  الرملــان  اســتعال 
األســئلة الشــفهية وإن كانــت قليلــة 
ــدول  ــه يف ال ــع نظرائ ــة م ــدا مقارن ج
ــت  ــا تناول ــظ أهن ــه ياح ــة، فإن املغاربي
املجــاالت  أهــم  تشــمل  مواضيــع 
ــكن  ــم والس ــة كالتعلي ــة يف الدول احليوي
والزراعــة واالقتصــاد. وكانــت أغلبيــة 
ــواب  ــن الن ــئلة م ــذه األس ــاب ه أصح
ــث  ــة، حي ــزاب املعارض ــون إىل أح ينتم
أن تســعة أســئلة مــن أصــل 12 ســؤاال 
أجابــت عليهــا احلكومــة خــال الســنة 
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الترشيعيــة 2017-2018 تــم طرحهــا 
ــة. ــواب املعارض ــل ن ــن فب م

ثانيا: األسئلة الكتابية
يعــد الســؤال الرملــاين الكتــايب مــن 
ــي  ــية الت ــة السياس ــائل املراقب ــن وس ب
ــن  ــط م ــو نم ــان، فه ــا الرمل ــأ إليه يلج
ــرشع  ــرتها امل ــي دس ــة الت ــات الرقاب آلي
ــايب  ــؤال الكت ــرف الس ــاين. ويع املوريت
بأنــه يتمثــل يف طلــب مكتــوب يوجهــه 
مــن  عضــو  إىل  الرملــاين  العضــو 
أعضــاء احلكومــة ألجــل احلصــول 
ــة،  ــألة معين ــأن مس ــات بش ــى معلوم ع
ــون  ــمية، ويك ــدة الرس ــرش يف اجلري وين

ــا. ــؤال مكتوب ــى الس ــر ع رد الوزي
للرملــان  الداخليــة  األنظمــة  ومتنــح 
ــددة  ــدة حم ــؤال م ــي بالس ــر املعن الوزي
ــى  ــرد ع ــهرا( لل ــاوز ش ــادة ال تتج )ع
الســؤال، ويف حــال عــدم اإلجابــة عــى 
ــح  ــل يمن ــذا األج ــال ه ــؤال خ الس

ــة)39(. ــة مماثل ــة إضافي ــدة زمني م
املوريتــاين  الدســتور  أمهــل  وقــد   
ــئلة  ــة باألس ــراءات املتعلق ــم اإلج تنظي
الداخــي  النظــام  ولكــن  الكتابيــة، 
للجمعيــة الوطنيــة تكفــل هبــذه املهمــة، 
ــن 68 و69  ــات املادت ــت مقتضي فنص

ــة: ــكام التالي ــى األح ع

−•حترر األسئلة الكتابية بإجياز؛
ــر املعنــي، بعــد توصلــه  −•يمنــح الوزي
ــى  ــرد ع ــام لل ــة )8( أي ــؤال، ثاني بالس
ــال  ــار خ ــه اخلي ــايب، ول ــؤال الكت الس
هــذا األجــل بــن الــرد كتابيــا بــأن 
الصالــح العــم يمنعهــم مــن الــرد عــى 
ــتثناء-  ــن أن يطالبوا-اس ــؤال، وب الس
ــع  ــة جلم ــة مماثل ــرتة إضافي ــم ف بمنحه

ــة؛ ــة باإلجاب ــارص املتعلق العن
−•يف حــال مــا إذا مل يــرد الوزيــر خــال 
األجــل أعــاه، بإمــكان حتويل الســؤال 
ــب  ــفهي إذا طل ــؤال ش ــوب إىل س املكت
ــم  ــة يت ــذه احلال ــك. ويف ه ــه ذل صاحب

ــفهية. ــئلة الش ــن األس ــده ضم تقيي
الرملانيــة  األســئلة  أظهــرت  وقــد 
أداء  عــن  وعجزهــا  فاعليتهــا  عــدم 
ــرا إىل  ــا، نظ ــوط هب ــايب املن ــدور الرق ال
أن املــرشع مل يرتــب جــزاء عــى جتــاوز 
لتقديــم  املحــدد  لألجــل  احلكومــة 
ــاين،  ــن الرمل ــى مل يمك ــا، وال حت رده
الســؤال، مــن أي وســيلة  صاحــب 
ــر  ــاة الوزي ــا مقاض ــن خاهل ــه م يمكن
املعنــي بالســؤال يف حــال امتناعــه عــن 

اجلــواب عليــه)40(.
الدســتورية  باألنظمــة  وباملقارنــة 
األخــرى، ياحــظ أنــه يف فرنســا مثــا 
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ــى  ــة ع ــة احلكوم ــة أجوب ــت حصيل كان
أســئلة نــواب اجلمعيــة الوطنيــة تتــوزع 

إىل:
ــت  ــئلة قدم ــن األس ــبة 27%,32 م -نس
احلكومــة إجابــات بشــأهنا خــال مــدة 

شــهرين؛
ــئلة  ــن األس ــبة 60% م ــن أن نس -يف ح
ــة  ــدة زمني ــال م ــة خ ــت باإلجاب حظي
تــرتاوح بــن شــهرين وســنة، أمــا بقيــة 
األســئلة فلــم حتــظ بأيــة إجابــة)41(. 
إدالء  وجــوب  أن  يؤكــد  مــا  وهــذا 
األســئلة  عــى  بجواهبــا  احلكومــة 
ــا دام  ــا م ــا معيب ــر وجوب ــة يعت الرملاني
املــرشع مل يرتــب أي جــزاء يف حــال 
عــدم رد احلكومــة عــى الســؤال أو 

تأخرهــا يف الــرد عليــه)42(.
وســؤال  الرملــاين  التحقيــق  ثالثــا: 

الدســتورية  املرجعيــة 
ــام  ــة ع ــاين بصف ــق الرمل ــر التحقي يعت
ــيص  ــات تق ــن عملي ــة م ــارة عملي عب
احلقائــق عــن وضــع معــن يف أحــد 
جلنــة  متارســه  احلكوميــة،  األجهــزة 
ــدد معــن مــن أعضــاء  ــكلة مــن ع مش
عــن  للكشــف  الترشيعــي  املجلــس 
أعاهلــا  وتعــرض  سياســية،  خمالفــة 
تقريــر)43(.  شــكل  يف  الرملــان  عــى 

ولذلــك فــإن آليــة الرقابــة هــذه، نظــرا 
ــات  ــى التحري ــب، ع ــا، فحس العتاده
التحقيــق  جلــان  هبــا  تقــوم  التــي 
البحــث  بعائــق  تصطــدم  الرملانيــة، 
حــول وقائــع غــر مكشــوفة تســتوجب 
ــق مجــع املعلومــات  ــق عــن طري التحقي

. الروريــة)44(  والبيانــات 
ألول  الرملــاين  التحقيــق  بــدأ  وقــد 
مــرة يف بريطانيــا)45(، وبعدهــا تبنتــه 
ــا  ــة كفرنس ــم الرملاني ــن النظ ــد م العدي
وإيطاليــا، كــا أخــذت بــه العديــد مــن 
ــدة  ــات املتح ــية كالوالي ــم الرئاس النظ
بإعطائهــا  تتميــز  التــي  األمريكيــة 
أمهيــة بالغــة للتحقيــق)46(. أمــا املــرشع 
أغفــل  فقــد  املوريتــاين  الدســتوري 
خمتلــف  يف  اللجــان  هــذه  دســرتة 
ــدءا  ــاد، ب ــهدهتا الب ــي ش ــاتر الت الدس
ودســتور1961   1959 بدســتور 
النافــذ   1991 دســتور  إىل  وصــوال 

تعدياتــه)47(. بمختلــف  حاليــا 
الدســتورية  الوثيقــة  أن  ورغــم 
ــهدهتا  ــي ش ــات الت ــف املراجع بمختل
 )2017 ســنة  آخرهــا  كان  )والتــي 
التتضمــن أي تبويــب عــى مقتضيــات 
تتعلــق بإمكانيــة تشــكيل جلــان التحقيق 
مــن قبــل الرملــان، فقــد تــم التنصيــص 
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عــى هــذه اللجــان يف النظــام الداخــي 
للجمعيــة الوطنيــة )الرملــان املوريتــاين( 
ــر  ــرق س ــكيلها وط ــة تش ــك آلي وكذل

ــا. ــآالت حتقيقاهت ــا وم عمله
ــان  ــكيل جل ــوين لتش ــاس القان 1-األس

ــة ــق الرملاني التحقي
تنــص املــادة 126 مــن النظــام الداخــي 
للجمعيــة الوطنيــة عــى أنــه يمكــن 
للرقابــة  أو  للتحقيــق  تشــكيل جلنــة 
ــواب  ــرة ن ــن ع ــب م ــى طل ــاء ع بن
عنــارص  مجــع  هبــدف  األقــل  عــى 
ــم  ــددة. ويت ــع حم ــن وقائ ــات ع معلوم
تشــكيل جلنــة للتحقيــق بنــاء أو الرقابــة 
ــة  ــة الوطني ــت اجلمعي ــى تصوي ــاء ع بن
إيداعــه  تــم  توصيــة  مقــرح  عــى 
ــة  ــة املختص ــة الدائم ــه إىل اللجن وإحالت
وجيــب  ومناقشــته.  دراســته  ومتــت 
ــع  ــة الوقائ ــرح بدق ــذا املق ــدد ه أن حي
ــح  ــق واملصال ــتدعت التحقي ــي اس الت
العموميــة  املؤسســات  أو  العموميــة 
التــي ســيتم  فحــص تســيريها وكذلــك 
التــي ســيتم  اللجنــة  عــدد أعضــاء 
تشــكيلها هلــذا الغــرض. وال يمكــن 
أن يتجــاوز هــذا العــدد بحــال مــن 

األحــوال تســعة )9( أعضــاء.
تعيــن  إجــراءات  خيــص  وفيــا       

ــرة  ــدت الفق ــد أك ــة، فق ــاء اللجن أعض
ــام  ــن النظ ــادة 126 م ــن امل ــة م الثالث
يتــم  أنــه  عــى  للجمعيــة  الداخــي 
تعيينهــم عــن طريــق تصويــت بواســطة 
جلســة  يف  الالئحــة  عــى  االقــراع  
وجيــب  الوطنيــة.   للجمعيــة  علنيــة 
الربملانيــة  الفــرق  رؤســاء  يســلم  أن 
لرئيــس  املســجلن  غــري  ومناديــب 
ــا  ــاور في ــد التش ــة، بع ــة الوطني اجلمعي
ــم  ــي يت ــحن الت ــة املرش ــم، الئح بينه
إعدادهــا وفــق مبــدأ النســبية، قبــل 
ــا  ــيجري فيه ــي س ــة الت ــاد  اجللس انعق
التصويــت بســاعتن )2(. ال يمكــن أن 
ــة  ــذه اللجن ــل ه ــة مث ــب لعضوي ينتخ
مــن ســبق لــه مــن النــواب أن تعــرض 
لعقوبــات تأديبيــة جــراء إخاللــه برسيــة 

ــاهبة. ــة مش ــال جلن أع
و127   126 املادتــن  أن  غــر 
ــاء  ــان بإنش ــاه املتعلقت ــن أع املذكورت
الرقابــة وحتديــد  أو  التحقيــق  جلــان 
ــر  ــا، يث ــاء عمله ــرق إهن ــا وط مهامه
اعتادمهــا يف النظــام الداخــي للجمعيــة 
بمــدى  يتعلــق  إشــكاال  الوطنيــة 
الدســتور  أن  خاصــة  دســتوريتها، 
ــه عــى  ــا نــص يف املــادة 64 من عندم
ــة  ــى بدراس ــة)48( تعن ــان دائم ــاء جل إنش



226

الرقابة الربملانية يف موريتانيا بني التأسيس الدستوري وحمدودية الفعالية

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

مشــاريع ومقرتحــات القوانــن قبــل 
إحالتهــا إىل اجللســة العامــة، مل يــرش إىل 
ــان  ــان أخرى)اللج ــاء جل ــة إنش إمكاني
اخلاصــة ( بــل وحتــى مل حيــل إىل قانــون 
ــم اإلجــراءات  نظامــي إلنشــائها وتنظي

ــا.  ــة هب املتعلق
وبنــاء عليــه، يبقــى الســند الوحيــد 
ــه  ــد علي ــون اعتم ــن أن يك ــذي يمك ال
الرملــان بالســاح لنفســه بتشــكيل هــذه 
ــادة 11  ــه امل اللجــان هــو مانصــت علي
القانــوين رقــم 03/92  األمــر  مــن 
ــن،  ــن الرملانيت ــر اجلمعيت ــق بس املتعل
ــن،  ــن اجلمعيت ــكان هات ــه بإم ــن أن م
ــان  ــاء اللج ــن أعض ــة إىل تعي باإلضاف
الدائمــة، إنشــاء جلــان خاصــة بواســطة 
ــى  ــن حت ــة)49(. ولك ــا الداخلي أنظمته
ــكال  ــار إش ــا، يث ــار إليه ــادة 11 املش امل

ــتوريتها؟ ــدى دس ــول م ــر ح آخ
يــرى األســتاذ ســيدي حممــد ولــد 
ســيد أب أن ســاح الرملــان لنفســه، 
ــاء  ــي، بإنش ــه الداخ ــال نظام ــن خ م
جلــان  مثــل  باملناســبة«)  »اللجــان 
غــر  أمــر  الرقابــة(  أو  للتحقيــق 
منــح  كان  إذا  فالدســتور  دســتوري، 
للمراقبــة  متعــددة  وســائل  الرملــان 
ــه  ــمح ل ــة، ومل يس ــا مطلق ــه مل جيعله فإن

بزيــادة وســائل رقابيــة أخــرى. وفضــا 
عــن ذلــك فــإن االختصــاص يف زيــادة 
الدســتور أو نقصــه أو تعديلــه، هــو 
اختصــاص يارســه املــرشع الدســتوري 
وليــس املــرشع العــادي. وتأسيســا عــى 
ذلــك فــإن املادتــن 126 و127مــن 
النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة 
الدســتورية)50(.  بعــدم  موصومتــان 
ــوين  ــر القان ــن األم ــادة 11 م ــى امل وحت
الرملــان،  غرفتــي  بســر  املتعلــق 
ــرى،  ــي األخ ــاه، ه ــا أع ــار إليه املش
هــذا  ألن  دســتورية،  غــر  كذلــك، 
ــا  ــا نظامي ــس قانون ــوين لي ــر القان األم
ــل  ــتور، ومل حي ــكام الدس ــا ألح مكم
ــواده.  ــض م ــل بع ــتور ليكم ــه الدس إلي
ــون  ــة قان ــه بمثاب ــدو كون ــايل اليع بالت
عــادي أصدرتــه اللجنــة العســكرية 
خــال الفــرتة االنتقاليــة التــي تبــدأ 
ــة  ــي بإقام ــتور وتنته ــرار الدس ــن إق م
املؤسســات الدســتورية املنبثقــة عــن 
ــادة  ــإن امل ــك ف ــتور)51(، لذل ــذا الدس ه
ــه  ــار إلي ــوين املش ــر القان ــن األم 11 م
ــرا  ــتورية، نظ ــر دس ــح غ ــاه، تصب أع
إىل أن هــذا األمــر القانــوين اليمكــن 
أن يعطــي للرملــان حقوقــا مل خيوهلــا لــه 

الدســتور)52(.
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ــل  ــرأي القائ ــة ال ــن وجاه ــا تك ومه
ــن 126 و127  ــتورية املادت ــدم دس بع
مــن النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة 
املتعلقتــان بتشــكيل جلــان التحقيــق 
ــكان  ــد باإلم ــم يع ــا، فل ــرق عمله وط
هــذه  تشــكيل  دســتورية  يف  الطعــن 
اللجــان مــادام املجلــس الدســتوري 
الــذي هــو حــارس الرشعية الدســتورية 
) وال معقــب ألحكامــه( أقــر بمطابقــة 
النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة 
ــة  ــواد املتعلق ــك امل ــا يف ذل ــتور ب للدس
ــة أو  ــق أو الرقاب ــة للتحقي ــكيل جلن بتش
»اللجــان باملناســبة« بمختلــف أشــكاهلا 
ــس  ــن نف ــادة 39 م ــا يف امل ــار إليه املش

ــة. ــي للجمعي ــام الداخ النظ
2-مآالت نتائج جلان التحقيق

الخيلــو مــآل عمــل جلنــة التحقيــق مــن 
إحــدى ثــالث حــاالت53:

ــاد  ــا إذا أف ــة م ــة األوىل: يف حال -احلال
وزيــر العــدل ) بعــد إشــعاره مــن طرف 
بمقــرح  الوطنيــة  اجلمعيــة  رئيــس 
ــأن  ــق( ب ــة للتحقي ــكيل جلن ــة تش توصي
ــع  ــول الوقائ ــري ح ــات جت ــة متابع ثم
ــة  ــرح توصي ــداع مق ــببت إي ــي س الت
كان  وإن  للتحقيــق.  جلنــة  تشــكيل 
ــه  ــب إيقاف ــال، فيج ــدأ فع ــد ب ــه ق نقاش

ــوم  ــك يق ــى ذل ــاء ع ــور. وبن ــى الف ع
بإبــالغ   الوطنيــة  اجلمعيــة  رئيــس 
رئيــس اللجنــة بــأن حتقيقــا قضائيــا 
ــة.  ــكيل اللجن ــد تش ــه بع ــم فتح ــد ت ق
هنائيــا  حــدا  فــورا  اللجنــة  وتضــع 
ألعاهلــا. ويتــم إشــعار اجلمعيــة بنتائــج 

القضائــي. االســتعالم 
ــة  ــود جلن ــي وج ــة: ينته ــة الثاني -احلال
ــة  ــة الوطني ــت اجلمعي ــور ب ــق ف التحقي
مــن  أنشــئت  التــي  املســألة  بشــأن 

أجلهــا.
-احلالــة الثالثــة: ينتهــي كذلــك وجــود 
اللجنــة إذا مل تقــدم خالصاهتــا للجمعية  
الوطنيــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

. تشكيلها
تشــكيل  يف  املوريتانيــة  3-التجربــة 

الربملانيــة التحقيــق  جلــان 
ــرار  ــذ إق ــاين من ــان املوريت ــكل الرمل ش
دســتور 1991 )النافــذ حاليــا( جلنتــن 

ــق: ــن للتحقي برملانيت
- أوالمهــا تــم تشــكيلها مــن قبــل 
غرفــة جملــس الشــيوخ54يف ســنة 2008 
التحقيــق يف مصــادر متويــل  هبــدف 
هيئــة خريــة ترأســها حــرم رئيــس 
اجلمهوريــة األســبق )ســيدي حممــد 
ــذه  ــر أن ه ــد اهلل(، غ ــيخ عب ــد الش ول
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ــع  ــا ومل ترف ــار عمله ــر مس ــة تعث اللجن
إىل جملــس الشــيوخ تقريــرا يتضمــن 

نتائــج حتقيقاهتــا.
ــة  ــة الثاني ــق الرملاني ــة التحقي ــا جلن  -أم
ــة  ــل اجلمعي ــن قب ــكيلها م ــم تش ــد ت فق
الوطنيــة )الغرفــة الوحيــدة للرملــان 
القــرار  املوريتــاين حاليــا( بموجــب 
بتاريــخ  2020 الصــادر  رقــم 01 / 
30 ينايــر 2020 القــايض بإنشــاء جلنــة 
يف  التحقيــق  هبــدف  برملانيــة  حتقيــق 
ــير  ــراءات التس ــذ وإج ــروف التنفي ظ
 )7( الســبعة  باملوضوعــات  املتعلقــة 

ــة: التالي
احلاويــات واملحروقــات  رصيــف  •	
بمينــاء نواكشــوط املســتقل، املدعــو 

»مينــاء الصداقــة«؛
الطاقــة  )حمــور  صوملــك  رشكــة  •	

الشمســية(؛
	•رشكة سونمكس؛

	•خرية اسنيم؛
 POLY هوندونــج  بــويل  رشكــة  •	

؛  HONDONG

ملداخيــل  الوطنــي  الصنــدوق  •	

؛ ت قــا و ملحر ا
	•امللف العقاري.

للقــرار  مكّمــل  قــرار  وبموجــب 

ــة  ــُة جلن ــعت مهم ــاه، اّتس ــور أع املذك
التحقيــق لتشــمل املجــاالت الثاثــة 

التاليــة:  )3(
ــال  ــك يف جم ــة صومل ــات رشك 	•صفق

ــة؛ الكهرب
	•صفقــات الُبنــى التحتيــة )الطــرق 
ــتصاح(؛ ــئ واالس ــارات واملوان واملط
ــتها  ــنيم وسياس ــة اس ــات رشك 	•صفق

ــة. التجاري
وقــد أهنــت جلنــة التحقيــق عملهــا 
ظــروف  يف  التحقيــق  خيــص  فيــا 
ــة  ــير املتعلق ــراءات التس ــذ وإج التنفي
باملوضوعــات العــرشة )10(، املشــار 
القانونيــة  اآلجــال  يف  آنفــا،  إليهــا 
النظــام  يف  أشــهر(  )ســتة  املحــددة 
الوطنيــة )املــادة  الداخــي للجمعيــة 
إىل  تقريرهــا  ورفعــت  منــه(   127
األخــرة  هــذه  وصادقــت  اجلمعيــة 
ــخ  ــدل بتاري ــر الع ــه إىل وزي ــى إحالت ع
ــه إىل  ــدا إلحالت ــو 2020 متهي 29 يولي
القضــاء، وذلــك مــن أجــل اســتجواب 
التقريــر  يف  املشــمولن  األشــخاص 
براءهتــم  والتحقيــق معهــم إلثبــات 
أو إدانتهــم، ومــازال بعــض هــؤالء 
األشــخاص الذيــن وردت أســاؤهم يف 
تقريــر اللجنــة قيــد التحقيــق القضائــي.
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خاصة:
 أدت العقلنــة الرملانيــة التــي أرســى 
ــة  ــة اخلامس ــتور اجلمهوري ــا دس دعائمه
تقييــد  إىل   1958 لســنة  الفرنســية 
التــي حتكــم  اإلجــراءات واملســاطر 
السياســية،  املســؤولية  إثــارة  آليــات 
ــتقرار  ــن االس ــوع م ــان ن ــك لض وذل
ــة  ــذه العقلن ــر هب ــد تأث ــي. وق احلكوم
ــث  ــاين، حي ــتوري املوريت ــرشع الدس امل
شــكلت مســألة ســحب الثقــة وملتمس 
ــارة  ــن إلث ــيلتن الوحيدت ــة الوس الرقاب
املســؤولية السياســية للحكومــة بشــكل 
ــن  ــارة هات ــر أن رشوط إث ــارش، غ مب
ــل  ــا دون تفعي ــت دائ ــيلتن حال الوس
املراجعــة  وبموجــب  مســاطرمها. 
ــا  ــا ه ــي عرفه ــة الت ــتورية الثاني الدس
 2012 ســنة  املوريتــاين  الدســتور 
أضــاف املــرشع الدســتوري وســيلة 
ــن  ــارشة م ــة مب ــة احلكوم ــة ملراقب ثالث
قبــل الرملــان، وذلــك مــن خــال 
ــة  ــة للحكوم ــة املبدئي ــح الثق ــرتة من دس
أجــل  خــال  الرملــان  قبــل  مــن 
ــس  ــدن رئي ــن ل ــا م ــن تعيينه ــهر م ش

اجلمهوريــة.
ويف ظــل تعقــد مســاطر إثــارة الوســائل 
ــية  ــؤولية السياس ــرة للمس ــة املث الرقابي

ــل  ــة العم ــان ملراقب ــام الرمل ــق أم مل يب
احلكومــي ســوى التكثيــف مــن اللجوء 
إىل األســئلة الشــفوية والكتابيــة املوجهة 
وبخصــوص  احلكومــة.  أعضــاء  إىل 
ــة  ــطة جلن ــاين بواس ــق الرمل ــة التحقي آلي
مشــكلة هلــذا الغــرض فــإن اإلجــراءات 
ــان  ــكيل جل ــة تش ــا طريق ــر هب ــي مت الت
التحقيــق حتــد مــن فاعليتهــا، حتــى 
مــع إقــرار تشــكيلها بواســطة االقــرتاع 
ــبي  ــل النس ــاة التمثي ــع مراع ــري م ال
للفــرق الرملانيــة املمثلــة لألحــزاب 
ــي  ــان؛ فف ــية يف الرمل ــل السياس والكت
كل األحــوال ســتؤول رئاســة جلنــة 
التحقيــق إىل أحــد نــواب األغلبيــة، 
ــد  ــة إىل احل ــيؤدي يف النهاي ــا س ــو م وه
ــض  ــق. وبغ ــذا التحقي ــة ه ــن جدي م
ــائل  ــر  الوس ــف تأث ــن ضع ــر ع النظ
بمختلــف  للمســؤولية  املثــرة  غــر 
لعــدم  فعاليتهــا  وحمدوديــة  أناطهــا 
ــا،  ــر منه ــع الكث ــة م ــاوب احلكوم جت
ــا  ــا عملي ــاس دلي ــل باألس ــا تظ فإهن
عــى ديناميكيــة العاقــة بــن احلكومــة 

والرملــان.
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قائمة املراجع واهلوامش:
1- انظــر عبــد الغنــي اعبيــزة، تطــور ملتمــس 
الرقابــة يف الدســاتر املغربيــة، املجلــة املغربيــة 
ــة )سلســلة مواضيــع  ــة والتنمي لــإلدارة املحلي
الســاعة( عــدد 103 مــارس- أبريــل 2012، 

ص 24.
2-انظــر حمســن خليــل، عبــد احلميــد متــويل، 
ســعد عصفــور، القانــون الدســتوري والنظــم 
السياســية، منشــأة املعــارف اإلســكندرية، ص 

.153
3-نشــر إان الرملــان املوريتــاين بموجــب 
املراجعــة الدســتورية لســنة 2017 أصبــح 
ــة  ــمى »اجلمعي ــدة تس ــة واح ــن غرف ــف م يتأل

الوطنيــة«.
السياســية  املســؤولية  تطــور  4-يرجــع 
ــاين  ــام الرمل ــة يف النظ ــؤولية اجلنائي ــن املس ع
الريطــاين إىل الوزيــر األول Walpole الــذي 
قــدم اســتقالته ســنة 1742 كتعبــر عــن حتمله 
اهتــام  تكييــف  عــوض  فرديــا  املســؤولية 
ــتقالة  ــول إىل االس ــا التح ــده. أم ــي ض جنائ
ــر  ــع الوزي ــنة 1782 م ــود إىل س ــة فيع اجلاعي
ــاء  ــن أعض ــة م ــكل أغلبي ــذي ش ــورث« ال »ن
ــا  ــتهن لكنه ــؤازره يف سياس ــوم ت ــس العم جمل
ــان  ــدأ الرمل ــكك، وب ــذت تتف ــا أخ ــان م رسع
املســتعمرات  اجتــاه  سياســاته  معارضــة  يف 
األمريكيــة؛ وأدى هــذا الــرصاع إىل االســتقالة 
ــذه  ــتقرت ه ــد اس ــة. وق ــة للحكوم التضامني
 1842 ســنة  منــذ  التضامنيــة  االســتقالة 
هبــذا  يراجــع   .Melbourne حكومــة  مــع 

اخلصــوص: 

السياســية  املســؤولية  العــري،  خالــد  •−

للحكومــة يف التطــور الدســتوري املغــريب، 
 ،2013-  46/45 عــدد  مســالك،  جملــة 

 .8 4 ص
الدســتوري  القانــون  املصــدق،  رقيــة  •−
واملؤسســات السياســية، اجلــزء الثــاين، دار 
ــر  ــدون ذك ــة األوىل، ب ــرش، الطبع ــال للن توبق

النــرش، ، ص 149. تاريــخ 
التطــور  اعبيــزة،  الغنــي  عبــد  5-انظــر 
الرملانيــة  املراقبــة  لوســائل  الدســتوري 
ــة  ــإلدارة املحلي ــة ل ــة املغربي ــرب، املجل باملغ
والتنميــة، عــدد 115، مارس-ابريــل 2014، 

.173 ص 
6-باإلضافــة إىل املســؤولية السياســية للوزراء 
كذلــك  فهــم  املوريتــاين،  الرملــان  امــام 
مســؤولون جنائيــا أمامــه عــن ترصفاهتــم 
ــؤولية  ــة املس ــم. ويف حال ــة مهامه ــال تأدي خ
ــي  ــامية، الت ــدل الس ــة الع ــإن حمكم ــة ف اجلنائي
تتشــكل مــن أعضــاء منتخبــن مــن بــن 
ــوىل  ــي تت ــي الت ــة، ه ــة الوطني ــاء اجلمعي أعض
املحاكمــة )املــادة 93 مــن الدســتور املوريتــاين 

.)1993
ــد العــري، مرجــع ســابق ص  7-انظــر خال

.84
8-تنــص املــادة 38 مــن دســتور 1959 عــى 
انــه » يعتــر الوزيــر األول مســؤوال مســؤولية 
 تضامنيــة مــع وزرائــه أمــام اجلمعيــة الوطنيــة.

ــا  ــه موريتاني ــذي عرفت ــاين ال ــتور الث ــا الدس أم
1961 فقــد أمهــل تقنــن املســؤولية السياســية 
نظــرا للطابــع الرئــايس للنظــام الســيايس 
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ــتور. ــذا الدس ــه ه ــذي أسس ال
الغنــي اعبيــزة، املســؤولية  9-انظــر عبــد 
السياســية للحكومــة بــن الوثيقــة الدســتورية 
ــة لــإلدارة  ــة املغربي ــة، املجل واملارســة الرملاني
املحليــة والتنميــة )املؤسســة الرملانية، سلســلة 

ــدد 23، ص 35. ــاعة( ع ــع الس مواضي
مــن   75 املــادة  مــن  األوىل  10-الفقــرة 

لدســتور. ا
11-املادة 4،5/75 من الدستور.

12-تنــص املــادة 25 مــن الدســتور عــى 
ــلطة  ــة الس ــس اجلمهوري ــارس رئي ــي: ي ــا ي م

ــوزراء«. ــس ال ــرتأس جمل ــة وي التنفيذي
13-ســيدي حممــد ولــد ســيدأب، الســلطات 
العامــة والعاقــة بينهــا ..، مرجــع ســابق، ص 

.323
14-تنــص الفقــرة األوىل مــن املــادة 49 مــن 
ــر  ــه » للوزي الدســتور الفرنــي 1958عــى ان
الوطنيــة  اجلمعيــة  أمــام  حيــرك  أن  األول 
مســألة الثقــة باحلكومــة، بعــد املداولــة بشــأهنا 
ــرض  ــبة ع ــك بمناس ــوزراء، وذل ــس ال يف جمل
برناجمــه، كــا يمكــن أن يكــون ذلــك بمناســبة 
العامــة«.  السياســة  عــن  للحكومــة  بيــان 
وأضافــت الفقــرة الثالثــة مــن نفــس املــادة مــا 
ــة  ــر األول أن حيــرك أمــام اجلمعي يــي: »للوزي
الوطنيــة مســألة الثقــة باحلكومــة بعــد املداولــة 
ــك  ــوزراء، وذل ــس ال ــأن يف جمل ــذا الش يف ه
بمناســبة االقــرتاع عــى نــص. ويف هــذه احلالة 
يعتــر النــص موافقــا عليــه مــا مل يقــدم اقــرتاح 
ــن  ــع والعرشي ــال األرب ــة خ ــوم احلكوم بل
)24( التاليــة. ومتــت املوافقــة عليــه بالــرشوط 

ــابقة«. ــرة الس ــورة يف الفق املذك
التطــور  غــاب،  الكريــم  15-عبــد 
مطبعــة  باملغــرب،  والنيــايب  الدســتوري 
 ،1993 البيضــاء  الــدار  اجلديــد،  النجــاح 

.264 ص  الثانيــة،  الطبعــة 
16-أو مــا يســمى يف بعــض الدســاتر بائحة 

للوم. ا
ــون  ــي تك ــة الت ــألة الثق ــس مس ــى عك 17-ع

ــها. ــة نفس ــن احلكوم ــادرة م ــا بمب إثارهت
ــؤولية  ــزة، املس ــي اعبي ــد الغن ــر عب 18-انظ
السياســية للحكومــة بــن الوثيقــة الدســتورية 
ــة، مرجــع ســابق، ص 39. واملارســة الرملاني
19-وبالرجــوع إىل النظــام الداخــي للجمعيــة 
الوطنيــة نجــده نظــم الشــكل الــذي جيــب أن 
ــة،  ــس الرقاب ــرتح ملتم ــم مق ــى يف تقدي يراع
حيــث نــص عــى أن مقــرتح ملتمــس الرقابــة 
يقــدم يف شــكل وثيقــة حتمــل عنــوان« ملتمس 
رقابــة« وتكــون متبوعــة بقائمــة هنائيــة بأســاء 
النــواب املوقعــن عليهــا، وتســلم لرئيــس 
اجلمعيــة الوطنيــة، الــذي بــدوره يطلــع عليــه 
هــذه األخــرة، ثــم يبلغهــا إىل احلكومــة، 
ــم نــرش مقــرتح امللتمــس، بعــد ذلــك،  ــم يت ث
بواســطة امللصقــات. وال يمكــن لنائــب أن 
يوقــع عــى أكثــر مــن مقــرتح ملتمــس رقابــة 
واحــد، كــا ال يمكــن ســحب امللتمــس بعــد 
ــد  ــر بع ــذا األخ ــف ه ــى توقي ــه وال حت نقاش
البــدء فيــه حتــى يتــم التصويــت النهائــي 
عــى امللتمــس مــن طــرف اجلمعيــة الوطنيــة. 
)انظــر املادتــن 59 و60 مــن النظــام الداخــي 

ــة(.  ــة الوطني للجمعي
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ــة  ــة الوطني ــواب اجلمعي ــدد ن ــغ ع 20-ويبل
الثلــث  فــإن  لذلــك  نائــب،   157 حاليــا 
املطلــوب هنــا ســيتحدد يف 53 نائــب. )يتعــن 
ــا يف  ــة اعتاده ــدم إمكاني ــة لع ــال الفاصل إك

ــة(. ــذه احلال ه
21-انظــر ســيدي حممــد ولــد ســيدأب، 
الســلطات العامــة والعاقــة بينهــا يف ظــل 
النظــام الدســتوري املوريتــاين 1991-دراســة 
الدراســات  دبلــوم  لنيــل  مقارنة-رســالة 
احلقــوق  كليــة  العــام،  القانــون  يف  العليــا 
أكــدال، جامعــة حممــد اخلامــس، الربــاط، 
الســنة اجلامعيــة 1993-1994، ص 328.
ــن  ــادة 75 م ــن امل ــرات 3، 4 و5 م 22-الفق

دســتور 1991.
23-انظــر: الفقرتــان 1 و2 مــن املــادة 75 

ــتور. ــس الدس ــن نف م
24-انظــر املــادة 49 مــن الدســتور الفرنــي 

ــنة1958. لس
ــؤولية  ــزة، املس ــي اعبي ــد الغن ــر عب 25-انظ
ــة؟،  ــة عاق ــيايس أي ــاوب الس ــية والتن السياس
ــة،  ــة والتنمي ــإلدارة املحلي ــة ل ــة املغربي املجل
ــر 2001، ص 13. ــتنر- أكتوب ــدد 40، ش ع
ــاث  ــكيل ث ــرتة تش ــذه الف ــهدت ه 26-ش
األول  الوزيــر  بقيــادة  األوىل  حكومــات، 
إبريــل   28 بتاريــخ  زيــدان  ولــد  الزيــن 
2007، وعــى إثــر تصاعــد أصــوات األغلبيــة 
الداعمــة للرئيــس ولــد الشــيخ  الرملانيــة 
ــكيل  ــة وتش ــر احلكوم ــة بتغي ــداهلل املطالب عب
ــل  ــية داخ ــات السياس ــي التوازن ــرى تراع أخ
األغلبيــة، قــدم ولــد زيــدان اســتقالة حكومتــه 

بتاريــخ 9 مايــو 2008 وتــم تشــكيل حكومــة 
أخــرى بقيــادة الوزيــر األول حيــي ولــد امحــد 
الواقــف، غــر أن هــذه التشــكيلة احلكوميــة مل 
ــة  ــة الرملاني ــرف األغلبي ــن ط ــا م ــق ترحيب تل
هــذا  دفــع  مــا  للرئيــس، وهــو  الداعمــة 
ــف  ــد الوق ــف ول ــا وتكلي ــر إىل إقالته األخ
مــن جديــد بتشــكيل حكومــة أخــرى، ومل 
ــهر  ــن ش ــل م ــة أق ــذه احلكوم ــى ه ــض ع يم
حتــى انقلــب اجليــش عــى ولــد الشــيخ عبــد 

اهلل بتاريــخ 06 أغشــت 2008.
يف  تأمــات  معتصــم،  حممــد  27-انظــر 
املارســة  مــن  ســنة   30 وآفــاق  حصيلــة 
ــون  ــة لقان ــة املغربي ــة، املجل الدســتورية املغربي
واقتصــاد التنميــة، عــدد 30، جامعــة احلســن 
ــخ 1993، ص  ــاء، بتاري ــدار البيض ــاين بال الث

.2 7
 2014 التونــي  للدســتور  28-وبالنســبة 
فنــص الفصــل 96 منــه عــى انــه »لــكل 
عضــو بمجلــس نــواب الشــعب أن يتقــدم إىل 
احلكومــة بأســئلة كتابيــة أو شــفاهية طبــق مــا 

ــس«. ــي للمجل ــام الداخ ــه النظ يضبط
ــدل،  ــري 1996، املع ــتور اجلزائ ــا الدس     أم
ــن  ــا يي:«  يمك ــى م ــادة 152 :ع ــص يف امل فن
ســؤال  أّي  يوّجهــوا  أن  الرملــان  أعضــاء 
ــة.  ــو يف احلكوم ــايّب إىل أّي عض ــفوّي أو كت ش
    ويكــون اجلــواب عــن الّســؤال الكتــايّب 
ــون )03(  ــاه ثاث ــل أقص ــال أج ــا خ كتابّي

ــا.   يوم
    بالنســبة لألســئلة الشــفوية،  جيــب أالّ  يتعدى 

أجــل اجلــواب ثاثــن )03(  يومــا. 
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    يعقــد كل مــن املجلــس الشــعبي الوطني  
أســبوعية  األمة، بالتداول، جلســة   وجملــس 

ختصــص ألجوبــة احلكومــة عــى األســئلة 
ــة.  ــس األم ــاء جمل ــواب وأعض ــفوية للن الش
    إذا رأت أّي مــن الغرفتــن أّن جــواب عضــو 
احلكومــة، شــفوّيا كان أو كتابّيــا، يــّرر إجــراء 
ــرّشوط  ــب ال ــة حس ــري املناقش ــة، جت مناقش
اّلتــي ينــّص عليهــا النّظــام الّداخــّي للمجلــس 

الشــعبّي الوطنــّي وجملــس األّمــة. 
ــرّشوط  ــا لل ــة طبق ــئلة واألجوب ــرش األس     تن
اّلتــي خيضــع هلــا نــرش حمــاض مناقشــات 

ــان.  الرمل
ــي  ــام الداخ ــن النظ ــان 70 و71 م 29-املادت

ــة. ــة الوطني للجمعي
نفــس  مــن  و64   63 املادتــان  30-انظــر: 

النظــام.
31-مصطفــى قلــوش، النظــم السياســية، 
ــة  ــية لألنظم ــور الرئيس ــاين: الص ــم الث القس
الثانيــة  الطبعــة  املعــارصة،  السياســية 

.229 ص   ،1983/1982
النظــام  مــن  و76   73 املادتــن  32-انظــر 

الوطنيــة. للجمعيــة  الداخــي 
ــى  ــدول ع ــات اجل ــاد يف بيان ــم االعت 33-ت
إدارة  مــن  عليهــا  احلصــول  تــم  وثائــق 
ــر منشــورة(،  ــة ) غ ــة الوطني ــيف اجلمعي أرش
ومل نحصــل عــى معطيــات متكننــا مــن معرفــة 
حصيلــة األســئلة الرملانيــة بالنســبة للســنوات 

ــرة. ــة األخ الترشيعي
ــت  ــة بن ــب: املعلوم ــر بالنائ ــق األم 34-يتعل
ــة(. ــدا للحكوم ــؤاال واح ــت س ــال )وجه ب

35-يتعلق األمر بـ:
- النائب: امحد باب ولد أبو بكر؛

- النائب: صو خمتار.
إحصائيــات  توجــد  ال  أنــه  إىل  36-نشــر 
منشــورة تتضمــن جــردا ألعــداد األســئلة 
ــا  ــي يوجهه ــة الت ــئلة الكتابي ــفهية واألس الش
ــى  ــاين للحكومــة، حت ــان املوريت أعضــاء الرمل
يكــون باإلمــكان إجــراء دراســة ميدانيــة 
ــا  ــى موضوعاهت ــرف ع ــا للتع ــة عليه تقييمي
وكذلــك عــدد أجوبــة احلكومــة عليهــا. غــر 
أن املؤكــد هــو أنــه كثــرا مــا يشــتكي أعضــاء 
الرملــان مــن عــدم جتــاوب أعضــاء احلكومــة 
ــم. ــه إليه ــي توج ــة الت ــئلة الرملاني ــع األس م
    وقــد تواصلنــا مــع اإلدارة املعنيــة هبــذه 
ــا  ــة هبــدف تزويدن ــة الوطني الوثائــق يف اجلمعي
بإحصائيــات يف هــذا الشــأن أو معلومــات 
موثقــة حوهلــا، ولكــن هــذه اجلهــود مل تظفــر 

ــه. ــزم التنبي ــك ل ــوب. لذل باملطل
37-انظــر زكريــاء أقنــوش، األســئلة الرملانية 
رقابــة للحكومــة وتقييــم للحكامــة، جملــة 

ــدد 8، 2008 ص41. ــالك، ع مس
ــر يف  ــت واملتغ ــروين، الثاب ــة اخل ــر ثوري 38-نظ
املغريب-دراســة  السيايس-الدســتوري  النظــام 
لدســتور 1996، مرجــع ســابق الذكــر، ص 236.
ــاين  ــق الرمل ــايل، التحقي ــد الغ ــر حمم 39-انظ
والدســتورية  السياســية  التجــارب  عــر 
املغربيــة، املجلــة املغربيــة لــإلدارة املحليــة 
والتنميــة، عــدد مــزدوج 48-49، ينايــر-

إبريــل 2003، ص 50.
ــق  ــة حتقي ــا أول جلن ــكلت يف بريطاني 40-تش
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ــة. ــل احلكوم ــة عم ــام 1789 لرقاب ع
41-ثوريــة اخلــروين، مرجــع ســابق، ص 

.236
خمتلــف  عــى  ينطبــق  األمــر  42-ونفــس 
ــا  ــر هب ــت تس ــي ظل ــتورية الت ــق الدس املواثي
ــتثناء  ــكرية، باس ــكام العس ــة األح ــاد طيل الب
األمــر القانــوين رقــم 85/025 املتضمــن 
ــادر  ــكرية الص ــة العس ــي للجن ــام الداخ النظ
9 فرايــر 1985 )اجلريــدة الرســمية عــدد 
 )1985 فرايــر   27 بتاريــخ   633-632
الــذي نــص عــى انه يســمح للجنــة العســكرية 
بتشــكيل عــدة جلــان دائمــة هتتــم كل واحــدة 
ــة جــزء مــن النشــاط احلكومــي. منهــا بمراقب
43-حــدد عددهــا يف مخــس جلــان، هــي: 
جلنــة املاليــة، جلنــة العاقــات اخلارجيــة، جلنــة 
ــه  ــة التوجي ــاع، جلن ــة والدف ــدل والداخلي الع
وجلنــة   ... البرشيــة  واملصــادر  اإلســامي 
ــادة 33 مــن النظــام  ــة. امل الشــؤون االقتصادي

الداخــي للجمعيــة الوطنيــة.
44-انظــر املــادة 11 مــن األمــر القانــوين 
ــر 1992  ــخ 18 فراي ــادر بتاري 92/03 الص
ــن  ــن الرملانيت ــر اجلمعيت ــم س ــق بتنظي املتعل
الشــيوخ(،  وجملــس  الوطنيــة  )اجلمعيــة 
اجلريــدة الرســمية، عــدد 777، ص 176.
45-ســيدي حممــد ولــد ســيد أب، الســلطات 

العامــة ..، مرجــع ســابق، ص 310 و311.
ــتور 1991  ــن دس ــادة 102 م ــت امل 46-كان
)قبــل إلغائهــا بموجــب املراجعــة الدســتورية 
إقامــة  »تبــدأ  انــه:  عــى  تنــص   )2006
املؤسســات التــي ينــص عليهــا هــذا الدســتور 

ثاثــة أشــهر عــى األكثــر بعــد إصــداره 
ــد  ــى بع ــل أق ــهر كأج ــعة أش ــي تس وتنته

إصــداره«.
ــتور  ــس الدس ــن نف ــادة 103 م ــت امل ــا كان في
انتظــار وضــع  يــي: »يف  مــا  تنــص عــى 
هــذا  عليهــا  ينــص  التــي  املؤسســات 
ــكام  ــا ألح ــلطة طبق ــارس الس ــتور، مت الدس
ميثــاق اللجنــة العســكرية للخــاص الوطنــي 

.1985 فرايــر   9 بتاريــخ  الصــادر 
املراجعــة  بموجــب  إلغائــه  47-قبــل 

.2017 لســنة  الدســتورية 
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Study title

Parliamentary control in Mauritania 

between constitutional establishment and 

limited effectiveness

This study attempts to extrapolate the most 

important constitutional requirements 

that control the constitutional means, 

which the Mauritanian constitutional 

legislator has allowed Parliament to control 

the government, whether in the means 

that are the political responsibility of the 

government (the question of trust, the 

demand for scrutiny) or other mechanisms 

that are not of political responsibility 

such as oral and written questions and 

parliamentary inquiries. The Presidency 

also examines the various controls and 

procedures for implementing these controls 

in accordance with the requirements of the 

Constitution and the internal regulations 

of the Parliament (National Assembly) 

also the various procedures and control 

procedures to activate these means of 

control in accordance with the provisions 

of the Constitution and the provisions of 

the internal system of Parliament (National 

Assembly).

In addition, the study examines various 

constitutional issues related to the activation 

by parliament of the techniques of its 

oversight functions. It also provides some 

statistics on the data available on the work 

of parliamentary control, the experiences of 

parliamentary committees of inquiry and the 

results of their inquiries since the creation of 

the Mauritanian parliament, emanating from 

the adoption of the amended Constitution 

of July 20, 1991, currently in force.

The study concludes that in view of the 

Mauritanian constitutional legislator 

affected by the parliamentary rationalization 

introduced by the French Constitution 

of 1958, some of its manifestations are 

reflected in the complexity of the procedures 

for lifting the means of control which fall 

under the political responsibility of the 

government.

Parliament has only intensified its efforts to 

monitor government action by resorting to 

oral and written questions to members of 

the government and by forming committees 

to investigate government actions and 

procedures related to public policies of the 

state.

Key words

Parliament - Control - Constitution – 

Mauritania
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االلتباس املعنوي وتأثريه على النصوص اإلجرائية
- دراسة يف قانون املرافعات املدنية -

م.د. مروى عبد الجليل السويدي

جامعة دجلة-  كلية القانون

املستخلص :
املدنيــة  املرافعــات  قانــون  يضطلــع 
ــخاص يف  ــلوك األش ــم س ــة تنظي بمهم
ــه  ــا يتضمن ــي ب ــدان القضائ ــار املي إط
مــن نصــوص قانونيــة ملزمــة، توصــف 
بأهنــا تتضمــن قواعــد شــكلية ال جيــوز 
ــو  ــى نح ــا ع ــا أو تطبيقه ــال هب األخ

ــا . ــي هل ــم الترشيع ــف التنظي خيال
ــد مــن أن يكــون النــص  ومــن ثــم ال ب
القانــوين معــرًا عــن نفســه مــن خــال 
ــي  ــه ، والت ــتعملة يف صياغت ــة املس اللغ
ــاس يف  ــر االلتب ــا يث ــا كل م ــب هب يتجن
ــد  ــن القواع ــود م ــم املقص ــد احلك حتدي
نصــوص  تتضمنهــا  التــي  القانونيــة 

ــذ . ــة الناف ــات املدني ــون املرافع قان

فــا يلتبــس عــى املتلقــي معنــى بمعنــى 
للحكــم املســتفاد مــن النص ذاتــه ، وإال 
ــوين  ــا يشــوب النــص القان ســيتحقق ب
مــن التبــاس معنــوي ، صــدور أحــكام 
إجــراءات  يف  أهــدار  أو  متناقضــة  
ــر  ــن س ــال بحس ــايض ، أو االخ التق

ــاء . ــدان القض ــة يف مي العدال
االلتبــاس  لذلــك  ســيكون  بمعنــى 
ــكاالت  ــض اإلش ــي بع ــًا يف جت انعكاس
، التــي تكــون دافعــًا لاهتــام بصياغــة 
النــص اإلجرائــي انطاقــًا مــن دور 
عــى  العمــل  يف  املرافعــات  قانــون 
امليــدان  يف  العدالــة  ســر  حســن 
النــص  القضائــي؛ إذ يرتبــط إعــال 
ــت  ــا كان ــى م ــه ، ومت ــوين بصياغت القان
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ــرة  ــر املث ــة غ ــة واضح ــذه الصياغ ه
ــوح  ــتعكس بوض ــا س ــاس ،فأهن لالتب
قصــد املــرشع أو حقيقــة املقصــود مــن 
ــوء إىل  ــن دون اللج ــوين م ــص القان الن
ــه  ــى تطبيق ــن ع ــج تع ــن أو حج قرائ

بالنحــو الصائــب  . 

املقدمة
والصــاة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
ــن  ــق أمجع ــى أرشف اخلل ــام ع والس
ــه  ــى صحب ــه وع ــل اهلل علي ــد ص حمم

وآلــه الطاهريــن .
ــوع  ــة موض ــنوضح مقدم ــد , فس ــا بع أم
بحثنــا املوســوم بـــ ) االلتبــاس املعنــوي 
ــة –  ــوص اإلجرائي ــى النص ــره ع وتأث
ــة (  ــات املدني ــون املرافع ــة يف قان دراس

ــة:- ــرات اآلتي ــن الِفق ضم
 , البحــث  بموضــوع  التعريــف  أوألً. 

وبيــان أمهيتــه :-
ــد  ــذي ق ــوي ال ــاس املعن ــد بااللتب يقص
يشــوب نصــًا مــن نصــوص قانــون 
املرافعــات املدنيــة ، اإلشــكال أو االهبام  
يف حتديــد احلكــم املقصــود منــه ، ومــن 
ــص  ــك الن ــي لذل ــدرك املتلق ــم  ال ي ث

ــاء. ــوح وج ــه بوض مضمون
االلتبــاس  بحــث  أمهيــة  وتكمــن 

املعنــوي يف إطــار قانــون املرافعــات 
املدنيــة ، بــا يضطلــع بــه هــذا القانــون 
ــاء  ــم القض ــق بتنظي ــة تتعل ــن وظيف م
املــدين يف ســكونه وحركتــه ، فيبــن 
وظيفتــه وتشــكياته املختلفــة وحــدود 
إلداء  ممارســته  ووســيلة  اختصاصــه 
دوره القانــوين ، وبيــان كيفيــة اختــاذ 
ــه.  ــى محايت ــول ع ــراءات للحص اإلج
قانــون  وإلداء  ذلــك  عــى  وبنــاًء 
املرافعــات الوظيفــة التــي يضطلــع هبــا 
ــص  ــأن اخلصائ ــول ب ــا الق ــا يفوتن ، ف
واألســلوبية   ، والدالليــة  الرتكيبيــة 
ــي  ــارص الت ــم العن ــن أه ــة م واملفرداتي
تتشــكل هبــا اللغــة القانونيــة لنصوصــه 
ــن  ــرًا ع ــون مع ــص يك ــأن الن ــذا ف ؛ ل
نفســه مــن خــال اللغــة املســتعملة 
فيــه ، فيكــون مــن الــروري االبتعــاد 
ــاس ،  ــر االلتب ــا يث ــن م ــه ع يف صياغت
ومــن ثــم االختــاف يف حتديــد احلكــم 

ــوين . ــص القان ــن الن ــتفاد م املس
وعليــه، فــإن هــذا األمــر جيعــل احلاجــة 
ملوضــوع  التصــدي  لغــرض  ملحــة 
تأثــره  وبيــان   ، املعنــوي  االلتبــاس 
عــى النــص اإلجرائــي يف إطــار قانــون 
املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ. 

موضــوع  اختيــار  أســباب  ثانيــًا. 
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-: البحــث 
ــار  ــا الختي ــي دفعتن ــباب الت ــن األس م
ــره  ــوي وتأث ــاس املعن ــوع االلتب موض
ــة يف  ــوص اإلجرائية-دراس ــى النص ع

ــي :- ــة  , ه ــات املدني ــون املرافع قان
أ.يتضمــن قانــون املرافعــات قواعــد 
تتصــف بأهنــا قواعــد شــكلية آمــرة 
ثــم  ومــن  جزائيــة،  خاصيــة  ذات 
ــا  ــة يف صياغته ــون واضح ــب أن تك جي
ــة  ــن الوظيف ــُا م ــا انطاق ــه فيه ال لبس
تتعلــق  التــي يضطلــع هبــا، والتــي 
جيــب  التــي  الطــرق  وبدقــة  ببيــان 
ــد  ــلكوها عن ــخاص أن يس ــى األش ع
جلوئهــم إىل القضــاء مــن أجــل اســتيفاء 
حقوقهــم ، فٌيَضمــن حــق املتداعــن 
القــايض  حتكــم  دون  واحليلولــة 
بالدعــوى أو إصــدار أحــكام بعيــدة 
عــن روح النــص القانــوين املعمــول بــه 
ــتقرار  ــة واس ــق العدال ــم حتقي ــن ث ، وم
معامــات األشــخاص يف املجتمــع . 
يثــره  مــا  عــى  الضــوء  ب.تســليط 
يف  املعنــوي  االلتبــاس  موضــوع 
إجــراءات التقــايض مــن املشــكات 
ــواًء  ــد س ــة يف آن واح ــة والقانوني الفني
مــن حيــث الصياغــة الترشيعيــة أو مــن 
القانونيــة  النصــوص  تفســر  حيــث 

مــدى  حيــث  مــن  أو  بــه  املتعلقــة 
بتطبيــق  القضائيــة  اهليئــات  التــزام 
ــح  ــم الصحي ــوص أو الفه ــك النص تل
للمتطلبــات الواقعيــة للدعــوى املرفوعة 
ومــا يرتبــط هبا مــن إجراءات ، والســيا 
االختصــاص  مســائل  يف  يؤثــر  أنــه 
أو الواليــة أو الصاحيــة، ومــن ثــم 
انعــكاس ذلــك عــى اجلانــب التطبيقــي 
يف العمــل القضائــي يف ضــوء عــدم 
ــة  ــكام القضائي ــن األح ــر م ــة الكث دق
 ، املوضــوع  حماكــم  مــن  الصــادرة 
مــن  منهــا  املنقوضــة  تلــك  وكثــرة 

جانــب حماكــم الطعــن .

ثالثًا . مشكلة موضوع البحث :-
ــث  ــوع البح ــكلة موض ــن مش      تكم
بقلــة االهتــام يف دراســة اللغــة القانونية 
ــة  ــى صياغ ــك ع ــار ذل ــكاس آث ، وانع
النــص الترشيعــي أو عــى تطبيقــه ؛ 
ــون  ــن القان ــة ب ــة وثيق ــد عاق إذ توج
ــه ، فاســتعال اللغــة  واللغــة املعــرة عن
ــاغ  ــة بإب ــة أداة كفيل ــة الواضح الدقيق

ــة . ــو العدال ــه نح ــون وتطبيق القان
أيكــون   ، نتســآءل  ذلــك  وإزاء 
لالتبــاس املعنــوي، الــذي يشــوب 
بعضــًا مــن نصــوص قانــون املرافعــات 
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ــث  ــن حي ــر م ــذ ذات األث ــة الناف املدني
ــدرًا يف  ــة أو ه ــكام متناقض ــدور أح ص
اإلجــراءات أو جمافــاة حلســن ســر 
قــد  أم  التقــايض  ميــدان  العدالــة يف 
النصــوص  تلــك  أحــد  يف  يتحقــق 
التباســًا يمكــن عــده التباســًا ظاهريــًا ، 
يعمــل التاســك املوضوعــي بــن ذلــك 
ــة  ــرى املرتبط ــوص األخ ــص والنص الن
بــه عــى عــدم ترتيــب آثــار االلتبــاس يف 

النطــاق القانــوين والعمــي . 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ه
هــل كان للقضــاء العراقــي دورَا يف إزالة 
ــق  ــد تطبي ــوي عن ــاس املعن ــار االلتب آث
تلــك النصــوص عــى مــا يعــرض 
ــن  ــة ، وم ــات قضائي ــن منازع ــه م علي
ثــم تتحقــق احلايــة القانونيــة للحقــوق 
ــى  ــات ع ــون املرافع ــا قان ــي ينظمه الت
أســاس أن عمــل القــايض يعتمــد عــى 
تطبيــق روح القانــون ، ومــا هيــدف إليــه 
ــق  ــس التطبي ــة ولي ــق العدال ــن حتقي م

ــه ؟ ــريف لنصوص احل
رابعًا . منهجية موضوع البحث:-

ــي يف  ــرشع العراق ــج امل ــاد منه ــم اعت ت
ــال  ــن خ ــث م ــوع البح ــة موض كتاب
يتحقــق  التــي  النصــوص  معاجلــة 
ــون  ــار قان ــوي إط ــاس املعن ــا االلتب هب

ــم )83(  ــذ رق ــة الناف ــات املدني املرافع
لســنة 1969 املعــدل ، مــع االسرتشــاد 
بجانــب مــن القوانــن املقارنــة  كقانــون 
ــرصي  ــة امل ــة والتجاري ــات املدني املرافع
النافــذ رقــم )13( لســنة 1968املعــدل 
ــة الفرنــي  ،وقانــون اإلجــراءات املدني
 1975 لســنة   )1123( رقــم  النافــذ 
املعــدل، عــى النحــو الــذي يســهم 
ــرض  ــوع ، لغ ــة املوض ــز دراس يف تعزي
ومقرتحــات  حلــول  إىل  الوصــول 
ــذي  ــوع ، ال ــذا املوض ــة ه ــد أمهي جتس
ــة  ــاة القانوني ــى احلي ــاته ع ــه انعكاس ل
العمليــة عنــد تطبيــق القانــون يف ميــدان 

ــدين. ــاء امل القض
ــي،  ــج التحلي ــى املنه ــا ع ــا اعتمدن ك
الــذي يقــوم عــى حتليــل اآلراء الفقهيــة 
ومناقشــتها ، فضــًا عــى اعتــاد املنهــج 
ــى  ــوف ع ــال الوق ــن خ ــي ، م التطبيق
موقــف القضــاء العراقــي مــن املوضوع 

وحتليلــه .
خامسًا . هيكلية موضوع البحث :-

ــة  ــات الداخل ــان املوضوع ــرض بي لغ
ــن  ــه م ــة ب ــث واإلحاط ــاق البح يف نط
مجيــع جوانبــه القانونيــة ؛ ارتأينا تقســيم 
موضــوع بحثنــا املوســوم بـــ )االلتبــاس 
النصــوص  عــى  وتأثــره  املعنــوي 
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ــات  ــون املرافع ــة يف قان اإلجرائية)دراس
املدنيــة (، إىل مقدمــة و مبحثــن مهــا :-
االلتبــاس  ماهيــة  األول:  املبحــث 

. املعنــوي 
االلتبــاس  تأثــر   : الثــاين  املبحــث 
. اإلجرائــي  النــص  عــى  املعنــوي 
   ومــن ثــم ســنختم هــذا البحــث 
بأهــم االســتنتاجات والتوصيــات التــي 
ــا هلــذا  ــا إليهــا مــن خــال بحثن توصلن
ــب  ــه بجوان ــل اغنائ ــى أم املوضوع،ع

ــه . كاف
راجن من اهلل تعاىل أن يوفقنا يف ُمبتغانا 

وباهلل نستعن

املبحث األول
ماهية االلتباس املعنوي

      خيتلــف التعامــل مــع النــص القانوين 
الختــاف  تبعــًا  تطبيقــه  ومســاحة 
ــص،  ــة والن ــن الواقع ــة ب ــار احلرك مس
فالنــص  لــه شــكل خارجــي وروح 
ــد  ــاك تباع ــون هن ــد يك ــة ، وق جوهري
ــي  ــر احلقيق ــن اجلوه ــكل وب ــن الش ب
ــه )1( ،  ــن أجل ــون م ــئ القان ــذي أنش ال
ــال  ــن خ ــك م ــة ذل ــن ماحظ إذ يمك
الــوارد  النصــوص  بعــض  تأمــل 
ضمــن دائــرة قانــون املرافعــات املدنيــة 

العراقــي النافــذ )2( .
إىل  توحــي  والنصــوص  فاألبــواب 
معــاٍن عامــة ، ومــن خاهلــا ال بــد 
ــاين  ــن املع ــط ب ــق الرتاب ــن أن يتحق م
بذلــك  إذ   ، واإلمجاليــة  التفصيليــة 
ــص  ــاف روح الن ــَر اكتش ــط ُيف الرتاب
عنــد وجــود خــاف يف حتديــد الداللــة 
بدقــة ، أو عنــد وجــود واقعــة اســتثنائية 
ــًا  ــوين جمافي ــص القان ــق الن ــل تطبي جتع
للعدالــة)3( ،ولكــن قــد يشــوب النــص 
ــن  ــى، ال يمك ــاس يف املعن ــوين التب القان
ــم يف  ــة احلك ــى حقيق ــوف ع ــه الوق مع

ــوين . ــص القان الن
واألصــل يف النــص القانــوين أن يكــون 
ــه ؛ إذ  ــراد من ــى امل ــة ع ــح الدالل واض
أن كل نــص حمتــاج إىل بيــان الجيــوز 
أن يؤخــر بيانــه عــن وقــت احلاجــة 
إليــه ؛ فالتكليــف بــا ال يتبــن منــه 
ــه  ــا ال يفهم ــخص ب ــًا للش ــُد تكليف يع
ــز  ــر جائ ــم غ ــا ال ٌيفَه ــف ب ،والتكلي
تتجــه  ال  اإلرادة  أن  حيــث  ؛  رشعــًا 
ــم  ــد فه ــف إال بع ــال إىل التكلي لامتث

ــف)4(. ــه التكلي ــذي ب ــص ال الن
ــة  ــن جمموع ــارة ع ــص عب ــا كان الن ومل
لــذا   ، أفقيــًا  املتتابعــة  اجلمــل  مــن 
اجلمــل  هــذه  تكــون  أن  وجــب 
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واضحــة ال لبــس فيهــا ، ومرتابطــة 
فيــا بينهــا حتــى تكــون نصــًا متاســكًا 
ــال  ــى اتص ــة ع ــة لفظي ــط قرين ، فالرب
وهــو  باآلخــر،  املرتابطــن  أحــد 
مــن وســائل امتــداد معنــى اجلملــة 
واتســاعها ؛ لاســتقرار العــام للمعنــى 
القانــوين للحكــم املقصــود مــن النــص 
الترشيعــي , ويــؤدي الربــط بــن اجلمــل 
يف النــص القانــوين إىل اتصــاف هــذا 
ــة  ــه لغ ــام يف فق ــة االنتظ ــص بصف الن
النــص ، فانتظــام اجلمــل يف النــص 
ــة  ــارص املكون ــام العن ــى انتظ ــل ع دلي
لعــامل هــذا النــص )5(،وهــذا ال يتحقــق 
ــص  ــع الن ــدة لترشي ــة اجلي إال بالصياغ
ــات  ــون املرافع ــار قان ــه يف أط أو لتعديل

املدنيــة)6(.
ومــن خــال مــا تقــدم ، ســنناقش 
ــال  ــن خ ــوي م ــاس املعن ــة االلتب ماهي
ــب  ــه ، يف املطل ــف ب ــث يف التعري البح
البعــد  بيــان  خــال  ،ومــن  األول  
النــص  صياغــة  لفاعليــة  القانــوين 
،الــذي ســيتوىل املطلــب الثــاين مــن 
ــه .  ــوء علي ــليط الض ــث تس ــذا البح ه

املطلب األول
تعريف االلتباس املعنوي 

االلتبــاس  تعريــف  يف  البحــث  إن     
املعنــوي يقتــي منــا بيــان تعريفــه 
وحتديــد خصائصــه ، وهــذا مــا ســنبينه 

يف الفرعــن اآلتيــن :- 
الفرع األول

التعريف بااللتباس املعنوي
       يقصــد بااللتبــاس ، مصــدر الفعــل 
إلغــاز   ، اإلشــكال   ، اَلغــو   ، لبــَس 
،اإلهبــام ، اختــاط وتشــوش)7( ، ومــن 
ثــم نتوصــل إىل أن االلتبــاس يــؤدي إىل 
ــا  ــخص ف ــى الش ــى ع ــاط املعن اخت
هيتــدي إىل الصــــواب فيــه ، ومنــه قوله 
تعــاىل : ))وال تلبســوا احلــق بالباطــل ((

. )8(

ــدرك ،  ــى امل ــس ع ــا أن يلتب ــر إم واألم
أو أن يكــون ملتبســًا بذاتــه ؛ الختــاط 
ــم  ــن ث ــض ، وِم ــا ببع ــارصه بعضه عن
ــم ،  ــم مبه ــو ذا حك ــص امللتبس ه فالن
ال ُيعـــرف له وجهًا )9( ، وعــــليه ُيمكننا 
النصوص القانونيــة  بــأن  القــول 
امللتبسة هــــي ذات حكــم ال يــدرك 

ــاء. ــوح وج ــه بوض ــل مضمون العق
    إذ قــد يرتتــب عــى االلتبــاس املعنوي 
نوعــًا مــن اخللــل باملعنــى املقصــود 
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تعريــف  الصعــب  مــن  فيجعــل   ،
ــد احلكــم  ــارة أو حتدي املصطلــح أو العب
املقصــود مــن النــص القانــوين ، األمــر 
ــري  ــول الظاه ــه القب ــرر مع ــذي ي ال
للنــص  واحــٍد  تفســٍر  مــن  ألكثــر 
ــة . ــل أو الدراس ــدار العم ــوين م القان
ــوم  ــن مفه ــِرق ب ــب ُيَف ــاك جان        وهن

إذ   ، الغمــوض  ومفهــوم  االلتبــاس 
يــرى أن حالــة االلتبــاس ، تقبــل بعــض 
ــارزة بالرغــم  التفســرات املحــددة والب
ــة  ــون ظاهــرًا للوهل ــا ال يك أن بعضه
ــه ليــس مــن اليســر  األوىل، يف حــن أن
أن   ، الغامضــة  النصــوص  حالــة  يف 
يتوّصــل إىل أّي تفســٍر بدرجــة مرغوبــة 

ــد)10( . ــن التحدي م
إال إننــا نــرى ، أن غمــوض النــص 
ــار التــي قــد ترتتــب  القانــوين مــن اآلث
قــد  إذ   ، املعنــوي  االلتبــاس  مــن 
ــص  ــوض الن ــاس إىل غم ــؤدي االلتب ي
ــار  ــي ، وإلظه ــاه احلقيق ــى معن ، فيخف
هــذا املعنــى يكــون مــن الــروري 
االســتعانة بالتفســر حتــى يعنــى ابتــداًء 
ــن  ــه ، وِم ــن عدم ــوض م ــود الغم وج
ــه .  ــن عدم ــر م ــة إىل التفس ــم احلاج ُث
ــوص  ــط بالنص ــى فق ــر ال ُيعن فالتفس
القانونيــة غــر الواضحــة ، وإنــا احلاجة 

إليــه تعــُد قائمــة وأن كانــت النصــوص 
بدقــة  معناهــا  لتحديــد   ، واضحــة 
وتعيــن  انضباطهــا  رشوط  ومعرفــة 
املفــر يف  مداهــا، وينحــرص عمــل 
مــن  القانــوين  احلكــم  اســتخاص 
عباراتــه الســليمة بأســاليب التفســر 

.  )11( املختلفــة 
وبالرغــم مــن إن أحــكام النصــوص 
القانونيــة ودالالهتــا تســتخلص مــن 
الفاظهــا وعباراهتــا ، كذلــك يمكــن 
ــن روح  ــكام م ــك األح ــتخاص تل اس
النصــوص وفحواهــا )12( ،إال إن مــن 
الــروري أن يكــون حمتــوى اللفــظ ال 
لبــس فيــه  قريــب عــى الفهــم العــام )13( 
ــل أي  ــًا مــن قب ــث يكــون مفهوم ، بحي
ــه، فليــس  شــخص يريــد االطــاع علي
ــوص  ــن نص ــص ِم ــب بن ــن خياط ُكل َم
العراقــي  املدنيــة  املرافعــات  قانــون 
النافــذ، هــو ِمــن داريس القانــون أو 
ــوا  ــه )14(, أي اليكون ــن ألحكام العارف
االدراك  مــن  واحــد  مســتوى  عــى 
مــدار  القانــون  بنصــوص  واملعرفــة 

البحــث .
تصحيــح  املمكــن  مــن  أن  ونــرى 
ــح  ــول الصحي ــع املدل ــاس بوض االلتب
ــم  ــو ت ــا ل ــئ , ك ــول اخلاط ــكان املدل م
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اســتخدام مصطلــح اإلحالــة لارتبــاط 
ــذي  ــد ال ــح التوحي ــن مصطل ــدالً م ب
يشــر معنــاه إىل حكــم واحــد هــو 
نظــر الدعــاوى املتطابقــة مــن قبــل 
ــذا  ــة ، إال أن ه ــدة خمتص ــة واح حمكم
نــص  يف  اســتعمل  قــد  املصطلــح 
ــن  ــادة )76( م ــص امل ــادة )75( ون امل
قانــون املرافعــات النافــذ مشــرًا بــه إىل 

خمتلفــن)15(. حكمــن 
ولكــن هنــاك حالــة مــن االلتبــاس 
ــا  ــك عندم ــدًا ، وذل ــر تعقي ــون أكث تك
الــذي  املدلــول  بوضــع  نفلــح  ال 
نفــرتض ماءمتــه للحكــم املقصــود 
 ، معــن  قانــوين   نــص  ســياق  يف 
بحيــث ينســجم مــع القواعــد املحــددة 
ــب  ــل تراكي ــة داخ ــات الداخلي للعاق
يف  احلــال  هــو  كــا   ، النــص  ذلــك 
ذات  مــن  املــادة)2/186(  نــص 
القانــون املذكــور ؛ حيــث أهنــا أجــازت 
ــر يف  ــال الغ ــة إدخ ــة إمكاني للمحكم
الدعــوى االســتئنافية مــن دون أن تشــر 
ــال أكان  ــذا اإلدخ ــن ه ــرض م إىل الغ
ــة   ــار احلقيق ــة أم إلظه ــة العدال ملصلح

 .)16 (!
لــذا فمــن الــروري جتنــب االلتبــاس 
ــون  ــوص قان ــة نص ــوي يف صياغ املعن

النافــذ  العراقــي  املدنيــة  املرافعــات 
ــر  ــًا أو أكث ــل نص ــَم تعدي ــا ت ,،أو إذا م
قانــون  أن  حيــث  ؛  نصوصــه  مــن 
ــة  ــن جمموع ــي يتضم ــات العراق املرافع
ــي تنظــم اإلجــراءات  مــن القواعــد الت
أحــكام  لتطبيــق  اتباعهــا  الواجــب 
مــن   ، التجــاري  أو  املــدين  القانــون 
تنظيــم   ، املحاكــم  تشــكيل  حيــث 
ــت  ــا إىل وق ــت رفعه ــن وق ــوى م الدع
ــوره  ــم وحض ــد اخلص ــا ، حتدي تنفيذه
وغيابــه ، ومــا يقدمــه مــن دفــوع وطرق 
الطعــن يف األحــكام )17( ، فبــدون تلــك 
القواعــد يفقــد القانــون املوضوعــي 
فعاليتــه التــي جتعلــه قابــًا للتطبيــق)18( 
، وعــى النحــو الــذي تقتضيــه العدالــة .
الســيا إن القواعــد التــي تتضمنهــا 
هــي  املرافعــات  قانــون  نصــوص 
ال   ، آمــرة  صفــة  ذات  نصــوص 
يــجــــوز لألفــــــراد مــــخالفتها ، أو 
ــكس  ــعمل بعــ ــى الــ ــفاق علــ االتــ
ــرشع  امل أن  ــك  ذلــ ؛  ــها  مضــمونــ
محايــة  حكمهــا  مــن  اســتهدف 
تتعلــق  لتــي  ا العامــة  املصلحــة 

.)19( العــام  بالنظــام 
ــات  ــون املرافع ــرى ، أن لقان ــارة أخ بعب
املدنيــة أمهيــة يكمــن معهــا وصفــه بأنــه 
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ــم  ــال تنظي ــن خ ــي م ذو دور اجتاع
اإلجــراءات يف إطــار القضــاء املــدين 
، فمــن غايــات القانــون يف املجتمــع 

ــة . ــق العدال حتقي
فــإذا كان القضــاء أداة هلــذه الغايــة ، 
ــيلة  ــُد وس ــات َيع ــون املرافع ــأن قان ف
ــع؛  ــة يف املجتم ــق العدال ــاء لتحقي القض
فهــو قانــون أعــال القانــون يف احليــاة ، 
ــَد  ــاة ، وإذا ُفِس ــت احلي ــَح صلح أن صُل

ــا)20(. ــاق تقدمه ــدت وع فس
الفرع الثاين

خصائص االلتباس املعنوي 
مفهــوم  يف  البحــث  خــال  مــن    
االلتبــاس املعنــوي , وجدنــا أن مــن 

 -: هــي    ، خصائصــه 
الظواهــر  أهــم  مــن  1.االلتبــاس 
املعنــوي  اللســانية.  يعــد االلتبــاس 
ــي  ــانية ، الت ــر اللس ــم الظواه ــن أه م
ــات  ــف اللغ ــا يف خمتل ــِرف حضوره ُيع
ــات  ــًا للدراس ــزال حم ــذا كان وال ي ؛ ل
اللســانية ، الســيا الدالليــة منهــا ، بنــاًء 
ــاين  ــق بمع ــرة تتعل ــذه الظاه ــى أن ه ع
ــكلها أو  ــب ، ال بش الكلــات والرتاكي

أصواهتــا)21(.
كــا يف حالــة صياغــة نــص املــادة )75( 
واملــادة )76( مــن قانــون املرافعــات 

املدنيــة ، إذ قــد تضمنــت صياغتهــا 
النصــوص  فتلــك   ، خفيــًا  لفظــًا 
ــو   ــد، وه ــظ التوحي ــى لف ــتملت ع اش
ــاه إال  ــى معن ــه ع ــر يف داللت ــظ ظاه لف
ــه  ــارج صيغت ــن خ ــه م ــرض ل ــا ع أن م
، جعــل يف انطباقــه عــى بعــض أفــراده 
نوعــًا مــن الغمــوض واخلفــاء ،ال يــزال 

إال بالطلــب واالجتهــاد )22(.
إال إن مــا يميــز ظاهــرة االلتبــاس عــن 
باقــي الظواهــر اللغويــة األخــرى ، 
ــام  ــًا أم ــت عائق ــذات الوق ــُد ب ــه يع أن
االتصــال اللغــوي الســلس وضورة 
ــاء  ــتحالة بن ــك الس ــا ؛ وذل ــد منه ال ب
نظــام لغــوي طبيعــي غــر متكلــف 
وهــذا  منــه.   خــال  مصطنــع  أو 
ــة  ــه اللغ ــعى إلي ــا تس ــع م ــارض م يتع
ــيلة  ــي وس ــاح، فه ــان وااليض ــن البي م
اللغــوي  واالتصــال  التواصــل  إىل 
، وعليــه فــا بــد بــأن يكــون مــن 
ــض  ــوض ، ودح ــة الغم ــا إزال أولياهت
ــص  ــة الن ــارص صياغ ــن عن ــس ع اللب
القانــوين بألفاظــه كافــة ، ومــن ثــم 
املتبــادل  الســليم والفهــم  التواصــل 
بتلــك  املخاطبــن  األشــخاص  بــن 

. النصــوص)23( 
عــن  القانــوين  النــص  أبعــاد   .2
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إن  ذلــك  الرتكيبــي.  االســتقرار 
ــة  ــة عام ــز بصف ــوين يتمي ــص القان الن
باالســتقرار الرتكيبــي ، أي اســتخدام 
أنــاط حمــددة يف بنــاء اجلملــة القانونيــة 
، لكــي يــؤدي هــذا االســتقرار إىل دعــم 
ــة  ــوص القانوني ــد والنص ــف القواع تآل
لــدى املخاطــب بأحكامهــا ، ممــا حيقــق 
ــا)24( . ــم معه ــًا يف تعامله ــكًا ذهني متاس
إن  حيــث   . العوامــل  3.متعــدد 
االلتبــاس املعنــوي، يمكــن أن ينشــأ 
مــن عــدة عوامــل منهــا مــا يمكــن 

بـــ:- ــه  وصف
أ.األســباب الذاتيــة الداخليــة ، بمعنــى 
أن االلتبــاس املعنــوي قــد يكــون نتيجــة 
طبيعيــة لصياغــة النــص اإلجرائــي، 
ــد  ــة حتدي ــدم إمكاني ــه ع ــج مع ــا ينت مم
القانــوين  النــص  حكــم  مضمــون 
بدقــة ، أو تعــدد وجهــات النظــر يف 
حتديــد املقصــود ملصطلــح معــن لعــدم 
اســتقرار الفقــه أو القضــاء عــى حتديــد 
املعنــى الدقيــق للفــٍظ مــا؛ إذا كان لــكل 
جانــب وجهــة نظــر ورأيــًا خــاص)25( ، 

ــباب :- ــك األس ــن تل ــرى أن م ون
ــأ  ــوي ، فاخلط ــادي أو املعن ــأ امل 1.اخلط
ــل  ــن قب ــودًا م ــون مقص ــادي ال يك امل
املــرشع ، ويتحقــق أمــا بإســقاط أو 

ــص  ــد الن ــة تبع ــرف أو كلم ــادة ح زي
ــه ،  ــود من ــى املقص ــن املعن ــوين ع القان
ــا  ــق عندم ــوي فيتحق ــأ املعن ــا اخلط أم
يقصدهــا  ال  كلمــة  املــرشع  يضــع 
ــب  ــا ، فيرتت ــر موضعه ــًة ويف غ حقيق
عــى ذلــك اختــال املـــعنى املقـــصود 

بدايــًة )26(  .
ويقصــد   : االهبــام  أو  2.الغمــوض 
ــص ،  ــارات الن ــوح عب ــدم وض ــه ع ب
ــل  ــوين حيتم ــص القان ــل الن ــد جيع فق
أكثــر مــن معنــى ، فيكــون للمفــر 
ــة  ــر صح ــى األكث ــار املعن دورًا يف اختي
بــن  مــن  الصــواب  إىل  واألقــرب 
املعــاِن األخــرى)27( ، كــا لــوكان النص 
ــزاءه)28( . ــن أج ــًا ب ــوين متعارض القان
3. النقــص أو الســكوت : ال يمكــن 
ــان  ــوين بالنقص ــص القان ــم الن أن يتس
مــن  خاليــة  عباراتــه  كانــت  إذا  إال 
التــي  العبــارات  بعــض األلفــاظ أو 
ــب  ــا ، فيصي ــم إال هب ــتقيم احلك ال يس
النــص أو التنظيــم القانــوين إلجــراء 
قضائــي معــن ثغــرات أو فراغــات 

غــر مملــوءة)29( .
ــق  ــارض )30(: ويتحق ــض والتع 4.التناق
ــن  ــذي يمك ــم ال ــا كان احلك ــذا إذا م ه
اســتنتاجه مــن نــص قانــوين معــن 
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خيالــف احلكــم الــذي يمكــن اســتنتاجه 
مــن نــص قانــوين آخــر، أو قــد يتحقــق 
ــن  ــود معني ــن وج ــارض م ــذا التع ه

متناقضــن يف ذات النــص)31( . 
وعليــه ، فــإذا مل يقــم القــايض أو الفقيــه 
تراكيــب  بــن  بالتقريــب  القانــوين 
أوبــن   ، الواحــد  للنــص  اجلُمــل 
ــون  ــوص قان ــن نص ــر م ــن أو أكث نص
ــوع  ــة بموض ــة املتعلق ــات املدني املرافع
الــذي  املعنــى  إىل  للوصــول  معــن 
يرتضيــه روح النــص ، فقــد ينتــج عــن 
ــال  ــن خ ــة م ــًا متعارض ــك أحكام ذل
ــى  ــه ع ــاء أو الفق ــن القض ــاد كل م اعت
وجهــة نظــره ورأيــه القانــوين يف تفســر 

تلــك النصــوص .
ــوين  ــص القان ــر الن ــدة ، إن تفس فالقاع
ــم  ــه ال يت ــوين من ــم القان ــة احلك ملعرف
ــه ،  ــة ب ــوص املرتبط ــن النص ــزل ع بمع
ــون  ــرة يف ذات قان ــواء وردت األخ س
املرافعــات املدنيــة أو القانونــن املتصلــة 
رشاح  أو  املفــر  هيتــدي  فــا   ، بــه 
القانــون بذلــك إىل الــرأي الســليم)32( .

ب.عوامل خارجية :-
يمكننــا يف هــذا الصــدد حتديــد العوامل 
اخلارجيــة لالتبــاس املعنــوي الــذي 
ــر يف  ــي أو أكث ــص إجرائ ــوب ن ــد يش ق

أطــار قانــون املرافعــات املدنيــة ، بعــدم 
ــث  ــون ،حي ــة القان ــر وظيف ــاة تغ مراع
القانــون  ووظيفــة  دور  تنامــي  أن 
ــع  ــرة يف مجي ــل األخ ــة ، وتدخ والدول
املجــاالت جعلهــا بحاجــة ألجهــزة 
قــادرة عــى إكــال تدخــل القانــون 

ــر)33(.  ــة أك ــة عملي ــه فعالي وإعطائ
    فالقوانــن التــي تصدرهــا الدولة جيب 
أن ال تتخــذ طابــع احليــاد بــل جيــب أن 
ُيطمــح هبــا إىل تغيــر املجتمــع ،وبذلــك 
تصــر القوانــن حتمــل عنــارص سياســة 
وهــذا   ، مضامينهــا)34(  يف  الدولــة 
ــة ،  ــون والدول ــة القان ــر يف وظيف التغ
ــدة  ــن جدي ــع قوان ــًا إىل وض ــُد دافع يع
أو تعديــل القوانــن القائمــة لتكــون 
اســتجابة حلاجــات املجتمــع مــن بــاب 
ــر  ــاب آخ ــن ب ــاب م ــة اخلط وواضح
، بــا خيــدم حســن ســر العدالــة يف 

ــي)35( . ــدان القضائ املي
ــل إىل  ــدم ،  نتوص ــا تق ــال م ــن خ وم
أن خلــو النــص القانــوين مــن االلتبــاس 
املعنــوي يــؤدي إىل فهــم النــص بشــكل 
صحيــح ، ومــن ثــم يعــُد خمرجــًا هنائيــًا 
ــهم يف  ــث يس ــة ، بحي ــة القانوني للعقلي
ــة  ــات القضائي ــزاع يف احليثي ــم الن حس
والنطــق  واملداولــة  املرافعــة  أثنــاء 
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باحلكــم ، الــذي يكــون متســقًا مــع 
 ، القضائيــة  واألصــول  القواعــد 
ــر  ــم غ ــون الفه ــك يك ــاف ذل وبخ
ــص  ــر الن ــًا لظاه ــًا أولي ــق ، أو فه دقي
ــرى. ــوص األخ ــه بالنص ــن دون ربط م
ــا  ــه كل ــه ، إن ــارة إلي ــدر اإلش ــا جي ومم
كانــت املعلومــات واخلــرات أكثــر 
ــك  ــمل، ولذل ــق وأش ــم أعم كان الفه
إىل  النــص  تفســر  عمليــة  ختضــع 
ــأيت  ــذايت للمتلقــي ، حيــث ي ــول ال القب
ما يســمى املعنــى األويل للوهلــة األوىل، 
وهــذه تــأيت نتيجــة الرتاكــات اللغويــة 
ــم  ــم يت ــن ث ــة ، وِم ــة والتارخيي واملنطقي
ــص  ــي الن ــل متلق ــى يف عق ــم املعن حس
مــن خــال القواعــد املعرفيــة التــي 
ــابقة  ــه الس ــن معلومات ــي م ــا املتلق بناه

.  )36(

مراعيــة  الصياغــة  كانــت  وكلــا 
ملــا تؤديــه األلفــاظ مــن الرتاكيــب 
املســتقلة، كالــرشط والغايــة واالســتثناء 
مــن  وغرهــا  والبــدل،  واحلــال 
األمــور التــي تضبــط املعنــى يف النــص 
ــة،  ــر دق ــى أكث ــا كان املعن ــوين، كل القان
ــم  ــف والفه ــث التكيي ــن حي ــلم م وأس
أكثــر  نــص حيتمــل  القضائــي، وأي 
ــًا يف  ــاك عيب ــاه أن هن ــى، فمعن ــن معن م

الصياغــة ؛ ألن غايــة النــص هــو معنــى 
واحــد يتجــى يف الســطح اخلارجــي 

ــص . ــك الن لذل
كــا أن اللغــة القانونيــة ترتفــع عــن 
وخمتلــف  االســتعارات  اســتعال 
الــوان بديــع البيــان لكــي ال تتضــارب 
ويصبــح   , والتفســرات  التأويــات 
ــي)37(,  ــدل الاهنائ ــة للج ــص عرض الن
فــإذا كان الســطح اخلارجــي للنــص 
ــى،  ــى املعن ــذا ع ــر ه ــق، أث ــر دقي غ
ومــن ثــم قــد ينســحب عــى التطبيــق، 
ثــم احلكــم القضائــي، ومقتضيــات 

العدالــة.
ــوين  ــص القان ــة للن ــة الترشيعي فالصياغ
مهمــة ؛ حيــث أن غايــة الترشيــع تتحقق 
ــل يف  ــكل املتمث ــق الش ــن طري ــم ع وتت
الصياغــة القانونيــة الواضحــة التــي 
ــة  ــة الترشيعي ــا ، فالصياغ ــس فيه ال لب
النصــوص  إفــراغ  جمــرد  ليســت 
القانونيــة يف قوالــب شــكلية ، وهــذا مــا 
ــن  ــاين م ــب الث ــه يف املطل ــنحاول بيان س

ــث . ــذا املبح ه
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املطلب الثاين
البعد القانوين لفاعلية صياغة النص

ُيرتِــب املــرشع عــى صياغــة النــص 
ــا  ــة ، ك ــار قانوني ــج وآث ــوين نتائ القان
ــظ  ــص ، فاللف ــة الن ــى دالل ــا ع ُيرتبه
هــو العبــارة ، أي الصيغــة التــي محلــت 
ــة  ــُد صيغ ــذا تع ــوين ، وهب ــم القان احلك
ــص  ــوى الن ــا فح ــه ، أم ــص منطوق الن
فيعــُد بنيــة النــص الدالليــة ، أي روحــه 

ومفهومــه )38(  .
صياغــة  بعلــم  االهتــام  فــإن  لــذا 
ــكليًا  ــرًا ش ــد أم ــي مل يع ــص اإلجرائ الن
ــة  ــة ضوري ــات حاج ــا ب ــط ؛ وإن فق
ينبنــي عليهــا االســتقرار االجتاعــي 
والقضائــي واالســتثاري)39( ، وعلــم 
ــرة،  ــع كث ــه مواضي ــص ل ــة الن صياغ
منهــا: االهتــام بالرتكيــب بــن اجلمــل 
القانونيــة والرتابــط فيــا بينهــا ، وأن 
تكــون واضحــة ال لبســه فيهــا , بحيــث 
ــب  ــول للمخاط ــتوى املقب ــون باملس تك

.)40 هبا)
ــا  ــة ، بأهن ــة الترشيعي ــرف الصياغ وتع
اخلطــاب  وايصــال  نقــل  عمليــة 
واألفــكار والغايــات املقصــودة مــن 
ــة  ــارات الدقيق ــاظ والعب ــال االلف خ
ــق  ــا حيق ــة ، مم ــة القانوني ــة باللغ اخلاص

اآلثــار املقصــودة منهــا ،أي أهنــا عمليــة 
ــة  ــط االجتاعي ــادات والضواب ــل الع نق
بشــكل منظــم إىل نصــوص قانونيــة 
ــرون  ــفة يع ــد كان الفاس ــة ، وق حمكم
عــن الصياغــة بأهنــا العبــارات الدقيقــة 
باالســتنتاج  تســمح  التــي  واملركــزة 

. واملناقشــة)41(  
القانــوين  البعــد  عــى  وللوقــوف 
لفعاليــة صياغــة النــص يف إطــار قانــون 
املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ ، 
سنســلط الضــوء عليــه ضمــن الفرعــن 

اآلتيــن:-

الفرع األول 
سامة الصياغة لتجيل الغرض من النص 

اإلجرائي
ــًا  ــق بعض ــر أو تطبي ــَهد تفس ــد ُيش      ق
ــة يف  ــة اإلجرائي مــن النصــوص القانوني
ــذ  ــة الناف ــات املدني ــون املرافع أطــار قان
ــون ســببه  اضطرابــًا ، وغالبــًا مــا يك
عــدم تقديــر االبتعــاد عــن معايــر 
الصياغــة اجليــدة لتلــك النصــوص، 
ــرات  ــك التفس ــي تل ــد توح ــك ق لذل
أو تلــك التطبيقــات إىل أهــداف أخــرى 
ــرشع  ــه امل ــدف إلي ــا هي ــن م ــدة ع بعي
ــا  ــص)42(، مم ــة الن ــن صياغ ــة ًم حقيق
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ــط  ــر مرتاب ــوين غ ــص القان ــل الن جيع
مــع الرتاكيــب الدالليــة التــي يتضمنهــا 
، وهــذا مــا جيعــل اجتــاه القضــاء يقــف 

ــة)43( . ــة القانوني ــن الصياغ ــرتددًا م م
ــة  ــودة الصياغ ــدى ج ــكال يف م فاإلش
انتقــاء  دقــة  حيــث  مــن  القانونيــة 
االلفــاظ وتطابــق معناهــا مــع روح 
ــا ،  ــدى وضوحه ــوين وم ــص القان الن
ــوص  ــة النص ــد صياغ ــد يف ُبع سيتجس
اإلجرائيــة عــن ضوابطهــا القانونيــة 
ــون  ــك يك ــة ، لذل ــول املنطقي ، واألص
مــن الــروري، التثبــت عنــد صياغــة 
نصــه  اتفــاق  مــن  القانــوين  النــص 
املقصــود  مــع  اللفظيــة  تراكيبــه  يف 
الترشيعــي جلوهر تلــك النصــوص)44(.
النــص  فــإن   ، ذلــك  وفضــًا عــى 
القانــوين اإلجرائــي كلــا كان بعيــدًا 
عــن الوضــوح أوبــه نقصــًا للفــظ معن 
أو اســتخدام لفــظ يف غــر حملــه ، كلــا 
كان ذلــك النــص بعيــدًا عــن التاســك 
الرتكيبــي والــداليل ، الــذي يضمــن 
عدالــة تطبيقــه ، ومــن ثــم حســن ســر 

ــايض)45(. ــراءات التق إج
بعبــارة أخــرى ، يعــُد قانــون املرافعــات 
الفقــري  العمــود   ، النافــذ  املدنيــة 
بدايتهــا  مــن  التقــايض  عمليــة  يف 

برفــع عريضــة الدعــوى إىل صــدور 
احلكــم البــات يف نطــاق املعامــات 
واإلجــراءات ،حيــث ال يســتقيم أي 
ــة  ــاح عملي ــه، فنج ــي بدون ــام قضائ نظ
التقــايض أو فشــلها يعتمــد عــى نظــام 
املرافعــات ومــدى شــموليته وعموميتــه 
ــن  ــن حس ــا يضم ــه ، ب ــن صياغت وحس
ــة  ــة واجب ــكام املوضوعي ــق األح تطبي
التطبيــق يف احلقــوق واألمــوال املتنــازع 
عليهــا)46( ، وِمــن ُثــم فــأن إقامــة نظــام 
ــات  ــى مقوم ــد ع ــادل يعتم ــي ع قضائ
صياغــة  بجــودة  تتجــى  أســاس، 
ــق  ــا يتعل ــم كل م ــذي ينظ ــون ال القان

ــه)47(.  في
آليــات  فالنــص اإلجرائــي يتضمــن 
 ، أجــزاءه  ربــط  غايتهــا  وعاقــات 
ســياقه  مــن  املقصــد  إىل  للوصــول 
واســتنباط احلكــم منــه ، وِمــن ثــم 
ُيفــَر عــى النحــو يضمــن تطبيقــه عــى 
النحــو ، الــذي صاغــه املــرشع مــن 

أجلــه)48(.
وبشــكل عــام تتكــون القاعــدة القانونية 
ــرص  ــا عن ــن، مه ــن رئيس ــن عنرصي م
حيــث   ، الصياغــة  وعنــرص  العلــم 
يتعلــق عنــرص العلــم بجوهــر القانــون 
ــر  ــن التعب ــا يمك ــو م ــه وه وموضوع
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عنــه باملــادة األوليــة التــي تتكــون منهــا 
ــي  ــل الت ــة، وبالعوام ــدة القانوني القاع
ويســتخلصها  مضموهنــا  يف  تدخــل 
ــتاعية  ــق االجــ ــن احلقائ ــن م القانون

ــل)49(. ــربة وبالعق بالتجــ
أمــا عنــرص الصياغــة ، فيتمثــل بإخــراج 
املــادة األوليــة إىل حيــز العمــل ، وذلــك 
ــة  ــائل الازم ــاء الوس ــال انش ــن خ م
ــر  ــة ، والتعب ــدة القانوني ــاء القاع ألنش
عنهــا ، وتســمى بصناعــة أو صياغــة 

الترشيــع)50(.
ــة شــكل  وقــد تتخــذ الصياغــة القانوني
الصياغــة املاديــة ، وتتحــدد بوجــود 
تعبــر مــادي عــن جوهــر القاعــدة 
ــك  ــوين)51( ، وذل ــص القان ــة للن القانوني
ــر  ــوين بأم ــص القان ــق الن ــا يتعل عندم
يتضمــن  مــا  فغالبــًا   ، قائــم  مــادي 
ــًا  ــِدد رشطــًا أو مانع ــًا، حُي حكــًا وضعي
ــعن )52( ،  ــدة الطـ ــد م ــببًا ، كتحدي أو س
ــكام  ــن يف األحـ ــرق الطع ــد ط أو حتدي

القضائيــة)53(.
وإزاء صيـاغـــة النـــص اإلجــــرائي 
يــكـــون  ال   ، الطريقـــة  بـهـــذه 
ــي  ــاف فـ ــًا لـاختــ ــص قــابـ النـ
حتقيــق  لــــغرض  تطـبــيــقـــه؛ 
ــدة  ــون القاع ــل , فتكـ ــتقرار التعام اسـ

ــي)54(.  ــق العم ــة للتطبي ــة صاحل  القانوني
ــي ،  ــص اإلجرائ ــاغ الن ــد يص ــًا ق أيض
ــرض  ــة ، لغــ ــة املعنوي ــة الصياغ بطريق
ــي  ــطلح قـانونـ ــرة أو مصـ ــع فك وضـ
وتصـــنيف حمـــتويات الفكــرة الواحــدة 
ــن  ــرتكة بيـ ــارص املشــ ــراز العن ، وإبــ
أفــــراد كــــل صنف ، ومـــن أمثــــلتها 
ــة ، أو  ــة ، أو الصوري ــاع الفرضي األوض

التصويريــة )55( .
ــة  ــة املعنوي ــرشع إىل الصياغ ــأ امل ويلج
عندمــا يتكــرر حــدوث يشء يغلــب 
يلحــق  أن  يريــد  عندمــا  أو  وقوعــه 
ــا  ــر ، أو عندم ــيئًا آخ ــيء ش ــم ب باحلك
ــروف إىل  ــد حكــم يشء مع ــد أن يم يري
ــم  ــن ث ــروف )56( ، وم ــر املع ــيء غ ال
نــرى أن املــرشع هبــذه الصياغــة يفــِرض 
اســتنتاجات معينــة أو تصــورات جمــردة 
،تعــد انعكاســًا ملــا هــو ماثــل يف الذهــن 
، وأن مل يكــن هلــا مصداقــًا حقيقيــًا وقت 

ــع. ــى أرض الواق ــص ع ــع الن وض
وبنــاًء عــى مــا تقــدم ، نــرى أن النــص 
ــة ،  ــغ بالطريقــة املادي ــي إذا صي اإلجرائ
ــى  ــد راع ــرشع ق ــا أن امل ــرتض معه فُيف
الدقــة يف انتقــاء الفاظــًا واضحــة املعنــى 
يتضمنهــا  التــي  تراكيــب اجلمــل  يف 
النــص القانــوين ، الــذي ُيصــاغ لُيعالــج 



252

االلتباس املعنوي وتأثريه على النصوص اإلجرائية - دراسة يف قانون املرافعات املدنية -

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

احلــاالت املقصــودة بصــورة قاطعــة 
ــددة . وحم

ــي  ــص اإلجرائ ــة الن ــع صياغ ــا م     أم
بالطريقــة املعنويــة ، فُيفــرتض أن املرشع 
ــاظ ال  ــاء الف ــة يف انتق ــى الدق ــد راع ق
لبــس فيهــا بالرغــم مــن امكانيتهــا 
ــة  ــق الغاي ــاين ، حتق ــتيعاب املع ــى اس ع
مــن ترشيــع تلــك النصــوص بالطريقــة 
ــر  ــاالت غ ــى احل ــق ع ــة ؛ لتطب املعنوي
املحــددة  ، التــي ُيفــرَتض أن النــص 

ــا )57( . ــغ ملعاجلته صِي
ــة  ــم كاف ــط تنظي ــيتم ضب ــك س    وبذل
النشــاطات التــي يتناوهلــا مضمــون 
ــة ،  ــات املدني ــون املرافع ــوص قان نص
ــن دون  ــا م ــا بينه ــقة في ــون متناس فتك
ــوص إىل  ــك النص ــق تل ــؤدي تطبي أن ي
صــدور أحــكام قضائيــة متناقضــة ، 
أو مــن دون أن يتحقــق هبــا هــدرًا يف 
إجــراءات التقــايض مــن حيــث الوقــت 

أو النفقــات.
    ذلــك أن القواعــد القانونيــة التــي 
ــون  ــار القان ــوص يف أط ــا النص تتضمنه
حاجــة  لتلبــي  جــاءت  املذكــور، 
ــخاص  ــلوك األش ــم س ــتدعي تنظي تس
واجلاعــات واهليئــات عــى نحــو ملــزم 
ــا  ــاىف هب ــة ، فيت ــول إىل العدال ، والوص

يف  الفعليــة  اإلجرائيــة  اإلشــكاالت 
ــدين)58( .  ــاء امل ــدان القض ــاق مي نط

الفرع الثاين 
دور الصياغة الترشيعية يف اإلصاح 

القانوين
ــيدًا  ــة جتس ــة الترشيعي ــُد الصياغ      تع
ــا  ــة ، طامل ــة الناجح ــة الترشيعي للسياس
ــارات  ــات ومه ــى مقوم ــة ع ــا قائم أهن
مُتِكــن   ، وقانونيــة  لغويــة  وقــدرات 
الصائــغ مــن نســج األحــكام القانونيــة 
و  النــص  معنــى  تعكــس  بألفــاظ 
ــوض ،  ــس أو غم ــن دون لب ــه م روح
ــدًا  ــع جي ــون الترشي ــن أن يك إذ ال يمك
ترشيعيــة  عمليــة  صاحبتــه  إذا  إال 
ــا  ــدة)59(، وب ــة جي ــة قانوني ذات صياغ
قانــون  مصــادر  أهــم  الترشيــع  أن 
ــإذا هــو  ــة العراقــي ، ف املرافعــات املدني
يعــُد اآلليــة التــي تســتجيب بواســطتها 
ــات  ــات لاحتياج ــات والرملان احلكوم
املتغــرة واملتجــددة ملجتمعاهتــا ، هبــدف 
الوصــول إىل تطبيــق دولــة القانــون، 
وأن يكــون مفهومــًا عنــد عامــة النــاس 

وقابــًا للتطبيــق)60(  .
ــة  ــادة الترشيعي ــتمد امل ــرشع يس إذ إن امل
ــرورات  ــة وال ــات العملي ــن احلاج م
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االقتصاديــة ، ومــن عــادات النــاس 
العليــا  املثــل  وِمــن   ، ومعتقداهتــم 
 ، جمتمعــه)61(  طبقــة  يتوخاهــا  التــي 
ــع  ــو أن يض ــرشع ه ــه امل ــا يفعل وكل م
ــك  ــن تل ــتمدة م ــة املس ــادة الترشيعي امل
الوســائل يف الفــاظ يراعــي الدقــة يف 
القــوة  للقانــون  وُيعطــي   ، انتقائهــا 
مــن  قصــده  مــا  لتحقــق  ؛  امللزمــة 
ــرة  ــة الدائ ــوص القانوني ــة النص صياغ
يف إطــار قانــون املرافعــات بوصفــة 
ــن  ــة م ــة املنبثق ــًا للعدال ــون حارس القان
ميــدان العمــل القضائــي ، وبذلــك 
دائــرة  القانــوين  بالتنظيــم  ســيعالج 
ــة )62(  . ــط االجتاعي ــن الرواب ــعة م واس
     حيــث إن عــدم صياغــة النــص أو 

ــة  ــة الازم ــة بالدق ــوص اإلجرائي النص
ــى  ــر ع ــد يؤث ــوب ، ق ــوح املطل والوض
قــدرة نفــاذ تلــك النصــوص وحتقيقهــا 
مــن  صيغــت  التــي  لألغــراض 
أجلهــا)63(، أو زيــادة حجــم النصــوص 
ترابــط  أن يكــون هنالــك  مــن دون 
فيــا  بينهــا ، فينشــأ مــن عــدم التناســق 
هــذا آثــار ســلبية قــد تطــال تنفيــذ 
ــة ،  ــات املدني ــون املرافع ــوص قان نص
ــة التــي هيــدف  ــاة العدال ــم جماف ــن ُث وِم
ــه  ــة نصوص ــال صياغ ــن خ ــرشع م امل

إىل حتقيقهــا)64( ، فالعــدل هــو مــا جيــب 
فهــو   ،)65( القانــون  إليــه  هيــدف  أن 
ــا  ــعى إليه ــي يس ــوى الت ــة القص الغاي

القانــون)66(.
وال نعتقــد أنــه يمكــن مــع فــرض 
الرتاكيــب  يف  املعنــوي  االلتبــاس 
ــي يف  ــوين اإلجرائ ــة للنــص القان اللفظي
دائــرة قانــون املرافعــات املدنيــة ، أن 
نرجــع إىل مــا يــراه رشاح القانــون مــن 
ــا  ــك أن كل منه ــاء ؛ ذل ــه أو القض الفق
ال يعــُد مصــدرًا ملزمــًا يف العــراق بنــاًء 
االنكلوسكســونية  النزعــة  أن  عــى 
ــا  ــي ، فه ــون العراق ــن القان ــدة ع بعي
ــتأنس  ــريان تس ــدران تفس ــدان مص يع
هبــا املحاكــم الوطنيــة ، فلهــا أن تأخــذ 
ــون أو ال  ــوص القان ــر نص ــا يف تفس هب

تأخــذ هبــا)67(.
فلقضــاء ليــس ملزمــًا باألخــذ بــا ســبق 
مــن أحــكام إال يف حالــة واحــدة ، وهي 
ــق  ــم بطري ــن يف احلك ــَم الطع ــد ت ــه ق أن
التمييــز ، وإحالــة الدعــوى إىل املحكمة 
ــه  ــون في ــم املطع ــدرت احلك ــي أص الت
، ففــي هــذه احلالــة عــى املحكمــة 
ــى  ــوى ع ــم يف الدع ــرة ، أن حتك األخ
ــز  ــة التميي ــه حمكم ــت ب ــا قض ــق م وف
ــذا  ــة ، وأن ه ــألة القانوني ــك املس يف تل
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ــن  ــة م ــذه القضي ــرص يف ه ــزام يقت االلت
ــا)68( . دون غره

الصياغــة  فـــإن ســامة      وعليــه، 
ــون  ــة القان ــق صاحي ــة ، حتق الترشيعي
ــل  ــه والعم ــم نصوص ــهيل فه ، يف تس
ــر  ــذا األم ــا ، وه ــدة أحكامه ــى وح ع
نصــوص  كانــت  إذا  فيــا  يتحقــق 
 ، شــاملة  املدنيــة  املرافعــات  قانــون 
واضحــة يف معاجلتهــا واســتيعاهبا كل 
جمــاالت القضــاء املــدين . فبالرغــم مــن 
أن قواعــد احليــاة متنوعــة تســتعيص 
أن  حــن  يف   ، واالســتيعاب  االدراك 
ــدودة  ــة حم ــة الترشيعي ــاليب الصياغ أس
ــدة  ــة اجلي ــن بالصياغ ــات، لك االمكاني
ــن  ــة م ــه اللغ ــا تتضمن ــتخدام م أي باس
ــق  ــة، تتحق ــة والواضح ــاظ الدقيق الف
املعاجلــة الشــاملة يف تنظيــم الروابــط 

االجتاعيــة يف ميــدان التقــايض)69(.
     فابــد مــن أن يكــون كل نــص 
قانــوين معنــى متبــادر مــن الســياق 
ــا ،  ــغ هب ــي صي ــه الت ــه عبارات ــدل علي ت
ــي  ــارة الت ــه أن العب ــرتض مع ــذا يف وه
صيــَغ هبــا النــص الترشيعــي حمــددة 
عــى ضــوء طبيعــة املوضــوع حمــل 
ــروج  ــوز اخل ــي ،ال جي ــم الترشيع التنظي
ــغ  ــى الصائ ــي ع ــَم ينبغ ــن ُث ــا، وِم عنه

ــن  ــة ب ــة الترشيعي ــع يف الصياغ أن جيم
 ، التكييــف  التحديــد واتقــان  كــال 
ــة  ــاة االجتاعي ــع احلي ــتيعاب وقائ باس
يســتوعب  بحتــة  قانونيــة  بأفــكار 
مضموهنــا، أيضــًا يف االطــاع عــى 
القوانــن املقارنــة ، إذ تعــد األخــرة 
لصياغــة  املســاعدة  األســاليب  مــن 
أحــكام الترشيــع املحــي أو تعديلــه)70( .

                                                          
املبحث الثاين

تأثري االلتباس املعنوي عىل النص 
اإلجرائي 

ــات  ــة مصطلح ــردات القانوني ــد املف تع
اللبنــة  ومتثــل   ، تقنــي  طابــع  ذات 
األســاس للخطــاب القانــوين ؛ لــذا فأن 
ــه تلــك املفــردات  ــاز ب مايتطلــب أن متت
ومــن   ، والوضــوح  الدقــة  هــي  
القانونيــة  ثــم تضفــي املصطلحــات 
بالتمييــز واالســتقرار ، وتضمــن بذلــك 

ســامة القانــون)71( . 
وللوقــوف عــى مــا تقــدم , ســنوزع 
االلتبــاس  تأثــر  بحثنــا  موضــوع 
يف  اإلجرائــي  النــص  عــى  املعنــوي 
لبيــان  األول  ســنخصص  مطلبــن  
أثــره يف شــكلية النــص اإلجرائــي ، 
أمــا الثــاين ، فســيتكفل بتحديــد وضــع 
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. العمــي  التطبيــق  يف  االلتبــاس 

املطلب األول
شكلية النص اإلجرائي  

      تتمثــل الغايــة التــي يتوخاهــا مرشعنا 
اإلجــراءات  شــكلية  مــن  العراقــي 
املدنيــة  املرافعــات  قانــون  أطــار  يف 
ملرفــق  افضــل  أداء  إىل  ،بالوصــول 
القضــاء، ومــن ثــم املحافظــة عــى 
ــت  ــا مت ــى م ــة ، مت ــوق املوضوعي احلق
املطالبــة هبــا طبقــًا لألوضــاع األســاس 
املحــددة يف القانــون مــدار البحــث)72( .
لألعــال  بالنســبة  العامــة  فالقاعــدة 
اإلجرائيــة هــي قانونية الشــكل ، بمعنى 
ــيلة  ــًا للوس ــم ال تبع ــب أن تت ــا  جي أهن
التــي خيتارهــا َمــن يقــوم هبــا بــل تبعــا 
 ، القانــون  حيددهــا  التــي  للوســيلة 
والشــكلية يف العمــل اإلجرائــي مقــررة 

لصحــة العمــل ال إلثباتــه )73( .
وال يفوتنــا أن نذكــر أن الشــكل قــد 
يكــون عنــرصًا مــن عنــارص العمــل أي 
الوســيلة التــي يتم هبــا العمــل اإلجرائي 
، كأن ُيشــرتط كتابــة العمــل اإلجرائي ، 
ــه  ــم في ــًا يت ــكل ظرف ــون الش ــد يك وق
العمــل اإلجرائــي)74( ، ولضــان حســن 
ســر اإلجــراءات ، تراعــى الدقــة يف 

صياغــة نصــوص قانــون املرافعــات 
وضوحهــا وثباهتــا بالنســبة ألشــخاص 
ــون  ــأن تك ــا ب ــوى )75( ، وأبعاده الدع
ــويف واالضار  ــد والتس ــيلة للكي وس

ــوق)76( . باحلق
ــل  ــن العم ــة ب ــت خمالف ــا حصل ــإذا م ف
نمــوذج  وبــن  املتخــذ  اإلجرائــي 
القاعــدة القانونيــة ، فــأن ذلــك العمــل 
)77(،وتعــد  لنموذجــه  خمالفــًا  يكــون 
تطــال  أن  يمكــن  التــي  املخالفــات 
مــن  الشــكلية  التقــايض  إجــراءات 

املؤثــرة)78(. املســائل 
ــة  ــدم ، إن الصياغ ــا تق ــا في ــد ذكرن وق
بعمــل  يتعلــق  قانــوين  نــص  ألي 
 ، التقــايض  ميــدان  يف  مــا  إجرائــي 
ــة  ــة واضح ــون ذا دالل ــب أن تك يتطل
اإلجــراءات  الختــاذ  املعنــى  قاطعــة 
 ، الصحيــح  النحــو  عــى  القضائيــة 
فضــًا عــى قابليــة تلــك الصياغــة 
ــات  ــباع كل احلاج ــتيعاب واش ــى اس ع
والتطــورات الريعــة التــي حتصــل 
باســتخدام وســائل وأفكار قانونيــة)79(.
الــذي  املعنــوي  االلتبــاس  أن  إال 
يشــوب شــكلية النــص اإلجرائــي ، قــد 
ــوب  ــا املطل ــن دوره ــة ع ــد الصياغ يبع
يف إطــار نصــوص قانــون املرافعــات 
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يف ميــدان العمــل القضائــي ، إذ قــد 
يتحقــق هــذا االلتبــاس مــن خــال 
القانــوين  النــص  تنظيــم  يف  النقــص 

ــة . ــة معين حلال
مرشعنــا  نظــم  ذلــك  ســبيل  فعــى 
قانــون  مــن   )4( املــادة  يف  العراقــي 
رشط  النافــذ،  املدنيــة  املرافعــات 
جانــب  مــن  اخلصومة)الصفــة(  
املدعــي عليــه فقــط ، حيــث جــاء فيهــا 
)) يشــرتط أن يكــون املدعــى عليــه 
خصــًا يرتتــب عــى اقــراره حكــم 
ــه وأن يكــون  ــرار من ــر صــدور اق بتقدي
ــر  ــى تقدي ــيء ع ــا ب ــا أو ملزم حمكوم
ــح  ــك تص ــع ذل ــوى ، وم ــوت الدع ثب
والقيــم  والــويص  الــويل  خصومــة 
واملحجــوز  القــارص  ملــال  بالنســبة 
ــبة  ــويل بالنس ــة املت ــب وخصوم والغائ
ــره  ــن اعت ــة م ــف . وخصوم ــال الوق مل
األحــوال  القانــون خصــا حتــى يف 

التــي ال ينفــذ فيهــا اقــراره.((.
فــا يثــره االلتبــاس املعنــوي يف صياغــة 
الفقــه  اختــاف   ، املذكــور  النــص 
ــة  ــر رشط اخلصوم ــدد ضورة توف بص
لــكل مــن أطــراف الدعــوى ، فقــد 
ذهــب غالبيــة الفقــه)80( ، إىل أن الصفــة 
يف الدعــوى تثبــت للمدعــي إذا كان 

هــو صاحــب احلــق املطالــب بــه أو 
نائبــًا عنــه، يف حــن ذهــب جانبــًا آخــر 
ــة  ــه)81( ؛ إىل أن رشط اخلصوم ــن الفق م
يف الدعــوى يكــون ضوري بالنســبة 
ــًا ،  ــزًا قانوني ــًا أو مرك ــي حق ــن يدع مَل
ــذا  ــى ه ــدى ع ــن اعت ــد َم ــًا ض وأيض

ــه . ــداء علي ــدد باالعت ــق أو ه احل
     ومــن خــال مــا تقــدم ذكره مــن آراء 
، يمكننــا القــول أنــه فضــًا عــا ذهــب 
ــأن  ــاين ، ب ــاه الث ــاب االجت ــه أصح إلي
ــز  ــق أو املرك ــب احل ــو صاح ــي ه املدع
القانــوين املطلــوب محايتــه ، وأن ضورة 
ــُد  ــي يع ــة يف املدع ــر رشط اخلصوم توف
العراقــي  املــرشع  ملســلك  انعكاســًا 
ــن  ــك م ــتنتاج ذل ــن اس ــه ، ويمك نفس
تعريــف املــرشع للدعــوى يف املــادة )2( 
ــي  ــذ ، والت ــات الناف ــون املرافع ــن قان م
جــاء فيهــا ، أن الدعــوى هــي )).. 
ــام  ــر أم ــن آخ ــه م ــخص حق ــب ش طل
القضــاء(( . وعليــه ، فابــد ِمــن أن 
يكــون كل ِمــن املدعــي واملدعــى عليــه 

ــوى)82(. ــل الدع ــي تقب ــة ؛ لك ذا صف
ذات  مــن  املــادة )5(  نــص  فــأن         

ــا  ــدة مل ــة ومؤي ــت رصحي ــون ، كان القان
ــه  ــن الفق ــاين م ــاه الث ــه االجت ــب إلي ذه
، يف ضورة اشــرتاط اخلصومــة يف كل 
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مــن طــريف الدعــوى ، حيــث جــاء 
فيها))يصــح أن يكــون أحــد الورثــة 
ــى  ــام ع ــي تق ــوى الت ــا يف الدع خص

امليــت أو لــه .....(( )83( .
ــوي  ــاس املعن ــرى أن االلتب ــه ، ن وعلي
 ،  )4( املــادة  نــص  يشــوب  الــذي 
ــه  ــاف الفق ــببًا يف اخت ــذي كان س وال
يف  الصفــة   اشــرتاط  ضورة  حــول 
ضورة  أم  الدعــوى  طــريف  مــن  كل 
اشــرتاطه بالنســبة للمدعــى عليــه فقــط 
ــي ،  ــر حقيق ــًا غ ــًا ظاهري ــو التباس ، ه
فالنــص غــر قابــل للتأويــل)84( ، وقــد 
ــا هــذا مــا هــو معمــول فيــه  يعــزز رأين

يف ميــدان العمــل القضائــي . 
أيضــًا ممــا ٌيمكــن عــده نتيجــة لالتباس 
ــراه  ــا ي ــادة )4( ، م ــص امل ــوارد يف ن ال
جانبــًا )85(، بــأن الــرشط الــوارد يف هــذه 
املــادة ، يعــُد نتيجــة منطقيــة لــرشط 
املصلحــة يف قبــول الدعــوى ؛ فاملدعــى 
بــه أن مل يكــن الزمــًا عــى فــرض ثبوت 
مفيــدة  الدعــوى  تكــن  مل  الدعــوى 

د )86(.    ــرُتَ ــي ، ف للمدع
ــن  ــاف ب ــذا االخت ــر ه ــن تري   وُيمك
الــرشاح يف حتديــد معنــى رشط الصفــة 

ــببن:- ــوع إىل س ، بالرج
ــددة  ــر حم ــان غ ــة مع ــة الصف أ.أن لكلم

ــة  ــب املصلح ــا صاح ــد هب ــد يقص ، فق
يكــون صاحــب  الشــخصية عندمــا 
الصفــة هــو صاحــب احلــق ، وقــد 
ــوى  ــتعال الدع ــلطة اس ــا س ــد هب يقص

ومبارشهتــا .
الدعــوى  قبــول  رشوط  ب.غمــوض 

واختاطهــا بــرشوط اســتعال الدعوى 
الدعــوى  تكــون  فقــد   ، ومبارشهتــا 
 ، عنــه  نائبــًا  ويبارشهــا  لشــخص 

الوكيــل)87(. أو  الــويل  أو  كالــويص 
ــًا  ــك فروق ــك ، هنال ــى ذل ــًا ع    وفض
واملصلحــة  اخلصومــة  رشط  بــن 
ــدم  ــا تق ــا مم ــن لن ــد تب ــخصية ، فق الش
ذكــره، أن رشط اخلصومــة يلــزم توافــره 
يف كل مــن املدعــي واملدعــى عليــه ، 
يف حــن يقتــرص توافــر رشط املصلحــة 
ــط ،  ــي فق ــارشة يف املدع ــخصية املب الش
كــا أن ضورة توفــر رشط املصلحــة 
الشــخصية املبــارشة يف املدعــي هــي 
يتحقــق  التــي  احلــاالت  أحــدى 
إال وهــو رشط  الــرشط األعــم  هبــا 

.  )88() اخلصومة)الصفــة 
    أمــا بصــدد نــص كل مــن املــادة )75( 
واملــادة )76( مــن قانــون املرافعــات 
النافــذ ، ُياحــظ تكــرار كلمــة التوحيــد 
فيهــا، ويتحقــق االلتبــاس هنــا بــأن مــا 
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ــاد  ــو احت ــح ه ــذا املصطل ــه ه ــر إلي ُيش
املادتــن  مــن  كل  يف  احلكــم  معنــى 
املذكورتــن ، بالرغــم مــن اختــاف 
النصــن للادتــن  احلكــم يف ســياق 

املذكورتــن .
ــه ))  فقــد نصــت املــادة )75( ، عــى أن
إذا تبــن للمحكمــة أن للدعــوى ارتباطًا 
بدعــوى مقامــة قبــًا بمحكمــة أخــرى 
فلهــا أن تقــرر توحيــد الدعويــن....(( 

 .)89(

إذ يتبــن لنــا مــن ســياق النــص املتقــدم 
ــذي ال  ــو ال ــود، ه ــد املقص ، أن التوحي
يــدل عــى الدعــاوى املتطابقــة ، أي 
الدعــاوى التــي تتحــد فيهــا عنارصهــا 
) أشــخاصًا وموضوعــًا وســببًا( احتــادًا 
ــح  ــه مصطل ــر إلي ــا يش ــا م ــًا ، وإن تام
التوحيــد يف املــادة )75( هــو الدعــاوى 
ــن  ــا وب ــون بينه ــي يك ــة ، الت املرتابط
ــن  ــل م ــة ، جتع ــة صل ــوى األصلي الدع
ــة أن  ــة العدال ــن مصلح ــب ، وم املناس
تنظــر يف خصومــة واحــدة أمــام حمكمــة 

ــدة )90( . ــة واح خمتص
كدعــوى التعويــض التــي يقيمهــا أحــد 
ــرشوع  ــر م ــل غ ــن عم ــن م املترري
ــرر  ــا مت ــي يقيمه ــوى الت ــع الدع م
ــرشوع  ــر امل ــل غ ــن ذات العم ــر م آخ

أمــام حمكمــة أخــرى ، فتلــك الدعويــان 
يتحقــق بينهــا االرتبــاط الشــرتاكها 
ليســتا  إهنــا  إال  والســبب  باملحــل 
بدعــوى واحــدة الختــاف الركــن 
فالدعــاوى  ؛  فيهــا)91(  الشــخيص 
املرتابطــة ، هــي التــي خيتلــف فيهــا 

عنــرص أو أكثــر مــن عنارصهــا)92(.
أمــا بالنســبة لنــص املــادة)76( ، والذي 
جــاء فيــه بأنــه ))1. ال جيــوز اقامــة 
الدعــوى الواحــدة يف أكثــر مــن حمكمــة 
واحــدة .... .2. للمحكمــة أن تقــرر 
ــوى  ــت الدع ــن إذا كان ــد الدعوي توحي
ــا  ــة ذاهت ــدى املحكم ــة ل ــرى مقام األخ

.)93()).
    فُياحــظ أن مرشعنــا العراقــي يف هذه 
املــادة ، قــد اســتعمل مصطلــح التوحيد 
ذاتــه إال إنــه قــد أشــار بــه ورصاحــة إىل 
الدعــاوى املتطابقــة ، التــي تتوحــد فيها 
، مــن حيــث  الدعويــن)94(  عنــارص 
وحــدة اخلصــوم يف الدعــوى األوىل هــم 
نفــس اخلصــوم يف الدعــوى الثانيــة ، أي 
يتحــد عنرصهــا الشــخيص ، كذلــك 
واملتمثلــة   ، الدعــوى  عنــارص  بقيــة 
ثــم  ومــن  والســبب)95(,  باملوضــوع 
ــدة  ــوى واح ــًا بدع ــا مع ــن دجمه يمك
, وإال  قــد يرتتــب عــى ذلــك آثــار 
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ــكام  ــدور أح ــا ص ــة منه ــة مهم إجرائي
متناقضــة , أو مــا يكــون جمافيــًا للعدالــة .
ومــن ثــم نــرى ، إن مرشعنــا العراقــي مل 
يــراَع الدقــة يف صياغــة املــواد القانونيــة 
القانونيــة  املصطلحــات  باســتخدام 
ــا  ــراد معاجلته ــائل امل ــم املس ــي تائ الت
املــرشع  فاســتخدام   ، قانــوين  بنــص 
ملصطلــح التوحيــد يف صياغــة نــص 
ــن  ــادة )76( م ــص امل ــادة )75( ون امل
قانــون املرافعــات ، جعــَل منهــا صياغــة 
ــز  ــا التميي ــن هب ــة ؛ إذ ال يمك ــر دقيق غ
بــن الدعــاوى املرتابطــة والدعــاوى 
ــزاع)96(. ــاوى ذات الن ــدة أو دع الواح
ــص كل  ــول ن ــرى ، أن مدل ــارة أخ بعب
مــن املــادة )75( واملــادة )76( ، يعكس 
اختافــًا يف املعنــى الــذي يتبــادر فهمــه 
مــن صيغــة كلمــة التوحيــد يف نــص كل 
منهــا ، وهــذا مــا ُيفَهــم مــن العبــارات 
املادتــن  مــن  كل  لنــص  املكونــة 
 ، مفــردات ومجلــة  مــن  املذكورتــن 
فيكــون  ذلــك الفهــم هــو املقصــود ممــا 

ــره)97( . ــه وتقري ــص لبيان ــيق  كل ن س
لــذا ندعــو مرشعنــا العراقــي إىل تعديــل 
صياغــة نــص املادتــن املذكورتــن ، 
واألخــذ بمصطلــح اإلحالــة لارتبــاط  
ــد كــا هــو  بــدالً مــن مصطلــح التوحي

ــرصي)98(  ــرشع امل ــبة للم ــال بالنس احل
؛ ذلــك أن مصطلــح اإلحالــة لارتبــاط 
يعــُد أكثــر دقــة ؛ إذ يشــر معنــاه إىل 
اختــاذ إجــراء قضائــي ســواء كان ذلــك 
مــن قبــل املحكمــة ذاهتــا ، أو مــن 
ــدد  ــًا , بص ــه دفع ــوم  بوصف ــل اخلص قب
ــن  ــة , وم ــة أو املتطابق ــاوى املرتابط الدع
أمــام حمكمــة  إمكانيــة نظرمهــا  ثــم 
بذلــك   فيتحقــق    ، خمتصــة  واحــدة 
فترتابــط   ، القانــوين  النــص  متاســك 
أجزائــه مــن أولــه إىل اخــره ، ليــس 
أو  فحســب  اجلملــة  مســتوى  عــى 
ــط  ــة فق ــل املتقارب ــتوى اجلم ــى مس ع
ــًا  ــا أيض ــد ، وإن ــص الواح ــار الن يف إط

ــة.   ــوص املتتالي ــتوى النص ــى مس ع
ــادة  ــص امل ــة ن ــون صياغ ــث تك     بحي
تبــن  النحــو ))إذا  )75( عــى هــذا 
ارتباطــًا  للدعــوى  أن  للمحكمــة 
بدعــوى مقامــة قبــًا بمحكمــة أخــرى 
، فلهــا أن تقــرر اإلحالــة لارتبــاط 
وترســل اضبــارة الدعــوى إىل املحكمــة 
مــن  الصــادر  والقــرار  األخــرى 
املحكمــة األخــرى برفــض اإلحالــة 

يكــون قابــًا للتمييــز .((.
تكــون   ،  )2/76( املــادة  ونــص      
ــة أن  ــذا النحــو )) للمحكم ــه هب صياغت
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ــاط إذا  ــن لارتب ــة الدعوي ــرر إحال تق
كانــت الدعــوى األخــرى مقامــة لــدى 

ــا(( .   ــة ذاهت املحكم
ــن  ــة للطع ــوص املعاجل ــار النص ويف إط
يف األحــكام ، نــرى حتقــق حالتــن مــن 
االلتبــاس املعنــوي بنــص املــادة )186( 
ــذ  ــة الناف ــات املدني ــون املرافع ــن قان م
ــرة  ــاق الفق ــا يف نط ــل إحداه ، إذ تدخ
؛ حيــث  األوىل مــن هــذه املــادة )99( 
هبــا ُياحــظ ، تعارضــًا يف األحــكام 
التــي حتملهــا تراكيــب النــص الواحــد 
املعالــج لــذات املوضــوع ، إال وهــو 

التدخــل يف االســتئناف .
ــث  ــن حي ــارض م ــذا التع ــق ه إذ يتحق
يمكــن  الــذي  األول  احلكــم  كــون 
ــرة  ــص الفق ــة الن ــن مقدم ــتنتاجه م اس
ــن  ــذي يمك ــم ال ــف احلك األوىل ، خيال
اســتنتاجه مــن الشــطر األخــر مــن 
ثــم  وِمــن   ، الفقــرة  بــذات  النــص 
احلكمــن  بــن  التوفيــق  يمكــن  ال 
مــن  ُيســتفاد  فــا  معــًا،  وتطبيقهــا 
اجلمــل املركبــة ، بــأن املــرشع  قــد 
ــر  ــل الغ ــوين لتدخ ــى القان ــَد املعن قي
يف الدعوى االستئـــنافية ، مـــن خـــال 
إشــارته إلـــى أن تدخــل الغر جائــز إذا 
طـــلب الغـــر التدخــل باالنضام إلـــى 

ــتئنافية  ــوى االس ــصوم الدع ــد  خـ أحـ
ــة . ــن جه م

ومــن جهــة أخــرى ٌياحــظ أن املــرشع 
ــم  ــب احلك ــع جوان ــاط بجمي ــد ُاح ق
ــص  ــال الن ــن خ ــل م ــوين للتدخ القان
ــوى  ــر يف الدع ــل الغ ــواز تدخ ــى ج ع
ــق  ــا حي ــر مم ــتئنافية إذا كان األخ االس
لــه الطعــن يف احلكــم بطريــق اعــرتاض 
ــاب  ــك غي ــى ذل ــب ع ــا يرتت ــر ، مم الغ
االرتبــاط املعنــوي بــن دالالت النــص 
القانــوين ، والــذي وجــوده  يقــوي 
مســتوى النــص القانــوين إىل جانــب 

االرتبــاط الشــكي)100(. 
ــرد يف النــص  ــًا ي ــُد تركيب فاالســتثناء َيِع
القانــوين غــر مســتقل باإلفــادة بنفســه 
حيمــل  مســتقل  تركيــب  ويســبقه   ،
 ، القانــوين)101(  احلكــم  مضمــون 
ــن  ــرة )1( م ــص الفق ــب ن ــن بموج لك
ــتثناء  ــا أن االس ــن لن ــادة )186( يتب امل
يكشــف عــدم فعاليــة وجــود املســتثنى 
ــل يف  ــواز التدخ ــدم ج ــو ع ــه إال وه من
االســتئناف، طاملــا أن بإمــكان الغــر 
عــن الدعــوى االســتئنافية التدخــل 
فيهــا أمــا بوصفــه شــخصًا ثالثــًا منضــًا 
ألحــد أطرافهــا أو متدخــًا باالختصــام 
الدعــوى  أطــراف  مــن  لــكل 
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االســتئنافية)102( ، حيــث أن الطاعــن 
باعــرتاض الغــر ال يقبــل طعنــه إال 
إذا وجهــه  لــكل طــريف الدعــوى التــي 
قــد يمــس حقوقــه احلكــم الصــادر 

فيهــا)103( .   
وممــا جيــدر اإلشــارة إليــه هنــا، أن 
التدخــل يف االســتئناف يقتــرص عــى 
ــوم  ــبة خلص ــر بالنس ــن الغ ــد م ــن يع َم
اخلصــم  أمــا   ، األصليــة  الدعــوى 
ــن  ــم ومل يطع ــده احلك ــدر ض ــذي ص ال
فيــه ، يبقــى مــع ذلــك خصــًا ، كــا أن 
ــه  ــأ ل ــِض إذ ينش ــوين مل ينق ــزه القان مرك
ــًا، احلــق بالطعــن واحلــق  مركــزًا قانوني

ــذ . بالتنفي
وهــو بذلــك ال يعــُد مــن الغــر إذا 
مل يبــارش الطعــن بطريــق االســتئناف 
حتــى ُيمكــن القــول بأنــه يف حــال 
تدخلــه يكتســب صفــة اخلصــم جمــددًا 
عــوض  قــد  القانــون  أن  بدليــل   ،
حقــه يف الســقوط يف الطعــن بجــواز 
تقديمــه بـــ )االســتئناف املقابــل(، ولــو 
بعــد فــوات مــدة الطعــن فــأن مل يفعــل 
ــه أو  ــث أن تدخل ــه ؛ حي ــاز اختصام ج
اختصامــه ال يكســبه صفــة اخلصــم 
ــزال  ــوين الي ــزه القان ــرة ؛ فمرك ألول م
ــر إال أن  ــر األخ ــدوا األم ــًا وال يع باقي

ــبق  ــراف س ــع أط ــادة جتمي ــون إع يك
درجــة،  أول  خصومــة  يف  ظهورهــم 
ــون  ــرار املطع ــا الق ــدر فيه ــي ص والت

فيــه)104( .
ــن  ــى درجت ــايض ع ــدأ التق ــاالً ملب واع
، والــذي َيِعــُد مــن املبــادئ العامــة 
األصليــة ،الــذي بموجبــه أن نظــرة 
ــايض  ــدة  للتق ــة واح ــى درج ــزاع ع الن
ال تكفــي ، ومــن ثــم يكــون للشــخص 
ــرة  ــن ، م ــزاع مرت ــر الن ــأن ُينظ ــق ب احل
ــرى  ــة األوىل وأخ ــة الدرج ــام حمكم أم
إال   ، الثانيــة  الدرجــة  حمكمــة  أمــام 

وهــي حمكمــة االســتئناف)105( .
ــة  ــوز يف خصوم ــه ال جي ــم فإن ــن ث وِم
ــخص  ــول ش ــتئنافية دخ ــوى االس الدع
أمــام  الدعــوى  يف  طرفــًا  يكــن  مل 
حمكمــة الدرجــة األوىل وإال فــوت عــى 
ــات  ــن درج ــة م ــخص درج ــذا الش ه
التقــايض، وهــو مــا ال جيــوز ملــا يمثلــه 
ذلــك مــن اخــال بمبــدأ املســاواة 
ــام  ــف نظ ــه خيال ــاء ، أي أن ــام القض أم
واختصــاص كل  التقــايض  درجــات 
الدفــاع)106( ،  منهــا واخالــه بحــق 
ــام  ــًا أم ــخص خص ــون الش ــي يك فلك
أن  ِمــن  ،البــد  االســتئناف  حمكمــة 
ــة  ــة الدرج ــام حمكم ــا أم ــون خص يك
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األوىل ِوجــَه أو َوجهــت لــه طلبــات 
. قضائيــة)107( 

وإذا كان عــدم جــواز التدخــل ألول 
مــرة يف خصومــة االســتئناف قاعــدة 
عامــة ، فــأن أنــواع التدخــل ال تتســاوى 
يف درجــة مساســها ملبــدأ التقــايض عــى 
درجتــن؛ لــذا مــن اخلطــأ اطــاق 
ــام  ــًا أم ــل عموم ــر التدخ ــم بحظ احلك
ــة  ــب التفرق ــتئناف، فيج ــة االس حمكم
ينطــوي عــى  الــذي  التدخــل  بــن 
طلبــات جديــدة وبــن الــذي ال يتعــدى 

ــة)108(. ــاع حمض ــيلة دف ــه وس كون
حيــث إن بعضــًا مــن الفقــه يذهــب)109( 
ــر  ــن الغ ــي ُيَمك ــرشع العراق ، إىل أن امل
عــن الدعــوى االســتئنافية بالتدخــل 
أحــد  إىل  االنضــام  طلــب  إذا  فيهــا 
ــل  ــز التدخ ــة، ومل جي ــوم األصلي اخلص

باالختصــام .
ــن  ــل م ــي مل جيع ــا العراق إال إن مرشعن
عــدم جــواز تدخــل الغر يف االســتئناف 
مــن النظــام العــام مماثــًا يف موقفــه 
ــذي  ــي)110( ، ال ــرشع الفرن ــف امل موق
أجــاز رصاحــًة تدخــل الغــر أمــام 
ــه)111(  ــًا كان نوع ــتئناف أي ــة االس حمكم
ــن  ــة م ــك املحكم ــن تل ــدف متك ، هب
املوضوعيــة  النــزاع  بعنــارص  اإلملــام 

مــن  فتتمكــن  كافــة،  والشــخصية 
ــة  ــزاع املوضوعي ــارص الن ــل يف عن الفص
ومــا  وتوابعــه،  كافــة  والشــخصية 

يرتتــب عليــه )112(.
ــوي  ــاس املعن ــق بااللتب ــا يتعل ــا في أم
الــذي يشــوب نــص الفقــرة الثانيــة 
مــن املــادة )186( )113( ، فرجــع ذلــك 
إىل كــون الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
املذكــورة , جــاءت مبتــرة ، حيــث تثــار 
بصددهــا عامــة اســتفهام كبــرة ؛ إذ مل 
ُيشــار فيهــا إىل ســبب إدخــال املحكمــة 
للشــخص الثالــث أكان ذلــك إلظهــار 

ــة ! ــة العدال ــة أم ملصلح احلقيق
ــببن  ــن الس ــًا ب ــًا واضح ــك فرق فهنال
واآلثــار   ، التوصيــف  حيــث  مــن 
ــايض  ــال الق ــا ؛ إذ أن ادخ ــة بينه املرتتب
للشــخص الثالــث إلظهــار احلقيقــة 
جائــز حتــى يف مرحلــة االســتئناف 
عــن  النــص  ســكت  وأن  وحتــى   ،
الترصيــح بذلــك ، فهــو مســتفاد حكــًا 
، يف حــن يمتنــع عــى قاض االســتئناف 
 ، العدالــة  ملصلحــة  بذلــك  القيــام 
احرتامــًا ملبــدأ التقــايض عــى درجتــن ؛ 
ألن القــايض ســوف حيــرم الغــر الــذي 
ٌيدخــل مــن أحــدى درجــات التقايض، 
ــة)114(. ــر املحكم ــه بأم ــم اختصام إذا ت
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ــة  ــك الصياغ ــرى ، أن بتل ــا ن     إال إنن
املبتــرة ذات املدلــول النــيص العــام 
بالســاح  النــص  ، ٌيمكــن أن يفــر 
الترشيعــي لقــايض االســتئناف بإدخــال 
الغــر يف الدعــوى االســتئنافية ملصلحــة 
ــرشع  ــول أن امل ــم الق ــن ث ــة ، وِم العدال
العراقــي أراد معاجلــة اخللــل أو النقــص 
يف الســاح ملحكمــة االســتئناف بإدخال 
الغــر إىل الدعــوى االســتئنافية ؛ فتلــك 
الكلــات    ختفــي ســلطات أوســع 
للقــايض ,وأن اظهــار احلقيقــة هــو نــوع 
مــن العدالــة، ومــن ثم ُيتســتلزم توســيع 
ــة  ــن املحكم ــايض ، بتمك ــلطات الق س
ــل  ــا اغف ــتكاالً مل ــال اس ــك اإلدخ بذل
أو تغافــل عنــه اخلصــوم طاملــا أن ذلــك 
يــؤدي اىل كشــف احلقيقــة والفصــل 
ال  وصــوالً   ، شــاملة  بصــورة  فيهــا 
عطــاء صاحــب احلــق مــن اخلصــوم أو 

ــه)115(. ــر حق الغ
ويف هــذا الصــدد ، نجــد أن املــرشع 
املــرشع  خــاف  عــى  الفرنــي 
املــرصي)116(, قــد أجــاز بموجــب نــص 
ــراءات  ــون اإلج ــن قان ــادة )555( م امل
الدعــوى  لقــايض   , النافــذ  املدنيــة 
اخلصــوم  يدعــو  أن  االســتئنافية 
ــد  ــة, يع ــب مصلح ــام كل صاح الختص

ــزاع)117(. ــم الن ــًا حلس ــوده ضوري وج
،أن  لنــا  يتبــن  ممــا  الرغــم  فعــى 
واضحــًا  كان   )555( املــادة  حكــم 
ــي ،  ــرشع الفرن ــأن امل ــه ب ــس في ال لب
ــاء  ــن تلق ــو م ــايض ول ــى للق ــد اعط ق
ــر  ــن الغ ــخص م ــام ش ــه اختص نفس
ــد  ــه ق ــتئنافية ، إال إن ــوى االس يف الدع
ــام  ــب االختص ــتصدار طل ــتلزم اس أس
مــن أحــد اخلصــوم ؛ ألن املحكمــة 
ال تســتطيع أن توجــه طلــب للغــر 
مل يقدمــه أحــد اخلصــوم ، وإنــا هلــا 
نحــو  اخلصــوم  طلبــات  توجــه  أن 

الغــر)118(.
ومــن ثــم نؤيــد مــن يــرى)119( ، بإعــادة 
صياغــة نــص املــادة )186( مــن قانــون 
ــق  ــا يتف ــذ ، ب ــة الناف ــات املدني املرافع
ــة  ــه احلالي ــه صياغت ــر إلي ــا تش ــع م م
ــة  ــي درج ــرشع العراق ــد امل ــدم ع يف ع
ــام العــام ، وِمــن  التقــايض مــن النظ
ثــم متكــن املحكمــة بإدخــال أو دخــول 
الغــر يف الدعــوى االســتئنافية ؛ لغرض 
الفصــل يف النــزاع بصــورة شــاملة مــن 
كافــة جوانبــه ، فيتــاىف مــا يتحقــق مــن 
عــدم اختصامهــم  مــن تعــدد الدعــوى 
ــاة  ــة أو جماف ــكام متناقض ــدور أح وص

ــة. ــر العدال ــن س حلس
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ــل  ــل التعام ــك التعدي ــن بذل      فُيمك
ــة ؛  ــن املرون ــدر م ــتئناف بق ــع االس م
ــق  ــرى تتحق ــة أخ ــؤدي وظيف ــي ي لك
هبــا العدالــة ، تتمثــل يف َعــد االســتئناف 
طريقــًا إلهنــاء التنــازع مــن خــال 
طــرح النــزاع أمــام حمكمــة االســتئناف، 
ــس  ــه, ولي ــع جوانب ــن مجي ــه م وفحص
ــداءة  ــة الب ــأ حمكم ــاح خط ــط إص فق
ــن  ــه م ــول في ــو معم ــق ماه ــى وف ، ع
ــن  ــدد الطع ــي بص ــرشع الفرن ــل امل قب
مــن  خشــية  وال   ، الســتئناف)120( 
ــدأ  ذلــك التعديــل بحجــة املســاس بمب
أن  طاملــا  ؛  درجتــن  عــى  التقــايض 
الدعــوى االســتئنافية ، ُتفحــص فحصــًا 
ــا إال وهــي  ــًا مــن قبــل حمكمــة علي ثاني
حمكمــة التمييــز االحتاديــة، التــي يكــون 
هلــا أن تنقــض احلكــم االســتئنايف امُلَميــز 
ــأت  ــا أخط ــه إذا م ــر في ــد النظ ، وتعي
ــاط  ــر االرتب ــتئناف بتقدي ــة االس حمكم
والدعــوى  اجلديــدة  الطلبــات  بــن 

االســتئنافية)121(.
بعــد   )186( املــادة  نــص  فيصــر 
ــو  ــذا النح ــى ه ــه ، ع ــل صياغت تعدي
ــث  ــخص الثال ــل الش ــوز تدخ ))1.جي
ــام إىل  ــب االنض ــتئناف إذا طل يف االس
أحــد اخلصــوم أو كان حيــق لــه الطعــن 

ــر. 2.  ــرتاض الغ ــق اع ــم بطري يف احلك
جيــوز للمحكمــة إىل مــا قبــل ختــام 
ــًا  ــن خص ــن مل يك ــال م ــة ادخ املرافع
ذلــك  كان  إذا  املســتأنف،  احلكــم  يف 

ضوريــًا ملصلحــة العدالــة.((.

املطلب الثاين
وضع االلتباس يف التطبيق العميل 

املدنيــة  املرافعــات  قانــون  يتضمــن 
العراقــي النافــذ ، جمموعــة مــن القواعد 
القانونيــة الشــكلية امللزمــة , والتــي حتدد 
الطــرق ملبــارشة إجــراءات التقــايض يف 
الدعــاوى املدنيــة والســر فيهــا ، وبيــان 
ــوع  ــم املوض ــي ملحاك ــدرج القضائ الت
وحماكــم الطعــن وحتديــد اختصاصاهتــا 
الوظيفيــة والنوعيــة واملكانيــة ، وحتديــد 
طــرق الطعــن القانونيــة يف القــرارات ، 
ــم  ــن املحاك ــدر م ــي تص ــكام الت واألح

ــة)122(. املختلف
ــن  ــذ القوان ــات تتخ ــث إن املجتمع حي
املدنيــة  املرافعــات  قانــون  وال ســيا 
أفرادهــا  عاقــات  لتنظيــم  وســيلة 
،وكيفيــة تعاملهــم حلايــة حقوقهــم 
ــدين ، إال أن  ــاء امل ــأوا للقض ــا جل إذا م
نصوصــه قــد تشــتمل عــى بعــض 
العبــارات االصطاحيــة التــي قــد ختلق 
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ــد مضمــون  االلتبــاس املعنــوي يف حتدي
تلــك النصــوص بالنســبة للمتعامــل 

.)123 هبا)
ومــن ثــم قــد يكــون هلــا انعكاســًا 
يف تناقــض األحــكام الصــادرة مــن 
ــر  ــن س ــاًة حلس ــدين أو جماف ــاء امل القض
العدالــة يف إجــراءات التقــايض ، ومــن 
ثــم االبتعــاد عــن مــا هيــدف إليــه مرشع  
قانــون املرافعات يف إقامــة رصح قضائي 
يكــون أداًة إلقــرار احلقــوق يف نصاهبــا ، 
ــات  ــل يف املنازع ــداء والفص ورد االعت
،بــا يضمــن طمأنينــة األشــخاص عــى 

ــم)124( . ــم وحرياهت ــم وأرواحه أمواهل
ــاس  ــا ، أن االلتب ــبق أن وضحن ــد س وق
املعنــوي املتحقــق يف إطــار نــص املــادة 
ــذ ، ال  ــات الناف ــون املرافع ــن قان )4( م
ــر حقيقــي  ــًا غ ــًا ظاهري ــُد إال التباس يع
ــي  ــاء العراق ــده القض ــا يؤك ــذا م ، وه
ــت  ــا قض ــك م ــق ذل ــن مصادي ، وم
يف  االحتاديــة  التمييــز  حمكمــة  بــه 
أحــد قراراهتــا ، الــذي جــاء فيــه 
بــأن )...احلكــم املميــز... صحيــح 
وموافــق للقانــون... حيــث أن الثابــت 
ــارة الدعــوى.... أن املحامــي  مــن اضب
ــي  ــن املدع ــا ًع ــن وكي ــور مل يك املذك
ــوى  ــة الدع ــد إقام ــة عن ــة قانوني بصف

غــر  اخلصومــة  تكــون  وبذلــك 
متحققــة، وحيــث أن اخلصومــة مــن 

. )125 النظــام العــام ...( )
املحكمــة،  لــذات  آخــر  قــرار  ويف 
املميــز  احلكــم   ...(( بــأن  قضــت 
ــف  ــح وخمال ــر صحي ــه غ ــد بأن وج
ــظ  ــد لوح ــون.... فق ــكام القان ألح
ــا  ــت دعواه ــد اقام ــتأنفة ق ــأن املس ب
املســتأنف  ضــد  االســتئنافية 
عليهــم/  املدعــى  عليهــم/ 
ــة  ــس اضاف ــخصية ولي ــم الش بصفته
فــأن  وهبــذا   ، مورثتهــم  تركــة  إىل 
يف  عليــه  اختلفــت  قــد  اخلصومــة 
املرحلــة  عــن  البدائيــة  املرحلــة 
ــب  ــة جي ــتئنافية، وألن اخلصوم االس
البدائيــة  الدعــوى  يف  توافرهــا 
ــا  ــتمرارها ذاهت ــي اس ــك يقت وكذل
ألهنــا  االســتئنافية  الدعــوى  يف 
املرحلتــن  كا  يف  واحــدة  وحــدة 
تقــدم  أن  املســتأنفة  عــى  كان  مــا 
طعنهــا االســتئنايف ضــد املســتأنف 
عليهــم اضافــة إىل تركــة مورثهــم 
ألن  ؛  الشــخصية  بصفتهــم  وليــس 
يشء  الرتكــة  إىل  اضافــة  اخلصومــة 
ــم  ــتأنف عليه ــد املس ــة ض واخلصوم
ــر ...(  ــخصية يشء آخ ــم الش بصفته
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املتقــدم  القراريــن  مــن  فُياحــظ 
ــة يف  ــاء رشط اخلصوم ــا ، أن انتف ذكرمه
وكيــل املدعــي يف القــرار األول واضــح 
توجــب  التــي  مــن األســباب  بأنــه 
رد الدعــوى ، أســوة بــرورة توفــر 
رشط اخلصومــة باملدعــى عليــه، الــذي 
ــة  ــادة الرابع ــة ً امل ــه رصاح ــت علي نص
ــَر  ــذي ُأش ــات، وال ــون املرافع ــن قان م

ــاين .  ــرار الث ــه يف الق إلي
أيضــًا رأينــا بصــدد املــادة )75( واملــادة 
)76( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة 
النافــذ، أن املــرشع العراقي قد اســتخدم 
مصطلــح التوحيــد ، والــذي ال يمكــن 
ــة  ــاوى املرتابط ــن الدع ــز ب ــه التميي مع
ــاوى ذات  ــدة أو دع ــاوى الواح والدع
ــة كل  ــون لصياغ ــم يك ــن ث ــزاع، وِم الن
مــن املادتــن املذكورتــن انعكاســاته 

ــي . ــاء العراق ــات القض ــى تطبيق ع
ــد  ــن القضــاء ، ق ــًا م ــد جانب ــث نج حي
اختــذ موقــف املــرشع العراقــي ذاتــه ؛ إذ 
ــد  ــه بصــدد توحي ــه  مل ُيبــن يف قرارات أن
الدعــاوى املقامــة أمــام املحكمــة ذاهتــا 
ــا إذا  ــة، في ــم خمتص ــدة حماك ــام ع أو أم
كان التوحيــد املطلــوب أكان يقصــد 
بــه الدعــاوى املتطابقــة أم الدعــاوى 

ــتفاد  ــا يس ــم أن م ــة)127( ، بالرغ املرتابط
مــن مضمــون القــرار ، أن التوحيــد 

ــة . ــاوى املرتبط ــو للدع ــرر ه امُلق
ــز العــراق         فقــد قضــت حمكمــة متيي
يف أحــد قراراهتــا الــذي جــاء فيــه، بــأن 
)...املحكمــة أصــدرت حكمهــا املميــز 
متليــك  املتضمــن  الدعــوى  هــذه  يف 
ــن دون  ــا م ــي هب ــهام املدع ــف الس نص
ــرى  ــوى أخ ــك دع ــظ أن هنال أن تاح
أقيمــت يف ذات املحكمــة مــن قبــل 
مدعــي يف االضبــارة 1954/155عــى 
ــهام  ــس الس ــه وبنف ــي علي ــس املدع نف
وســبب  بــه  املدعــى  أن  وحيــث 
واحــد يف  عليــه  واملدعــى  الدعــوى 
كلتــا الدعويــن ، فــكان عــى املحكمــة 
أن تقــرر توحيدمهــا وتنظــر يف الطلبــن 

بدعــوى واحــدة...()128( .
ــن  ــتنتاجه م ــن اس ــا يمك ــث إن م حي
 ، ذكــره  املتقــدم  القــرار  حيثيــات 
توحيــد  هــو  املطلــوب  التوحيــد  أن 
ــخص  ــاف ش ــرًا الخت ــاط ؛ نظ لارتب
الدعويــن  مــن  كل  يف  املدعــي 
تاحــظ  أن  دون  مــن  املذكورتــن 
أخــرى  دعــوى  هنــاك  أن  املحكمــة 
ُأقيمــت يف ذات املحكمــة مــن قبــل 
ــوم يف  ــاف اخلص ــر، فاخت ــي آخ مدع
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كل مــن الدعويــن ال يكــون يف دعــاوى 
قيــام ذات النــزاع التــي يشــرتط التطابق 
التــام يف املوضــوع والســبب واخلصــوم 

. بصفاهتــم 
    يف حــن ذهــب جانــب آخــر مــن 
التوحيــد  أن  إىل   ، العراقــي  القضــاء 
التطابــق  جيســد  مــا  هــو  املقصــود 
ــر  ــن أو أكث ــارص دعوي ــن عن ــام ب الت
اســتئناف  حمكمــة  قضــت  حيــث   ،
ــة  ــا التمييزي ــة بصفته ــوك االحتادي كرك
فيــه  الــذي جــاء  قراراهتــا  أحــد  يف 
بــأن ) ... القــرار املميــز وجــد أنــه 
غــر صحيــح وخمالــف للقانــون ... 
ــن  ــن البدائي ــد االضبارت ــررت توحي ق
و  2702/ب/2006  املرقمــن 
2722/ب/2006  بإضبــارة الدعــوى 
2701/ب/2006  املرقمــة  البدائيــة 
واعتبــار األخــرة هــي األصــل بذريعــة 
ــبب  ــوع والس ــوم واملوض ــاد اخلص أحت
ــبق وأن  ــا س ــاوى .  بين ــك الدع يف تل
ــوى  ــداءة كل دع ــة الب ــمت حمكم حس
القــرار  يف  وطعــن  منفــردة  بصــورة 
الصــادر يف كل واحــدة منهــا لــدى 
ــدرت  ــا أص ــي بدوره ــة والت ــذه اهليئ ه
قــرار بالنقــض يف كل واحــدة منهــا دون 
أن تطلــب مــن حمكمــة البــداءة توحيــد 

الدعــاوى.()129(. تلــك 
     أمــا فيــا يتعلــق بنــص املــادة )186( 
الغــر  امكانيــة تدخــل  مــن حيــث 
باالختصــام أو مــن حيــث إدخالــه مــن 
قبــل املحكمــة يف الدعــوى االســتئنافية 
، فبالرغــم ممــا يتحقــق بذلــك التدخــل 
أو االدخــال مــن الناحيــة العمليــة مــن 
ــة ، أو  ــكام متناقض ــدور أح ــايف ص ت
العمــل عــى حتقيــق مبــدأ االقتصــاد يف 
اإلجــراءات أو حســن ســر العدالــة 
مــن جهــة)130(، أن مــا يعكســه التدخــل 
ــهم  ــرى يس ــة أخ ــن جه ــال م أو االدخ
يف تعزيــز الــدور اإلجيــايب للقــايض)131( 
، بــا لــه مــن ســلطة تقديريــة)132( ، 
ــذل  ــة بب ــوى احلادث ــدد الدع ــه بص متكن
ــم  ــازع القائ ــم التن ــعه حلس ــا يف وس م
ــدار  ــن وإص ــت ممك ــرص وق ــه بأق أمام

ــة )133( .  ــاير العدل ــكام تس أح
ــدد  ــت تتح ــايض وأن كان ــة الق فوظيف
ــق  ــه بتطبي ــم أمام ــازع القائ ــم التن بحس
أن  إال  اخلصــوم  بواســطة  القانــون 
ــوم  ــه للخص ــن ترك ــر ال يمك ــذا األم ه
نصــوص  ُتطبــق  أن  وال   ، فقــط)134( 
فعمــل  ؛  جمــرد  بشــكل  القانــون 
القــايض يعتمــد عــــى االبتــكار يف 
ــدالة  ــون ، لتــــحقيق العــ ــق القان تطبي
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وإقـــرارها)135( .
   وال ســيا أنــه باجلمــع بــن نــص املــادة 
ــادة )4،3/69(  ــم امل )2/186( وحك
مــن قانــون املرافعــات املدنيــة العراقــي 
النافــذ )136( ، تتجــى تلــك الســلطة 
ــا  ــتئناف ، إال أنن ــة االس ــايض حمكم لق
ــم  ــي حلك ــق القضائ ــا أن التطبي وجدن
ــراه  ــدًا عــن مــا ن املــادة )186( كان بعي
ــي  ــاء العراق ــكام القض ــث أن أح ، حي

ــدد . ــذا الص ــة يف ه ــاءت متباين ج
ــل  ــذ بتدخ ــه مل يأخ ــًا من ــث إن جانب حي
الغــر يف الدعــوى االســتئنافية إال يف 
ــه  ــام ، وإدخال ــل باالنض ــة التدخ حال
مــن قبــل املحكمة لغــرض االســتيضاح 

ــه فقــط  . من
ــة  ــز االحتادي فقــد قضــت حمكمــة التميي
يف أحــد قراراهتــا ، الــذي جــاء فيــه 
)... تــرى هــذه املحكمــة أن قبــول 
حمكمــة االســتئناف خصومــة الشــخص 
االســتئنافية  املرحلــة  يف  الثالــث 
حمــل نظــر؛ ألن االصــل يف حــاالت 
بصفــة  الثالــث  الشــخص  تدخــل 
ــداءة  ــة الب ــام حمكم ــل أم ــم حيص خص
الثالــث  الشــخص  دخــول  وقبــول 
البدائيــة  املرحلــة  يف  خصــم  بصفــة 
يعتــر اســتثناء مــن مبــدأ ثبــات املطالبــة 

ــخيص. اال أن  ــا الش ــة بعنرصه القضائي
احلاجــة املفروضــة التــي يفرزهــا الواقع 
العمــي نتيجــة حتــرك اخلصومــة جعلت 
ــة  ــذه احلاج ــد ه ــى لس ــيلة الفض الوس
وتطورهــا  اخلصومــة  حتــرك  نتيجــة 
ــة  ــث بصف ــخص الثال ــل الش ــي تدخ ه
جــرًا  أو  اختياريــة  بصــورة  خصــم 
عنــه يف املرحلــة البدائيــة ملســوغات 
عمليــه بحتــه. أمــا حالــة قبــول تدخــل 
خصــم  بصفــة  الثالــث  الشــخص 
يف املرحلــة االســتئنافية. فــأن املــادة 
ــت  ــد عاجل ــا )1 و2( ق )186( بفقرتيه
ــي  ــة الت ــة الترشيعي ــك.... واحلكم ذل
دعــت املــرشع العراقــي يف املــادة أعــاه 
ــث  ــخص الثال ــول الش ــرص دخ اىل ح
بصفــة خصــم بنــاًء عــى طلبــه وأن 
يكــون منضــًا ألحــد اخلصــوم وليــس 
ــو  ــوم ه ــة أو اخلص ــل املحكم ــن قب م
عــدم حرمــان اخلصــم مــن مرحلــة 
مــن مراحــل التقــايض ألن املرحلــة 
االســتئنافية هــي مرحلة تقــايض بدرجة 
ثانيــة والقــول بخــاف ذلــك يــؤدي اىل 
حرمــان اخلصــم مــن فرصــة التقــايض 
ــذا  ــة ل ــة البدائي ــة اوىل يف املرحل بدرج
ــول  ــن قب ــا ع ــث هن ــال للحدي ــا جم ف
ــم  ــة خص ــث بصف ــخص ثال ــول ش دخ
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ــل  ــن قب ــتئنافية ....م ــة االس يف املرحل
ــادة  ــها ألن امل ــاء نفس ــن تلق ــة م املحكم
)186( بفقرتيهــا مــن قانــون املرافعــات 
حمكمــة  اجتــاه  فــأن  املدنية....لــذا 
ــخص  ــول الش ــول دخ ــتئناف بقب االس
الثالــث يف املرحلــة االســتئنافية خطــأ ال 

يمكــن جتــاوزه ... ()137( .
التمييــز  حمكمــة  قضــت   حــن  يف 
االحتاديــة يف قــرار آخــر هلــا بقبــول 
طلــب الغــر بالتدخــل باالختصــام 
وعــدت   ، االســتئنافية  الدعــوى  يف 
عــدم النظــر يف طلباتــه  بأنــه خرقــًا 
يف القانــون ، حيــث جــاء فيــه)...إن 
وكيــل حمافــظ كربــاء إضافــة لوظيفتــه 
قــدم طلبــًا إىل حمكمــة اســتئناف واســط 
ــب  ــتئنافية يطل ــا االس ــة بصفته االحتادي
ــوى  ــًا يف الدع ــه خص ــول موكل ــه قب في
املســتأنف  مواجهــة  يف  االســتئنافية 
لوظيفتــه  إضافــة  واســط  حمافــظ 
قــررت  عليه)ع(،وقــد  ،واملســتأنف 
الطلــب،  قبــول  املذكــورة  املحكمــة 
وتــم دفــع الرســم القانــوين عــن دخوله 
يف الدعــوى ،وبنــاًء عــى طلبــه تــم 
تقديــر قيمــة الســيارة موضــوع الدعوى 
مــن قبــل خبــر انُتخــب هلــذا الغــرض، 
وطلــب احلكــم ملوكلــه بقيمتهــا باعتبــار 

أهنــا تعــود ملوكلــه إضافــة لوظيفتــه 
حســب املســتندات املــرزة يف الدعــوى 
ــا  ــون يف حكمه ــة املطع ،إال أن املحكم
ــث  ــخص الثال ــات الش ــل بطلب مل تفص
حمافــظ كربــاء إضافــة لوظيفتــه ،رغــم 
ــم  ــوى حيك ــًا يف الدع ــح طرف ــه أصب أن
لــه أو عليــه عنــد ثبــوت احلــق املطالــب 
بــه، عليــه يكــون احلكــم املطعــون فيــه 
قــد انطــوى عــى خــرق للقانــون، لــذا 
قــرر قبــول الطعــن ونقــض احلكــم 
إىل  الدعــوى  وإعــادة  فيــه  املطعــون 
ــدار  ــدم وإص ــا تق ــاع م ــا إلتب حمكمته
ــًا  ــاله تلقائي ــا وإرس ــد فيه ــم جدي حك
إىل حمكمــة التمييــز؛ إلجــراء التدقيقــات 

التمييزيــة عليــه( )138(  .
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  اخلامتة
     بعــد إن انتهينــا مــن موضــوع بحثنــا 
املوســوم بـــ االلتبــاس املعنــوي وتأثــره 
ــة يف  ــة )دراس ــوص اإلجرائي ــى النص ع
ــا  ــد لن ــة( ، الب ــات املدني ــون املرافع قان
مــن أن نبــن أهــم االســتنتاجات التــي 
توصلنــا إليهــا ، وِمــن ثــم ســنطرح مــا 
بنينــاه عليهــا مــن توصيــات ، التــي 
ــذ  ــي األخ ــا العراق ــن مرشعن ــل م نأم

ــا :- هب
أوالً. االستنتاجات:-

َيعــُد التــزام الدقــة يف اســتعال . 1
نصــوص  لصياغــة  القانونيــة  اللغــة 
قانــون املرافعــات املدنيــة ، مســألة غايــة 
ــا  ــي تتضمنه ــد الت ــة ؛ إذ بالقواع األمهي
ــط  ــم ضب ــون ، يت ــذا القان ــوص ه نص
ــي يتناوهلــا  ــة النشــاطات الت ــم كاف تنظي
مضمــون نصوصــه يف ميــدان القضــاء ، 
فــإذا مــا صيغــت تلــك النصــوص بلغــة 
واضحــة واســتعال الفــاظ غــر املثــرة 
ــل  ــك إىل جع ــيؤدى ذل ــاس ، فس لالتب
النصــوص القانونيــة متناســقة يف بناءهــا 
الداخــي أو فيــا بينهــا بعضهــا البعــض 
تلــك  تطبيــق  يــؤدي  أن  دون  مــن 
النصــوص إىل صــدور أحــكام قضائيــة 
يتحقــق  أن  دون  مــن  أو   ، متناقضــة 

هبــا هــدرًا يف إجــراءات التقــايض أو 
العدالــة يف  أخــاالً يف حســن ســر 
إجــراءات التقــايض ، ومــن ثــم نتــاىف 
 ، الفعليــة  اإلجرائيــة  اإلشــكاالت 
ــاء  ــدان القض ــا يف مي ــب عليه ــا يرتت وم

ــدين.  امل
ــوين مــن . 2 ــو النــص القان إن خل

كل مــا يــؤدي إىل االلتبــاس واالختاف 
يف حتديــد احلكــم املســتفاد منــه ، يقــوم 
ــات  ــن مكون ــاط ب ــدى االرتب ــى  م ع
ــت  ــا ارتبط ــإذا م ــوين ، ف ــص القان الن
أخــرى  بجملــة  القانونيــة  اجلملــة 
ســياق  يف  أو  النــص  ذات  ســياق  يف 
النصــوص املعاجلــة ملوضــوع معــن 
االســتقرار  ذلــك  مــن  فســيتحقق   ،
ــب  ــا يرتت ــوين، مم ــى القان ــام للمعن الع
عليــه اتصــاف النــص القانــوين  بصفــة 

االنتظــام .
ــة كــرى  ففضــًا عــى أن للرتابــط أمهي
حيــث  القانونيــة،  القواعــد  بنــاء  يف 
ــب  ــتيفاء جوان ــرشع الس ــه امل ــأ إلي يلج
املعنــى القانــوين، واســتقصاء الفــروض 
ــوص  ــا النص ــي تتضمنه ــكام الت واألح
القانونيــة بجوانبهــا املختلفــة ، فــأن 
تناســق املعــاين ُيعــن كل مهتــم بفلســفة 
املقاصــد  اســتخراج  عــى  القانــون 
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 ، القانونيــة  النصــوص  مــن  املنبثقــة 
ــا  ــس في ــا أو يقي ــزل عليه ــم ين ــن ث وم

ــاس .     ــه القي ــمح ب يس
   ثانيًا . التوصيات :-

الترشيعيــة  الصياغــة  غايــات  مــن 
اجليــدة ، تضييــق نطــاق اخلــاف حــول 
مقتضيــات النــص تفســرًا وتطبيقــًا 
ــوين  ــص القان ــم إذا كان الن ــذا يت ، وه
خاليــًا مــن االلتبــاس ، الــذي ال يمكــن 
معــه الوقــوف عــى حقيقــة احلكــم 
ــن  ــك م ــب ذل ــا يصاح ــوين ، وم القان
ــه :- ــة، وعلي ــة القضائي ــاة العدال جماف

ندعــو إىل االهتــام بدراســة . 1
هنــاك  أن  حيــث   ، القانونيــة  اللغــة 
عاقــة وطيــدة باللغــة املعــرة عــن 
ــرصان  ــون عن ــة والقان ــون ، فاللغ القان
ــتعال  ــل ، وأن اس ــان للفص ــر قاب غ
اللغــة الدقيقــة الواضحــة أداة كفيلــة 
ــادل  ــو ع ــه نح ــون وتطبيق ــاغ القان بإب
الدراســة  تلــك  عــى  يرتتــب  ملــا   ،
ــي  ــدة الت ــرًا  للفائ ــة نظ ــة بالغ ــن أمهي م
ترجــى مــن وراء ذلــك ،إال وهــي رفــع 
املعاجلــة  النصــوص  عــن  االلتبــاس 
ــي . ــدان القضائ ــق باملي ــا يتعل ــكل م ب

ــي . 2 ــا العراق ــن مرشعن ــل م نأم
واملــادة   )75( املــادة  نــص  تعديــل 

)76( مــن قانــون املرافعــات النافــذ 
باســتخدام مصطلــح اإلحالــة لارتباط  
بــدالً مــن مصطلــح التوحيــد ؛ ذلــك أن 
ــذي  ــد وال ــح التوحي ــتخدام مصطل اس
ــدة ،  ــاوى الواح ــاه إىل الدع ــر معن يش
ــن  ــن املذكورت ــن املادت ــاء يف كل م ج
أحدمهــا  خمتلفــن  حلكمــن  معاجلــًا 
وآخــر  املرتابطــة  بالدعــاوى  يتعلــق 
، وقــد  املتطابقــة  بالدعــاوى  يتعلــق 
ــة  ــكام متناقض ــدور أح ــه ص ــب مع ُيرت
ال حتبذهــا العدالــة يف امليــدان القضائــي 
ــس  ــًا ال لب ــص واضح ــا كان الن ، فكل
ــد  ــر حتدي ــن املي ــح م ــا أصب ــه ، كل في
الفاظــه  مــن  القانــوين  النــص  إرادة 
وعباراتــه، ومــن ثــم ضــان حتقيــق 

ــة.   ــة القانوني العدال
بحيــث تكــون صياغــة نــص املــادة 
تبــن  النحــو ))إذا  )75( عــى هــذا 
ارتباطــًا  للدعــوى  أن  للمحكمــة 
بدعــوى مقامــة قبــًا بمحكمــة أخــرى، 
لارتبــاط  اإلحالــة  تقــرر  أن  فلهــا 
وترســل اضبــارة الدعــوى إىل املحكمــة 
مــن  الصــادر  والقــرار  األخــرى 
املحكمــة األخــرى برفــض اإلحالــة 

يكــون قابــًا للتمييــز .((.
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وصياغــة نــص املــادة )2/76( ، تكــون 
عــى هــذا النحــو ، أن )). للمحكمــة أن 
ــاط إذا  ــن لارتب ــة الدعوي ــرر إحال تق
كانــت الدعــوى األخــرى مقامــة لــدى 

املحكمــة ذاهتــا((  
نقــرتح عــى مرشعنــا العراقــي . 3

تعديــل نــص املــادة )186( مــن قانــون 
وإزالــة  النافــذ،  املدنيــة  املرافعــات  
االلتبــاس املعنــوي الــذي يشــوهبا ؛ 
فبموجــب الفقــرة األوىل مــن املــادة 
ــوي  ــاس املعن ــق االلتب ــورة ، يتحق املذك
املقصــود  احلكــم  حتديــد  باختــاف 
منــه مــن حيــث جــواز أو عــدم جــواز 
ــوى  ــام يف الدع ــر باالختص ــل الغ تدخ
االســتئنافية  .أمــا بموجــب الفقــرة 
الثانيــة مــن ذات املــادة ، فــأن االلتبــاس 
حيــث  مــن  هبــا  متحققــًا  املعنــوي 
أن الفقــرة الثانيــة أجــازت ملحكمــة 
ــوى  ــر يف الدع ــال الغ ــتئناف إدخ االس
يتوضــح  أن  دون  مــن  االســتئنافية 
الغــرض مــن ذلــك اإلدخــال ، أكان 
ــة  ــار احلقيق ــة ام إلظه ــة العدال ملصلح
ــاف  ــه اخت ــب مع ــذي ترت ــر ال ، األم
ــد  ــاء يف حتدي ــاه القض ــه واجت ــاه الفق اجت

ــا . ــود منه ــم املقص احلك
فيصــر نــص املــادة )186( مــن قانــون 

املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ بعــد 
ــو  ــذا النح ــى ه ــه ، ع ــل صياغت تعدي
ــث  ــخص الثال ــل الش ــوز تدخ ))1.جي
ــام إىل  ــب االنض ــتئناف إذا طل يف االس
أحــد اخلصــوم أو كان حيــق لــه الطعــن 
ــر. 2.  ــرتاض الغ ــق اع ــم بطري يف احلك
جيــوز للمحكمــة إىل مــا قبــل ختــام 
ــًا  ــن خص ــن مل يك ــال م ــة ادخ املرافع
ذلــك  كان  إذا  املســتأنف،  احلكــم  يف 

ــة. ((. ــة العدال ــًا ملصلح ضوري
و نــرى أن هــذا التعديــل ، يتفــق مــع مــا 
تشــر إليــه صياغتــه احلاليــة يف عــدم عد 
املــرشع العراقــي درجــة التقــايض مــن 
النظــام العــام ، فيتــاىف مــا يتحقــق مــن 
عــدم اختصامهــم  مــن تعــدد الدعــوى 
وصــدور أحــكام متناقضة أو مــن جمافاة 
حلســن ســر العدالــة ، ومن ثــم التعامل 
مــع االســتئناف بقــدر مــن املرونــة 
بأنــه يــؤدي وظيفــة أخــرى تتحقــق 
ــاء  ــًا إلهن ــه طريق ــة ، بوصف ــا العدال هب
االســتئناف،  حمكمــة  أمــام  التنــازع 
ــس  ــه، ولي ــع جوانب ــن مجي ــه م وفحص
ــداءة ،  ــة الب ــأ حمكم ــاح خط ــط إص فق
وال خشــية مــن ذلــك التعديــل بحجــة 
املســاس بمبــدأ التقــايض عــى درجتن ؛ 
طاملــا أن الدعــوى االســتئنافية ، ُتفحص 
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ــا إال وهــي  ــًا مــن قبــل حمكمــة علي ثاني
حمكمــة التمييــز االحتاديــة، التــي يكــون 
هلــا أن تنقــض احلكــم االســتئنايف امُلَميــز 
ــأت  ــا أخط ــه إذا م ــر في ــد النظ ، وتعي
ــاط  ــر االرتب ــتئناف بتقدي ــة االس حمكم
والدعــوى  اجلديــدة  الطلبــات  بــن 

ــتئنافية. االس

اهلوامش:-
النــص  روح  القــرين،  اللطيــف  عبــد  1.د. 

القانــوين بــن الداللــة اآلمــرة واملفــرة ، 
مقالــة منشــورة يف املوقــع االلكــرتوين ، الــذي 
متــت زيارتــه يف يــوم 2012/1/2 ، عــى 

املوقــع أدنــاه :-
https://www.aleqt.com/2014/09/04/

article_883196.html

قانــون  2.املــادة )75( واملــادة )186( مــن 
املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ رقــم )83( 

ــدل . ــنة 1969 املع لس
ــوص  ــم النص ــرين، فه ــف الق ــد اللطي 3.د. عب

املوقــع  عــى  منشــورة  مقالــة   ، القانونيــة 
يــوم  يف  زيارتــه  متــت  الــذي  االلكــرتوين 

-: أدنــاه   املوقــع  عــى   ،  2012/1/2
https://www.aleqt.com/2015/08/27/

article_985560.htm   

تفســر  خــاف،  الوهــاب  عبــد  4.د. 

بحــث   ، وتأويلهــا  القانونيــة  النصــوص 

منشــور يف جملــة القانــون واالقتصــاد ، العــدد 
ــنة  ــارس ، س ــرش، م ــة ع ــنة الثامن األول، الس

ص178.  ،1948
ــون يف  ــة القان ــي ، لغ ــد بيوم ــعيد أمح 5.د. س

ضــوء علــم لغــة النــص )دراســة يف التاســك 
النــيص (، ط1، دار الكتــب القانونيــة ودار 
ــات ، مــرص ، 2010،  شــتات للنــرش والرجمي

ص426-ص427.  وينظــر  ص37، 
6.د. ســام عبــد الزهــرة الفتــاوي وآمنــه 

حامــد ، املعايــر العامــة للصياغــة الترشيعيــة ، 
بحــث منشــور يف جملــة املحقــق احلــي للعلــوم 
ــنة  ــع، الس ــدد الراب ــية ،الع ــة والسياس القانوني

التاســعة ،2017، ص91.  
ــف  ــتاذ جوزي ــاوي واألس ــعدي الضن 7.د. س

 ، واألضــداد  املرتادفــات  معجــم   ، مالــك 
ــس ،  ــاب، طرابل ــة للكت ــة احلديث ط1، املؤسس

،ص567.  2010، بــروت 
8.سورة البقرة ، آية )42(. 

بــن  مقارنــة  دراســة   ، بوقريقــة  9.عــار 

ــورة يف  ــة ، منش ــاس يف اللغ ــوض وااللتب الغم
املوقــع االلكــرتوين، ص4،الــذي متــت زيارتــه 
يف  يــوم 2021/2/17 ،عــى املوقــع أدنــاه :-  
http://dspaceancien.univ- bouira.dz:8080/

jspui/bitstream                                                                 

بخصــوص  التفاصيــل  مــن  للمزيــد    .01

ــر  ــاس، ينظ ــوض وااللتب ــن الغم ــة ب املقارن
ــى  ــه ، ص2 ، ع ــدر ذات ــة ،املص ــار بوقريق ع
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املوقــع أدنــاه :-
http//:dspaceancien.univ-bouira.dz/8080:

jspui/bitstream

11.د. أمحــد العــزي النقشــبندي ، غمــوض 

النصــوص الدســتورية وتفســرها )بحــث 
ــامية (  ــة اإلس ــكام الرشيع ــع أح ــارن م مق
ــة  ــوق ، جامع ــة احلق ــور يف جمل ــث منش ، بح
النهريــن ، املجلــد الســابع ، العــدد الثــاين 

ص171.   ،2004 عــرش، 
ــه ، أن املعنــى الــذي  12.مــا جيــدر اإلشــارة إلي

يســتفاد مــن روح النــص وفحــواه ،ال يقصــد 
بــه مــا يســتفاد مــن عبــارات النــص والفاظــه، 
بــل مــا يســتخلص منــه بوصفــه مــن لوازمــه. 
د. ســعيد أمحــد بيومــي، مصــدر ســابق ، 

ص423.
 ، البــاب  فتــح  مصطفــى  عليــوة  13.د. 

الترشيعــات  ســن  وصياغــة  فــن  أصــول 
 ، القاهــرة  كوميــت،  مكتبــة  ج2،  ،ط1، 

.9 9 5 ص -9 9 4 ص ،2 0 0 7
14.د. ســعد جبــار الســوداين ، القصــور يف 

الصياغــة الترشيعيــة ، بحــث منشــور يف جملــة 
احلقــوق ،اجلامعــة املســتنرصية، العــدد الثامــن 
ــة ، 2012، ص105،  ــنة السادس ــرش ، الس ع
د. نبيــل إســاعيل عمــر، ســلطة القــايض 
والتجاريــة  املدنيــة  املــواد  يف  التقديريــة 
)دراســة حتليليــة وتطبيقيــة (، دار اجلامعــة 
اجلديــدة ، اإلســكندرية ، 2008، ص197.
قانــون  مــن   )76( واملــادة   )75( 15.املــادة 

النافــذ. العراقــي  املدنيــة  املرافعــات 
16.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

ــات ،ط1،  ــون املرافع ــة يف قان ــول العام األص
ــل ،  ــة ، باب ــادق الثقافي ــة دار الص ج2، مؤسس

ص520.  ،2020  ، العــراق 
ــول  ــي ، األص ــد ع ــن عب ــادي حس 71. د. ه

ج1،  ،ط1،  املرافعــات  قانــون  يف  العامــة 
والنــرش  للطبــع  الصــادق  دار  مؤسســة 
ــاد   ــل ، 2020،ص27، د. أجي ــع ، باب والتوزي
قانــون  مقدمــة  الدليمــي،  نايــف  ثامــر 
املرافعــات املدنيــة ) دراســة مقارنــة بــن الفقــه 
اإلســامي والقانــون الوضعــي (، دار الكتــب 
القانونيــة ودار شــتات للنــرش والرجميــات 
ص91   ،2013  ، اإلمــارات   - مــرص   ،

.100 ،ص
قانــون  رشح   ، العــام  الرمحــن  18.عبــد 

ــنة 1969،  ــم )83(لس ــة رق ــات املدني املرافع
ج4 ،مطبعــة الزهــراء ، بغــداد ،1990،ص5.
19.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

األصــول العامــة يف قانــون املرافعــات املدنيــة، 
ج1، مصــدر ســابق، ص28.

ــات  ــون املرافع ــة قان ــل أمهي ــف موري 20.يص

ــًا  ــات( ، نق ــي للمرافع ــدور االجتاع بـــ )ال
ــاين  ــي الع ــري ع ــاب خ ــد الوه ــن د. عب ع
، نظــام املرافعــات )دراســة فقهيــة مقارنــة 
بــن الرشيعــة اإلســامية والقانــون املــدين 
ــدارات  ــي لإلص ــز القوم األردين (، ط1، املرك
ــش )1( -  ــرة ،2014،، هام ــة ،القاه القانوني
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21.عــار بوقريقــة ، مصــدر ســابق ، ص1، 

منشــور يف املوقــع االلكــرتوين أدنــاه :-
http://dspaceancien.univ-bouira.dz:8080/

jspui/bitstream

ــظ  ــوص اللف ــل بخص ــن التفاصي ــد م 22.ملزي

ــبندي،  ــزي النقش ــد الع ــر د. أمح ــي ، ينظ اخلف
ــابق ، ص175.  ــدر س مص

32. عبــد املجيــد الســواقة، أمــن اللبــس وأثــره 

دكتــوراه  أطروحــة  اللغــوي،  التطــور  يف 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــس كلي ــة إىل جمل مقدم
ــة  ــة مؤت ــا ،جامع ــة وآداهب ــة العربي ــم لغ / قس
كليــة الدراســات العليــا ،2016، ص20 . 
واملــدرس  البكــري  الباقــي  عبــد  24.د. 

ــون ،  ــة القان ــل لدراس ــر، املدخ ــر البش زه
 2015  ، بــروت  لبنــان،   ، الســنهوري  دار 

.1 2 0 ص ،
مصــدر   ، النقشــبندي  العــزي  أمحــد  25.د. 

ص172.  ، ســابق 
ــابق ،  ــدر س ــي، مص ــد بيوم ــعيد أمح 26.د. س

ص464. ص28، 
غمــوض   ، اجلبــوري  ســمر  أمحــد  27.د. 

تأخــر  التنفيــذي كأحــد أســباب  املحــرر 
ــة ، بحــث منشــور يف جملــة  ــارة التنفيذي االضب
ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي
ــدد  ــع ،الع ــد الراب ــوك ، املجل ــة كرك ، جامع

ص306.  ،  2015 ،ج1،  عــرش  اخلامــس 
أمحــد  ود.  الســنهوري  الــرزاق  عبــد  28.د. 

القانــون  أصــول   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ــة  ــة جلن ــون ( ، مطبع ــة القان ــل لدراس )املدخ
ــر  ــن دون ذك ــرش ،م ــة والن ــف والرتمج التألي
عنــوان النــرش ، 1950، ص206- ص207 .
ــابق  ــدر س ــوداين ، مص ــار الس ــعد جب 29.د. س

ص112.  ،
30.يــرى املحققــون يف علــم املنطــق إن املعتــر 

النســبة  وحــدة  هــو  التناقــض  حتقــق  يف 
احلكميــة ، فلكــي يكــون هنــاك احتــاد يف 
ــد مــن أن يكــون بينهــا  ــة ،الب النســبة احلكمي
ــف  ــإذا اختل ــوع ، ف ــة املوض ــن ناحي ــاد م احت
املوضــوع مل يتناقضــا ، جلــواز صدقهــا أو 
كذهبــا معــًا ،وقــد تصــدق أحدامهــا وتكــذب 
ــن  ــار حمس ــن . ع ــن خمتلف ــرى كنقيض األُخ
ــات  ــة اإلثب ــن أدل ــض ب ــزريف ،التناق ــزار ال ك
ــة  ــة مقارن ــة قانوني ــة )دراس ــوى املدني يف الدع
بالفقــه اإلســامي( ، أطروحــة تقــدم هبــا 
ــاء،  ــة كرب ــون – جامع ــة القان ــس كلي إىل جمل

2014 ، ص40 ومــا بعدهــا .
ــاء  ــري ، دور القض ــروك الغزي ــاس م 31.د.عب

يف تفســر القانــون )دراســة يف فلســفة القانــون 
(، كليــة احلقــوق ، جامعــة املنوفيــة ، 2005-

ص15،ص17.    ،2006
ــول  ــاب ، أص ــح الب ــى فت ــوه مصطف 32.د. علي

ط1،   ، الترشيعــات  ســن  وصياغــة  فــن 
 ،2007، القاهــرة   ، كوميــت  مكتبــة  ج2، 

.1161 1160-ص ص
ــر  ــدرس زه ــري وامل ــي البك ــد الباق 33.د. عب
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ــابق ،ص29. ــدر س ــر ، مص البش
ــون  ــادئ القان ــيوطي ، مب ــروت االس 34.د. ث

، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 1974، 
ص166، د. أنــور ســلطان ، املبــادئ القانونيــة 
 ، للنــرش  اجلديــدة  اجلامعــة  دار   ، العامــة 

  .437 ص   ،2005  ، اإلســكندرية 
مصــدر   ، النقشــبندي  العــزي  أمحــد  35.د. 

ص179. ص178-  ص173،   ، ســابق 
36.د. ســعد جبــار الســوداين، مصــدر ســابق ، 

ص105.
يف  الثقــايف  البعــد  لطيفــة،  طرافيــة  37.بــو 

ــري  ــون األرسة اجلزائ ــة -قان ــة القانوني الرتمج
شــهادة  لنيــل  مقدمــة  رســالة   ، أنموذجــًا 
 ، وهــران  جامعــة   ، الرتمجــة  يف  املاجســتر 

.26 2008-2009،ص   ، اجلزائــر 
ــاليب  ــو ، أس ــد اهلل الصف ــي عب ــل ع 38.د. نوف

الصياغــة القانونيــة يف النصــوص اجلنائيــة، 
ــون  ــة والقان ــة الرشيع ــور يف جمل ــث منش بح
،جامعــة االمــارات العربيــة املتحــدة ، املجلــد 
التاســع والعــرشون ، العــدد الثالــث والســتون 

ص237.  ،  2015  ،
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 39.د. أجي

ــابق ،  ــدر س ــة ، مص ــات املدني ــون املرافع قان
.79 ص

ــول  ــاعر ، األص ــد الش ــد أمح ــرص اهلل حمم 40.ن

اللغويــة يف النصــوص الترشيعيــة، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إىل جامعــة العلوم اإلســامية 
د. ســعد جبــار  2013، ص24،   ، العامليــة 

الســوداين ، مصــدر ســابق ،ص106، د. أمحــد 
عــزي النقشــبندي ، مصــدر ســابق ، ص172.
ــه  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 41.د. س

حامــد ، مصــدر ســابق ، ص92.
42.ثائــر مجــال الونــداوي ، ســلطة القــايض يف 

ــور يف  ــث منش ــوين ، بح ــص القان ــل الن تأوي
النــرشة القضائيــة تصــدر عــن جملــس القضــاء 
ــث  ــدد الثال ــراق ، الع ــة الع ــى ،مجهوري األع

عــرش ، متــوز ، العــراق ،2010 ، ص41.
مصــدر   ، الغزيــري  مــروك  عبــاس  43.د. 

ص10.  ، ســابق 
44.عبــد املجيــد الســواقة، مصــدر ســابق ، 

.8 ص
ــدر  ــو ، مص ــد اهلل الصف ــي عب ــل ع 45.د. نوف

ســابق ، ص236.
46.د. عبــد الوهــاب خــري عــي العــاين ، 

مصــدر ســابق ، ص106، د. اجيــاد ثامــر 
ــات  ــون املرافع ــة قان ــي ، مقدم ــف الدليم ناي

املدنيــة ، مصــدر ســابق ، ص79.
ــة  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 47.د. س

حامــد ، مصــدر ســابق ، ص91.
مصــدر   ، الغزيــري  مــروك  عبــاس  48.د. 

ص65.     ، ســابق 
ــابق  ــدر س ــوداين ، مص ــار الس ــعد جب 49.د. س

ص105.  ،
50.د. أنور سلطان ، مصدر سابق ، ص65.

ــكلية ،  ــة ، الش ــة املادي ــة الصياغ ــن أمثل 51.ِم

ــاع  ــم  أو اتب ــف إىل الك ــن الكي ــول م أو التح
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طريقــة التقســيم . للمزيــد مــن التفاصيــل 
ــد  ــنهوري ود. أمح ــرزاق الس ــد ال ــر د. عب ينظ
 ، ســابق  مصــدر   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 

ص75 ومــا بعدهــا.
52.املــادة )168( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة 

ــي النافذ. العراق
53.املادة )171( من ذات القانون أعاه.

ــدر  ــاب ، مص ــح الب ــى فت ــوة مصطف 54.د. علي

ــابق، ص937. س
ــون ،  ــفة القان ــون ، فلس ــي ذن ــن ع 55.د. حس

ــاين ،  ــة الع ــتنرصية ، مطبع ــة املس ط1، جامع
،1975،ص252. بغــداد 

أمحــد  ود.  الســنهوري  الــرزاق  عبــد  56.د. 

 ، ســابق  مصــدر   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ص78. ص76، 

مصــدر   ، النقشــبندي  العــزي  أمحــد  57.د. 

ص172.  ، ســابق 
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 58.د. أجي

ــابق ،  ــدر س ــة ، مص ــات املدني ــون املرافع قان
.43 ص

ــدر  ــاعر ، مص ــد الش ــد أمح ــرص اهلل حمم 59.ن

ص24.  ، ســابق 
60.فمــن خــال وضــوح أســلوب املــرشع 

ــن  ــوين ، ُيمك ــص القان ــة الن ــه يف صياغ ودقت
التــي  القانونيــة  السياســة  عــى  التعــرف 
ينتهجهــا واألهــداف التــي ينبغــي حتقيهــا 
ــد اهلل  ــع . د. نوفــل عــي عب مــن ذلــك الترشي
الصفــو ، مصــدر ســابق ، ص238، د. ســمر 

ــة يف  ــة متعمق ــون )دراس ــر القان تناغــو ، جوه
فلســفة القانــون لطلبــة البحــوث والدراســات 
ط1،  العربيــة(،  الــدول  بجامعــة  العربيــة 
مكتبــة الوفــاء القانونيــة ، اإلســكندرية،2004 

.17 ،ص
ــابق  ــدر س ــوداين ، مص ــار الس ــعد جب 61.د. س

ص197.     ،
62.د. عبــد الــرزاق أمحــد الســنهوري و د.أمحــد 

 ، ســابق  مصــدر   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ص167. ص163، 

ــر  ــاص باملؤمت ــق خ ــن ، ملح ــث نرصاوي 63.لي

أداة لإلصــاح  )القانــون  الرابــع  الســنوي 
مايــو   ، ج1   ، الثــاين  العــدد   ،) والتطويــر 

ص381. ص380-   ،  2017،
ــر  ــدرس زه ــري وامل ــي البك ــد الباق 64.د. عب

ــابق ،ص72. ــدر س ــر ، مص البش
65.د. دينيــس لويــد ، فكــرة القانــون ، سلســة 

املجلــس  ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب 
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت 

ص143. ص142-   ،1981  ،
66.د. دينيــس لويــد ، املصــدر ذاتــه ،ص143، 

ص147.  
67.ملــادة )3/1( مــن القانــون املــدين العراقــي 

رقــم )40( لســنة 1951 املعــدل ، د. عبــد 
ــر ،  ــر البش ــدرس زه ــري وامل ــي البك الباق

مصــدر ســابق ، ص121 – ص122.
68.املــادة )215( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة 

ــي النافذ. العراق
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ــابق   ــدر س ــوداين ،مص ــار الس ــعد جب 69.د. س

،ص106.
 .70

Robert  J.martineau Drafting Legislation and 

Rules in plain English، west publishingcom-

pany،1991،p،3.  

 ، ســابق  مصــدر   ، لطيفــة  طرافيــة  71.بــو 

.2 3 ص
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 72.د. أجي

ــابق ،  ــدر س ــة ، مص ــات املدني ــون املرافع قان
ص98. ص97- 

73.د. عبــد اهلل عبداحلــي الصــاوي ، إجــراءات 

ــز  ــدين ، ط1، املرك ــاء امل ــام القض ــايض أم التق
قاهــرة   ، القانونيــة  لإلصــدارات  القومــي 

. ص93  ص92-   ،2020،
التعليــق   ، الشــواريب  احلميــد  عبــد  74.د. 

املرافعــات  قانــون  عــى  املوضوعــي  عــى 
اإلســكندرية،   ، املعــارف  منشــأة  ،ج1، 
مجــال  د.  ص116-ص118،   ،،2004
ــون  ــي يف قان ــاق اإلجرائ ــكل ، االتف ــد هي أمح
املرافعــات املدنيــة ، ط1، دار الفكــر اجلامعــي 

. ص56  ،اإلســكندرية،2018، 
ــن  ــم الذي ــوى ، ه ــخاص الدع ــراد بأش 75.ي

ال تتــم إجراءاهتــا إال هبــم وهــم خصــوم 
الدعــوى والقــايض وأعوانــه . د. مجــال أمحــد 

هيــكل، مصــدر ســابق، ص33.
76.د. عبــد اهلل عبداحلــي الصــاوي ، إجــراءات 

التقــايض أمــام القضــاء املــدين ، مصــدر ســابق 

، ص98.
77.د. عبــد احلميــد الشــواريب ، مصــدر ســابق 

، ص640.
78.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

ــة  األصــول العامــة يف قانــون املرافعــات املدني
الثقافيــة  الصــادق  دار  مؤسســة  ،ط1،ج2، 
ــل ،  العــراق ،  ــع ، باب ــع والنــرش والتوزي للطب

ص557.  ،2020
ــار الســوداين، مصــدر ســابق،  79.د. ســعد جب

ص105.   
80.مدحــت املحمــود ، رشح قانــون املرافعــات 

ــه  ــنة 1969 وتطبيقات ــم )83( لس ــة رق املدني
ــداد  ــة ، بغ ــام للطباع ــة احلس ــة ، رشك العملي
ــودي، رشح  ــاس العب ،1994، ص12، د. عب
ــة  ــة مقارن ــات )دراس ــون املرافع ــكام قان أح
،ط1،دار  القضائيــة(  بالتطبيقــات  معــززة 
 ،  2016، لبنــان   ، بغــداد   ، الســنهوري 

.204 ص
ــة  ــي ، الصف ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 81.د. أجي

ــدة ،  ــة اجلدي ــة ، دار اجلامع ــوى املدني يف الدع
ص73.  ،2020، اإلســكندرية 

82.د. أجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي ، الصفــة يف 

ــابق ، ص76 –  ــدر س ــة ، مص ــوى املدني الدع
ص78.

ــة  ــات املدني ــون املرافع ــن قان ــادة )5( م 83.امل

ــذ. ــي الناف العراق
ــل إذا  ــًا للتأوي ــوين قاب ــص القان ــون الن 84.يك

ــر  ــل أكث ــث حُيتم ــة ، بحي ــه ظني ــت داللت كان
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مــن حكــم واحــد ولــو بدرجــات متفاوتــة يف 
وضــوح الداللــة عــى هــذه االحتــاالت. ثائر 

ــابق ، ص47.      ــدر س ــداوي ، مص ــال الون مج
85.د. حممــد جابــر الــدوري ، الصيــغ القانونيــة 

ــة  ــات املدني ــون املرافع ــكام قان ــى أح بمقت
ــراق  ــداد ، الع ــة ، بغ ــاح القانوني ــة صب ، مكتب
،مــن دون ذكــر ســنة النــرش، ص40، د. عبــد 
الوهــاب خــري عــي العــاين ، مصــدر ســابق 

ص225.  ،
ــن  ــًا م ــه، أن بعض ــارة إلي ــدر باإلش ــا جي 86.مم

فقــه ورشاح القانــون املقــارن أخــذ أيضــًا 
ــم  ــك بأهن ــل ذل ــا ُيعل ــور، ورب ــرأي املذك بال
يــرون أن املصلحــة هــي الــرشط الوحيــد 
لقبــول الدعــوى. د. رمــزي ســيف، الوســيط 
يف رشح قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، 
ــة ، القاهــرة ، 1968،  ط8،دار النهضــة العربي
ص115، د. رزق اهلل االنطاكــي، الوجيــز يف 
ــة  ــة اجلامع ــة ، مطبع ــات املدني ــول املحاك أص

الســورية ، دمشــق ، 1957 ، ص134.
87.ملزيــد مــن التفاصيــل بصــدد تعاريــف 

الصفــة، ينظــر د. عبــد الوهــاب خــري عــي 
العــاين ، مصــدر ســابق ، ص226-ص227.
88.د. أجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي ، الصفــة يف 

الدعــوى املدنيــة ، مصــدر ســابق ، ص57.
ــة  ــون املرافعــات املدني 89.املــادة )75( مــن قان

العراقــي النافــذ.
الشــاملة  املوســوعة   ، مليجــي  90.د.أمحــد 

ــآراء  ــات ) ب ــى قانــون املرافع ــق ع يف التعلي

ــاء(  ــكام القض ــة وأح ــغ القانوني ــه والصي الفق
لإلصــدارات  القومــي  املركــز  ج1،  ،ط5، 
القانونيــة ، مــرص ، مــن دون ذكــر ســنة النــرش، 
ــة  ــاد ثامــر الدليمــي ، احلاي ص1169، د.أجي
اإلجرائيــة للحكــم املــدين مــن التناقــض ، 
دار الكتــب القانونيــة ودار شــتات ،مــرص 

ص213.  ،2015  ، -االمــارات 
قانــون  رشح   ، العــام  الرمحــن  91.عبــد 

املرافعــات املدنيــة ، مصــدر ســابق ، ص314.
92.لفتــه هامــل العجيــي ، إجــراءات التقــايض 

 ، مقارنــة(  )دراســة  املدنيــة  الدعــوى  يف 
ــروت ،  ــة ، ب ــن احلقوقي ــورات زي ط1، منش
ــا  ــو الوف ــد أب ــان،2017، ص192، د.أمح لبن
ــات ،  ــون املرافع ــوص قان ــى نص ــق ع ، التعلي
ط5، منشــأة املعــارف، اإلســكندرية ،1968، 

. ص469 
ــة  ــون املرافعــات املدني 93.املــادة )76( مــن قان

العراقــي النافــذ.
 ، ، مصــدر ســابق  الوفــا  أبــو  94.د. أمحــد 

. ص469 
ــة  ــي ، احلاي ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 95.د. أجي

اإلجرائيــة للحكــم املــدين مــن التناقــض ،  
، ص145. مصــدر ســابق ، ص111 

قانــون  مــن   )76( واملــادة   )75( 96.املــادة 

النافــذ. العراقــي  املدنيــة  املرافعــات 
ــة  ــص دالل ــة الن ــن دالل ــرف األصولي 97.يع

ــا ،  ــه منه ــادر فهم ــى املتب ــى املعن ــة ع الصيغ
ــود  ــواء أكان املقص ــياقها ، س ــن س ــود م املقص
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ــاب  ــًا .د. عبدالوه ــة أم تبع ــياقها أصال ــن س م
ــابق ، ص136. ــدر س ــاف ، مص خ

98.املــادة )108( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة 

ــة املــرصي النافــذ رقــم )13( لســنة  والتجاري
1968 املعــدل،

قانــون  مــن   )1/186( املــادة  99.نصــت 

ــه  ــى أن ــي النافذ،ع ــة العراق ــات املدني املرافع
يف  الثالــث  الشــخص  تدخــل  جيــوز  ))ال 
ــد  ــام إىل أح ــب االنض ــتئناف إال إذا طل االس
ــم  ــن يف احلك ــه الطع ــق ل ــوم أو كان حي اخلص

بطريــق اعــرتاض الغــر.((.
100.د. ســعيد أمحــد بيومــي  ، مصــدر ســابق ، 

ص235.
ــه ،  ــدر ذات ــي ، املص ــد بيوم ــعيد أمح 101.د. س

ص278.
تدخــل   ، العكيــي  حســن  102.رحيــم 

ــة  ــاوى املدني ــر يف الدع ــوة الغ ــال ودع وإدخ
 ،2011  ، بغــداد   ، القانونيــة  ،ط1،املكتبــة 

.1 7 1 ص
103.أشــار إىل ذلــك املعنــى قــرار حمكمــة متييــز 

العــراق رقــم 57 / مدنيــة ثانيــة / 972 تأريخ 
1972/7/8 ، منشــور يف جمموعــة األحــكام 
العدليــة تصــدر عــن قســم األعــام القانــوين 
ــدد  ــراق، الع ــة الع ــدل ، مجهوري يف وزارة الع
الثالــث ، الســنة الثالثــة ، 1974، ص124 
الكعبــي  عــي  عبــد  حســن  هــادي  د.   ،
ــات،ط1،  ــون املرافع ــة يف قان ــول العام ،األص
ــرش  ــع والن ــادق للطب ــة دار الص ج3، مؤسس

والتوزيــع ، بابــل ، 2020، ص1134.
104.د.هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

ــة  األصــول العامــة يف قانــون املرافعــات املدني
،ج3،املصــدر ذاتــه، ص915 .

105.د. عبــد اهلل عبداحلــي الصــاوي ، إجراءات 

ــز  ــدين ،ط1، املرك ــاء امل ــام القض ــايض أم التق
،القاهــرة  القانونيــة  القومــي لإلصــدارات 

ص529،  ،2020،
Jean Vincent et Serge Guinchard ;procedure 

civil 20ed  ، Dalloz.198، p.947.                                                                                        
ــم  ــاوي ، احلك ــي الص ــد اهلل عبداحل 106.د.عب

القضائــي املــدين وطــرق الطعــن فيــه يف قانــون 
املرافعــات وأحــكام الفقــه األســامي،ط1 
القانونيــة  لإلصــدارات  القومــي  املركــز   ،

ص305.  ،2020، ،القاهــرة 
107.د. عبــد اهلل عبداحلــي الصــاوي ،إجــراءات 

التقــايض أمــام القضــاء املــدين ، مصــدر ســابق 
، ص543- ص544.

ــوع  ــد ن ــتئناف حتدي ــة االس ــاط بمحكم 108.ين

التدخــل وال يعتــد بوصــف اخلصــوم للتدخــل 
وانــا العــرة بــا يرتبــه احلكــم يف التدخــل مــن 
آثــار لصالــح املتدخــل. د.هــادي حســن 
يف  العامــة  األصــول  الكعبــي،  عــي  عبــد 
مصــدر  ج2،  املدنيــة،  املرافعــات  قانــون 

ســابق،ص516.
109.للمزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص الــرأي 

ــي  ــن الكعب ــر د. هــادي حس ــور، ينظ املذك
العارضــة،  الطلبــات  يف  العامــة  النظريــة   ،
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احللبــي  منشــورات   ،) احلادثــة  الدعــوى 
ص135.  ،2002، بــروت   ، احلقوقيــة 

110.املــادة )554( مــن قانــون اإلجــراءات 

ــنة 1975  ــم )1123( س ــذ رق ــي الناف الفرن
ــدل. املع

إليــه ، أن املــرشع  111.ممــا جيــدر اإلشــارة 

ــوى  ــر يف الدع ــل الغ ــز تدخ ــرصي ال جي امل
ألحــد  االنضــام  بطلــب  إال  االســتئنافية 
قانــون  مــن  املــادة)2/236(   . خصومهــا 
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املــرصي النافــذ.
112.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي 

، النظريــة العامــة يف الطلبــات العارضــة ، 
ص113.  ، ســابق  مصــدر 

قانــون  مــن  املــادة )2/186(  نصــت   .113

ــه  ــى أن ــذ، ع ــي الناف ــة العراق ــات املدني املرافع
)) جيــوز للمحكمــة إىل مــا قبــل ختــام املرافعــة 
ادخــال شــخص ثالــث مل يكــن خصــًا يف 

احلكــم املســتأنف.((.
ــي ،  ــي الكعب ــد ع ــن عب ــادي حس 114.د. ه

ــات ج2،  ــون املرافع ــة يف قان ــول العام األص
مصــدر ســابق ، ص520.

اخلصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أمحــد  د.   .115

ــة  ــر ، دار اجلامع ــام الغ ــة يف اختص واملحكم
اجلديــدة ، اإلســكندرية ، 1997، ص146.
ــات  ــون املرافع ــن قان ــادة )1/236( م 116. امل

ــذ. ــرصي الناف ــة امل ــة والتجاري املدني
117. املــادة )555( مــن قانــون اإلجــراءات 

ــذ. ــي الناف ــة الفرن املدني

ــوم  ــلطة اخلص ــدي ، س ــد هن د. أمح  .118

واملحكمــة يف اختصــام الغــر ، مصــدر ســابق 
.145 138،ص ،ص

د.هــادي حســن الكعبــي، النظريــة   .119

ــات العارضــة ، مصــدر ســابق،  العامــة للطلب
ص105. ص104- 

ــن  ــادة )555( م ــادة )554( وامل امل  .120

ــذ . ــي الناف ــة الفرن ــراءات املني ــون اإلج قان
الطلبــات  بتقديــم  الســاح  إن  إذ   .121

اجلديــدة مــن دون ضابــط مــن شــأنه أن يــؤدي 
إىل تعقيــد الدعــوى وتشــعبها ، فيتأخــر الفصل 
ــرشع  ــده امل ــذي قص ــدف ال ــع اهل ــا ويضي فيه
ــادي  ــراءات وتف ــاد يف اإلج ــو االقتص إال وه
تناقــض األحــكام واســتحالة تنفيذهــا .املــادة 
)69( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة العراقــي 
الدليمــي  نايــف  ثامــر  د.أجيــاد  النافــذ، 
املــدين مــن  ، احلايــة الإجرائيــة للحكــم 

التناقــض، مصــدر ســابق ، ص151.
املرافعــات  لقانــون  املوجبــة  122.األســباب 

املدنيــة العراقــي النافــذ .
123.بوطــر افيــه لطيــف ،  مصــدر ســابق ، 

.1 9 ص
ــابق ،  ــدر س ــي ، مص ــل العجي ــه هام 124.لفت

ص9، د.عبــد الوهــاب خــري عــي العــاين ، 
ــابق ، ص106. ــدر س مص

ــم  ــة رق ــز االحتادي ــة التميي ــرار حمكم 125.ق

1273/ إقامــة دعــوى /2009 صــادر يف 
2009)غــر منشــور(. /4 /26
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قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة رقم   .126

67/اهليئــة املوســعة املدنيــة/2019 صــادر يف 
تأريــخ 2019/2/18)غــر منشــور(.

حمكمــة  قــرار  ذلــك  إىل  أشــار   .127

ــة  ــا التميزي ــة بصفته ــل االحتادي ــتئناف باب اس
 2014/ حقوقيــة  /ت/   134/133 رقــم 
منشــور(. 2014/7/6)غــر  يف  صــادر 
ــد الرمحــن العــام ، قواعــد  128.نقــًا عــن عب

املرافعــات)رشح مقــارن لنصــوص قانــون 
ــم  ــة رق ــة والتجاري ــات املدني ــول املرافع أص
ــكام  ــع أح ــه م ــنة 1956 وتعديات )88( لس
ــون(،  ــواد القان ــى م ــة ع ــز مرتب ــة التميي حمكم
ج2، دار التضامــن للطباعــة والتجــارة والنــرش 

، بغــداد ،1962 ، ص172.
كركــوك  اســتئناف  حمكمــة  129.قــرار 

رقــم91/ التميزيــة  بصفتهــا  االحتاديــة 
صــادرة  دعــاوى/2008  توحيــد 

منشــور(. يف2008/4/15)غــر 
130.الــروف باجــرن ملكيفــك والقــايض 

فهــر عبــد العظيــم ، املنطــق القضائي ) دراســة 
ــكام  ــون وأح ــوء القان ــة يف ض ــة تطبيقي نظري
النهضــة  دار   ، ط1   ،  ) املرصيــة  املحاكــم 

2011، ص795.  ، القاهــرة   ، العربيــة 
ــة ، دار  ــات املدني ــدي، املرافع ــد هن 131.د.أمح

 ،2010 اجلامعــة اجلديــدة ، اإلســكندرية ، 
ص253. ص252- 

اخلصــوم  ســلطة   ، هنــدي  132.د.أمحــد 

واملحكمــة يف اختصــام الغــر ، مصــدر ســابق 

، ص135، د. نبيــل إســاعيل عمــر ، مصــدر 
ص409.  ، ســابق 

ســلطة  مــدى   ، النــداوي  وهيــب  133.آدم 

نطــاق  تعديــل  يف  املدنيــة  املحكمــة 
الدعوى)دراســة مقارنــة( ، رســالة مقدمــة 
ــون والسياســة ، جامعــة بغــدار  ــة القان إىل كلي
جــزًء مــن متطلبــات درجــة الدكتــوراه يف 

ص42.  ،1979  ، القانــون 
اخلصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أمحــد  134.د. 

واملحكمــة يف اختصــام الغــر ، مصــدر ســابق 
.134 ،ص

ــر  ــدرس زه ــري وامل ــي البك ــد الباق 135.د.عب

ــروف  ــابق ، ص72، ال ــدر س ــيد ، مص الرش
عبــد  فهــر  والقــايض  ملكيفــك  باجــران 

العظيــم ، مصــدر ســابق ، ص139.
136.املــادة )2/186( واملــادة )4،3/69( مــن 

قانــون املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ.
رقــم  االحتاديــة  التميــز  حمكمــة  137.قــرار 

ــة/ 2018  ــعة املدني ــة املوس 323/322/اهليئ
صــادر يف 2018/10/10)غــر منشــور(.
138.قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة رقــم11/

صــادر  مدنيــة/2009  موســعة  هيئــة 
النــرشة  يف  منشــور  يف2009/6/17، 
القضائيــة التــي تصــدر عــن املركــز اإلعامــي 
للســلطة القضائيــة يف العــراق ـ جملــس القضاء 
ــدد العــارش ،  ــة العــراق ، الع األعــى، مجهوري

الثــاين/2010،ص23. كانــون 
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املصادر:
القــرآن  بعــد  العربيــة  اللغــة  . كتــب  أوالً 

-: الكريــم 
د. ســعدي الضنــاوي واألســتاذ جوزيــف 
 ، واألضــداد  املرتادفــات  معجــم   ، مالــك 
ط1، املؤسســة احلديثــة للكتــاب ، طرابلــس ، 

بــروت ، 2010 .
ثانيًا. الكتب القانونية :-

ــون  ــة قان ــي ،  مقدم ــر الدليم ــاد ثام 1.د. أجي
املرافعــات املدنيــة ) دراســة مقارنــة بــن الفقــه 
اإلســامي والقانــون الوضعــي ( ، دار الكتــب 
ــات ،  ــرش والرجمي ــتات للن ــة ودار ش القانوني

ــارات ، 2013.  ــرص واإلم م
اإلجرائيــة  احلايــة   ، 2.ــــــــــــــــــــــ 
ــب  ــض ،دار الكت ــن التناق ــدين م ــم امل للحك
ــارات ،  ــرص -االم ــتات ، م ــة ودار ش القانوني

.2015
ــوى  ــة يف الدع 3.ــــــــــــــــــــــ ، الصف
ــكندرية  ــدة ، اإلس ــة اجلدي ــة ، دار اجلامع املدني

 .  2020،
4.د. أمحــد أبــو الوفــا ، التعليــق عــى نصــوص 
ــارف ،  ــأة املع ــات ، ط5 ، منش ــون املرافع قان

ــكندرية ، 1968. اإلس
الشــاملة  املوســوعة   ، مليجــي  أمحــد  5.د. 
ــآراء  ــات ) ب ــى قانــون املرافع ــق ع يف التعلي
ــاء(  ــكام القض ــة وأح ــغ القانوني ــه والصي الفق
لإلصــدارات  القومــي  ط5،ج1،املركــز   ،
القانونيــة ، مــرص ،مــن دون ذكــر ســنة النــرش.

اخلصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أمحــد  6.د. 
ــة  ــر ، دار اجلامع ــام الغ ــة يف اختص واملحكم

.1997، اإلســكندرية   ، اجلديــد 
 ، ــة  املدني ــات  املرافع 7.ــــــــــــــــــــــ، 
دار اجلامعــة اجلديــدة ، اإلســكندرية ، 2010 .
8.د. أنــور ســلطان ، املبــادئ القانونيــة العامــة 
ــكندرية  ــرش ، اإلس ــدة للن ــة اجلدي ، دار اجلامع

.2005،
9.الــروف باجــرن ملكيفــك والقــايض فهــر 
عبــد العظيــم ، املنطــق القضائــي ) دراســة 
ــكام  ــون وأح ــوء القان ــة يف ض ــة تطبيقي نظري
املحاكــم املرصيــة ( ،ط1 ، دار النهضــة العربيــة 

، القاهــرة ، 2011.
10.د. ثــروت االســيوطي ، مبــادئ القانــون ، 

دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 1974.
االتفــاق   ، هيــكل  أمحــد  مجــال  11.د. 
املدنيــة  املرافعــات  قانــون  يف  اإلجرائــي 
اجلامعــي  الفكــر  ط1،دار  والتجاريــة، 

.2018، ،اإلســكندرية 
ــون  ــفة القان ــون ، فلس ــي ذن ــن ع 12.د. حس
ــاين ،  ــة الع ــتنرصية ، مطبع ــة املس ، ط1، جامع

ــداد ،1975. بغ
القانــون  فكــرة   ، ليويــد  دينيــس  13.د. 
ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب  ، سلســة 
ــون واآلداب  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن املجل

.1981  ، الكويــت   ،
تدخــل   ، العكيــي  حســن  رحيــم   .41
ــة  ــاوى املدني ــر يف الدع ــوة الغ ــال ودع وإدخ
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.2011  ، بغــداد   ، القانونيــة  ،ط1،املكتبــة 
ــول  ــز يف أص 15.د. رزق اهلل االنطاكي،الوجي
املحاكــات املدنيــة ، مطبعــة اجلامعــة الســورية 

ــق، 1957. ،دمش
رشح  يف  الوســيط  ســيف،  رمــزي  16.د. 
ــة ، ط8،  ــة والتجاري ــات املدني ــون املرافع قان

القاهــرة ، 1968.  ، العربيــة  النهضــة  دار 
17.د. ســعيد أمحــد بيومــي ، لغــة القانــون يف 
ضــوء علــم لغــة النــص )دراســة يف التاســك 
ودار  القانونيــة  الكتــب  دار  ط1،   ,) النــيص 
ــرص ، 2010.  ــات ،م ــرش والرجمي ــتات للن ش
القانــون  جوهــر   ، تناغــو  ســمر  18.د. 
ــة  ــون لطلب ــفة القان ــة يف فلس ــة متعمق )دراس
بجامعــة  العربيــة  والدراســات  البحــوث 
الوفــاء  مكتبــة  ط1،   ،) العربيــة  الــدول 

.2004 اإلســكندرية،   ، القانونيــة 
أحــكام  رشح  العبــودي،  19.د.عبــاس 
قانــون املرافعــات )دراســة مقارنــة معــززة 
ــة( ،ط1، دار الســنهوري  بالتطبيقــات القضائي

، بغــداد ، لبنــان ،2016.
دور   ، الغزيــري  مــروك  عبــاس  د.   .02
القضــاء يف تفســر القانــون )دراســة يف فلســفة 
القانــون (، كليــة احلقــوق ، جامعــة املنوفيــة ، 

.2006-2005
 ، الصــاوي  عبداحلــي  اهلل  عبــد  د.   .12
ــدين ،  ــاء امل ــام القض ــايض أم ــراءات التق إج
ــة  ــدارات القانوني ــي لإلص ــز القوم ط1، املرك

 .2020، القاهــرة   ،

احلكــم  ـــــــــــــــــــــــ،   .22

يف  فيــه  الطعــن  وطــرق  املــدين  القضائــي 
قانــون املرافعــات وأحــكام الفقــه اإلســامي، 
ط1 ، املركــز القومــي لإلصــدارات القانونيــة ، 

 .2020  ، القاهــرة 
23.د. عبــد الباقــي لبكــري وم.زهــر البشــر 
، املدخــل لدراســة القانــون ، دار الســنهوري ، 

لبنــان ، بــروت ، 2015.
42. د. عبــد احلميــد الشــواريب ، التعليــق عــى 
املوضوعــي عــى قانــون املرافعــات ، ج1 ، 

ــكندرية، 2004. ــارف ، اإلس ــأة املع منش
52. عبــد الرمحــن العــام ، قواعــد املرافعات، 
ج2 ،دار التضامــن للطباعــة والتجــارة والنــرش 

، بغــداد ، 1962.
ــات  ــون املرافع 26.ـــــــــــــــــ ،رشح قان
املدنيــة رقــم )83(لســنة 1969 ، ج4 ، مطبعــة 

الزهــراء ، بغــداد ،1990.
27.د.عبــد الــرزاق الســنهوري ود. أمحــد 
القانــون  أصــول   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ــة  ــة جلن ــون( ،مطبع ــة القان ــل لدراس )املدخ
ــر  ــن دون ذك ــرش ، م ــة والن ــف والرتمج التألي

النــرش ،1950. عنــوان 
28.د. عبــد الوهــاب خــري عــي العــاين 
، نظــام املرافعــات )دراســة فقهيــة مقارنــة 
بــن الرشيعــة اإلســامية والقانــون املــدين 
ــدارات  ــي لإلص ــز القوم األردين (، ط1، املرك

القانونيــة، القاهــرة ، 2014. 
 ، البــاب  فتــح  مصطفــى  عليــوه  29.د. 
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أصــول فــن وصياغــة ســن الترشيعــات ،ط1، 
.2007، القاهــرة  كوميــت،  ج2،مكتبــة 

،إجــراءات  العجيــي  هامــل  لفتــه   .03
)دراســة  املدنيــة  الدعــوى  يف  التقــايض 
ــة ،  ــن احلقوقي ــورات زي ــة(، ط1، منش مقارن

.2017، ،لبنــان  بــروت 
القانــون  فكــرة   ، لويــد  دينيــس  د.   .13
ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب  ، سلســة 
ــون واآلداب  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن املجل

.1981  ، الكويــت   ،
الصيــغ   ، الــدوري  جابــر  حممــد  32.د. 
ــون املرافعــات  ــة بمقتــى أحــكام قان القانوني
ــداد ،  ــة ، بغ ــاح القانوني ــة صب ــة ، مكتب املدني

ــرش.  ــنة الن ــر س ــراق ، دون ذك الع
قانــون  ،رشح  املحمــود  33.مدحــت 
ــنة 1969  ــم )83( لس ــة رق ــات املدني املرافع
وتطبيقاتــه العمليــة ، رشكــة احلســام للطباعــة 

.1994، بغــداد   ،
34.د. نبيــل إســاعيل عمــر، ســلطة القــايض 
التقديريــة يف املــواد املدنيــة والتجاريــة )دراســة 
حتليليــة وتطبيقيــة (، دار اجلامعــة اجلديــدة 

،اإلســكندرية ،2008.
النظريــة   ، الكعبــي  35.د. هــادي حســن 
العارضة)الدعــوى  الطلبــات  يف  العامــة 
احلادثــة (، منشــورات احللبــي احلقوقيــة ، 

.2002  ، بــروت 
يف  العامــة  األصــول   ، 36.ــــــــــــــــــ 
ج3،  ج2-  ج1-  ،ط1،  املرافعــات  قانــون 

والنــرش  للطبــع  الصــادق  دار  مؤسســة 
 .2020  ، بابــل   ، والتوزيــع 

ــة  ــح اجلامعي ــائل واالطاري ــًا. الرس ثالث
-:

ســلطة  مــدى   ، النــداوي  وهيــب  1.أدم 

نطــاق  تعديــل  يف  املدنيــة  املحكمــة 
الدعوى)دراســة مقارنــة( ، رســالة مقدمــة 
ــون والسياســة ، جامعــة بغــدار  ــة القان إىل كلي
جــزًء مــن متطلبــات درجــة الدكتــوراه يف 

.1979 القانــون، 
2.بــو طرافيــة لطيفــة ،البعــد الثقــايف يف الرتمجة 

الفانونيــة - قانــون األرسة اجلزائــري أنموذجــًا 
ــتر يف  ــهدة املاجس ــل ش ــة لني ــالة مقدم ،رس
الرتمجــة ،جامعــة وهــران ، اجلزائــر ، 2008-

.2009
3.عبــد املجيــد الســواقة، أمــن اللبــس وأثــره 

دكتــوراه  أطروحــة  اللغــوي،  التطــور  يف 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــس كلي ــة إىل جمل مقدم
ــة  ــة مؤت ــا ،جامع ــة وآداهب ــة العربي ــم لغ / قس

كليــة الدراســات العليــا ،2016. 
ــن  ــزريف ،التناقــض ب 4.عــار حمســن كــزار ال

ــة  ــة )دراس ــوى املدني ــات يف الدع ــة اإلثب أدل
قانونيــة مقارنــة بالفقــه اإلســامي( ، أطروحة 
تقــدم هبــا إىل جملــس كليــة القانــون – جامعــة 

ــاء، 2014. كرب
ــول  ــاعر ، األص ــد الش ــد أمح ــرص اهلل حمم 5. ن

اللغويــة يف النصــوص الترشيعيــة، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إىل جامعــة العلوم اإلســامية 
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ــة ، 2013. العاملي

رابعًا . البحوث القانونية :-
غمــوض   ، اجلبــوري  ســمر  أمحــد  1.د. 
تأخــر  التنفيــذي كأحــد أســباب  املحــرر 
ــة ، بحــث منشــور يف جملــة  ــارة التنفيذي االضب
ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي
ــدد  ــع ، الع ــد الراب ــوك ، املجل ــة كرك ، جامع

 .2015 عــرش،ج1،  اخلامــس 
2.د. أمحــد العــزي النقشــبندي ، غمــوض 
النصــوص الدســتورية وتفســرها )بحــث 
ــامية (  ــة اإلس ــكام الرشيع ــع أح ــارن م مق
، بحــث منشــور يف جملــة احلقــوق جامعــة 
النهريــن ، املجلــد الســابع، العــدد الثــاين 

.2004 عــرش، 
3.ثائــر مجــال الونــداوي ، ســلطة القــايض يف 
ــور يف  ــث منش ــوين ، بح ــص القان ــل الن تأوي
النــرشة القضائيــة تصــدر عــن جملــس القضــاء 
ــث  ــدد الثال ــراق ،الع ــة الع ــى ، مجهوري األع

ــراق ،2010. ــوز ، الع ــرش ، مت ع
4. د. ســعد جبــار الســوداين ، القصــور يف 
يف  منشــور  بحــث   ، الترشيعيــة  الصياغــة 
جملــة احلقــوق ، اجلامعــة املســتنرصية ، العــدد 

الثامــن عــرش، الســنة السادســة ، 2012.
ــه  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 5.د. س
ــة  ــة الترشيعي ــة للصياغ ــر العام ــد ,املعاي حام
احلــي  املحقــق  جملــة  يف  منشــور  ،بحــث 
للعلــوم القانونيــة والسياســية ،العــدد الرابــع، 

الســنة التاســعة ،2017. 

،تفســر  خــاف  الوهــاب  عبــد  6.د. 
بحــث   ، وتأويلهــا  القانونيــة  النصــوص 
ــدد  ــاد , الع ــون واالقتص ــة القان ــور يف جمل منش
 ، مــارس   ، عــرش  الثامنــة  الســنة   ، األول 

.1 9 4 8
ــر  ــاص باملؤمت ــق خ ــن ،ملح ــث نرصاوي 7.لي
أداة لإلصــاح  )القانــون  الرابــع  الســنوي 
مايــو،   ، ج1  الثــاين،  (،العــدد  والتطويــر 

.2 0 1 7
ــاليب  ــو، أس ــد اهلل الصف ــي عب ــل ع 8.د. نوف
الصياغــة القانونيــة يف النصــوص اجلنائيــة، 
ــون   ــة والقان ــة الرشيع ــور يف جمل ــث منش بح
 ، املتحــدة  العربيــة  االمــارات  ،جامعــة 
ــث  ــدد الثال ــرشون، الع ــع والع ــد التاس املجل

.2015 والســتون، 

خامسًا . القوانني:- 
أ. العراقية – 

رقــم)83(  املدنيــة  املرافعــات  قانــون   .1
لســنة1969 املعــدل ، منشــور يف الوقائــع 
 8/  10 بتأريــخ   1766 العــدد   ، العراقيــة 

.1969 /
ــنة 1951  ــم )40( لس ــدين رق ــون امل 2. القان
ــدد  ــة ، الع ــع العراقي ــور يف الوقائ ــدل, منش املع

بتأريــخ 1951/9/8.  3015
ب. املرصية:-

قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املــرصي 
النافــذ رقــم )13( لســنة 1968 املعــدل .

ج. الفرنسية :-
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رقــم  النافــذ  املدنيــة  اإلجــراءات  قانــون 
. املعــدل   1975 لســنة   )1123(

سادسًا . الدوريات :-
ــز  ــن املرك ــدر ع ــي تص ــة الت ــرشة القضائي الن
اإلعامــي للســلطة القضائيــة يف العــراق ـ 
ــراق ،  ــة الع ــى ، مجهوري ــاء األع ــس القض جمل

ــاين/2010. ــون الث ــارش ، كان ــدد الع الع
سابعًا . القرارات القضائية غري املنشورة :-

1.قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة رقــم 
1273/ إقامــة دعــوى /2009 صــادر يف 

.2009 /4 /26
رقــم  االحتاديــة  التميــز  حمكمــة  2.قــرار 
ــة/ 2018  ــعة املدني ــة املوس 323/322/اهليئ

.2018/10/10 يف  صــادر 
3.قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة رقــم 67/
يف  صــادر  املدنيــة/2019  املوســعة  اهليئــة 

.2019 /2 /18
ــة  ــوك االحتادي ــتئناف كرك ــة اس ــرار حمكم 4.ق
91/توحيــد  رقــم  التميزيــة  بصفتهــا 
دعــاوى/2008 صــادر يف 2008/4/15.
5. قــرار حمكمــة اســتئناف بابــل االحتاديــة 
التميزيــة رقــم 134/133 /ت/  بصفتهــا 
حقوقيــة /2014 صــادر يف 2014/7/6. 

ثامنًا. املصادر باللغة األجنبية :-
     1. Robert  J.martineau Drafting Legislation 

and Rules in plain English, west publishing 

company,1991

2.Jean vincet et Serge Guinchard ;procedure 

civil 20ed  , Dalloz.198.    

تاسعًا. املقاالت االلكرتونية :-
1.  د. عبــد اللطيــف القــرين، روح النــص 
الداللــة اآلمــرة واملفــرة،  بــن  القانــوين 
مقالــة منشــورة يف املوقــع االلكــرتوين ، الــذي 
يــوم 2012/1/2 ،عــى  زيارتــه يف  متــت 

ــاه :- ــع أدن املوق
ht tp s : / /w w w.a l eqt . com/2014 /09 /04 /

ar t i c l e_883196 .htm l                 

2. د عبــد اللطيــف القــرين ، فهــم النصــوص 
العــرب  جريــدة  االقتصاديــة  القانونيــة، 
املوقــع  يف  منشــورة  ،مقالــة  االقتصاديــة 
االلكــرتوين ، الــذي متــت زيارتــه يف يــوم 

أدنــاه:- املوقــع  ،عــى   2012/1/2
ht tp s : / /w w w.a l eqt . com/2015 /08 /27 /

ar t i c l e_985560 .htm l                                                  

3.  عــار بوقريقــة ، دراســة مقارنــة بــن 
ــورة يف  ــة ،منش ــاس يف اللغ ــوض وااللتب الغم
املوقــع االلكــرتوين الــذي متــت زيارتــه يف  

-:  2021/2/17 يــوم 
http://dspaceancien.univ-bouira.dz:8080/

jspui/bitstream   
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(Abstract)

 The Civil Procedure Law undertakes the 

task of regulating the behavior of persons 

within the framework of the judicial field, 

with the binding legal texts it contains, 

which are described as containing formal 

rules that cannot be violated.

      Hence, it is imperative that the legal text 

express itself through the language used in 

its drafting, by which it avoids everything 

that causes confusion in determining 

the intended provision of the legal rules 

included in the texts of the applicable civil 

procedure law.

    The recipient does not have a meaningful 

confusion of the meaning of the judgment 

drawn from the text itself, otherwise it will 

be realized that contradictory judgments are 

issued or wasted in litigation procedures or 

breach of the proper functioning of justice 

in the court field.

      The implementation of the legal text 

is linked to its wording, and when this 

wording is clear and not ambiguous, it will 

clearly reflect the intention of the legislator.

     The importance of research in the moral 

ambiguity that may mar a certain procedural 

text lies in shedding light on the problems 

it raises, which will motivate interest in 

drafting the procedural text based on the 

manifestation of the role of the pleading law 

in a way that serves the proper functioning 

of justice in the judicial field, by giving 

effectiveness in Application of substantive 

laws.
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النظام االنتخابي يف التجربة العراقية يف ضوء قانون 
انتخابات جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020

   م.د. باسم محمد عريان شهاب                     م. سنبل عبد الجبار احمد عباس
  دكتوراه يف القانون العام/ القانون الدستوري               ماجستري يف القانون العام/ القانون الدستوري

جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية                       كلية القلم الجامعة- قسم القانون

     محافظة كركوك - جمهورية العراق                                 محافظة كركوك - جمهورية العراق
        sunbul.la@alqalam.edu.iq                            basim_beyati@uokirkuk.edu.iq

املستخلص :
ــن  ــاب م ــد االنتخ ــة يع ــدة عام كقاع
ــال  ــة النتق ــائل الديمقراطي ــرز الوس أب
ــة  ــة السياس ــاف األنظم ــلطة باخت الس
املعــارصة واختــاف أشــكاهلا وافكارها 
)أيدولوجياهتــا( التــي تقــوم عليهــا. 
وهلــذا نجــد بــأن االنتخــاب أصبحــت 
ــم  ــية، ويت ــات السياس ــاحة للرصاع س
االنتخابــات  عــى  أيضــًا  االعتــاد 
ــدالت  ــم التب ــة حج ــل معرف ــن أج م
ــات  ــع. فباالنتخاب ــية يف املجتم السياس
ــيطرة  ــية الس ــراف السياس ــن لألط يمك
عــى البيئــة املائمــة لتوســعة مجاهرهــا 
)الســلطة(،  هدفهــا  إىل  والوصــول 

وهنــا يلعــب قوانــن االنتخــاب دورهــا 
املنافســة  عمليــة  تنظيــم  يف  الفاعــل 
الســلطة،  إىل  الوصــول  أجــل  مــن 
ومنهــا حصــول القــوى السياســية عــى 
ــن  ــا قوان ــي يراه ــعبية الت ــة الش األغلبي
ــة  ــق األغلبي ــة لتحقي ــاب الزم االنتخ
الرملانيــة ومــن َثــم احلصــول عــى 
األغلبيــة الرملانيــة التــي متكنــه مــن 

الوصــول إىل الســلطة.
املتواضــع  بحثنــا  يف  نتنــاول  ســوف 
التجربــة  االنتخــايب يف  النظــام  هــذا 
العراقيــة يف ضــوء قانــون انتخابــات 
العراقــي رقــم )9(  النــواب  جملــس 
لســنة 2020 مــن خــال بيــان مفهــوم 
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االنتخــاب وأطــراف عمليــة االنتخــاب 
ــرق  ــة، ونتط ــة واملنتخب ــان الناخب الفئت
ــب  ــة حس ــاب املتبع ــات االنتخ إىل آلي
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 
لســنة   )9( رقــم  اجلديــد  العراقــي 

.2020
االنتخابــات،  املفتاحيــة:  الكلــامت 
العــراق، قانــون، آليــة، رقــم :)9( لســنة 

         2020

املقدمة:
ممارســة  االنتخــاب  عمليــة  تعــد 
مصلحــة  عليهــا  تســتند  سياســية 
ــواء،  ــد س ــى ح ــن ع ــة واملواط الدول
مــن  بجملــة  االنتخــاب  متــر  اذ 
املمثلــن  بتحديــد  تنتهــي  املراحــل 
ــال  ــن خ ــة م ــون اجلاع ــن يمثل الذي
هلــا  تكــون  التــي  القــرارات  اختــاذ 
اثــارًا حــاضة ومســتقبلية، فبعــض 
واخلــراب  الدمــار  عمهــا  الــدول 
ــأ  ــد يلج ــا، فق ــا وحكامه ــبب ممثليه بس
ــة  ــر احلقيق ــلطة اىل تغي ــون بالس القائم
ــول  ــد الوص ــاب بقص ــة االنتخ يف نتيج
اىل غاياهتــم التــي تعــود بالنفــع عليهــم 
ــعب  ــى الش ــم ع ــم وتع ــى اتباعه وع
باخلســارة. وغالبــًا مــا حيــدث هــذا 

يف البلــدان املتخلفــة ديمقراطيــًا. ويف 
املقابــل هنــاك دول ديمقراطيــة متطــورة 
الشــعب  يعــر ممثلوهــا عــن رغبــة 
وحيققــون طموحاهتــم بالوجــه األكمــل 
ــدم  ــل تق ــن أج ــل م ــا كل ــون ب ويعمل
النظــام  وحتقيــق  بلدهــم  وازدهــار 

االنتخــايب األمثــل لتلــك الدولــة.
ويف العــرص احلديــث يرتبــط االنتخــاب 
ــر  ــًا، األم ــًا وثيق ــة ارتباط بالديمقراطي
ــيلة  ــاب وس ــن االنتخ ــل م ــذي جع ال
بصــورة  الســلطة  لتــويل  أساســية 
أصبحــت  وبذلــك  ديمقراطيــة. 
ــة  ــارزة لألنظم ــمة الب ــات الس االنتخاب
الســليمة  االداة  ألهنــا  الديمقراطيــة، 
لتــداول الســلطة ديمقراطيــًا. وال يمكن 
ــوم  ــن مفه ــة ب ــة الوثيق ــال العاق اغف
االنتخابــات  وموضــوع  املواطــن 
النظــام  معــامل  أحــد  ذلــك  باعتبــار 
االنتخابــات  تعــر  إذ  الديمقراطــي، 
املارســة الفعليــة لعمليــة اختــاذ القــرار، 
مــن خــال انتخــاب املمثلــن لترشيــع 
ــن  ــاة املواطن ــم حي ــي تنظي ــن الت القوان
ــاالت. ــف املج ــؤوهنم يف خمتل وادارة ش
االنتخابــات  موضــوع  وألمهيــة 
ونزهيــة  حــرة  بصــورة  واجرائهــا 
وديمقراطيــة بعيــدة عــن التأثــرات 
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العراقــي  املــرشع  قــام  اخلارجيــة، 
جملــس  انتخابــات  قانــون  بتعديــل 
النــواب العراقــي رقــم )45( لســنة 
انتخابــات  قانــون  وإصــدار   ،2018
ــم  ــايل رق ــي احل ــواب العراق ــس الن جمل
)9( لســنة 2020، فالقانــون اجلديــد 
النــواب  جملــس  انتخابــات  نظــم 
تقســيم  مــن حيــث جــاء  العراقــي 
ــة  ــرشوط العام ــة وال ــر االنتخابي الدوائ
ــي  ــادئ الت ــيح واملب ــاب والرتش لانتخ
ــات  حتكــم حــق االنتخــاب. ولانتخاب
مــرشوع  حــق  ألهنــا  كبــرة  أمهيــة 
ــاركة يف  ــن املش ــم م ــن متكنه للمواطن
الرملــان  يف  ممثليهــم  اختيــار  عمليــة 
الذيــن يتولــون مهمــة الدفــاع عــن 
بإســمهم،  والتحــدث  حقوقهــم 
ــيلة  ــد وس ــات تع ــأن االنتخاب ــًا ب وايان
الديمقراطــي  بنــاء املجتمــع  لتعزيــز 
وأهنــا طريقــة ملعرفــة ارادة الشــعب 
احلكــم  يف  ومشــاركتهم  )الناخبــن( 
ــات  ــة االنتخاب ــا. وأن دراس ــن خاهل م
والنظــام  هبــا  املتعلقــة  والقوانــن 
االقرتاحــات  وتقديــم  االنتخــايب 
أداء  ومراقبــة  دولــة  لــكل  املناســبة 
االنتخابــات هلــا أمهيــة كبــرة مــن 
اىل  االنتخابــات  انعــكاس  خــال 

التــي  الديمقراطيــة  االســتحقاقات 
تســمح بالتــداول الســلمي للســلطة 
ــد  ــحن وجتدي ــن املرش ــأ م ــة األكف للفئ
ــة  ــي للدول ــا يعط ــية ب ــب السياس النخ
هيبتهــا وقوهتــا مــن أجــل خدمــة أبنــاء 

مجيعــًا. املجتمــع 
هدف الدراسة:

االنتخــايب  النظــام  دراســة  هتــدف 
ملجلــس النــواب العراقــي معرفــة النظام 
االنتخــايب املتبــع لتوزيــع املقاعــد النيابية 
مــن حيــث تقســيم إقليــم مجهوريــة 
ــا  ــة وعدده ــر انتخابي ــراق إىل دوائ الع
عراقيــة،  حمافظــة  لــكل  بالنســبة 
االنتخــاب  رشوط  عــل  والتعــرف 
والرتشــيح لعضويــة جملــس النــواب 
انتخابــات  لقانــون  وفقــًا  العراقــي 
جملــس النــواب العراقــي رقم )9( لســنة 
2020، واملبــادئ التــي حتكــم حــق 
املشــاركة يف االنتخابــات، وآليــة توزيــع 
ــا  ــة، ك ــر االنتخابي ــى الدوائ ــد ع املقاع
ــد  ــل بتأكي أن اهلــدف مــن البحــث يتمث
أمهيــة نزاهــة عمليــة االنتخــاب ودورها 
ــعور  ــد الش ــع وتول ــتقرار املجتم يف اس
لــدى النــاس بالرض عــن أداء الســلطة 
ــاب  ــة االنتخ ــت عملي ــة اذا كان احلاكم
ــا اذا كانــت عكــس  نزهيــة وشــفافة، ام
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ــإن  ــر وغــش؛ ف ــأن شــاهبا تزوي ذلــك ب
اىل وصــول ممثلــن ال  يــؤدي  ذلــك 
ارادة اجلاعــة. وهــذا  يعــرون عــن 
ــة  ــعبي وزعزع ــخط الش ــد الس ــا يول م

ــة. ــتقرار الدول اس
اسباب اختيار البحث:

البحــث  اختيــار  اســباب  يتمثــل 
اجلديــد  االنتخــايب  النظــام  بمعرفــة 
قانــون  بصــدور  واملتمثــل  للعــراق 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
ــة  ــة آلي ــنة 2020 ودراس ــم )9( لس رق
ــد،  ــام اجلدي ــق النظ ــد وف ــع املقاع توزي
الــذي  الكبــر  باألثــر  يتمثــل  كــا 
ــراء  ــم اج ــع ينظ ــدور ترشي ــه ص يرتك
عمليــة االنتخــاب وتطبيقــه عــى أرض 
ــوات  ــاب أص ــث حس ــن حي ــع م الواق
املرشــحن وإعــان نتائــج االنتخابــات 
يف حتقيــق العدالــة يف توزيــع مقاعــد 
املجلــس النيــايب وحركــة الناخبــن جتــاه 
صنــدوق االقــرتاع، وأثــر كل ذلــك 
عــى احليــاة السياســية واالقتصاديــة 
ــراد.  ــات االف ــوق وحري ــة وحق للدول

منهجية البحث:
ــا النظــام االســتقرائي  ســنعتمد يف بحثن
لنصــوص قانــون انتخابــات جملــس 
النــواب العراقــي اجلديــد رقــم )9( 

لســنة 2020، ونعتمــد عــى املنهــج 
ــالف  ــون الس ــوص القان ــي لنص التحلي
الذكــر، وســنبن كذلــك مواطــن القــوة 

ــون. ــذا القان ــا ه ــف يف ثناي والضع
خطة البحث:

مبحثــن  إىل  البحــث  هــذا  سنقســم 
ــث االول:  ــايل: املبح ــه الت ــى الوج وع
)طبيعتــه  فيــه االنتخــاب  ونتنــاول 
إىل  وينقســم  القانــوين(،  وتنظيمــه 
التكييــف  األول:  املطلــب  مطلبــن: 
القانــوين لانتخــاب والتنظيــم القانــوين 
الثــاين  واملطلــب  االنتخــاب.  حلــق 
يكــون عــن التنظيــم القانــوين حلــق 

الرتشــيح.
ــه إىل  ــنتطرق في ــاين فس ــث الث ــا املبح أّم
النظــام االنتخــايب وآليــة توزيــع املقاعــد 
النيابيــة وفــق قانــون انتخابــات جملــس 
ويقّســم  النافــذ،  العراقــي  النــواب 
إىل مطلبــن: املطلــب األول: النظــام 
قانــون  وفــق  العــراق  يف  االنتخــايب 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
فســيكون  الثــاين  واملطلــب  النافــذ، 
عــن آليــة توزيــع املقاعــد النيابيــة وفــق 
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 

ــذ. ــي الناف العراق
ومن اهلل التوفيق....
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املبحث األول
         االنتخاب )تكييفه القانوين 

وتنظيمه القانوين(
االنتخــاب: هــو عمليــة اختيــار املواطن 
ملــن يمثلــه يف اصــدار القــرارات )1(، 
ــة  ــة منظم ــد عملي ــر ُيع ــف آخ وبتعري
بإختيــار  االفــراد  بموجبهــا  يقــوم 

.)2( ممثليهــم 
ــاب  ــتفتاء واالنتخ ــن االس ــط ب واخلل
االســتفتاء  الن  الصــواب،  جيانــب 
يقصــد منــه: )الرجــوع اىل الناخبــن 
ــوع  ــم يف موض ــم، او رأهي ــذ قراره ألخ
ــاب  ــا االنتخ ــم( )3(، ام ــرض عليه يع
فيعنــي اختيــار الناخبــن لفــرد أو أكثــر 
ــوم  ــحن ليق ــن املرش ــدد م ــن ع ــن ب م
ــاد )4(. ــم الب ــم يف حك ــؤالء بتمثيله ه
ــن  ــر م ــأنه الكث ــرد بش ــاب ي واالنتخ
حــول  تتمحــور  التــي  التســاؤالت 
فكــرة اختيــار الناخبــن ملمثليهــم، منهــا 
مــا يتعلــق بإجباريــة االنتخــاب ومنهــا 
مــا يتعلــق بطوعيــة االنتخــاب. ويف هذا 
الشــأن جيــب علينــا أن نحــدد التكييــف 
القانــوين لانتخــاب، والتنظيــم القانوين 
قانــون  ظــل  االنتخــاب يف  حلــق 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
رقــم )9( لســنة 2020، مــن خــال 

مطلبــن  إىل  املبحــث  هــذا  تقســيم 
ــايل: ــب الت وحس

املطلب األول
التكييف القانوين لانتخاب والتنظيم 

القانوين حلق االنتخاب
حمــط  االنتخــاب  طبيعــة  أصبحــت 
ــن الفقهــاء، إذ انقســمت  اختــاف ب
حــول  أساســين  رأيــن  اىل  اآلراء 
عــّد  األول  فالــرأي  االنتخــاب، 
ــب،  ــخصيًا للناخ ــًا ش ــاب حق االنتخ
ولكــن الــرأي األخــر عــّده واجبــًا عــى 

 .)5( الناخــب 
ــد  ــان ق ــذان الرأي ــإن ه ــك ف ــا ش وب
تأثــرا بفكــرة الســيادة واجلهــة التــي 
ــي متــارس  متارســها، واجلاعــة هــي الت
هــذه  جوانــب  أحــد  وأن  الســيادة 
املارســة هــو االنتخــاب. ولكــن ظهــر 
ــة،  ــة اجلاع ــر كلم ــول تفس ــاف ح خ
ــذي  ــو ال ــعب ه ــأن الش ــب رأي ب فذه
آخــر  رأي  وقــال  اجلاعــة  ن  يكــوِّ
ــة.  ــي األم ــة ه ــود باجلاع ــأن املقص ب
ــاف أن  ــذا اخل ــة ه ــن نتيج ــت م وكان
ــيادة  ــة الس ــا نظري ــان مه ــرت نظريت ظه
 .)6( االمــة  الشــعبية ونظريــة ســيادة 
بيــان  علينــا  لزامــًا  أصبــح  وعليــه 
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هاتــن النظريتــن للوقــوف عــى طبيعــة 
االنتخــاب، وحتديــد هــل أن االنتخــاب 
حــق أم أنــه واجــب؟ وتوضيــح الــرأي 
ــاب،  ــة االنتخ ــد طبيع ــح يف حتدي الراج
ــوين  ــم القان ــان التنظي ــة إىل بي باإلضاف
قانــون  ظــل  يف  االنتخــاب  حلــق 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 

رقــم )9( لســنة 2020.
هــذا  قســمنا  تقــدم  مــا  ضــوء  ويف 
املطلــب إىل فرعــن نتنــاول يف األول 
منــه التكييــف القانــوين لانتخــاب عى 
أنــه حــق وفــق نظريــة الســيادة الشــعبية 
وعــى أنــه واجــب وفــق نظريــة ســيادة 
فســنبن  الثــاين  الفــرع  أمــا  األمــة، 
ــاب يف  ــق االنتخ ــوين حل ــم القان التنظي
ظــل قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي رقــم )9( لســنة 2020 وعــى 

النحــو اآليت:
الفرع األول

التكييف القانوين لانتخاب
طبيعــة  حتديــد  يف  اآلراء  اختلفــت 
االنتخــاب، فمنهــم مــن قــال بــأن 
االنتخــاب هــو حــق شــخيص للناخــب 
لــه مطلــق احلريــة يف اســتعاله، ومنهــم 
ــاب  ــرة أن االنتخ ــن فك ــع ع ــن داف م
هــو وظيفــة يؤدهيــا الفــرد نتيجــة انتــاءه 

لألمــة. وعليــه يف هــذا الفــرع مــن 
الدراســة ســنبحث يف التكييــف القانوين 
لانتخــاب عــى أنــه حــق وفــق نظريــة 
ــب  ــه واج ــى أن ــعبية وع ــيادة الش الس
ونبــن  األمــة  ســيادة  نظريــة  وفــق 
الــرأي الراجــح يف هــذا اخلصــوص 

وعــى الوجــه اآليت:
أوالً: االنتخــاب حــق وفقــًا لنظريــة 
نظريــة  تعنــي   :)7( الشــعبية  الســيادة 
يف  الســيادة  بــأن  الشــعبية  الســيادة 
الدولــة جمــزأة بــن مجيــع أفراد الشــعب، 
ولــكل فــرد جــزء مــن الســيادة )8(، 
لذلــك تكــون الســيادة عبــارة عــن 
املجتمــع،  أفــراد  ســيادات  جممــوع 
ــرار  ــة إىل اختــاذ ق ــإذا احتاجــت الدول ف
مــا توجبــت عليهــا دعــوة الشــعب 
بمجمــوع أفــراده للبــت يف هــذا القــرار 
التــي  لســيادته  الفــرد  وممارســة   .)9(

يمتلكــه يتضــح مــن خــال االنتخــاب، 
ــن  ــر ع ــيلة للتعب ــد وس ــاب يع فاالنتخ
حــق الفــرد القــدر الــذي يمتلكــه مــن 
الســيادة فــا جيــوز أن يتــم حرمانــه منــه 

.)10 (

وعليــه لــكل مــن بلــغ ســن الرشــد لــه 
ويرتتــب  االنتخابــات  يف  يشــرتك  أن 
االقــرتاع  مبــدأ  تطبيــق  ذلــك  عــى 
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ــن  ــرد م ــان الف ــوز حرم ــام، إذ ال جي الع
ممارســة حــق االنتخــاب إال اســتثناًء 
وألســباب معينــة مثــل انعــدام االهليــة 
)11(، وللفــرد عــدم اســتعال هــذا احلــق 

ــازل  ــه التن ــق ال خيول ــذا احل ــن ه ولك
ــتور  ــذ دس ــذا وأخ ــر )12(. ه ــه للغ عن
ــدأ  ــام 2005 بمب ــراق لع ــة الع مجهوري
ــص  ــال الن ــن خ ــعبية م ــيادة الش الس
عــى أنــه: )الســيادة للقانــون والشــعب 
مصــدر الســلطات ورشعيتهــا يارســها 
باالقــرتاع الــري العــام املبــارش وعــر 
وأكــد   ،)13( الدســتورية(  مؤسســاته 
ــيايس  ــق س ــاب ح ــأن االنتخ ــًا ب أيض
ــى أن:  ــه ع ــن بنص ــه املواطن ــع ب يتمت
حــق  ونســاًء  رجــاالً  )للمواطنــن 
املشــاركة يف الشــؤون العامــة، والتمتــع 
باحلقــوق السياســية بــا فيهــا حــق 
والرتشــيح(  واالنتخــاب  التصويــت 

.)14 (

ثانيــًا: االنتخــاب وظيفــة وفقــًا لنظريــة 
ســيادة األمــة )15(: إنَّ ســيادة االمــة هــي 
ــدة  ــا وح ــة بعّده ــود للجاع ــيادة تع س
ــن  ــراد املكون ــن االف ــتقلة ع ــردة مس جم
ممارســة  ان  هــذا  ويعنــي   ،)16( هلــا 
الســيادة ال تكــون لــكل فــرد عــى حــده 
ــن  ــارس ع ــل مت ــتقلة، ب ــورة مس وبص

ــة  ــل )إنَّ االم ــذا قي ــوع هل ــق املجم طري
ال تســتطيع ان تعــر عــن ارادهتــا إال 

ــا( )17(. ــطة نواهب بواس
وظيفــة  االنتخــاب  يكــون  وبالتــايل 
جيــب عــى االفــراد أن يقومــوا هبــا 
ــة  ــن لألم ــه يمك ــة، وعلي ــة االم ملصلح
ــا  ــب توافره ــة جي ــع رشوط معين أن تض
حســن  تضمــن  لكــي  الناخــب  يف 
املرشــح  اىل  والوصــول  االختيــار 
ــايل  ــاب امل ــل رشط النص ــح. مث االصل
ســلطة  وهنــا   .)18( التعليــم  رشط  او 
لألفــراد  منحهــا  يتــم  ال  االنتخــاب 
بــل  حــق،  أصحــاب  باعتبارهــم 
ممثلــن  باختيــار  ملزمــن  بصفتهــم 
عــن األمــة ليعــروا عــن ســيادهتا، 
ــن  ــق م ــذا احل ــى ه ــون ع ــم حيصل وه
ــي  ــن الت ــن القوان ــتور وم ــال الدس خ
تعــرتف هبــذا احلــق وملــن تراهــم أهــًا 
لذلــك )19(. ومــا الطبقــة الرجوازيــة يف 
فرنســا والتــي نــادت بســيادة األمــة مــن 
أجــل الوصــول إل الســلطة وجعــل 
ــن  ــة م ــة معين ــدًا بطبق ــاب مقي االنتخ
ــك  ــى ذل ــح ع ــال واض ــعب إال مث الش

.)20 (

قانونيــة  مكنــة  االنتخــاب:  ثالثــًا: 
ــد  ــح يف حتدي ــرأي الراج ــن: وال للناخب
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ــف  ــذي يكي ــو ال ــاب ه ــة االنتخ طبيع
طبيعــة االنتخــاب عــى أنــه متكــن 
قانــوين للناخبــن منحــت بموجــب 
ــة  ــة الدول ــارس يف مواجه ــاتر مت الدس
ــرصف  ــا الت ــرد عليه ــن ال ي ــو متك وه
وال تقبــل التنــازل عنهــا )21(، وهــو قول 
ــن  ــات ال يمك ــذه املكن ــول الن ه معق
ــر االرادة  ــب تواف ــا وتتطل ــرصف هب الت
العامــة.  باحلريــات  هــذه  وتســمى 
ــز  ــاب مرك ــدم فاالنتخ ــا تق ــكل م ول
ــراد  ــة لألف ــه الدول ــام متنح ــوين ع قان
املجمــوع  ملصلحــة  القانــون  ويقــره 

)االمــة أو الشــعب(. 
الفرع الثاين

التنظيم القانوين حلق االنتخاب يف ظل 
قانون انتخابات جملس النواب العراقي 

رقم )9( لسنة 2020
لقــد تــم تنظيــم حــق االنتخــاب وحــق 
ــات  ــون انتخاب ــب قان ــيح بموج الرتش
العراقــي رقــم )9(  النــواب  جملــس 
ســنتناول  وعليــه   ،)22(  2020 لســنة 
ــن  ــرع م ــذا الف ــاب يف ه ــق االنتخ ح
ــنبينه  ــيح فس ــق الرتش ــا ح ــة، أّم الدراس
ــة.  ــذه الدراس ــن ه ــاين م ــب الث يف املطل

إذ تناول الفصل الثاين من قانون 
انتخابات جملس النواب العراقي رقم 

)9( لسنة 2020 حلق االنتخاب وبّن 
يف خصوصه جمموعة من املبادئ العامة 

ينبغي مراعاهتا لضان مشاركة مجيع أبناء 
الشعب العراقي يف االنتخاب. وكان من 

أهم هذه املبادئ: 
ــه . 1 ــة كل عراقــي تتوفــر في أحقّي

ــون  ــا يف قان ــوص عليه ــرشوط املنص ال
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
ملارســة حــق االنتخــاب دون متييــز 
بســبب اجلنــس أو العــرق أو القوميــة أو 
األصــل أو اللــون أو الديــن أو املذهــب 
الوضــع  أو  الــرأي  أو  املعتقــد  أو 

.)23( االقتصــادي أو االجتاعــي 
أن يــارس كل ناخــب عراقــي . 2

لانتخابــات  التصويــت  يف  حقــه 
بصــورة حــرة ومبــارشة ورسيــة وفردية 

وال جيــوز التصويــت باإلنابــة )24(.
ويف ضــوء مــا تقــدم أصبــح لزامــًا علينا 
أن نبــن رشوط الواجــب توافرهــا يف 
ــارشة  ــن مب ــن م ــي يتمك ــب لك الناخ
حقــه يف االنتخــاب مــن خــال تقســيم 
ــع  ــن املواضي ــة م ــرع إىل مجل ــذا الف ه

ــايل:   ــل الت ــا يف التفصي وك
ــة  ــي الرابط ــية ه ــية: اجلنس أوالً: اجلنس
الفــرد  بــن  والقانونيــة  السياســية 
ــز  ــرد بمرك ــل الف ــي جتع ــة، والت والدول
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عــى  يرتتــب  ممــا  للدولــة،  تابــع 
متبادلــة  والتزامــات  حقــوق  ذلــك 
اجلنســية  وتعــد   ،)52( الطرفــن  بــن 
عــن  املواطــن  متيــز  التــي  الوثيقــة 
ــاء  ــق الفقه ــي، ويتف ــخص األجنب الش
قــارصة  تكــون  االنتخابــات  بــأن 
األشــخاص  دون  املواطنــن  عــى 
األجانــب ألن االجانــب ضيــوف يف 
ــاك  ــرى هن ــة أخ ــن ناحي ــة. وم الدول
مصــر  تقريــر  يف  للجنســية  آثــار 
ــإن  ــه ف ــتقبًا، علي ــاضًا ومس ــد ح البل
اغلــب القوانــن االنتخابيــة جعلــت 
املواطنــن  عــى  حكــرًا  االنتخــاب 
دون األجانــب )26(. واشــرتط قانــون 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
يكــون  أن   2020 لســنة   )9( رقــم 
الناخــب عراقــي اجلنســية لكــي يتمكــن 
مــن املشــاركة يف االنتخــاب )27(. وتثــار 
هنــا حالــة املواطــن األصيــل واملواطــن 
هــو  األصيــل  فاملواطــن  املتجنــس، 
ــة  ــية الدول ــب جنس ــذي اكتس ــرد ال الف
ــو  ــس فه ــا املتجن ــا؛ أم ــد فيه ــذي ول ال
الــذي اكتســب جنســية أخــرى دون 
يتمتــع  جنســية دولتــه االم، فالــذي 
املواطــن  هــو  االنتخــاب  بمارســة 
الــرشوط  توافــرت  مــا  إذا  االصيــل 

ــٍذ يســتويف  ــون فعندئ التــي قررهــا القان
رشط اجلنســية. أمــا املتجنــس ال يتمتــع 
مــرور  بعــد  إال  االنتخــاب  بحــق 
ــن  ــا م ــد خاهل ــم التأك ــة يت ــرتة معين ف
اشــرتط  وقــد   .)28( للوطــن  والئــه 
ــم )26(  ــة رق ــية العراقي ــون اجلنس قان
لســنة 2006 )29( االقامــة يف العــراق 
ــن  ــل ع ــدة ال تق ــة م ــورة مرشوع بص
ــس  ــي يتجن ــة لك ــنوات متتالي ــرش س ع
الشــخص األجنبــي باجلنســية العراقيــة 
)30(.  وال نؤيــد املــرشع العراقــي حــول 

عــى  ســنوات  عــرشة  مــرور  رشط 
ــذه  ــة ألن ه ــية العراقي ــاب اجلنس اكتس
ــق والء  ــي تتحق ــة لك ــر كافي ــدة غ امل
يقــوم  وبالتــايل  للوطــن  الشــخص 
ــواب  ــس الن ــن يف جمل ــل املواطن بتمثي

العراقــي.
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــظ أن قان وناح
لســنة   )9( رقــم  العراقــي  النــواب 
الناخــب  يكــون  ان  اشــرتط   2020
عراقــي اجلنســية دون حتديــد املــدة مــن 
ــل  ــن األصي ــن املواط ــز ب ــث التميي حي

واملواطــن املتجنــس )31(. 
قانــون  )32(: حســب  ثانيــًا: األهّليــة 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
أن  يشــرتط   2020 لســنة   )9( رقــم 
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يكــون الناخــب متمتعــًا بكــال األهليــة 
 .)33( االنتخابــات  يف  يشــرتك  لكــي 
ــة  ــة القانوني ــي األهّلي ــا ه ــة هن واألهلي
ــمى  ــة تس ــة القانوني ــة، واألهلي واألدبي
)باألهليــة العقليــة(: وتعنــي إكــال 
النضــوج العقــي لــدى الشــخص، فغر 
ــؤون  ــر الش ــه أن يدي ــوز ل ــل ال جي العاق
السياســية يف دولتــه ألنــه حيتــاج اىل مــن 
ــه. وهلــذا الســبب تنــص  ــه وحيمي يراعي
ــن  ــان املصاب ــى حرم ــامل ع ــاتر الع دس
ــور  ــوه، املحج ــون، املعت ــًا )املجن عقلي
عليــه، الســفيه، ذو الغفلــة( مــن ممارســة 
احلــق يف  السياســية ومنهــا  احلقــوق 

االنتخــاب )34(.
ــا األهليــة األدبيــة فتعنــي اكتــال  أمَّ
االعتبــار األديب لــدى الشــخص نتيجــًة 
ــة  ــدة والنزاه ــاق احلمي ــه باألخ لتمتع
ــن  ــد م ــم التأك ــذا ويت ــرشف )35(. ه وال
ــتنادًا  ــًا اس ــخص أدبي ــة الش ــدم أهلي ع
إىل حكــم قضائــي هنائــي يف جريمــة 
مثــل  واالعتبــار  بالــرشف  ماســة 
جريمــة الرقــة، الرشــوة، االختــاس، 
ــك  ــر ذل ــة وغ ــة األمان ــر، خيان التزوي

 .)36 (

ــارك  ــي يش ــة: لك ــن القانوني ــًا: الس ثالث
ــه أن  ــإن علي ــاب ف ــن يف االنتخ املواط

يبلــغ ســنًا قانونيــة معينــة، وهــذا الســن 
ُيعــد ضانــة الفــرتاض النضــج واخلــرة 
السياســية لــدى الناخــب لكــي يــارس 
حقوقــه السياســية. فمختلــف القوانــن 
ــال  ــة إلك ــنًا معين ــدد س ــا حت ــًا م غالب
ســن الرشــد املــدين، والتــي يكــون 
فيهــا الفــرد كامــل األهليــة يف ترصفاتــه 
اخلاصــة، ويف تقريــر احلقــوق السياســية 
والتــي تتقــرر جلميــع املواطنــن. إذ 
تقتــرص أداء هــذه احلقــوق عــى كل مــن 
بلــغ ســنًا معينــة يفــرتض فيهــا نضجــه 
ممارســة  عــى  وامكانيتــه  الســيايس 
كثــر  ويف   .)37( السياســية  احلقــوق 
ــد  ــن الرش ــاوى س ــان يتس ــن األحي م
الســيايس مــع ســن الرشــد املــدين، 
ــن  ــد ب ــية توح ــم السياس ــة النظ فغالبي
ــوق  ــن احلق ــة وس ــة املدني ــن االهلي س

السياســية )38(.
ــواب  ــس الن ــات جمل ــون انتخاب ــا قان أّم
العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 2020 
ــة  ــخص الثامن ــام الش ــرتط إمت ــد اش فق
عــرش مــن عمــره يف الســنة التــي جتــري 
يشــارك يف  لكــي  االنتخابــات  فيهــا 
االنتخــاب )39(. وهــذا الســن الســيايس 
ــو  ــدين وه ــد امل ــن الرش ــع س ــق م يتف

ــر. ــن العم ــرش م ــة ع ــال الثامن إك
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الناخبــن  ســجل  يف  القيــد  رابعــًا: 
جملــس  انتخابــات  قانــون  اشــرتط 
النــواب العراقــي النافــذ رقم )9( لســنة 
مســجًا  الناخــب  يكــون  أن   2020
وفقــًا ألحــكام  الناخبــن  يف ســجل 
ــراءات  ــة واالج ــون واالنظم ــذا القان ه
العليــا  املفوضيــة  تصدرهــا  التــي 
املســتقلة لانتخابــات ولديــه بطاقــة 
ناخــب الكرتونيــة مــع ابــراز أحــد 
ــة  املستمســكات الرســمية الثــاث هوي
االحــوال املدنيــة او البطاقــة املوحــدة او 
شــهادة اجلنســية العراقيــة )40(. وحســنًا 
فعــل املــرشع العراقــي عندمــا أورد هذا 
ــروري  ــن ال ــه م ــيا وأن ــرشط الس ال
ــة  ــة الكرتوني ــب بطاق ــون للناخ أن يك
حتتــوي عــى كافــة بياناتــه والتــي تؤهله 
ألن يقــوم باالنتخــاب، وذلــك حفاظــًا 
عــى حقــوق املواطنــن وعدم اســتغال 
ــب.  ــة الناخ ــود بطاق ــدم وج ــة ع حال

املطلب الثاين
التنظيم القانوين حلق الرتشيح يف ظل 

قانون انتخابات جملس النواب العراقي 
رقم )9( لسنة 2020

تناولــت املــادة )49/ثانيــًا( من دســتور 
ــادة  ــام 2005 وامل ــراق لع ــة الع مجهوري
الداخــي  مــن النظــام  /أواًل(  13(

لســنة  العراقــي  النــواب  ملجلــس 
ــا  ــب توافرمه ــن جي 2006 )41(. لرشط
يف املرشــح لعضويــة جملــس النــواب 
العراقــي ومهــا اجلنســية وكــال األهّليــة 
مــن  )49/ثالثــًا(  املــادة  وتركــت 
الدســتور تنظيــم الــرشوط األخــرى 
لقانــون يصــدر الحقــًا. فناحــظ أن 
الفصــل الثالــث مــن قانــون انتخابــات 
ــم  ــذ رق ــي الناف ــواب العراق ــس الن جمل
رشوط  نظــم  قــد   2020 لســنة   )9(
ــواب،  ــس الن ــة جمل ــيح يف عضوي الرتش
ــية  ــي اجلنس ــا رشط ــد بّينّ ــه ق ــا أن وب
ــان  ــن ينطبق ــب اللذي ــة للناخ واألهلي
ــًا  ــنتناول تباع ــح، فس ــى املرش ــًا ع أيض

ــأيت: ــا ي ــق م ــرشوط ووف ــة ال بقي
ــادة  ــت امل ــة: نص ــن القانوني أوالً: الس
انتخابــات  قانــون  مــن  )8/أوالً( 
ــى  ــذ ع ــي الناف ــواب العراق ــس الن جمل
أن يكــون املرشــح لعضويــة جملــس 
باجلنســية  العراقــي متمتعــًا  النــواب 
العراقيــة وأن يكــون كامــل األهّليــة 
وأضــاف هلــا رشطــًا آخــر وهــو إمتــام 
املرشــح )28( ســنة مــن عمــره يف يــوم 
قانــون  أن  االقــرتاع. وناحــظ هنــا 
ــح  ــر املرشَّ ــده عم ــات بتحدي االنتخاب
لعضويــة جملــس النــواب بإكالــه )28( 
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ســنة مــن العمــر » أي بفــارق )10( 
ــذي  ــدين ال ــد امل ــن الرش ــن س ــنة م س
يكــون بإكــال )18( ســنة مــن العمــر« 
ــال اإلرادة  ــن ك ــد م ــًا للتأك ــدُّ كافي )ُتع
واخلــرة يف جمــال احليــاة واحلصــول 
والنضــج  العلميــة  الشــهادة  عــى 

 .)42( الســيايس( 
ــون  ــموالً بقان ــون مش ــًا: أن ال يك ثاني
اهليئــة الوطنيــة للمســائلة والعدالــة: 
جملــس  انتخابــات  اشــرتط قانــون 
 )9( رقــم  النافــذ  العراقــي  النــواب 
ــة  ــح لعضوي ــى املرش ــنة 2020 ع لس
جملــس النــواب العراقــي بــأن ال يكــون 
ــث  ــاث البع ــراءات اجتث ــموالً بإج مش
أو أي قانــون حيــل حملــه )43(، وهــذا 
مــا نصــت عيــه أيضــًا املــادة )13/
ــس  ــي ملجل ــام الداخ ــن النظ ــًا( م ثاني
ــًا  ــنة 2006 وفق ــي لس ــواب العراق الن
ــة  ــتور مجهوري ــن دس ــادة )135( م لل
العــراق النافــذ. فهــذا الــرشط مــن 
الــرشوط االساســية لتــويل عضويــة 
جملــس النــواب العراقــي، وعليــه جيــب 
أن يكــون املرشــح لعضويــة جملــس 
النــواب العراقــي أن ال يكــون مشــموالً 
بقانــون اهليئــة الوطنيــة العليــا للمســائلة 
 2008 لســنة   )10( رقــم  والعدالــة 

ــن  ــة م ــة برملاني ــكيل جلن ــم تش )44(، ويت

العراقــي  النــواب  جملــس  أعضــاء 
تتخذهــا  التــي  اإلجــراءات  ملتابعــة 
والعدالــة  للمســائلة  الوطنيــة  اهليئــة 
لضــان املوضوعيــة يف ممارســة عملهــا، 
ــة  ــا مطابق ــون إجراءاهت ــان أن تك وض

 .)54( للقوانــن 
ــة أو  ــًا بجناي ــون حمكوم ــًا: أن ال يك ثالث
جنحــة خملــة بالــرشف )46( وأن ال ُيثــري 

عــى حســاب املــال العــام:
ــادة )8/  ــي يف امل ــرشع العراق ــص امل ن
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــن قان ــًا( م ثالث
 )9( رقــم  النافــذ  العراقــي  النــواب 
ــح  ــون املرش ــى أن يك ــنة 2020 ع لس
لعضويــة جملــس النــواب العراقــي: 
ــة  ــة خمل ــة او جنح ــوٍم بجناي ــر حمك )غ
بالــرشف أو أثــرى بشــكل غــر مرشوع 
بحكــم  العــام  املــال  حســاب  عــى 
قضائــي بــات وإن ُشــِمَل بالعفــو عنها(. 
وناحــظ أن القانــون اجلديــد قــد مجــع 
بــن رشطــي عــدم املحكوميــة واالثــراء 
غــر املــرشوع، يف الوقــت الــذي نــص 
جملــس  انتخابــات  عليهــم قانــون 
 2013 لســنة   )45( رقــم  النــواب 
امللغــي كٍل عــى حــده )74(. والتأكــد 
ــكان  ــة باإلم ــدم املحكومي ــن رشط ع م
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أن تتحقــق بصــدور أحــكام قضائيــة 
عــى الشــخص للتحقــق مــن صاحيتــه 
لتــويل عضويــة جملــس النــواب )84(. 
وبالتــايل عــى املرشــح لعضويــة جملــس 
حمكوميتــه  عــدم  يثبــت  أن  النــواب 
ــادر  ــرار ص ــى ق ــه ع ــب حصول بموج
ــة، أو أن  ــة املختص ــة القضائي ــن اجله م
ــات  ــر يف طلب ــي تنظ ــة الت ــب اجله ختاط
العليــا  )املفوضيــة  وهــي  الرتشــيح 
املســتقلة لانتخابــات( جملــس القضــاء 

ــوع.  ــذا املوض ــى هب األع
أمــا اإلثــراء غــر املــرشوع فيمكــن 
ــم  ــدى جرائ ــكاب إح ــق بارت أن تتحق
ــرى أن  اســتغال النفــوذ الوظيفــي. ون
اإلثــراء غــر املــرشوع ُيــراد بــه الفســاد 
ــون  ــن قان ــادة )1( م ــه امل فت ــذي عرَّ ال
هيئــة النزاهــة رقــم )30( لســنة 2011 
ــه: )جريمــة مــن اجلرائــم املخلــة  )94( بانَّ

الرشــوة  وهــي  الوظيفــة  بواجبــات 
واالختــاس وجتــاوز املوظفــن حــدود 
ــم  ــن اجلرائ ــة م ــة جريم ــم وأي وظائفه
 ،233( املــواد  يف  عليهــا  املنصــوص 
 ،290 ،276 ،275 ،272 ،271 ،234
293، 296( مــن قانــون العقوبــات 

ــدل.  ــنة 1969 املع ــم )111( لس رق
مــن  الــدرايس:  التحصيــل  رابعــًا: 

قانــون  اشــرتطها  التــي  الــرشوط 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
يف   2020 لســنة   )9( رقــم  النافــذ 
النــواب  جملــس  لعضويــة  املرشــح 
ــًا  ــح حاص ــون املرش ــي: أن يك العراق
عــى شــهادة اإلعداديــة عــى األقــل أو 
مــا يعادهلــا )50(، وناحــظ يف هذا الشــأن 
أنــه كان الــرشط املطلــوب مــن مرشــح 
جملــس النــواب العراقــي حســب قانون 
التعديــل األول رقــم )1( لســنة 2018 
جملــس  انتخابــات  لقانــون  املعــدل 
النــواب العراقــي رقــم )45( لســنة 
ــى  ــول ع ــو احلص ــي )51( ه 2013 امللغ
ــا  ــا يعادهل ــوس أو م ــهادة البكالوري ش
)52(، وإعطــاء احلــق للقوائــم االنتخابيــة 

عــن  تزيــد  ال  نســبة  بتخصيــص 
ــح  ــحن لرشائ ــدد املرش ــن ع )20%( م
املجتمــع مــن محلــة الشــهادة االعداديــة 
ــرشع  ــى امل ــا )53(. وكان ع ــا يعادهل أو م
العراقــي أن ينــص عــى رشط احلصــول 
ــى  ــٍد أدن ــة كح ــهادة اجلامعي ــى الش ع
للحصــول عــى عضويــة جملــس النواب 
مــع إعطــاء نســبة ال تزيــد عــى )%20( 
حلملــة شــهادة اإلعداديــة ومــا يعادهلــا. 
املؤسســة  ُيعــد  النــواب  جملــس  ألنَّ 
ــي  ــعب العراق ــل الش ــن قب ــة م املنتخب
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ُر  ــدِّ ــذي ُيص ــس ال ــوىل إدارة املجل ويت
الســلطة  أعــال  ويراقــب  القوانــن 
نواحــي  مجيــع  ويامــس  التنفيذيــة 
حيــاة املجتمــع، فيجــب عــى أعضائهــا 
أن يكونــوا عــى درجــة عاليــة مــن 
الكفــاءة ليتمكنــوا مــن أداء مهامهــم 

بالشــكل املطلــوب. 
ــاء  ــن أبن ــح م ــون املرش ــًا: أن يك خامس
ــون  ــص قان ــا: ن ــًا فيه ــة أو مقي املحافظ
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
النافــذ رقــم )9( لســنة 2020 عــى 
ــاء املحافظــة  أن يكــون املرشــح مــن أبن
عــى  وناحــظ   .)54( فيهــا  مقيــًا  أو 
ــمل  ــًا ليش ــاء عام ــه ج ــرشط أن ــذا ال ه
ــه  ــا وأن ــن فيه ــة أو املقيم ــاء املحافظ أبن
ــرة  ــدم ألي دائ ــح أن يق ــق ألي مرش حي
انتخابيــة تقــع ضمــن حــدود املحافظــة 
االنتخابيــة  الدوائــر  عــى  املقســمة 
ــد الــذي ســنأيت  حســب القانــون اجلدي
مــن  املرشــح  أن  باعتبــار  بيانــه،  إىل 
ــى  ــدة. وكان ع ــة الواح ــاء املحافظ أبن
العراقــي أن يعــدل الــرشط  املــرشع 
ــأن  املذكــور وحيــرص نطــاق الرتشــيح ب
الدائــرة  أبنــاء  مــن  املرشــح  يكــون 
ــن  ــن املقيم ــون م ــة أو أن يك االنتخابي
فيهــا ويكــون اســم املرشــح مدرجــًا يف 

الســجل االنتخــايب للدائــرة، ألن نــص 
ــن  ــذه يمكِّ ــة ه ــورة العام ــادة بالص امل
ــه  ــح نفس ــن أن يرش ــحن م ــد املرش أح
ــا  ــم فيه ــي ال يقي ــر الت ــد الدوائ يف أح
ــة،  ــاء املحافظ ــن أبن ــح م ــون املرش لك
أبنــاء  مــن  املرشــح  يكــن  مل  ولــو 
ــدد  ــد مل حي ــون اجلدي ــة. فالقان املحافظ
املــدة الازمــة لإلقامــة ورشوط إثباهتــا. 
وهنــا ســنكون أمــام مشــاكل عنــد 
ترشــيح أحــد املرشــحن الذيــن ليســوا 
مــن أبنــاء املحافظــة، عنــد تقديمــه 

ــة.  ــه يف املحافظ ــق إقامت وثائ
سادســًا: أن حيصــل املرشــح بقائمــة 
ــه يف  ــن ل ــن داعم ــى ناخب ــردة ع منف
ــة  ــح بقائم ــى املرش ــب ع ــيحه: جي ترش
منفــردة أن يقــوم بتقديــم قائمــة أســاء 
ــائة  ــن )500( مخس ــم ع ــل عدده ال يق
ناخــب غــر مكــرر، داعمــن لرتشــيحه 
مــن الناخبــن املســجلن يف الدائــرة 
ــي يتقــدم للرتشــح فيهــا  ــة الت االنتخابي
ــات  ــق تعلي ــى وف ــردة ع ــة منف بقائم
عــدا  املفوضــن  جملــس  يصدرهــا 
مرشــحي )الكوتــا( للمكونــات املشــار 
قانــون  مــن   )13( املــادة  يف  اليهــا 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
النافــذ )55(. وكــا هــو معلــوم أن نظــام 
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ــون  ــب القان ــق حس ــات املطب االنتخاب
اجلديــد هــو أحــد نظــم األغلبيــة، 
وعليــه فــا توجــد قوائــم عنــد تصميــم 
ورقــة االقــرتاع، بــل توجــد أســاء 
للمرشــحن فقــط. ويثــور التســائل هنــا 
حــول تقديــم أســاء )500( ناخــب 
ــق للمرشــحن  داعمــن للمرشــح أيطب
املنتمــن لألحــزاب  املســتقلن غــر 
فقــط أم للجميــع؟ هــذا ومل يتضمــن 
القانــون اإلشــارة إىل النــص عــى أخــذ 
تواقيــع الناخبــن الداعمــن للمرشــح، 
ــاء  ــم أس ــم قوائ ــن تقدي ــايل يمك وبالت
ناخبــن مــن دون معرفتهم أصــًا. وهلذا 
عــى املــرشع أن يعالــج هــذه املــادة وأن 
يســاوي بــن مجيــع املرشــحن يف أخــذ 
تواقيــع الناخبــن الداعمــن وبــرشط أن 
يصــادق عــى ذلــك مكاتــب املفوضيــة 
يف املحافظــات عــى هــذه التواقيــع وأن 
ــا  ــحي كوت ــك مرش ــن ذل ــتثنى م ال يس

ــًا. ــات أيض املكون
ــوات  ــردًا يف الق ــون ف ــابعًا: أن ال يك س
املســلحة أو األمنيــة أو عضــوًا يف جملــس 

ــة االنتخابــات املفوضــن أو مفوضي
تــمَّ النــص عــى رشط عــدم كــون 
يف  عضــوًا  النــواب  جملــس  مرشــح 
ــة  ــتور مجهوري ــلحة يف دس ــوات املس الق

وُدمــج   ،)65(  2005 لعــام  العــراق 
هــذا الــرشط مــع رشط عــدم كــون 
املرشــح عضــوًا يف املؤسســة األمنيــة 
مفوضيــة  أو  املفوضــن  جملــس  أو 
ــون  ــيح يف قان ــد الرتش ــات عن االنتخاب
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
 .)57(  2020 لســنة   )9( رقــم  النافــذ 
ــدم  ــن رشط ع ــدف م ــي أن اهل وطبيع
ــوًا  ــواب عض ــس الن ــح جمل ــون املرش ك
يف القــوات املســلحة واألمنيــة هــو منــع 
ــي  ــكري واألمن ــوذ العس ــخر النف تس
ــط  ــة والضغ ــب انتخابي ــق مكاس لتحقي
ــد  ــى تأيي ــول ع ــن للحص ــى الناخب ع
ــة  ــة املؤسس ــان حيادي ــايب، ولض انتخ
العســكرية واألمنيــة ووقوفهــا عــى 
ــات  ــع الكيان ــع مجي ــدة م ــافة واح مس
السياســية يف الدولــة وعــدم خضوعهــا 

لضغوطاهتــا.
أّمــا الغايــة مــن إدراج رشط عــدم كــون 
املرشــح عضــوًا يف جملــس املفوضــن أو 
ــيح  ــد الرتش ــات عن ــة االنتخاب مفوضي
هــي أنَّ منــح مقعــد نيــايب لعضــو جملس 
ــا  ــة العلي ــو املفوضي ــن أو عض املفوض
املســتقلة لانتخابــات مــن شــأنه أن 
ــذي جيــب أن تكــون  ــاد ال ــر يف احلي يؤث
ــع  ــا يف موض ــة ويضعه ــه املفوضي علي
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ــاد  ــتلزم إبع ــذي يس ــر ال ــك، األم الش
ــا املســتقلة لانتخابــات  املفوضيــة العلي
ــث  ــات لبع ــاركة يف االنتخاب ــن املش ع
الناخبــن  نفــوس  يف  الطمأنينــة 
ــو  ــا ه ــد موقفن ــا يؤي ــحن. وم واملرش
العليــا  االحتاديــة  املحكمــة  قــرار 
القــايض بقانونيــة املــادة )2( مــن قانــون 
التعديــل األول رقــم )1( لســنة 2018 
جملــس  انتخابــات  لقانــون  املعــدل 

النــواب العراقــي )85(.
املبحث الثاين

النظام االنتخايب وآلية توزيع املقاعد 
النيابية وفق قانون انتخابات جملس 

النواب العراقي النافذ
النظــم االنتخابيــة: ســبل بموجبهــا 
ــار  ــيادته باختي ــن س ــب ع ــر الناخ يع
وفــق  االنتخــاب  وجيــري  ممثليــه، 
ــز  ــة الفائ ــدد هوي ــابية حُت ــد حس قواع
باالنتخابــات. فالنظــم االنتخابيــة تقــوم 
بتوزيــع املقاعــد النيابيــة بــن املرشــحن 
وهنــاك  االنتخابــات،  يف  الفائزيــن 
ــا  ــة منه ــم االنتخابي ــن النظ ــر م الكث
نظــام األغلبيــة ونظــام التمثيــل النســبي 
ــرف  ــة فتع ــرة االنتخابي ــا الدائ )59(. أم

بأهنــا: احلــدود اجلغرافيــة الــذي جيــري 
فيــه االنتخــاب )60(.

بدراســتنا  املوضــوع  تعلــق  وبقــدر 
سنقســم هــذا املبحــث إل مطلبــن: 
للنظــام  األول  املطلــب  نخصــص 
االنتخــايب يف العــراق مــن حيــث توزيع 
ــات  ــى املحافظ ــة ع ــر االنتخابي الدوائ
انتخابــات  قانــون  وفــق  العراقيــة 
ــم  ــذ رق ــي الناف ــواب العراق ــس الن جمل
ــاين  ــب الث ــا املطل ــنة 2020. أم )9( لس
ــة  ــد النيابي ــع املقاع ــة توزي ــون آللي فيك
وفــق قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي النافــذ رقم )9( لســنة 2020.

املطلب األول
النظام االنتخايب يف العراق وفق قانون 
انتخابات جملس النواب العراقي النافذ

صــدر قانــون انتخابــات جملــس النواب 
العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 2020 
ليغــر شــكل الرتشــيح لعضويــة جملــس 
ــة  ــم االنتخابي ــواب العراقــي والقوائ الن
ــر  ــرة ويغ ــة الكب ــر االنتخابي والدوائ
أيضــًا نظــام التمثيــل النســبي )61(، الذي 
كان يعــد كل حمافظــة عراقيــة دائــرة 
ــون  ــا يك ــوز فيه ــرة والفـ ــة كب انتخابي
انتخابيــة  قوائــم  ضمــن  بالرتشــيح 
كبـــرة للكيانــات السياســـية، إىل أحــد 
الرتشـــيح  ذات   ،)62( األغلبيــة  نظــم 
الفـــردي دون القوائــم بحيــث يتــم 
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تقســيم املحافظــات إىل دوائــر انتخابيــة 
ــة  ــة اجلغرافي ــاًة للرتكيب ــغرة مراع صـ
املحافظــات  جلميــع  والديمغرافيــة 
العراقيــة )63(. وهــذا مــا تــم النــص 
ــون  ــن قان ــس م ــل اخلام ــه يف الفص علي
النافــذ.  النــواب  جملــس  انتخابــات 
ــذا  ــم ه ــل سنقس ــن التفصي ــد م وملزي
املطلــب إىل ثاثــة حمــاور رئيســية تبــن 
بتوزيــع  اخلــاص  االنتخــايب  النظــام 

ــأيت: ــا ي ــة وك ــد النيابي املقاع
املتعــددة  االنتخابيــة  الدوائــر  أوالً: 
ونظــام  الواحــدة  املحافظــة  داخــل 
املــادة  تناولــت  الفــردي:  الرتشــيح 
)15( مــن قانــون انتخابــات جملــس 
النــواب العراقــي رقم )9( لســنة 2020 
للنظــام االنتخــايب اخلــاص بتقســيم 
ــد  ــراق. فبع ــة يف الع ــر االنتخابي الدوائ
أن كان النظــام املعمــول يف االنتخابــات 
ــل  ــام التمثي ــى نظ ــد ع ــابقة يعتم الس
ــيم  ــة وتقس ــيح بالقائم ــبي والرتش النس
اقليــم الدولــة إىل دائــرة انتخابيــة واحــد 
ــة  ــرة انتخابي ــة دائ ــل كل حمافظ أو جع
واحــدة، أصبــح القانــون اجلديــد يطبــق 
أحــد نظــم األغلبيــة والرتشــيح الفردي 
ــدة،  ــة الواح ــرة االنتخابي ــن الدائ ضم
دوائــر  إىل  الدولــة  إقليــم  وتقســيم 

ــيم كل  ــم وتقس ــرة احلج ــة صغ انتخابي
ــر  ــن الدوائ ــدد م ــة إىل ع ــة عراقي حمافظ
)15/أوالً  املــادة  حســب  وذلــك 
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــن قان ــًا( م وثاني
ــذا  ــاء ه ــذ. وج ــي الناف ــواب العراق الن
التعديــل بعــد املظاهــرات التــي طالبــت 
ــامل.  ــادي ش ــيايس واقتص ــاح س بإص
وكانــت مــن أهــم مطالــب املتظاهريــن، 
لانتخابــات  قانــون عــادل  إصــدار 
خيّفــف مــن احتــكار األحــزاب الكبــرة 
ويســمح  النــواب،  جملــس  ملقاعــد 
ــزاب  ــتقلن وأح ــاء مس ــول أعض بدخ
ــس  ــأة إىل املجل ــة النش ــرة وحديث صغ

 .)64(

االنتخابيــة  الدوائــر  نظــام  ويف ظــل 
املــادة  إليهــا وفــق  املشــار  املتعــددة 
انتخابــات  قانــون  مــن  )15/أوالً( 
ســتكون  العراقــي،  النــواب  جملــس 
ــة  ــر انتخابي ــة دوائ ــة عراقي ــكل حمافظ ل
مرشــحون  فيهــا  يتنافــس  مســتقلة، 
ــة  ــرة االنتخابي ــاء الدائ ــن أبن ــم م وقوائ
ــب  ــح والناخ ــى أن املرش ــا بمعن بذاهت
ــدة يف  ــرة واح ــن دائ ــا م ــب أن يكون جي
املحافظــة الواحــدة. أّمــا الفقــرة الثانيــة 
مــن املــادة نفســها فحــددت طريقــة 
بالرتشــيح  االنتخابــات  يف  الرتشــيح 
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 .)65( الفــردي 
)أوالً(  الفقرتــن  نــص  قرأنــا  وإذا 
ــون  ــن قان ــادة )15( م ــن امل ــًا( م و)ثاني
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
النافــذ نجــد أن الرتشــيح الفــردي هــو 
الســائد يف هــذا القانــون الــذي هــو 
لانتخابــات،  األغلبيــة  نظــم  أحــد 
بينــا مــن جهــة أخــرى ينــص القانــون 
ــر  ــة يف أكث ــيح بالقائم ــام الرتش ــى نظ ع
ــادة  ــال يف امل ــو احل ــا ه ــكان، ك ــن م م
)1( مــن هــذا القانــون عندمــا أشــار إىل 
القائمــة املفتوحــة التــي تعــد مــن نظــم 
ــت  ــة تصوي ــا آلي ــبي وهل ــل النس التمثي
يف طريقــة خاصــة. ممــا يســتوجب عــى 
ــدة  ــة واح ــع آلي ــي وض ــرشع العراق امل
ــيم  ــون تقس ــايب. وأن يك ــام االنتخ للنظ
الدوائــر االنتخابيــة عــى أســاس جعــل 
كل حمافظــة دائــرة انتخابيــة واحــدة 
الرتشــيح  بنظــام  فيهــا  والرتشــيح 
الفــردي، وذلــك لضــان ألن هنــاك 
متعــددة  أطيــاف  تضــم  حمافظــات 
ــيم  ــي فبتقس ــعب العراق ــاء الش ــن أبن م
ــؤدي  ــددة ي ــر متع ــى دوائ ــة ع املحافظ
معينــة  طائفــة  أصــوات  ضيــاع  إىل 
نتيجــة عــدم متكــن مرشــحيها مــن 
حتقيــق األغلبيــة الازمــة للفــوز باملقعد 

ــرة.   ــذه الدائ ــن ه ــص ضم املخص
ثانيــًا: ترتيــب املرشــحن يف الدائــرة 
االنتخابيــة حســب أعــى األصــوات 
للمقعــد  تعــادل األصــوات  وحالــة 

األخــر:
جملــس  انتخابــات  قانــون  تنــاول 
النــواب العراقــي النافــذ ملحــور جديــد 
يف نظــام االنتخابــات اجلديــد وهــو 
املرشــحن  تسلســل  ترتيــب  إعــادة 
لعــدد  وفقــًا  االنتخابيــة  الدائــرة  يف 
االصــوات التــي حصــل عليهــا كل 
منهــم. وُيَعــدُّ فائــزًا يف االنتخابــات 
مــن حصــل عــى اعــى االصــوات 
ــز االول وهكــذا  عــى وفــق نظــام الفائ
بالنســبة للمرشــحن املتبقــن )66(. فعنــد 
التمعــن يف هــذا القانــون نجــد أنــه 
ــز األول، وكان  ــام الفائ ــى نظ ــص ع ن
العراقــي أن  املــرشع  املفــرتض عــى 
ــدالً  ــيطة ب ــة البس ــام األغلبي ــمي نظ يس
مــن نظــام الفائــز األول. ألن املعلــوم أن 
نظــام األغلبيــة البســيطة تعنــي أن يفــوز 
حيصــل  الــذي  املرشــح  باالنتخــاب 
وهــذا   .)67( األصــوات  أعــى  عــى 
ــز األول الــذي  ــق عــى نظــام الفائ ينطب
ــات  ــون االنتخاب ــرشع يف قان ــده امل قص
ســالف الذكــر. ونضيــف إىل مــا تقــدم 
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ــواب  ــات جملــس الن ــون انتخاب ــأن قان ب
ــا  ــة م ــرش إىل حال ــذ مل ي ــي الناف العراق
ــة  ــرة االنتخابي إذا بقــي التصويــت الدائ
بذاتــه،  املرشــحن  أحــد  لصالــح 
ــوت  ــام الص ــام نظ ــون أم ــٍذ نك فعندئ
الواحــد غــر املتحــول يف االنتخابــات. 
اصــوات  تســاوي  حالــة  يف  أّمــا 
ــن  ــر م ــد االخ ــل املقع ــحن لني املرش
مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة يتــم اللجــوء 
اىل القرعــة بحضــور املرشــحن )68(. 
هــذا وإن تطبيــق هــذا النظــام ســتكون 
مثــل  التنظيــم  ناحيــة  مــن  صعبــة 
ــر  ــرة الدوائ ــرتاع وكث ــع أوراق االق طب
االنتخابيــة ومــا يرافقهــا مــن كثــرة 

الشــكاوى. 
 :)69( النيــايب  املقعــد  شــغور  ثالثــًا: 
نصــت املــادة )15/خامســًا( مــن قانون 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
ــد  ــغر اي مقع ــه: )إذا ش ــى أن ــذ ع الناف
ــح  ــه املرش ــل حمل ــواب حي ــس الن يف جمل
احلائــز عــى اعــى االصــوات يف الدائــرة 
املــرشع  فعــل  االنتخابيــة(. وحســنًا 
الفقــرة  هــذه  أورد  عندمــا  العراقــي 
املقاعــد  شــغور  بمعاجلــة  اخلاصــة 
النيابيــة يف قانــون انتخابــات جملــس 
النــواب النافــذ ألن مــن شــأن ذلــك أن 

ــون  ــى القان ــل ع ــاالت التحاي ــع ح يمن
ــد  ــع ورشاء املقاع ــاالت بي ــع ح أو يمن
خافــًا  أو  للقانــون  خافــًا  النيابيــة 

الناخبــن. إلرادة 
فنــص  النســاء  بالنســبة لكوتــا  أمــا 
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 
ــل  ــون متثي ــى أن يك ــذ ع ــي الناف العراق
ــن  ــن )25%( م ــل ع ــا ال يق ــاء ب النس
وبالنســبة  النــواب  جملــس  أعضــاء 
القانــون  فقــد حــدد  لــكل حمافظــة 
نســبة الكوتــا النســائية بــا ال يقــل 
عــن )25%( مــن عــدد أعضــاء جملــس 
ــواب عــن كل حمافظــة )70(. وُيؤخــذ  الن
إذا أصبــح  أّنــه  القانــون  عــى هــذا 
ــس  ــاء يف جمل ــن النس ــو م ــد عض مقع
فســيتم  شــاغرًا،  العراقــي  النــواب 
شــغله بعضــو مــن الرجــال )71(. وعليــه 
ــيح  ــن ترش ــيايس مع ــزب س ــن حل يمك
احــدى الســيدات ملجلــس النــواب، 
ولكــن بعــد فوزهــا يف االنتخابــات يتــم 
اســتعال الضغــط عليهــا لكــي تســتقيل 
وحيــل حملهــا أحــد الرجــال املرشــحن.

املطلب الثاين
آلية توزيع املقاعد النيابية وفق قانون 

انتخابات جملس النواب العراقي النافذ
العــراق  يف  االنتخــايب  النظــام  كان 
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يعتمــد عــى النظــام النســبي للســنوات 
الســابقة بعــد عــام 2003، فاعتمــد 
القاســم  عــى  االنتخابــات  بعــض 
االنتخــايب واعتمــد البعــض اآلخــر 
طريقــة  عــى  املقاعــد  توزيــع  يف 
ــون  ــن قان ــة. ولك ــو املعدل ــانت ليغ س
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
قــد  النافــذ   2020 لســنة   )9( رقــم 
ألغــى األنظمــة الســابقة الحتســاب 
ــام  ــذ ع ــرة األوىل من ــوات، وللم االص
2003، اعتمــد قانــون االنتخــاب عــى 
صيغــة جديــدة وهــو فــوز املرشــح 
ــي  ــوات، ويعن ــى األص ــى أع ــز ع احلائ
ذلــك عــدم العمــل بنظــام القوائــم 
ــح  ــمح للمرش ــايل ال يس ــابق، وبالت الس
ــة األصــوات  غــر احلاصــل عــى أكثري
بالفــوز حتــى إذا كان رئيــس كتلتــه 
قــد حصــل عــى اآلالف مــن أصــوات 
الناخبــن. وبصــورة خمالفــة آلليــات 
ليغــو  ســانت  طريقــة  وحســابات 
ــص  ــدة )72(. ن ــة املعق ــة املعدل الرياضي
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 
ــًا(  ــادة )15/ثالث ــذ يف امل ــي الناف العراق
عــى إعــادة ترتيــب تسلســل املرشــحن 
يف الدائــرة االنتخابيــة وفقــًا لألصــوات 
التــي حصــل عليهــا كٌل منهــم ويكــون 

أكثريــة  عــى  حيصــل  مــن  فائــزًا 
األصــوات وفــق نظــام الفائــز األول 

وهكــذا بالنســبة لبقيــة املرشــحن.
 ولتوضيــح آليــة توزيــع املقاعــد النيابيــة 
جملــس  انتخابــات  قانــون  حســب 
ــه  ــواب العراقــي النافــذ نفــرتض بأن الن
ــا 5  ــص هل ــة خص ــرة انتخابي )س( دائ
ــا  ــا اثن ــس عليه ــة، تناف ــد برملاني مقاع
ــن  ــة م ــت أربع ــحًا وكان ــرشة مرش ع
وكانــت  املرشــحن  ضمــن  النســاء 

ــايل:  ــج كالت النتائ
 املرشــح  أ حصــل عــى17.000 ألــف 
ــى  ــل ع ــح ز حص ــوت             املرش ص

20.000 ألــف صــوت
 2.000 عــى  حصــل  ب  املرشــحة 
ألــف صــوت            املرشــحة ح حصــل 

ــوت ــف ص ــى 4.000 أل ع
املرشــح ج حصــل عــى 5.000 ألــف 
صــوت             املرشــح ط حصــل 

صــوت ألــف  عــى15.000 
عــى  املرشح د حصــل 
10.000 ألــف صــوت           املرشــح 
ي حصــل عــى 12.000 ألــف صوت
ــة  ــى ـ5.00 مائ ــل ع ــحة ه حص املرش
صــوت              املرشــح ك حصــل عــى 

ــوت ــف ص 25.000 أل
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ــى  ــل ع ــحة ل حص ــوت              املرش ــف ص ــى9.000 أل ــل ع ــح و حص املرش
ــوت ــف ص 3.000 أل

ــى  ــن أع ــارًا م ــًا، واعتب ــوات تنازلي ــًا لألص ــحن وفق ــب املرش ــادة ترتي ــد إع وعن
ــدول  ــة يف اجل ــج املبين ــى النتائ ــول ع ــيتم احلص ــوات س ــل األص ــوات إىل أق األص

ــايل: الت

النتيجةعدد األصواتاملرشح

فائز25.000 ألف صوتك

فائز17.000 ألف صوتأ

فائز15.000 ألف صوتط

فائز12.000 ألف صوتي

فائزة )كوتا نسائية(4.000 ألف صوتح

املثال من اعداد الباحث
يف  املقعــد  إشــغال  عــدم  حالــة  ويف 
ــباب،  ــن األس ــواب ألٍي م ــس الن جمل
فآليــة اســتبدال النائــب تكــون عــن 
يف  اخلارسيــن  أعــى  اختيــار  طريــق 
ــابق  ــال الس ــاب، ويف املث ــرة االنتخ دائ
املقعــد الشــاغر مــن حصــة  إذا كان 
الرجــال فــإن املرشــح )د( حيصــل عــى 
املقعــد، أمــا إذا كان املقعــد الشــاغر 
ــا النســائية فســتكون مــن حصــة  للكوت

)ل(. املرشــحة 
وناحــظ بعــد كل مــا تــم بيانــه أن 
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 

بنظــام  أخــذ  قــد  النافــذ  العراقــي 
األغلبيــة البســيطة يف احتســاب أصوات 
االنتخابيــة  الدائــرة  يف  املرشــحن 
الواحــدة. ولكــن عــى حســاب ضيــاع 
ــن  ــرة للمرشــحن اآلخري أصــوات كث
توزيــع  إىل عــدم  يــؤدي  مــا  وهــذا 
ــا  ــة، مم ــورة عادل ــة بص ــد النيابي املقاع
ــام  ــرار نظ ــرشع إق ــى امل ــتوجب ع يس
بديــل آخــر أكثــر عدالــة يف توزيــع 
املقاعــد النيابيــة عــى املرشــحن كنظــام 
الباقــي  بطريقــة  النســبي  التمثيــل 

األقــوى أو املعــدل األقــوى.
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اخلامتة
ــن  ــة م ــا إىل مجل ــا توصلن ــام بحثن يف خت
ــي: ــا ي ــز في ــات ترتك ــج والتوصي النتائ
1.قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 2020 
اشــرتط يف املرشــح لعضويــة جملــس 
ــح  ــون املرش ــي: أن يك ــواب العراق الن
ــى  ــة ع ــهادة اإلعدادي ــى ش ــًا ع حاص
األقــل أو مــا يعادهلــا عــى عكــس 
لســنة   )45( رقــم  الســابق  القانــون 
بــأن  اشــرتط  الــذي  املعــدل   2013
ــهادة  ــى ش ــًا ع ــح حاص ــون املرش يك

البكالوريــوس أو مــا يعادهلــا.
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــام قان 2.إن نظ
 )9( رقــم  النافــذ  العراقــي  النــواب 
لســنة 2020 قد ســمح بفوز املرشــحن 
املعتمديــن عــى صاهتــم العشــائرية 
ــاب  ــى حس ــم ع ــم ونفوذه ووجاهته
الــذي  وبالشــكل  الكفــاءات.  فــوز 
ــتقلن  ــواب املس ــب الن ــؤدي إىل كس ي
ــكيل  ــل تش ــات ألج ــض الكيان ــن بع م

ــواب. ــس الن ــر يف جمل ــة األك الكتل
الدائــرة  3.بالنســبة ملــدة اإلقامــة يف 
قانــون  يف  ُيوّضــح  مل  االنتخابيــة 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
أن  للمرشــح  الازمــة  املــدة  النافــذ 

يقضيهــا ضمــن الدائــرة االنتخابيــة، 
فلــم يــرد يف الفصــل الثالــث مــن هــذا 
الرتشــيح  بحــق  واخلــاص  القانــون 
الازمــة  املــدة  )املــادة 8/ خامســًا( 
كــون  رشط  ورود  ســوى  لإلقامــة 
املرشــح مــن أبنــاء املحافظــة أو اإلقامــة 

االنتخابيــة. الدائــرة  يف 
4.اشــرتط قانــون انتخابــات جملــس 
لســنة   )9( رقــم  العراقــي  النــواب 
عراقــي  الناخــب  يكــون  ان   2020
مــن  املــدة  حتديــد  دون  اجلنســية 
ــل  ــن األصي ــن املواط ــز ب ــث التميي حي

املتجنــس. واملواطــن 
جملــس  انتخابــات  قانــون  5.نــص 
النــواب العراقــي النافــذ عــى أن يكــون 
النــواب  جملــس  لعضويــة  املرشــح 
العراقــي متمتعــًا باجلنســية العراقية وأن 
ــا  ــاف هل ــة وأض ــل األهّلي ــون كام يك
رشطــًا آخــر وهــو إمتــام املرشــح )28( 
ســنة مــن عمــره يف يــوم االقــرتاع. 
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــن أن قان يف ح
ــم )45(  ــابق رق ــي الس ــواب العراق الن
لســنة 2013 اشــرتط بــأن يكــون ســن 

املرشــح )30( ســنة. 
6.قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
ــادة )15/ ــص يف امل ــذ ن ــي الناف العراق
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ثانيــًا( عــى أن يكــون الرتشــيح الفــردي 
هــو الســائد يف هــذا القانــون الــذي هــو 
أحــد نظــم األغلبيــة لانتخابــات، بينــا 
مــن جهــة أخــرى ينــص القانــون عــى 
ــن  ــر م ــة يف أكث ــيح بالقائم ــام الرتش نظ
مــكان، كــا هــو احلــال يف املــادة )1( من 
هــذا القانــون عندمــا أشــار إىل القائمــة 
املفتوحــة التــي تعــد مــن نظــم التمثيــل 
ــة  ــة تصويــت يف طريق النســبي وهلــا آلي

خاصــة.
7.قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
بنظــام  أخــذ  قــد  النافــذ  العراقــي 
األغلبيــة البســيطة يف احتســاب أصوات 
االنتخابيــة  الدائــرة  يف  املرشــحن 
الواحــدة. ولكــن عــى حســاب ضيــاع 
ــن  ــحن اآلخري ــرة للمرش ــوات كث أص
توزيــع  إىل عــدم  يــؤدي  مــا  وهــذا 

املقاعــد النيابيــة بصــورة عادلــة.
ــم  ــائية ت ــا النس ــص الكوت ــا خي 8.وفي
ــاء يف  ــا النس ــدد كوت ــار ع ــاد معي اعت
املحافظــة الواحــدة لُتقّســم الدوائــر 
ذلــك،  أســاس  عــى  االنتخابيــة 
كمحافظــة البــرصة التــي هلــا ســت 
مقاعــد كوتــا نســاء، وتــم تقســيمها إىل 
ســتة دوائــر انتخابيــة، وحمافظــة نينــوى 
ــاء،  ــا نس ــد كوت ــان مقاع ــا ث ــي هل الت

فقســمت إىل ثانيــة دوائــر انتخابيــة، 
وحمافظــة كركــوك التــي هلــا ثــاث 
مقاعــد كوتــا نســاء، فقســمت إىل ثاثــة 

دوائــر انتخابيــة.
التوصيات:

1.نــويص الــرشع العراقــي بتعديــل 
نــص االدة )8/رابعــًا( قانــون انتخابات 
ــم  ــذ رق ــي الناف ــواب العراق ــس الن جمل
ــح  ــون املرش ــأن يك ــنة 2020 ب )9( لس
لعضويــة جملــس النــواب حاصــًا عــى 
شــهادة البكالوريــوس أو مــا يعادلــه 
شــهادة  حلملــة  نســبة  إعطــاء  مــع 
ــن  ــن 20% م ــل ع ــا ال يق ــة ب اإلعدادي

ــواب. ــس الن ــد جمل ــدد مقاع ع
أن حيــرص  العراقــي  املــرشع  2.عــى 
ــح  ــون املرش ــأن يك ــيح ب ــاق الرتش نط
مــن أبنــاء الدائــرة االنتخابيــة أو أن 
يكــون مــن املقيمــن فيهــا ويكــون اســم 
املرشــح مدرجــًا يف الســجل االنتخــايب 
للدائــرة، ألن نــص املــادة )8/خامســًا( 
ــواب  ــس الن ــات جمل ــون انتخاب مــن قان
ــن أحــد املرشــحن  العراقــي النافــذ يمكِّ
ــر  مــن أن يرشــح نفســه يف أحــد الدوائ
التــي ال يقيــم فيهــا لكــون املرشــح مــن 
ــح  ــن املرش ــو مل يك ــة، ول ــاء املحافظ أبن
مــن أبنــاء املحافظــة. فالقانــون اجلديــد 
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مل حيــدد املــدة الازمــة لإلقامــة ورشوط 
ــاكل  ــام مش ــنكون أم ــا س ــا. وهن إثباهت
ــن  ــحن الذي ــد املرش ــيح أح ــد ترش عن
عنــد  املحافظــة،  أبنــاء  مــن  ليســوا 

ــة.  ــه يف املحافظ ــق إقامت ــه وثائ تقديم
3.عــى املــرشع معاجلــة نص املــادة )8/
سادســًا( مــن قانــون انتخابــات جملــس 
ــق  ــا يتعل ــذ في ــي الناف ــواب العراق الن
مســتقلة  بقائمــة  املرشــح  بحصــول 
ــيحه،  ــم لرتش ــب داع ــى )500( ناخ ع
املرشــحن  مجيــع  بــن  يســاوي  وأن 
يف أخــذ تواقيــع الناخبــن الداعمــن 
ســواء أكانــوا تابعــن لألحــزاب أم غــر 
ــة  ــع حي ــذ تواقي ــم أخ ــن، وأن يت تابع
ــرشط أن  ــن وب ــن الداعم ــن الناخب م
يصــادق عــى ذلــك مكاتــب املفوضيــة 
يف املحافظــات عــى هــذه التواقيــع وأن 
ــا  ــحي كوت ــك مرش ــن ذل ــتثنى م ال يس

ــًا. ــات أيض املكون
وضــع  العراقــي  املــرشع  4.نــويص 
آليــة واحــدة للنظــام االنتخــايب وليــس 
االعتــاد عــى الرتشــيح الفــردي ونظــام 
ــال  ــو احل ــا ه ــد ك ــم يف آن واح القوائ
يف قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي النافــذ. وأن يكــون تقســيم 
الدوائــر االنتخابيــة عــى أســاس جعــل 

كل حمافظــة دائــرة انتخابيــة واحــدة 
الرتشــيح  بنظــام  فيهــا  والرتشــيح 
الفــردي، وذلــك لضــان ألن هنــاك 
متعــددة  أطيــاف  تضــم  حمافظــات 
ــيم  ــي فبتقس ــعب العراق ــاء الش ــن أبن م
ــؤدي  ــددة ي ــر متع ــى دوائ ــة ع املحافظ
معينــة  طائفــة  أصــوات  ضيــاع  إىل 
نتيجــة عــدم متكــن مرشــحيها مــن 
حتقيــق األغلبيــة الازمــة للفــوز باملقعد 

ــرة.   ــذه الدائ ــن ه ــص ضم املخص
5.قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
بنظــام  أخــذ  قــد  النافــذ  العراقــي 
األغلبيــة البســيطة يف احتســاب أصوات 
االنتخابيــة  الدائــرة  يف  املرشــحن 
الواحــدة. ولكــن عــى حســاب ضيــاع 
ــن  ــحن اآلخري ــرة للمرش ــوات كث أص
توزيــع  إىل عــدم  يــؤدي  مــا  وهــذا 
ــا  ــة، مم ــورة عادل ــة بص ــد النيابي املقاع
ــام  ــرار نظ ــرشع إق ــى امل ــتوجب ع يس
بديــل آخــر أكثــر عدالــة يف توزيــع 
املقاعــد النيابيــة عــى املرشــحن كنظــام 
الباقــي  بطريقــة  النســبي  التمثيــل 

األقــوى أو املعــدل األقــوى.
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احلوايش:
ــات،  ــم االنتخاب ــوان، نظ ــدر عل ــادل ب 1- ع
سلســلة الديمقراطيــة للجميــع، العــدد: )6(، 

ــداد، 2004، ص3. ــاح، بغ ــة الصب مطبع
عــي  د.  و  الكاظــم  جــواد  صالــح  د.   -2
ــة  ــية، مطبع ــة السياس ــاين، االنظم ــب الع غال

ص35.  ،1991 بغــداد،  احلكمــة،  دار 
3- د. ســعد عصفــور، املبــادئ االساســية 
ــية،  ــم السياس ــتوري والنظ ــون الدس يف القان
مطبعــة التقــدم، االســكندرية، 1980، ص 

.170
االســتفتاء  احللــو،  راغــب  ماجــد  د.   -4
الشــعبي والرشيعــة االســامية، ط1, الــدار 
اجلامعيــة للطباعــة والنــرش، بــروت، 2005، 

.103 ص 
ــم  ــاب اه ــرزاق، االنتخ ــد ال ــي عب 5- د. ع
ــوق،  ــة احلق ــن، جمل ــر املحكوم ــائل تعب وس
اجلامعــة املســتنرصية، العــدد االول، الســنة 

.74 ص   ،2006 االوىل، 
6- د. ماجــد راغــب احللــو، املصــدر الســابق، 

ص 15.
7- الشــعب: جمموعــة أفــراد مســتقرين يف 
ســيايس  لنظــام  وخيضعــون  حمــدد  مــكان 
معــن. ينظــر د. ابراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، 
ــة  ــدار اجلامعي ــية، ال ــة السياس ــادئ االنظم مب
ــروت، 1982، ص 86.  ــرش، ب ــة والن للطباع
ــعب  ــو الش ــا ه ــعب هن ــد بالش ــذي يقص وال
الســيايس، أي الذيــن لدهيــم حــق االنتخــاب 

فقــط مــن أبنــاء الشــعب، ينظــر د. حممــد 
)الدولــة  السياســية  النظــم  ليلــة،  كامــل 
ــرة،  ــة، القاه ــة العربي ــة(، دار النهض واحلكوم
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8- د. ماجــد راغــب احللــو، املصــدر الســابق، 
ــوف  ــول الفيلس ــأن يق ــذا الش ص 19. ويف ه
ــة  ــا انَّ الدول ــو: إذا افرتضن ــاك روس ــان ج ج
مكونــة مــن عــرشة االف مواطــن فــكلُّ عضــٍو 
ــة يمتلــك جــزءًا واحــدًا مــن عــرشة  يف الدول
أالٍف مــن ســلطة الســيادة، ينظــر: جــان جــاك 
ــان  ــة ذوق ــي، ترمج ــد االجتاع ــو، العق روس
قرقــوط، دار العلــم، بــروت، 1973، ص 

.152
ــيايس،  ــرتاع الس ــاوي، االق ــذر الش 9- د. من
جملــة العدالــة، العــدد األول، بغــداد، 2001، 

.32 ص 
املصــدر  احللــو،  راغــب  ماجــد  د.   -10

.21 ص  الســابق، 
النظــم  اجلليــل،  محــودي  عدنــان  د.   -11
السياســية، مطبعــة اليقظــة، الكويــت، 1982، 
ص 107، وينظــر أيضــًا: د. صالــح جــواد 
ــدر  ــاين، املص ــب الع ــي غال ــم و د. ع الكاظ

الســابق، ص 36.
12- د. عدنــان محــودي اجلليــل، املصــدر 

.107 ص  الســابق، 
13- نصــت املــادة )5( مــن دســتور مجهوريــة 
جريــدة  يف  املنشــور   2005 لعــام  العــراق 
يف   )4012( بالعــدد:  العراقيــة  الوقائــع 
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.2005 /12 /28
مجهوريــة  دســتور  مــن   )20( املــادة   -14

.2005 لعــام  العــراق 
15- األمــة: جمتمــع بــرشي يف اطــاره يســتقر 
ــط  ــراد بارتباطهــم بعضهــم ببعــض برواب األف
اندريــة  واحــد.  ان  يف  وروحيــة  ماديــة 
هوريــو، القانــون الدســتوري واملؤسســات 
الدســتورية، ترمجــة عــي مقلــد، ج )1(، ط2، 
ــروت،  ــع، ب ــرش والتوزي ــة للن ــة االهلي الرشك

.98 ص   ،1977
16- د. عدنــان محــودي اجلليــل، املصــدر 

.108 ص  الســابق، 
املصــدر  احللــو،  راغــب  ماجــد  د.   -17

.16 ص  الســابق، 
18- د. ابراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، املصــدر 

الســابق، ص32.
19- د. صالــح جــواد الكاظــم و د. عــي 
غالــب العــاين، املصــدر الســابق، ص 36.

20- املصدر نفسه، ص 36.
احلقــوق  الرمحــن،  عبــد  محــدي  د.   -21
العــريب،  الفكــر  دار  القانونيــة،  واملراكــز 

.29 ص   ،1975 القاهــرة، 
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون   -22
ــور يف  ــنة 2020 املنش ــم )9( لس ــي رق العراق
جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4603( يف 

.2020 /11 /9
23- املــادة )4/ أوالً( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
24- املــادة )4/ ثانيــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
ــوس  ــوى النف ــايل، دع ــه االيع ــز ط 25- فاي
العــديل  القضــاء  أمــام  اجلنســية  ودعــوى 
احلديثــة  املؤسســة  اإلداري،  والقضــاء 

  .19 ص   ،2007 لبنــان،  للكتــاب، 
ــاح  ــي، ص ــد الربيع ــو، مهن ــد احلل 26- منج
جبــر البصيــيص، نظــم االنتخابــات يف العــامل 
ومعطيــات الواقــع العراقــي، كربــاء،2004، 

ص 15.
27- املــادة )5/ أوالً( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
ــداهلل البســتاين، مســامهة يف إعــداد  28- د. عب
الدســتور الدائــم وقانــون االنتخــاب، بغــداد، 

1962، ص 83 – 84.
29- قانــون اجلنســية العراقيــة رقــم )26( 
الوقائــع  املنشــور يف جريــدة  لســنة 2006 
العراقيــة بالعــدد )4019( يف 2006/3/7.
30- املــادة )6/أوالً/ج( مــن قانــون اجلنســية 

العراقيــة رقــم )26( لســنة 2006.
ــات  31- املــادة )5/ أوالً( مــن قانــون انتخاب
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
أهليــة  قســمن:  إىل  تنقســم  األهّليــة   -32
األداء: وتعنــي صاحيــة الشــخص الكتســاب 
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وأهليــة  االلتزامــات،  وحتمــل  احلقــوق 
ــخص  ــة الش ــا صاحي ــد هب ــوب: وُيقص الوج
ــوع  ــول موض ــر ح ــق. ينظ ــتعمل احل ألن يس
ــنهوري،  ــد الس ــرزاق أمح ــد ال ــة: د. عب األهلي
اجلــزء  املــدين،  القانــون  رشح  يف  الوســيط 
ــروت –  ــرتاث العــريب، ب ــاء ال األول، دار إحي

.268  - ص266   ،1952 لبنــان، 
33- املــادة )5/ ثانيــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
املركــز  الرمحــن،  عبــد  خالــد  أفــن   -34
القانــوين لعضــو الرملــان دراســة مقارنــة، 
والتوزيــع،  للنــرش  العــريب  املركــز  ط1، 

.89 ص   ،2016 القاهــرة، 
ــوين  ــز القان ــان، املرك ــد عري ــم حمم 35- باس
دســتور  ظــل  يف  النــواب  جملــس  لرئيــس 
مجهوريــة العــراق لعــام 2005، أطروحــة 
ــة  ــوق، جامع ــة احلق ــة إىل كلي ــوراه مقدم دكت

.72 ص   ،2018 تكريــت، 
36- أفــن خالــد عبــد الرمحــن، املصــدر 

.89 ص  الســابق، 
37- د. ماهــر صالــح عــاوي وآخــرون، 
حقــوق االنســان والطفــل والديمقراطيــة، 
ــل،  ــرش، املوص ــة والن ــر للطباع ــن األث دار اب

.266 ص   ،2009
38- املصدر نفسه، ص 266.

39- املــادة )5/ ثالثــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
40- املــادة )5/ رابعــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
النــواب  ملجلــس  الداخــي  النظــام   -41
العراقــي لســنة 2006 املنشــور يف جريــدة 
الوقائــع العراقيــة بالعــدد: )4032( يف 5 / 2 

.2007  /
ــان، املصــدر الســابق،  42- باســم حممــد عري

ص 71 – 72.
43- املــادة )8/ثانيــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي النافــذ رقــم )9( 

لســنة 2020.
44- قانــون اهليئــة الوطنيــة املســائلة والعدالــة 
ــدة  ــور يف جري ــنة 2008 املنش ــم )10( لس رق
يف   )4061( بالعــدد  العراقيــة  الوقائــع 

.2008 /2 /14
45- حســن طــال مــال اهلل خليل العــزاوي، 
ــة  ــدات االداري ــاء الوح ــة رؤس ــن واقال تعي
والرقابــة القضائيــة عليهــا يف العــراق، رســالة 
ماجســتر، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، 

ــوك، 2014، ص50.  ــة كرك جامع
اجلرائــم  العراقــي  املــرشع  حــدد   -46
ــادة  ــال يف امل ــبيل املث ــل س ــرشف ع ــة بال املخل
رقــم  العقوبــات  قانــون  مــن  )21/أ/6( 
يف  املنشــور  املعــدل   1969 لســنة   )111(
ــدد )1778(  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ جري
يف 1969/12/15. باهنــا: جرائــم الرقــة 
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االمانــة  وخيانــة  والتزويــر  واالختــاس 
العــرض.  وهتــك  والرشــوة  واالحتيــال 
وُأضيفــت اليهــا جرائــم اخــرى بقــرارات 
ــم  ــي: جرائ ــل وه ــورة املنح ــادة الث ــس قي جمل
اخــراج االدويــة واملســتلزمات الطبيــة بصــورة 
ــة  ــاء او اذاع ــب او افش ــة وتري ــر مرشوع غ
او تــداول االســئلة االمتحانيــة يف االمتحانــات 
العامــة واالقــراض بأيــة طريقــة بفائــدة ظاهرة 
او خفيــة تزيــد عــى احلــد املقــرر قانونــًا. وتــمَّ 
ــم  ــة مؤخــرًا مــن اجلرائ ــم االرهابي عــد اجلرائ
املخلــة بالــرشف يف املــادة )1/6( مــن قانــون 
ــنة 2005  ــم )13( لس ــاب رق ــة االره مكافح
ــدد  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ ــور يف جري املنش

.2005/11/9 يف   )4009(
ــم  ــواب رق ــس الن ــات جمل ــون انتخاب 47- قان
)45( لســنة 2013 املنشــور يف جريــدة الوقائع 
العراقيــة بالعــدد 4300 يف 2013/12/2. 
والغــي هــذا القانــون وقانــون التعديــل األول 
ــص  ــب ن ــنة 2018 بموج ــم )1( لس ــه رق ل
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــن قان ــادة )48( م امل
النــواب العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 

.2020
القانــون  وجيــز  فكــري،  فتحــي  د.   -48
الرملــاين يف مــرص دراســة نقديــة حتليليــة، 
 ،2006 مــرص،  للطباعــة،  نــاس  رشكــة 

.1 6 4 ص
ــنة  ــم )30( لس ــة رق ــة النزاه ــون هيئ 49- قان
ــة  ــع العراقي ــدة الوقائ ــور يف جري 2011 املنش

بالعــدد )4217( يف 2011/11/14.
50- املــادة )8/رابعــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي النافــذ رقــم )9( 

ــنة 2020. لس
ــنة  ــم )1( لس ــل األول رق ــون التعدي 51- قان
2018 لقانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي رقــم )45( لســنة 2013 املنشــور يف 
جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4481( يف 

.2018/2/19
ــل  ــون التعدي ــن قان ــادة )2( م ــت امل 52- نص
األول رقــم )1( لســنة 2018 املعــدل لقانــون 
انتخابــات جملــس النــواب العراقي رقــم )45( 
لســنة 2013 عــى أنــه: )ُتعــدل البنــود )ثالثــا، 
رابعــا، سادســا( ويضــاف بنــد )ســابعا( لنــص 
املــادة )8( لتقــرأ كاآليت: رابعــًا: ُيشــرتط يف 
املرشــح لعضويــة جملــس النــواب العراقــي أن 
يكــون حاصــًا عــى شــهادة البكالوريــوس أو 

مــا يعادهلــا....(
ــل  ــون التعدي ــن قان ــادة )2( م ــت امل 53- نص
األول رقــم )1( لســنة 2018 املعــدل لقانــون 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي رقــم 
ــد  ــدل البن ــه: )ُيع ــى أّن ــنة 2013 ع )45( لس
ــل  ــون وحي ــن القان ــادة )8( م ــن امل ــًا( م )رابع
حملــه اآليت: - رابعــًا: ب. للقوائــم االنتخابيــة 
ختصيــص نســبة ال تزيــد عــن )20%( مــن 
عــدد املرشــحن لرشائــح املجتمــع مــن محلــة 

ــا....( ــا يعادهل ــة أو م ــهادة االعدادي الش
قانــون  مــن  )8/خامســًا(  املــادة   -54
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ــذ  ــي الناف ــواب العراق ــس الن ــات جمل انتخاب
.2020 لســنة   )9( رقــم 

قانــون  مــن  )8/سادســًا(  املــادة   -55
ــذ  ــي الناف ــواب العراق ــس الن ــات جمل انتخاب

.2020 لســنة   )9( رقــم 
دســتور  مــن  ج(  أوالً/   /9( املــادة   -56

.2005 لعــام  العــراق  مجهوريــة 
57- املــادة )9( مــن قانــون انتخابــات جملــس 
النــواب العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 

.2020
58- قــرار املحكمــة االحتاديــة العليــا ذي 
يف  اعــام/2018  30/احتاديــة/  العــدد 
ــا  ــرار: )ك ــذا الق ــاء يف ه 2018/4/9، إذ ج
ــح  ــا أن الرتش ــة العلي ــة االحتادي ــد املحكم جت
ــل عضــو  ــواب مــن قب ــات جملــس الن النتخاب
ــا  ــب العلي ــاغي املناص ــن وش ــس املفوض جمل
ــم أو  ــم يف مناصبه ــتقلة وه ــة املس يف املفوضي
ــارشة  ــح مب ــب الرتش ــه وطل ــرك منصب ــن ت مم
ــر  ــأنه أن يؤث ــن ش ــب م ــه املنص ــد ترك أو بع
ــزم  ــذي يل ــاد ال ــط احلي ــر يف خ ــكل أو بآخ بش
أن تكــون عليــه املفوضيــة ويصبــح موقفهــا يف 
ــث  ــه لبع ــا عن ــزم ابعاده ــا يل ــك مم ــرة الش دائ
الطمأنينــة يف نفــوس املرشــحن والناخبــن 
ــن  ــوع الطع ــص موض ــتبعاد الن ــإّن اس ــذا ف ل
ــة أو بعــد تركهــا مبــارشًة  ملــن هــو يف املفوضي
او بعــد تركهــا بفــرتة قصــرة ال خيالــف املــواد 
ــة  ــي يف عريض ــا املدع ــي ذكره ــتورية الت الدس
ــرص  ــؤ الف ــاواة وتكاف ــك أن املس ــواه ذل دع

وحــق املشــاركة بالشــؤون العامــة وحــق 
التمتــع باحلقــوق السياســية التــي ذكرهتــا هــذه 
ــن ال  ــن الذي ــبة للمواطن ــون بالنس ــواد يك امل
ــة  ــة يف جهــة معين ــة معين متيزهــم صفــة وظيفي
ــد  ــم عن ــات جتعله ــة االنتخاب ــارشة بعملي مب
اســتنادًا  غرهــم  عــى  متقدمــن  الرتشــح 
ــدأ  ــل بمب ــأنه أن خي ــن ش ــة م ــذه الصف إىل ه
املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن املواطنــن 
وبنــاءًا عليــه وحيــث أن النــص موضــوع 
الطعــن رشع وفقــًا لاعتبــار املتقــدم واســتنادًا 
ــتور  ــن الدس ــًا( م ــادة )49/ثالث ــكام امل إىل اح
ــن  ــندها م ــدًة لس ــي فاق ــوى املدع ــون دع فتك
الدســتور والقانــون فقــرر احلكــم بردهــا...(.
القانــون  الغــزال،  إســاعيل  د.   -59
 ،1 ط  السياســية،  والنظــم  الدســتوري 
بــروت، 1983، ص 157. وينظــر أيضــًا: 
األنظمــة  الرزنجــي:  محيــد  رسهنــك  د. 
الدوليــة  القانونيــة  واملعايــر  االنتخابيــة 
لنزاهــة االنتخابــات، ط1، منشــورات احللبــي 
.126  –  125  ،2015 بــروت،  احلقوقيــة، 
60- د. عصام الدبس، النظم السياسية )أسس 

التنظيم السيايس(، ط 2، دار الثقافة للنرش 
والتوزيع، عان 2013، ص 208.

ــع  ــبي توزي ــل النس ــام التمثي ــد بنظ 61- نقص
املقاعــد يف الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة بقــدر 
ــة  ــا كل قائم ــت عليه ــي حصل ــوات الت األص
ــر يف  ــة. ينظ ــة املتنافس ــم االنتخابي ــن القوائ م
هــذا املوضــوع: فيصــل شــنطاوي، النظــم 
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 ،2 ط  الدســتوري،  والقانــون  السياســية 
ــان، 2005، ص  ــه، ع ــف نفس ــارش املؤل الن

.185
62- نظــام األغلبيــة تعنــي بــأن يفــوز يف 
االنتخابــات املرشــح الــذي حيصــل عــى 
أصــوات أعــى مــن املرشــحن اآلخريــن. 
ينظــر يف هــذا املوضــوع: د. صالــح جــواد 
املصــدر  العــاين،  غالــب  عــي  د.  كاظــم، 

.44 ص  الســابق، 
63- نصــت املــادة )15/أوالً وثانيــًا( مــن 
ــي  ــواب العراق ــس الن ــات جمل ــون انتخاب قان
يــأيت:  مــا  عــى   2020 لســنة   )9( رقــم 
ــددة يف  ــة املتع ــر االنتخابي ــم الدوائ )أوالً: تقس
ــيح  ــون الرتش ــا: يك ــدة. ثانًي ــة الواح املحافظ

ــة(. ــرة االنتخابي ــن الدائ ــا ضم فردي
االنتخابــات  قانــون  اجلفــال،  عمــر   -64
ــف  ــة تكّي ــوى القديم ــراق: الق ــد يف الع اجلدي
نفســها مــع املتغــّرات، مقــال منشــور بتاريــخ 
ــاح  ــادرة اإلص ــع مب 2020/1/12 يف موق
العــريب للبحــوث الفكريــة وعــى الرابــط 

أدنــاه، تاريــخ الزيــارة: 2021/8/28.
https://www.arab-reform.net/ar/publi-

cat ion/ قانون-االنتخاب-اجلديــد-يف-
/العراق-القــوى
65- غفــران يونــس، قانــون االنتخابــات 
الدوائــر  ومعضلــة  اجلديــد  العراقــي 
بتاريــخ  منشــور  مقــال  االنتخابيــة، 
2020/9/19 يف موقــع اندبندنــت عربيــة 

الزيــارة  تاريــخ  أدنــاه،  الرابــط  وعــى 
  .2 0 2 1 /8 /3 0

https://www.independentarabia.com/
node//153046/ األخبار/العامل-العريب

قانون-االنتخابات-العراقي-اجلديد-
ومعضلة-الدوائر-االنتخابية

66- املادة )15/ثالثًا( من قانون انتخابات 
جملس النواب العراقي النافذ.

67- د. عصام الدبس، املصدر السابق، ص 
.227

68- املادة )15/رابعًا( من قانون انتخابات 
جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020.

69- نصــت املــادة )1( مــن قانــون اســتبدال 
لســنة   )6( رقــم  النــواب  جملــس  اعضــاء 
ــة  ــع العراقي ــدة الوقائ ــور يف جري 2006 املنش
بالعــدد: )4024( يف 2006/7/19، عــى 
أنــه: )تنتهــي العضويــة يف جملــس النــواب 
ألحــد األســباب اآلتيــة: 1- تبــوء عضــو 
ــس  ــة أو جمل ــة الدول ــًا يف رئاس ــس منصب املجل
ــر.2-  ــي آخ ــب حكوم ــوزراء أو أي منص ال
فقــدان أحــد رشوط العضويــة املنصــوص 
ــات.3-  ــون االنتخاب ــتور وقان ــا يف الدس عليه
جملــس  مــن  اإلقالــة  أو  االســتقالة  قبــول 
حكــم  صــدور  الوفــاة.5-  النــواب.4- 
ــًا  ــة وفق ــو بجناي ــق العض ــات بح ــي ب قضائ
ــرض أو  ــة بم ــتور. 6- اإلصاب ــكام الدس ألح
عــوق أو عجــز يمنــع العضــو مــن أداء مهامــه 
يف املجلــس طيلــة فــرتة االنعقــاد ويثبــت 
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ــاالت  ــذه احل ــة(. وه ــرق األصولي ــك بالط ذل
ــس  ــو جمل ــب عض ــغور منص ــاالت ش ــي ح ه

ــي. ــواب العراق الن
70- املادة )16/أوالً وثانيًا( من قانون 

انتخابات جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 
.2020

71- املادة )16/رابعًا( من قانون انتخابات 
جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020.

قانــون  مــن   )14( املــادة  حســب   -72
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي رقــم 
ــي  ــرشع العراق ــى امل ــنة 2013، تبن )45( لس
توزيــع  يف  املعدلــة  ليغــو  ســانت  طريقــة 
املقاعــد عــى القوائــم املتنافســة يف الدائــرة 
ــأيت:1. تقســم االصــوات  ــة، وكــا ي االنتخابي
ــداد  ــى االع ــة ع ــم املتنافس ــة للقوائ الصحيح
التسلســلية )6.1، 3، 5، 7، 9، 11، 15، 17، 
ــرة  ــة للدائ ــد املخصص ــدد املقاع ــخ(، وبع ال
االنتخابيــة. 2. يراعــى ضــان حصــول املــرأة 
ــدد  ــن ع ــل م ــى االق ــبة )25%( ع ــى نس ع
ــة  ــل القائم ــد داخ ــوزع املقاع ــد. 3. ت املقاع
ــتنادا  ــحن اس ــل املرش ــب تسلس ــادة ترتي بإع
ــا  ــل عليه ــي حص ــوات الت ــدد االص ــى ع ع
كا منهــم، ويكــون الفائــز االول مــن حيصــل 
عــى أعــى االصــوات وهكــذا بالنســبة لبقيــة 
املرشــحن. 4. يف حالــة تســاوي اصــوات 
املرشــحن لنيــل املقعــد األخــر يتــم اللجــوء 
ممثــي  او  املرشــحن  بحضــور  القرعــة  اىل 

ــة. ــل املعني الكت

املصادر واملراجع
أوالً: الكتب:

مبــادئ . 1 شــيحا،  العزيــز  عبــد  ابراهيــم 
االنظمــة السياســية، الــدار اجلامعيــة للطباعــة 

بــروت، 1982. والنــرش، 
اســاعيل الغــزال، القانــون الدســتوري . 2

والنظــم السياســية، ط 1، بــروت، 1983.
الدســتوري . 3 القانــون  هوريــو،  اندريــة 

عــي  ترمجــة  الدســتورية،  واملؤسســات 
ــرش  ــة للن ــة االهلي ــد، ج )1(، ط2، الرشك مقل

.1977 بــروت،  والتوزيــع، 
ــي، . 4 ــد االجتاع ــو، العق ــاك روس ــان ج ج

ــروت،  ــم، ب ــوط، دار العل ــان قرق ــة ذوق ترمج
.1973

ــز . 5 ــوق واملراك ــن، احلق ــد الرمح ــدي عب مح
القاهــرة،  العــريب،  الفكــر  دار  القانونيــة، 

.1 9 7 5
األنظمــة . 6 الرزنجــي:  محيــد  رسهنــك 

الدوليــة  القانونيــة  واملعايــر  االنتخابيــة 
لنزاهــة االنتخابــات، ط1، منشــورات احللبــي 

.2015 بــروت،  احلقوقيــة، 
يف . 7 االساســية  املبــادئ  عصفــور،  ســعد 

السياســية،  والنظــم  الدســتوري  القانــون 
.1980 االســكندرية،  التقــدم،  مطبعــة 

ــب . 8 ــي غال ــم و د. ع ــواد الكاظ ــح ج صال
دار  مطبعــة  السياســية،  االنظمــة  العــاين، 

.1991 بغــداد،  احلكمــة، 
ــات، . 9 ــم االنتخاب ــوان، نظ ــدر عل ــادل ب ع
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سلســلة الديمقراطيــة للجميــع، العــدد: )6(، 
ــداد، 2004. ــاح، بغ ــة الصب مطبع

عبــد الــرزاق أمحد الســنهوري، الوســيط . 10
يف رشح القانــون املــدين، اجلــزء األول، دار 
إحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت – لبنــان، 

.1952
عبــداهلل البســتاين، مســامهة يف إعــداد . 11

الدســتور الدائــم وقانــون االنتخــاب، بغــداد، 
.1962

النظــم . 12 اجلليــل،  محــودي  عدنــان 
السياســية، مطبعــة اليقظــة، الكويــت، 1982.

السياســية . 13 النظــم  الدبــس،  عصــام 
)أســس التنظيــم الســيايس(، ط 2، دار الثقافــة 

للنــرش والتوزيــع، عــان 2013.
ــوس . 14 ــوى النف ــايل، دع ــه االيع ــز ط فاي

العــديل  القضــاء  أمــام  اجلنســية  ودعــوى 
احلديثــة  املؤسســة  اإلداري،  والقضــاء 

.2007 لبنــان،  للكتــاب، 
فتحــي فكــري، وجيــز القانــون الرملــاين . 15

يف مــرص دراســة نقديــة حتليليــة، رشكــة نــاس 
للطباعــة، مــرص، 2006.

السياســية . 16 النظــم  فيصــل شــنطاوي، 
ــارش املؤلــف  ــون الدســتوري، ط 2، الن والقان

نفســه، عــان، 2005.
االســتفتاء . 17 احللــو،  راغــب  ماجــد 

الشــعبي والرشيعــة االســامية، ط1, الــدار 
اجلامعيــة للطباعــة والنــرش، بــروت، 2005.

وآخــرون، . 18 عــاوي  صالــح  ماهــر 

حقــوق االنســان والطفــل والديمقراطيــة، 
ــل،  ــرش، املوص ــة والن ــر للطباع ــن األث دار اب

.2 0 0 9
حممــد كامــل ليلــة، النظــم السياســية . 19

ــة،  ــة العربي ــة(، دار النهض ــة واحلكوم )الدول
.1969 القاهــرة، 

ــاح . 20 ــي، ص ــد الربيع ــو، مهن ــد احلل منج
جبــر البصيــيص، نظــم االنتخابــات يف العــامل 
ومعطيــات الواقــع العراقــي، كربــاء، 2004.

ثانيًا: األطاريح والرسائل اجلامعية:
1. أفــن خالــد عبــد الرمحــن، املركــز القانــوين 
ــة، ط1، املركــز  لعضــو الرملــان دراســة مقارن

العــريب للنــرش والتوزيــع، القاهــرة، 2016.
2. باســم حممــد عريــان، املركــز القانــوين 
دســتور  ظــل  يف  النــواب  جملــس  لرئيــس 
مجهوريــة العــراق لعــام 2005، أطروحــة 
ــة  ــوق، جامع ــة احلق ــة إىل كلي ــوراه مقدم دكت

.2018 تكريــت، 
ــزاوي،  ــل الع ــال اهلل خلي ــال م ــن ط 3. حس
ــة  ــدات االداري ــاء الوح ــة رؤس ــن واقال تعي
والرقابــة القضائيــة عليهــا يف العــراق، رســالة 
ماجســتر، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، 

ــوك، 2014. ــة كرك جامع
ثالثًا: جمات علمية: 

اهــم  االنتخــاب  الــرزاق،  عبــد  عــي   .1
ــوق،  ــة احلق ــن، جمل ــر املحكوم ــائل تعب وس
اجلامعــة املســتنرصية، العــدد االول، الســنة 

.2006 االوىل، 
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2. منــذر الشــاوي، االقــرتاع الســيايس، جملــة 
ــة، العــدد األول، بغــداد، 2001. العدال

واألنظمــة  والقوانــن  الدســاتر  رابعــًا: 
لداخليــة: ا

1. دستور مجهورية العراق لعام 2005 
لســنة   )111( رقــم  العقوبــات  قانــون   .2

املعــدل.   1969
3. قانــون مكافحــة االرهــاب رقــم )13( 

 .2005 لســنة 
ــواب  ــس الن ــاء جمل ــتبدال اعض ــون اس 4. قان

ــنة 2006  ــم )6( لس رق
5. قانــون اجلنســية العراقيــة رقــم )26( لســنة 

.2006
ــة  ــائلة والعدال ــة املس ــة الوطني ــون اهليئ 6. قان

ــنة 2008. ــم )10( لس رق
7. قانــون هيئــة النزاهــة رقــم )30( لســنة 

.2011
ــم  ــواب رق ــس الن ــات جمل ــون انتخاب 8. قان

.2013 لســنة   )45(
9. قانــون التعديــل األول رقــم )1( لســنة 
2018 لقانــون انتخابــات جملــس النــواب 

العراقــي رقــم )45( لســنة 2013.
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون   .10

.2020 لســنة   )9( رقــم  العراقــي 
النــواب  ملجلــس  الداخــي  النظــام   .11

.2006 لســنة  العراقــي 
خامسًا: قرارات املحاكم:

املحكمــة  قــرار   .1  

االحتاديــة العليــا ذي العــدد 30/احتاديــة/ 
2018/4/9 يف  اعــام/2018 

سادسًا: مواقع األنرتنت:
https://www.arab-reform.net/ar/  .1

publication/قانون-االنتخاب-اجلديــد-يف-

العراق-القوى/
https://www.independentarabia.com/  .2

node/153046/األخبار/العامل-العــريب/

- يــد جلد ا - قي ا لعر ا - ت با نتخا ال ا - ن نو قا
ومعضلة-الدوائر-االنتخابيــة
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The electoral system in the Iraqi experience 

in light of the Iraqi 

Parliament Elections Law No. (9) of 2020

Abstract

As a general rule, election is one of the 

most prominent democratic means for the 

transfer of power according to the different 

contemporary political systems and their 

different forms and ideas (ideologies) on 

which they are based. That is why we find 

that elections have become an arena for 

political struggles, and elections are also 

relied upon in order to know the extent 

of political changes in society. Through 

elections, political parties can control the 

appropriate environment to expand their 

audiences and reach their goal (power), 

and here, election laws play an active role 

in regulating the process of competition 

for access to power, Including the political 

forces obtaining the popular majority that 

the electoral laws deem necessary to achieve 

the parliamentary majority and then obtain 

the parliamentary majority that enables him 

to reach power.

In our modest research, we will address this 

electoral system in the Iraqi experience in 

the light of the Iraqi Parliament Elections 

Law No. (9) of 2020 by explaining the 

concept of election and the parties to the 

election process, the electorate and the 

elected, and we will address the electoral 

mechanisms used according to the new Iraqi 

Parliament Elections Law No. (9) for the 

year 2020.

Keywords: elections, Iraq, law, mechanism, 

No. (9) for the year 2020.
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صورة الرجل يف روايات علي بدر
 )رواية أساتذة الوهم أمنوذجا (

ا.م.د نجوى محمد جمعة

 جامعة البرصة - كلية الرتبية للعلوم االنسانية - قسم اللغة العربية  

امللخص
   ُيعــدُّ منجــز عــي بــدر الروائــي وثيقــة 
أدبيــة صــورت تأريــخ العــراق املعــارص 
القضايــا  مــن  الكثــر  وطرحــت   ،
 . والثقافيــة  واالجتاعيــة  السياســية 
ــار البحــث إحــدى  ــة ذلــك اخت وألمهي
ــون  ــم  - لتك ــاتذة الوه ــه  - أس روايات
يتنــاول  أكاديمــي  بحــث  مــرشوع 
صــورة الرجــل العراقــي أبــان ثانينيات 

ــرصم . ــرن املن الق
ــل  ــن مدخ ــث م ــة البح ــكلت خط تش
ــوم  ــى مفه ــوء ع ــّلط الض ــري س تنظ
الصــورة وأمهيتهــا يف اخلطــاب الروائــي 
ــن  ــل ضم ــورة الرج ــْت ص ــم ٌدٍرَس ،  ث
ــور األول  ــاول املح ــاور  : تن ــة حم أربع

وعالــج   ، املتمــرد  الرجــل  صــورة 
ــف  ــل املثق ــورة الرج ــاين ص ــور الث املح
ــورة  ــث بص ــور الثال ــص املح ، وختص
املحــور  واهتــم   ، امُلْســَتَلْب  الرجــل 
الرجــل  صــورة  بدراســة  الرابــع 
ــث  ــَم البح ــك ُختِ ــد ذل ــرِتب ، بع املغ
بأهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.
الكلــامت املفتاحيــة: صــورة ، الرجــل ، 

روايــة ، عــي بــدر ، أســاتذة الوهــم .
مدخل تنظريي : مفهوم الصورة 

ــال  ــر ق ــن األث ــن اب ــة : ع ــورة لغ الص
عــى  العــرب  كام  يف  وردت  إهّنــا   :
ــيء  ــة ال ــى حقيق ــى معن ــا وع ظاهره
ــال  ــه . يق ــى صفت ــى معن ــه ، وع وهيئت
ــه  ــذا أي هيئت ــذا وك ــل ك ــورة الفع : ص
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، وصــورة األمــر كــذا وكــذا أي صفتــه 
ــة  ــكل واهليئ ــي الش ــي إذن تعن .)1( فه

ــة.                              والصف
أمــا اصطاحــا : فأْقــَدَم تعريــف هلا ورد 
بقــول اجلاحــظ » فإّنــا الشــعر صناعــٌة ، 
ٌب مــن النَّســج ، وجنــٌس مــن  وَضْ
ــة  ــة اللفظي ــر » . )2( » فالصياغ التَّصوي
أصــل ٌ مــن وجهــة نظــره ، وألّن قيمــة 
التــي  الطريقــة  يف  تكمــن  الصناعــة 
ــي »  ــل الفن ــص للعم ــا الن ــاغ فيه يص
ــورة  ــارص أّن الص ــا ن ــرى هي .  )3( وت
ــن  ــذي م ــي ال ــب الذهن ــي » القال تعن
خالــه يســتطيع األديــب املبــدع أن ْ 
ــال  ــن خ ــه م ــكاره ومتثات ــب أف يص
حضــور تلــك الصــور يف نصــه لتكــون 
ــات ،  ــك التمث ــاوي لتل ــار املس اإلط
والتمثــات الذهنيــة يف متخيلــه » . )4(
    وللصــورة أمهيــة كبــرة » يف اخلطــاب 
دون  فنيــًا  إبداعــًا  والنتصــور  األديب 
ــة ، والتــي تقــوم بأبعادهــا  صــورة معين
ــام  ــب والنظ ــكيل الرتتي ــة بتش املختلف
والصــورة   ، األديب  اخلطــاب  داخــل 
أشــياء  عــن  تعبــر  جمــرد  ليســت 
ــا  ــي ، وإّن ــع اخلارج ــودة يف الواق موج
هــي أكــر مــن ذلــك ، فهــي تعــّر عــن 

ــال« . )5( ــن اخلي ــة م ــياء كامن أش

ــا  ــة بقدرهت ــا يف الرواي ــن أمهيته    وتكم
عــى نســخ اخليــال وتعميقــه يف اخلطاب 
 ، الــرد  جوهــر  فهــي   ، الروائــي 
وخلفهــا ختتبــيء الكثــر مــن األحــداث 
والعنــارص الروائيــة الرديــة ، فهــي 
ــيمة  ــًا بس ــص مطبوع ــل الن ــي جتع الت
ــة  ــة إال بثقاف ــود للرواي األدب ، والوج
الصــور ووجودهــا وقدرهتــا عــى تغــر 

ــة . )6( ــة والكتاب اللغ
   وعليــه فــإّن الروائــي عــي بــدر أدرك 
ــورًا يف  ــا ص ــم لن ــة ، فرس ــك األمهي تل
كل نتاجــه الروائــي ، وقــد اســتند يف 
ــه   ــريف ومرجعيات ــه املع ــى وعي ــك ع ذل
تلــك  منهــا  اســتقى  التــي  الثقافيــة 
ــث  ــيقف  البح ــة . و س ــور املتنوع الص
عنــد ذلــك  يف روايــة ) أســاتذة الوهــم 
( * التــي ســلطت الضــوء عــى صــورة 
ــرن  ــات الق ــراق يف ثانين ــل يف الع الرج
املنــرصم ، وقــد  جتّلــت ضمــن املحــاور 

ــة : اآلتي
املحور األول : صورة الرجل املتمِرد.

الرجــل  صــورة   : الثــاين  املحــور 
. ملثقــف ا

الرجــل  صــورة   : الثالــث  املحــور 
. امُلْســَتَلْب 

الرجــل  صــورة   : الرابــع  املحــور 
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*  *. امُلغــرِتب 

املحور األول : صورة الرجل املتمِرد 
التمــرد لغــة : أشــتق مــن مــادة )مــرد( 
لســان  ففــي   ، العربيــة  املعاجــم  يف 
ــم  ــر، بالض ــي األم ــُرَد ع ــرب » َم الع
ــاِرٌد  ــو م ــراَدًة  ، فه ــُرودًا وَم ــُرُد ُم ،  َيْم
 ... وعتــا  أقبــَل   : َد  ومَتَــرَّ  ، وَمِريــد 
ــاُوُل  ــْرُد التط ــرايّب : امَل ــن اإلع ــال اب وق
بالِكــِر واملعــايص ، ومنــه قولــه تعــاىل » 
مــردوا عــى النفــاق » أي تطاولــوا ...و 
ــى  » )7( ،  ــا وطغ ــا ، أي عت ــّرد علين مت
ويف املعجــم الوســيط ُتشــُر اللفظــة إىل 
ــرودًا  ــاُن ُم ــَرَد اإلنس ــد » َم ــان فق الطغي
،أي طغــا وجــاوز حــّد أمثالــه ، أو بلــغ 

ــم » )8(    ــن مُجْلته ــا م ــرج هب ــة خي غاي
إذن لفظــة التمــرد ُتشــُر داللتهــا إىل 
معــاٍن عــّدة منهــا : الطغيــان ، والرفــض 

ــو . ، والعت
ــع  ــد اتس ــًا : فق ــرد اصطاح ــا التم أم
ــوع  ــَب حــرصه ، نظــرًا لتن ــاه وصُع معن
نظــر  وجهــات  واختــاف  أشــكاله 
الدارســن ، ففــي املنظــور الفلســفي  
اســتند إىل »  رفــٍض قاطــٍع لتعــدٍّ الُيطاق 
، وإىل يقــِن مبهــمِ  بوجــود حــق صالــح 
، وبصــورة أصــح ، إىل اعتقــاد  املتمــرد 

ــو  ــق يف أن ... ( »  )9( » فه ــه احل أّن ) ل
يدافــع عــن كيانــه ،إّنــه اليطالــب فقــط 
ــل   ــه ، ب ــِرم َ من ــا ُح ــك  أو ب ــا ال يمل ب
إىل  أيضــا إىل دفــع اآلخريــن  يرمــي 
االعــرتاف بــيء مــا ، ســبق أْن اعــرتف 
بــه هــو نفســه ، يف مجيــع احلــاالت 
تقريبــًا  » )10( ويف املنظــور االجتاعــي 
ــن  ــع قوان ــف م ــوء التكي ــي »  س يعن
ــرد »  ــى الف ــرض ع ــي ُتف ــع الت املجتم
)11(  عندمــا يكــوُن عاجــزًا عــن » 
مســايرة النظــم االجتاعيــة والنواميــس 
ــروب  ــة واهل ــواء والعزل ــل االنط فيفض
ــه  يف جماهبــة املجتمــع بواقعــه معتقــدًا أّن
ــوط  ــر والقن ــة التذم ــن نزع ــص م ختّل
ــص  ــق بصي ــه فيخل ــوب حيات ــي تش الت
ــدم  ــه يص ــاؤل لكن ــه إىل التف ــل يدفع أم
ــه  ــه ورغبات ــه طموحات ــي ل بواقــع اليلب
إىل  فيضطــر  واالجتاعيــة  النفســية 
ــن  ــكار القوان ــان وإن ــض والعصي الرف
ــد  ــع عن ــدم املجتم ــزة الخت ــا عاج ألهّن
هــذا احلــد تتســع الفجــوة بــن اإلنســان 
املتمــرد وجمتمعــه » )12( أمــا يف املنظور 
الســيايس فيعنــي  » الثــورة عى الســلطة 
وعــدم الرضــوخ هلــا وقبــول أوامرهــا ، 
والوقــوف بوجــه ســعيها يف فــرض 
 « واالمتثــال ألوامرهــا  هلــا  الطاعــة 



328

صورة الرجل يف روايات علي بدر   )رواية أساتذة الوهم أمنوذجا (

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

)13(.
اللحظــة  وليــد  التمــرد   يكــن  ومل 
فحســب ، بــل هــو متأصــل منــذ القــدم 
، منــذ بــدء اخلليقــة عندمــا متــرد إبليــس 
ــام  ــه الس ــجود آلدم علي ــض الس فرف
» وإذ قلنــا للمائكــة اســجدوا آلدم 
فســجدوا إال إبليــس أبــى واســتكر 
ــرة / 34  .  ــن » البق ــن الكافري وكان م
ــع   ــة وامتن ــرك الطاع ــاه ت ــى معن ف » أب
واإلبــاء والــرتك واالمتنــاع  بمعنــى 
ــتكبار  ــاب ... واالس ــى أج ــض أب ونقي
نظائــر  والتجــر  والتعظــم  والتكــر 
فامتنــاع   )14(  « التواضــع  وضــده 
ــرد ،  ــي التم ــجود يعن ــن الس ــس ع إبلي
وعــدم االمتثــال ألمــر الســجود اإلهلــي 
. وتتــواىل اآليــات الكريمــة التــي تــدلُّ 
عــى متــرد إبليــس عــى خالقــه   ، منهــا 
عــى ســبيل املثــال ال احلــرص قولــه  
ــا للمائكــة اســجدوا  تعــاىل : » وإذ قلن
ــن  ــن م ــس مل يك ــجدوا إال إبلي آلدم فس

الســاجدين » األعــراف / 11 *
القــران  يف  تأصيلــه  عــن  وفضــًا 
ــعر  ــًا يف الش ــول أيض ــه أص ــم  ، ل الكري
ــي  ــة  العــرص اجلاه ــريب مــن بداي الع
وحتــى العــرص احلديــث ، وقــد مثلــت 
ظاهــرة  أبــرز  التصعلــك  ظاهــرة 

ــدم  ــن ع ــدت م ــردة ، ول ــة متم اجتاعي
إمكانيــة تعايــش هــؤالء األفــراد يف 
ــية  ــة القاس ــم ذات األنظم ــار قبائله إط
، ممــا اضطرهــم  اجلائــرة  والقوانــن 
للخــروج عنهــا  بحثــًا عــن احلريــة 
 : ،وأبــرز هــؤالء  الكريــم  والعيــش 
ــن  ــليك ب ــط رشا والس ــنفرى وتأب الش
الســلكة وعــروة بــن الــورد ..إلــخ 

 )15 (.
والتمــرد  يف الشــعر احلديــث ظهــر عــى 
أيــدي مجاعــة مــن الشــعراء،أمثال : 
نــازك ، والســياب ،والبيــايت ، فضا عن 
ــن  ــو واملهجري ــوان ، وأبول ــة الدي مجاع
مــن  العديــد  هنجهــم  عــى  وســار 
ــعر  ــا -  يف الش ــى عرصن ــاء- حت األدب
ــادة  ــال :  غ ــواء ، أمث ــى الس ــر ع والنث
ــود  ــتغانمي  وحمم ــام مس ــان وأح الس

درويــش وغرهــم كثــر . )16(
أمــا الروائــي عــي بــدر فلــم يكــن 
التمــرد  صــور  إبــراز  عــن  بمنــأى 
، وٌتعــدُّ روايتــه  الــردي  نتاجــه  يف 
)أســاتذة الوهــم ( مــن الروايــات التــي 
جتّلــت فيهــا صــور خمتلفــة للرجــل 
القيــود  كل  رفــض  الــذي  املتمــرد 
ــت  ــي ُفرض ــة الت ــية واالجتاعي السياس
ــل  ــد متث ــه ، وق ــدت حريت ــه ، وقي علي
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هــذا التمــرد بأشــكال عــّدة تنــدرج فيــا 
ــي : ي

 أوالً : التمرد عى  السلطة .
ثانيا ً :التمرد عى الذات. 
ثالثًا : التمرد عى احلياة . 

أوالً:  التمرد عىل  السلطة 
متّثل بصورتن :

األوىل : التمرد عى السلطة السياسية 
ــن  ــة  م ــه » جمموع ــه  بأن ــن تعريف يمك
ــه إىل  ــي املوج ــلوك االجتاع ــاط الس أن
أشــكال الســلطة املختلفــة ومظاهــر 
وإعــادة  عليهــا  للخــروج   ، النفــوذ 
بالشــكل  بنيتهــا وســات مظاهرهــا 
وحيّقــق   ، الفاعلــن   خيــدم  الــذي 
ــن  ــدرًا م ــم ق ــد إليه ــم ، وٌيعي أهدافه
الســلطة والنفــوذ » )17( واليمكــن 
بشــخصية  التمــرد  هــذا  يتمثــل  أن 
واحــدة بــل البــد مــن تكاتــف جمموعــة  
حمــددة – قــل عددهــا أو كثــر – ترفــض 
تنفيــذ أوامــر الســلطة احلاكمــة  وتتمــرد 
ــكال .  ــن األش ــكل م ــأي ش ــا ب عليه
ــوح  ــورة بوض ــذه الص ــت ه ــد متثل وق
جمموعــة  مــع  عيســى  شــخصية  يف 
ــم  ــوا مترده ــن أعلن ــال الذي ــن الرج م
عندمــا وقفــوا بوجــه الســلطة العراقيــة 

ــى  ــًا ع ــًا أدبي ــوا » فريق ــذاك ، فكون آن
ــق  ــية ... فري ــات السياس ــرار التجمع غ
ــه  ــن جتّمع ــي ، ولك ــه علن رّسي ، انتاج
هــذا  وكان   ... رّسيــة  واجتاعاتــه 
ــاء  ــيقى والغن ــرق املوس ــل ف ــق مث الفري
كتابــة   ، بالكامــل  مجاعــي  عملــه   ،
القصائــد تتــّم بشــكل مجاعــي بالكامــل 
، وكتابــة الروايــة تتــّم ومتــارس الفرقــة 
عمليــات الســطو والنشــل والرقــة 

لتمويــل أعاهلــا » .)18(
ــًا  ــردًا واضح ــٌد مت ــص نج ــذا الن يف ه
 ، مفاصلهــا   بــكل  الدولــة  عــى 
فمارســة عمليــات الســطو والنشــل 
ــن  ــى قوان ــا ع ــد خروج ــة يع والرق

. السياســية  الســلطة 
ــة   ــذه الفرق ــى إىل ه ــّم عيس ــد انض    لق
 ، احلــرب  بمقاومــة  معهــا  وبــدأ   ،
والوقــوف بوجــه القــوة الغاشــمة ، 
وتعريــة الســلطة . ومل يكــن متردهــم 
ــم  ــل كان قلمه ــاح ، ب ــتخدام الس باس

ســاحًا فعــاالً ملواجهــة الســلطة . 
ــة  ــذه الفرق ــاءات ه ــرت لق ــا كُث    عندم
بــدأ متردهــم يأخــذ منحــى آخــر ،  
ــدأوا خيططــون للهــروب مــن اجلبهــة  ب
وأول   ، العــراق  خلــارج  واهلــروب   ،
هــو  لذلــك  واملخططــن  املتمرديــن 
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عيســى الــذي قــرر التوجــه إىل روســيا 
ــم  ــى الرغ ــيايس  ع ــوء الس ــًا اللج طالب
ــن  ــروب م ــة اهل ــه أنَّ » عقوب ــن علم م
اجلبهــة هــي اإلعــدام الحمالــة ، إّنــه 
املــوت املؤكــد ، وليــس املــوت هــو 
بحــد ذاتــه مــاكان خييفنــي عــى ســبيل 
ــه القلــق املدمــر ، هلــارب  املثــال ، ولكنّ
املاحقــات  مــن  املدينــة  يف  يتخفــى 
تلقــي  إْن  فــا   ، والتعذيــب  والقتــل 
الســلطات القبــض عــى أي هــارب 
، فــإنَّ األمــر الحيتــاج ملــدة طويلــة 
اإلعــدام  يتــم  وأحيانــٌا   ، لإلعــدام 
ــاس »  ــرأى الن ــام م ــة ، أم ــل املدين داخ

 )19 (
ــرد  ــن يتم ــكل م ــق ل ــوت حمق    إذن فامل
عــى قوانــن الســلطة ، ويقــرر اهلــروب 
مــن جبهــات القتــال » ومــع ذلــك 
هــرب عيســى ، وهــرب كاظــم ســلان 
ــرب  ــون ، وه ــامل خي ــرب س ــي ، وه ع
إبراهيــم حمســن ، وهــرب عــي عبــاس 
، وعــادل جــواد وآخــرون ، واآلخــرون 
مــن مجاعــة الكّتــاب واملرحيــن يف 

ــة » .)20( اجلبه
   كل هــؤالء متــردوا متــردا مجاعيــا ضــد 
التــي  العراقيــة  الســلطة  قوانــن  كل 
ــة  ــراط يف اخلدم ــى االنخ ــم ع أجرهت

ــال   العســكرية ، والنــزول جلبهــات القت
مــن الشــال إىل اجلنــوب ، لكنهــم أبــوا 
ــلطة ،  ــك الس ــاد لتل ــوع واالنقي اخلض
ــات ،  ــك اجلبه ــن تل ــرار م ــرروا الف وق
ــاروا املــوت الــذي كان ينتظرهــم  واخت
يف كل حلظــة ؛ ليخطــف أرواحهــم عــى 
أيــدي رجــال الســلطة احلاكمــة  ، عــى 
الرغــم مــن تيقنهــم أّن املوت ســيحصد 
ــال .  ــات القت ــا يف جبه ــم أيض أرواحه

الســلطة  عــى  التمــرد   : الثانيــة 
عيــة  جتا ال ا

    جّســده عيســى أفضــل جتســيد عندمــا 
رفــض االســتقرار يف بيتــه واختــار شــقة 
صغــرة  - يف شــارع الرشــيد  - تكــون 
ــى  ــارق عيس ــد ف ــه » لق ــن بيت ــًا ع بدي
أهلــه ...  واســتأجر لنفســه شــقة يف 
شــارع الرشــيد يعيــش هبــا وحــده 
ــدأ ،  ــدًا ، فري ــش وحي ــه أن يعي ... علي

ــتقًا » )21( ــزالً ، مس منع
ــلطته  ــى س ــى ع ــرد عيس ــبب مت   إن س
االجتاعية ، كان بســبب شــغفه بالشــعر 
، لذلــك تــرك موطــن اســتقراره ، وجلــأ 
إىل اختيــار شــقة صغــرة / حجــرة 
ــد أْن  ــن يري ــراوي » م ــميها ال ــا يس ك
ــع  ــش م ــد أْن يعي ــاعرًا ويري ــون  ش يك
الشــعر، فعليــه أن يغــادر املركــز ويعيش 
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ــرك ،  ــي واملتح ــارىء والدرام ــى الط ع
فالقصيــدة التصنعهــا إال حيــاة الوحــدة 
ــد أْن  ــن يري ــارع ، إذن م ــاة يف الش واحلي
ــش  ــدَّ أْن يعي ــرًا الب ــاعرًا كب ــون ش يك
يكــون  أن  البــد   ، متفــردًا  وحيــدأ 
ــه ، وأن  ــدور حول مســتقًا عــن كل ماي
يعيــش متناغــًا مــع احلقائــق املتنافــرة ، 
والتوجــد هــذه احلقائــق املتنافــرة التــي 
ــي إال يف  ــن ميتافيزيق ــا أي يق اليوحده

الشــارع » )22(
إّن أفكارعيســى  الغريبــة هــي التــي 
دفعتــه إىل هــذا التمــرد واالنســاخ عــن 
ــى  ــتطع أْن يتاه ــم يس ــذوره ، فل كل ج
مــع حياتــه يف منزلــه ، بــل اختــار حيــاة 
جديــدة – يف شــقة جديــدة – تكــون 
متناســبة مــع موهبتــه الشــعرية ، فاعتقد 
أّن تلــك الشــقة » هــي التــي حتمــل 
، فهنالــك  الشــارع ونكهتــه  ضمــر 
العاهــرة ، والرشطــي ،  وشــيخ اجلامع ،  
والصبــي الشــارد ، والقتلــة ، واهلاربــون 
 ، األبطــال  وهنالــك   ، اجليــش  مــن 
ــة  ــائهم رن ــن ألس ــارع الذي ــال الش أبط

ــة » )23(   ــود املعدني ــبه النق تش
  إذن اختيــاره هلــذا املــكان القــذر ؛ لكي 
يكــون حــرًا جاحمــًا متعطشــًا للمغامــرة 
املغامــرة  هــذه  تتــم  اْن  واليمكــن   ،

إال يف هــذا املــكان املهمــل الكريــه . 
ــه كان  ــه ، لكنّ ــن قذارت ــم م ــى الرغ وع
ــت  ــًا كان ــداد ، وأي ــزل يف بغ ــم من أعظ
ــن أن  ــا يمك ــازل ف ــك املن ــة تل عظم
تضاهــي هــذا الشــارع القــذر والهبائــه 

)24( ! والفخامتــه 
ثانيًا : التمرد عىل الذات 

ســلطته  عــى  عيســى  يقترصمتــرد  مل 
ــرد  ــل مت ــلفنا -  ب ــا أس ــة – ك االجتاعي
ــر   ــدأ » ينك ــا ب ــه عندم ــى ذات ــًا ع أيض
حياتــه الشــخصية بصــورة مريعــة ، 
ــاة  ــرى ، حي ــاة أخ ــه حي ــذ لنفس ويتخ
مل  أشــياء  ويّدعــي   ، آخريــن  كّتــاب 
يصنعهــا يف حياتــه  ، إّنــا اختذهــا لنفســه 
مــن خــال قــراءة ســر هــؤالء الكّتاب  
، وكان يعتقــد أّنــه يســتحق أْن يســتحوذ 
عــى حياهتــم  جتارهبــم وينســبها لنفســه 
، طاملــا هــو يقــرأ ســرهم ، فطاملــا هــو 
يقرأهــم إذن البــّد أْن ال يتشــبه هبــم 
ــم »  ــص كل جتارهب ــا أْن يمت ــط  ، إّن فق

)25(  .
  يبــدو اّن غرابــة أفــكار عيســى جعلتــه 
يعتقــد أّنــه يســتحوذ عــى حيــاة هــؤالء 
الكّتــاب ، وعــى جتارهبــم وينســبها 
االســتحواذ  هــذا  وداللــة   ، لنفســه 
ــتئصاله  ــه ، واس ــى ذات ــرده ع ــد مت يؤك
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حلياتــه الســابقة لكــي يعيــش حيــاة 
أخــرى جديــدة . وهــذه احليــاة اجلديــدة 
 ، مابســهم  مثــل  يلبــس  جعلتــه 
ــرتي  ــد كان يش ــم ، فق ــرشب رشاهب وي
ــس  ــة ، وجيل ــاالت األجنبي ــس الب ماب
يف البــارات لكــي يــرشب مثلهــم البــرة 

املثلجــة . 
فَقــَد عيســى حتــى حــس االنتــاء لوطنه 
/ ملدينتــه بغــداد التــي أصبحــت فضــاًء 
مكانيــًا مرعبــًا اليطــاق ، كان » يريــد أْن 
ــًا  هيــرب ، يريــد أْن يكــون شــاعرًا عاملي
، شــاعرًا بــا وطــن والتأريــخ والأمــة  
واللغــة  والفلكــور،    ، والشــعب   ،

ــة » . )26(  ــرات ثابت ــددة ،  والتعب حم
  إّن تــأزم ذاتــه مل يقتــرص عــى انســاخه 
عــن وطنــه ،  وتأرخيــه ، وأمتــه ، وشــعبه 
ــل أراد »  ــب ، ب ــددة فحس ــه املح ، ولغت
أْن يكــون مــن غيمــة عابــرة ، مــن هويــة 
ــر  ــامَل غ ــن ع ــة ، م ــر ثابت ــة ، غ متنقل
حمــدد ، مــن عــامل خملــوق ، مرقــع عــى 
نحــو أصــح ، مــن أشــياء متعــددة ، مــن 
أوطــان ، مــن ثقافــات ، مــن عــوامل 
قديمــة وحديثــة ، مــن شــعراء مــن كل 

ــكان » . )27( م
قراءتنــا لتلــك النصــوص تؤكــد أّن 
ــًا  ــه متضخ ــل عقل ــى جع ــْم عيس َوَه

ــن  ــا ً ع ــاش غريب ــرب ، ع ــام الغ بأوه
ــلخًا  ــه ، منس ــى ذات ــردًا ع ــه ، متم واقع
عــن جــذوره ، مل يــَر إال بأعــن الشــعراء 
ــهم ، ومل  ــِد إال مابس ــن ، ومل يرت الغربي
يــرشب إال رشاهبــم ، ومل يعشــق ْ إال 
وطنهــم ،  ومل يتثقــْف إال بثقافتهــم ، 
ــبب  ــن كان الس ــق للغربي ــذا العش وه
الرئيــس وراء متــرده عــى ذاتــه وواقعــه 

ــة .  ــلطته االجتاعي وس
ثالثًا : التمرد عىل احلياة 

يعنــي  اختيــار املــوت ألّنــه – بنظــر 
ــاالً  ــر ك ــة – أكث ــخصيات الذكوري الش
مــن احليــاة  . وقــد جتّلــت هــذه الصورة 
ــد  ــة ، فق ــة املدروس ــوح يف الرواي بوض
متــرد الدكتــور إبراهيــم عــى حياتــه 
عندمــا جمّــد احلــرب واملــوت ، ف » 
احلــرب عظيمــة ألهّنــا حتــرر املــوت 
مــن النظــرة الّريــة لــه ، فمشــاهد 
ــارم  ــان ع ــي عصي ــرر ه ــف املتح العن
ضــد احليــاة ، وهــي تعبــر عــن التمــرد 
ــق »  ــاق باخلال ــف وااللتح ــى التجدي ع

)28(.
أمــا نظرتــه للمــوت فقــد صنعــت منــه 
ــه  ــبة ل ــعر بالنس ــردا » فالش ــاعرا متم ش
هــو الــذي دفعــه إىل الســمو والتعــايل ، 
ــه انتصــار  ــه أشــبه باملــوت ألّن ــك أّن ذل



333

ا.م.د نـجوى حممد مجعة
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

عــى احليــاة » . )29( فلــم يقتــرص مترده 
عــى احليــاة  فحســب ، بــل أصبــح  
شــاعرًا متمــردًا أيضــا . واألغــرب مــن 
ــرى أّن  ــم ي ــور إبراهي ــك كان الدكت ذل
ــة  ــي حاج ــوت ه ــان للم ــة اإلنس حاج
غريزيــة  ف » املــوت يشء غريــزي ،  
ــرشاب » .  ــام وال ــس والطع ــل اجلن مث

)30(
  إذن فرؤيتــه هــذه للمــوت تــدّل داللــة 
واضحــة عــى رفضــه لوجــوده  ، ومترده 
ــة  ــره حاج ــوت بنظ ــه ، فامل ــى حيات ع
أساســية لــكل إنســان ، والبــّد » أن ينزع 
ــوت »  .)31(  ــو امل ــا ً نح ــًا طبيعي نزوع
ثــم يؤكــد ذلــك بقولــه » فاملــوت ليــس 
ــد يف  ــن اليري ــاص مل ــو خ ــيئًا ،  ه س

ــاد » .  )32( ــون أي رشٍّ أو فس الك
ــذا  ــة ه ــد رغب ــوص تؤك ــذه النص      ه
احليــاة  ورفــض  باملــوت  الرجــل  
ــبب  ــا كان الس ــا ، ورب ــرد عليه والتم
  ، االجتاعــي   واقعــه  ذلــك  وراء 
والظــروف املحيطــة بــه دفعتــه إىل هــذا 
ــر يف  ــوه األك ــوىف أخ ــد ت ــرد ، فق التم
ــقط  ــا » س ــره عندم ــن عم ــابعة م الس
ــات » )33(  ــري وم ــن الصخ ــى الس ع
ــويف  ــا ، ت ــم أيض ــمه إبراهي     وكان اس
ــأ  ــبب خط ــن ، بس ــه بعام ــل والدت قب

أركبــه عــى دراجتــه  الــذي  والــده 
ــوة  ــه بق ــاث ، دفع ــات الث ذات العج
ــن  ــان م ــا قضب ــر ب ــن ج ــقط م فس
ــة  ــويف يف حلظ ــار ، وت ــّدة امت ــاع ع ارتف
ــوت  ــر . )34( م ــفل اجل ــقوطه أس س
الطفــل ســبب صدمــة كبــرة للوالديــن 
املولــود  والدة  بعــد  إال  يتخطاهــا  مل 
اجلديــد – الدكتورإبراهيــم – وإرصارمها 
عى تســميته باســم األخ املتــوىف ، لذلك 
شــعر بــأّن املــوت يــراوده يف كل حن   »  
ــة يفَّ  ــكن كل خلي ــوت يس ــعر أّن امل أش
...  أنــا أعيــش الشــخصيتن معــا حتــى 
املتــوىف  إبراهيــم  أنــا أمحــل   ... اآلن 
ــًا   ــًا أيض ــا روح ــا إّن ــط اس ــس فق لي
ــا اشــعر بذعــر والــدي منــي أليّن  ... أن
ــي   ــورة احل ــت يف ص ــورة املي ــل ص أمح
 ، تتصــل بحيــايت احلــاضة  ، وهــي 
ومثلــا قدمــوا يل حيــاة امليــت عنــد 
تقديمهــا يل مابســه وألعابــه وحجرتــه 
، فقــد زرعــا جســد املتــوىف يف جســدي 

أيضــًا »  .)35(
   فضــا عــن ذلــك كان إبراهيــم احلــي  
ــرة  يف  ــى مق ــاه ع ــوم يف صب ــرُّ كل ي يم
األعظميــة  ،  ُدفــن فيهــا شــقيقه املتــوىف 
، فيقــرأ  اســمه منقوشــًا – إبراهيــم – 
عــى شــاهدة قــر مــن القبــور ، وهكــذا 
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ــة . )36( ــًا يف احلقيق ــو ميت كان ه
    وعــى الرغــم مــن كل الظــروف 
النفســية التــي أحاطــت بحيــاة الدكتــور 
ــه  ــى حيات ــرده ع ــم ، وأدت إىل مت إبراهي
 – ، كان للمــكان املوحــش  - أيضــًا 
الكبــر يف متــرده ، فقــد كان  الــدور 
بــه  حييــط   ً قديــا   « والديــه  منــزل 
ــة  ــك حديق ــام ، هنال ــوض واإلهب الغم
تنتهــي  النباتــات  وحشــية  كبــرة 
ــًا  ــًا مبه ــث رعب ــة تبع ــجار ضخم بأش
ــزل  ــذا املن ــس »  )37(  وكان ه يف النف
ــرة ،  ــات رشي ــكونا بمخلوق ــا مس أيض
ــا  ــة ، فض ــات اخليالي ــجُّ باملخلوق ويع
ــدا ،  ــر ج ــود كب ــرٍّ أس ــود ه ــن وج ع
ــل  ــن يدخ ــش  ، وكل م ــب متوح وكل
إىل هــذا املــكان يشــعر بــيء أشــبه 

باملــوت املتأصــل فيــه .)38(
  إذن هلــذا املــكان » تأثــر بالــغ يف حتديــد 
الشــخصية  طبيعــة  يف   االختافــات 
وثقافتهــا  » )39( وهــو » بامتداداتــه 
فهــم  عــى  يســاعدنا  ومكّوناتــه 
ووضعهــا  تقطنــه  التــي  الّشــخوص 
الســيايّس  وتكوينهــا   ، االجتاعــّي 
ــايل  ــي ، وبالت ــري ّ واآليديولوج والفك
يمّكننــا مــن أْن نفهــم جممــل األوضــاع 
واالقتصادّيــة   والثقافّيــة  السياســّية 

ــة  ــات ، أو مدين ــن املجتمع ــع م ملجتم
مــن املــدن ... فإلنســان مرتبــط باملــكان 
وهــذا املــكان لــه خصوصيتــه وتأرخيــه 
ومجاليتــه أيضــًا ». )40(    وهــذا التأثــر 
شــخصية  عــى  انعكاســه  الحظنــا 
ــوت  ــل امل ــذي تأص ــم ال الدكتورإبراهي
هــذا  يف  وجــوده  بســبب  داخلــه  يف 
ــكل  ــوف ب ــر املأل ــش وغ ــكان املوح امل
مقتنياتــه ، فاحلديقــة مل تكــن مكانــًا 
مؤنســًا يبعــث الراحــة واإلنــرشاح ، 
وكل املخلوقــات فيــه كانــت رشيــرة 
وخياليــة واحليوانــات مل تكــن  أليفــة 
... كل ذلــك انعكــس ســلبًا عــى هــذه  
ــذا  ــض ه ــا اىل رف ــخصية ، ودفعه الش
ــض  ــدوره إىل رف ــذي أدى ب ــكان ال امل

ــا .     ــرد عليه ــاة والتم احلي

 املحور الثاين : صورة الرجل املثقف
  أشــتقت لفظــة الثقافــة لغــة مــن َثِقــَف 
ــَف  ــم ، وَثُق ــُة التعل ــي رُسَع ــيء يعن ال
ــًا  ــًا فطن ــار حاذق ــًة أي ص ــُل ثقاف الرٌج
، وغــاٌم  َثِقــٌف أي ذو فِْطنَــة وذكاء ، 
ــاج  ــا حيت ــة ب ــت املعرف ــه ثاب ــراد أّن وامل

إليــه .)41(
للمثقــف  اللغــوي  املعنــى  وداللــة 
تقــرتب مــن املعنــى االصطاحــي ، 
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فالرجــل احلــاذق الفطــن هــو كل » 
باحــث أو كاتــب بعيــد كل البعــد عــن 
ــة والنظــام  الواقــع الــذي حتكمــه التقان
ــم  ــرورة يقي ــه بال ــي ... إّن البروقراط
احلقــل  يف  يعمــل  عاجــي  بــرج  يف 
واليتنــاول   ، األديب  أو  األكاديمــي 

الواقــع إال مــن بعيــد » . )42(
   وٌيَقَســْم املثقفــون - كــا يــرى هشــام 
رشايب - عــى قســمن » املثقفــون الذيــن 
يتعاطــون العلــم والثقافــة مهنــة وغايــة 
الذيــن  واملثقفــون   ، ذاهتــا  حــد  يف 
أســلوبًا  والثقافــة  العلــم  يتخــذون 
املجتمــع  لتغيــر  وطريقــًا  احليــاة  يف 
وجــد  وقــد    )43(  .  « واإلنســان 
البحــث هذيــن القســمن يف الروايــة 

 : املدروســة 
بمجموعــة  متثــل    : األول  القســم 
بـــ  ســميت  التــي  األوىل  املثقفــن 
ــم  ــة (  » إهّن ــاعة اخلامس ــة الس )جمموع
ــرج  ــن ب ــا م ــد أهّن ــة تعتق ــة أدبي جمموع
ــي  ــية ه ــا األساس ــرب ، موضوعاهت احل
ــن  ــوت ع ــتتفادى امل ــا س ــوت أو أهّن امل
طريــق الكتابــة عــن املــوت »)44( .  
ــة  ــن مخس ــة م ــذه املجموع ــت ه    تألف
شــعراء  زعيمهــم الدكتــور إبراهيــم 
ــًا  ــف ديوان ــت (* أّل ــهرته ) فاوس ، ش

مــن  كل    ) )أناشــيد  اســمه  شــعريا 
 ، ســحره  تأثــر  حتــت  يقــع  يقــرأه 
ــا: »  ــراوي قائ ــه ال ــارصح ب ــذا م وه
ــع  ــوم واق ــي إىل الي ــا بأنن ــعر أحيان أش
حتــت تأثــر ســحره ، عــى الرغــم مــن 
ــد  ــه ، والأقص ــى قراءت ــام ع ــرور ع م
الديــوان وحــده مــن حيــث هــو : 
وإنــا   ، وصــوره  ودالالتــه  بكلاتــه 
ــت وراءه  ــي كان ــكار الت ــلة األف بسلس
ــا  ــم أيض ــور إبراهي ــخصية الدكت ، وبش
وبحياتــه ، الشــاعر الــذي كتبــه والــذي 
الينفصــل انفصــاال كبــرا عــن ديوانــه ، 
البغرابتــه وجنونــه فقــط ، إنــا بروحــه 
ــه وقــوة تأثــره أيضــا  الشــيطانية ووحي
ــك ،  ــد كان دون ش ــوان فق ــا الدي ، أم
الواســطة التــي أدخلتنــي إىل هــذا العــامل 
الســاحر واملــراوغ واملغامــر ».)45( 
ــو  ــوار ، وه ــب األط ــور غري كان الدكت
امليــدان  وحــدة  يف  طبيــب  جنــدي 
للفيلــق  الثالثــة  الفرقــة  يف  الطبــي 
ــه  ــى علم ــه ع ــرص ثقافت ــاين . ومل تقت الث
ــر  ــل تبح ــب ب ــي ،  فحس ــال الطب باملج
ــا  ــح عل ــم ،  وأصب ــم التنجي ــا بعل أيض
 - اللقــب  وهــذا    )46(  . للمــداواة 
فاوســت - الــذي أطلقــه عليــه كل 
أصدقائــه » مل يــأت حمــض صدفــة ، فهو 
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ــت  ــون ) فاوس ــد أن يك ــه كان يري نفس
أرسار  اكتنــاه  عــى  يعمــل   ) جديــد 
مفاتيــح  عــى  والقبــض   ، الوجــود 

احليــاة وحــل لغــز الكــون » )47(  
   أمــا املثقــف الثــاين الــذي كان ضمــن 
هــذه املجموعــة  فهــو شــاعر أيضــا 
 ، الصــواف  حســن  أردال    « اســمه 
وهــو جنــدي مهنــدس ، لــه ثقافــة 
ــا  ــي دوم ــوعية  » . )48(  كان يثن موس
ــم  ــول عنه ــة ويق ــه األدبي ــى جمموعت ع
ــون كل  ــة ، وحيب ــون العزل ــم حيب :  » إهن
ماهــو رسي وتأمــي ، وإهنــم ولــدوا 
ــون  ــز ، اليضحك ــبه بالعجائ ــذا أش هك
ــدًا ، هــم عميقــون ولكنهــم موتــى ،  أب
أو أشــبه باملوتــى ، ويتعاطــون دراســات 
صعبــة و وجتريديــة ، وهيتمــون باألبراج 
وكتــب الســحر واملخطوطــات القديمــة 

.. أيضــا« . )49( 
هبــذه  أردال  عاقــة  عــن  وفضــا 
أيضــا  التقــى   ، املثقفــة  املجموعــة 
بشــاعرين » مهــا أشــهر شــاعرين يف 
ــذي  ــزاين ( ال ــر اجلي ــات » )زاه الثانين
كتــب قصيــدة اســمها شــاحنة البطيــخ 
)قصيــدة اشــتهرت بيننــا ذلــك الوقــت 
ــب  ــذي كت ــدي ( ال ــل املاج ( و) خزع
ــب  ــة كت ــن لغ ــة م ــة قريب ــعر بلغ الش

)50( « الســحر  
ــذي  ــر ال ــو من ــث : ه ــف الثال    واملثق
كان يكتــب أيضــا عــن املــوت ليتفــاداه 
ــن  ــًا م ــه نوع ــة لدي ــح الكتاب ، أي تصب
ــحر  ــة والس ــن الرقي ــا م ــم ، نوع التعزي
ــرويس . )51( ــعر ال ــا بالش ، كان مغرم
   كان منــر صديقــا للــراوي الــذي 
ــر  ــك من ــا : » يمس ــه قائ ــه ثقافت وصف
ــكي ،  ــورة مايكوفس ــا ص ــا ، يرين كتاب
الشــاعر الــرويس الــذي انتحــر يف العــام 
ــة ،  ــارشة بالعربي ــا مب ــرأ لن 1920 . يق
ــة  ــى اجلمل ــل معن ــا ليكم ــف قلي يتوق
يف ذهنــه ثــم ينطقهــا بالعربيــة فنكتــب ، 
عيســى وأنــا ، وحــن تكتمــل القصيــدة 
يرمــي الكتــاب ويأخــذ غــره . الكتــاب 
مغطــى  صغــر  كتــاب  هــو  الثــاين 
بقــاش أزرق ومنقــوش بالذهبــي ، ويف 
ــم  ــوف ، ث ــا إمخات ــورة ألن ــل ص الداخ
يبــدأ بقــراءة القصيــدة بينــه وبــن نفســه 
، يقلــب حتــى يعثــر عــى يشء جيــد ثــم 
يبــدأ برتمجتــه ،  ونحــن نكتــب » . )52( 
  مل تقتــرص ثقافــة منــر عى قراءة الشــعر 
ــل كان  ــب ، ب ــه فحس ــرويس وترمجت ال
ــًا  ــر واثق ــا » كان من ــعر أيض ــم الش ينظ
مــن دوره الشــعري إزاءنــا ، وحينــا 
ــا ،  ــع خطوط ــة يض ــه أي ورق ــدم ل أق
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ــات  ــض الكل ــت بع ــر حت ــر األمح باحل
ــدة ...  ــرش قصي ــن ن ــو أول م ، كان ه
ــباب  ــأدب الش ــى ب ــهرة ُتعن ــة ش يف جمل

ــة »  . )53( ــة األدبي ــي الطليع ه
ويبــدو اّن كتابــة الشــعر لــدى منــر 
ــا  ــا الإرادي ــذرة وعم ــت متج أصبح
، فالشــعر جيــري يف رشايينــه ، وهــو 

ــه . ــض قلب نب
وملنــر أيضــا صديــق آخــر مثقــف 
اســمه ســعيد » درس األدب اإلنكليزي 

يف جامعــة بغــداد » )54(
أمــا القســم الثــاين فقــد متّثــل باملجموعة 
ــي  ــة ( * الت ــة املســاة ) مجاعــة هبي الثاني
ــوا  ــخاص كون ــرشة اش ــن ع ــت م تكون
فريقــا أدبيــًا ، ومعهــم عيســى ، كان 
ــًا ،  ــم نتاج ــة ، وأغزره ــم موهب أرهفه
كتبــوا قصائــد بشــكل مجاعــي ، وكتبــوا 
ــة بشــكل مجاعــي ، جتّســد  أيضــًا الرواي
وروايــة  بقصيدتــن  األديب  نتاجهــم 
شــعرية عــن هــارب مــن اجليــش . 

)55(
ــن  ــعر ، يؤم ــًا بالش ــى مهووس كان عيس
مل   ، مايمكــن  أقــى  إىل  باملحســوس 
يغــادر األشــياء واألحجــار والثــار 
ــن  ــت ع ــه كان ــّل قراءات ــعره ، ج يف ش
ــعراء  ــن ش ــرأ ع ــعراء ، يق ــعر والش الش

ــا .  ــة يف بريطاني ــة الثاني ــرب العاملي احل
)56 (

ومل تقتــرص ثقافتــه عــى هوســه بالشــعر 
فحســب ، بــل كان مرتمجــا للكتــب 
الروســية ، وشــغفه بذلــك جعلــه يقــرأ 
ــه  ــه – وارتدائ ــة إعدام ــه يف حلظ ماترمج
للبدلــة الرتقاليــة اخلاصــة باملحكومــن 
ــا  ــار باكي ــا اهن ــنقا ً - عندم ــدام ش باإلع
وطلــب مــن أختــه » أن جتلــب لــه 
ــية  ــن الروس ــه ع ــذي ترمج ــاب ال الكت
ــم » )57(  ــذ احلك ــل تنفي ــه قب ــرأ ب ليق

ــه . علي
اســتعارت تلــك املجموعــة املثقفــة هذا 
االســم - مجاعــة هبيــة - مــن مخســينات 
ــد كان  ــرصم ،فق ــرن املن ــتينات الق وس
ــرة  ــدان كب ــرة يف املي ــى » عاه ــق ع يطل
ــت  ــدا ، ولكــن يف زماهنــا كان ــن ج الس
ــا  ــال إهن ــداد ، ويق ــرة يف بغ ــل عاه أمج
ــن  ــين العراقي ــر السياس ــارشت أكث ع
ذلــك  يف    )58(  .  « وشــهرة  أملعيــة 

ــت . الوق
ويــرى حممــد فاضــل املشــلب  » إّن 
مدلــول االســم حييــُل إىل معنــى اجلــال 
ــو  ــّم فه ــن ث ــارة ، وم ــة والنض واحليوي
ضــد اخلــراب والعزلــة اللذيــن حيدثهــا 
املــوت واحلــرب ، أمــا مدلــول التســمية 
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ــذات  ــى ال ــروج ع ــاب اخل ــن ب ــو م فه
ــو  ــلطة التاب ــوة  وس ــة أوالً ، وق التقليدي
يف  املألــوف  واألخاقــي  الســيايس 
املجتمــع ، وفضــح ســلوكيات الســلطة  

ــًا » .)59( ــة ثاني املتلصص
ــة  ــة رواي ــة كتاب ــذه املجموع ــررت ه   ق
مجاعيــة تســمى باســم هبيــة ، هــذا 
ــامل  ــمى س ــون -  املس ــامل خي ــرره س ماق
عيســى  خاطــب  عندمــا   - روايــة 
وكاظــم قائــا : » التتهربــا ، علينــا 
كتابــة روايــة مجاعيــة باســم هبيــة ، 
ــذا  ــة ، وه ــرب والدكتاتوري ــن احل تدي
أفضــل مــن كتابــة روايــة بوليســية 
ــية يف  ــة بوليس ــة رواي ــن كتاب ... اليمك
جمتمعــات دكتاتوريــة » . ) 60( وقــد 
ــة التــي ســميت  ــة تلــك الرواي تــم كتاب
ــا ذلــك  ــة ( و« شــاعت بينن ــة هبي )برواي
ــكل  ــة بش ــا اجلاع ــد كتبته ــت وق الوق
مجاعــي ، الأعــرف كيــف متــت كتابتهــا 
ــة ،  ــة هبي ــم مجاع ــا باس ــْن وقعوه ، ولك
وكانــوا استنســخوا منهــا نســخًا عديــدة 
، بــل أقــول إهّنــم باعــوا منهــا الكثــر » 

*  )61(

املحور الثالث  : صورة الرجل امُلْسَتَلْب 
ــل   ــن  الفع ــتق م ــة مش ــتاب لغ   االس
ــْلَبًا  ــُلُبه ُ َس ــيَء َيْس ــَلَبُه ال ــَلَب  ، َس َس
َوَســَلبًا  ، واْســَتَلَبه إيــاُه  ، والَســْلُب 
ــَتَلُب  ــِليٌب : ُمْس ــٌل َس ــَلُب  ، َوَرُج ماُيْس
الَعْقــِل  ، َوَشــَجٌر ُســُلٌب : الَوَرَق َعَلْيــِه 
ــرًا  ــه قه ــيء : انتزع ــلب  ال )62( وس
َدُه مــن ثيابــِه  ، وَســَلَب فانــًا :َجــرَّ
ــات  ــجر والنب ــَلَب الش ــاحِه ، وَس وس
ــرِه  ــِه وثم ــن ورق َدُه م ــرَّ ُه أو َج ــرَشَ ، َق
أو   ، َأْســقَطْت   : احلامــُل  ،وَســَلَبْت 
ٌســِلَبْت َوَلَدهــا بمــوٍت أو غــره . )63( 
يعنــي   : اللغــوي  املعنــى  إذن داللــة 

 . والتجريــد   ، واألخــذ   ، االنتــزاع 
ســلب  فيعنــي  اصطاحــًا  أمــا     
ســلب  أو   ، قــرًا  اإلنســان  حريــة 
رأيــه وإرادتــه ، ومعتقــده ،  وعلمــه 
، وجســده ، وروحــه ، حتــت تأثــر 
ضغــوط سياســية أو اجتاعيــة أو دينيــة 
 ، اقتصاديــة  أو  ثقافيــة  أو  نفســية  أو 
ــة والقهــر  وبســبب ذلــك يشــعر بالعزل
واالنطــواء عــى الــذات ، ويتحــول 
ــل  ــد التواص ــي ، ويفق ــان هام إىل إنس
مــع اآلخريــن . )64( و » متثــل ظاهــرة 
ــة معقــدة  االســتاب  إشــكالية وجودي
رافقــت الوجــود اإلنســاين منــذ نشــأته 
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احلضــارة  ســّلم  يف  ارتقائــه  حتــى 
وهــي تنطــوي عــى رصاع وجــودي 
ــوة  ــل إىل الق ــة )املي ــات بدائي ــن نزع ب
واالمتــاك ( ونزعــات عقليــة متســامية 
ــا .  ــق كينونته ــل حتقي ــن أج ــل م تعم
ــة  ــل إىل معادل ــتاب حتي ــرة االس وظاه
ــرى  ــة ،  وأخ ــن ذوات مهيمن ــة ب خمتل
ــرة  »  ــا املؤث ــدة لفاعليته ــلمة فاق مستس

 )65(  .
   لقــد جتّلــت صــورة الرجــل امُلْســَتَلْب 
يف   – الوهــم   أســاتذة  روايــة  يف   –
حياهتــا  ُأســتِلبْت  عــّدة  شــخصيات 
حتــت تأثــر الضغوطــات السياســية 
آنــذاك،  وقــد اشــار الــراوي – الناجــي 
الوحيــد بينهــم – إىل تلــك الشــخصيات  
ــوا ...  ــال عنهــم :   » لقــد مات عندمــا ق
نعــم ، ماتــوا ومل ينرشوا شــيئًا ومل يســمع 
عنهــم أحــد ، ولكنّهــم موجــودون 
يف اهلنــاك ، يف املدينــة املحلومــة ، يف 
إّنــه   ، للمجهولــن  الرفيــع  الــرشف 
يعــد  مل  ، طاملــا  مابعــده رشف  رشف 
ــى  ــرب أي معن ــد احل ــي بع ــرشف أمت ل
يف  ماتــوا   « لقــد   )66(  « حيــايت  يف 
البحــث الدائــب ، الصــايف البصــرة 
ــون  ــوا يعرف ــاة . وكان ــى احلي ــن معن ع
ينــرب  كــا  منهــم  تنــرب  أهّنــا 

الرمــل بــن األصابــع » . )67( 
الشــعراء  مــن  كانــوا  هــؤالء  كل    
الشــباب - وهم جنــود يف الوقت نفســه 
- لكنهــم ماتــوا و » مل ينــرشوا شــيئًا ، مل 
تظهــر صورهــم يف الصحــف كــا كانــوا 
حيلمــون ، مل تلتمــع أســاؤهم عــى 
ــم  ــون ، ولكنّه ــوا يرغب ــا كان ــم ك كتبه
الفتيــة مرحلــة  وســموا بأجســادهم 

كاملــة » )68( 
  مل يســتطع كل هــؤالء حتقيــق أمنياهتــم 
بنــرش مؤلفاهتــم الشــعرية ، وظهــور 
 ، صورهــم يف الصحــف واملجــات 
بســبب اســتاب حياهتــم ، أمــا بنيلهــم 
الشــهادة أثنــاء احلــرب ، أو بســبب 
أرض  مــن  فــّروا  ألهنــم  خيانتهــم 
 ، األســباب  كانــت  وأيــًا   . املعركــة 
ــباهبم ووأد  ــتاب ش ــر إىل اس ــي تش فه

أحامهــم  . 
تلــك  عنــد  التوقــف  ويمكننــا 
الشــخصيات – تباعــًا - الذين أســتلبت 

 : حياهتــم 
  أوهلــم : عيســى » ُقتـِـَل ، ُأعــِدَم بســبب 
هروبــه مــن احلــرب ، اعتروه خائنــاً  » . 
)69( صــدر أمــر إعدامــه يف هنايــة عــام 
1987عندمــا » ظهــر عفــو عام وشــامل 
عــن مجيــع اهلاربــن ، رسعــان ماالتحــق 
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ــكري  ــاط العس ــدة االنضب ــى بوح عيس
يف بغــداد ، وبــدالً مــن إطــاق رساحــه 
ــم  ــة ، ت ــه يف اجلبه ــه إىل وحدت وترحيل
االســتخبارات  شــعبة  إىل  ترحيلــه 
ــة  ــاء إىل منظم ــة االنت ــكرية بتهم العس

ــورة ».)70(  حمظ
استشــهد   ، ٌقتِــَل   « منــر   : ثانيهــم 
خــر  وصــل    )71(  .  « احلــرب  يف 
ــا  ــراوي عندم ــه ال ــهاده إىل صديق استش
أخــره النقيــب  بصــوت حزيــن » منــر 
قــد ُقتــل » )72(  ثــم اسرتســل قائــا : 
» كنــت أنــا الــذي تســلمت جثــة منــر 
ــاه  ــم . أخذن ــوت بعل ــّف التاب ــد ٌل . وق
ــط كان  ــا وضاب ــكرية ، أن ــيارة عس بس
ركــن الوحــدة ، وثاثــة جنــود آخريــن 
ــه  ــه إىل منزل ــا ب ــا ، وتوجهن ــن وحدتن م
ــًا  ــه متوقع ــر مقتل ــن أم » .)73(    مل يك
ومل يكــن باحلســبان ، الن هنايــة احلــرب 
كانــت يف أيامهــا األخــرة الســيا عنــد 

ــر . ــش اآلخ ــار اجلي ــدء اهني ب
   والغريــب يف األمــر أّن منر كان يشــعر 
بقــرب موتــه ، فقــد أخــر صديقــه 
ــر أّن  ــرتف يل من ــك  » اع ــراوي  بذل ال
لعبتــه املفضلــة هــذه األيــام هــي أْن 
يتخيــل نفســه ميتــًا ، يأكلــه الــدود . كان 
ــش  ــدود ينه ــن ال ــل م ــم هائ ــعر بك يش

يف  يقيــم  وهــو  األرض  دود   ، حلمــه 
حمجــر عينيــه ويفــرتس وجهــه برشاهــة 
املــوت  هــذا  أّن  الغريــب  ومــن   ...
ــر  ــى تفج ــه ، حت ــد يف داخل ــد احتش ق
بصــورة حيــاة المثيــل هلــا ...لقــد 
جعلتــه فكــرة التنبــؤ بموتــه وحتديدهــا 
، ال باأليــام فقــط إّنــا بالســاعات أيضــًا 
ــا  ــة كلي ــدة خمتلف ــاة جدي ــش حي ، يعي
، جعلتــه يعيــش حيــاة اســتثنائية ... 
ــم  ــد ت ــوت ق ــا أّن امل ــر : طامل ــذا فك هك
حتديــده ،إذن ســيكون أمــرًا معــزوالً 
ــه  ــك أّن حيات ــه ، ذل ــتثنائيًا يف حيات واس
ــلة  ــي سلس ــر ، ه ــذا األم ــًا إىل ه طبق
ــاة  ــة ، حي ــوات متقطع ــن حي ــة م طويل
ــة   ــات متقطع ــع ميت ــة م ــدة متصل واح
، وهــي إذن لــن تنتهــي ، ســتظل يف 

امتدادهــا الطويــل » . )74(
 عنــد تأمــل تلــك الصورتــن نجــد 
 / مــوت  بــن  واضحــا  اختافــا 
اســتاب حيــاة تلــك  الشــخصيتن 
ألهنــا  ؛  باخليانــة  أهُتمــت  فــاألوىل   ،
رفضــت احلــرب ،  لذلــك  مل يكــن 
ــة   ،  ــك اخليان ــبب تل ــًا بس ــا مرشف موهت
والتمــرد عــى الســلطة السياســية ، أمــا 
ــا مل  ــًا ؛ ألهن ــا مرشف ــكان موهت ــة ف الثاني
تتمــرد عــى الســلطة آنــذاك ، وخضعت 
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ــًا ،  ــا تام ــكرية خضوع ــا العس لقوانينه
ــن  ــرب ، لك ــا للح ــت حطب ــك كان لذل
ــو  ــن ، ه ــك الصورت ــد تل ــذي يوح ال
اســتاب جســدمها وروحهــا يف ســنتن 

.  )1988 و   1987  ( متتاليتــن 
ثالثهــم : الدكتــور إبراهيــم » اختــار 
منــر والدكتــور إبراهيــم املــوت ، ذلــك 
أّن املــوت نســبة هلــا ليــس هنايــة للحياة 
إّنــا هــو حتريــر هلــا ، مثلا حترر الشــمس 
ــه  ــاء املوضــوع في املــاء مــن ســجن اإلن
فيتحــول إىل بخــار يتاشــى يف الطبيعــة 
، فليــس املــوت يف احلــرب هــو ســقوط 
أهــوج جلســد مدمــى يف موضــع طينــي 
ــًا  ــق قوت ــد الرقي ــح اجلس ... أو أْن يصب
لــدود القــر ، إّنــا هــو صعــود ، تــاٍش 
، حتريــر ، غيــاب ، ســعادة ، الفنــاء ، هو 
احتــاد مــع رب عظيــم تنتــرش روحــه يف 

كل مــكان يف هــذا الكــون » )75( 
منــر  اختيــار  مــن  الرغــم  عــى     
اســتلب  الــذي  للمــوت  وإبراهيــم 
ــا  ــا رحب ــا ، إال إهن ــدمها وروحه جس
ــي ،  ــعادة التنته ــه س ــدا في ــه ، ووج ب
ــدو أهنــا  ــم .  ويب واحتــاد مــع رب عظي
تيقنــا  مــن هــذه النهايــة احلتميــة بســبب 

وجودمهــا يف ســاحات القتــال .
منــر  صديــق  ســعيد    : رابعهــم 

ــهر  ــد ش ــَل بع ــم  » ُقتِ ــور ابراهي والدكت
يف املعركــة » )76(   » كان جنديــا يف 

)77(  « للمغاويــر  الســابع  اللــواء 
خامســهم :  الطفــل إبراهيــم  ٌأســتلبت 
حياتــه بفعــل خطــأ والــده الــذي » 
كان يســاعده لركــوب دراجتــه ذات 
بقــوة  دفعــه   ، الثــاث  العجــات 
ــد  ــان ، لق ــا قضب ــر ب ــن ج ــقط م فس
طرحــه مــن ارتفــاع عــدة أمتــار ليســقط 
ــات  ــر وم ــفل اجل ــور أس ــى الصخ ع
» )78( فهــذا الطفــل مل ُتســتلب حياتــه 
بفعــل الضغوطــات السياســية ، بــل 
ــه عندمــا كان  بفعــل حــادث تعــرض ل

ــنتن .  ــره س عم
كل  حيــاة  اســتاب    : خامســهم 
ــت  ــي انضم ــة الت ــخصيات األدبي الش
الســاعة  جمموعــة   ( للمجموعتــن 
هــذا   ) هبيــة  وجمموعــة   ، اخلامســة 
مانقلــه الســارد قائــًا » واجلاعتــان 
ــا  ــا أن ــة مأســاوية  ، ورّب ــا هناي قــد انتهت
ــوت يف  ــن امل ــوت م ــذي نج ــد ال الوحي
ــه  ــَل في ــذي ُقتِ ــام ال ــام 1987 ، الع الع
  )79( .  « الشــعراء  أصدقائــي  مجيــع 
ويف هــذا النــص إشــارة رصحيــة اىل 
الذكوريــة  الشــخصيات  كل  مــوت 
ــن  ــك املجموعت ــت إىل تل ــي انضم الت
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، ومل يــرد ذكرهــم ضمــن الشــخصيات 
– أعــاه – التــي ُأســتلبت حياهتا بســبب 

الظــروف السياســية آنــذاك . 
ــرت  ــي ذك ــتاب الت ــور االس   كل ص
أعــاه تــدل عــى أّن املــوت خّيــم عــى  
ــة ،  ــذه الرواي ــداث ه ــام  ألح ــو الع اجل
وقــد أشــارد الســارد اىل ذلــك ، وذكــر 
كذلــك مفــردة املــوت – أكثــر مــن مــرة  

ــددة * . ــات متع يف صفح
  

املحور الرابع : صورة الرجل املغرِتب
ــن  ــرتاب م ــوم االغ ــتق مفه ــة : ٌأش لغ
والّتنَّحــي عــن  الذهــاُب   :  ُ الَغــْرب 
النــاس ، وقــد َغــَرَب عنّــا َيْغــِرُب َغْربــًا 
ــْرُب  ــُة والَغ ــاُه .  والَغْرَب ــُه : نّح ، وأغرب
ــَد ،  ــَرَب أْي َبُع ــد ، وَغ ــوى واُلْبُع : النّ
وُيقــاُل :  أْغَرْبُتــُه وَغّرْبُتــُه إذا َنَحَيُتــه 
وأْبًعْدُتــُه ، والَتّغــُرُب : البُعــُد ، والُغْرَبــُة 
 ، الًوًطــِن  عــِن  النُــزُوُح   : والُغــْرُب 
واالغــرتاُب والتغــرُب كذلــك ، تقــوُل  
ــه  ــد غرب ــرب ، واغــرتب ، وق ــه : تغ من
ــِه  ــن َوَطنِ ــٌد ع ــٌب : َبعي ــر  ، وَغري الده
، اجلمــُع ُغَربــاٌء )80(  وغــُرب عــن 
وطنــه ، ابتعــد عنــه ، وغــّرب يف األرض 
، أمعــن فيهــا فســافر ســفرًا بعيــدًا ، 
ــن  ــن الوط ــزح ع ــرب ن ــرتب وتغ واغ

   )81(.
 نســتدلّ  مــن ذلــك أّن داللــة االغرتاب 

تعنــي االبتعــاد والنزوح .
   أمــا اصطاحــا فهــو » اضطــراب 
الــذات  نفــي يعــر عــن اغــرتاب 
ــع  ــن الواق ــا ع ــا ، وبعده ــن هويته ع
وانفصاهلــا عــن املجتمــع ، وهــو غربــة 
عــن النفــس ، وغربــة عــن العــامل ، 

وغربــة بــن البــرش » .)82( 
ــي  ــاه االصطاح ــرتاب » بمعن   واالغ
مل   ، الــدالالت  واملتعــدد   ، الواســع 
ــة  ــات األدبي ــع يف الكتاب ــرف ومل يش ُيع
ــر  ــال تأث ــن خ ــة إال م ــة احلديث العربي
الكتابــات األوربيــة ، التــي أخــذت 
تتعامــل مــع هــذه املفــردة ، يف أعقــاب 
ــة ( نتيجــة ملــا  ) عــرص النهضــة األوربي
ــات  ــن أزم ــع األوريب م ــهده املجتم ش
ــة  ــية وديني ــة وسياس ــرات اجتاعي وتوت
» .)83( أمــا العــرب فقــد أشــاروا 
ــه  ــى أّن ــوه ع ــم وفهم ــه يف معامجه إلي
االرحتــال عــن الوطــن والبعــد واهلجــر 
، وهــو مفهــوم اجتاعــي بــا شــك 
، لذلــك مل يكــن مفهــوم االغــرتاب 
غريبــا عــن الــرتاث العــريب ، واليمكــن 
ــن  ــه م ــّرب  إلي ــه ت ــًا إّن ــول أيض الق

ــة .)84(  ــرى أجنبي ــات أخ ثقاف
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ــة  ــرة مازم ــرتاب » ظاه ــّد االغ   وٌيع
ــن  ــّر ع ــان ، وتع ــاة اإلنس ــدم حي لتق
فقــدان البوصلــة يف املجتمــع أو العجــز 
ــؤّدي  ــا ي ــع ، مم ــع الواق ــاؤم م ــن الت ع
باإلنســان إىل تــرك املحيــط أو االنكفــاء 

ــذات » . )85(  ــى ال ــلبي ع الس
ولاغــرتاب أنــاط عــّدة – قــد تتداخــل 
أغلــب  هلــا  أشــار   - بعضهــا  مــع 
ــرتاب   ــا : االغ ــن ، منه ــاد والباحث النق
االجتاعــي   واالغــرتاب   ، الســيايس 
، واالغــرتاب النفــي ، واالغــرتاب 
ــرى  ــاط أخ ــن أن ــًا ع ــايف  ... فض الثق
ــدم  ــا لع ــن ذكره ــث ع ــتغنى البح اس
ــة . )86( * ــة املدروس ــا يف الرواي متثله
ــاط متثلــت يف شــخصية    كل هــذه األن
عيســى أفضــل متثيــل ، فقــد كان صــورة 
واضحــة للرجــل املغــرتب سياســيًا 
فقــد  وثقافيــًا.  ونفســيًا  واجتاعيــًا 
ــدم  ــعر بع ــا ش ــيا ً عندم ــرتب سياس اغ
ــام  ــية والنظ ــادة السياس ــاح للقي االرتي
الســيايس برمتــه  ، ويــأس مــن مســتقبل 
بــاده . )87(   عندمــا خاضــت حــرب 
ــرى يف هــذا العــامل  ــة  ف » هــو الي عبثي
 ، احلــرب  غــر  فيــه  يعيــش  الــذي 
ــر ،  ــامل آخ ــتبدله بع ــد أن يس ــك يري لذل
ــود  ــرى فيهــا ســوى خــوذ اجلن ــه الي إن

ومصارينهــم  اجلرحــى  وأحشــاء 
الورديــة ، اليــرى فيــه ســوى متــرة 
ــا  ــد هل ــرتاء مل يع ــى االه ــة حت ممضوغ
أي طعــم ، وحتــى متــر بغــداد فإّنــه متــر 

ــان » . )88(  ــا ملع ــارد ب ــت ب مي
    مل يســتطع عيســى أن يتاهــى مع واقعه 
، فاغــرتب عنــه ، وأراد أن يســتبدله بعامل 
جديــد يشــعر بانتائــه إليــه ، عــامل اليرى 
فيــه صــورًا بشــعة خلفتهــا حــرب دامية 
بــن طرفــن ، كان » يعيــش يف كابوس ، 
يريــد أْن هيــرب » )89( إىل مــكان آخــر 
ــر ملخلفــات  ــه أي أث ، مــكان اليــرى في

حــرب ، ودمــار شــامل . 
شــعر  عندمــا  اجتاعيــًا  واغــرتب 
االجتاعيــة   واهلامشــية   بالعزلــة  
واملعارضــة  والرفــض والعجــز عــن 
ممارســة الســلوك االجتاعــي .)90 (   
ــا  ــورة جلّي ــذه الص ــت ه ــد اتضح وق
 « عيســى  صديــق  الــراوي  قــول  يف 
ــى  ــى – عيس ــه عيس ــدًا ماكان ــر جي أتذك
بالــذات – كان املنفــي احلقيقــي بــن كل 
أصدقائــي ، كان يشــعر باغــرتاب كبــر 
وتقــزز مــن جمتمعــه اليمكنــه أْن يقــدم 
ــا يقدمهــا جمتمــع  ــه جتــارب شــبيهة ب ل

بعيــد ... »  . )91( 
   يف هــذا النــص تداخلــت صــورة 
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مــع   االجتاعــي  عيســى   اغــرتاب 
شــعر  عندمــا   ، النفــي  اغرتابــه 
ــن  ــن اآلخري ــه وع ــن ذات ــه ع بانفصال
،  فلــم يســتطع التآلــف معهــم  ، ومــع 
جمتمعــه  ، ومل يســتطع - أيضــًا - أْن 
يتكيــف معهــم اجتاعيــًا  ، لذلــك قــرر 
ــس ّ  ــَد ح ــم . )92( وَفَق ــزال عنه اإلنع
ــم ،  ــرتب عنه ــه فاغ ــاء ألصدقائ االنت

وعــن جمتمعــه وخالــف معايــره  .
ــي   ــا ً فتعن ــه  ثقافي ــورة اغرتاب ــا ص    أّم
ــا  ــه  ورفضه ــة جمتمع ــن ثقاف ــاده  ع ابتع
والنفــور منهــا ، واالنبهــار بــكل ماهــو 
غريــب وأجنبــي مــن  عنــارص الثقافــة ، 
الســيا أســلوب حيــاة اجلاعــة والنظــام 
االجتاعــي ، وتفضيلــه عــى ماهــو 
ــة  حمــي  .  )93(   فقــد ابتعــد عــن ثقاف
ــعراء  ــدى زي الش ــا ارت ــه عندم جمتمع
ــبه  ــكازًا أش ــرتى » ع ــن   ،  فاش الغربي
بذلــك الــذي يتكأ)كــذا( عليــه األعيــان 
يف األفــام اإلنكليزيــة   ، أراد أن جيــّرب 
ــل بطــل يف فيلــم  نفســه وهــو يســر مث
ــة  ــرتى قبع ــم اش ــم ، ث ــزي قدي إنكلي
ســوداء مــن بســطة للمابــس األجنبيــة 
املســتعملة  )البالــة ( ، اشــرتاها مــن 
ــدة ،  ــداد اجلدي ــكات يف بغ ــواق اللن أس
ويف هــذا الســوق مابــس غريبــة املظهر 

بعضهــا مابــس مهرجــن ، غــر أّن 
ــن  ــس فناني ــا ماب ــد أهّن ــى يعتق عيس
ــطة  ــاب البس ــع أّن أصح ــن ، وم أوربي
ــرؤ  ــد جي ــن ألّن الأح ــأي ثم ــا ب يبيعوهن
عــى ارتدائهــا يف بغــداد ، إال أّن عيســى 
يشــرتهيا بــأي ثمــن ألهّنــا متطابقــة 
متامــًا مــع ذوقــه  ، أي مــع الصــورة 
التــي يف ذهــن عيســى عــن الفنــان 
ــر  ــب الس ــا يف كت ــي يراه األوريب والت
ــذه  ــن ه ــر م ــن أّن الكث ــم م ، وبالرغ
الصــور تعــود إىل أوربــا القــرن التاســع 

عــرش ...« )94( 
ــّى  ــا  خت ــا عندم ــى ثقافي ــرتب عيس    اغ
عــن رشقيتــه ،  وانبهــر باآلخــر األوريب 
، فغــّر مظهــره اخلارجــي واشــرتى 
ــه  ــم لنفس ــن  ، ورس ــس األوربي ماب
ــدّل  ــك ي ــريب ، كل ذل ــان غ ــورة فن ص
ابتعــاده عــن جــذوره  عــى  مــدى 
ــريب. كان  ــه الع ــن جمتمع ــه ع واغرتابيت
ــي  ــل يمكنن ــه » ه ــع نفس ــردد م ــا ي دائ
أن أكــون مثــل أي شــاعر يف أوربــا 
أو أمريــكا ؟ )95(  و« كان يشــعر أّن 
ســرة حياتــه التتطابــق مــع ســرة حيــاة 
شــاعر عاملــي  ، كان يشــعر بــأّن روحــه 
أقــوى وأكــر مــن املعطيــات املمنوحــة 

ــة »  . )96(  ــاة الواقعي ــه يف احلي ل
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ــه  ــد حول ــكل ماوج ــا ب ــن مقتنع   مل يك
ــوى  ــن س ــه » مل تك ــداد ، كل حيات يف بغ
مســتنقع ، مســتنقع كبــر يبتلــع كل يشء 
وجيــّره إىل قذارتــه األبديــة  ...  وكل 
هــذه األشــياء خمتلفــة ومتناقضــة يف 
ــر  ــو اليعت ــى ، فه ــر عيس ــة وتفك ثقاف
هــذه املدينــة مثــل أي حــي فقــر يف 
إّنــه   ، لنــدن  باريــس أو  رومــا أو يف 
ــبه  ــة التش ــة عفن ــوى مدين ــرى س الي
إهّنــا   ، امليــت  الســمك  صــدف  إال 
ــامل  ــوم والس ــوم والغي ــص ، النج قف
ــم  ــاء  ، إهّن ــال أو نس ــا رج ــة ب ، مدين
حيوانــات  إهّنــم   ،  ً بــرشا  ليســوا 
مفرتســة بأنيــاب وخمالــب ، كلاهتــم 
ــة ،  ــات جارح ــاء ، كل ــن اهلج ــوع م ن
حــروف حلقيــة متفجــرة ، عربيــة أشــبه 
بانفجــار احلديــد والرمنغنــات ، حياتــه 
هنــا التعــادل أن تكــون قفصــا ً  ، وهــو 
يــدور عــى قــرع الطبــول ... هكــذا كان 
ــداد يف  ــه يف بغ ــه وحيات ــّور نفس ــد ص ق

واحــدة مــن قصائــده » . )97( 
   يف هــذا النــص ُرِســَمْت  لوحــة وصفية  
بريشــة فنــان مبــدع ، صــورت بوضــوح 
اغــرتاب عيســى الثقــايف  ، فصــورة 
املدينــة والبــرش فيهــا  ، مل تكــن  مرشقــة 
بحيــث يتآلــف معهــا عيســى ، بــل هــي 

صــورة مظلمــة  جعلتــه ينفــر منهــا ، ومل 
يــر مجاهلــا  ، فهــي قفــص مظلــم اليــرى 
مــن خالــه شــيئًا  ، هــي مدينــة خاليــة 
مــن البــرش ، وإن وجــدوا فهــم ليســوا 
 ، بلغتهــم  وال  البأشــكاهلم    ، ببــرش 
تقــززه منهــم جعلــه يرفــض حتــى 
ســاع كلاهتــم  وحروفهــم ، فالكلــات 
جارحــة ، واحلــروف  متفجــرة كانفجار 

ــات .   ــد والرمنغ احلدي
   لقــد حــاول الــراوي أن يرســم صــورة 
مجيلــة لبغــداد – كــي يعشــقها عيســى - 
ــه ... ياعيســى  ــه مل يفلــح » أقــول ل لكن
هنــاك عــارات كثــرات .. مافرقهــا 
ــي إىل  ــه بأصبع ــر ل ــا ؟ أش ــن أورب ع
ــازل مشــّيدة عــى الشــارع ، وأرصخ  من
طبقــة  مــن  تقطنــه  الــذي  املنــزل   :
واحــدة أو طبقتــن ، ال هيــم .. هنــا 
أيضــًا حدائــق التغيــب عنهــا األزهــار 
ــل  ــجارالليمون ، ونخ ــًا أش ــا أيض ، هن
ورشفــات   ، وعشــب   ، وجهنميــة   ،
ــاب ،  ــل واللب ــار العس ــلقها أزه تتس
وأمــام البــاب أراجيــح هــزازة ، جتلــس 
ــل  ــول اللي ــار حل ــا بانتظ ــا الصباي عليه
أي يشء  ، الجيــد  يتلفــت حولــه   ...
مــن هــذا ، أو اليــرى ، أو اليصــدق أو 

اليريــد ! ... » . )98(



346

صورة الرجل يف روايات علي بدر   )رواية أساتذة الوهم أمنوذجا (

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

لعيســى   خطابــه  الــراوي  ويتابــع     
حمــاوالُ إبعــاده عــن شــغفه بشــعراء 
ــن  ــر م ــه : إّن الكث ــول ل ــا   » فأق أورب
ــن  ــاء زبال ــم أبن ــا ه ــعراء يف أورب الش
ــم  ــطيات ... فيبتس ــة بس ــن وباع وعتال
يل ســاخرًا ، وهــو هيــّز رأســه مــن جهي 
احلقيقــي بأوربــا ، وكــا أّنــه لــو يعــرف 
أوربــا شــرًا شــرًا .. يقــول يل : الزبــال 
لنــدن نفــس زبــال البتاويــن ، والزبالــة 
ــة بغــداد .. » . )99( ــل زبال باريــس مث
ــذوره  ــاءه جل ــى انت ــد عيس ــذا فق   هك
ــه ، ولبــس  ــة ، فانفصــل عــن ذات العربي
وهــذا   ، األوريب  املثقــف  جلبــاب 
ــه  ــت  إلي ــى ماوصل ــو أق ــاس ه اللب

حالــة اغرتابــه الثقــايف .  *
نتائج البحث :

ــم التوصــل إليهــا   أهــم النتائــج التــي ت
ــث :  ــذا البح يف ه

- ُبنيــْت  رواية اســاتذة الوهــم عى فكرة 
املــوت الــذي هــدد كل الشــخصيات- 
رئيســة كانــت أم ثانويــة-  واســتلب 
ــة   ــذه البني ــم ، وه ــادهم وأرواحه أجس
ــورة  ــة ص ــارش هليمن ــبب املب ــت الس كان

ــَتَلْب . ــل امُلْس الرج
ــة  ــذه الرواي ــة يف ه ــة الواضح -واملفارق
ــت  ــة رحب ــخصيات الروائي أّن كل الش

بــل   ، ترفضــه  ومل  املــوت  بفكــرة 
ــه عــن قناعــة  تعايشــت معــه ، واختارت

ــة . تام
-انــازت شــخصية عيســى – الشــخصية 
ــى  ــا ع ــة – بتمرده ــة يف الرواي املحوري
ــلطة  ــا: الس ــف اناطه ــلطة بمختل الس
السياســية  والســلطة   ، االجتاعيــة 
الســلطتن  عــى  يقترصمتــرده  ومل   .
املذكورتــن ، بــل وجدنــاه متمــرداً  عــى 

ــًا . ــه أيض ذات
ــرى  ــورة أخ ــن ص ــة م ــُل الرواي -مل خت
ــم  ــور إبراهي ــدها الدكت ــرد ، جّس للتم
فاختــار  حياتــه  عــى  متــرد  عندمــا  
املــوت ،وعــّده أكثــر كــاالً مــن احليــاة .
ــف يف  ــل املثق ــورة الرج ــت  ص -هيمن
ــك  ــا مل يمتل ــد رج ــم نج ــة ، فل الرواي
ثقافــة معينــة  - ســواء أكان شــاعرا 
أم كاتبــا روائيــا - أو مل حيصــل عــى 

شــهادة أكاديميــة .
ــخصية  ــورة يف الش ــن ص ــت أكثرم -جتّل
املحوريــة – عيســى – فقــد وجدنــاه 
ــم  ــا ،  ث ــردا ومغرتب ــا ومتم ــًا مثقف رج
ُأســُتِلبْت حياتــه يف هنايــة األحــداث 

الرديــة .
-وجــد البحــث أناطــا متنوعــة لصــورة 
شــخصية  يف  جتّســدت  االغــرتاب 
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ــا  ــًا واضح ــد كان أنموذج ــى ، فق عيس
 ً سياســيا  املغــرتب  الرجــل  ًلصــورة 

واجتاعيــا ً ونفســيًا وثقافيــًا   

اهلوامش 
)1( ينظــر لســان العــرب ،البــن منظــور ،  
ــارف  ــدار املع ــن ب ــن العامل ــة م ــق نخب حتقي
ــب  ــد حس ــد أمح ــر ، حمم ــي الكب ــداهلل ع : عب
ــارف ،  ــاذيل  ، دار املع ــد الش ــم حمم اهلل ، هاش
كورنيــش النيــل - القاهــرة  ج . م . ع ، 1119 

ــور( ، 2523.  ــادة )ص ، م
)2(احليــوان ،ج3 ، أليب عثــان عمــرو بــن 
ــام  ــد الس ــق ورشح عب ــظ ، حتقي ــر اجلاح بح
ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــارون ، رشك ه
ــرص ،ط2 ، 1965  ــي وأوالده بم ــايب احللب الب

 .  132 ،
)3(صــورة اآلخــر يف قصــص ســناء الشــعان 
ونــرش  طباعــة   ، العبــودي  جبــار  ســناء   :
ــق ،  ــورية – دمش ــدة ، س ــل اجلدي ــع  أم وتوزي

 .  19،  2018  ، ط1 
)4(صــورة الرجــل يف املتخيــل النســوي يف 
الروايــة اخلليجيــة ،نــاذج منتقــاة :هيــا نــارص 
، رســالة ماجســتر ،جامعــة قطــر ، 2013 

.  8  ،  2014-
امــرأة  ليتنــي  روايــة  املــرأة يف  )5(صــورة 
عليــوات  ســارة   ، جــارس  هلنــوف  عاديــة 
وكريمــة بســايح ، مذكــرة ماجســتر ، جامعــة 
ــد  ــة أكي حمن ــات ، جامع ــة اآلداب واللغ كلي

.9  ،2018-2017 البويــرة   – اوحلــاج 
)6(ينظــر صــورة املــرأة يف روايــة  ليتنــي امــرأة 

عاديــة هلنــوف جــارس :12 .
*سيشــر البحــث اىل متثــل  بعــض تلــك 
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الصــور- ضمــن حماورهــا -  يف روايــات عــي 
ــرى . ــدر األخ ب

**  ُرتَِبــْت حمــاور الصــور حســب كثــرة 
املدروســة .  الروايــة  متّثلهــا يف 

)7( لسان العرب : ، مادة مرد ، 4172.
)8( املعجــم الوســيط ، ج 1 – 2 ، إخــراج 
ــات  ــن الزي ــد حس ــى ، أمح ــم مصطف :إبراهي
ــار  ــي النج ــد ع ــادر ، حمم ــد الق ــد عب ، حام
، دار الدعــوة للطباعــة والنــرش والتوزيــع ، 
اســتانبول – تركيــا ، 1989 ، مــادة )مــرد ( 

 .  861
ــاد  ــو ، ت. هن ــرد ، البركام ــان املتم )9( األنس
 ، بــروت   ، عويــدات  منشــورات   ، رضــا 

 . باريــس ، ط3 ، 1983 ، 18 
)10( املصدر نفسه ، 23 .

العــريب  النســائي  الســر  التمــرد يف   )11 (
ــوال الســعداوي أنموذجــا ،  املعــارص ســرة ن
زاوش رمحــة  ، رســالة ماجســتر ، اجلمهوريــة 
ــة  ــران ، كلي ــانيا وه ــة لس ــة يف جامع اجلزائري
ــون ، 2011/ 2012  ــات والفن اآلداب واللغ

.4 ،
 )12( املكان نفسه .

العراقيــة  الروايــة  يف  املــرأة  متثــات   )13(
واإليرانيــة دراســة مقارنــة ، حممــد مهــدي 
ياســن اخلفاجــي ، أطروحــة دكتــوراه ، كليــة 

اآلداب ، جامعــة ذي قــار ، 2016 ، 68
القــرآن، ج  البيــان يف تفســر  )14( جممــع 
ــن   ــن احلس ــل ب ــي الفض ــيخ أيب ع 1-2 ، للش

الطــريس ، انتشــارات نــارص خــرو – هتــران 
، ط 7 ، 1425 هجــري  ، 187 .

ــر /30 -31  ،  ــورة احلج ــك : س * ينظركذل
ــف / 50. ــورة الكه وس

الشــعر  يف  التمــرد  شــعرية  ينظــر:    )15(
العــريب احلديــث ، قــراءة يف ديــوان أمحــد 
ــتر ،  ــالة ماجس ــب ، رس ــاين الطي ــر ، عث مط
ــة اآلداب واللغــات  ــة كلي ــة اجلزائري اجلمهوري
، قســم اللغــة واألدب العــريب  ، جامعــة حممــد 
ــيلة  ، 2017/2016 ،30 . ــاف باملس ــو ضي ب

)16(  ينظراملصدر نفسه ، 39 – 40 . 
ar.m.wiki- 17(املوقع االلكرتوين ويكيبيديا(
 pedia.orj

دار   ، بــدر  عــي   : الوهــم   )18(أســاتذة 
ــان ، ط 6 ، 2017،  ــروت – لبن ــن ، ب الرافدي

.  26
)19(املصدر نفسه  :64

)20(  املصدر نفسه :65 .
)21( املصدر نفسه : 107 .

)22( املكان نفسه .

)23( املكان نفسه .
)24( ينظر : املكان نفسه  .

)25( املصدر نفسه : 109 .
)26( املصدر نفسه  : 113 .

)27( املكان نفسه.
)28( املصدر نفسه : 48 .

)29( املكان نفسه .

)30( املكان نفسه .
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)31( املكان نفسه .

)32( املكان نفسه .
)33(املصدر نفسه  : 49 .

)34(ينظر املصدر  نفسه : 43 – 44 .
)53( املصدر نفسه : 44 – 45 . 

)63( ينظر املصدر نفسه : 45 .
)73( املصدر نفسه : 42 . 

)83( ينظر املصدر نفسه : 42 – 43 .
)39(شــعرية املــكان عنــد ياســن النصــر : د. 
ــرة  ــرواد املزده ــم ، دار ال ــد الرحي ــاس عب إين
ــة األوىل ،  ــداد ، الطبع ــرش ، بغ ــة والن للطباع

 . 37 : 2020
)40(متظهــرات اآلخــر يف الروايــة العربيــة 
املغاربيــة : احلــاج بــن عــي  ، رســالة ماجســتر 
، جامعــة وهــران ، كليــة اآلداب واللغــات 
والفنــون ، قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا ، 

.  58  –  57  ،  2010  /2009
)41(ينظــر لســان العــرب : مــادة ) ثقــف ( ، 

.. 492
ــريب يف  ــع الع ــاري للمجتم ــد احلض )42(النق
هنايــة القــرن العرشيــن : هشــام رشايب ، مركــز 
ــروت ، د.ط ،  ــة ، ب ــدة العربي ــات الوح دراس

د . ت ، 88.
)43(املكان نفسه .

)44(أساتذة الوهم  : 34.
	اســتعار عــي بــدر هــذا االســم ) فاوســت ( 
مــن احلكايــة األملانيــة الشــعبية عــن اخليميائــي 
ــت  ــورج فاوس ــان ج ــور يوه ــاين الدكت األمل

ــرض  ــه مل ي ــرا لكنّ ــا  كب ــق نجاح ــذي حق ال
عــن حياتــه فابــرم عقــدا مــع الشــيطان ، 
عــى  احلصــول  مقابــل  يف  روحــه  فســلم 
املعرفــة املطلقــة وكافــة امللــذات الدنيويــة 
ــال  ــا ألع ــة أساس ــذه القص ــت ه ، وأصبح
ــامل  ــول الع ــن ح ــاب خمتلف ــة لكّت ــة خمتلف أدبي
ــت  ــة فاوس ــال مرحي ــذه األع ــهر ه ، وأش
فاوســت  باكثــر يف  أمحــد  ،ولعــي  لغوتــه 
اجلديــد . ينظــر املوقــع األلكــرتوين ،ويكيبديــا 

ar.m. Wikipedia.org  .
)45(   أساتذة الوهم  : 30 .

)46(  ينظراملصدر نفسه : 29، 34 .
العراقيــة يف عــامل عــي  )47(األنتلجينســيا 
ــات  ــرؤى والتمث ــة يف ال ــي دراس ــدر الروائ ب
: حممــد فاضــل املشــلب ، وراقــون للنــرش 
والتوزيــع ، لبنــان /كنــدا ، ط1 ، 2017  ، 

 .  66
)48(أساتذة الوهم : 34 . 
)49(املصدر نفسه : 35 . 

)50(املصدر نفسه : 34 -35 .
)51(ينظر املصدر نفسه : 34 . 
)52(املصدر نفسه : 53-52 .

)53(املصدر نفسه : 60 .

)54(املصدر نفسه : 35 .
*وفضــا عــن مثقفــي هذيــن القســمن ، 
ــن  ــور ملثقف ــا - بص ــة - أيض ــرت الرواي زخ
آخريــن ، منهــم عــى ســبيل املثــال ال احلــرص 
ــة  ــذي درس يف جامع ــدي(  ال ــدس جم )املهن



350

صورة الرجل يف روايات علي بدر   )رواية أساتذة الوهم أمنوذجا (

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

موســكو يف الســتينات وعمــل يف رشكــة نفــط 
الشــال تــزوج مــن امــرأة روســية كانــت 
تعمــل امينــة مكتبــة يف موســكو وأنجبــت 
ــة  ــوراه يف جامع ــة الدكت ــى طالب ــر ولي ــه من ل
بطرســبورغ  . ينظــر املصــدر نفســه : 14 ، 11. 

)55( ينظر املصدر نفسه : 26 -27 .

)56( ينظر املصدر نفسه : 84 -85 .
)57( املصدر نفسه :  249 -250 

)58( املصدر نفسه : 26 . 
)59( اإلنتلجينســيا العراقيــة يف عــامل عــي بدر 
الروائــي دراســة يف الــرؤى والتمثــات : 63 .

)60( أساتذة الوهم : 239 ، 237 .
)61( املصدر نفسه : 241.

* أهــم الشــخصيات املثقفــة يف الروايــات 
ــرص: ــال ال احل ــبيل املث ــى س ــرى ع األخ

 ) أيمــن مقــديس ( األكاديمــي الفلســطيني  
جامعــة  يف  املقــارن  األدب  درس  الــذي 
مصابيــح  روايــة  يف  أمــركا   يف  كولومبيــا 
اورشــليم ، وشــخصية ) حييــى الواســطي( 
أشــهر رســامي الفــن اإلســامي القديــم 
ــداد ،  ــوس بغ ــن وقام ــة الف ــة اجلريم يف رواي
ــدى  ــة يف إح ــة العربي ــم اللغ ــراوي ( معل و)ال
الكنائــس الكاثوليكيــة يف مدينــة تــل مطــران  .   
)62( ينظــر لســان العــرب : مــادة )ســلب( ، 

. 2057
)63( ينظــر املعجــم الوســيط ، ج 1-2 ، مــادة 

.  441-440) )سلب 
ــة  ــتلبة يف الرواي ــخصية املس ــر : الش )64( ينظ

العراقيــة املعــارصة مــن 2004 إىل 2008 ، 
رائــد مجيــل عكلــو ، رســالة ماجســتر ، كليــة 
الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية ، جامعــة ذي قــار ، 

 . 25 : 2016
النــص األديب دراســات يف  )65( مجاليــات 
ــن  ــب حس ــلم حس ــة : د. مس ــة والدالل البني
ــع ،  ــرش والتوزي ــة والن ــياب للطباع ، دار الس

لنــدن ، ط1 ، 2007 ، 99 . 
)66(  أساتذة الوهم : 83 . 

)67( املصدر نفسه : 82 – 83 . 
)68( املصدر نفسه : 82 .   

)69( املصدر نفسه : 84 
)70( املصدر نفسه : 249 .

)71( املصدر نفسه :84 .
)72( املصدر نفسه : 260 . 
)73( املصدر نفسه : 262 .
)74( املصدر نفسه : 256 .

)75( املصدر نفسه : 73.
)76( املصدر نفسه : 36 .
)77( املصدر نفسه : 35 .
)78( املصدر نفسه : 44 .

)79( املصدر نفسه : 28
الاحلــرص-  املثــال  ســبيل  عــى   - 	ينظــر 
 ،48،49  ،46،47  : اآلتيــة  الصفحــات 

.2 5 5 ، 2 5 6
)80(  ينظــر : لســان العــرب ،  مــادة )غــرب( 

.3225 ،
)81(   ينظــر : املعجــم الوســيط ، ج 2-1 ، 
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ــرب ( ، 647 .  ــادة ) غ م
 ، زليخــة  جديــدي   . أ   : االغــرتاب   )82(
جملــة العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة ، العــدد 

.348 ،  2012 ، الثامــن 
)83(  الغربــة واالغــرتاب يف روايــات )غائــب 
طعمــة فرمــان ( ، ميســاء نبيــل عبــد احلميــد ، 
 alnaked –، ــي ، ب. ص ــد العراق ــع الناق موق

 aliraqi

)84( ينظر : املكان نفسه .
)85( االغــرتاب املــكاين لــدى املثقــف يف 
ــد 2003 م  ــم بع ــد رحي ــعد حمم ــات س رواي
ــارص زارع  ــد ، ن ــواد بورعاب ــد ج ــم حمم ، كري
ــة  ــرزاي ، جمل ــرع ش ــدر ف ــيد حي ــري ، س أم
آفــاق احلضــارة اإلســامية ، أكاديميــة العلــوم 
ــنة 22 /  ــة ، س ــات الثقافي ــانية والدراس اإلنس
عــدد 1 / ربيــع وصيــف ، 1440هجــري ، 6.
النفســية  الصحــة  إرشــاد  ينظــر:    )86(
ــرتاب :  ــدات االغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي
الدكتــورة ســناء حامــد زهــران ، عــامل الكتــب 

.  111  -110  ،  1424  -  2004  ، ،ط1 
	مــن أنــاط االغــرتاب األخــرى عــى ســبيل 
 ، الدينــي  االغــرتاب   : احلــرص   ال  املثــال 
االغــرتاب االقتصــادي  ، وكذلــك االغــرتاب 
التكوينــي . ينظــر االغــرتاب : 349 – 352  ، 
ــًا :  ــًا وواقع ــا ً ومفهوم ــرتاب اصطاح واالغ
جملــة عــامل الفكــر ، مــج 10 ، عــدد )1( أبريــل 

، كويــت ، 1979 ، 33 - 36 . 
النفســية  الصحــة  إرشــاد  ينظــر:       )87(

ــرتاب :  ــدات االغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي
.  111

)88( أساتذة الوهم : 119 .
)89( املصدر نفسه : 113 . 

النفســية  الصحــة  إرشــاد   : ينظــر   )90(
ــرتاب :  ــدات االغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي

 .  110
)91( أساتذة الوهم : 91 .

ــًا  ــًا ومفهوم ــرتاب اصطاح )92(   ينظراالغ
ــًا  : 18 . وواقع

النفســية  الصحــة  إرشــاد   : ينظــر   )93(
ــرتاب :  ــدات االغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي

.  112
)94(  أساتذة الوهم : 154 – 156

)95( املصدر نفسه :  111 . 
)96( املصدر نفسه  : 111 ، 112 ، 113 .

)97( املصدر نفسه : 111 ، 112 .  
)98( املصدر نفسه : 112 . 
)99( املصدر نفسه : 113 .

ــات  ــم الشــخصيات املغرتبــة يف الرواي * أه
ــرص : ــال ال احل ــبيل املث ــى س ــرى ع األخ

شــخصية ) عبــد الرمحــن ( يف روايــة بابــا 
املغمــور (  الــراوي   ( ســارتر ، وشــخصية 
ــور  ــب مغم ــاء وكات ــب ونس ــة صخ يف رواي
، وشــخصية )عــاء خليــل( املتــأورب   يف 
روايــة مصابيــح أورشــليم ، و) منيــب أفندي( 

ــة .     ــة العاري ــة الوليم يف  رواي
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املصادر واملراجع 
املصادر :

ــن ،  ــدر ، دار الرافدي ــي ب ــم ، ع ــاتذة الوه أس
ــان ، ط 6 ، 2017. ــروت – لبن ب

ــة  ــة العربي ــدر ، املؤسس ــي ب ــارتر ، ع ــا س باب
للدراســات والنــرش ، بــروت ،  ط3 ، 2009.
اجلريمــة الفــن وقامــوس بغــداد ،عــي بــدر ، 
دار الرافديــن ، بروت – لبنــان ، ط1 ، 2017. 
صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور ، عــي بــدر ، دار 

الرافديــن ، بــروت – لبنــان ، ط6 ، 2017. 

الطريــق إىل تــل مطــران ، عــي بــدر ، دار 
الــرشوق األوىل ، مدينــة نــرص ، القاهــرة – 

 .  2009  ، مــرص 
مصابيــح أورشــليم ، عــي بــدر ، دار الرافديــن 

، بــروت – لبنــان ، ط5 ، 2017 . 
الوليمــة العاريــة ، عــي بــدر ، منشــورات 
اجلمــل ، كولونيــا – أملانيــا ، ط1 ، 2005 . 

املراجع 
أوالً : الكتب    

-القرآن الكريم .
ــاعر  ــح مش ــية لتصحي ــة النفس ــاد الصح -إرش
ســناء  الدكتــورة   : االغــرتاب  ومعتقــدات 
ــب ،ط1 ، 2004  ــامل الكت ــران ، ع ــد زه حام

.1424  –
ــدر  ــي ب ــامل ع ــة يف ع ــيا العراقي -األنتلجينيس
 : والتمثــات  الــرؤى  دراســة يف  الروائــي 
حممــد فاضــل املشــلب ، وراقــون للنــرش 
والتوزيــع ، لبنــان /كنــدا ، ط1 ، 2017 . 

-األنســان املتمــرد ، البركامــو ، ت. هنــاد 
 ، بــروت   ، عويــدات  منشــورات   ، رضــا 

.1983  ، ط3   ، باريــس 
ــة  ــات يف البني ــص األديب دراس ــات الن -مجالي

والداللــة : د. مســلم حســب حســن ، دار 
ــدن  ــع ، لن ــرش والتوزي ــة والن ــياب للطباع الس

.  2007 ، ، ط1 
-احليــوان ، ج 3 : أليب عثــان عمــرو بــن بحــر 
ــد الســام حممــد  اجلاحــظ ، حتقيــق ورشح عب
ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــارون ، رشك ه
البــايب احللبــي وأوالده بمــرص ، ط2 ، 1965 .
-شــعرية املــكان عنــد ياســن النصــر : د. 

ــرة  ــرواد املزده ــم ،دار ال ــد الرحي ــاس عب إين
ــة األوىل ،  ــداد ، الطبع ــرش ، بغ ــة والن للطباع

.2020
ــعان  ــناء الش ــص س ــر يف قص ــورة اآلخ -ص

دراســة حتليليــة : ســناء جبــار العبــودي ، 
ــدة ،  ــل اجلدي ــع دار أم ــرش وتوزي ــة ون طباع

ســورية – دمشــق ط1 ، 2018 .
-لســان العــرب : ،البــن منظــور ،  حتقيــق 
نخبــة مــن العاملــن بــدار املعــارف : عبــداهلل 
عــي الكبــر ، حممــد أمحــد حســب اهلل ، هاشــم 
حممــد الشــاذيل  ، دار املعــارف ، كورنيــش 

النيــل - القاهــرة  ج . م . ع ، 1119 .
-جممــع البيــان يف تفســر القــرآن، ج 2-1 

احلســن   بــن  الفضــل  عــي  أيب  للشــيخ   ،
الطــريس ، انتشــارات نــارص خــرو- هتــران 

. 1425هجــري  ط7،   ،
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-املعجــم الوســيط ، ج1-2 ، إخــراج إبراهيــم 
مصطفــى ، أمحــد حســن الزيــات ، حامــد عبــد 
القــادر ، حممــد عــي النجــار ، دار الدعــوة 
 – للطباعــة والنــرش والتوزيــع ، اســتانبول 

تركيــا ، 1989 .
-النقــد احلضــاري للمجتمــع العــريب يف هنايــة 

القــرن العرشيــن : هشــام رشايب ، مركــز دراســات 

ــروت ، د.ط ، د . ت . ــة ، ب ــدة العربي الوح

ثانيًا : الدوريات 
جملــة   ، زليخــة  جديــدي  أ.   : -االغــرتاب 
العــدد   ، واالجتاعيــة  اإلنســانية  العلــوم 

.2012  ، الثامــن 
ــًا :  ــًا وواقع ــا ً ومفهوم ــرتاب اصطاح -االغ
جملــة عــامل الفكــر ، مــج 10 ، عــدد )1( أبريــل 

ــت ، 1979 . ، كوي
-االغــرتاب املــكاين لــدى املثقــف يف روايــات 
ــم  ــد 2003 م ، كري ــم بع ــد رحي ــعد حمم س
ــري  ــارص زارع أم ــد ، ن ــواد بورعاب ــد ج حمم
ــاق  ــة آف ــرزاي ، جمل ــرع ش ــدر ف ــيد حي ، س
العلــوم  أكاديميــة   ، اإلســامية  احلضــارة 
ــنة 22 /  ــة ، س ــات الثقافي ــانية والدراس اإلنس

ــري ــف ، 1440هج ــع وصي ــدد 1 / ربي ع

ثالثًا : الرسائل واألطاريح 
ــارص  ــريب املع ــائي الع ــر النس ــرد يف الس -التم
ســرة نــوال الســعداوي أنموذجــا ، زاوش 
اجلمهوريــة   ، ماجســتر  رســالة   ، رمحــة 
ــة  ــران ، كلي ــانيا وه ــة لس ــة يف جامع اجلزائري
اآلداب واللغــات والفنــون ، 2011/ 2012 .

-متظهــرات اآلخــر يف الروايــة العربيــة املغاربية 

: احلــاج بــن عــي  ، رســالة ماجســتر ، جامعــة 
ــون ،  ــات والفن ــة اآلداب واللغ ــران ، كلي وه
قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا ، 2009/ 2010
العراقيــة  الروايــة  يف  املســتلبة  -الشــخصية 
املعــارصة مــن 2004 إىل 2008 ، رائــد مجيــل 
عكلــو ، رســالة ماجســتر ، كليــة الرتبيــة 
للعلــوم اإلنســانية ، جامعــة ذي قــار ، 2016 .
-شــعرية التمــرد يف الشــعر العــريب احلديــث ، 

قــراءة يف ديــوان أمحــد مطــر ، عثــاين الطيــب 
ــات  ــة اآلداب واللغ ــتر ، كلي ــالة ماجس ،  رس
ــة  ــريب ، اجلمهوري ــة واألدب الع ــم اللغ ، قس
اجلزائريــة  الديمقراطيــة الشــعبية  ، جامعــة 
ــيلة ، 2017/2016 . ــاف باملس ــد بوضي حمم
يف  النســوي  املتخيــل  يف  الرجــل  -صــورة 

الروايــة اخلليجيــة ، نــاذج منتقــاة ، هيــا نــارص 
، مذكــرة ماجســتر ، جامعــة قطــر ، 2013 – 

 .  2014
ــة  ــرأة عادي ــي ام ــة ليتن ــرأة يف رواي ــورة امل -ص

هلنــوف جــارس : ســارة عليــوات وكريمــة 
ــة  ــة كلي ــتر ، جامع ــرة ماجس ــايح ، مذك بس
اآلداب واللغــات ، جامعــة أكي حمنــد اوحلــاج 

البويــرة 2017- 2018.  –

رابعًا : املواقع األلكرتونية 
. ar.m.wikipedia.orj ويكيبيديا -

)غائــب  روايــات  يف  واالغــرتاب  -الغربــة 
ــد  ــد احلمي ــل عب ــاء نبي ــان ( ميس ــة فرم طعم

  alnaked - aliraqi
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األفكار يف رواية نهايات صيف
للقاص : موسى كريدي 

م.د. محسن عيل حسني العرباوي

الكلية الرتبوية املفتوحة

املقدمة:
والصــاة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
والســام عــى ارشف اخللــق حممــد 
الطاهريــن  الطيبــن  الــه  وعــى 

امليامــن واصحابــه 
ــة  ــون االدبي ــن الفن ــة م ــد فالرواي وبع
ــيا يف  ــان، والس ــاة االنس ــة يف حي املهم
ــه  ــع ب ــا تتمت ــك مل ــث؛ ذل ــرص احلدي الع
مــن ســمة بــارزة، وفعالــة، جتعــل منهــا 
أداة فعالــة الســتيعاب مشــاعر االنســان 
ــاذق،  ــب احل ــة االدي ــة، وبخاص العميق
والكاتــب املاهــر، إذ أهنــا متثــل عنــرصًا 
مــن عنــارص التعبــر عــن املكبــوت مــن 
املشــاعر، فضــًا عــن اآلالم اخلفيــة 
ســواء اكانــت اآلم فــرد أم جمتمــع، فهي 

حتاكــي العقــول قبــل املشــاعر، وختــاذل 
املجتمــع،  يف  الواقعيــة  االحــداث 
يف  تقولــه  مــا  اىل  التنبــه  يمكــن  وال 
ــاس،  ــا االس ــاطة أداهت ــا اال بوس ثناياه
وهــي  أال  اجلوهــري،  ومرتكزهــا 
ــه  ــب بمهارت ــر االدي ــا يع ــة، فبه اللغ
ــج  ــا ختل ــي، ع ــه الفن ــة، وذوق الفكري
بــه مــن مشــاعر حزينــة أو ثــورة عنيفــة، 
او معاجلــة نظريــة، أو نقــد اجتاعــي أو 
ــات  ــة )هناي ــابه. ورواي ــا ش ــيايس وم س
صيــف( للقــاص موســى كريــدي، مــن 

ــة. ــات املهم الرواي
مــن  أن جيعــل  الكاتــب  اســتطاع  إذ 
ــارًا  ــراق اط ــي يف الع ــع االجتاع الواق
مضموهنــا  مغطيــًا  للروايــة،  كبــرًا 
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الواقعيــة حليــاة  بالصــورة  الســيايس 
االعــراف  والهــم  العراقــي،  الفــرد 

حتكمــه. التــي 
وقــد تنــاول البحــث دراســة )االفــكار( 
ــا  ــك مل ــف(؛ ذل ــات صي ــة )هناي يف رواي
ــات  ــن س ــة م ــذه الرواي ــه ه ــع ب تتمت
ان  الروائــي  عرهــا  اســتطاع  فنيــة 
ــة  ــكار بلغ ــن االف ــة م ــا جمموع يضمنه
سلســة، ســهلة إال أهنــا متتنــع بصياغتهــا 
ومضموهنــا إال عــى أديــب متمكــن 
مــن لغتــه، واســلوبه وهــذا مــا متيــز بــه 

ــدي. ــى كري موس
وقــد جــاءه البحــث يف دراســة االفــكار 

عــر عــدة حمــاور.
االفــكار عــر عنــوان الروايــة –االفــكار 
عــر  االفــكار  الشــخصيات-  عــر 
احــداث الروايــة االفــكار عــر احلــوار 

ــي. الروائ
وقــد ســبقت هــذه املحــاور مقدمــة 
ومتهيــد، وانتهــت بخامتــة متضمنــة أهم 
ــث،  ــا البح ــل اليه ــي توص ــج الت النتائ
ــع. ــادر واملراج ــة باملص ــم قائم ــن ث وم

التمهيد
التعريف بالقاص )موسى كريدي(

يف  كريــدي  موســى  القــاص  ولــد 

النجــف االرشف عــام 1940 ونشــأ 
ــة  ــة اآلداب جامع ــرج يف كلي ــا وخت فيه
عمــل   ،1965  -1964 بغــداد/ 
ــة 1965- 1970  ــة العربي ــًا للغ مدرس
ثــم انتقــل للعمــل يف وزارة الثقافــة 
وقــد   ،1970 عــام  منــذ  واالعــام 
الكلمــة  جملــة  حتريــر  رئاســة  تــوىل 
ــات  ــرش دراس ــام 1968- 1974، ن ع
ــة  ــد والثقاف ــاالت يف االدب والنق ومق
اوائــل  يف  شــاعرًا  بــدأ  إذ  العامــة، 
يف  قصائــد  نــرش  حيــث  الســتينات 
ــه  ــة، إال أن ــف املحلي ــن الصح ــدد م ع
اجتــه نحــو كتابــة القصــة القصــرة 
ــذ  ــًا من ــًا قصصي ــا كاتب ــِرَف هب ــى َع حت
يتوقــف  ومل  الســتينات)1(،  منتصــف 
ــب  ــص فحس ــى القص ــه االديب ع انتاج
بــل كتــب روايتــن مهــا هنايــات صيــف 
ــى  ــن موس ــة، ))ومل يك ــة الغاب وجمموع
كان  وان  اخلمســينن  مــن  كريــدي 
ــب  ــرًا، واذا كان الغال ــم تقدي ــًا منه قريب
ــد  ــي بجدي ــد والتباه ــره التقلي ــى غ ع
ليــس هلــم، فــان موســى كريــدي يتأثــر 
ــو  ــه وه ــذي يعاني ــق ال ــع الضي باملجتم
جمتمــع عنيــف يصعــب عــى شــاب 
مــن ابنائــه أن حيلــل كل مــا حللــوا 
وحيــرم كل مــا حرمــوا، ويصعــب عليــه 
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أن يبقــى مكتــوف الفكــر فــا يــذم مــا 
جيــدر أن يــذم وال يبــرش بــا يمكــن 
ــًا  ــدا واضح ــد ب ــه(()2(، وق ــرش ب أن يب
ــيئة  ــاع الس ــد االوض ــر ونق ــمو الفك س
ــاوالً  ــاس، حم ــر الن ــة يف مصائ املتحكم
اصاحهــا، وقــد كان جريئــًا يف مواجهة 
يف  ))دخــل  حتــى  الفاســد،  الواقــع 
ــي  ــور ع ــع الدكت ــة م ــاجات مجيل مس
ــتاذ  ــار االس ــن أش ــر، فح ــواد الطاه ج
الطاهــر اىل ان قصــص موســى تبالــغ يف 
رســم املــكان وجتعــل مــن حادثــة عابرة 
طقســًا اجتاعيــًا، فاألســتاذ الطاهــر قــد 
اســتثقل هــذه الفركــة فقــال لــه كريدي 
هــذه ليســت فركــة ومشــكلتك يــا 
اســتاذي انــك مل تعــش يف مدينتــي لكــي 
ادلــك عــى وجههــا االخــر..(()3(، 
ــة  ــرة االدبي ــة باملس ــاة حافل ــد حي وبع
الناقــدة للمجتمــع واحلاملــة هلمــوم 
ــوز  ــاء 21 مت ــوم االربع ــويف ي ــد ت البل
ــزال بعــد يف الرابعــة  1996 وهــو مــا ي
واخلمســن مــن عمــره تــرك اعــاالً 

ــي: ــة ه ــة والرواي ــن القص ــة ب ادبي
1-اصوات يف املدينة.

2-خطوات املسافر نحو املوت.
3-غرف نصف مضاءة.

4-فضاءان الروح.

5-الوهم والكتابة )مقاالت( نقدية.
6-هنايات صيف )رواية(.

7-جمموعة الغابة )رواية()4(.

اوالً: االفكار عر عنوان الرواية
)هنايــات  الروايــة  عنــوان  يرمــز 
بتعــدد  النهايــة  تعــدد  إىل  صيــف( 
الزمــن  هــذا  يف  دار  الــذي  الــرصاع 
واحلــرارة،  بالســخونة  اتســم  الــذي 
ــر يف  ــة أث ــدوء والطمأنين ــم يكــن لله فل
زمــن الروايــة، فالروايــة تتحــدث عــن 
ــم  ــدم والظل ــاخن بال ــي س ــاء زمن فض
ــز  ــان – رم ــف كنع ــة ناي ــث، هناي والعب
جمهولــة  كانــت  واالســتبداد  الظلــم 
))ربــا أهنــى حياتــه بطلقــة تلــك احدى 
الشــائعات... وقيــل انــه قتــل خنقــًا بعد 
شــجار مــع أحــد أزالمــه أو تابعيــه تلك 
ــن دس  ــاك م ــل هن ــرى.. قي ــائعة أخ ش
لــه الرتيــاق وتلــك شــائعة ثالثــة. وقيــل 
ــن  ــا م ــب... أم ــًا يف القل ــاين تعب ــه يع ان
ــرتوك  ــر م ــذاك أم ــح ف ــيذكر الصحي س
للزمــان(()5( وهــذا أمــر طبيعــي لنهايــة 
ــة  ــارس عملي ــاة ي ــوي باحلي كل فوض
التســلط القمعــي عــى النــاس فالروايــة 
ــه  ))تفســر للواقــع االجتاعــي بعاقات
مل  وهــذا  وقضايــاه(()6(،  وتناقضاتــه 
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خيــل مــن مقاومــة داعيــة اىل االصــاح 
باملبــادئ  ايانــًا  والتقــدم،  والتحــرر 
والقيــم، )هنــاء( رمــز املقاومــة الفكريــة 
والوقــوف ضــد الاإنســانية بالرغــم مما 
تعانيــه مــن شــظف العيــش، والتهجــر 
ــا  ــد يده ــت أن مت ــد رفض ــري، فق الق
اىل االنحــراف الفاســد املتمثــل ب )نايــف 
كنعــان( املغــرور بســلطته، فقــد كان 
يعذبــه شــعور املواجهــة مــن هنــاء التــي 
قالــت لــه ))انــه ارهــايب وقاتــل ودموي 
ضمــر..(()7(  مــن  وازع  يضبطــه  ال 
ــر،  ــن الضم ــم م ــري الظل ــي يع فالوع
مل  التــي  املجهولــة،  بنهايتــه  وذكــره 
مل  وملــا  أنــه ســينتهي،  يومــًا  يتوقــع 
ــاع  ــن اقن ــدًا م ــراف ب ــذا االنح ــد ه جي
ــه  ــع مع ــام، إذ اتب ــي يف االستس الوع
أن  فيحــاول  االغــواء،  طــرق  مجيــع 
يلجــأ اىل التصفيــة اجلســدية املقيتــة، 
الفكــر املتســلط، هيــدد بالفنــاء وبأبشــع 
وعندمــا  التيــزاب،  انــه  االســاليب، 
ــا  ــذا إذن م ــزاب ))ه ــاء بالتي ــمع هن تس
يريــد نايــف فعلــه يف آخــر حماولــة هــذا 
ــذا  ــوى ه ــه س ــق يف يدي ــه مل يب ــي إن يعن
الرهيــب )تيــزاب( ولعلــه  الســاح 
ــوت  ــن م ــر م ــا مف ــلحة. ف ــر االس آخ
ــد  ــو جس ــف نح ــوف يزح ــيء.. س بط

آدمــي فقــد النــور واجلــال وفقــد حقــه 
كان  الســاح  وهــذا  احليــاة(()8(،  يف 
ــي، وال  ــام القمع ــلطة النظ ــًا يف س متبع
ســيا انــه قــد أقــدم عــى رمــي املثقفــن 
احــواض  يف  االصاحيــن  والعلــاء 
يف  الطاغــي  احلكــم  اثنــاء  التيــزاب 

ــراق. الع
ــدة،  ــة واح ــاك هناي ــن هن ــك مل تك لذل
بــل هنايــات متعــددة، فلــكل فكــر 
اليهــا  رمــزت  التــي  االفــكار  مــن 
وحواراهتــا  بمواقفهــا  الشــخصيات 
ــاهبة  ــر متش ــات غ ــا هناي ــة، اال اهن هناي
تصويــر  عــى  باحلــرص  ))وذلــك 
ــن  ــع م ــذا الواق ــرصاع يف ه ــب ال جوان
خيــرج  أن  هــو  حمــدد  هــدف  اجــل 
ــفة  ــة أو فلس ــا معرف ــدة م ــارئ بفائ الق
ــة  ــكل هناي ــًا(()9( فل ــة أو موقف أو جترب
طبيعــة ونوعيــة متســببة عــا اختذتــه مــن 
مســار، فاملســار يؤثــر عــى نــوع النهايــة 
ــانية  ــكار االنس ــارات االف ــا ان مس وب
يف هــذا الزمــن الــذي حتدثــت عنــه 
ــة  ــة وخمتلف ــارات متصارع ــة مس الرواي
ومتقاطعــة، فالــروري ال ينتهــي هناية 
ــة،  ــف املجهول ــة ناي ــد هناي ــدة فبع واح
ــد  ــداء، بع ــس الصع ــاء تتنف ــت هن كان
مــا اشــار القــدر اىل هنايــة حزهنــا اذ 
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قالــت لـــ )ربيــع( )).. ولــو أنــك رأيت 
لعذرتنــي  وقبلــة  االمــس  احــداث 
ــت  ــول وغب ــامل الذه ــت ع ــاين دخل ف
ــا  ــة ام ــر مصدق ــف غ ــدت ارجت ــم ع ث
حــدث. هــل تغــرت الدنيــا؟ أيــن 
انــا؟ .. كانــت شــمس الضحــى خلــف 
املطــر يلــوح قرصهــا الدائــري فيــا وراء 
الســحاب االبيض بلــون القطــن(()01(، 
وال ســيا أنــه هــذا اليــوم كان يــوم هناية 
نايــف، وانتهاء االســتبداد، ليعلــن املطر 
ــرة،  ــعادة املنتظ ــدأ الس ــر وب ــزول اخل ن
فالشــمس تعلــن بقدومهــا وهي شــمس 
حريــة هنــاء. وهبــذا ولرهــة اغمضــت 
عينيهــا عــى حلــم وحــن فتحتهــا 
عــى وســعها رأت نباتــات الظــل أشــد 
ــا  ــط هب ــب املحي ــاج املكت ــًا وزج عمق

ــًا. ــد بياض أش
قالت: ربيع

تعال نخرج معًا
اىل املطر ثانيًة

نسمع شيئًا من املوسيقى
فالدنيــا أخــذت تعــزف املوســيقى((

.)11(

ــدأ  ــن ب ــود، والف ــدأت تع ــة ب إذن احلري
حييــا بعدمــا اختفــت ســاهرة، واختفــى 
فنهــا معهــا، فقــد عــاود للظهــور، 

بعــد هــاك الظــامل، الــذي حــارب كل 
الثقافــات والعلــوم فكانــت هنايــات 
صيــف ســاخن مضطــرب، باضطــراب 

ــاة. احلي
الشــخصيات  عــر  االفــكار  ثانيــا: 

والثانويــة الرئيســة 
1-شخصية هناء:

متثــل هنــاء االفــكار الداعية إىل املســاواة 
عــى  القانــون  وتغليــب  والعدالــة، 
ــع  ــه املرج ــل من ــاة، لتجع ــوض احلي ف
ــا  ــاس، ك ــن الن ــم ب ــاة، واحلاك يف احلي
ــة  ــي إىل حمارب ــايف الداع ــد الثق ــل امل متث
ــن  ــاد، وم ــتغال والفس ــكال االس أش
ناحيــة ثانيــة فهــي متثــل الــدور الصاعد 
للمــرأة يف إصــاح املجتمــع، وهــذا 
ــخصية  ــة بش ــب الرواي ــن كات ــان م إي
املــرأة، ومــا تتمتــع بــه مــن دور اجيــايب 
يف صنــع احليــاة، هنــاء رمــز اهلنــاء متثــل 
ــة، فهــي تقــف بجانــب  ــروح اجلاعي ال
)احلــاج زايــر(، الــذي يتخــى عــن 
ــبب  ــف، بس ــي، اىل ناي ــيارته التاك س
ــة  ــا ملقاوم ــع عائلته ــف م ــن، وتق الدي
نايــف الــذي يعــد نفســه ويل ؟ أمــر 
العائلــة. ومــن مــرارة مــا قاســته هتجــر 
ــتيعاب  ــكان اس ــف باإلم ــا ))كي عائلته
الصبــاح  نــور  برغــم  حيــدث  مــا 
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اقتحمــوا  ان  بعــد  املــارة..  وحركــة 
وكل  والســطح  والغــرف  احلديقــة 
ــى  ــون ع زوايــا املنــزل صــاروا حيمل
ــاث  ــرة واالث ــات الكب ــم احلاج اكتافه
املربــوط بحبــال القنــب.. األم انشــغلت 
بالــكام تــارًة وبتلقــي الربــات تــارًة 
وقفــن  الثاثــة  وبناهتــا  اخــرى... 
متشــبثات بعباءهيــا الســوداء... يولولــن 
ويتقــن نثــار الــرتاب والصــدأ وغضــب 
املظاهــر  وهــذه  الرجــال...(()21(، 
اجــراءات  اال  هــي  مــا  املذكــورة 
التســلط القمعــي الــذي جعــل اخلــوف 
واالرهــاب يف كل مــكان، فاســتاب 
حقــوق املواطنــة مورســت عــى مــرأى 
مــن الشــعب وهــو يــرى بعينــه الظلــم، 
ــعب كان  ــذا الش ــاكنًا، وه ــرك س وال حي
ــت  ــذا حت ــه، وال ئ ــي ب ــا حيتم ــًا ب واثق
ــك،  ــا ذل ــا نفعه ــوداء، ف ــه الس عباءت
ــب واالمل،  ــواع التعذي ــى كل ان ــل تلق ب
وبالرغــم مــن هــذا بقــى الوعــي املــدين 
ــاء-  ــي –هن ــك فه ــذل، كذل ــاوم ال يق
ــي  ــاهرة( الت ــة )س ــب عائل ــف بجان تق
ــف  ــة، وتق ــروف غامض ــت يف ظ اختف
ــى يف  ــا، وال تتوان ــا وابيه ــب امه بجان
البحــث عنهــا يف شــوارع وازقــة بغداد.
االستســام  ضــد  املنتفضــة  هنــاء 

والتجــر تلجــأ إىل العلــم والتفكــر 
املنطقــي، العقــل الــذي غيبــه اخلــوف، 
هنــاء  قالــت  واجلهــل،  واخلنــوع، 
ألمهــا ))إنــك تعلمينــا أن نخــاف كــي 

ونذعــن(()31(. نضعــف 
ــببًا  ــر س ــن الفق ــا م ــدت أمه ــد وج لق
مــن  هنــاء  ووجــدت  لاستســام، 
ــي  ــوان، فه ــذل واهل ــببًا لل ــوف س اخل
ــه  ــل يف مكان ــع الرج ــول )).. مل نض تق
ــًا ال..(()41(،  ــه يوم ــل ل ــي ومل نق احلقيق
كذلــك هــي تقــول ))وهــذا مــا يؤرقني 
ليــل هنــار كيــف يمكــن ان نخــاف مــن 
رجــل ناشــف وطرطــور وخملــوق مــن 
صلصــال وحتــى لــو أن أمــه ولدتــه ويف 
ــون  ــن يك ــب فل ــن ذه ــق م ــه ماع فم
اكثــر مــن كتلــة فائضــة مــن حلــوم 

احليوانــات)51(.
بينــا تعــود االم اىل صومعتهــا وهــي 
ــت  ــن ورفع ــت للرمح ــم صل ــة ث ))باكي
ــمي  ــت ياس ــاء وقال ــو الس ــها نح رأس
نخــاف(()61(،  ممــا  نجنــا  االلطــاف، 
ويبــدو ))ان املجتمــع الضيــق والعنــف 
ــه  ــرت ب ــب أث ــه الكات ــش في ــذي يعي ال
يف تصويــر تلــك االفــكار(()71(، ومهــا 
ــان  ــن حرم ــة م ــد البالي ــت التقالي بلغ
املــرأة مــن املطالبــة بحقوقهــا، إذ عدتــه 
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مــن املنكــرات، بــأن تكــون للمــرأة 
شــخصية كشــخصية الرجــل، نجــد أن 
ــع  ــة املجتم ــتعمل ماحق ــب اس الكات
ــي(  ــارد )الوع ــة، تط ــكال ثاث ــا بأش هل
ــي  ــة فف ــاة اجلامعي ــاء، الفت ــل هبن املتمث
رســالة تبعثهــا اىل اخيهــا الــذي يــدرس 
ــأل  ــا ))اس ــول فيه ــدن تق االدب يف لن
الزمــان كيــف يكــون ممكنــا أن يرغمــك 
جمنــون عــى الرحيــل مــن منزلــك؟ هل 
أبــدأ مــن هــذه النقطــة أم تــراين أقــص 
عليــك خــر املجنــون الــذي اراد قتــي. 
وخــر الصيــاد الــذي جعلنــي طريدتــه 
يف  زعقــت  التــي  الرصاصــة  وخــر 

ــرأس...(()81(. ــل ال ــح ومل تص الري
إذن ماحقــة املجتمــع للمــرأة تــأيت 
يف  باالختبــار  مــرة  طــرق،  بثــاث 
حماولــة املاحقــة لراهــا كيــف تقــاوم، 
ــأس  ــا يي ــا، ومل ــة هل ــة باملراقب ــرة ثاني وم
ــدر؟ إذن  ــوى الغ ــبيًا س ــد س ــا جي ف
للمــرأة،  التنويــر  يقبــل  التخلــف ال 
والكاتــب قــد ))هنــج طريقــة الواقعيــة 
أنــه  عــن  فضــًا  االنتقاديــة(()91( 
للرقيــب  االســود  اللــون  اســتعمل 
ســواء بمابســه أو برشتــه ))اســتطاعت 
االنظــار كلهــا ان تلمــح رجــًا قصــرًا 
باجتــاه  هيــرول  كان  الســحنة  اســود 

الزقــاق...(()02( وهــذا اللــون ))تعبــر 
ــانية  ــوق االنس ــط احلق ــم ابس ــن هض ع

وضيــاع حقــوق املواطنــة(()12(.
ــي اىل  ــر الروائ ــر يش ــب أخ ــن جان وم
ــواء كان  ــرأة س ــة امل ــرف يف معامل التط
اجتاعيــًا او دينيــًا فهــي تعــاين مــن 
الرقيــب ))كنــت ارى الرجــل الغريــب 
الــدم  مــن  اخلــايل  البائــن  بوجهــه 
ــًا  ــوزه داخ ــد ب ــن يم ــه الصغرت عيني
حائــل  ســميك،  بمعطــف  كاللــص 
اللــون قميــص داكــن دون ربــاط يتأبــط 
ــجرة  ــود أو ش ــف عم ــف خل ــًا ويق كتب
يرتبــص(()22(، يف هــذا النــص يشــر 
الكاتــب إىل رجــال األمــن بلباســهم 
املعــروف )الســفاري(، فضــًا عــن 
ــانية  ــة االنس ــاة املعنوي ــد للحي ــه فاق أن
خــايل  مــن الــدم – ال يــكاد يبــرص 
ــه  ــبب عيني ــاة بس ــوح للحي ــوة ووض بق
الصغرتــن. وهبــذا فــإن ))االديــب عر 
ــع  ــه للواق ــن رؤيت ــة ع ــة االدبي بالكلم
وهــو بعملــه االديب يعــد تشــكيل الواقع 
وخيتــار منــه مــا يتــاءم مــع رغبتــه 
ــة(()32(،  ــذه الرؤي ــن ه ــف ع يف الكش
وهبــذا فــإن املقاومــة االصاحيــة التــي 
تطالــب بحقوقهــا ترفــض االنصيــاع او 

ــف. ــع ناي ــة م املهادن
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نايــف،  ازالم  فعندمــا تصــف هنــاء 
ــم،  ــوة عنده ــية والقس ــف الوحش تص
))أربعــة رجــال هبطــوا بشــفاه غليظــة 
ــتات  ــهم ش ــى رؤوس ــد ع ــوء بالزب تن
ــر  ــش مغ ــعر عك ــا ش ــن بقاي ــود م س
رجــل  رؤوســهم  عــى  يقــف  كان 
وال  بكفيــه  يلــوح  مدجــج  طويــل 
ــى يف الــكام(( ــذل جهــدًا حت ــكاد يب ي
مــن  الســافر  التعــدي  صــورة   ،)42(

قبــل عصابــة نايــف كنعــان ومــدى 
ســيطرهتا عــى املجتمــع، ونايــف هــذه 
الشــخصية املركبــة، فهــي شــخصية 
ــة  ــة تعيــش التناقضــات الواقعي مضطرب
للشــخصية العدائيــة ســواء عــى ســبيل 
الفــرد الــذي يتســم بــاالزدواج أم عــى 
مســتوى الســلطة التــي تتنــوع ازياؤهــا 

بتنــوع أدوارهــا يف املجتمــع.
2-شخصية كنعان

يمثــل كنعــان االفــكار االســتبدادية 
والديكتاتوريــة التــي حتكمــت بمصائــر 
النــاس وحتــاول أن تســلب احلقــوق 
للفكــر  نقــد  هــذا  ويف  واحلريــات، 
ــريب،  ــن الع ــائد يف الوط ــم والس املتحك
وبخاصــة يف العــراق، إذ تســيطر النوازع 
الفرديــة والطغيــان عــى مصائــر النــاس 
ــر  ــت اكث ــا كان ــب كل ــة االدي ))إن رؤي

ــت  ــا كان ــية وذكاء كل ــًا وحساس عمق
اقــدر عــى كشــف القــوى التــي تعــوق 
ــا  ــان، ك ــر االنس ــع وتقه ــة الواق حرك
ــة  ــل طبيع ــى ختي ــدر ع ــح أق ــا تصب أهن
لإلنســان  حيقــق  الــذي  املســتقبل 
يصــور  فالــراوي  إنســانيته(()52(، 
الشــخصية العراقيــة املســتبدة بأفكارهــا 
التســلطية ســواء اكان التســلط اجتاعيًا، 
أن  ويبــدو  ســلوكيًا،  ام  سياســيًا،  ام 
إىل  املتلقــي  تنبيــه  قصــد  الكاتــب 
املامــح الداخليــة للشــخصية، فـــ »مــع 
ــام  ــدأ االهت ــن ب ــرن العرشي ــع الق مطل
ــة  ــح اخلارجي ــم املام ــن رس ــول م بتح
للشــخصية إىل رســم دواخلهــا لتقــيص 
االعــاق اخلفيــة هلــا بعــد دخــول علــم 
ــية  ــات النفس ــة العملي ــس إىل دراس النف
)نايــف(  االدبيــة«)62(،  للشــخصيات 
ــواه  ــد كل ق ــًا، إذ حيش ــتبد اجتاعي مس
ــدي  ــوذه، يف حت ــه، ونف ــه، ورجال بأموال
امــرأة ضعيفــة يف طبيعتهــا، ال تريــد 
ســوى أن حتافــظ عــى بيتهــا الرشعــي، 
ــأيت زوج  ــا، لي ــن أبيه ــه ع ــذي ورثت ال
ــه  ــس ل ــا لي ــب ب ــف(، ليطال ــا )ناي أمه
))..مل يعــد منــذ القطيعــة زوجــًا ومتــى 
كان أبــا لثــاث بنــات تركهــن دون 
ســؤال، وجــاء االن يطالبنــا بمنــزل 
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ــي أن  ــدين ام ــه وتري ــن ممتلكات ــس م لي
التــزم اهلــدوء الن هــذا الرجــل يف رأهيــا 
ــن  ــر، ونح ــر املك ــراس كث ــب امل صع
فقــراء يف هــذه الدنيــا الصغــرة، وال 
ــد  ــل يع ــه ب ــه أو رد دعوت ــا وقف يمكنن
ــتحيل..(()72(،  ــن املس ــًا م ــك ضب ذل
لظواهــر ســلبية يف  ويف هــذا رصــد 
يمتلكــون  املجتمــع، وال ســيا ممــن 
عــى  الظلــم  ليارســوا  االمــوال 
ثرواهتــم،  وراء  ويلهثــون  أهلهــم، 
ــة  ــراء ))يف ضاحي ــتغل الفق ــف يس وناي
ال تبعــد كثــرًا حــاول اغوائهــا باحلــب 
ــال  ــرض امل ــارة وع ــه( ت ــى طريقت )ع
ــكور  ــه مش ــرى(()82(، وخياطب ــارة اخ ت
ــف  ــت لناي ــا قل ــرب ))إن ــاعده املق مس
كيــف جــرؤت أن ختــي البيــت وترمــي 
ســاكنيه إىل الشــارع وهــم زوجتــك 
وســيلة وابنتهــا وبناتــك الثــاث وئــام 
وفائــزة وداليــة(()92(. وهــذه إشــارة إىل 
ــي  ــا ه ــخصية ورب ــة يف الش االزدواجي
ــا كان  ــع وم ــوة يف املجتم ــودة وبق موج
ــادًا للظواهــر الســلبية،  الروائــي اال صي
ليجعلهــا أمــام مــرآة االصــاح والفكرة 
ــي  ــي للمتلق ــي اراد الروائ ــوى الت االق
ــا  ــية ك ــرة سياس ــي فك ــفها ه أن يكش
ــل  ــيايس املتمث ــع الس ــدو، إذ ان الواق يب

باحلكــم الصدامــي البائــد، قــد اســلب 
القمــع  ومــارس  احلريــات،  كل 
الدمــوي وهنــاك اشــارات واضحــة 
للسياســات االجراميــة، وال ســيا إذا 
ــعور  ــه ش ــي كان ))لدي ــا ان الروائ عرفن
يعذبــه وهــو وصــول البعثيــن الســيئن 
إىل ســدة احلكــم وقــد ركبتــه كآبــة 
ــة  ــا بالضحك ــاول تبديده ــة كان حي قاتل
املهذبــة..(()03(  والنكتــة  املجلجلــة 
ــت  ــاء؟؟ ))وظلل ــاءهل هن ــا تتس وهن
أتســاءل تــرى مــن وضــع يف يديــه 
املــال والذهــب والســلطة؟ ألســنا نحــن 
ــا  ــه كل يشء؟ وجعلن ــا ل ــن يرن الذي
ــا  ــي أن ــت ألم ــان قل ــة الزم ــه داهي من
بريئــة منــه ومــن صلــة الرحــم مــا 
ــكل  ــاة..(()13(، ف ــد احلي ــى قي ــت ع دم
طــاغ ال يكــون اال بمســاعدة شــعبه 
اللذيــن جيعلونــه متمكنــًا مــن التحكــم 
بمصرهــم، وعندمــا يشــعر بنفســه قــوة 
ــف  ــول ناي ــه، يق ــرصح بقوت ــى ي عظم
ــدة  ــاء ))معتق ــدي هلن ــرض التح يف مع
والوقــوف  التحــدي  تســتطيع  اهنــا 
واســقاطي  ملقاضــايت  رجليهــا  عــى 
مــن )عــريش( الــذي رسقتــه يف ظــرف 
ــو  ــا(()23(، اذن ه ــن مملكته ــض م غام
ــرش-  ــلطة –الع ــزاع الس ــر إىل انت يش
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ــأ  ــى جل ــدر حت ــوة، والغ ــية بالق السياس
اىل حماربــة عائلتــه –الشــعب- يف حماولــة 
ــة وحقهــا يف العيــش  الســتاب املواطن
يف الوطــن. فضــًا عــن التناقــض الــذي 
يعيشــه رمــز النظــام فتــارة يــأيت اىل 
ــًا ))جــاءين الرجــل  أمــن املحامــي طيب
)بوجــه أيب ذر( وأخــذ بيــدي قــال عمل 
حــر وأنــت حــر(()33(، حماولــة للظهــور 
عندمــا  وبخاصــة  االيــاين  بالوجــه 
يتحــدث نايــف مــع مســاعده مشــكور 
تســمع  زلــت  أمــا  مشــكور  ))هــا 
عــادة  يضيقــون  الفاشــلن  اولئــك 
بالرجــل الناضــج، اليــس كذلــك أم 
نراهــم يأخــذون لــه التحيــة ويســبحون 
واكلــوا  فاشــلون  حســاد  بحمــده؟ 
عليهــم  اطلعــت  ولــو  بــرش  حلــوم 
لوليــت منهــم فــرارا، الداهيــة يذكــرين 
ــتى..(( ــث ش ــة وباحادي ــات قرآني بآي
مــن  اشــارة  هــذه  ان  ويبــدو   ،)43(

الــراوي للحملــة االيانيــة التــي اطلقهــا 
النظــام ايــام حكمــه يف تســعينات القرن 
ــر  ــر اخلم ــذي يعاق ــو ال ــن وه العرشي
ــاعده،  ــول مس ــات، إذ يق ــل املوبق ويفع
ــا  ــري لقاءاتن ــرص جت ــة الق ــي ))حان فف
وتتــوزع  املؤامــرة  تبتــدئ  ومعهــا 
اخــر..(( اىل حــن  ترجــأ  او  االدوار 

)53(، كذلــك فهــو مشــغول بملذاتــه 

ونزواتــه مثــل مجــع التاثيــل وبنــاء 
القصــور واملــزارع واالهتــام بالبنــاء 
ــرب  ــان ق ــف كنع ــف ناي ــر ))وق الفاخ
ــان  ــداه معقوفت ــًا ي احــد متاثيلــه، متصلب
ــارة  ــغولة ت ــه مش ــره نظرات ــف ظه خل
بتمثــال مــن الرونــز، واخــرى بتمثــال 
ــه(  ــد متاثيل ــس..(()63(، و )أح ــن اجلب م
مولعــًا  كان  الطاغيــة  ان  عــى  تــدل 
ــل  ــد فع ــه، وق ــه يف حيات ــرى متثال أن ي
العــراق  حمافظــات  اغلــب  يف  ذلــك 
وبخاصــة العاصمــة، وتصــف هنــاء 
منزلــه ))فهــو باختصــار منتجــع خاص 
مــزود بأشــياء جاهــزة غــرف نــوم، 
املطبــخ، املخــزن، قاعــة اســرتاحة، باب 
خارجــي آخــر، جــرس انــذار، جــدران 
ــدن،  ــتائر مع ــاء، س ــة بالفسيفس مرصع
ثريــات مــن الكريســتال، لوحــات، 
طنافــس ملونــة، حتفيــات ارائــك غرفــة 
ــب  ــة حتج ــا خفي ــوس ذات مراي للجل
الرؤيــة، حانــة ليــل.. اىل آخــر االشــياء 
التــي مل ترهــا العــن(()73(، ويبــدو مــن 
هــذا ولــع نايــف )الداهيــة(، مطــل 
بالزخــارف والقصــور واملتــع النفســية، 
وهــذه مــن طبيعــة احلــكام، وهــذه 
ــا يف  ــة العلي ــة للطبق ــاف معلوم االوص
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ــلطة. الس
للروايــة ))يصبــح  قــراءة واعيــة  إن 
الناقــد حملــًا، ويتنــاول الفــن كعــرض 
ــات  ــف مكبوت ــره كش ــتطيع بتفس يس
وقــد  ودوافعــه  الاواعيــة  االديــب 
بدورهــا  االكتشــافات  هــذه  تــؤدي 
إىل فهــم العمــل الفنــي نفســه، بــل 
فالكاتــب  تفســره(()83(،  وحتــى 
ــن آالم  ــًا ع ــع فض ــاين آالم املجتم يع
اجلائــر  التســلط  يــرى  وهــو  نفســه 
والقمعــي، فالنــاس يموتــون جوعــًا 
باحلصــار االقتصــادي ويعانــون ويات 
ــه،  ــم بملذات ــة متنع ــروب، والطاغي احل
وهــذا حــال نايــف مــع زوجتــه واطفاله 
ــوى  ــم س ــأوى هل ــدون م ــن ال جي الذي
ــم،  ــن بيته ــم م ــد أن طرده ــارع بع الش
ــده،  ــف وح ــى ناي ــوم ع ــع الل وال يق
ــة ))... ــم رشكاء يف اجلريم ــاس ه فالن
فكــم مــن حبــٍة صــارت قبــة وكــم مــن 
داعــٍر رفعــوه اىل مرتبــة القديســن بــن 
عشــية وضحاهــا(()93(، فالنــاس بيدهــا 
ختلــق )طاغيــة مســتبد( ثــم تشــكو 
ــى  ــه حت ــد من ــلم أح ــف مل يس ــه، ناي من

ــف؟ ــرص، خل ــاح الق ف
قالت خللف:

ــد  ــتغل عن ــدك تش ــك االن. بع -تذكرت

ــف ناي
-ال.. نايف هذا اخلايب.. طردين

خلــف  أخــذ  ليــش.  -طــردت، 
ــال: ــانه وق ــفتيه بلس ــل ش ــاجي يبل الس

-نايف يعتقد أين جاسوس(()04(.
حتــى  طــال  واالرهــاب  اخلــوف 
ــوف  ــه اخل ــذي الزم ــرص، ال ــاح الق ف
ــفتن  ــس الش ــو ياب ــه فه ــى يف كام حت
نايــف،  باســم  التفــوه  يســتطيع  وال 
ــة،  ــع ف )الرواي ــس الواق ــب يعك فالكات
هــي شــكل مــن اشــكال البنيــة الفكريــة 
ــهد  ــع يش ــا دام املجتم ــع، وم للمجتم
ــح  ــول املصال ــه ح ــن طبقات ــًا ب رصاع
ــرصاع  ــًا أن ال ــي أيض ــذا يعن ــة فه املادي
ــر(()14(،  ــتوى الفك ــى مس ــود ع موج
ــذور يف  ــه ج ــي ل ــر القمع ــى الفك حت
شــخص نايــف، ففــي صبــاه ))االقــوى 
ــًا، واالرسع  ــد زعيق ــيكون االش ــا س من
يف طــي املســافات.. قلــت للصبيــان 
هــذه  نلــزم  تعالــوا  ركضــًا.  كفــى 
القطعــة مــن االرض ونحصــل عــى 
ــراوات  ــن اهل ــددًا م ــا ع ــود.. اعددن نق
مــن  رسقناهــا  صغــرة  وســكاكن 
ــارًا  ــع صغ ــا نجتم ــب.. كن ــم قري مطع
ــا. وكان  ــا تفرقن ــن كرن ــم، وح ونحل
ــه  ــه وطريقت ــه، وحلم ــا كوكب ــد من الب
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ــرب  ــتياء او اهل ــتحواذ واالس يف االس
مــن احليــاة مجلــة وتفصيــًا(()24( وهــذا 
النظــام  والواقعيــة  اجلــذور  بســبب 
اذا  العــراق،  الــذي حكــم  الدمــوي 

ــأهتا ــذ نش ــوهتا من ــازت بقس امت

ثالثًا: االفكار عر احداث الرواية
1-االختفاء:

ت هنــاء اختفــاء صديقتهــا ســاهرة  عــدَّ
بظــروف غامضــة بـــ )قانــون االختفاء(
ــة  ــب إىل السياس ــن الكات ــارة م )34(، اش

القائمــة، التــي جعلــت مــن )االختفاء( 
للشــخصيات املتنــورة والعلميــة قانونــًا 
عــن  هنــاء  وتبحــث  حكومتهــا.  يف 
ســاهرة فــا جتــد اال صــوات ابيهــا يــأيت 
ــا  ــا ))م ــول هل ــر ليق ــامل االخ ــن الع م
ــُت  ــن؟ فقل ــمَّ تبحث ــألني ع ــرى يس ن
عــن ســاهرة قــال: تقصديــن الفتــاة 
التــي مســكوها وقيَّدوهــا باحلديــد ألن 
ــُت  ــًا((؟ قل ــى ))هارب ــد اخف ــا ق والده
مــاذا؟ قــال ))انتهــت(( فلــم يكــن 
ــن أدري  ــكاء ومل أك ــوى الب ــعي س بوس
ــن  ــًا(( فم ــى ))هارب ــد اخف ــا ق ان اباه
ــروا هــذِه احلكايــة؟(()44(، فكان  ايــن دبَّ
ــو  ــا وه ــى ابيه ــض ع ــاء القب األوىل الق
موجــود!! فِلــَم عليهــا؟، اذن هــو تدبر 

ــر، ))...  ــى الفك ــاء ع ــل القض ــن اج م
فجميــع مــن يكتبــون يتمثلــون الوطــن 
يف كتاباهتــم، الهنــم يعتمــدون يف ذلــك 
ــكان  ــان، وامل ــا، الزم ــة االن ــى ثاثي ع
هــو  ولنتاجاتــه  للكاتــب  الطبيعــي 
وطنــه الــذي ولــد فيــه ونشــأ وترعــرع، 
ــروج  ــتطيع اخل ــن يس ــاول فل ــا ح ومه
بأطروحاتــه وافــكاره عــن حــدود هــذِه 

ــة(()54(. القضي
َفســاهرة مثلــت رمــز احلريــة التــي 
ــألت  ــع ))س ــدر والقم ــد الغ ــا ي طالته
ــى  ــم ع ــرار احلك ــون اق ــز القان ايب اجيي
فضحــك  أيضــًا.  باملــوت  النســاء 
منــي وقــال: كان هــذا غــر جائــز 
وان  ايب  وقــال  العــرص احلجــري،  يف 
اردِت ســاع نصحــي فــأوىل بــِك ان 
تكفــي عــن ))البحــث(( وتنــرصيف 
فكــر  ويبقــى  شــؤونك...(()64(،  إىل 
ــا  ــأل عمه ــان، تس ــًا للعي ــاهرة ماث س
))هــل تســتطيع رؤيتهــا اكــد انــه يراهــا 
أنــاء الليــل واطــراف النهــار تظهــر 
كاهلالــة يف دائــرة القمــر وكالغيمــة عــى 
ســفح جبــل أو كيامــة يف شــجرة(()74( 
وأشــادت هناء بــذكاء صديقتها ســاهرة 
وقدرهتــا عــى تقمــص الشــخصيات يف 
الواقــع أو يف املــرح... كانــت ســاهرة 
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ــرح  ــا بامل ــل وكان املامه ــب التمثي حُت
ممتــازًا وهلــا مقــدرة عــى احلفــظ الســيا 
الرفيعــة(()84(  والنصــوص  االشــعار 
فضــًا عــن اهنــا ))اشــعاع مســتمر 
واللمعــان(( والــذكاء  املوهبــة  مــن 
الســلطة  حماربــة  يبــن  وهــذا   ،)94(

للفــن واالدب كوهنــا عاملــن مهمــن 
يف التوعيــة الفكريــة، ولــكل روايــة 
فكــرة معينــة متثــل وجهــة نظــر املؤلــف 
واالنســان،  احليــاة  جتــاه  وفلســفته 
ــرة  ــرصح بفك ــادة ال ي ــي ع وان الروائ
روايتــه بــل هــي كامنــة يف ذهنــه، وعــى 
املتلقــي التوصــل اليهــا مــن خــال 
إىل  التوصــل  ويتــم  القــراءة(()05(، 
االفــكار حســب املعطيــات التــي يبثهــا 
الكاتــب يف روايتــه، وتبــدو مطابقــة 
ــب، إذ  ــه الكات ــاش في ــذي ع ــع ال للواق
ان هــذِه املارســات ليســت بغريبــة عــى 
االنســان الــذي عــارص حكــم الطاغيــة.

2-مقتل امني غانم:
ــة  ــوت العدال ــل ص ــي يمث ــن املحام ام
ــه  ــف وتنبيه ــاظ ناي ــاول أيق ــذي ح ال
عــى ظلمــه ولكنــه مل يفلــح بــل واجــه 
ــاهرة،  ــر س ــن مص ــل ع ــرًا ال يق مص
عندمــا يســأل نايــف امــن )انــت تبــدو 
غــر مرتــاح هــل تذكــرت مايــؤمل. 

ــر  قلــت ))اجــل(( تذكــرت احلــاج زاي
ــزت  ــف وك ــه ناي ــدَّ وج ــه فارب وارست
عــى اســنانه مشــيحًا عنــي بنصــف 
ــن...  ــب ام ــم... جيي ــا هب ــمه... م جس
اهنــم فقــراء... عجايــب ومــا شــأين من 
ــن –  ــه ام ــا؟ فيجيب ــذا، ان ــم هك جعله
نعــم... انــت؟ ... انــك غلطــان... لقد 
ان هلــؤالء ان يموتــوا... اهــذا قانــون ام 
ــّمِه  ــف س ــب ناي ــض؟ جيي ــرتاض حم اف
ــة هــي  مــا شــئت(()15(، صــوت العدال
ــه  ــره بحقيقت ــف، وتذك ــج ناي ــن تزع م
))كنــُت الوحيــد الــذي يقــف يف وجهــه 
ــد...(( ــرب والبعي ــايض الق ــره بامل يذك
ــق  ــدر قل ــم مص ــن غان ــى ام )25(، ويبق

يواجهــه  عندمــا  والســيا  لنايــف، 
))نايــف... انــت تســتطيع ان تســتحوذ 
ــه  ــتأثر ب ــا، وتس ــان م ــد انس ــى جس ع
ــًا  ــًا وترهيب ــتميله ترغيب ــه وتس وتروض
ــو  ــه(( ه ــى ))روح ــتياء ع ــن االس لك
املســتحيل(()35(، ومل يكتــِف امــن رمــز 
ــى  ــذ ع ــو يأخ ــة فه ــة باملواجه العدال
ــًا  ــي بحث ــر ))ُيلق ــة اجلاه ــه توعي عاتق
يف نــادي احلقوقيــن حيــاول مــن خالــِه 
انــارة العقــل والوجــدان بموضــوع 
مهــم جــدًا )معنــى العدالــة( ســألته 
ــوان املحــاضة فذكــر ان  ــاء عــن عن هن
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ــذا  ــة ه ــم صل ــدًا ث ــر ج ــوع مث املوض
ــات(()45(. ــوق والواجب ــى باحلق املعن

ليحتــدم الــرصاع ويبلــغ الــذروة يف 
ــب،  ــر الكات ــا يع ــة( ك ــن )الداهي زم
نمطهــا  هلــا  جيــدة  روايــة  ))فــكل 
الزمنــي وقيــم الزمــن اخلاصــة هبــا، 
ــا  ــة تعبره ــن كفاي ــا م ــتمر اصالته وتس
القيــم  وتلــك  النمــط  ذلــك  عــن 

القــاريء(()55(. إىل  وايصاهلــا 
لـــ  الشــقيق  االخ  قيــس  3-مقتــل 

: ) يــف نا (
ــان  ــب واالنس ــس االخ الطي ــل قي ُيمث
ــي  ــم، فف ــل الظل ــذي ال يقب ــامل ال املس
يــوم مــن االيــام يرســله نايــف البــاغ 
ــاول  ــف حي ــن ناي ــاء باحلضــور ))لك هن
زج اخيــه )قيــس( يف قضيــٍة ال َيــد لــه يف 
صنعهــا وال دخــل، وال ناقــة وال مجــل، 
هــو أساســًا ال ُيريــد الدخــول طرفــًا يف 
ــر  ــا االخ االك ــة خيوضه ــارك ومهي مع
ــاب  ــى حس ــًا ع ــدًا ومهي ــي جم ــي يبن ك
فتــًى مــا زال يف بدايــة الطريــق...(()65(، 
يف هــذا الفــن االديب تكــون ))اثــارة 
ــعور(()75(، واال  ــارة الش ــل إث ــر قب الفك
فــأي فكــرة ارادهــا الروائــي باســتعال 
ــأيت مــن خــال  ــذي ي )جمــد ومهــي( ال
واحــدة،  معركــة  وليــس  )املعــارك( 

ــو  ــس ه ــس، ان قي ــا قي ــي ُزجَّ فيه الت
ــر  ــذي ُأج ــل ال ــب النبي ــعب الطي الش
عــى الدخــول يف معــارك دمويــة نتيجــة 
ــة  ــن الدكتاتوري ــاء م ــات احلمق السياس
املتســلطة، ومــا يؤكــد هــذِه الرؤيــة 
السياســية اســتعال الروائــي الوصــاٍف 
إذ  البائــد،  النظــام  يتصــف هبــا  كان 
اطلقهــا عــى نفســه، فـــ هنــاء ال ترغــب 
)الوعــي(  الهنــا  امامــه،  بالوقــوف 
ــب  ــل ))... ال ارغ ــض اجله ــذي يرف ال
وال  معــه  الــكام  وال  مقابلتــه  يف 
وحرشجاتــه  نرتــِه،  إىل  اســتمع  ان 
امامــي  يقــف  ان  وال  ونصائحــه 
متبجحــًا بأنــه حامــي )دار( والســيد 
تتســع  ان  ُيمكــن  ارٍض ال  املطــاع يف 
ــه(()85(. فــكان  ــر مــن حــدود مملكت اكث
العراقيــون يســمع بـــ )حــارس البوابــة 
ــام  ــام اي ــه النظ ــذي اطلق ــة(، ال الرشقي
ــارك  ــوض مع ــو خي ــد وه ــه البائ حكم
مــع ايــران، وهــو الــذي إذا قــال قــوالً 
قالــه العــراق يف حكــم اتســم باهلمجيــة 
والنــار واحلديــد، وهــذا مــا اشــار اليــه 
ــو  ــا وه ــة، وحدوده ــي باململك الروائ

ــط. ــراق فق الع
ــعب  ــذا الش ــر ه ــون مص ــايل يك وبالت
ــن  ــو م ــه ه ــف نفس ــل ))... ان ناي القت
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ــاء  ــى إىل املــوت لق ــع الفت ــبب يف دف تس
ــع  ــكًا واس ــى مال ــى ان يبق ــه ع حرص
ــف  ــداء لناي ــكل يشء ف ــراء(()95(، ف الث
ــب  ــم فليذه ــو متنع ــا دام ه ــه، م وثروت
ــم، فنايــف مل يتأســف  النــاس إىل اجلحي
أو حيــزن عــى اخيــه، تقــول هنــاء ))... 
اال اين ملحتــه غــر مكــرتث ملــوت اخيــه 
ــه اراد ان يقــول يل هكــذا،  الصغــر لعل
يكــون َجَلــد الدهــاة(()06( وهــذا حــال 
ــعور  ــن الش ــردوا م ــن جت ــاة الذي الطغ

ــانية. ــة واالنس بالعاطف

رابعًا: االفكار عر احلوار الروائي
1- االستعانة بالتنجيم والشعوذة:

للعــادات  انتقــادًا  الروائــي  ــه  وجَّ
ــوء  ــا، اللج ــة ومنه ــة اخلاطئ االجتاعي
ــاء  ــن هن ــاورة ب ــي حم ــة، فف إىل العراف
ــاد  ــاء االعتق ــتنكر هن ــاهرة، تس وام س
ابتســمِت  واظنــك   ...(( باخلرافــة 
ــرى  ــف ُت ــأيل كي ــك ان تس ــأردت بذل ف
ــاة  ــرص فت ــة ان تب ــراة جاهل ــن الم ُيمك
ضائعــة يف عــامل املجهــول؟ انا اقــول لِك 
ــتحضار االرواح  ــتطيع اس ــرأة تس ان ام
بإمكاهنــا أيضــًا ان تــرى الغائــب أو مــن 
ــًا يف  ــراه واضح ــوالً ت ــره جمه كان مص
عــن املــرأة امل تســمعي بـــ املطوعــة؟((

واملارســات  الشــعوذات  هــذِه   ،)16(

ــون  ــام ك ــم النظ ــان حك ــت إب ــد راج ق
ــوف  ــن اخل ــروف م ــرون بظ ــاس يم الن
ــواء  ــن س ــن املفقودي ــًا ع ــع، فض واهلل
يف احلــرب ام بســجون النظــام، لــذا 
ــا االمل  ــف عنه ــن خيف ــاس م ــد الن مل جت
ــر  ــم بمص ــا ختره ــة( عّله اال )املطوع
ــا  ــف، رب ــٍل زائ ــبثوا بام ــود، فيتش املفق
ــب،  ــا خيي ــع، ورب ــك التوق ــب ذل ُيصي
ــذي  ــي ال ــع العراق ــال املجتم ــو ح وه
املارســات  هــذِه  زالــت  كانــت وال 
واضحــة فيــه، وال تقتــرص عــى بســطاء 
النــاس بــل حتــى عــى املثقفــن منهــم، 
))فتحــت هنــاء فمهــا غــر مصدقــة ان 
مثــل ام ســاهرة دارســة وتعمــل مرشفــة 
ــة  ــمى باملطوع ــا يس ــدق ب ــة تص تربوي
أو عــن املــرأة(()26(، فتجيــب هنــاء 
ــدق  ــات بـــ ))ص ــص العراف ــى قص ع
ــة  ــون(()36( يف حماول ــذب املنجم اهلل وك
الكشــافة  تدعيــه  مــا  زيــف  لبيــان 
ــد  ــا ))...فالول ــل قوهل ــة، بدلي واملطوع
امــا يكــون ميتــًا وامــا يكــون حيــًا فــإن 
مل يعــد فهــذا منــوط بمشــيئة اهلل وان 
ــك  ــا(()46(، وبذل ــت نبوءهت ــاد صدق ع
ــف،  ــاد الزائ ــذا االعتق ت ه ــرَّ ــد ع فق
فعــى االنســان ان يتجــه نحــو احلقائــق 
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العلميــة، االيــان بفكــرة البحــث بــدل 
ــة. ــات البالي ــزواء إىل اخلراف ــن االن م

2- االستغال:
ــاين كان  ــل الاانس ــتغال والتعام االس
ــع  ــان م ــف كنع ــة ناي ــًا يف عاق واضح
ــل  ــذي دخ ــل ال ــار الرج ــن الكس ياس
يقــوم  الــذي  نايــف،  مــع  بشــجار 
))منــذ  ياســن،  باحلجــز عــى دكان 
ــهر  ــع كل ش ــع يف مطل ــنن كان يدف س
ــاق.  ــب االتف ــال حس ــن امل ــض م الفائ
امــا املبلــغ االصي فيظــل يف رقبتــه...((
ــإذا  ــه ))ف ــه ل ــرايب ال يأب ــف امل )56( وناي

ــه  ــه أو تأجيل ــا بذمت ــديد م ــكأ يف تس تل
ــز  ــه احلج ــر دكان ــر كان مص ــهر اخ لش
ريثــا يتــم الدفــع املتفــق عليــه...((
ــح  ــم النص ــأيت لتقدي ــاء ت ــا هن )66(، وهن

ــن  ــص م ــي يتخل ــن ك ــاد لياس واالرش
هــذا املــرايب إذ تقــول لــه ))اما انــا فليس 
يل ســوى ابــداء النصيحــة )واســمح 
ــي( إذا  ــر من ــت اك ــر فأن ــذا التعب يل هب
اردت اخــذَت هبــا حفاظــًا عــى حياتك 
ــا ختشــى  ــاة ارستــك(()76(، اذن هن وحي
مــن هــذا القاتــل ان يفعــل أي يشء 
ــاد  ــذا االنتق ــدو ه ــال، ويب ــبيل امل يف س
للمرابــن الذيــن يســتغلون النــاس، 
ويعملــون عــى مــص دمــاء النــاس 

والروائــي يعكــس حالــة املجتمــع التــي 
ــة ))ان  ــلبية معين ــرة س ــه ظاه ــود في تس
ــة  ــي عاق ــع ه ــة االدب باملجتم عاق
ــاة  ــر باحلي ــب يتأث ــر، فاالدي ــر وتأث تأث
اخلارجيــة الســائدة يف بيئتــه القائمــة 
ــتمد  ــه يس ــت عين ــه، ويف الوق يف جمتمع
ادبــه مــن حيــاة هــذا املجتمــع...(()86(، 
ومــا فعلــه مــع احلــاج زايــر هــو الفعــل 
ــلم  ــا يس ــار ))مثل ــن الكس ــه ياس نفس
ســجانه  إىل  باســمه  ورقــة  الســجن 
القضبــان،  خلــف  ليصــر  ويدخــل 
ــر الســيارة، التاكــي،  ســلم احلــاج زاي
ــم  ــجلة باس ــة واملس ــوفرليت املرقم الش
ــز  ــد احلج ــه بع ــان إىل موكل ــف كنع ناي
ــم الدفــع يف  أو ايقــاف العمــل حتــى يت
موعــده مــن كل شــهر(()96(، احلالــة 
يعيشــها  التــي  الصعبــة  االقتصاديــة 
ايــام احلصــار االقتصــادي  الشــعب 
ــاب  ــد اصح ــاس بي ــر الن ــل مص جع
عــن  يتورعــون  ال  الذيــن  االمــوال 
ــع، ويف حــوار  املحــارم وانتهــاك الرشائ
ــودان إىل  ــه يع ــع زوجت ــر م ــاج زاي احل

ــا. ــو الرب ــل وه ــس احل نف
قالت الزوجة: تفرتض شنسوي.

سأل الزوج: والقرض هذا منن؟.
قالــت الزوجــة: اين اعــرف واحــد اهبل 
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. ملنطقة ا
سال الزوج: واشكد ياخذ.

قالت الزوجة: ثاثن. اربعن باملية.
سأل الزوج: ومنن نويف هذا.

اهلل  هيمــك.  وال  الزوجــة:  قالــت 
. ) 0 7 ( د جــو مو

خامسًا: األفكار عر احلوار
1-حوار نايف مع نفسه:

لقــد وضــح الــراوي بعــض الســلبيات 
التــي حُتيــط باملجتمــع، وانتقــاد الظواهر 
املتفشــية فيــه عــر سلســلة االفــكار التي 
ــن  ــدث ع ــو يتح ــف، وه ــا ناي طرحه
نفســه منــذ الطفولــة وحتــى بنــاء جمــده، 
ــلبيات  ــن الس ــده م ــا انتق ــة م ــن مجل وم

ــع: يف املجتم
يف  االرهــاب  نايــف  1- يصــور 
ــك  ــم، وذل ــوة يف التعلي ــة والقس املعامل
ــا  ــاء هب ــي ج ــة الت ــور اهليئ ــا يص عندم
املديــر إىل التاميــذ: وهــو متجــرد مــن 
ــا  ــك عندم ــل وذل ــانية يف التعام االنس
ــارات  ــة عب ــذ بكتاب ــد التامي ــوم اح يق
إذ  التاريــخ،  مــدرس  عــى  بذيئــة 
ــٍد رهيــب  ــر ))نظــر يف حق يصــف املدي
ثانيــة بصــوت  إىل وجوهنــا. ورصخ 
ــا اوالد  ــكم ي ــبون انفس ــن حتس ــى م اع

ــأ  ــذ وطأط ــاج النواف ــز زج ــة فأهت الزاني
وشــتم  بعصــاة  لــوح  الــرؤوس. 
ــف يف  ــوء إىل العن ــا...((، اللج اجدادن
ــر  ــزام كث ــببًا يف اهن ــت س ــة، كان املعامل
مــن الطلبــة وحرماهنــم مــن فرصــة 
ــدًا  ــًا حاق ــم جي ــق منه ــم وخل التعلي
ــا أدى  ــذا م ــم، وه ــم والتعلي ــى العل ع
ــرًا  ــًا متج ــف( كائن ــن )ناي ــق م إىل خل
فهــو  باالنســانية،  يؤمــن  ال  عنيفــًا 
ــق  ــة التحقي ــس جلن ــة رئي ــف معامل يص
معهــم ))مل يكــد رئيــس اللجنــة يســتقر 
حلظــات حتــى صــوب النظــر ومــدَّ 
كفيــه ورسهــان مــا طــوق عنقــًا ناعمــة. 
ثــم  بــه  وامســك  تعــال،  وصــاح. 
ــدار  ــم باجل ــذ يرتط ــل راس التلمي جع
ورصخ هــذا واخــذ يرفــس مثــل وعــل 
ــل  ــد اق ــدة. بع ــع يف مصي ــاكس وق مش
ــًا  ــا مع ــه وابلغن ــم اعرتاف ــاعة ت ــن س م
ــى  ــة وتلق ــن االعدادي ــرد م ــم الط بحك
ــة  ــهود ضب ــوم املش ــك الي ــف يف ذل ناي
عــى رأســه... تــرى هــل اســتحق 
ــدو ان  ــة(( )17(. ويب ــك الرب ــل تل مث
الروائــي اشــار إىل التحــزب أو ارتبــاط 
ــذا  ــًا كان ه ــزيب اي ــع احل ــم بالواق التعلي
النــوع مــن التحــزب، واال كيــف لنــا ان 
نفهــم خــوف املــدرس والســيطرة عليــه 
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ــع  ــة م ــة الوظيفي ــس الدرج ــو بنف وه
ــنا  ــف مدرس ــن وق ــى ح ــر ))ع املدي
قــرب اللوحــة الســوداء جامــدًا وقطعــة 
ــه  الطباشــر مــا زالــت معلقــة بــن يدي
حلقــت  التــي  العقيــدة  عــن  فضــًا 
ــه  ــت مع ــر وبقي ــذا االم ــن ه ــف م بناي
متجــذرة يف نفســه، كذلــك االشــارة 
ــخ  ــاذا التاري ــخ، ومل ــدرس التاري إىل م
ــراوي اراد  ــون ال ــد يك ــره، وق دون غ
ــدم  ــة يف ع ــة العربي ــارة إىل العصبي االش
تقبــل النقــد، واالعتــزاز بتارخيــه حتــى 
لــو كانــت تشــوبه بعــض االخطــاء 
ــرض  ــل التع ــو ال يقب ــات فه أو املابس
ــمومة  ــكار املس ــض االف ــا. أو ان بع فيه
يف التاريــخ هــي التــي صنعــت العجــب 

ــة. ــتويات كاف ــى املس ع
2- املكاشفة مع النفس:

نايــف كنعــان يف حلظــات املكاشــفة 
مــع النفــس حيــاول ان ُيلقــي اســتبداده 
ــة  ــرار كلم ــره، بتك ــى غ ــه ع وطغيان
)ماذنبــي(، هنــاك ارسار مــع النفــس 
ــراءة أو  ــة ال ــا بطريق ــوح هب ــاول الب حي
املقهــور عــى فعــل الــيء فـــ ))االفكار 
يف الغالــب كلــات رس أو تعاويــذ جيــب 

ــا(()27(. ــب دالالهت ــدرس بحس ان ت
فتــارة ُيلقــي اللــوُم عــى املجتمــع، 

ــن عــى خدمــة  فالنــاس غــر جمبوري
ــه،  ــم يعادون ــه، ث ــاع من ــتبد واالنتف املس
ــو  ــًا، فه ــه لي ــارًا ويلعنون ــه هن يطيعون
ــوم  ــأيت ي ــرب ان ي ــن االغ ــول ))لك يق
ــب  ــول إىل كل ــي املتح ــه االدم ــف في يق
ــك  ــد ذبح ــيفه ُيري ــاهرًا س ــخ ش أو مس
ــك  ــة ان ــد بحج ــد إىل الوري ــن الوري م
ــه(( ــخت ادميت ــه، ومس ــلبت حريت س
)37(، وتــارة يــرر فعلــه، بأنــه ليــس 

الوحيــد مــن مــارس االســتبداد ))فأنــا 
هكــذا افعــل مــا يفعلــه النــاس دون ان 
امحــل قلبــي إثــًا أو تقريعــًا(()47(، وتارة 
ــم ويعــد  ــزة باالث ــذه الع ــرى تأخ اخ
ــال  ــة واالبط ــيم الرجول ــن ش ــه م افعال
))مــا ذنبــي ان ترصفــت يــداي خــاف 
ــُت  ــٍل قم ــى فع ــدم ع ــت ان ــي؟ لس عق
مــن  الضعــف  وليــس  مقتنعــًا،  بــه 
واراد  تربــص يب  إذا اخلصــم  شــيمي 
بنــي  مــن  احــدًا  اقتــل  مل  الســوَء. 
البــرش، لكننــي ربــا كنــُت الشــاهد 
فالــراوي  االبريــاء(()57(،  مــوت  يف 
ركــز عــى ســمة واضحــة وهــي ســمة 
ــة  ــع احلقيق ــرتاف م ــرتاف(، االع )االع
ــا، إذ  ــن خاهل ــي م ــرد الت ــة للف الباطني
ــتبداد، أو  ــة باســباب االس ــا معرف تزيدن
عــى االقــل املعرفــة احلقيقيــة للمجتمــع 
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الــذي يصنــع الطغــاة وال يعتــر ويتخــذ 
ــه. ــزًا ل ــًا ممي ــك طابع ذل

وينتقــد الــراوي االجابــة الشــائعة عنــد 
ــاة  ــون الطغ ــن خيدم ــلن أو الذي الفاش
ثــم رسعــان مــا يــرروا افعاهلــم الســيئة 
ــوم  ــون الل ــتبداد، ويلق ــة االس يف خدم

ــروف(. ــى )الظ ع
مشــكور املســعود ابــرز املقربــن إىل 
نايــف حيــاور هنــاء وخيرهــا عــن تانيب 
عليــه  احقــد  مثلــك  ))اين  ضمــره 
ــى  ــد ع ــي ان احق ــذا كان ينبغ ــل ه وقب
ــي  ــاول اقناع ــي...(()67( ))كان حي نف
براءتــه وان العتــب عــى الظــروف 
ــدوران يف فلــك  ــه إىل ال التــي ســاقت ب
مشــكور  ان  كنعــان(()77(،  نايــف 
ــب  ــل يف احل ــة ))الفش ــعود ضحي املس
وعــدم مواصلــة الدراســة اجلامعيــة 
ــذه  ــوى ه ــقوط وس ــة الس ــت بداي كان
االشــارة مل يكشــف الكثــر عــن تكوينــه 
ــة اطــواره(()87(، ويبــدو  وحالتــه وغراب
ان الكاتــب اراد هبــذِه النــاذج البرشيــة 
ممــرًا للدخــول لنقــد الواقــع الــذي ُيعنى 
ــاح  ــل االص ــن اج ــع م ــد املجتم )بنق
ــم  والنهضــة والتقــدم مــن خــال تقدي
نــاذج انســانية مآزومــة تعكــس حركــة 
املجتمــع وبعــض قضايــا الواقــع(()97(، 

وهبــذا فإنــا الروائــي قــد انتقــد االتــكاء 
ــاده  ــن انتق ــًا ع ــروف، فض ــى الظ ع
للمجتمــع الــذي ال حيتضــن ابنــاءه وال 
ــم  ــن حمنته ــروج م ــى اخل ــاعدهم ع يس

ــم. ــاعدة هل ــم املس وتقدي
3- استحضار املايض:

يف  رئيســًا  حضــورًا  املــايض  ســجل 
تكويــن شــخصية نايــف )الداهيــة(، 
ــذِه  ــة، ان ه ــة الطفول ــيا ))قضي والس
الطفولــة فاعلــة عــى الــدوام(()08(، 
ــة  ــدده الرغب ــه حت ــذ طفولت ــف من فناي
ــُت  ــول ))قل ــاك كل يشء، إذ يق يف امت
تعالــوا  ركضــًا.  كفــى  للصبيــان. 
... نلــزم هــذِه القطعــة مــن االرض 
)وقــد ســمعُت باللزمــة مــن جارنــا 
محــاد( ونحصــل عــى نقــود..(( )18( 
اخرهتــم اننــا معــرش الصبيــان، نملــك 
ــن  ــد م ــوز الح ــاحة وال جي ــذِه املس ه
ــة  ــاحنات وباع ــات والش ــائقي العرب س
اجــر  بتقديــم  اال  االقامــة  اخلــر 
بســيط نجمعــه معــًا حتــى نتمكــن مــن 
ــل  ــينا ونحص ــر الس ــان تذاك ــع اث دف
ــر  ــة بأي ــكوالته والدوندرم ــى الش ع
الســبل واال تعــرض املخالــف للــرب 
ــراف يف  ــذا االنح ــة..(()28(، ه واالهان
الســلوك، ســببه ازمــة اخــاق، وفوض 
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احليــاة، فعندمــا يعيــب القانــون تتحــول 
ــت  ــرد حت ــأكل الف ــة، ليت ــاة إىل غاب احلي
ــع  ــل وقم ــذا اجله ــف، ه ــوط العن س
اجــل  مــن  رصاع  إىل  ادى  احلريــات 
مــع  هــذا  نايــف  وحــوار  البقــاء. 
ــان  ــاق االنس ــل باع ــي ))املتص الاوع
التــي ختتــزن رغبــات مكبوتــة ال يمكــن 
ــذي  ــع ال ــام املجتم ــا ام ــاح عنه االفص
ــاة  ــى حي ــه ع ــوده وضوابط ــرض قي يف
الفــرد، وهــي تعبــر عــن ميــول ال 
العقــل  اعــاق  يف  تكمــن  شــعورية 
الباطــن والاوعــي الفــردي املكبوت((
ــد يكــون هــذا املشــهد مشــاهبًا  )38(، وق

لرمــز النظــام البعثــي، الــذي اصبحــت 
والــداين،  للقــايص  معروفــة  ســرته 
ــى  ــن ع ــاء احلاقدي ــن اجله ــه كان م بان
املتعلمــن فضــًا عــن ترأســِه عصابــات 
قتــل وســلب، ومل يصــل إىل الســلطة اال 

ــف. ــع، والتعس ــرق القم بط
إذ ســيتذكر صبــاه فيقــول ))كنــا نجتمع 
صغــارًا ونحلــم وحــن كرنــا، تفرقنــا. 
وكان البــد لــكل منــا كوكبــة، وحلمــه 
وطريقتــه يف االســتحواذ واالســتياء أو 
ــا(( ــة وتفصي ــاة مجل ــن احلي ــرب م اهل
عــى  احلكــم  يصــدر  هــو  اذن   ،)48(

طريقــة العيــش )ســائدة يف املجتمــع امــا 

ان تكــون وحشــًا كارسًا تفــرتس كل 
ــًا  ــون مح ــك، أو تك ــه امام ــا تواجه م
ــم  ــوف الدائ ــه باخل ــي حيات ــًا يق وديع
تفرتســه  لئــا  باســتمرار  واهلــروب 

ــوش. ــاب الوح اني

نتائج البحث:
التــي  النتائــج  اهــم  امجــال  يمكــن 

يــأيت: بــا  البحــث  اليهــا  توصــل 
1.اكــد عنــوان الروايــة عــى امهيــة 
العاقــة التــي ُينشــئها بــن الواقــع 
والنــص فنهايــات صيــف عامــة تشــر 
مــن جهــة الواقــع إىل عواقــب االحداث 
يف بدايــات العقــد التســعيني يف العراق، 
ــة  ــايض الرواي ــص إىل م ــة الن ــن جه وم
مــن هنايــات للشــخصيات واالحــداث 
ــس  ــواٍز يؤس ــص م ــو ن ــوارات فه واحل

ــة. ــة للرواي ــة الكلي البني
الروايــة  شــخصيات  2.تنّوعــت 
فالكاتــب  عرهــا،  االفــكار  لتنــّوع 
جّســد افــكار واطروحــات تــرّشب 
ــش  ــي تعي ــي، وه ــع العراق ــا املجتم هب
االجتاعيــة  اصعدتــه  عــى  الــرصاع 
والنفســية  والدينيــة  والسياســية 
ــع  ــة بالواق ــت ذات صل ــة وكان والثقافي
العراقــي وازمتــه الفكريــة التــي خيوض 
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ــات  ــة أو هناي ــل هناي ــن اج ــا م يف غاره
هلــذا الفصــل احليــايت الســاخن.

ــف  ــداث واملواق ــّززت االح ــد ع 3.لق
واحلــوارات افــكارًا متنوعــة نبعــت 
مــن الواقــع املعــاش وازماتــه، فاجلهــل 
والــرصاع  واالســتغال  والعدوانيــة 
ــدة  ــن رؤى واع ــه م ــا يقابل ــادي وم امل
تدعــو لانســانية وحقــوق االنســان 
والتثقيــف  والتعليــم  واملســاواة 
ــود  ــن كل القي ــتراء م ــرر واالس والتح
ــرتق  ــي اح ــراض الت ــكار واالم واالف
ــع،  ــا املجتم ــوى بصيفه ــا أو اكت بناره
كل هــذِه االفــكار جــاءت عــر عنــارص 
ــل. ــا بالتحلي ــا هل ــي عرضن ــة الت الرواي
ــوض  ــة إىل غم ــة الرواي ــح لغ 4.مل جتن
رمــزي موغــل؛ ألن افــكار الروايــة 
ــكل  ــوارات بش ــر احل ــى ع ــت تتج كان
ــي  ــارئ العراق ــة الق ــجم ولغ ــي منس فن
ومســتوى ثقافــة اال ان هــذا امليســم 
الروايــة مــن  العــام ال يعنــي خلــو 
ــة مضمــرة يمكــن قراءهتــا  افــكار رمزي
يف رمزيــة الشــخصيات واالوصــاف 
الســيايس  للواقــع  نقــدًا  يمثــل  بــا 
بأنواعهــا  والســلطات  واالجتاعــي 

ــة. كاف

مكتبة البحث:
الديــن  عــز  د.  وفنونــه،  1.االدب 
اســاعيل، دار النــرش املرصيــة، ط1، 

.1 9 5 5
حممــود  وااللتــزام،  2.االديــب 
اجلومــرد، مطبعــة املعــارف، بغــداد، 

.1 9 8 0
3.مجاليــات النــص وتنــوع اخلطــاب 
ــليفاين  ــن س ــز حس ــراءات يف منج – ق
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والنــرش، ط1، 212.
االديب،  النقــد  إىل  مداخــل  4.مخســة 
ــة  ــكوت، ترمج ــس. س ــف ويلري تصني
وتقديــم وتعليــق، د. عنــاد غــزوان 
اســاعيل وجعفــر صــادق اخلليــي، دار 

احلريــة للطباعــة – بغــداد، 1981.
5.الرؤيــة واالداة – نجيــب حمفــوظ، د. 
عبــد املحســن طــه بــدر، دار املعــارف، 

ط3، )دز ت(. 
6.الروايــة السياســية، د. طــه وادي، 
للنــرش  العامليــة  املرصيــة  الرشكــة 

لونجــان.
7.الروايــة يف العــراق 1980-1965 
وتأثــر الروايــة االمريكيــة فيهــا، د. 
نجــم عبــد اهلل كاظــم، دار الشــؤون 
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ــى  ــف(، موس ــات صي ــة )هناي 8.رواي
كريــدي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 
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احســان عبــاس، دار صــادر، بــروت – 
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النــص  سوســيولوجيا  إىل  الروايــة 
ط1،  احلمــداين،  محيــد  د.  الروائــي، 
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Abstract
One of the most famous and famous books 

of Al-Qana Al-Tanukhi is Al-Faraj Book 

after Shadah. Because of its beauty of style 

and the splendor of choice in its subject, 

as the spirit of the Qur’anic meanings 

manifested itself, especially in the first part 

of it, and the Qur’anic impact was evident 

in it; The title of the book came with an 

artistic attachment to its content, as the 

author mentioned only stories that included 

exposure to affliction and adversity in 

various ways, then the relief comes from 

God Almighty for various reasons, and 

this is what gave the book an accurate 

specialization in its subject.
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امناط صورة املرأة ومتثالتها يف املثل العربي 
 قراءة يف ) جممع األمثال( للميداني 

م.د. دعاء كميل ضيف الله                           

جامعة كربالء – كلية الرتبية للعلوم االنسانية     
Doaa.k@uokerbala.iq         

امللخص:
عــى الرغــم مــن أن عــدد األمثــال التــي 
ــت  ــواء أكان ــرأة - س ــا امل ــرت فيه ح
منتجــة أم خماطبــة أم مشــاركة يف حكايــة 
ــكي  ــدد ال ــبة اىل الع ــل نس ــل - قلي املث
لألمثــال يف كتــاب )جممــع األمثــال( 
ــتثنائية  ــة إس ــا امهي ــداين ، إال أن هل للمي
حــن ُيقــرأ هــذا الوجــود عــى إنــه 
ــر  ــة والتأث ــتمر يف الفاعلي ــور مس حض
ــد  ــات النق ــرأ بآلي ــا ُيق ــيا حين ، والس
النســوي ، الــذي ينظــر لــألدب عــى إنه 
ــاين  ــود االنس ــكيل الوج ــاهم يف تش مس
ــون  ــا يك ــات ، وحين ــة اهلوي ، وصناع
املنتــج األديب مســتا من الــرتاث يف ظل 
ــرى  ــة ك ــرتاث أمهي ــويل ال ــارة ت حض

ــث  ــإن ضورة البح ــا ، ف ــا وحديث قدي
النســوي-   - املنهــج  هــذا  ضمــن 

ــة . ــر أمهي ــح اكث تصب
املقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــن الــذي خلــق 
ــركا  ــا أن يتح ــرأة واراد هل ــل وامل الرج
التــي  احليــة  التجربــة  عمــق  مــن 
ــرتكان  ــا يش ــة االرض ب ــا خاف نتيجته
فيهــم  بعــث  و    ، إنســانية  مــن  بــه 
االنبيــاء هيدوهنــم ملعــامل احليــاة الكريمــة 
التســليم  واتــم  الصــاة  وافضــل   ،
ــد  ــم حمم ــن ايب القاس ــم النبي ــى خات ع
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه 

املنتجبــن، وبعــد ؛
ــث  ــادة البح ــار م ــم اختي ــد ت ــه ق فإن
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ــة  ــح واضح ــن مام ــا م ــد فيه ــا وج مل
صــوري  لنمــط  ذكــوري  لتشــكيل 
للمــرأة ، ســاهم خــال عصــور ثقافيــة 
عــدة يف تشــكيل هويتهــا املعــارصة ، 
ــاء  ــد واالحص ــرزه الرص ــا اف ــا مل وتبع
ثاثــة  عــى  البحــث  تقســيم  تــم 
ــه  ــرزت في ــل اب ــبقها مدخ ــب س مطال
امهيــة  دراســة صــورة املــرأة يف االمثــال 
العربيــة القديمــة ، جــاء املطلــب االول 
ــة  ــا منتج ــرأة بصفته ــود امل ــل وج ليحل
ــاين  ــب الث ــا املطل ــل( ، ام ــص )املث للن
فقــد تنــاول صــورة املــرأة املنمطــة 
ــا  ــل ال ــلبية متث ــّد الس ــلبي بع ــاه س باجت
فاعليــة ، وجــاء املطلــب الثالــث ليلقــي 
ــا  ــم علي ــرأة لقي ــل امل ــى متثي ــوء ع الض
احتكرهــا التمثيــل الذكــوري للرجــل ، 
والبحــث اســتطاع ان يــرز امهيــة هــذا 

ــه. ــن ضعف ــم م ــى الرغ ــور ع احلض

التمهيد
يف قــراءة إحصائيــة لألمثــال الــواردة يف 
جممــع األمثــال للميــداين ، أمكــن حتديد 
األدوار الرئيســة التــي شــغلتها املــرأة يف 
هــذه األمثال ، وقد قســمها البحــــــث 

عــى ثاثــة مطالــب ، هــي :

قائلــة   / للنــص  منتجــة  1-املــرأة 
. للمثــل

2-الصــورة النمطيــة  )املــرأة صــورة 
ــة (. ــر فاعل ــلبي/ غ ــاه س ــة باجت منمط
ــا  ــا احتكره ــم علي ــة لقي ــرأة ممثل 3-امل

التمثيــل الذكــوري.
دالالت  األدوار  هــذه  مــن  ولــكل 
ثقافيــة تصــب يف عمــق النقــد النســوي 
ومهمتــه يف الكشــف عــن األنســاق 
التــي رســمت هبــا صــورة املــرأة يف 
النصــوص الرتاثيــة وجعلتهــا مؤثــرة يف 
مــا تاهــا ، ممــا يؤكــد » املوقــف املبدئــي 
ــى  ــرك ع ــذي يتح ــوي ال ــد النس للنق
حموريــن اثنــن :املحــور االول يقــوم 
عــى دراســة صــورة املــرأة يف االدب 
ــاين  ــور الث ــال واملح ــه الرج ــذي انتج ال
ــي  ــوص الت ــة النص ــى دراس ــوم ع : يق
انتجتهــا النســاء ، ويلتقــي املحــوران يف 
الواقــع عنــد نقطــة واحــدة هــي هويــة 

ــا “ )1(. ــرأة أو ذاهت امل
وتــرز أمهيــة دراســة صــورة املــرأة 
ــباب  ــدة أس ــة إىل ع ــال القديم يف األمث

ــا : منه
مــن  مهــا  جــزءا  األمثــال  1-تعــد 
الــرتاث العــريب يف جمــال االشــتغال 
والنســوي  الثقــايف  الســيا  النقــدي 
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قالتــه  أول مثــل  إن  إذ ورد   ، حتديــدا 
العــرب تعلــق بالوجــود النســوي » 
ــن آدم  ــاء م ــرء وكل ادم ــن امل ــرأة م امل
ــي  ــي التارخي ــيا إن »الوع »)2( ، وال س
والثقــايف بالــرتاث يصبــح مطلبا رئيســيا 
عنــد الناقــد ، وعــي يــدرك الناقــد مــن 
خالــه فلســفة تــداول الرمــوز اجلديــدة 
ــة »  ــرة القديم ــا بالظاه ــار عاقته يف إط
)3( ، و« ربــا كان مصطلــح الــرتاث 
ــم املصطلحــات ذيوعــا يف  ــن اه مــن ب
ــانية  ــة واالنس ــات النقدي ــل الدراس حق
 ،  ...، خمتلفــة  ألســباب  املعــارصة 
ولكنهــا يف الغالــب تتعلــق بمســائل 
وهــذه  والنهــوض«)4( ،  التحــرر 
ــد  ــاس للنق ــدف االس ــي اهل ــائل ه املس
النســوي فـــ«إن إعــادة قــراءة مــا كتبــه 
النقــاد الذكــور عــن النصــوص املكونــة 
للــرتاث االديب والتــي كتبهــا ذكــور 
يكشــف عــن اســتمرار بنــاء معــاين 
اختزاليــة متمحــورة حــول الرجــل« 

.)5 (
ــال مــن االدب الشــعبي  2-كــون األمث
ــف  ــة ، اذ مل يق ــة العام ــل ثقاف ــو ينق فه
ــل  ــاس ب ــن الن ــن م ــد كام البارزي عن
ــذا أمكــن  ــن)6( ، ل نقــل عــن املغموري
ــا  ــت خروج ــات مثل ــة تناقض ماحظ

أقرتــه  الــذي  الســائد  النمــط  عــن 
الحقــا مدونــات البــاط الــذي اراد 
رســم صــورة للمــرأة خاضعــة بعّدهــا 
طرفــا مــن ثنائيــة )اهلامش/املركــز( 
الــذي تنــدرج فيهــا )العامة/الســلطة( .
3- وايضــا يمكــن عــد األمثــال أقــرب 
ــة  ــا للغــة العربي النصــوص الواصلــة لن
األصليــة ، وذلــك يعكــس لنــا حضــور 
املــرأة يف اللغــة ، با إن »اللغات الســامية 
ــث  ــن املؤن ــزا ب ــات متيي ــر اللغ ــن أكث م
ــر  ــث والتذك ــم التأني ــر ويتقاس واملذك
ــس  ــة ولي ــا باملناصف ــا وادواهت مفرداهت
ذلــك بســبب احلاجــز االجتاعــي بــن 
ــة  ــع اىل املكان ــا يرج ــن ، ... ، ان اجلنس
ــرأة يف احلضــارات  ــي متتعــت هبــا امل الت

ــامية«)7(. الس
4-الصــور التــي تنقلهــا األمثــال أكثــر 
دقــة مــن غرهــا مــن أنــواع النثــر ، فقــد 
عمــد العــرب عــى نقــل )نصــوص 
األمثــال( بأمانــة تامــة ، حتــى إهنــم 
ومبكــرا قــرروا أن ال يتــم تغيــر أي 
لــذا   ، كان حلنــا )8(  وإن  فيهــا  يشء 
امكــن ماحظــة أمثــال  كان وضعــه 
ــو  ــة فه ــردة املؤنث ــة املف ــرة بصيغ اول م
ــه  ــب ب ــا وخوط ــارا عام ــذ مس وان اخت
ــث  ــة التأني ــى بصيغ ــه يبق ــر ، فان املذك
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االوىل )9( ، فاصبــح » مــن شــاهنا ان ال تغــر ، وان تظــل طويــا بصورهتــا االصليــة 
ــنة«)10( . ــى االلس ــا ع ــرة دوراهن ــا وكث ــم اجيازه ، بحك

ويف ادناه جدول باالحصائية التي قام البحث بوضع فرضيته بناء عليها :
امثال القدماء 

املرأة 

موجودة 
املرأة منتجة للنص

االم 

حمق

الفروسيةكرمالكاهنةانثى

عفة

47614218029
8

امثال املولدين
املرأة 

موجودة
املرأة منتجة للنص

40
حكمة

247212
الخائنة

1058غري معلوم*100020

املطلب االول : املرأة منتجة النص / 
قائلة املثل :

ــع  ــا يف جمم ــرأة يطالعن ــود للم اول وج
األمثــال – عــى الرغــم مــن نســبته 
العــدد  اىل  بالنظــر  القليلــة  العدديــة 
الــكي لامثــال يف املجمــع - ، هــي 
فالنقــد   ، للثقافــة  املنتجــة  املــرأة 
غيــاب  بموضــوع  اهتــم  النســوي 
املــرأة عــن التدويــن الن »بإحتــكار 
الرجــل ملجــال الكتابــة غــدا هــو منتــج 
ــرأة  ــت امل ــتهلكها . وظل ــة ومس املعرف
ــرة  ــارج دائ ــة , وخ ــش الثقاف ــى هام ع
الفعــل . حيــث أنفــرد الرجــل بتدويــن 
ــع  ــجيل الوقائ ــانية وتس ــرة اإلنس املس
 ، التاريــخ  وصناعــة   , واألحــداث 

فطغــى حضــوره , واســتوىل عــى كامــل 
رقعــة التاريــخ , يف حــن أقصيــت املــرأة 
, وطمــر تارخيهــا إذ  ومهــش دورهــا 
ــة  ــخ وصناع ــة التاري ــن كتاب ــت ع غاب

.)11( الثقافــة« 
 وقــد اقتــرص البحــث يف هــذا املطلــب 
عهــد  قبــل  األمثــال  دراســة  عــى 
ينقــل  مل  امليــداين  كــون  املولديــن 
– أي  احلكايــات املصاحبــة المثاهلــم 
ــذ  ــن حينئ ــن- وال يمك ــال املولدي امث
معرفــة جنــس قائــل املثــل ، وتــأيت 
ــذه  ــرأة يف ه ــان امل ــى لس ــات ع املروي
ــة مــن  النصــوص املبكــرة بدرجــة عالي

االمهيــة الســباب منهــا :
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ــي  ــدة الت ــرا للقاع ــل ك ــا متث 1-كوهن
رســم  يف  منفــردا  الرجــل  جعلــت 
بقــدر  فـــ »  النهائيــة عنهــا  الصــورة 
ارتبــاط اللغــة باملؤسســات الثقافيــة 
ــدر  ــيدهيا بق ــح متس ــق مصال ــي حتق الت
صمــت  ثقافــة  تكريــس  حماولتهــا 
ــن  ــة وم ــن اللغ ــقاطهن م ــاء بإس النس
يف  وتعليقهــن  االجتاعيــة  الرابطــة 
ــول ال  ــة الق ــة /مفعولي ــاء املفعولي فض
اللمحــات  ، وتلــك  انتاجيتــه »)12( 
التــي باحــت هبــا عــن نفســها – وان كان 
ــن  ــل ح ــر الرج ــو االخ ــا ه ــل هل الناق
ــال  ــذه األمث ــاب ه ــا بانتخ ــام الحق ق
ــا  ــد م ــر اىل ح ــا – تع ــرصا وتدوينه ح
عنهــا هــي كــذات فاعلــة بــدل ان 
تكــون موضوعــا لغويــا فقــط  » مكممة 
ــا  ــوى م ــا س ــل عليه ــوت وال دلي الص
ــا  ــر او م ــاب ومضم ــه كغي ــف ب توص
يقــال عــى لســاهنا »)13( ، ولانصــاف 
ــال  ــذه األمث ــد يف ه ــى ان كان يوج فحت
املرويــة عنهــا مــا ينســجم مــع التنميــط 
الذكــوري فهــذا يســتحق الــدرس ، 
اذ ان » الصــورة املســتقرة للمــرأة يف 
قــاع ذاكــرة الوجــدان اجلاعــي صــورة 
املــرأة مــن وجهــة نظــر الرجــل أو التــي 
ــا  ــده يف إنتاجها,وإن ــل وح ــهم الرج أس

نعنــي بذلــك أيضــا الصــورة القابعــة يف 
ذهــن املــرأة عــن ذاهتــا والتــي شــاركت 
أمــا   , أســتقرارها  يف  نفســها  هــي 
باألستســام للــرشوط الســلطوية التــي 
التدخــل لصياغــة  بعــدم  او  أنتجهــا 
صــورة بديلــة أو األعــان عــى األقــل 
عــن األختــاف عنهــا أو معهــا« )14(.
ــن  ــد م ــي مل جت ــرأة الت ــة امل ــي حكاي فف
ــام  ــداد الطع ــا واع ــد والدهت ــا بع يعينه
املخصــص للنفســاء )املخــرس( ، فهــي 
ــس ال  ــا نف ــريس ي ــها »خت ــب نفس ختاط
ــات  ــذه الكل ــك« )15( ، فه ــرس ل خم
الصــدق  هــذا  لتحمــل  كانــت  مــا 
ــا  ــل غره ــان أي رج ــى لس ــوي ع املعن
وهــي متــر بحالــة ال يمكــن ادراكهــا اال 

ــا . ــرت هب ــن م م
ويف حكايــة املثــل »عــي أبــاس مــن 
شــلل« )16( ، ان امــراة تقــدم للــزواج 
منهــا رجــان ، احدمهــا عــي كثــر املال 
ــارت  ــه، فاخت ــال ل ــل ال م ــر اش واالخ
ــا  ــار مث ــذي ص ــا ال ــاين ، ويف قوهل الث
ــا  ــكا عقلي ــد رشي ــرأة تري ــة ان امل ، دالل
فهــي تفضلــه ناطقــا وان كان بــه عيــب 

ــا مــال . خلقــي ب
ــر كل  ــوايت تذك ــات الل ــة الفتي وحكاي
ــن  ــراه م ــا ت ــا م ــن يف ابيه ــدة منه واح
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صفــات متيــز الرجــل عــن غــره ، 
فــان واحــدة منهــن تقــرر قبــل فرويــد 
ــة »  ــا معجب ــاة بابيه ــرون ان »كل فت بق
)17( ، ويف هــذا املثــل فــان املــرأة نقلت 
ــهن  ــاء يف جملس ــه النس ــر ب ــا تفك ــا م لن
اخلــاص واي الصفــات الرجاليــة التــي 
تســرتعي انتباههــا ، ولــو روي هــذا 
احلكــم عــى لســان رجــل لقيــل ان 
ــورة  ــا ص ــة بابيه ــرأة املعجب ــورة امل ص

ــوي . ــر االب ــر االخ ــة نظ ــن وجه م
هــذه األمثــال بــا فيهــا مــن حكمــة   -2
وتوثيــق عــن احليــاة عامــة يعــد انتاجــا 
التكويــن  صعيــد  عــى  هلــا  مبكــرا 
ــن  ــر ح ــة االك ــا االمهي ــايف ، وهن الثق
ــة  ــة للثقاف ــا صانع ــرأة كوهن ــر للم ٌينظ
العامــة التــي حتكــم اجلنســن معــا ، 
وهنــا جتيــب عــن ســؤال الدكتــور عبــد 
ــه  ــار اشــكالية »ان اهلل الغذامــي حــن اث
لــو تيــر للمــرأة ان تكتــب تاريــخ 
ــها  ــت بنفس ــداث وتول ــان واالح الزم
صياغــة التاريــخ ومل يــك ذلــك حكــرا 
ــا  ــا قرأن ــده ، اذن لكن ــل وح ــى الرج ع
تارخيــا خمتلفــا عــن فاعــات ومؤثــرات 
وصانعــات لاحــداث ، وهنــا ســتكون 
ــة  ــل الفحول ــة مث ــة اجيابي ــة قيم االنوث
ــود  ــتطاع الوج ــا اس ــا »)18( ، وم متام

مــن  الرغــم  عــى  متريــره  النســوي 
ــريب  ــدون الع ــوري للم ــار الذك احلص
امكــن االقــرار بانــه »كلــا توغــل النقــد 
يف دراســاته اجلندريــة اكتشــفنا ان نتــاج 
املــرأة الفنــي والفكــري والثقــايف كان ذا 
شــأن مهــم لكــن الرجــل مهشــه واغفله 
اجلندريــة  للسياســات  وفقــا  قصــدا 
التــي تنطــوي عــى افرتاضــات الرجــل 
ــزه  ــه وحتي ــرق تعليل ــة وط ــد القبلي الناق
ــا«)19(.  ــزا كام ــر حتي ــس الذك اىل جن
ــد  ــرزدق وق ــن الف ــروى ع ــن ُي اذ ح
ذكــر امامــه شــعر لشــاعرة قولــه :« 
ــك  ــاح الدي ــة صي ــت الدجاج اذا صاح
ــض  ــه لرف ــارة من ــح« )20( ، اش فلتذب
ارشاك املــرأة يف مهمــة الرجــل حــرصا ، 
وهــي مهمــة )القــول( وتشــكيل الثقافة 
الذكوريــة  الثقافــة  ان  مــع   ، العامــة 
قــررت »ان تكــون املــرأة شــاعرة فهــذا 
ــون  ــن ان تك ــة م ــى الفحول ــون ع اه
ــر  ــة رأي وفك ــدة وصاحب ــرة وناق منظ
ونظريــة« )21( ، واألمثــال مــن ضمــن 
التنظــر الثقــايف الــذي اخــذ دورا يف 

ــارة. ــكيل احلض تش
حماولــة  األمثــال  هــذه  يف   -3
ــورة  ــط ص ــرأة لتنم ــن امل ــة م معكوس
االخــر / الرجــل ، وقــد اســتهجن النقد 
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العــريب ان يكــون الرجــل عــى الصــورة 
ــاول ان  ــه ، وح ــاء ل ــا النس ــي تريده الت
يظهــر ان الصــورة التي ترســمها النســاء 
ــي  ــر اخلارج ــورة يف املظه ــل حمص للرج
ممــا جيعــل هــذا الــرأي النقــدي بــدوره 
ســطحية  كوهنــا  يف  للمــرأة  تصويــر 
االنســان  ان  يقــال   « قدامــة  فعنــد   ،
ــي  ــورة الت ــكا بالص ــزل اذا كان متش غ
تليــق بالنســاء ، وجتانــس موافقاهتــن 
ــن إىل  ــذي جيذهب ــه ال ــه إىل الوج حلاجت
ــه  ــن إلي ــذي يميله ــه ، وال ــن إلي أن يمل
واملعاطــف   ، احللــوة  الشــائل  هــو 
الظريفــة واحلــركات اللطيفــة والــكام 
املســتعذب واملــزاح املســتغرب«)22( .
عــدة  امثــال  نقضتــه  الــرأي  وهــذا 
ذكرهــا امليــداين منهــا مــا كان عى لســان 
املــرأة نفســها وهــي تقيــم الرجــل بغــر 
ــاة التــي اشــتهر  مــا ذكــر قدامــة ، فالفت
للــزواج  اخلطــاب  فتســابق  مجاهلــا 
يســتعرض  منهــم  كل  واخــذ  منهــا 
اختهــا  تنصحهــا   ، مهارتــه  امامهــا 
باملثــل : »تــرى الفتيــان كالنخــل ، ومــا 
ــة اىل  ــل«)23( ، منبه ــا الدخ ــك م يدري
ــره اال ان  ــب ظاه ــد يعج ــل ق ان الرج
ــي  ــة ه ــات معنوي ــن صف ــل م ــا حيم م

ــم . االه

ــل قــول ملكــة ســبأ وقــد خطبهــا   ومث
ــدل »)24(  ــى اجلن ــاب ع ــل » العت رج
اخلاطبــن  اّن  املثــل  حكايــة  ففــي   ،
ــل  ــن مث ــه م ــازون ب ــا يمت ــون م يصف
ــن دون  ــم م ــل بينه ــي تفاض ــا وه علي
ذكــر للغــزل الــذي اشــار اليــه قدامــة . 
وياحــظ اهنــا عمــدت اىل اســلوب 
الســخرية مــن صفــات الرجــل التــي ال 
تاقــي رضاهــا ، مــؤرشة اىل اهنــا قــادرة 
عــى االنتقــاص منــه حــن جتــد فيــه مــا 
يعيــب وليــس هــذا االمــر حكــرا عــى 
الرجــل ، ففــي حكايــة الــزوج البخيــل 
الــذي كان ال يشــرتي اللحــم لبيتــه 
ــا  ــه حل ــد زوجت ــد عن ــل فوج ــد دخ وق
تاكلــه ، فاقبــل يــأكل معهــا وهــو جيمــع 
ــت  ــه ، فقال ــن  يف تناول ــن قطعت قطعت
تســخر منــه » ابرمــا قرونــا« )25( ، ويف 
موضــع اخــر » أالم مــن الــرم القــرون 

.  )26(«
ــل  ــذي دخ ــزوج ال ــة ال ــك حكاي وكذل
ــم  ــه ، فل ــوالدة طفــل ل ــه فخــروه ب بيت
ــا  ــة فل ــام برع ــب الطع ــل طل ــال ب يب
ــود  ــن املول ــأل ع ــبع س ــه وش ــدم الي ق
حــرت  مــن  فقالــت   ، والوالــدة 
املوقــف : »غرثــان فاربكــوا لــه«)27( ، 
ــه اىل  ــل بطعام ــام الرج ــن اهت ــة م هازئ



388

امناط صورة املرأة ومتثالتها يف املثل العربي   قراءة يف ) جممع األمثال( للميداني 

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

ــه  ــى قالت ــذا املعن ــل ه ــد ، ومث ــذا احل ه
ــر«)28(. ــدو الذك ــه يع ــرى »ببطن اخ

والرجــل الــذي هــرب مــن قتــال العدو 
ــر اىل  ــه تنظ ــرأى زوجت ــه ، ف ــا ببيت خمتبئ
القتــال فرهبــا غــرة ، فالزوجــة مل 
ــا ســار مثــا »  ــه ب ــا عرت تصمــت وان

ــا » )29(. ــرة وجبن أغ
ــال(  ــع األمث ــاب )جمم ــررت يف كت وتك
ــة املــرأة التــي تتــزوج مــرة اخــرى  حال
ــي  ــاق ، وه ــوت او ط ــراق مل ــد ف بع
تقــارن بــن الزوجــن علنــا وتقــدم 
ــاز  ــه يمت ــرى ان ــا ت ــا ب ــل بينه االفض
ــون  ــذي يك ــزوج ال ــتفز ال ــا يس ــه مم ب
حــاضا يســمعها ، وهــذا يف حكايــة 
املثــل »حــق لفــرس بعطــر وانــس » 
ــا  ــرت زوجه ــد ان ذك ــي بع )30(،  فه
الراحــل )فــرس( وقــد مــرت عــى 
قــره بانــه كان افضــل مــن زوجهــا 
فســقطت  زوجهــا  دفعهــا  احلــايل 
ــكب  ــر فانس ــى الق ــا ع ــا عطره وبيده
ــي  ــف اال وه ــرتك املوق ــم ت ــه ، فل علي
تزيــد للــزوج الراحــل املــدح والتنكيــل 
ــر  ــتحق العط ــول اس ــواه فتق ــن ال هت بم

ــه.   ــي  ُانس ــون ه وان تك
ــن  ــاذج م ــال ن ــا األمث ــجلت لن 4-س
الشــواعر الائــي قلــن ابياتــا يتيمــة 

ــدور  ــا ت ــا جعله ــة م ــن احلكم ــا م فيه
عــى االلســن وتــرب امثلــة ، ممــا 
املنتجــة  ان  بالقــول  للبحــث  يدفــع 
ــه  ــداء ومل تقل ــه ابت ــعر مل تقل ــذا الش هل
ــه وبحســب  وتصمــت ، فضــا عــن ان
قــول  ملناســبة  املصاحبــة  احلكايــات 
املثــل فاهنــا تقولــه ارجتــاال ، وهــذا 
هــذه  تكــون  ان  البــد  انــه  يؤكــد 
االشــعار مســبوقة ومتبوعــة بشــعر اقــل 
مــا يقــال عنــه انــه ناضــج ، كــا يؤكــد 
تعمــد اغفــال روايــة وتــداول ومــن ثــم 
تدويــن اشــعار النســاء الســباب اهتــم 

ــوي . ــد النس ــا النق هب
ينقــل امليــداين حكايــة مثــل المــرأة 
انجبــت ثــاث بنــات فهجرهــا الــزوج 
حتــى مــر قــرب بيتهــا فاســمعته ابياتــا 

ــا : ــول فيه ــا تق ــب ابنته ــي تاع وه
ما أليب الذلفاء ال يأتينا       

                 وهو يف البيت الذي يلينا
يغضب ان مل نلد البنينا    

             و انا نعطي الذي اعطينا)31(
وهنــا يمكــن تســجيل صــوت مطالــب 
بحقوقهــا والدفــاع عــن بنــات جنســها 
ــرشي اال  ــخ الب ــدون يف التاري ــي مل ت الت

بعــد قــرون مــن وقــت هــذا القــول . 
وقالت عجوز ما ذهب مثا :
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ليت حظي من ايب كرب    
              ان يسد عني خره خبله  )32(

وحكايتــه ان شــدة نزلــت بقــوم فبرشوا 
ابــو  بقــرب  فيهــم  عميــاء  عجــوزا 
ــن  ــة اليم ــن تبابع ــع م ــو تب ــرب وه ك
فانشــدت بيــت الشــعر املذكــور ، وفيــه 
رؤيــا سياســية عميقــة تقــارب مــا رواه 
اهلل ســبحانه وتعــاىل عــن بلقيــس ملكــة 
مــأرب وقــد قــرب ســليان – عليــه 
الســام- بجيشــه مــن دولتهــا فقالــت 
ــة افســدوها  » ان امللــوك اذا دخلــوا قري
ــك  ــة وكذل ــا اذل ــزة اهله ــوا اع وجعل

يفعلــون »)33(.
ــان ، ان  ــت الري ــذام بن ــة خ ويف حكاي
ــا  ــن ، فل ــع اخري ــوا م ــا اقتتل ــوم ابيه ق
غلــب اعداؤهــم فــروا ليــا حتــى 
فتبعهــم   ، عســكروا يف ارض باقــع 
ــذام  ــت خ ــا فتنبه ــاروا القط ــوم فاث الق
لذلــك فقالــت مــا اشــتهر عنهــا مثــا :

اال يا قومنا ارحتلوا وسروا  
             فلو ترك القطا ليا لناما )34(

والفتــاة التــي راهتــا امهــا حتثــو الــرتاب 
عــى راكــب فســالتها فقالــت :

                                 يــا امتــا ابــرصين راكــب                 
يف بلد مســتحقر الحب

فرصت احثو الرتاب يف وجهه
                       عني وانفي هتمة العائب 

فاجابتها امها با ذهب مثا :
احلصن اوىل ان تأييته            

     من حثك الرتب عى الراكب)35(

املطلب الثاين : الصورة النمطية  )املرأة 
صورة منمطة باجتاه سلبي/ غري فاعلة (

ــة هــي »نظــرة  يقصــد بالصــورة النمطي
مفهومــة يف تبســيط االمــور وغالبــا 
ــة  ــكام القيمي ــبعة باالح ــون مش ــا تك م
عــى  احلكــم  اســاس  عــى  تكــون 
ــات  ــات والتوقع ــات والترصف االجتاه
اخلاصــة بأحــدى اجلاعــات او احــد 
ــد  ــات ق ــذه االراء والنظري ــراد وه االف
تكــون متجــذرة يف اعــاق الثقافــات 
ــة وغرهــا  اجلنســية او الثقافــات العرقي
ــث  ــة ،...، بحي ــات املتعصب ــن الثقاف م
اىل  التغيــر  عــى  عــادة  تســتعيص 
ــام يف  ــدور ه ــوم ب ــا تق ــد ك ــد بعي ح
الثقافــة  اعضــاء  اجتاهــات  تشــكيل 
ــا  ــر اىل كوهن ــل اكث ــي » متي »)36( ، وه
عامــي  اىل  تقــود  ســلبية  احداثيــات 
االثنيــة والعنرصيــة لكــون صــرورة 
ــدة  ــات بعي ــن ثقاف ــكل م ــا تتش قولبته

.)37( وجمهولــة« 
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وضحتهــا  التــي  االرقــام  ومــن 
يف  النســائي  للوجــود  االحصائيــة 
كتــاب )جممــع األمثــال( التــي قــام 
ان  واضحــا  يظهــر  البحــث  عليهــا 
التنميــط يميــل اىل الصــورة الســلبية 
تعــد  اذ   ، الفاعليــة  الصــورة  مقابــل 
ــدم  ــو ع ــوي ه ــد النس ــلبية يف النق الس
ــة  ــال االنوث ــه  » يق ــى ان ــل  ، حت الفع
فاعليــة«)38(  والذكــورة  ســلبية 
ــو  ــى ه ــر االنث ــدد » مص ــا ح ، وكان
القبــول الســلبي بأختيــارات حمــددة 
ــى  ــاب ع ــكاره والعق ــى امل ــر ع والص

.)39 التجــاوزات«)
ومــن الصــور النســائية التــي وجــد 
ــلبي  ــط الس ــم بالتنمي ــا تتس ــث اهن البح
والكاهنــة  واالنثــى  االم   : هــي   ،

. واحلمقــاء 
1- االم :

ولــام مكاهنــا البــارز يف موضوعــة 
فالعــرب   ، األمثــال  املــرأة يف كتــب 
اهتمــت باملــرأة أمــًا الهنــم اهتمــوا 
بالتناســل وكثــرة الولــد بــل عــدوا 
ــم  ــود فعنده ــا للوج ــاب مازم االنج
مــن »ال يلــد ال ولــد«)40( ، والرســول 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم ( وجــه اىل 
ــر  ــد اراد تكث ــود فق ــن الول ــزواج م ال

النســل للقيــام بــا دعــي اليــه)41( ، بل 
اهنــم اوقفــوا وظيفــة املــرأة عــى دورهــا 
دورهــا  ذكــر  دون  مــن   ، الــوالدي 
الرتبــوي ، فحــن توفــــت اخــت لعمر 
ــزى  ــرض أن ُيع ــز مل ي ــد العزي ــن عب ب
ــم  ــاس وه ــت الن ــا : » أدرك ــا قائ فيه
ــا  ــون ُأّم ــرأة إال أن تك ــزون يف امل ال ُيع
»)42( ، وقــد وردت امثــال عــدة متجــد 
امــرأة بعينهــا كوهنــا كثــرة االنجــاب » 
ــن  ــب م ــة » ، و« انج ــن ماري ــب م انج
فاطمــة بنــت اخلرشــب االناريــة« ، و« 
انجــب مــن ام البنــن » ، و«انجــب مــن 
ــة« )43(  ــن عاتك ــب م ــة« و » انج خبيئ
ــار  ــث اخت ــق فالبح ــذا املنطل ــن ه ، وم
التنميــط  االم حتــت  تصنيــف حالــة 
الســلبي / الــا فاعــل ، الن يف األمثــال 
حضورهــا  غــاب  البحــث  موضــع 
ــة  ــال قليل ــرد اال يف امث ــة للف ــا صانع ُأّم

ــب .  ــبة لاغل بالنس
ــد  ــة تعتم ــر الفاعل ــورة غ ــذه الص وه
عــى » تعطيــل األنــا عنــد املــرأة وتعطيل 
ــذه  ــر فه ــع اآلخ ــة م ــة الصادق املواجه
العاقــة التــي بــن املــرأة ووليدهــا نــوع 
مــن اقتصــاد )اهلبــة( حيــث هتــب املــرأة 
كل يشء وال تتوقــع شــيئا يف مقابــل 
ذلــك« )44( ، ومــن اجلانــب االخاقي 
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فهنــاك رأي مفــاده » انــه كلــا كان اخللق 
ــع  ــل املجتم ــل مي ــا ق ــاين الزامي االنس
وهــذه   ،  )45(  « فضيلــة  اعتبــاره  اىل 
ــد  ــا واش ــل عنف ــن اق ــة »جتعله االموم
رغبــة يف حــل املنازعــات ســلا ولذلــك 
ــن  ــرن م ــاء ينف ــم النس ــظ ان معظ ياح
ــاة  ــؤدي اىل معان ــي ت ــات الت املوضوع
واالهتــام  الرعايــة  وحيبــذن  البــرش 
ــيا  ــم نفس ــة عليه ــن واملحافظ باآلخري

وجســديا« )46(.
اىل  اجلاهليــون  االدبــاء  عمــد  وقــد 
ــام باجلانــب اخلــر مــن الصــورة  االهت
موجــودا  احلــي  كان  وان  االموميــة 
ــورة االم  ــظ يف ص ــا )47( ، وياح ايض
ــذا  ــوح ه ــال وض ــا األمث ــي خلدهت الت
ــي  ــوز الت ــاالم العج ــا ، ف ــب ايض اجلان
ــزوال  ــباع ن ــا يف وادي الس ــا ابنه يرميه
ــا  ــر هب ــر وم ــه وتنك ــة زوجت ــد رغب عن
مــن  عليــه  خوفــا  تبكــي  فوجدهــا 
ــت  ــه فقال ــاء علي ــاهلا الدع ــباع فس الس
املثــل :« تابــى لــه ذلــك بنــات الببــي » 

  .  )48(

عــدم   / الســلبية  الصــورة  وتتمثــل 
ــل » رب  ــا يف املث ــم معانيه ــة بات الفاعلي
ــا  ــي ال دور هل ــة »)49( ، فه ــاء منجب محق
ــلوبة  ــت مس ــاب وان كان ــوى االنج س

العقــل ، وامــا املثــل » ام اجلبــان ال 
تفــرح وال حتــزن«)50( ، فيقــول ان حتــى 
مشــاعرها رهــن بفعــل االبــن / الذكر.
احلــزن  عــن  مثــا  يــرب  وحــن 
ــل  ــه / الفع ــع في ــذي ال نف ــي ال العبث
ــة  ــة احلكاي ــون بطل ــلبي( ، فتك ــه )س في
امــراة عجــوز خرفــت فبكــت ابنــا ميتــا 

ــت »)51( . ــا فبك ــا صبي ــرت ري » تذك
وان كان وجودهــا/ املــرأة مرهتنــا بفعــل 
الــوالدة ، فهــي تنــدم عــى هــذا الفعــل 
غــر املخــرة بــه / ال فعــل اذا وجــدت 
يف ابنائهــا عقوقــا ، فمعنــى املثــل » عــي 
ــي  ــا الت ــة ... ان ــي االلب ــن نتاق ــاض م ف
فعلــت هــذا بنفــي حيــث ولــدت 

ــؤالء« )52( . ه
2- االنثى :

ــة  ــراود املخيل ــي ت ــة الت ــورة الثاني الص
صورهتــا  هــي  املــرأة  تذكــر  حينــا 
ــى  ــات االنث ــى ، أي بصف ــا انث بوصفه
ــذا  ــا ه ــة ، ووجوده ــكلية واخللقي الش
حمــل تســاؤل فاملثــل الــذي اطلقــه 
املولــدون » مــن ال َذكــر لــه ال ِذكــر 
لــه » )53( ، فيــه اســتفهام عــن وجودهــا 
اصــا ، فكوهنــا انثــى فهــي متنــع الفعــل 
نفســها  عــن  ال  اليــه  املنتســبة  عــن 
ــاب  ــف خط ــد اتص ــب ، فـــ » لق فحس
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الرجــل يف ظــل االعــراف القيميــة التــي 
ــرأة  ــه اىل امل ــف يف نظرت ــاها بالتعس ارس
ــى  ــا ع ــر هل ــة فنظ ــا بالدوني ــي ربطه الت
اداة لامتــاع اجلنــي  كوهنــا حمــض 
وعدهــا جســدا ال عقــل لــه فأصبحــت 
مفعــوال بــه يف عاقــة اشــكالية لفاعــل 
ــى  ــرأة االنث ــة امل ــرأة بمقول ــاض امل وح
بــدال  االضعــف  احلــي  الكائــن 
مــن مقولــة املــرأة /االنســان ولقــد 
احتفــظ الســجل التارخيــي للذكــورة 
ســواء  حــد  عــى  والغــريب  العــريب 
مــن  تكــرس  للمــرأة  عــدة  بصــور 
ــدة  ــرب املؤي ــد الع ــي عن ــلبيتها فه س
ــي  ــأن نموذج ــوقة ف ــودة واملعش واملعب
املــرأة املعبــودة واملعشــوقة يكرســان 
مــن وجهــة اخــرى ســلبية املــرأة التــي 
يتوجــه اليهــا بالفعــل وال تقــوم بــه 
ــة »)54(. ــع املفعولي ــا يف موق ــل دوم لتظ
بنــاذج  العــريب  االدب  امتــأل  وقــد 
للمــراة االنثــى التــي ناقضــت الصــورة 
القدســية لــام لتكــون صــورة دنيــا)55( 
ــى اذا عــد  ــام بكوهنــا انث ، وهــذا االهت
انتصــارا جلاهلــا فذلــك » لــن يؤثــر 
الواقعيــة  الرتاتبيــة  العاقــات  عــى 
الرجــل  املــرأة  بتبعيــة  التــي تقــى 
ومــن نــواح عــدة مــن املمكــن التأكيــد 

ــوذج  ــم النم ــاهم يف تدعي ــه س ــى ان ع
النمطــي للمــرأة الضعيفــة والســلبية 
املتدنيــة العقــل والتــي مآهلــا تبعيــة 

. الرجــل«)56( 
ال  بــا  مقيــدة  فهــي  انثــى  فكوهنــا 
يســمح هلــا باحلــراك فــاي امــر ينتقــص 
مــن صورهتــا العرفيــة ســيحكم عليهــا 
ــم  ــدي ، اذ اهن ــي االب ــلل االجتاع بالش
ســروا املثــل » عــار النســاء بــاق«)57( 
، وكوهنــا انثــى فهــي يف حمــل رد الفعــل 
ال ابتدائــه ، فجــاء يف األمثــال » الــكام 

ــى » )58(. ــواب انث ــر واجل ذك
واملــرأة يف األمثــال خليــة فارغــة االمــر 
حتــى ليقــال عنهــا » ظلــت يف فراشــها 
تكــرى«)59( ، ورّب قائــل ان هــذا 
ــا  ــا ورفاهه ــف لتنعمه ــه وص ــل في املث
ــا  ــك ايض ــد يف ذل ــوي وج ــد النس فالنق
تنميطــا بســلبيتها »التغــزل يف ســلبية 
املــرأة بأعتبــار طبيعتهــا وفطرهتــا يعنــي 
بالــرورة هجــاء اجيابيتهــا وقوهتــا 
واعتبارهــا خارجــة عــن طبيعتهــا او 
ــتقباح  ــره او االس ــتوجب الك ــاذة تس ش
او عــى االقــل الســخرية والتهكــم » )60( 
، واملثــل » ال تعــدم احلســناء ذامــا » )61( 
، يــرر هلــا كوهنــا متتــاز بصفــات االنثــى 
املنشــودة ان تتصــف بــا يــذم ، فاملنمــط 
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الذكــوري اعطاهــا ســببا للــرض عــن 
ــها . نفس

اجيــاد  اىل  املــرأة  ســعت  اذا  وحتــى 
مــكان هلــا يف احليــاة فــان انوثتهــا تقلــل 
ــريب »  ــل الع ــا ، فاملث ــة انجازه ــن قيم م
امامهــا تلقــي امــة عملهــا » )62( ، 
يفــرتض ان الســبل مرشعــة امــام املــرأة 

ــرصا . ــا ح ــة النوثته العامل
ومل تكتــف انوثتهــا برتكهــا بــا فعــل بل 
هــي عامــل اهلــاء عــن عظــام االمــور ، 
فهــي تضــع الرجــل يف حقــل الــا فعــل 
، اذ حيكــى ان قــوم عــاد ملــا كذبــوا 
ــع  ــام( ، انقط ــه الس ــود )علي ــي ه النب
عنهــم املطــر ثــاث ســنوات ، فذهــب 
منهــم وفــد اىل مكــة يســالوهنم املعونــة 
ــن  ــة ب ــذاك معاوي ــة ان ــيد مك ، وكان س
ــان  ــه قينت ــق وكانــت ل بكــر مــن العالي
تســميان اجلرادتــان ، فانــزل معاويــة 
ــهرا ،  ــده ش ــوا عن ــده ، فاقام ــد عن الوف
اكرمهــم فيــه واجلرادتــان تغنياهنــم ، 
ــذي  ــم ال فنســوا قومهــم واالمــر العظي
ــل »  ــل املث ــه ، فقي ــوا مكــة مــن اجل نزل
تركتــه تغنيــه اجلرادتــان » )63( ، وذات 
ــل اخــر عــن  ــة مث ــرد يف حكاي ــى ي املعن
ــا  ــن ض ــب محاري ــرج يف طل ــل خ رج
ــه ،  ــة فاعجبت ــراة منتقب ــرأى ام ــه ، ف ل

ــفرت  ــى اس ــا حت ــح عليه ــزل يل ــم ي فل
ــكل  ــن ش ــا راى م ــه م ــم يعجب ــه فل ل
فمهــا ، فذكــر مــا كان فيــه فقــال » 

ــي »)64(.  ــاري اه ــوك مح ــرين ف ذك
واذا اراد العــريب ان يــرب مثــا بمــن 
ــرب  ــه ي ــنه فان ــا ال حيس ــى م يتعاط
بشــأن  تقــوم  وهــي   ، باملــرأة  مثــا 
ــل »  ــى ، فاملث نســائي يتعلــق بكوهنــا انث
ــا » )65( ،  ــن كوعه ــة ع ــألت حائل ح
عــن املــرأة التــي تزيــل القــرش والوســخ 
ــرأة  ــرتض ان امل ــل يف ــد واملث ــن اجلل ع
الصنــاع تســتعجل فتحــأل عــن كوعهــا 
، فهــي اذا صــارت يف جمــال االنتــاج 
فهــي ال جتيــده وان كان مــن شــاهنا 

ــل. ــا ان ال تفع ــر هل ــاص فخ اخل
3- الكاهنة :

املــدون  يف  املــرأة  صــورة  ارتبطــت 
ــباب  ــة االس ــل اىل احال ــوري باملي الذك
ــق ،  ــن املنط ــاد ع ــات واالبتع اىل الغيبي
فـــ »  ان احلــدس أي البصــرة او املعرفــة 
عقــاين  تفكــر  دون  مــن  املجتنــاة 
عقانيــا  وال  غامضــا  يبــدو  مثبــت 
باالنثويــة  ثقافتنــا  يف  ارتبــط  لذلــك 
»)66( ، ذلــك ان الباحثــن يف املجتمــع 
ــه  ــا في ــف جعله ــف بالتخل ــذي يتص ال
قــارصة عــن التفكــر اجلــديل)67( ، 
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فصــار اســتخدام » مصطلــح )احلــدس 
انتحــال  ســبيل  عــى  النســوي( 
ــر  ــى التفك ــرأة ع ــدرة امل ــذار لق االع
النمطــي  النمــوذج  اســاس  وعــى 
الشــائع للمــرأة املحكومــة بالغريــزة 
والعاطفــة يــري هــذا التغيــر النســاء 
ال يســتطعن التفكــر وبالتــايل جيــب 
ــول  ــدس للوص ــتخدام احل ــن اس عليه

.)68(« الصحيحــة  االجابــة  اىل 
األمثــال  جممــع  يف  مثــال  وابــرز 
هــي  باحلــدس  املــرأة  التصــاف 
ــرر  ــة( ، اذ تك ــاء اليام ــخصية )زرق ش
ــرة  ــع ، فم ــن موض ــر م ــا يف اكث ذكره
» ابــرص مــن زرقــاء اليامــة »)69( ، 
ــة »  ــاء اليام ــن زرق ــم م ــرة » احك وم
ــار  ــا باالبص ــرن وجوده )70( ، وان ق
واحلكمــة فهــا هنــا خارجــان عــن 
ــي  ــس لعقلهــا دور انــا ه فعلهــا فلي
ــة ، فقــد جــاء يف حكايتهــا  ــة خلقي ملك
اهنــا كانــت تبــرص الــيء مــن مســرة 
ــن  ــا م ــذرت قومه ــا ح ــام ومل ــة اي ثاث
ــا باغصــان الشــجر  قــدوم العــدو خمتفي
ومل يصدقوهــا متكــن العــدو مــن ارسهــا 
ــا  ــا عروق ــدوا فيه ــا فوج ــقوا عينيه وش
ــل  ــت تكتح ــد وكان ــن االثم ــودا م س

ــه . ب

4- احلمقاء
قــارصة  بصورهتــا  يرتبــط  واحلمــق 
ــرص  ــذي ح ــي ال ــتوى العق ــى املس ع
التنميــط الذكــوري عــى تاصيلهــا ، 
ــى  ــا ع ــرأة ال فع ــل امل ــل فع ــا جيع مم
يمكــن  وال   ،  ، االنتاجــي  املســتوى 
ان نلــوم العــريب عــى هــذا التنميــط 
ــن  ــل م ــس اجلمي ــة اجلن ــق » ثقاف فتنطل
ــى  ــم ع ــق( قائ ــط )عتي ــق ذي نم منط
عــدم التكافــؤ وعــدم التشــابه اجلــذري 
بــن اجلنســن فالقــوة والعقــل للرجــل 
ــدي  ــال اجلس ــي واجل ــف العق والضع
ــا  ــر اليه ــن ينظ ــكا اجلنس ــاء : ف للنس
عــى  اخلصــال  تغايــر  الفتــة  حتــت 
امتــداد تاريــخ ســحيق ولكــن مــن 
ــة  ــة مماثل ــت قداس ــرى ارتبط ــة اخ جه
ــز  ــدي للتاي ــاد التقلي ــة االقتص بزعزع
بــن اجلنســن حتــى وان نالــت النســاء 
ــا  ــا جمتمعي ــا هب ــات معرتف ادوارا ومكان
الطبيعــة  خانــة  يف  زجــت  لكنهــا 
ــت  ــايل اقصي ــوض وبالت ــة والف اهلمجي
ــة النبيلــة«)71(. مــن الوظائــف الثقافي
ــذا  ــدور يف ه ــي ت ــال الت ــاءت األمث وج

ــن : ــد يف جمال املقص
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أ- السخرية من محقها 
يف املثــل »حــدث حديثــن امــراة فــان مل 
تفهــم فاربعــة » )72( ، تنميــط رصيــح 
ــى  ــم وان ع ــة الفه ــرأة قليل ــورة امل لص
ــن او  ــا مرت ــه عليه ــرار قول ــا تك حمدثه
ــى  ــق ع ــه ويف التعلي ــى تفهم ــة حت اربع
بــان تســتعمل معهــا  ينصــح  املثــل 
العصــا ان مل تفهــم بعــد هــذا التكــرار .
ــرر  ــد تك ــزة( فق ــخصية )جهي ــا ش وام
عنهــا اكثــر مــن مثــل حيكــي كلهــا عــن 
ــل  ــا املث ــرب هب ــار ي ــى ص ــا حت محقه
ــك  ــاء )73( ، وكذل ــق ومحق ــكل امح ل
ــي  ــات الت ــة( ، فالرواي ــخصية  )دع ش
تنقــل عــن محقهــا مبالــغ فيهــا ممــا 
يدفــع البحــث للقــول بوضعهــا ، فهــي 
مــرة تقتــل ولدهــا الهنــا ارادت معرفــة 
ــق  ــي تش ــرة فه ــي وم ــه فيبك ــا براس م
ولدهــا نصفــن حتقيقــا حللــم امهــا 
ــا اىل  ــن ، وم ــل طفل ــا حتم ــي راهت الت

ــار )74(. ــن اخب ــك م ذل
وهنــاك احلمقــاوات الائــي يعطــن 
صــورا باهنــن غــر مؤهــات الدارة 
ــال  ــن م ــر م ــن مته ــن م ــال ، فمنه امل
تفســد  والتــي   ،  )75( نعمــه  او  ابيهــا 
ــا »)76( ،  ــدت صوف ــاء وج ــا »خرق ماهل
والتــي تغــزل فتأمــر جوارهيــا بعــد ذاك 

بنقــض الغــزل)77( ، و »مــن حفنــا 
ــول  ــو ق ــد »)78( ، ه ــا فليقتص او رفن
ــا  ــا فل ــنون اليه ــاس حيس ــراة كان الن ام
ظفــرت يومــا بنعامــة القــت عليهــا 
ثوهبــا وارسعــت للقــوم تســتغني عنهــم 
فــرت  فوجدهتــا  لصيدهــا  فعــادت 
بالثــوب ، فاصبــح قوهلــا يــرب مثــا 
ــه ، ويف  ــر موضع ــق بغ ــر ويث ــن يبط مل
ــظاظ«)79(  ــن ش ــل »ارسق م ــة املث حكاي
ــى  ــارق يدع ــا س ــراة خيادعه ــان ام ، ف

ــا . ــع بعره ــا فتضي ــظاظ فيخدعه ش
ــن  ــي ال حتس ــاء الت ــاك االم احلمق وهن
ان تســقي ولدهــا اللبــن او الــدواء »مــا 
 ، حتســن تعجــوه وال تنجــوه« )80( 
ــاذا  ــعادة ف ــش بس ــي تعي ــة الت والزوج
ــا  ــان زوجه ــا ب ــا صاحبته ــت هل وسوس
يمنــع عنهــا اطيــب مــا يف الذبيحــة 
وســاقت هلــا اســمها مل تعرفــه صدقــت 
وغاضبــت الــزوج وطالبتــه بــه واذا 
ــا  ــا بينه ــت م ــا ، فخرب ــا فيه ــه ارذل م ب

وبينــه )81( .
هتتــد  مل  بيتهــا  مــن  خرجــت  فــاذا 
للعــودة اليــه فــاذا وجدتــه بعــد بحــث 
خلمــس مــرات وهــو بجنبهــا فتعجبــت 
لرعــة اهتدائهــا اليــه)82( ، فهــي فــوق 
خرقهــا فاهنــا »خرقــاء ذات نيقــة »)83( ، 
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ــة عــى الرغــم مــن  فهــي تدعــي املعرف
جهلهــا ، وهــي » خرقــاء عيابــة »)84( 

ــا . ــب غره ــق وتعي ــف باحلم ، تتص
ب- حتذيــر الرجــل مــن تبعــة مشــورهتا 
ســيؤدي  العقــي  قصورهــا  الن 

الضــال اىل  هبــا  باملسرتشــد 
حــذرت األمثــال الرجــل مــن مشــاورة 
النســاء ، فـــ »مــا امــر العــذراء يف نــوى 
القــوم ؟«)85( ، فهــن ال هيديــن اىل 
غــر الــرش فاصبــح »تبــع النســاء ضلة« 
)86( ، اذ ان »النســاء حبائــل الشــيطان 
»)87( ، وعــى الرجــل أال يامتنهــا رسه 
)88( ، فـــ »طاعــة النســاء ندامــة«)89( 
، الن«لــب املــرأة اىل محــق » )90( ، فيــا 
اهيــا الرجــال »اياكــم ونــكاح احلمقــاء » 

 .)91(
ــه  ــد ان ــال لتؤك ــات األمث ــايت حكاي وت
ــار واال  ــرأة اخلي ــى للم ــب ان يعط ال جي
ففــي   ، التهلكــة  اىل  بنفســها  رمــت 
ــر  ــود خ ــن ع ــل »زوج م ــة املث حكاي
ــع االب  ــاة يمن ــود«)92( ، فت ــن قع م
اخلطــاب عنهــا واخواهتــا فيســمعها 
تتمنــى الــزواج مــن أي احــد ، فيزوجها 
ــه  ويمــر عليهــا بعــد حــول فتشــكو الي
ــزوج ،  ــاع ال ــوء طب ــال وس ــق احل ضي
ــة  ــا حكاي ــه .  ومثله ــبق ومتنت ــذي س ال

مثــل اخــر عــن امــراة تــرص عــى تزويج 
ابنتهــا بمــن ال يرتضيــه االب فلــا غلبته 
وزوجهــا اســاء الــزوج لابنــة فطلقوها 
ــوء  ــن س ــر م ــل للتحذي ــرب املث ، ف

العاقبــة)93( . 
ــم  ــة لقي ــرأة ممثل ــث : امل ــب الثال املطل
عليــا احتكرهــا التمثيــل الذكــوري:
ــي  ــوذج ذهن ــا » نم ــة باهن ــرف القيم تع
ــورات –  ــدات والتص ــن املعتق ــبي م نس
االجيابيــة أو الســلبية- منســوجة حــول 
يشء ، او معنــى، او نمــط ســلوكي ، 
ــق  ــاس ، وطرائ ــوس الن ــم يف نف يتحك
ــم  ــم ، واختياراهت ــم ، واحكامه تفكره
، ومواقفهــم ، وترصفاهتــم ، وذلــك 
بصفــة مســتمرة نســبيا . وترتتــب عليــه 
نظــرة املجتمــع االجيابيــة او الســلبية 
ــهم يف  ــه يس ــم فان ــن ث ــراده . وم اىل اف
تنظيــم شــبكة العاقــات احليويــة – 
ــى  ــان ، ومعن ــة االنس ــدد هوي ــي حت الت
ــن  ــه وب ــا بين ــه – يف م ــوده ، وغايات وج
نفســه ، ثــم بينــه وبــن االخريــن ، 
ــا  ــع العــام ، مكان واملؤسســات ، والواق
وزمانــا »)94( ، وقــد تراكمــت الثقافــة 
النســق  عــى  وهيمنــت  الذكوريــة 
االجتاعــي والفكــري الســائد ومــن 
مظهــر  كل  اضفــاء  مرتكزاهتــا  اهــم 
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قيمــي فاعــل اىل الرجــل واعفــاء املــرأة 
مــن مضمــون هــذه القيمــة ليكــون 
وجودهــا غــر فاعــل وغــر هــادف ، فـ 
» الضاغــط النســقي ال يســمح للتأنيــث 
والــذات اخلاصــة ان تكــون ذات شــأن 
ومتــت برجمــة املــرأة عــى هــذا التصــور 
حتــى اصبــح نوعــا مــن اليقــن يــرتدد 
عــى الســنة الرجــال والنســاء معــا« 
)95( ، ونتــج عــن ذلــك » ان املــرأة قــد 
ــة  ــور يف حال ــذه العص ــة ه ــت طيل بقي
مــن الســلبية الكاملــة  التــي جتعــل 
ــن  ــر ممك ــي عليهــا غ ــم اخاق كل حك
ــزام اىل  ــر وااللت ــا الق ــى هب ــد انته فق
ــن  ــة م ــلة طويل ــا سلس ــون حياهت ان تك
االمتناعــات عــن الســلوك فلــم تتصف 

ــة » )96(. ــاق اجيابي ــة اخ بأي
فقــد حــدد قدامــة بــن جعفــر الفضائــل 
ــل  ــا العق ــا باهن ــل هب ــدح الرج ــي يم الت
ــذه  ــدا ان ه ــة ، مؤك ــجاعة والعف والش
اخلصــال ممــا ال جيــذب املــرأة يف الرجــل 
فــان مــا جيذهبــا اليــه فقــط صفاتــه 
ممــا   ، املعنويــة  خالــه  ال  الظاهريــة 
ــريب ال  ــر الع ــرأة يف نظ ــى ان امل ــدل ع ي
ــمى  ــي تس ــة الت ــل االخاقي ــى باملث ُتعن
ــل  ــض ان تدخ ــة يرف ــل ، فقدام الفضائ
بــاب  يف  للمــراة  اجلاذبــة  الصفــات 

ــيب  ــاب النس ــا يف ب ــل جعله ــح ب املدي
حــرصا ، وحددهــا بــا يتصــف بــه 
الرجــل مــن صفــات َخلقية فقــط)97( 
ــررا  ــاد مق ــاس العق ــرا عب ــأيت متاخ ، لي
ــدو  ــراة ال تع ــة للم ــال الفاعل ان اخلص
ــة »  ــان والنظاف ــاء واحلن ــون »احلي ان تك

 .  )98(
ويفهــم مــن هــذا ان املــرأة غــر مطالبــة 
جمتمعيــا بالتحــي بالفضائــل العليــا ، بل 
ــه  ــا قرت ــى ب ــا ان تتح ــاب عليه ــد يع ق
الثقافــة انــه مــن خصائــص الرجــل 
ــن يف  ــض الباحث ــا بع ــا دع ــذا م ، وه
العــرص اجلاهــي باحلكــم ان »وضــع 
املــرأة بصــورة عامــة كان فرديــا ، ال 
يليــق بمكانتهــا املوكولــة اليهــا يف احليــاة 
» )99( ، فالنــاذج النســوية يف األمثــال 
– خاصــة املنتميــة اىل العــرص اجلاهــي -  
فيهــا مواقــف فرديــة ظهــرت هبــا املــرأة 
ــه  ــا ب ــد تنميطه ــا اري ــرة مل ــورة مغاي بص
ــق  ــن ان يطل ــن ال يمك ــد ، ولك ــا بع في
عــى هــذه احلــاالت املعــدودة التــي 
ســجلت للمــراة مواقــف اجيابيــة صورة 
ــد  ــوم النق ــب مفه ــا بحس ــة عنه منمط
ــرى  ــن ي ــاك م ــك ان »هن ــوي ذل النس
ــي  ــرأة يف الوع ــور امل ــراءة ص ضورة ق
الذكــوري مــن خــال العموميــات 
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ــة »)100(. ــاالت اخلاص ــب احل وجتن
ــود  ــر الوج ــال ذك ــب اغف ــه ال جي اال ان
ــرشق وان كان  ــب امل ــوي يف اجلان النس
يبــدو مــن ناحيــة الكــم الــكي لامثــال 
حمــل الــدرس اســتثناء ، لــذا ارتــأى 
الضــاءة  مطلبــا  يفــرد  ان  البحــث 
ــرأة  ــاف امل ــت اتص ــي نقل ــال الت األمث
ــط  ــاول التنمي ــي ح ــل الت ــذه الفضائ هب
 ، جماالهتــا  عــن  ابعادهــا  الذكــوري 
ــة  ــن ان الرتبي ــد الباحث ــد اح ــد وج وق
االجتاعيــة يف كتــب األمثــال تــدور 
يف ثاثــة حمــاور الفروســية والكــرم 
والــرشف )101(  ،  لــذا ســيتم دراســة 
الوجــود النســوي يف جمــال هــذه القيــم 
الثــاث ، فاملــرأة مثلــت جانبــا مــن 
ــل  ــا ذات دور فاع ــا جيعله ــور ب كل حم
العربيــة ومل تكــن  القيــم  يف تأصيــل 
ــة  ــل منتج ــاضة ب ــط او ح ــة فق متلقي

ــل : ــذا الفع هل
1 - الفروسية :

فقــد ارادت الثقافــة الســائدة ان تصــور 
املــرأة قعيــدة اخلبــاء تنتظــر ان يفعــل هبا 
ــاعر  ــذا الش ــون ، فه ــرره املحارب ــا يق م

العــريب يقــول مــن اخلفيــف :
 كتب القتل والقتال علينا 

        وعى الغانيات جر الذيول)102(

دور  وال  هلــن  والقــوة  حــول  فــا 
ــام العــرب  فاعــل هلــن يف احلــروب واي
، اال ان جممــع األمثــال يذكــر لنــا مجلــة 
مــن االخبــار  التــي تشــر اىل تقبــل 
الــراوي العــريب – الــذي نقــل هــذه 
ــدة  ــور ع ــر عص ــفاهية ع ــال ش األمث
حتــى وصلــت اىل التدويــن – املشــاركة 
الفاعلــة مــن املــرأة بتنــوع مكانتهــا 
االجتاعيــة يف جمــال احلرب والفروســية 
، وهــذه االخــرة قيمــة عليــا لــدى 
ــزة  ــال مي ــرى يف القت ــذي ي ــريب ال الع

ــراء . ــيادة الصح ــن س ــه م مكنت
ــت  ــرة وكان ــة احل ــي ملك ــاء وه فالزب
مــن العالقــة ، ضب هبــا املثــل لقوهتــا 
ومنعتهــا فقيــل » اعــز مــن الزبــاء« 
ــا  ــرتق حصن ــا لتخ ــادت جيش )103( ، ق

)مــارد( والســموءل  اجلنــدل  دومــة 
ــا متنعــا عليهــا  ــا )االبلــق( فل ــن عادي ب
قالــت »متــرد مــارد وعــز االبلــق« )104( 

ــا . ــا مث ــب قوهل ، فذه
عــى  النســاء  مشــاركة  تقتــرص  ومل 
القبائــل  ان  بــل  احلــواض  ملــكات 
ــض  ــاء للتحضي ــتعن بالنس ــت تس كان
يف احلــروب ، ومنهــن حليمــة بنــت 
احلــارث بــن ايب شــمر حتــى ضب هبــا 

املثــل »اعــز مــن حليمــة« )105(.
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ومــن اخــاق الفروســية االجــارة ، 
وقــد مــر يف جممــع امليــداين امثــال عــدة 
عــن نســاء أجــرن رجــاال احتمــوا هبــن 
ــن  ــا ع ــن فض ــا يب ــم م ، ويف حكاياهت
التمســك بالقيمــة الفضــى اهنــن متتعــن 
بقــوة بدنيــة ســاعدهتن عــى الــذب 
عــن املســتجر هبــن ورد طالبيــه )106( 
ــا  ــى اهن ــتهرت ع ــوس وان اش ، والبس
مثــل للشــؤم اال ان اصــل حكايتهــا فيــه 
ــار)107( ، ويف  ــن اجل ــاع ع ــو الدف ه
حكايــة فكيهــة بنــت قتــادة بــن مشــنوء 
ــلكة  ــن الس ــليك ب ــارت الس ــا اج ، اهن
ــا  ــتجار بخيمته ــوم فاس ــه الق ــد طلب وق
ــال  ــاس )108( ، فق ــه الن ــت عن فمنع

ــا : فيه
لعمر ابيك واالنباء تنــمي  

                لنعم اجلار اخت بني عوارا
من اخلفرات مل تفضح اباها 

       ومل ترفع الخـوهتا الشنارا)109(
ويف حكايــة املثــل » صــارت الفتيــان 
محــا » )110( ، تــرز صــورة اخــرى ، 
ــا  ــد تصويره ــا اري ــت مثل ــرأة ليس فامل
انتهــاء  يف  الذيــول  جــر  مهمتهــا 
احلــروب فقــط ، بــل اهنــا قــد تقتــل عى 
الرغــم مــن جتردها مــن الســاح اال اهنا 
قــد يكــون هلــا موقــف قيمــي يف الدفــاع 

بــا متلكــه مــن بيــان عــن قومهــا فيخاف 
مــن بقائهــا فتقتــل ، ففــي حكايــة هــذا 
ــرو  ــا عم ــوا اخ ــم قتل ــي متي ــل ان بن املث
بــن هنــد امللــك ، فســار اليهــم بجيــش 
ــم  ــد ان دياره ــا وج ــأر ، ومل ــب الث يطل
خاليــة اال مــن امــراة كبــرة الســن هــي 
احلمــراء بنــت ضمــرة بــن جابــر ، فــدار 
ــال  ــن رج ــه ع ــال في ــوار يس ــا ح بينه
ــا يفيــض  ــا متحدي ــكان جواهب قومهــا ف
ــر  ــه اال ان ام ــا كان من ــوة ، ف ــزة وق ع
باحراقهــا فنــادت ان يفدهيــا احــد فلــم 

ــت. ــل واحرق ــت املث ــل فقال يفع
يــرتك  مل  الذكــوري  املــدون  لكــن 
ــة  ــون طارئ ــة لتك ــا دون مناقض صورهت
عــى موضوعــة الفروســية هــذه فاملثــل 
» تفــزع مــن صــوت الغــراب وتفــرس 
، حيكــي عــن   )111( املشــتم«  االســد 
ــا  ــق قرهب ــدا ونع ــادت اس ــراة اصط ام

غــراب ففزعــت .
2- الكرم

املادحــن  الكــرم  صفــة  جذبــت 
ليخلــدوا مــن اتصــف هبــا ، وقــد » كان 
ــِن  ــن َع ــال: رّش خصــال امللــوك اجلب ُيَق
األعــداء، والقســوة َعــَى الضعفــاء، 
ــن  ــاء« )112( ، لك ــد اإلعط ــل عن والبخ
ان  الرجــل  عــى  عيــب  حــن  يف 
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ــة  ــك مكرم ــد ذل ــل ع ــف بالبخ يتص
البخــل   : الصفــدي  قــال   « للمــرأة 
ــال  ــان يف الرج ــان مذموت ــن صفت واجلب
املــرأة  ألن  النســاء  يف  وحممودتــان   ،
اذا كان فيهــا شــجاعة ربــا كرهــت 
بعلهــا ، فأوقعــت فيــه فعــا ادى إىل 
ــن  ــروج م ــن اخل ــت م ــه ومتكن إهاك
ــل  ــا ال عق ــراه ، ألهن ــا ت ــى م ــا ع مكاهن
هلــا يمنعهــا ممــا حتاولــه ، وإنــا يصدهــا 
ــا ...  ــذي عنده ــن ال ــه اجلب ــا يقتضي ع
ــا  ــادت ب ــخية ج ــرأة س ــت امل وإذا كان
يف بيتهــا ، فــأض ذلــك بحــال زوجهــا 
بالــيء  املــرأة ربــا جــادت  ، وألن 
ــجل  ــد س ــه »)113( ، وق ــر موضع يف غ
ــرأة  ــور امل ــاب حلض ــبه غي ــث ش البح
ــة ، اال ان  ــذه الصف ــن ه ــال ع يف األمث
الــراءة النســوية مــن املمكــن ان تســجل 
هلــا غلبــة يف املجــال ذاتــه حــن يكــون 
رمــز الكــرم العــريب املســيطر يف الثقافــة 
العربيــة منــذ النقــل االول للنــص حتــى 
ــخصية  ــل يف ش ــن ، يتمث ــرص الراه الع
)حاتــم الطائــي( ، وهنــا املفارقــة التــي 
اخلصلــة  هــذه  متجيــد  عــن  غابــت 
ودوهنــا امليــداين يف جممعــه ، أال وهــي ان 
حاتــم الطائــي الــذي يــرب بــه املثــل 
باجلــود قــد ورث هــذه الصفــة عــن امــه 

ــف()114(. ــت عفي ــة بن )غني
ويف مثــل اخــر »بيتــي يبخــل ال انــا 
ــة  ــن هتم ــع ع ــرأة تداف ــان ام »)115( ، ف
وجهــت هلــا بالبخــل عــن االعطــاء 

ــه . ــا تعطي ــك م ــي ال متل وه
ــال يف  ــدرة األمث ــن ن ــم م ــى الرغ وع
ان  اال   ، )الكــرم(  املوضوعــة  هــذه 
تــدل  عميقــة  تنقلهــا  التــي  املعــاين 
وان  بالفعــل  موجــود  ســياق  عــى 
غيــب فاســباب التنميــط الــذي اريــد 

: ثنائيــة  يف  لصورهتــا 
الرجل / املرأة

الواهب / املستلم
املتبوع /التابع

3- الرشف
يف  الــواردة  األمثــال  عــى  غلــب 
ــا  ــرأة فاظهره ــاء اىل امل ــا أس ــع م املجم
العــرب  وكأن   ، وفســاد  غلمــة  ذات 
وقــد كانــت هــذه احلكايــات مــادة 
ــا  ــا م ــدوا فيه ــليتهم وج ــمرهم وتس س
يبعــث عــى التنــدر والتفكــه ، فنمطــت 
ــا  ــى غره ــادت ع ــورة س ــرأة يف ص امل
التــي متثــل املــرأة العفيفــة ومتثــل قيمــة 
الــرشف املتعلــق باجلســد التــي ضحــى 
ــال  ــروح وامل ــا بال ــن اجله ــرب م الع
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، وكأن اظهــار املــرأة هبــذه الصــورة 
ــوة  ــل الق ــا مقاب ــة ضعفه ــخ حال يرس
ــع  ــت يف موض ــتظهرها ان كان ــي س الت
ــة  الرفــض لامتهــان اجلســدي واملطالب
 « الــرشف  قيمــة  متثــل  يف  باملســاواة 
فالطــوق االجتاعــي يمكــن ان يتغاض 
عــن افحــش اخلروقــات حــن يغلفهــا 
الســرت واخلفــاء عــى الرغــم مــن علــم 
املجتمــع بوقوعهــا ولكــن يصعــب عــى 
املجتمــع قبــول اخلروقــات التــي حتمــل 

ــرد«)116(. ــة مت عام
ــو  ــن – وه ــض الباحث ــن بع ــا ظ ومثل
ــه  ــح ظن ــي ترج ــواهد الت ــوق الش يس
- ان الشــعر املبتــذل الــذي جعــل مــن 
ــعر  ــو ش ــط ه ــية فق ــورة حس ــرأة ص امل
البدائيــة  املرحلــة  اىل  زورا  منســوب 
يف تشــكيل النــص االديب العــريب ، اذ 
ان تدوينــه جــاء يف العــرص العبــايس 
والذائقــة يف هــذا العــرص اســتلزمت 
القــول  امكــن   ، التصويــر)117(  هــذا 
املــرأة  تنميــط  مــن  الكــم  هــذا  ان 
يف األمثــال العربيــة بصــورة حســية 
ــادت  ــي ن ــا الت ــل العلي ــن املث ــا م جترده
هبــا القيــم العربيــة ممكــن ان يكــون 
موضوعــا للغايــة ذاهتــا مــن تســلية 

واهلــاء يف جمالــس الســمر. 

وهــذا االنتقــاص مــن قيمــة املــرأة 
ينقضهــا  العليــا  القيــم  يف  ومتثاهتــا 
ــة  ــاركة يف القيم ــذري املش ــكل ج وبش
االنســانية وكوهنــا متوحــدة مــع الرجــل 
يف تشــكيل املجتمــع وذلــك يف مــا ســار 
ــوام« )118(  ــقائق االق ــاء ش ــا » النس مث
ــول  ــان الرس ــى لس ــر ع ــن يذك ، فح
ــه والــه وســلم( يف متــن  )صــى اهلل علي
يف  خــص  املؤلــف  ان  مــع  األمثــال 
هنايــة كتابــه جانبــا لاحاديــث الــواردة 
ــه ورست  عــى لســانه صلــوات اهلل علي
ــذا  ــى ان ه ــة ع ــال ، دالل ــرى األمث م
ــك  ــره يف تل ــن غ ــر م ــاع اكث ــول ش الق
اعــام يف حــن  اخلــر  ، ويف  احلقبــة 
اياكــم   « الاحــق  املثــل  يف  يكــون 
خطــاب   ،  )119(« الدمــن  وخــراء 

ــرأة . ــل ال امل للرج
يف حكايــة املثــل »ســاكفيك مــا كان 
ــر  ــده ك ــا يقع ــل هن ــواال«)120( ، الرج ق
الســن واخلــوف مــن العشــرة عــن 
الدفــاع عنهــا ، فتشــكو لــه زوجــه عــن 
ــب  ــا فيطل ــه اليه ــاء اخوت ــرض ابن تع
منهــا ان تردهــم بــكام فرتفــض ذلــك 
وتعــده مــن املجاملــة التــي ال تصــح يف 

ــام. ــذا املق ه
والدفــاع عــن احلمــى حــن ترتبــط 
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اعمــق  داللــة  هلــا  فــان  باالمومــة 
ــان  ــل ف ــورة البط ــن ص ــا ع ــي فض فه
ــرى  ــة اخ ــف قيم ــن الضع ــرد االم م جت
تضعفهــا  ال  التــي  االم  فتطالعنــا   ،
العاطفــة وهــي حتــث ابنهــا عــى التحي 
باخــاق الفرســان والــذب عــن احلمــى 
وان كلفــه ذلــك حياتــه يف حكايــة املثــل 
الطعــن«)121(  جمــر  مــن  امحــى   «
، فاملــرأة التــي تســبى وان عوملــت 
بــدالل وتلطــف فهــي تقــول : » رش 

يوميهــا واغــواه هلــا »)122(.   
ــا  ــا باهن ــا امامه ــر ابنته ــي تفخ واالم الت
حتامــي عــن نفســها بــان ترمــي الــرتاب 
ــا  ــها فتجيبه ــاهلا نفس ــب يس ــه راك بوج
ــن  ــل احلص ــا ان تدخ ــا ان االوىل هب امه

ــق )123(. ــف يف الطري ــدل ان تق ب
ــذي ال  ــدين ال ــا الب ــى ضعفه ــي ع وه
يســمح هلــا بالدفــاع عــن جســدها 
ــس  ــد امل ــن يري ــى م ــال ع ــوة ، حتت بالق
ــا  ــرة ومث ــه ع ــا ، فتجعل ــن رشفه م

.)124 (

اخلامتة :
ــان البحــث  ومــن خــال مــا تقــدم ، ف
ملــح عــددا مــن النتائــج يمكــن امجاهلــا 

بــا يــايت :
ان وجــود املــرأة يف األمثــال )منتجة، 
ــط  ــدث املحي ــرتكة يف احل ــة، مش خماطب
باملثــل( يشــكل نســبة قليلــة مــن العــدد 
الــكي لامثــال ســواء القديمــة منهــا او 

مــا قالــه املولــدون.
جــزءًا  بعدهــا  العربيــة  لامثــال 
ــال  ــتثنائية يف جم ــة اس ــرتاث امهي ــن ال م
ــن  ــا املهيم ــة لدوره ــات الثقافي الدراس
ــع  ــائدة يف املجتم ــل الس ــكيل املث يف تش

ــا. ــا وحالي قدي
وجــود املــرأة منتجــة للنــص )املثــل( 
لــه داللــة عــى دورهــا يف تشــكيل 
مــن  الرغــم  عــى  الثقــايف  الفعــل 
حمــاوالت تغييبهــا يف العصــور الاحقــة 

ــايف . ــل الثق ــاحة الفع ــن س م
يف  واضحــة  تناقضــات  هنــاك 
الرســائل التــي  وجهتهــا األمثــال بشــان 
املــرأة ممــا يســتدعي حفــرا اكثــر عمقــا 
ــرف أي  ــال ليع ــذه األمث ــل ه يف تاصي

ــل. ــا اصي ــوع واهي ــا موض منه
غــر  نمطيــة  صــورة  االم  مثلــت 
فاعلــة عــى الرغــم مــن حضورهــا 
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اجليــد نســبة لصــور اخــرى ، فلــم 
ــة  ــا صانع ــا دوره ــال عنه ــل األمث تنق
ــى  ــا ع ــرص دوره ــا اقت ــان ، وان لانس

انتاجــه املــادي.
مثلــت االنثــى وجــودا مقتــرصا عــى 
وضعهــا اجلســدي مــن دون وجــود 
ــي  ــدت فه ــان وج ــا ، ف ــة هل ــة فاعل قيم

ــل . ــن الفع ــل ع ــي الرج تله
الكاهنــة  املــرأة  صــورة  وجــدت 
ــة مليــل  ــة الذكوري لتؤكــد تنميــط العقلي
الغيبيــات وابتعادهــا عــن  اىل  املــرأة 

املنطــق العلمــي يف التحليــل.
احلمقــاء  املــرأة  صــورة  بــرزت 
ــال  ــاءت األمث ــد ج ــن ، فق ــط ب بتنمي
منهــا  للســخرية  احدمهــا  جمالــن  يف 
والتفكــه  للتنــدر  مــادة  وجعلهــا 
ــل  ــام جع ــا باع ــر منه ــر للتحذي واالخ

بالــرورة. امــراة محقــاء  مــن كل 
ــرتاث  ــوري يف ال ــط الذك اراد التنمي
ــال  ــا بالرج ــم العلي ــل القي ــرص متثي ح
دون النســاء ، وقــد اســتطاعت األمثــال 
ــات  ــا يف متث ــذور هل ــجيل ج ــن تس م
ــرم  ــية والك ــل الفروس ــم مث ــذه القي ه

ــرشف. وال
مل تغــب املــرأة العربيــة عــن ســاحات 
بوجودهــا  قــد ضب  بــل   ، القتــال 

البــارز عــدد مــن األمثــال التــي تعكــس 
ــة. ــجاعة وذكاء وحكم ش

ــن  ــام ع ــبه ت ــا ش ــرأة غياب ــت امل غاب
ــريب  ــا الع ــم هب ــي اهت ــرم الت ــة الك ثيم
وســعى ليتصــف ويعــرف هبــا باشــكال 

ــدة. ع
هنــاك عــدد مــن األمثــال التــي 
تظهــر املــرأة فيهــا حماميــة عــن عرضهــا 
ومدافعــة عــن نفســها بالقــول والفعــل 
البــدين  ضعفهــا  مــن  الرغــم  عــى 

واالجتاعــي.
شــغلت صــورة املــرأة االنثــى /
اخلائنــة واملغويــة مســاحة اكــر مــن 
ــول  ــاىف قب ــرى ، واذ يتن ــورة اخ أي ص
ذلــك مــع مــا تعــارف مــن ســيادة لقيــم 
الــرشف يف احلضــارة العربيــة امكــن 
القــول ان يف هــذا التصويــر مــن املبالغــة 
كثــر ، وغايتــه ان هــذه األمثــال كانــت 

ــة. ــس ذكوري ــمر ملجال ــادة الس م
ــا  ــم العلي ــر للقي ــذا التقدي ــا ورد ه مل
ــال  ــاب األمث ــرأة يف كت ــا امل ــي متثله الت
ــة  ــة العربي ــول الثقاف ــل اص ــذي ينق ال
امكــن لنــا ان نــدرك ان التشــويه الــذي 
ــة  ــرأة املتعلق ــورة امل ــا لص حصــل الحق
ــل  ــو دخي ــا ه ــذات ان ــم بال ــذه القي هب

ــة  ــاحة العربي ــى الس ع
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اهلوامش :
)( اخلروج من التيه : 296

)2( جممع األمثال : 2 : 376
ــة :  ــياق الثقاف ــاب وانس ــانيات اخلط )3( لس

90
)4( املرح اجلزائري :11

)5( االدب والنسوية : 100
قبــل  العــريب  االدب  تاريــخ  ينظــر:   )6(

349  ،  345  : االســام 
)7( فصول عن املرأة : 10-9

ــا   ــة وانواعه ــوم اللغ ــر يف عل ــر: املزه )8( ينظ
385  :1

قبــل  العــريب  االدب  تاريــخ  ينظــر:    )9(
344  : االســام 

)0(  العرص اجلاهي : 404
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)1( نساء با امهات : 77-76

)2( اخلطاب الروائي النسوي : 220
)3( الزواج الردي اجلنوسة النسقية : 75

)4( النساء واالبداع :88
)5(  جممع األمثال : 1: 173

)6(  م.ن. : 1: 173
)7(  ن. : 2  : 161

)8(  املرأة واللغة :11
)9( سقوط املحرمات : 15-14

)20(  جممع األمثال : 2: 11
)2( تأنيث القصيدة : 15

)22(  نقد الشعر : 96 ، 134
)23(  جممع األمثال : 1: 186

)24(  م.ن. :  2: 268
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)27(  ن. : 2: 67
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)30(  ن. : 1: 275
)3(  ن. : 1: 100

)32(  ن. : 2 : 231
)33(  النمل : 34

)34(  جممع األمثال : 2 : 208
)35(  م.ن. : 1 : 273

)36( موســوعة النظريــة الثقافيــة : 376-
377

)37( نظريــة الصــورة الذهنيــة واشــكالية 
العاقــة مــن التنميــط : 136

)38( املرأة  ؟ : 215
)39( االدب والنسوية : 73

)40(  بلوغ االرب : 2: 9
)4(  ينظــر : كنــز العــال : 16: 302 ، وينظــر 

اجلامــع الكبــر للرتمــذي : 1: 51
)42( العقد الفريد  :  2 : 460

)43(  جممع األمثال : 2 : 412-411
)44( موســوعة النظريــة الثقافيــة : 499-

500
)45( التجزيئية يف الوطن العريب : 38
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)46( االســس الفلســفية للفكــر النســوي 
312 : الغــريب 

)47(  ينظــر : صــورة املــرأة املثــال ورموزهــا 
ــة : 175 الديني

)48(  جممع األمثال : 1 : 182
)49(  م.ن. : 1 :391

)50(  ن. : 1 :97
)5(  ن. : 1 : 196
)52(  ن. : 2 :38

)53(  ن. : 2 : 386
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)59(  ن. : 1 :555
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)61(  جممع األمثال : 2 :252
)62(  م.ن. : 1 : 50
)63(  ن. : 1 : 180
)64(  ن. : 1 :  351
)65(  ن. : 1 : 253

)66( انثوية العلم : 253
ــل  ــي – مدخ ــف االجتاع ــر :التخل )67( ينظ

ــور : 199 ــان املقه ــيكولوجية االنس إىل س
)68( انثوية العلم :255

)69(  جممع األمثال : 1 :158 
)70(  م.ن. : 1: 287
)7( املرأة الثالثة : 128

)72( جممع األمثال : 1 : 252
)73( ينظــر : م.ن. : 1 : 282، 2 : 111 ، 2 

490 :
)74( ينظر : ن. : 1 : : 283، 1: 305

)75( ينظر : ن.: 1 : 283
)76( ن.: 1 :305

)77( ينظر : ن. : 1 : 326
)78( ن.: 2: 366
)79( ن. : 1: 439
)80( ن.: 2: 342

)8( ينظر :ن.: 2: 42
)82( ينظر : ن. : 1 : 437

)83( ن.: 1 : 305
)84( ن. : 1: 306
)85( ن.: 2 : 323
)86( ن.: 1 : 190
)87( ن. : 2 : 401

)88( ينظر : ن. : 2 : 254
)89( ن. : 1: 544
)90( ن.: 2 : 237
)9( ن. : 2 : 217

 )92( ن.:1 :407 
)93( ينظر : ن. : 2: 396

)94(  نقد القيم : 21
)95( تأنيث القصيدة : 87



406

امناط صورة املرأة ومتثالتها يف املثل العربي   قراءة يف ) جممع األمثال( للميداني 

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

)96( التجزيئية يف الوطن العريب : 40-39
)97(  ينظر : نقد الشعر : 96 ، 134

)98( املرأة يف القرآن : 33
)99(  حضــارة العــرب يف عــرص اجلاهليــة 

127:
)00( ينظر : وعي الذكورة واملرأة: 183

ــي :  ــرص اجلاه ــة والع ــال العربي )01(  األمث
140

ــة  :  ــن ايب ربيع ــر ب ــوان عم ــر : دي )02( ينظ
290  ، ونســب البيــت إىل )الســموءل بــن 
عاديــا اليهــودي ( يف محاســة املرزوقــي / ينظــر 

: رشح ديــوان احلاســة : 1 : 117
 )03(  جممع األمثال : 2 : 51

)04(  م.ن.: 1 : 174
)05(  ن.: 2 : 53

)06( ينظر: ن. : 2 : 444 ، 2 : 445
)07(  ينظر : ن. : 1: 473
)08( ينظر :  ن.: 2 : 446

)09( ديوان الصعاليك :187
)10(  جممع األمثال : 1 : 495

)11(  م.ن.  : 1 : 184
)12(  االمايل : 1 : 198

 )13( كشكول البهائي : 2 : 336
)14(  ينظر : جممع األمثال : 1: 241

)15(  م.ن. : 1 : 134
)16( نازك بن الكتابية : 16

 – العــريب  الشــعر  :مجاليــات  ينظــر   )17(
دراســة يف فلســفة اجلــال يف الوعــي الشــعري 

اجلاهــي:287
)18(  جممع األمثال : 1: 61 

)19(  م.ن. : 1: 64
)120(  ن.: 1: 434

)21(  ن.: 1: 286
)22(  ن. :1: 454

)23( ينظر: ن.: 1: 494 ، 2 : 489
)24(  ينظر : ن. : 1: 273
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ثبت املصادر واملراجع :
االدب والنســوية، بــام موريــس ،تر:ســهام 
للثقافــة  االعــى  ،املجلــس  الســام  عبــد 

2002 ،ط1،  ،القاهــرة 
ــريب  ــوي الغ ــر النس ــفية للفك ــس الفلس االس
،خدجيــة العزيــزي، بيســان، بــروت، ط1، 

ــران  حزي
2005

ــن  ــي ب ــى ع ــف املرت ــى، الرشي ــايل املرت ام
ــد  ــق: حمم ــوي ، حتقي ــوي العل ــن املوس احلس
ابــو الفضــل ابراهيــم ، املكتبــة العرصيــة ، 

بــروت ، ط1 ، 2004
ــد  ــي ، حمم ــرص اجلاه ــة والع ــال العربي األمث
توفيــق ابــو عــي ، دار النفائــس، بــروت ، ط1 

1988  ،
ــفة  ــور الفلس ــن منظ ــم م ــم – العل ــة العل انثوي
النســوية ، د.لينــدا جــن شــيفرد ، تر:د.يمنــى 
ــة  ــى للثقاف ــس االع ــويل ، املجل ــف اخل طري
والفنــون واآلداب ، الكويــت ، د.ط. ، 2004
العــرب  احــوال  معرفــة  يف  االرب  بلــوغ 
،حممــود شــكري االلــويس البغــدادي ، رشحــه 
: حممــد هبجــة االثــري ، دار الكتــب العلميــة ، 

لبنــان ، د.ط. ، د.ت.
تاريــخ االدب العــريب قبــل االســام ، د.نوري 
محــودي القيــي ود.عــادل جاســم البيــايت ود. 
مصطفــى عبــد اللطيــف ، دار احلريــة للطباعــة 

، بغــداد، د.ط. ، 1979
تأنيــث القصيــدة والقــارئ املختلــف ، د.عبــد 

ــدار  ــريب، ال ــايف الع ــز الثق ــي ، املرك اهلل الغذام
ــاء ، ط2، 2005 البيض

التجزيئيــة يف املجتمــع العــريب ، نــازك املائكــة 
، دار العلــم ، بــروت ، ط1، مايــو 1974

اىل  مدخــل   – االجتاعــي  التخلــف 
ــى  ــور، د.مصطف ــان املقه ــيكولوجية االنس س
حجــازي ، املركــز الثقــايف العــريب ، الــدار 

2005 ط9،   ، البيضــاء 
اجلامــع الكبــر للرتمــذي ،لامــام احلافــظ ايب 
عيســى حممد بــن عيســى الرتمــذي )279هـ(، 
حققــه : د. بشــار عــواد معــروف ، دار الغــرب 

االســامي ،بــروت ، ط1 ، 1996 
ــفة  ــة يف فلس ــريب – دراس ــعر الع ــات الش مجالي
اجلــال يف الوعــي الشــعري اجلاهــي، د. هــال 
ــة ،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــاد ، مرك جه

ــروت ، ط1 ، 2007 ب
ــرص  ــرب يف ع ــارة الع حض  
اجلاهليــة ، د.حســن احلــاج حســن ، املؤسســة 
اجلامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع ، 

2006  ، بــروت،ط4 
ســلطة  يف  –دراســة  التيــه  مــن  اخلــروج 
النــص، د.عبــد العزيــز محــودة ، عــامل املعرفــة 

2003، د.ط.   ، ،الكويــت 
اخلطــاب الروائــي النســوي ،د.ســهام ابــو 
ــة ،  ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــن ، اهليئ العمري

2011 ط1،  مــرص، 
ــع  ــل يف املجتم ــرأة والرج ــن امل ــات ع دراس
املؤسســة   ، الســعداوي  د.نــوال   ، العــريب 



408

امناط صورة املرأة ومتثالتها يف املثل العربي   قراءة يف ) جممع األمثال( للميداني 

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

العربيــة للدراســات والنــرش ، بــروت ، ط2، 
1990

ديــوان الصعاليــك، رشح:د.يوســف شــكري 
ــروت،2004 ــات،دار اجليل،د.ط.،ب فرح

ايب ربيعــة، رشح :عــي  بــن  ديــوان عمــر 
للمطبوعــات  األعلمــي  العسيي،،مؤسســة 

1998، ط1،  ،بــروت 
الــزواج الــردي اجلنوســة النســقية ، عبــد اهلل 
الغذامــي ، فصــول العــدد 61 ، اهليئــة املرصيــة 

العامــة للكتــاب ، 2003 
ــة  ــوية عربي ــح نس ــات – مام ــقوط املحرم س
يف النقــد املرحــي ، وطفــاء محــادي ، دار 

الســاقي ، بــروت ، ط1، 2008
رشح ديــوان احلاســة  ، ايب عــي امحــد بــن 
ــد  ــرشه : امح ــي ، ن ــن املرزوق ــن احلس ــد ب حمم
امــن وعبــد الســام هــارون ، جلنــة التاليــف 

والرتمجــة والنــرش ، القاهــرة ، ط1 ، 1951
ــد  ــة عن ــا الديني ــال ورموزه ــرأة املث ــورة امل ص
شــعراء املعلقات)اطروحــة ( ، طــه غالــب 
عبــد الرحيــم طــه ،كليــة الدراســات العليــا- 
ــة ، فلســطن ، 2003 جامعــة النجــاح الوطني
العــرص اجلاهــي ، د. شــوقي ضيــف ، دار 

2007، ط26   ، مــرص   ، املعــارف 
العقــد الفريــد ، ايب امحــد بــن حممــد بــن عبــد 
ربــة االندلــس ، حتقيــق: ابراهيــم حممــد صقــر 

، مكتبــة مــرص ، القاهــرة ، ط1، 2008
فصــول عــن املــرأة ، هــادي العلــوي ،دار 

1996 ط1،   ، بــروت   ، االدبيــة  الكنــوز 

ــن  ــد ب ــن حمم ــاء الدي ــي ، هب ــكول البهائ كش
دار   ، البهائــي  بالشــيخ  املعــروف  احلســن 

2008 ط1،   ، بــروت   ، املرتــى 
كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال 
املؤلــف :عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن 
ــدي  ــاذيل اهلن ــادري الش ــان الق ــايض خ ــن ق اب
الرهانفــوري ثــم املــدين فاملكــي الشــهر 
باملتقــي اهلنــدي )املتــوىف: 975هـــ )املحقــق: 
النــارش:  الســقا  صفــوة   - حيــاين  بكــري 
مؤسســة الرســالة الطبعــة :الطبعــة اخلامســة، 

1401هـــ/1981
لســانيات اخلطــاب وانســاق الثقافــة ، د.عبــد 
الفتــاح امحــد يوســف، منشــورات االختــاف 

ــر ، ط1، 2010 ، اجلزائ
ــال ، ايب الفضــل امحــد بــن حممــد  جممــع األمث
بــن امحــد ابــن ابراهيــم النيســابوري امليــداين ، 
ــب  ــن زرزور ، دار الكت ــم حس ــه : نعي ــدم ل ق

ــروت ، ط3 ، 2010 ــة ، ب العلمي
املــرأة ؟ بحــث يف ســيكولوجية االعــاق ، بيــر 
ــالة ،  ــة الرس ــعد ، مطبع ــد اس ــو ، تر:وجي داك

ط3، 1991
ــا  ــكي، تر:دين ــل ليبوفيتس ــة ،جي ــرأة الثالث امل
ط1،   ، للرتمجــة  القومــي  املركــز   ، منــدور 

2012
املــرأة يف القــرآن ، عبــاس حممــود العقــاد ، دار 

اهلــال ، مــرص، د.ط. ،د.ت.
املــرأة واللغــة ،د.عبــد اهلل حممــد الغذامــي 
،املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء ،ط3، 
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2006
املزهــر يف علــوم اللغــة وانواعهــا /جــال 
الديــن الســيوطي)ت (/رشح وتعليــق :حممــد 
واخرون/املكتبــة  ابراهيــم  الفضــل  ابــو 

/صيدا-لبنــان/2009 العرصيــة 
املــرح اجلزائــري- دراســات تطبيقيــة يف 
ــن  ــع ،د. احس ــور املجتم ــة وتط ــور الرتاثي اجل
ثليــاين ، دار التنويــر، اجلزائــر ، ط1 ، 2013
ــار  ــدرو ادج ــة ،ان ــة الثقافي ــوعة النظري موس
اجلوهــري  تر:هنــاء   ، ســيدجويك  وبيــرت 
،ط1  ،القاهــرة  للرتمجــة  القومــي  ،املركــز 

2009 ،ع1357، 
نــازك املائكــة بــن الكتابيــة وتأنيــث القصيدة 
، د.عبــد العظيــم الســلطاين ، دار الشــؤون 

ــداد ، ط1، 2010 ــة ، بغ ــة العام الثقافي
االنثويــة  الــذوات   – امهــات  بــا  نســاء 
ســاهر   ، الســعودية  النســائية  الروايــة  يف 
ــروت، ط1،  ــريب ، ب ــار الع ــن، االنتش الضام

2 0 1 0
النســاء واالبــداع :املبدعــة العربيــة بــن خمالفــة 

الصــورة النمطيــة للمــرأة يف الذاكــرة اجلاعيــة 
ــد اهلل  ــة عب ــائد ، فوزي ــاب الس ــك اخلط وتفكي
ابــو خالــد ، ضمــن كتــاب : النســوية العربيــة 
رؤيــة نقديــة ، جمموعــة باحثــات ، مركــز 
ــروت ، ط1،  ــة ، ب ــدة العربي ــات الوح دراس

ــران 2012 حزي
ــة  ــكالية العاق ــة وإش ــورة الذهني ــة الص نظري
الســتار جميــد  زينــة عبــد   ، التنميــط  مــع 
ــة  ــي ، كلي ــث االعام ــة الباح ــار ، جمل الصف

بغــداد ،ع2، 2006. االعــام جامعــة 
ــر  ــن جعف ــة ب ــرج قدام ــعر ، اليب الف ــد الش نق
ن حتقيــق : د.حممــد عبــد املنعــم خفاجــى ، دار 

ــروت ،د.ط ،د.ت. ــة ، ب ــب العلمي الكت
ملنهــاج  مقاربــات ختطيطيــة   – القيــم  نقــد 
علمــي جديــد ، د. عبــد اهلل بــن امحــد الفيفــي ، 
دار االنتشــار العــريب ، بــروت ، ط1 ، 2006
ــارصة ،   ــن املن ــرأة ، حس ــورة وامل ــي الذك وع
فصــول ع 66، اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب 

 2005 ،

Abstract

Although the number of proverbs that 

women attended either productive or 

address or participation in the tale likewise 

a bit relative to the total number of sayings 

in the book (Proverbs) of the field, but has 

exceptional importance while reading this 

existence that a continuing presence in 

effectiveness and impact, especially when 

read feminist monetary mechanisms, which 

looked to literature as a contributor to the 

formation of human existence, identity, 

when the literary product of unsheathed 

heritage especially The civilization attaches 

great importance to heritage, old & new, 

need to search within this curriculum-

women-becomes more important
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واقع القطاع الصناعي يف تنمية االقتصاد العراقي 
)مصنع نسيج الديوانية( / حالة دراسية

م. د. سعدية هالل حسن

جامعه الفرات االوسط / الكلية التقنية اإلدارية / الكوفة
drsadia516@gmail.com

امللخص:
األســاس  املحــرك  الصناعــة  تعــد 
ــر  ــة ع ــة والصناعي ــة االقتصادي للتنمي
تكويــن  يف  الفاعــل  ودورهــا  أدائهــا 
الناتــج املحــي، وتكمــن أمهيتهــا يف 
الصناعــة  محايــة  يف  املؤثــر  دورهــا 
الوطنيــة عــن طريق زيــادة الصــادرات، 
ــن يف  ــًا ع ــترادات، فض ــل االس وتقلي
اســتيعاب اإلعــداد اهلائلــة مــن األيــدي 
ــدم  ــق التق ــى حتقي ــا ع ــة وقدرهت العامل
يف  الصناعــة  وتعــاين   . التكنولوجــي 
العــراق كثــرا مــن املشــاكل واملعوقــات 
يف  شــديدًا  انخفاضــًا  ســببت  التــي 
 : أبرزهــا  مــن  االقتصــادي  األداء 
توقــف معظــم اخلطــوط اإلنتاجيــة، 

وتقــادم التكنولوجيــة املســتخدمة فيهــا 
ــة هلــذه الصناعــة  وتدمــر البنــى التحتي
ــل  ــائل النق ــاء، وس ــاء، وامل ك )الكهرب
واملواصــات،.... وغرهــا(، وضعــف 
وتدهــور الوضــع  املحليــة،  الســوق 
املعــايش للمســتهلكن، واتبــاع سياســة 
عــن  فضــًا  الســلعي،  االغــراق 
ــاض االداء  ــة وانخف ــاكل التمويلي املش
االقتصــادي وعــدم توفــر بيئــة سياســية 
ــي  ــاكل الت ــن املش ــًا ع ــتقرة، فض مس
تتعلــق بالقوانــن والترشيعــات، وعــدم 
خاصــة  اســرتاتيجية  رؤيــة  وجــود 
بالتنميــة الصناعيــة تتــاءم مــع الواقــع 
الصناعــي يف العــراق وبنــاًء عــى ذلــك 
ــة  ــتلزمات األولي ــة املس ــتوجب هتيئ يس



414

واقع القطاع الصناعي يف تنمية االقتصاد العراقي )مصنع نسيج الديوانية( / حالة دراسية

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

خللــق بيئــة مناســبة إلصــاح الصناعــة 
الوطنيــة، وحتديــد أهم االســرتاتيجيات 
والسياســات اجلوهريــة التــي البــد مــن 
أولويــات  بوصفهــا  عليهــا  العمــل 
ــا  ــة، ومتكينه ــوض بالصناع ــة للنه مهم
ــي  ــات الت ــا والتحدي ــاوز أزمته ــن جت م
ــون  ــد أن تك ــا الب ــن هن ــا .وم تواجهه
مســتقبلية  صناعيــة  رؤيــة  للدولــة 
هتــدف إىل بنــاء قطــاٍع صناعــٍي متطــوٍر، 
ــدى  ــدة امل ــات البعي ــدد التوجه وأّن حت
ــار  ــكل اط ــا يش ــة ، مم ــة العراقي للصناع
عامــًا لتوجهــات اخلطــط الصناعيــة 
ومعيــار الختيــار سياســتها، بــا يضمــن 

تنافســها وتكاملهــا.
 ، التصنيــع  املفتاحيــة:  الكلــامت 
ــي  ــو الصناع ــة ، النم ــات الصناع معوق
، القطــاع الصناعــي، الناتــج املحــي 
االمجــايل، مصنــع نســيج الديوانيــة.

املقدمة:
التنميــة  يف  الريعــي  النمــط  اثــر 
والتمويــل اختــاالت هيكليــة خطــرة 
ــة  طالــت معظــم القطاعــات االقتصادي
ــة  ــاق االقتصادي ــت االف ــد ورهن يف البل
ــعار  ــات اس ــتقرار بتذبذب ــو واالس للنم
ــة والعوامــل  النفــط يف االســواق العاملي

املتحكمــة فيهــا. ويف هــذا الســياق، 
ــاع  ــة القط ــرة النفطي ــار الوف ــل تي عط
العــراق بعدمــا حتــول  الصناعــي يف 
النفطــي  للــدوالر  ملصــدر  البلــد 
ومســتورد صــايف ملعظــم احتياجاتــه 
ــاب  ــى حس ــات ع ــلع واخلدم ــن الس م
ــة  ــات االنتاجي ــامهة القطاع ــاوى مس هت
كافــة وخصوصــا الصناعــي حيــث  
اتســمت املنظومــة الصناعيــة يف العــراق 
واالدمــان  واحلــروب  االدارة  بســوء 
ــة  ــل املوازن ــط يف متوي ــى النف ــرط ع املف
وتلبيــة حاجــات البلــد مــن الســلع 
واخلدمــات االجنبيــة ، عانــى قّطــاع 
الصناعــة يف العــراق مــا بعــد عــام 
2003 واقعــًا مرتديــًا يف مجيــع مفاصلــه 
وشــلل شــبه تــام جلميــع املنشــآت 
ــة واملصانــع الكبــرة واملعامــل  الصناعي
احلكومــي  للقطاعــن  الصغــرة 
واخلــاص، بعــد أن كانــت صناعتنــا 
ــة  ــورة ومواكب ــرة ومتط ــة مزده الوطني
التطــورات  آلخــر  مقبــول  بقــدر 
ــة عــى الرغــم مــن احلصــار  التكنلوجي
ــه عــى  االقتصــادي الــذي تــم فرض
ــروب  ــة واحل ــنوات طويل ــراق ولس الع
ــود  ــراق لعق ــا الع ــي خاضه ــرة الت املّدم
للنظــام  اخلاطئــة  املارســات  نتيجــة 
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ــرة  ــار مدّم ــت آث ــي ترك ــابق والت الس
عــى االقتصــاد العراقــي .

املشكلة : 
ــي  ــاع الصناع ــه إن القط ــك في ــا الش مم
يف  الرئيســية  القطاعــات  مــن  يعــد 
ــادة الناتــج املحــي االمجــايل, ومتويــل  زي
فالواقــع  لذلــك   . العامــة  املوازنــة 
الصناعــي يف العــراق مــرتدي ومتهالــك 
بســبب االســرتاتيجيات الفاشــلة , ومــن 
القطــاع  يف  حدثــت  التــي  املشــاكل 
وتقــادم  االنتاجيــة  تــدين  الصناعــي 
 , (االســتهاكية  صناعيــة  املعــدات 
واالنتاجيــة ) , وعــدم وجود اســرتاتيجية 
واضحــة للنهــوض بالواقــع الصناعــي 
مشــكلة  فــإن  وعليــه   . العــراق  يف 
ــذا  ــور ه ــباب تده ــة اس ــث معرف البح
القطــاع , ووضــع احللــول الناجحــة 
لرفــع االنتاجيــة الصناعيــة مــن خــال 
تشــغيل اغلــب املصانــع املعطلة,lومنهــا 
موضــوع  الديوانيــة  نســيج  مصنــع 
ــابق  ــام الس ــقوط النظ ــد س ــث بع البح
رســم  خــال  مــن  يكــون  وهــذا   ,

. املناســبة  االســرتاتيجية 

الفرضية 
العــراق  يف  الصناعــي  القطــاع  إن 
ــدين يف  ــح وت ــور واض ــن تده ــاين م يع
االنتاجيــة ممــا جعــل مســامهته يف الناتــج 
املحــي االمجــايل ضعيــف , ومــازال هــذا 
ــتمر  ــور املس ــن التده ــاين م ــاع يع القط
نتيجــة غيــاب اســرتاتيجية وسياســة 
واضحــة للنهــوض يف واقــع االقتصــاد 
ــا  ــر هب ــي م ــروف الت ــي. وان الظ العراق
العــراق  مــن حصــار وغــزوا امريكــي 
عجلــة  وتعطــل  امنــي  وانفــات 
ــره    ــر قص ــدد غ ــي مل ــاد العراق االقتص
ــة  ــار الكهربائــي وسياس . وانقطــاع التي
ــة  ــواق العراقي ــلعي لألس ــراق الس االغ
مــن االســواق اخلارجيــة، كانــت ســببا 
يف ضعــف اداء القطــاع الصناعــي واداء 

ــة. ــيج الديواني ــع نس مصن
االمهية 

ــاج  ــي حيت ــاع الصناع ــوع القط ان موض
ــة  ــي امهي ــه يكت ــة كون ــا للدراس دوم
ــدويل  ــتوى ال ــى املس ــر ع ــام كب واهت
ــر  ــدر كب ــاج اىل ق ــه حيت ــي كون واملح
ــة  ــم وادارة فعال ــال وتنظي ــن راس امل م
ــذي  ــدور ال ــى ال ــرف ع ــك التع ،وكذل
يمكــن ان يؤديــه مصنع نســيج الديوانية 
ــل  ــن اج ــة م ــة االنتاجي ــادة الطاق بزي
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ــع يف  ــذا املصن ــم هل ــدور امله ــتعادة ال اس
ــراق. الع

اهداف البحث : 
التــي عرقلــة  الصعوبــات  1-ابــراز 
املســامهة الفعليــة للقطــاع الصناعــي يف 

ــايل . ــي االمج ــج املح النات
ــامهه اىل  ــة مس ــذه الدراس ــر ه 2-تعت
سلســلة االبحــاث املقدمــة يف موضــوع 

ــي . ــاع الصناع القط
مصنــع  واقــع  عــى  3-التعــرف 
التــي  واملشــاكل   ، الديوانيــة  نســيج 
تواجهــه والتــي حتــد مــن امكانيتــه 
و حتديــد جوانــب اجلــذب والطــرد 
يف مصنــع نســيج الديوانيــة  وابــداء 
والتعديــات,   , املقرتحــات  بعــض 
واإلصاحــات, والــرؤى التــي تســاهم 

بشــكل فعــال يف هنضــة املصنــع  .
الدراسات السابقة 

1-دراســة )ناجــي ســاري ،2018( 
الصناعــي يف  القطــاع  وافــاق  واقــع 
الــدور  فيهــا  بــن  والتــي  العــراق 
ــة  ــة يف التنمي ــايس للصناع ــم واالس امله
يعتــر  التصنيــع  وان  االقتصاديــة 
ــور  ــدم والتط ــية للتق ــزة االساس الركي
ــتثمرين  ــجيع املس ــة تش ــى الدول وان ع
يف  لاســتثار  واملحليــن  االجانــب 

خمتلــف الفــروع الصناعيــة ،ويؤكــد 
عــى وضــع االســرتاتيجيات الواضحــة 
والتــي تتــاءم مــع الواقــع الصناعــي يف 

العــراق .
)2019، كاظــم  )جــواد  2-دراســة 
القطــاع  دعــم  اســرتاتيجية  تقيــم 
الصناعــي اخلــاص يف العــراق وفــق 
اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة ، بــن 
ــة  ــل الدول ــة تدخ ضورة ادراك وامهي
يف احليــاة االقتصاديــة والســيا يف جمــال 
اخلــاص  الصناعــي  القطــاع  نشــاط 
وضورة تفعيــل القوانــن والترشيعــات 
التــي تعمــل بموجبهــا انشــطة القطــاع 
الصناعــي ، واالهتــام بعمليــة البحــث 

والتطويــر الصناعــي .
3-دراســة )صبحــي امحــد ،2020(
ــة  ــآت الصناعي ــف املنش ــكات توق مش
حمافظــات  يف  الكبــرة  التحويليــة 
بغــداد –البــرصة – االنبــار /دراســة 
حتليليــة وقــد بينــت الدراســة ان هنــاك 
ــت  ــي كان ــكات الت ــن املش ــد م العدي
ــة يف  ــآت الصناعي ــف املنش ــببا يف توق س
بغــداد – البــرصة – االنبــار والتــي تتعلق 
بالقوانــن والترشيعــات مــن خــال 
 ، الســلعي  االغــراق  سياســة  اتبــاع 
ــادة  ــازم ال ع ــل ال ــف التموي ــع ضع م
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ــدات  ــر املع ــة توف ــك قل ــا وكذل تأهيله
ــة  ــواد االولي ــر امل ــار وتوف ــع الغي وقط
االداري  الفســاد  ظاهــرة  تفــي  و 
ــة  ــز الطاق ــاض جتهي ــع انخف ــايل م وامل
ــآت . ــذه املنش ــود هل ــة والوق الكهربائي

املبحث األول/ التصنيع 
أوال : مفهوم التصنيع

يتبعهــا تغــر  التصنيــع هــو عمليــة 
االقتصــادي  اهليــكل  تركيــب  يف 
للــدول ، ومــؤرش اىل نســبة الزيــادة 
عــن  الناشــئة  الوطنــي،  الدخــل  يف 
ــع  ــة التصني ــي ان عملي ــاع الصناع القط
اقتصــادي  نشــاط  جمــرد  تعنــي  ال 
بحــث ، فهــو اكــر مــن ذلــك بكثــر . 
فعمليــة التصنيــع بمعناهــا الواســع هــي 
عمليــة حتــول اجتاعــي يشــمل التطــور 
االقتصــادي والســيايس واالجتاعــي 
والثقــايف ، فالتصنيــع يلزمــه املزيــد مــن 
االنتــاج  اقتصاديــات  يف  التخصــص 
بحيــث يتاشــى مــع متطلبات األســواق 
ــه  ــا يضيف ــادة م ــة وزي ــة واملحلي العاملي
االنتــاج الصناعــي ملجمــوع الدخــل 
القومــي ، ورفــع قدرتــه عــى اســتيعاب 
ــة ،  ــادر املتاح ــن املص ــر م ــدر األك الق
ــة  ــة البرشي ــة والطاق ــواد األولي ــل امل مث

ــتخدام  ــي اس ــع يقت ــا التصني ــا ان ، ك
يف  والتكنولوجيــا  العلــم  معطيــات 
اىل  يــؤدي  ممــا   ، الصناعــي  االنتــاج 
الطــرق  واســتخدام  متطــور  انتــاج 
التكنولوجيــا احلديثــة ، كــا يتطلــب 
اســتخدام االســاليب احلديثــة يف االدارة 
وتنظيــم عمليــات اإلنتــاج ، بــا يــؤدي 
اىل زيــادة االنتــاج وارتفــاع اجلــودة 
اىل  الصناعــي  األســلوب  وانتشــار   .
يعتــر  االقتصاديــة  األنشــطة  باقــي 
ــع  ــو املجتم ــر نح ــا كب ــوال اجتاعي حت

احلــري.
ثانيا : أمهية الصناعة يف االقتصاد

ــدة  ــة متزاي ــة أمهي ــاع الصناع ــل قط حيت
يف االقتصــاد الوطنــي ويف دفــع التنميــة 
خاصــة يف الــدول الناميــة لعــدة أســباب  

                                                                     www.equiti.com  :
يف  الصناعــة  قطــاع  نمــو  1.يســهم 
عــاج مشــكات البطالــة حيــث أن 
ــرص  ــر ف ــى توف ــاعد ع ــة تس الصناع
للعالــة. وجيــدر اإلشــارة إىل أن غالبيــة 
ــاكل يف  ــن مش ــاين م ــة تع ــدول النامي ال

ــة.. البطال
2.تســهم تنميــة قطــاع الصناعــة يف 
والدخــل  اإلنتــاج  مصــادر  تنويــع 
والصــادرات يف الــدول الناميــة وبالتــايل 
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ترتفــع نســبة إســهام قطــاع الصناعــة يف 
ــادرات  ــايل والص ــي اإلمج ــج املح النات
ــاد عــى تصديــر املــواد  ويقــل االعت
ــا  ــى تصديره ــاد ع ــة ألن االعت األولي
فقــط يعــرض الــدول الناميــة حلــدوث 
التقلبــات االقتصاديــة فيهــا بســبب 
ــواد  ــى امل ــي ع ــب اخلارج ــب الطل تقل

ــة. األولي
يف  الصناعــة  قطــاع  نمــو  3.يســهم 
ــك ألن  ــة وذل ــتوى اإلنتاجي ــع مس رف
ــات  ــر القطاع ــن أكث ــة م ــاع الصناع قط
ــة  ــتخدام التقني ــق اس ــى تطبي ــدرة ع ق
ــهم  ــذا يس ــة وه ــا احلديث والتكنولوجي
يف رفــع اإلنتاجيــة، كــا يمكــن تقســيم 
العمــل والتخصــص يف قطــاع الصناعــة 
بدرجــة أكــر ممــا يســهم       يف ارتفــاع 

اإلنتاجيــة   .                  
النمــو  معــدل  رفــع  يف  4.يســهم 
ــي ألن  ــاد الوطن ــادي يف االقتص االقتص
نمــو قطــاع الصناعــة يســاعد عــى  رفع 

النمــو يف القطاعــات االقتصاديــة ..
5.يســهم قطــاع الصناعــة يف توفــر 
وعــاج  األجنبــي  النقــد  مــوارد 
ــات يف  ــزان املدفوع ــز مي ــاكل عج مش
الــدول الناميــة وذلــك مــن خــال 
ــواردات أو  ــل ال ــل حم ــلع حت ــع س تصني

تصنيــع ســلع للتصديــر   للخــارج.
ــدول  ــة  يف ال ــات الصناع ــا : معوق ثالث

ــة النامي
اصبــح واضحــا ان النظــام االقتصــادي 
ــر عــى التقــدم  ــر كب ــر تأث العاملــي يؤث
ــر  ــة ، وتأث ــدول النامي ــي يف ال الصناع
املنــاخ الــدويل عــى الصناعــة يف الــدول 
، مبــارشة  بطريقتــن  الناميــة يكــون 
ــن  ــك ع ــون ذل ــارشة ، ويك ــر مب وغ

ــق: طري
للــدول  التجاريــة  1.املارســات 
اســلوب  ســيا  وال   ، املتقدمــة 
محايــة منتجاهتــا عــن طريــق فــرض 
التعريفــات اجلمركيــة ، ممــا يؤثــر ســلبا 
عــى مســتقبل التصنيــع بالــدول الناميــة 

)13-11 .)شــندرا،1994: 
ــن  ــأيت ع ــية ت ــة األساس ــرق احلاي ان ط

ــق : طري
اجلمركيــة  التعريفــة  قيمــة  رفــع   - أ 
بحيــث يرتفــع ســعر املنتــج املســتورد .

ب-  حتديد احلصص االسترادية .
ج - التصاريــح بحيــث يمكــن التحكــم 

يف معــدالت االســتراد .
د - التشــديد يف مواصفــات البضائــع 

ــدرة . املص
اجلنســيات  املتعــددة  2.الــرشكات 
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الكبــرة ، التــي تلعــب دور كبــر يف 
التنميــة الصناعيــة يف الــدول الناميــة 
ألن هلــذه الــرشكات مــن القــوة مــا 
ــات  ــى السياس ــر ع ــن التأث ــا م يمكنه
عــن   ، الناميــة  للــدول  االقتصاديــة 
ــات السياســية ، أو عــن  ــق االتفاقي طري
ــل  ــق ممارســة الضغوطــات مــن قب طري

ــا. ــة هل ــدول التابع ال
ــة ،  ــات التجاري ــات واالتفاقي 3.املعون
ــة وال ســيا  فالعديــد مــن الــدول النامي
الــدول الصغــرة تتلقــى املعونــات مــن 
أجــل إقامــة املرشوعــات الصناعيــة 
ــا  ــات معيق ــذه املعون ــون دور ه . ويك

ــدول . ــذه ال ــة يف ه ــة التنمي لعملي
4.تذبــذب اســعار الصــادرات املصنعــة 
ــن  ــد م ــايل العائ ــة وبالت ــدول النامي لل
ــاط  ــك الرتب ــود ذل ــادرات . ويع الص
الناميــة  الدولــة  صــادرات   تقويــم 
ــام  ــة لنظ ــة ، اضاف ــات االجنبي بالعم
احلايــة الــذي تفرضــه الــدول املصنعــة 
ــه  ــة .ومن ــدول النامي ــادرات ال ــى ص ع
ــات  ــذه املنتج ــعار ه ــاع اس ــد ارتف عن
ــزداد  ــدول وت ــذه ال ــاد ه ــش اقتص ينتع
وحيــدث   ، التصنيــع  عــى  القــدرة 
العكــس يف حالــة انخفــاض اســعار 

تلــك املنتجــات .

5.القــروض األجنبيــة ، التــي تفيــد 
ان  اال   ، الناميــة  الــدول  اقتصاديــات 
زيادهتــا يف العقــد األخــر زيــادة باهظــة 
عمليــة  عــى  عكســية  آثــار  اىل  أدى 
ــاريع  ــت املش ــث تراجع ــع ، حي التصني
بســبب عجــز هــذه الــدول عــى ســداد 

ــون . ــاء الدي اعب
 رابعــا/ العوامــل الداخليــة املؤثــرة 

عــىل التطــور الصناعــي 
هنــاك  اخلارجيــة  للعوامــل  اضافــة 
ــي  ــة الت ــل الداخلي ــن العوام ــد م العدي
البلــدان  امــام  عثــرة  حجــر  تقــف 

الناميــة منهــا:
1.ضعــف كفــاءة اليــد العاملــة ونقــص 
ــل  ــى حتم ــادرة ع ــة الق ــرات الفني اخل
اىل  ، ويرجــع هــذا  التصنيــع  عــبء 

ــن:  ــن اثن عامل
العاملــة  اليــد  تكيــف  أ-صعوبــة 
القادمــة مــن الزراعــة مــع اســاليب 

عنــه. الغريبــة  التصنيــع 
ب- ان اغلــب املؤسســات التعليميــة يف 
الــدول املتخلفــة ال زالــت تعتمــد عــى             
التدريــس  يف  القديمــة  االســاليب 
والتكويــن، كالتلقــن. اضافــة لافتقــار 
للخــرة العلميــة التــي جتــري فيهــا 
ــى  ــل ع ــي تعم ــة الت ــارب العلمي التج
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ــكار.    ــر واالبت التطوي
2.ضعــف املنافســة او انعدامهــا ، والتي 
ــع  ــى الرف ــا يســاعد ع ــرص مه ــد عن تع
ــات  ــة للمؤسس ــدرات االنتاجي ــن الق م
ــا  ــن ادائه ــب حتس ــة ، اىل جان الصناعي
والعمــل عــى اســتعال التكنولوجيــات 
احلديثــة مــن اجــل حتســن االنتــاج 

ــه. ــن جودت ــع م والرف
3.التدخــل املفــرط للدولــة ، ســواء 
او ســن  للقطــاع اخلــاص  كمنافــس 
تقيــد  التــي  والترشيعــات  القوانــن 
ــزات للقطــاع العــام  ــح املي ــه ومن حركت
الــذي اثبــت فشــله يف العديــد مــن 

الــدول املتخلفــة.
4.اســتعال تكنولوجيــات قديمــة يف 
االنتــاج ، او متطــورة يصعــب التحكــم 
فيهــا ممــا يــؤدي يف اغلــب االحيــان اىل 
ــدم  ــايل ع ــاج وبالت ــة االنت ــاع تكلف ارتف
ــة  ــى منافس ــة ع ــات املحلي ــدرة املنتج ق
ــتوردة.)درويش،1997  ــات املس املنتج

)102  :
خامســا / مصــادر النمــو الصناعــي 

ــب  ــب الطل ــن جان م
Export 1- الصادرات

متثــل الصــادرات مــوردًا حيويــًا ضمــن 
اخلارجيــة  للتجــارة  العــام  اإلطــار 

اهليــكل  طبيعــة  تشــكل  لكوهنــا 
ــن  ــا ع ــدر فض ــد املص ــي للبل االنتاج
املحــي  الناتــج  دعــم  يف  اســهامها 
اإلمجــايل . )عابــد،2001 : 118( ان 
ــب  ــب املوج ــون اجلان ــادرات تك الص
ــدول  ــي ال ــاري ، وتعط ــزان التج يف املي
صادراهتــا  لتنميــة  خاصــا  اهتامــا 
بوصفهــا مــن اهــم العوامــل التــي 
االقتصاديــة  املتغــرات  كافــة  تدفــع 
ــود  ــام املنش ــوازن الع ــق الت ــو حتقي نح
ــة  ــة عام ــة بصف ــة الدول ــا ان سياس ك
يف  التشــوهات  معاجلــة  اىل  هتــدف 
هياكلهــا االقتصاديــة بــا يدعــم ويزيــد 
ــث  ــر ، حي ــى التصدي ــا ع ــن قدرهت م
ــع  ــرص بي ــة ف ــواق العاملي ــر لألس توف
ــرة ال  ــات كب ــرة وبكمي ــات كث منتج
تســتطيع الســوق املحليــة اســتيعاهبا 
، فضــا عــى  ان تنميــة الصــادرات 
متكــن البلــد مــن اســتيعاب التطــورات 
التكنولوجيــة العامليــة ، وبالتــايل تــؤدي 
اىل تنميــة برشيــة بشــكل رسيــع وزيــادة 
ــان ،2006:  ــادي . )فيح ــو االقتص النم
خُيصــص  صناعــات  إقامــة  ان    )52
ــر  ــات التصدي ــي لغاي ــا الصناع انتاجه
ــة ختصيــص جــزء مــن هــذ  مــع امكاني
ــي  ــتهاك املح ــراض االس ــاج ألغ االنت
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ــون  ــا بعــض االقتصادي ــق عليه ، اطل
ــادرات  ــال الص ــرتاتيجية اح ــم اس اس
، أي احــال احلديثــة او غــر التقليديــة 
ــل الســلع املصنعــة او شــبه املصنعــة  مث
. ) امحــد ، 2000: 46( ولقــد تبنــت 
ــع  ــرتاتيجية التصني ــة اس ــدول النامي ال
مــن اجــل التصديــر للتغلــب عــى 
مشــكات ميــزان املدفوعــات ) العجــز 
التجــاري واملديونيــة ( وتقليــل االعتاد 
عــى تصديــر الســلع االوليــة ، ان عــدد 
ان  اســتطاعت  الناميــة  الــدول  مــن 
تنتقــل اىل مرحلــة اســرتاتيجية التصنيــع 
ــن  ــك بتكوي ــر ، وذل ــل التصدي ــن اج م
ــل  ــة ، مث ــرة وقوي ــة كب ــدة صناعي قاع
ــا اجلنوبيــة وســنغافورا وتايانــد.  كوري

(33  :1970،H. Bration)

الصــادرات  دعــم  اســرتاتيجية  اذن 
ــق  ــة لتحقي ــل املحلي ــد البدائ ــد اح تع
ــر  ــة يف تغ ــة وخاص ــة االقتصادي التنمي
ــط  ــن النم ــي م ــاد النام ــكل االقتص هي
ــًا  ــر تنوع ــد اكث ــط جدي ــزدوج اىل نم امل
مهــا  دورًا  الصناعــة  حتتــل  والتــي 
مرتفعــة  حصــة  جانــب  اىل  كبــرًا 
 GDP االمجــايل  املحــي  الناتــج  يف 
ــا  ــة فض ــدان النامي ــات البل القتصادي
ــادة يف متوســط الدخــل  عــن حتقيــق زي

الفــردي احلقيقــي  وتوفــر فــرص اكــر 
الســتخدام املــوارد يف هــذه البلــدان 
فضــا عــن تغــر يف تركيبــة هيــكل 
الصــادرات حيــث تفضــل الصــادرات 
املصنعــة عــى صــادرات املــواد االوليــة 
لذلــك   )152  :1988  ، النجفــي   (  .
ــال نمــو التجــارة  حفــز تراكــم راس امل
بمعــدل  بالتــايل عجــل  و  اخلارجيــة 
ــورات  ــد وف ــادي ، و ول ــو االقتص النم
الكبــر  االنتــاج  بواســطة  خارجيــة 
ــات  ــز الصناع ــة ، حف ــوق اخلارجي للس
ــهيات  ــق التس ــبب خل ــة ، بس الداخلي
الروريــة للصناعــات التصديريــة . 

(  Arthur Lewis،1966 :40)

 Import – الــواردات  احــال   -2
   Subs t i tu t ion

ــذ  ــة من ــذه السياس ــت ه ــد طبق          لق
مطلــع القــرن التاســع عــرش يف كل مــن 
بريطانيــا ، واملانيا  وامريــكا ، واصبحت 
معروفــة مــن قبــل الــدول الناميــة ، 
وعــى الرغــم مــن االهتــام الواســع من 
ــرتاتيجية  ــذه االس ــن هل ــل االقتصادي قب
، اال ان املصــادر تباينــت فيــا بينهــا 
ــرتاتيجية  ــددا الس ــا حم ــي مفهوم يف تبن
ــددت  ــك تع ــواردات ، لذل ــال ال اح
ــون  ــى او مضم ــول معن ــف ح التعاري
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والتعريــف   ، االســرتاتيجية  هــذه 
الشــائع االســتخدام نســبيا هــو ))تلــك 
االســرتاتيجية التــي تســتهدف تقليــص 
او ازالــة الــواردات تدرجييــا عــن طريــق 
تعويضهــا باإلنتــاج املحــي ((. )  شــرو 
االقتصــادي   )87  :1977   ، كــوف 
 :1979، Winston  ) .(Winston) ــتون ونس
138(فيعــرف هــذه االســرتاتيجية باهنــا 
ــض  ــاج بع ــا بإنت ــع حملي ــام املجتم )) قي

الســلع التــي كان يمكــن ان يســتوردها 
ــاج (( . ــذا االنت ــم هب ــو مل يق ــتقبا ل مس

 Cheery) .(  Cheery) ولقــد عرف جنــري
،19973: 32)احــال الــواردات باإلشــارة 

اىل نســبة الــواردات اىل العــرض الــكي 
، فــإذا ازداد اإلنتــاج املحــي بمعــدل 
أعــى مــن معــدل زيــادة الــواردات فــان 
ذلــك يعنــي احــال الــواردات امــا اذا 
زادت الــواردات بمعــدل أعــى مــن 
االنتــاج املحــي فــان مــا يتــم هــو عكس 
احــال الــواردات ، أي يكــون احــال 
ــادي  ــالبا ، اال ان االقتص ــواردات س ال
 :1974،Coker) .( Coker) ــر اهلنغاري كوك
بيانــه  يف  الدقــة  اىل  اقــرب  كان   (90

ملفهــوم هــذه االســرتاتيجية حيــث ميــز 
ــق  ــى الضي ــا : املعن ــن ، أوهل ــن معني ب
ــاج  ــع يف االنت ــي التوس ــق ( ويعن )املطل

املحــي ليحــل حمــل الــواردات ، بحيــث 
هيبــط حجــم الــواردات بصــورة مطلقــة 
ــة  ــة بحال ــذه احلال ــر ه ــو كوك ، ويدع
 Absolute) ــق ــواردات املطل ــض ال تعوي
import substitution  ) ، وهــو اقــرب 

ــى  ــا: املعن ــذايت ، وثانيه ــاء ال اىل االكتف
قيــام  ويعنــي   ) النســبي   ( الواســع 
عــن  بالتعويــض  املحــي  اإلنتــاج 
ــذه   ــع ه ــتمر م ــث تس ــواردات بحي ال
النســبية  األمهيــة  تناقــص  الزيــادة 
للــواردات يف ســد الطلــب املحــي، مــن 
خــال نمــو االنتــاج املحــي بمعــدالت 
ــواردات . ــو ال ــدالت نم ــن مع ــر م اك

• اخلصائــص 	 اهــم  مــن  وان 
ــى  ــم ع ــع القائ ــط التصني ــزة لنم املمي

: الــواردات  احــال 
املعتمــد  التصنيــع  نمــو  أ-اجتــاه 
ــود  ــرض القي ــو ف ــال نح ــى اإلح ع
االســترادية التــي هيــدف منهــا ختفيــف 
املدفوعــات  ميــزان  عــن  األعبــاء 
األجنبــي  النقــد  يف  وفــر  وحتقيــق 
واردات  متويــل  يف  الســتخدامه  
التنميــة  لعمليــة  األساســية  الســلع 
ــص واردات  ــاء او تقلي ــق إلغ ــن طري ع
الســلع الكاليــة والغــر ضوريــة ، 
ــو  ــديد نح ــز ش ــل كمحف ــك يعم وذل



423

م. د. سعدية هالل حسن
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

ــل واجتــاه  ــلع يف الداخ ــذه الس ــاج ه إنت
ــى  ــز ع ــة يف الرتكي ــاطات الصناعي النش
ــلع  ــل الس ــل حم ــي حت ــات الت الصناع
ــم ،1995: 78-76( ــة . )جاس الكالي
ب- تقــوم عمليــة التصنيــع التــي تعتمد 
عــى هــذه االســرتاتيجية عــى مراحــل ، 
اذ تبــدأ عمليــة االحــال يف الصناعــات 
املنتجــة للســلع االســتهاكية املســتوردة 
ســابقا ، ومــن ثــم يفــرتض اهنــا تنتقــل 
ــاح  ــة او نج ــل رسع ــر واق ــكل اكث وبش
الوســيطة  الســلع  صناعــات  نحــو 
يف  الصناعــات  وتكــون  والرأســالية 
ــتهاكي  ــع اس ــل االوىل ذات طاب املراح
طابــع  ذات  التاليــة  املراحــل  ويف 

ــي.  انتاج
لبعــض  الشــديد  ج-االعتــاد 
اجهــزة   ( مثــل  املقامــة  الصناعــات 
التريــد والتلفزيونــات ...الــخ ( ضمــن 
ــتلزمات  ــى مس ــرتاتيجية  ع ــذه االس ه
تتميــز  حيــث   ، املســتوردة  االنتــاج 
ــات  ــا مرشوع ــات بكوهن ــذه الصناع ه
ومركــزه  املحليــة  للســوق  موجهــة 
ــتهاكية ذات  ــلع االس ــاج الس ــى انت ع
املحتــوى االســترادي العــايل نســبيا 
 Hirschman( وكــا يصفهــا هرشــان
ــراء  ــى اج ــة ع ــات قائم ــا صناع ( باهن

ملســتخدمات  االخــرة  اللمســات 
االنتــاج املســتوردة ، أي التــي هتتــم 
)عــي   . النهائــي  التجميــع  بعمليــة 

)40  :1983،
ويفيــد أنصــار اســرتاتيجية التصنيــع 
مــن اجــل إحــال الــواردات اىل ان 
ــؤدي  اىل  ــع ي ــن التصني ــط م ــذا النم ه
ــار  ــتثار واالدخ ــدالت االس ــادة مع زي
عــى املســتوى القومــي ومــرد هــذه 
ــي  ــة الت ــة احلاي ــو ان سياس ــة ه احلج
ــال  ــات اح ــو صناع ــا نم ــد عليه يعتم
ــدالت  ــر مع ــؤدي اىل تغي ــواردات ت ال
التبــادل املحــي لصالــح القطــاع الــذي 
يتمتــع باإلجــراءات احلائيــة  أي زيــادة 
ــال  ــات اح ــاع صناع ــاح يف قط االرب
ــتخدام  ــرص االس ــادة ف ــواردات وزي ال
ســوف يــؤدي اىل تغــر توزيــع الدخول  
احــال  صناعــات  قطــاع  لصالــح 
االربــاح  ارتفــاع  ان  اذ  الــواردات 
الصناعيــة كنســبة مــن الدخــل القومــي 
معــدالت  زيــادة  اىل  يــؤدي  ســوف 
معــدالت  زيــادة  وبالتــايل  االدخــار 
 :1976، الديــن  )حمــي   . االســتثار 

)345 -344
ويــرى البعــض ان اســرتاتيجية التصنيع 
مــن اجــل احــال الــواردات تــؤدي اىل 
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اقامــة قاعــدة صناعيــة متنوعة االنشــطة 
بتكويــن  تســمح يف مرحلــة الحقــة 
ــة والوســيطة  الكــوادر واملهــارات الفني
الازمــة لتشــغيل وصيانــة املرشوعــات 
 )205 خلــف،1985:   (  . الصناعيــة 
تســمح  االســرتاتيجية  هــذه  ان  كــا 
ــة  ــادة طاق ــى زي ــة ع ــة الحق يف مرحل
الدولــة عــى تنويــع الســلع التصديريــة 
ــات  ــاء صناع ــة اىل ان انش ــذا اضاف ، ه
احــال الــواردات ســوف يســاعد عــى 
ــوقا  ــاد س ــة ال جي ــروف مائم ــق ظ خل
الصناعــات  مــن  العديــد  ملنتجــات 
ــة  ــروف املائم ــق الظ ــية وخل األساس
ــا  ــد ،1979 : 378(  ك ــا. )محي إلقامته
يــرى انصــار سياســة التصنيــع مــن 
اجــل احــال الــواردات يف تقيمهــم 
لألثــار املرتتبــة عــى هــذه االســرتاتيجية 
ــص  ــا ، تتلخ ــة هل ــار االجيابي ــان االث ب
ــة  ــة للتنمي ــر مائم ــة اكث ــق بيئ يف خل
الصناعيــة يف املراحــل املتقدمــة مــن 
وقــد   . االســرتاتيجية  هــذه  تطبيــق 
نجحــت البلــدان الناميــة يف تطبيــق 
ــح  ــواردات  لتصحي ــال ال ــة اح سياس

ــا.  ــن مدفوعاهت ــز يف موازي العج
ــة هــذا املنهــج  اعتمــدت الــدول العربي
بعــد  تطبيقــه  منهــج حاولــت  كأول 

احلــرب العامليــة الثانيــة خاصــة يف بدايــة 
ــاج  ــا يف انت ــذت طريقه ــتينات واخت الس
ــترادها  ــن اس ــا ع ــة عوض ــلع حملي س
مــن اخلــارج . ) صبــاح ،2004: 105(
الازمــة  الــرشوط  توافــرت  ولقــد 
اجــل  مــن  التصنيــع  الســرتاتيجية 
لبعــض  بالنســبة  الــواردات  احــال 
األقطــار العربيــة التــي اعتمــدت يف 
مراحلهــا االوىل عــى ثاثــة معايــر 

هــي :-
	حجم الطلب املحي .

	توافر املواد اخلام الرئيسة .
	توافر راس املال 

وتــزداد امهيــة هــذه املعايــر بتقــدم 
حركــة التصنيــع ، إذ يضــاف هلــا زيــادة 
الدخــل القومــي ، وتنويــع القاعــدة 
الصناعيــة وتدعيــم الصناعــات القائمــة 
ــر  ــذه املعاي ــع ه ــم تتوس ــا ث وتطويره
اكثــر عنــد البــدء بتطبيــق سياســة انشــاء 
صناعــات تصديريــة فتشــمل باإلضافــة 
الســابقة معايــر اخــرى  املعايــر  اىل 
امههــا ، امكانيــات التمويــل ومصــادره 
، وحجــم الطلــب العاملــي ، وتوافــر 
ــى  ــر ع ــة واالث ــة اخلاص ــرات الفني اخل
ميــزان املدفوعــات والفــرتة الازمــة 
ال متــام انشــاء املــرشوع .... الــخ . ) 
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ســعيد ،1984: 274(
 Ultimate ــي ــي النهائ ــب املح 3- الطل

  Local Demand

تٌعــد دراســة نمط ختصيــص املــوارد من 
ــط  ــي ترتب ــية الت ــائل االساس ــن املس ب
بحركــة النشــاط الــكي لاقتصــاد ، 
وذلــك الن بنيــة االنتــاج القائمــة يف 
أي جمتمــع يف أي حلظــة زمنيــة ، انــا 
ــائد  ــب الس ــكل الطل ــة هلي ــي حصيل ه
ــة يف  ــة االقتصادي ــان الرجم ــه ف ، وعلي
الدولــة ينبغــي ان تأخــذ مســتويات 
بنظــر  املختلفــة  وقنواتــه  الطلــب 
االعتبــار ، ويف مقدمتهــا االســتهاك 
ــتثار  ــاص ، واالس ــام واخل ــقيه الع بش
)احلــادي،19986:   . والصــادرات 

)2 1
ان الزيــادة يف الدخــول النقدية واالنفاق 
زيــادة ملموســة يف  احلكومــي متثــل 
حجــم الطلــب االســتهاكي وهــذا 
مــا يــؤدي اىل حتســن املســتوى املعــايش 
لكافــة طبقــات املجتمــع ، كــون الزيــادة 
ــادة يف  ــد الزي ــة تول ــول النقدي يف الدخ
الطلــب املحــي عــى املنتجــات الوطنيــة 
.  )عبــد الكريــم ،2007: 125( ويٌعــد 
االســتهاك اخلــاص ذا امهيــة رئيســة يف 
حتديــد تركيــب بنيــة الطلــب النهائــي ، 

ــة   ــذا الرتكيــب عــى بني ــرات ه ويف تأث
الناتــج املحــي ، كــون حجــم الســكان 
الــذي يســتخدم هــذا الطلــب هــو 
ذلــك احلجــم الواســع مــن املســتهلكن 
ــكان  ــه الس ــت نفس ــم يف الوق ــن ه الذي
بنيــة  يف  تغــرات  فــأي   ، املنتجــن 
ــم  ــروف عمله ــكان ويف ظ ــؤالء الس ه
وكذلــك يف الدخــل الفــردي املتــاح 
لألنفــاق االســتهاكي هــي عوامــل 
ــة االنفــاق االســتهاكي ،  ــرة يف بني مؤث
وترتبــط التغــرات يف حجم االســتهاك 
احلكومــي اىل حــد مــا، ارتباطــا موجبــا 
للميزانيــة  املتزايــد  باحلجــم  وقويــا 
االعتياديــة للدولــة ومــدى التوســع 
ــي  ــة وه ــرادات احلكومي ــل يف اإلي اهلائ
ــط  ــد النف ــل )عوائ ــادر مث ــة املص متنوع
 :1958،Lewis.( .)الريبــة .... الــخ ،
أدت  الناميــة  البلــدان  ويف      )30
ــة  ــكان باإلضاف ــم الس ــادة يف حج الزي
املعيشــة  مســتويات  يف  التحســن  اىل 
ــر  ــي الكب ــاق احلكوم ــر اإلنف ــى اث ع
عــى عمليــات التنميــة ، التــي ادت 
ــة  ــدرات التصديري ــن الق ــل م اىل التقلي
للعديــد مــن البلــدان الناميــة التــي 
ــلع  ــواد والس ــض امل ــل بع ــه لتحوي تتج
مــن القطــاع التصديــري اىل  قطــاع 
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الطلــب  تزايــد  بســبب  االســتهاك 
التوســع  املحــي بمعــدل أرسع مــن 
مــن  أصبحــت  ولذلــك  اإلنتاجــي 
أســباب تناقــص الصــادرات يف بعــض 
الــدول الناميــة ، تزايــد الطلــب املحــي 
ــا  ــكل ضغط ــا يش ــتهاك ، مم ــى االس ع
عــى حجــم الســلع املتاحــة للتصديــر.
امــا االســتثار ، فهــو عامــل ديناميكــي 
مهــم للنمــو االقتصــادي ، اذ ان معظــم 
ــكل  ــت بش ــة اهتم ــات التنموي الدراس
كبــر يف قدرتــه عــى خلــق الطاقــة 
االنتاجيــة وتوســيعها وارتفــاع مســتوى 
عــى  العمــل  وبالتــايل  االســتخدام 
ــتيعابية يف  ــة االس ــم الطاق ــيع حج توس
االقتصــاد الوطنــي ، ومل تعالــج جانــب 
ــتثار  ــدرة االس ــه ق ــا يتضمن ــب ب الطل
ــدرة  ــم الق ــول وتعظي ــق الدخ ــى خل ع
وعليــه   ، كافيــة  بصــورة  الرشائيــة 
يتوجــب التــوازن بــن هذيــن األثريــن 
(10 :1981،Shaman) . ــتثار ــة االس لعملي
االمهيــة  ان  اىل  االشــارة  وجتــدر 
قطــاع  يف  لاســتثارات  االقتصاديــة 
الصناعــات التحويليــة للبلــدان الناميــة 
عمومــا قــد تأكــدت منــذ هنايــة احلــرب 
ــوا  ــو نم ــذت تنم ــة واخ ــة الثاني العاملي
الدخــل  ذات  االقطــار  يف  متســارعا 

ــم  ــة فل ــدان النفطي ــا البل ــط . ام املتوس
تشــهد اتســاعا ملحوظــا يف اســتثارات 
منتهــى  حتــى  الصناعــي  القطــاع 
املــايض  العقــد  النصــف االول مــن 
وذلــك النشــغال هــذه البلــدان بتصنيع 
ــرة  ــة الصغ ــات الصناعي ــض املنتج بع
ــي  ــة والت ــة املحلي ــد احلاج ــة لس املوجه

ال تســتلزم رؤوس امــوال كبــرة. 

 املبحث الثاين/ واقع القطاع الصناعي يف
االقتصاد العراقي

اعتــاد اقتصــاد العــراق عــى إنتــاج 
وتصديــر النفــط اخلــام كمصــدر رئيــس 
للدخــل جعــل تقلبــات أســعار النفــط 
ــى  ــلبي ع ــكل س ــس بش ــة تنعك العامليَّ
هيــكل القطاعــات االقتصاديــة املكونــة 
للناتــج املحــي اإلمجــايل، وأوجــد حالــة 
ــص  ــا خيص ــن م ــوازن ب ــدم الت ــن ع م
مــن عائــدات النفــط ملتطلبــات املوازنــة 
ة يف العــراق، وبــن مــا خيصــص  الســنويَّ
القطاعــات  لتطويــر  العائــدات  مــن 
ــة  ــي كالزراع ــاد العراق ــدة لاقتص القائ

ــة. ــة التحويليَّ والصناع
إصاحيَّــة  سياســات  تطبيــق  إنَّ 
ــة  يتطلــب التنويــع يف املــوارد االقتصاديَّ
مــن  املــايل  الفائــض  واســتغال 
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اإلصــاح.  إلجــراء  النفــط  قطــاع 
ــة  ــاع الصناع ــى قط ــًا ع ــز حالي والرتكي
ــد. إذ إنَّ  ــة يف البل ــة الراهن ــل األزم حل
ــذي  ــاس ال ــر األس ــي حج ــة ه الصناع
ــدول  ــع ال ــات مجي ــه اقتصادي ــى علي تبن
عــى حــد ســواء املتقدمــة والناميــة 
منهــا، فهــي تســهم بشــكٍل كبــر يف 
وزيــادة  املعيشــة  مســتويات  حتســن 
الصناعــة  تســهم  إذ  الفــرد،  دخــل 
ــال  ــرة يف إح ــامهة كب ــة مس التحويليَّ
الــواردات وتنميــة الصــادرات وتنويــع 
ــن  ــد م ــر املزي ــل وتوف ــادر الدخ مص
العمــات األجنبيَّــة وحتســن وضــع 
ميــزان املدفوعــات.ان أي خطــة لتنميــة 
ــتند اىل  ــب أْن تس ــي جي ــاع الصناع القط
اســرتاتيجية اجتاهاهتــا تنبــُع مــن النظــام 
الســيايس واالقتصــادي للبلــد، و تعتمد 
عــى بعديــن، األول: حتديــد املــدى 
أهدافهــا،  بتحقيــق  املرتبــط  الزمنــي 
والبعــد الثــاين: هــو االختيــار بــن 
البدائــل املتاحــة للوســائل واإلجراءات 
ثــم  ومــن  املســتخدمة،  ــة  التنفيذيَّ
ــة  ــداد أي خط ــبق إع ــبب يس ــذا الس هل
ــراُء  ــي، إج ــع الصناع ــوض بالواق للنه
حتليــل اقتصــادي للوضــع القائــم يف 
القطــاع وعاقتــه بباقــي القطاعــات 

ــج  ــة للنات ــرى املكون ــة األخ االقتصاديَّ
حتديــد  وبالتــايل  اإلمجــايل،  املحــي 
ثــمَّ  ومــن  واملعوقــات،  املشــكات 

ــددة. ــبة حم ــوٍل مناس ــع حل وض
 

أوال / مؤرشات القطاع الصناعي
ــي يف  -1 ــاع الصناع ــامهة القط مس

ــج املحــي االمجــايل. النات
ــاع  ــذا القط ــة ه ــن أمهي ــم م ــى الرغ ع
يف النشــاط االقتصــادي املحــي اال ان 
مســامهته ضئيلــة جــدا يف الناتــج املحــي 
اإلمجــايل حيــث بلغــت نســبة مســامهته 
ــام 2003  ــام 2000 )4.1%( ويف ع ع
ــدأت  ــك ب ــد ذل ــت )4.6% (وبع بلغ
حيــث  ملحــوظ  بشــكل  بالرتاجــع 
ــت  ــام 2008 وبلغ ــت ) 2.2% (ع بلغ
 ،  %2.7( و   2010 (عــام   %2.9(
 ،  2011 لألعــوام   )  %3  ،  %2.8
التخطيــط  )وزارة   .2013  ،  2012
ــآت  ــدد املنش ــت ع ،2013:25( وبلغ
ــوايل  ــام 2009 ح ــة ع ــرة اخلاص الصغ
)10289 ( منشــاة زادت اىل )43669 
( منشــاة صغيـــرة خاصـــة عــام 2012 
ثــم انخفضــت اىل )27694 (منشــاة 
خاصــة عــام 2013 وبنسبـــة تغيـــر 
سالـــب )-36.6% ( اذا توقفت معظم 
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توقــف  بســبب  اخلاصــة  املشــاريع 
ــاء  ــاع الكهرب ــا وانقط ــة  هل ــم الدول دع
ــارج  ــة للخ ــوق العراقي ــاف الس وانكش
ودخــول ســلع بأســعار منخفضــة ومــن 
ثــم عــدم قــدرة املنتــج املحــي مــن 
املنافســة عــى ان معظــم هــذه املشــاريع 
كانــت منتجــة واثبــت قدرهتــا يف تلبيــة 
ــة  ــدة املاضي ــوال امل ــي ط ــب املح الطل
ــدة   ــال امل ــاض خ ــذ باالنخف ــم اخ ث

-1.1( اىل  ليصــل   )2018-2014(
ــاض  ــباب االنخف ــود أس 0.9( % وتع
اىل نقــص مصــادر الطاقــة ، هجــرة 
ــة  ــدي العامل ــل واالي ــاب املعام أصح
املاهــرة اىل اخلــارج، اغــراق الســوق 
املحليــة بالســلع االجنبيــة وغرهــا . 

)259  :2010، )معلــه 

جدول )1( تطور الناتج املحي اإلمجايل 
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ومسامهة القطاع الصناعي للناتج  يف العراق باألسعار الثابتة )1988 = 100( للمدة ) 2000 – 

2018( / مليار دينار
الناتج املحيل اإلجاميل السنة

باألسعار الثابتة 

(مليار دينار)

 معدل النمو معدل   السنوي

للناتج املحيل اإلجاميل %

مساهمة قطاع الصناعة يف 

الناتج املحيل االجاميل %

200042.31.44.1

200143.32.34.4

200240.3-6.94.3

200326.9-33.34.6

200441.654.63.2

200543.44.32.2

200647.810.12.2

200748.51.42.3

200851.76.62.2

200954.75.82.9

201057.95.82.9

201163.69.82.7

201270.010.02.8

201373.14.43.0

201479،18،21،1

201581،12،50،9

201683،32،70،8

201785،12،10،9

201885،20،10،9

املصدر: بيانات وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات ، مديرية 
احلسابات القومية )2000-2018(،ص3-ص20.

القطــاع  فشــل  أســباب  ثانيــا/ 
العــراق يف  الصناعــي 

قــام . 1 الــذي  االحتــال  دور 
ــاع  ــة للقط ــى التحتي ــع البن ــر مجي بتدم
الصناعــي وخاصــة املنشــآت العماقــة 
املعامــل  الكبــرة وحتــى  واملصانــع 

أهدافــه  لتحقيــق  وذلــك  الصغــرة 
ــذ  ــًا لتنفي ــًا مطيع ــراق تابع ــل الع بجع

االســتعارية. وأجنداتــه  أهدافــه 
الكفــؤة . 2 غــر  القيــادات  تبــوأ 

عــى رأس القــرار يف القطــاع الصناعــي 
املحاصصــة  مبــدأ  بســبب  وذلــك 



430

واقع القطاع الصناعي يف تنمية االقتصاد العراقي )مصنع نسيج الديوانية( / حالة دراسية

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

الطائفيــة التــي جتــري هبــا العمليــة 
السياســية يف البــاد والتــي تــم تطبيقهــا 
يف مجيــع مفاصــل املؤسســات احلكوميــة 
والتــي وصلــت حتــى اىل املناصــب 
اســتبعاد  تــم  وبذلــك  الصغــرة 
متتلــك  والتــي  العلميــة  الكفــاءات 
اخلــرة الطويلــة يف جمــال الصناعــة.

تــردي الوضــع األمنــي يف البــاد . 3
ــع  ــارشًا عــى مجي ــرًا مب ــر تأث والــذي أّث
ــا  ــي ومنه ــاد العراق ــات االقتص قطاع
ــذا  ــردي ه ــث أدى اىل ت ــة حي الصناع
بشــكل  وتأخــره  احليــوي  القطــاع 

ــح. واض
انتشــار الفســاد وبشــكل كبــر . 4

الدولــة  جــدًا ويف مجيــع مؤسســات 
ومنهــا وزارة الصناعــة وغيــاب الــرادع 
الصارمــة  واإلجــراءات  القانــوين 
ــة املفســدين واملتورطــن وذلــك  ملحارب
بســبب املحابــاة واملجامــات السياســية 
العمليــة  يف  املشــرتكة  الكتــل  بــن 

السياســية.
العلميــة . 5 الكفــاءات  اســتهداف 

العلميــة  باخلــرات  تتمتــع  والتــي 
وكان  الصناعــة  جمــال  يف  وخاصــة 
االســتهداف عــى شــكل قتــل وهتجــر 
وهتديــد وطــرد وإحالــة عــى التقاعــد.

إمهــال إعــادة تأهيــل املنشــآت . 6
ــة الكبــرة واملصانــع واملعامــل  الصناعي
ــي  ــب والت ــر والنه ــا التدم ــي طاهل والت

ــة. ــة العراقي ــاد الصناع ــر ع تعت
ــث . 7 ــال البح ــام بمج ــدم االهت ع

العلمــي الــذي يعتــر مــن أهــم العوامل 
للنهــوض بالقطــاع الصناعــي وتطويــره 
ــة  ــورات التكنلوجي ــدث التط ــق أح وف
ــات  ــع التخصيص ــدم وض ــامل وع يف الع
وعــدم  العلمــي,  للبحــث  الكافيــة 
ــزة  ــة املتمي ــاءات العلمي ــان الكف احتض
ومحايتهــا مــن اإلغــراءات اخلارجيــة 
مــن البلــدان األخــرى التــي تعمــل عى 
ــم. ــن عقوهل ــتفادة م ــم واالس احتضاهن

عــدم محايــة الصناعــة الوطنيــة . 8
ــع  ــة م ــن املنافس ــة م ــات املحلي واملنتج
أبــواب  وفتــح  املســتوردة  مثياهتــا 
أمــام  مصاريعهــا  عــى  احلــدود 
االســتراد العشــوائي جلميــع أنــواع 
ــاب  ــبه غي ــل ش ــة يف ظ ــلع الرديئ الس
للتقييــس  املركــزي  اجلهــاز  لــدور 
ــن  ــاب القوان ــة وغي ــيطرة النوعي والس
العمليــة  تنظــم  التــي  والترشيعــات 

البــاد. يف  االســترادية 
يف . 9 االســتثار  دور  ضعــف 

وجــود  وعــدم  الصناعــي  اجلانــب 
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ــوض  ــي للنه ــتثاري حقيق ــط اس ختطي
ــرص  ــث يقت ــوي حي ــاع احلي ــذا القط هب
ــل  ــة مث ــات معين ــى قطاع ــتثار ع االس
الســكن واخلدمــات والكهربــاء والنفط 

واخلدمــات. الصحــي  واجلانــب 
الترشيعيــة . 10 الســلطة  ضعــف 

يف البلــد وإمهــال دورهــا يف إصــدار 
ــاهم  ــي تس ــن الت ــات والقوان الترشيع
بالنهــوض باقتصــاد البلــد بشــكل عــام 
والقطــاع الصناعــي بشــكل خــاص 
ــية  ــات السياس ــبب التجاذب ــك بس وذل
ــا أدى  ــة م ــة والفئوي ــح احلزبي واملصال
ــة  ــة الصناع ــور يف حال ــادة التده اىل زي

العراقيــة.
القوانــن . 11 معظــم  إمهــال 

تنظــم  التــي  الســابقة  والترشيعــات 
البلــد  يف  الصناعــي  القطــاع  عمــل 
وعــدم اســتبداهلا بأخــرى بديلــة عنهــا.

الواضــح . 12 احلكومــي  اإلمهــال 
للقطــاع اخلــاص يف البــاد وخاصــة 
الصناعــي  املجــال  يف  املتخصــص 
ــي  ــايل والفن ــم امل ــم الدع ــدم تقدي وع
واالستشــاري وعــدم التعامــل مــع هــذا 
القطــاع كرشيــك أســايس مــع القطــاع 
املــرتدي  بالواقــع  للنهــوض  العــام 

العراقيــة. للصناعــة 

ثالثــا / احللــول الكفيلــة بالنهــوض 
العراقــي. الصناعــي  بالقطــاع 

الترشيعيــة  الســلطة  عــى  جيــب 
القيــام  الصناعــة  ووزارة  والتنفيذيــة 
ــرض  ــول لغ ــن احلل ــة م ــي جمموع بتبن
النهــوض بالواقــع املــرتدي للقطــاع 
ــة  ــق التنمي ــراق وحتقي ــي يف الع الصناع
املســتدامة هلــذا القطــاع احليــوي ألخــذ 
االقتصــاد  رفــد  يف  احلقيقــي  دوره 
ــرادات  ــي بإي ــل القوم ــي والدخ العراق
ــتهلك  ــاع مس ــن قط ــه م ــرة وحتويل كب
ــاد  ــاش االقتص ــاهم يف انع ــج يس اىل منت
ــي: ــول ه ــذه احلل ــم ه ــي وأه العراق

ــي  ــة والت ــاءات العلمي ــار الكف 1- اختي
املجــال  يف  الطويلــة  اخلــرة  لدهيــا 
املناصــب  يف  ووضعهــا  الصناعــي 
ــوي  ــاع احلي ــذا القط ــة إلدارة ه القيادي
بعيــدًا عــن املحصصــات السياســية 
احلزبيــة  املصالــح  حتكمهــا  التــي 

الضّيقــة. والطائفيــة 
تنمويــة  خطــط  بوضــع  اإلرساع   -2
وعــى أســاس علمــي ســليم للنهــوض 
ــة  ــا الثاث ــي وبأنواعه ــاع الصناع بالقط
األمــد  وطويلــة  ومتوســطة  قصــرة 
ومراعــاة مبــدأ التعشــيق بــن هــذه 
ــون  ــث تك ــق بحي ــد التطبي ــط عن اخلط
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ــرى. ــة لألخ ــا مكّمل إحداه
3- العمــل احلقيقــي وبٍنّيــة صادقــة 
ــآت  ــل املنش ــادة تأهي ــة إع ــى رسع ع
ــة وإعــادة  ــع واملعامــل احلكومي واملصان
األيــدي  مــن  الكفــؤة  اخلــرات  زج 
هــذه  يف  حاليــًا(  العاملة)املعّطلــة 
بــدورات  زّجهــم  ويمكــن  العمليــة 
ــة  ــد ملواكب ــارج البل ــة خ ــة تطويري علمي
مجيــع  يف  العلميــة  التطــورات  آخــر 

الصناعــة. جمــاالت 
العمــل بجــد للقضــاء عــى   -4
ــات  ــاد يف املؤسس ــات الفس ــع حلق مجي
احلكوميــة وخاصــة التابعــة لــوزارة 
ــل  ــال تفعي ــن خ ــك م ــة وذل الصناع
القوانــن واإلجــراءات الصارمــة التــي 
حُتــّد مــن اســتفحال هــذا الوبــاء الفّتــاك 
وكذلــك مــن خــال حتقيــق اســتقالية 
ــن  ــاده ع ــي وإبع ــاء العراق ــة للقض تام

التأثــرات السياســية.
جديــدة  قوانــن  وســّن  ترشيــع   -5
وتعديــل القوانــن امللغــاة واخلاصــة 
ــاع  ــل القط ــات عم ــع حلق ــم مجي بتنظي

الصناعــي يف البــاد.
املركــزي  اجلهــاز  تفعيــل عمــل   -6
ــم  ــة وتقدي ــيطرة النوعي ــس والس للتقيي
ــادي  ــه امل ــه وبأنواع ــل ل ــم الكام الدع

ــه  ــوين ومنح ــرشي والقان ــي والب والفن
الســلطات الرقابيــة الكاملــة عــى عمــل 
ــة  ــات إضاف ــوزارات واملؤسس ــع ال مجي
ــة  ــرض الرقاب ــم ف ــاص ليت ــاع اخل للقط
العمليــة  عــى  والصارمــة  الكاملــة 

االســترادية برمّتهــا.
ــة  ــة اجلمركي ــن التعرف ــل قوان 7- تفعي
يأخــذ  مــدروس  علمــي  وبشــكل 
ــن  ــات والقوان ــار االتفاقي ــر االعتب بنظ
االتفــاق عليهــا  تــم  التــي  الدوليــة 
ــارة  ــات التج ــن منظ ــدول ضم ــن ال ب
التوافــق  لتحقيــق  والعربيــة  العامليــة 
للعــراق  التجاريــة  املصالــح  بــن 
ــات  ــة واملنتوج ــة املحلي ــة الصناع ومحاي
ــدم  ــن ع ــة تضم ــة حمكم ــة وبآلي الوطني
ارتفــاع األســعار عــى املواطــن البســيط 
وخاصــة فيــا خيــص الســلع والبضائــع 

الروريــة يف حياتــه.
ــاص  ــاع اخل ــان القط ــم واحتض 8- دع
وليــس  كرشيــك  معــه  والتعامــل 
ــم  ــواع الدع ــع أن ــم مجي ــس وتقدي مناف
مبــدأ  وحتقيــق  لــه  والتســهيات 
التــزاوج بينــه وبــن القطــاع العــام 
املشــاريع  بتنفيــذ  وتوجيهــه مركزيــًا 
ــاع  ــغ القط ــرة وتفري ــة الصغ الصناعي
االســرتاتيجية  للمشــاريع  العــام 
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ــي  ــطة والت ــاريع املتوس ــرة واملش الكب
تفــوق امكانيــات القطــاع اخلــاص.
ــة  ــتثارية حقيقي ــة اس ــع خارط 9-وض
العــراق  حمافظــات  جلميــع  عامــة 
وبالتنســيق بــن وزارة التخطيــط واهليئة 
فســح  وعــدم  لاســتثار  الوطنيــة 
ــتثار  ــات باالس ــام املحافظ ــال أم املج
العشــوائي خاصــة يف املجــال الصناعــي 
ــى  ــلبية ع ــه س ــون نتائج ــد تك ــه ق ألن
ــة  ــة يف عملي ــي خاص ــاد الوطن االقتص
تكــرار نفــس املشــاريع الصناعيــة يف 
عــدة حمافظــات بــا يزيــد عــن احلاجــة 
الفعليــة املحليــة مــا يؤثــر عــى امليزانيــة 

ــة. ــة للدول العام
ــان  ــة والرمل ــن احلكوم ــاون ب 10-التع
حتســن  عــى  السياســية  والكتــل 
العــراق  جلعــل  األمنــي  الوضــع 
آمنــة  واســتثارية  اقتصاديــة  بيئــة 
ــتثارات  ــتقطاب االس ــى اس ــل ع تعم
تنفيــذ  لغــرض  والعربيــة  األجنبيــة 
املشــاريع االســتثارية الكبــرة وخاصــة 
ــة  ــق تنمي ــي حتق ــا والت ــة منه الصناعي

العراقــي. لاقتصــاد  مســتدامة 
للــوزارات  تعليــات  11-إصــدار 
واملؤسســات تلزمهــا بــرشاء احتياجاهتــا 
ــادر  ــن املص ــع م ــلع والبضائ ــن الس م

الوطنيــة وعــدم الســاح هلــا باالســتراد 
ســلعة  ألي  العــراق  خــارج  مــن 
ــك  ــى ذل ــال ع ــاد ومث ــودة يف الب موج
ــات  ــة للصناع ــأة العام ــات املنش منتج
الصناعــات  مــن  وغرهــا  اجللديــة 

الرائــدة يف العــراق.
12-االهتــام احلقيقــي بجانــب البحث 
ــول  ــاءات والعق ــة الكف ــي ورعاي العلم
ــص يف  ــي تتخص ــة الت ــة وخاص العلمي
جمــال الصناعــة واحتضاهنــا وتقديــم 
ــادي  ــم امل ــة والدع ــواع الرعاي ــع ان مجي
واملعنــوي وتوفــر كافــة مســتلزمات 
ــن  ــتفادة م ــا لاس ــي هل ــث العلم البح
نتائــج هــذه البحــوث يف تطويــر القطــاع 
ــدة  ــاك قاع ــد ألن هن ــي يف البل الصناع
ــاس  ــا قي ــم بموجبه ــة يت ــة معروف عاملي
ــات  ــدار التخصيص ــدان بمق ــي البل ُرق

ــي. ــث العلم ــال البح ملج

املبحث الثالث/  مصنع نسيج الديوانية 
)دراسة حالة (

اوال / نبذه تعريفية عن املصنع ....
الديوانيــة  حمافظــة  يف  املصنــع  يقــع 
ــز  ــوب مرك ــم ( جن ــد )4 ك ــى بع وع
مــن  مســاحة  ويشــغل  املحافظــة 
ومســاحة  م2   )  380000( االرض 
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االبنيــة واملســقفات )120241( م2 . 
ــنة )1970(  ــل س ــع يف اوائ ــأ املصن انش
يف  الفعــي  باإلنتــاج  املبــارشة  متــت 
تبلــغ  ســنوية  وبطاقــة   1979/5/1
8649 طــن مــن الغــزول بنمــر خمتلــف 
)41( مليــون كــرت طــويل مــن االقمشــة 
املتنوعــة باإلضافــة اىل انتــاج )331( 

ــط . ــرة خي ــف بك ال
االنشــاء  كلفــة  بلغــت  وقــد 
)34,129,058( فقــط دينــار عراقــي 
حســب مــا ورد يف تقريــر ديــوان الرقابة 
قامــت  وقــد   1983 لســنة  املاليــة 
االســبانية  الــرشكات  مــن  جمموعــة 
واألملانيــة والســويرية بتجهيــز املكائن 
, حيــث كانــت ســنة تصنيــع معظــم تلك 
املكائــن يف )1976( فضــا عــن وجــود 
مكائــن روســية الصنــع تــم جتهيــز 
املصنــع هبــا خــال ســنة 1990 ان 
اهلــدف مــن انشــاء املصنــع يف الديوانيــة 
املحليــة مــن  الســوق  لســد حاجــة 
ــوط   ــي واملخل ــزل القطن ــة والغ االقمش
,ولدعــم وتشــجيع زراعــة القطــن يف 
املحافظــة ,املــادة االوليــة الرئيســية هلــذه 
الصناعــة اضافــة اىل املــورد االقتصــادي 

واالجتاعــي لســكان املنطقــة .
ويف عــام 1994 وبقــرار ارجتــايل حتــول 

اىل رشكــة مســامهة عامــة حيــث تــم بيع 
اســهم هــذه الرشكــة يف اســواق بغــداد 
لــألوراق املاليــة وبمزايــده علنيــه تابعــه 
اىل الرشكــة العامــة للصناعــات القطنيــة, 
فــك  2008/8/25تــم  وبتاريــخ 
ــة  ــة العام ــن الرشك ــع م ــاط املصن ارتب
ــة واحلاقــه بالرشكــة  للصناعــات القطني
العامــة للصناعــات النســيجية يف احللــة 
ادت  االجــراءات  هــذه  ان  علــا   .
اىل فقــدان كثــر مــن الفــرص التــي 
ــات  ــرشكات يف عملي ــة ال ــت لبقي اتيح
التحديــث والتخصيصــات املاليــة التــي 

ــط . ــة فق ــة العام ــا للرشك ــون غالب تك
واســتنادا اىل قــرار جملــس الــوزراء تــم 
احللــة  النســيجية  الصناعــات  دمــج 
والرشكــة  العامــة  واســط  ورشكــة 
العامــة للصناعــات القطنيــة والصوفيــة 
نســيج  ومصنــع  اجلاهــزة  وااللبســة 
تســمى  واحــدة  برشكــة  الديوانيــة 
بالرشكــة العامــة للصناعــات النســيجة 
ــرادة (  ــداد ) الك ــا بغ ــة ومقره واجللدي

يف بدايــة عــام 2016.

ثانيا / اهليكل التنظيمي ملصنع النسيج 
القطني يف الديوانية

اســاس  عــى  قائمــة  املصنــع  ادارة 
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ــة  ــو بمثاب ــن / وه ــم مع ــة تنظي هيكلي
توضــح  التــي  التنظيميــة  اخلارطــة 
ــة  ــاطاته الرئيس ــع ونش ــات املصن فعالي
واملاليــة  التســويق  االنتــاج  مثــل 
ــة  ــة الوظيفي ــح العاق ــراد ويوض واالف

وبالشــكل  املختلفــة  االقســام   بــن 
الــذي حيــدد مواقــع املســؤولية ومراكــز 
اهــداف  لتحقيــق  القــرارات  اختــاذ 

 . املصنــع 

يبن الشكل )1(  اهليكي التنظيمي ملصنع نسيج يف الديوانية ومن اهليكل التنظيمي يتضح بان املصنع 

يتكون من عدة ادارات ذات اختصاصات خمتلفة.

ــة  ــؤرشات االقتصادي ــل امل ــا/ حتلي ثالث
ــة  ــع الديواني ــم اداء مصن وتقوي

-1 حتليل أهم املؤرشات االقتصادية 
يمكــن لنــا حتليــل أهــم املــؤرشات 
االقتصاديــة باالعتــاد )عــدد العاملن/ 
قيمــة االنتــاج الصناعــي / االجــور 
والرواتــب  / قيمــة مســتلزمات االنتاج 

يشــر  االمجاليــة  املضافــة  والقيمــة 
اجلــدول )2( اىل املــؤرشات االقتصاديــة 
ــه ناحــظ  ــة وفي ملصنــع نســيج الديواني
بلــغ  املصنــع  يف  العاملــن  عــدد  ان 
)2516( عامــل يف عــام 2003 ثــم 
ــة  ــنوات الاحق ــادة يف الس ــت زي حصل
حيــث بلــغ )3731( عامــل يف عــام 
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2008 ويعــود ســبب الزيــادة احلاصلــة 
ــادة  ــوص اع ــة بخص ــرارات الدول اىل ق
املفصولــن السياســين والتعــن ثــم 
ــن  ــداد العامل ــاض يف اع ــل انخف حص
اذا   )2015  -2011( املــدة  خــال 
ــو )1886(  ــام )2015( نح ــت ع بلغ
عامــل وهــذا  يعــود اىل قانــون التقاعــد 
ــه  ــص ان ــذي ين ــا وال ــادة )12( ثالث لل
اجلهــة  رئيــس  او  املختــص  لوزيــر 
ــة موظفــي  ــوزارة احال الغــر مرتبطــة ب
الــرشكات والدوائــر املمولــة ذاتيــا ) 
اخلــارسة ( ملــده ثــاث ســنوات متتاليــة 
اىل التقاعــد اذا كان لديــة خدمــة ال تقــل 
عــن )15 ( ســنة اســتثناء مــن رشط 

ــر. العم
فقــد  االنتــاج  لقيمــة  بالنســبة  امــا 
بلغــت )1780650( الــف دينــار عــام 
بلــغ  2004 وبمعــدل نمــو ســنوي 
ــل اىل  ــالبا ليص ــار س ــذ مس ــم اخ 8% ث
وبمعــدل  دينــار  الــف   )388350(
نمــو ســنوي بلــغ)-56% ( عــام 2007 
وذلــك لعــدم شــمول كافــة العاملــن يف 
ــدل  ــر مع ــمية . وكان اك ــر الرس الدوائ
نمــو ســنوي لإلنتــاج عــام 2009اذ 
بلــغ نحــو )102.8 %( تتجــه للتعاقــد 
بمنتوجــات  الصحــة      وزارة  مــع 

ــذت  ــم اخ ــة ث ــيج الديواني ــع نس مصن
باالنخفــاض خــال املــدة )2011-
الــف   )10125( اىل  لتصــل   )2015
نمــو  وبمعــدل   2015 عــام  دينــار 
ســنوي ســالب لإلنتــاج بلــغ )-88.3 
زمنيــة   لسلســلة  وبمتوســط   )%
ــا  ــغ )-14,5%( ام )2003-2015( بل
ــت  ــب فكان ــور والروات ــبة لألج بالنس
هــي االخــرى متجــه نحــو الزيــادة 
ــث  ــدة )2003-2011( حي ــال امل خ
بلغت عام 2011 بـــ )250801728( 
قيــام  اىل  يعــود  وهــذا  دينــار  الــف 
الرشائيــة  القــدرة  برفــع  الدولــة 
للمواطنــن بعــد عــام 2003 امــا بعــد 
عــام 2012 اخــذت بالتناقــص لتصــل 
اىل )18606359( الــف دينــار عــام 

.  2015
امــا بالنســبة للقيمــة املضافــة االمجاليــة 
فأهنــا تعــد مــؤرش معتمــد التقييــم ألي 
,وياحــظ هنــاك  مــرشوع او منشــأه 
تذبــذب واضــح حيــث ســجلت اعــى 
قيمــة هلــا يف عــام 2005 حيــث بلغــت 
)186618( الــف دينــار وبمعــدل نمو 
ســنوي ســالب بلــغ )-134.3%( ثــم 
 )2579( اىل   2007 عــام  انخفضــت 
الــف دينــار وبمعــدل نمــو ســنوي 
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وذلــك   )  %100.3-( بلــغ  ســالب 
يف  العاملــن  كافــة  شــمول  لعــدم 
ــدوام الرســمي وبعــد ذلــك اختــذت  ال
مســارا ســالبا خــال الســنوات التاليــة 
نمــو  وبمعــدل   )2015-2008(
ــام 2015  ــالب )-33%( ع ــنوي س س
زمنيــة  لسلســلة  متوســط  وبمعــدل 
للمــدة )2003-2015( بـــ )-%12,6( 
هــذه  ان  ذلــك  مــن  ونســتخلص  
املــؤرشات اختــذت  حالــة مــن التقلبات 
احلاصلــة فيهــا ســنة بعــد ســنة ممــا 
ــاع  ــن االنتف ــدرة م ــف الق ــس ضع يعك
ــوغات  ــك مس ــت هنال ــد كان ــا ولق هب
منطقيــة هلــذا االنخفــاض تتمثــل يف 

ــة  ــة املحلي ــوارد االولي ــر امل ــدم توف ع
واملســتوردة وانقطــاع التيــار الكهربائــي 
واملكائــن  اآلالت  وتقــادم  املســتمر 
االحتياطيــة  املــواد  توفــر  وعــدم 
وتوقــف بعــض اخلطــوط االنتاجيــة 
ــدة  ــذه امل ــال ه ــادت خ ــك س وكذل
ــة   ــة وفني ــية وإداري ــات سياس اضطراب
يف  احلكوميــة   للسياســات  وكانــت 
ــة  ــات االنفاقي ــه التخصيص ــدم توجي ع
هــذه  خلــق  يف  دورا  للمعمــل 
مجيعــا  وهــذه  الكبــرة  الصعوبــات 
ادت اىل انخفــاض مســتوى االنتــاج 

. املعمــل  يف  واالنتاجيــة 
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جدول )2( املؤرشات االقتصادية ملصنع نسيج الديوانية

السنة
عدد 

العاملني

قيمة االنتاج 

باأللف

معدل 

النمو 

السنوي 

للقيمة 

االنتاج

االجور 

والرواتب 

باأللف

قيمة 

مستلزمات 

االنتاج

السلعية

قيمة 

مستلزمات 

االنتاج

الخدمية

القيمة 

املضافة 

االجاملية

معدل النمو 

السنوي 

للقيمة 

املضافة

200325161648350_4149003608748197653-2158051-

20042489178065085803001502459822641-544450-74,7

200533271119600-37,1756378779298153684186618134,3

20063922882900-21,17390001360979408271-886350-574,9

20072981388350-564763002094021761892759-100,3

2008373161245057,715658511105490164260-657300-23,9

200936401242000102,822263391496636207113-461749-29,7

20103478156870026,3234046461389418268579-89297-80,6

20113479562950-64,12508017281278903107288-823241821,9

20123378472050-16,1251898671961482535526-2024958145,9

20132493445050-5,7229047831431451259311-1245712-38,5

2014239286400-80,619790387624473343630-881703-29,2

2015188610125-88,318606359391927208683-590485-33

متوسط النمو 

السنوي

لسلسلة 

الزمنية 

2015 -2003

-13,4%9,5%
-12,6%

املصدر : وزارة الصناعة واملعادن ،مصنع نسيج الديوانية ، قسم احلسابات .
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رابعــًا /تقويــم االداء االنتاجــي ملصنــع 
نســيج الديوانيــة 

يشــكل مفهــوم تقويــم االداء اهتــام 
ــة  كبــر مــن جانــب املســتويات االداري
املختلفــة وتســتوجب عمليــة تقويــم 
االهــداف  لتحديــد  ضورة  االداء 
املرســومة لــكل وحــدة اقتصاديــة اوال\ 
وســائل حتقيــق االهــداف املرســومة 
لــكل وحــدة اقتصاديــة ثانيــا / التعــرف 
االنتاجيــة  العمليــات  ســائر  عــى 
والوقــوف عــى العاقــات االقتصاديــة 
مراحــل  خمتلــف  بــن  تربــط  التــي 
خصائــص  اىل  والتوصــل  االنتــاج 
متارســه  الــذي  االنتاجــي  النشــاط 
ــى  ــك ع ــر ذل ــة واث ــدة االقتصادي الوح

ادارهتــا .
ان عمليــة تقويــم االداء هــي اختيــار 
ــي  ــذي يعن ــاج ال ــة لإلنت ــل طريق افض
ــار االســلوب الســليم والصحيــح  اختي
مــن بــن اســاليب متعــددة وممكنــة 
وقيــاس كفــاءة اداءه عــن مــدة ســابقة , 

ــم االداء : ــر لتقوي ــدة معاي ــاك ع وهن

1-معيار الطاقات االنتاجية 
ــة  ــة االقتصادي ــع االنظم ــدف مجي ان ه
االنتاجيــة  الطاقــات  اســتغال  هــو 

الوحــدات  يف  عاليــة  بكفــاءة 
بشــكل  امهيتهــا  وتــرز  االقتصاديــة 
اكثــر احلاحــا يف اقتصاديــات الــدول 
ختلــف  مــن  تعــاين  التــي  الناميــة 
اقتصــادي واجتاعــي خــال الســنوات 
الطويلــة املاضيــة فضــا عــن حمدوديــة 
ــا  ــن هن ــا , وم ــة فيه ــوارد االقتصادي امل
الطاقــات  بــن  الربــط  امهيــة  تــرز 
ــة وحســن اســتغاهلا واملــوارد  االنتاجي
االقتصاديــة املتاحــة وعــدم االرساف 

. باســتخدامها 
ــدرة  ــة . الق ــة االنتاجي ــد بالطاق ويقص
بــا  املــرشوع  يف  املتوفــرة  االنتاجيــة 
ذلــك القائمــة واملســتحدثة واملســتبعدة 
ضمــن اســلوب انتاجــي معــن خــال 
ــذه  ــاس ه ــم قي ــة ويت ــة معين ــدة زمني م
ــل او  ــاعات عم ــورة س ــدرة يف ص الق
ــاك  ــك وهن ــر ذل ــاج او غ ــدات انت وح
عــدة انــواع مــن الطاقــة االنتاجيــة 

:  )159 :2007 ، )حمبوبــة 

أ- الطاقة االنتاجية التصميمية : 
هــي تلــك الطاقــة التــي حتــدد مــن قبــل 
املنشــاة الصناعيــة يف ظــروف توفــر 
ــة ,  ــات االنتاجي ــات العملي ــع مقوم مجي
اذا متثــل الطاقــة القصــوى للتجهيــزات 
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مراعــاة  مــع  تصميمهــا  بحســب 
ــرى  ــات االخ ــة واملتطلب ــرشوط الفني ال
ودرجــة  االنتــاج  خطــوط  كتنظيــم 
املهــارة  احلــرارة والرطوبــة ودرجــة 
وهــي الطاقــة التــي قــد ينشــأ املــرشوع 

ــها . ــى اساس ع

ب - الطاقة االنتاجية املتاحة:
وفــق  االنتــاج  عــى  القــدرة  متثــل 
اضعــف مرحلــة او عمليــه انتاجيــة 

الظــروف  االعتبــار  بنظــر  تأخــذ 
واملتوفــرة  املوجــودة  واالمكانــات  
ــة /  ــواد اخلــام واالدوات االحتياطي )امل
ــل  ــاعات العم ــة / س ــة واالدام الصيان
ثباهتــا  بعــدم  الطاقــة  ( ومتيــز هــذه 
واختافهــا مــن مــدة اىل اخــرى بســبب 
املنشــاة  يف  حتــدث  التــي  التوقفــات 

. وأليمكــن جتنبهــا 
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جدول )3( الطافة االنتاجية ملصنع نسيج الديوانية وحدة القياس )الف مرت طويل(

السنة
الطاقة 

التصميمية

الطاقة 

املتاحة

الطاقة 

املخططة

الطاقة 

الفعلية

نسبة 

االنتفاع %

نسبة 

استغالل 

الطاقة %

نسبة 

التنفيذ %

200640650325009000196227,7621,8

20074065032500925086328,52,79,3

200840650325009500136129,24,214,3

2009173201732013000276075,115,92,,21

2010173201732013000348675,120,126,8

201117320138564000124928,8931,2

201217320138564000104928,87,526,2

20131732013856400099028,87,124,7

201417320400040001921004,84,8

2015173204000320022,5800,560,7

التخطيــط  /قســم  الديوانيــة  نســيج  ، مصنــع  والمعــادن  الصناعــة  وزارة  المصــدر: 
والمتابعــة

حسبت تسبة استغالل الطاقة =الطاقة الفعلية /الطاقة المتاحة ×100 

نسبة االنتفاع =الطاقة المخططة /الطاقة المتاحة ×100

نسبة التنفيذ=الطاقة الفعلية /الطاقة المخططة ×100

حسبت النسب انفا من قبل الباحثة    

    

ج- الطاقة االنتاجية املخططة:
املســتهدف  االنتــاج  كميــة  متثــل 
احلصــول عليــه مــن الســلع واخلدمــات 
خــال مــدة اخلطــة وهــذه الطاقــة 

التصميميــة  الطاقــة  عــى  تعتمــد 
الوحــدة  يف  املتاحــة  والطاقــة 
االقتصاديــة وتأخــذ بنظــر االعتبــار 
العوامــل الداخليــة واخلارجيــة املحيطــة 
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باملــرشوع كافــة وينبغــي عــدم االبتعــاد 
عــن الطاقــة التصميميــة كثــرا اذ ان 
عــدم املوازنــة بــن الطاقتــن التصميمية 
عــن  فضــا  الفعليــة  او  واملخططــة 
ــن  ــر ع ــا يع ــر بينه ــرق كب ــود ف وج
ضعــف االداء االقتصــادي وان عــدم 
ــة بصــورة  اســتغال الطاقــات االنتاجي
جيــدة ســيودي اىل عــدم حتقيــق ربحيــة 
ــون  ــايل تك ــة وبالت ــدة االقتصادي الوح

ــاد ــى االقتص ــا ع ــا ثقي عبئ
د- الطاقة االنتاجية  الفعلية:

تعنــي الطاقــة االنتاجيــة الفعليــة كميــة 
االنتــاج الفعــي املتحققــة اي الطاقــة 
ــدة  ــال م ــا خ ــتغلة فع ــة املس االنتاجي

ــة ــة معين زمني
فعليــا  املشــتغلن  العاملــن  واعــداد 
تنفيــذ 9,3% ويف عــام  اقــل وبنســبة 
2010بلغــت الطاقــة الفعليــة  )3486( 
الــف مــرت طــويل وبنســبة اســتغال 
الطاقــة  80%مــن  ان  20,1%اي 
ــا  ــتغلة ام ــر مس ــة وغ ــة معطل االنتاجي
يف عــام 2015 فقــد بلغــت الطاقــة 
الفعليــة 22,5%وبنســبة تنفيــذ %0,70 
ــل  ــن العم ــف ع ــل متوق . اي ان املعم
ــادم اآلالت  ــق بتق ألســباب امههــا تتعل
واملكائــن فنيــا  واقتصاديــا وعــدم توفــر 

ــة  ــواد االولي ــة وامل االدوات االحتياطي
ــار  ــاع التي ــن وانقط ــادة القط ــيا م الس
ــايل  ــم م ــود دع ــدم وج ــي وع الكهربائ
مــن قبــل الدولــة هلــذه القطاعــات 
اإلنتاجيــة اذ بلغــت الطاقــة املتاحــة 
لعامــي  طــويل  مــرت  الــف   )4000(
)2014-2015 (عــى التــوايل .الطاقــة 
بلغــت )1962(الــف مــرت  الفعليــة 
ــتغال  ــبة اس ــام 2006 وبنس ــويل ع ط
6%وهــي نســبة متدنيــة وهــذا يعنــي ان 
ــة  ــة االنتاجي ــن الطاق ــن 94%م ــر م اكث
ــذ  ــبة تنفي ــتغله وبنس ــر مس ــة وغ معطل
ــة  ــت الطاق ــن بلغ ــت8, 21% يف ح بلغ
وكــا   2007 (عــام   863( الفعليــة 

موضــح يف اجلــدول )3(
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أ- الطاقة التصميمية

شكل )2( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(

ب – الطاقة املتاحة

شكل )3( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(
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ج- الطاقة املخططة

شكل )4( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(

د – الطاقة الفعلية 

         شكل )5( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(
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1-معيار االنتاجية 

شكل )6( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(

املعايــر  مــن  االنتاجيــة  معيــار  ان 
عوامــل  كفــاءة  لتقيــم  االساســية 
االنتــاج التــي تســتخدم يف العمليــة 
ــة  ــف االنتاجي ــن تعري ــة ويمك االنتاجي
ــات  ــم املخرج ــن حج ــة ب ــا العاق باهن
ــم  ــن حج ــات وب ــلع واخلدم ــن الس م
يف  اســتخدمت  التــي  املدخــات 
انتاجهــا  بمعنــى اخــر العاقــة بــن 
املدخــات  in  put(  ( واملخرجــات ) 
ــن  ــة م ــاس االنتاجي ــد قي out  put( ويع

املجتمعــات  كل  يف  املهمــة  االمــور 
ــدف  ــي هي ــرتاكية الت ــالية واالش الرأس
كل منهــا اىل خفــض التكاليــف اىل اقــل 
حــد ممكــن للوصــول اىل اقــى اشــباع 
ــباع يف  ــك االش ــور ذل ــواء تبل ــن س ممك

ربــح حماســبي حمقــق او ربــح اجتاعــي 
ــخ  ــل ... ال ــادة دخ او زي

وتقــاس الكفايــة االنتاجيــة بطريقــة 
نســبية  تارخييــا تعكــس مــدى التحســن 
مــدى  عــى  ومعدلــه  االنتاجيــة  يف 
الســنن وتنمويــا تقــاس بــا وصــل 
اليــه البلــد املعنــي بالقيــاس اىل الدولــة 
االنتاجيــة  ومتثــل  صناعيــا  املتقدمــة 
ــات  ــات واملخرج ــن املدخ ــة ب العاق
وهــذه العاقــة قــد تكــون كليــة او 
جزئيــة وللحكــم عــى اداء املــرشوع 
باســتخدام مــؤرش االنتاجيــة يمكــن 

التميــز بــن معياريــن لإلنتاجيــة .
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أ- االنتاجية الكلية 
ــن  ــة ب ــح العاق ــار يوض ــذا املعي ان ه
ــتلزمات  ــاج واملس ــة االنت ــة او قيم كمي
االنتاجيــة  العمليــة  يف  املســتخدمة 
ــم  ــن اه ــد م ــة ويع ــا الكلي يف صورهت
ــا  ــاد عليه ــن االعت ــي يمك ــر الت املعاي

االداء  كفــاءة  وقيــاس  دراســة  يف 
/وتقــاس  االنتاجيــة  الوحــدات  يف 
ــمة  ــال قس ــن خ ــة م ــة الكلي االنتاجي
ــة  ــق الصيغ ــه وف ــى عوامل ــاج ع االنت

االتيــة :

االنتاجية الكلية =املخرجات / املدخات = الناتج /عوامل االنتاج املستخدمة 

الكليــة  االنتاجيــة  اعتبــار  ويمكــن 
الوحــدة  كفــاءة  لقيــاس  مــؤرشا 
خــال  ومــن  كلهــا  االقتصاديــة 
مقارنتهــا لسلســلة زمنيــة معينــة يتضــح 
ــة  ــدة االقتصادي ــك الوح ــور تل اداء تط

. اوال  االفضــل  نحــو 

ب – االنتاجية اجلزئية
ــة  بــن الناتــج   وهــي تعــر عــن العاق
وعامــل انتاجــي واحــد كالعمــل او 
ــر  ــن التعب ــوارد ويمك ــال او امل رأس امل

ــة : ــة االتي ــق الصيغ ــى وف ــا ع عنه
االنتاجيــة اجلزئيــة = كميــة او قيمــة 
االنتــاج / كميــة او قيمــة احــد عوامــل 
االنتــاج وتــرز امهيــة االنتاجيــة اجلزئية 
مــن خــال كوهنــا تعبــرا دقيقــا وأكثــر 
االنتــاج  تفصيــا إلنتاجيــة عوامــل 
االنتاجيــة  اىل  اللجــوء  فيتــم  وهلــذا 
اجلزئيــة للتعبــر عــن قيــاس معيــار 

االنتاجيــة ويتــم ذلــك امــا عــن طريــق 
التعــرف عــى انتاجيــة العمــل ،انتاجيــة 
االجــر او انتاجيــة ســاعة العمــل وتعــر 
انتاجيــة العمــل عــن عطــاء العمــل 
االجتاعــي وفعاليتــه يف عمليــة االنتــاج 
ــي  ــات الت ــة املنتج ــا بكمي ــر عنه ويع
ــا  ــل ،ومم ــن العم ــدة زم ــا يف وح ينتجه
ــة العمــل حتظــى  ــه ان انتاجي الشــك في
بأمهيــة خاصــة يف الفكــر االشــرتاكي اذ 
ــاره  ــل باعتب ــر اىل العم ــذا الفك ــر ه ينظ
ــن  ــية ان مل تك ــة االساس ــوة االنتاجي الق
الوحيــدة او بعبــارة اخــرى فــان املعنــى 
ــة يف هــذا  االقتصــادي للقــوى االنتاجي
الفكــر هــو تلــك القــوى القــادرة عــى 
خلــق قيــم جديــدة وال يســتطيع حتقيــق 

ــل . ــرص العم ــر عن ــك غ ذل
ــة  ــل مجل ــة ع ــار االنتاجي ــد معي ويعتم
مــن املقومــات والدعائــم االساســية 

ــا : ــن امهه ــي م الت
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العاملــة  للقــوى  ختطيــط  	وجــود 
. ومــدروس  علمــي  بشــكل 

	مكونــات ونســب هيــكل العالــة 
ومــدى اعتادهــا عــى العــال والفنيــن 

ــن . ــن والتدريس واملاهري
	نظــام احلوافــز واالجــور ومــدى 
واالنتاجيــة  االنتــاج  بزيــادة  ربطهــا 
ــي . ــردي او مجاع ــكل ف ــواء كان بش س
ضمــن  وثقلهــا  االجنبيــة  	العالــة 
امجــايل القــوى العاملــة ســواء مــن 

. االجــور  او  العــدد  حيــث 

ــيج  ــع نس ــل يف مصن ــة العام 1-انتاجي
ــة الديواني

ــور  ــات تط ــدول )4(اجتاه ــح اجل يوض
نســيج  مصنــع  يف  العامــل  انتاجيــة 
 )2015-2003( للمــدة  الديوانيــة 
انتاجيــة  بلغــت   2003 عــام  ففــي 
ــار  ــف دين ــد (655,1) ال ــل الواح العام
ــى  ــتمرة حت ــات مس ــا انخفاض ــم تلته ث
وصلــت عــام 2008 اىل )164,2(الــف 
دينــار واىل (36,1)  ،( 5,4) الــف دينــار 
لعامــي 2014- 2015 عــى التــوايل 
ويمكــن ارجــاع ذلــك اىل عــدة اســباب 
منهــا احالــة الكثــر مــن العاملــن 

ــة  ــى انتاجي ــر ع ــا اث ــد مم ــى التقاع ع
العامــل الواحــد واالندثــارات الســنوية 
،تكــدس البضاعــة  الوطنيــة بســبب 
غــزو البضاعــة االجنبيــة ،ونــدرة املــواد 
االوليــة وعــدم وجــود مــواد احتياطيــة 
،وارتفــاع تكلفــة املــواد االوليــة عــرشة 
اضعــاف املــواد الســابقة وقــدم املكائــن 
وعــدم اجــراء اي حتديــث للمصنــع 
ــة  وعــدم وجــود دعــم مــن قبــل الدول
موضــح  كــا  الوطنيــة  للصناعــة 

بالشــكل )7(.
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جدول )4( انتاجية العامل يف مصنع الديوانية )باأللف دينار نسيج(

عدد العاملنيقيمة االنتاجالسنة
معدل انتاجية العامل الواحد 

بالف دينار

200316483502516655,1

200417806502489715,4

200511196003327336,5

20068829003922225,1

20073883502981130,3

20086124503731164,2

200912420003640341,2

201015687003478451,0

20115629503479161,8

20124720503378139,7

20134450502493178,5

201486400239236,1

20151012518865,4

املصدر : وزارة الصناعة واملعادن ، مصنع نسيج الديوانية / قسم التخطيط واملتابعة 

شكل )7( معدل انتاجية العامل )باأللف دينار(

    املصدر / من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )4(
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شكل ) 8( اعداد العاملن يف مصنع نسيج الديوانية

0املصدر :من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )4(
جدول )5( انتاجية العامل يف مصنع نسيج الديوانية )باملرت الطويل(

وحدة القياس )مرت طويل( 

معدل انتاجية العامل الواحد عدد العاملنيكمية االنتاج /مرتالسنة

باملرت الطويل

2003366300025161455,9

2004395700024891589,8

200524880003327747,8

200619620003922500,2

20078630002981289,5

200813610003731364,8

200927600003640758,2

2010348600034781002,3

201112510003479359,6

201210490003378310,5

20139890002493396,7

2014192000239280,3

201523000188612,2

املصدر   ،وزارة الصناعة واملعادن ،  مصنع نسيج الديوانية / قسم التخطيط واملتابعة
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انتاجيــة العامــل باملــرت   امــا تطــور 
يف   )5( اجلــدول  يوضــح  الطــويل 
عــام 2003 بلغــت انتاجيــة العامــل 
ثــم  طــويل  مــرت   (1455,9) الواحــد  
ــت  ــث بلغ ــات حي ــت االنخفاض توال
طــويل  نحو(364,8)مــرت   2008 عــام 
كميــة  انخفــاض  اىل  يعــود  وهــذا 
ــا  ــباب منه ــا ألس ــق فع ــاج املحق االنت
ان  دون  العاملــن  اعــداد  مضاعفــة 
ــم  ــاج ث ــة االنت ــادة يف كمي ــا زي يقابله
ــا  ــا ملحوظ ــت عام2010ارتفاع ارتفع

ــو  ــل نح ــة العام ــت انتاجي ــث بلغ حي
ــى  ــدل ع ــذا ي ــويل وه ــرت ط (1002,3)م

ــارة  ــن مه ــتفادة م ــاءة االداء واالس كف
ــة يف  ــادة ملموس ــق زي ــن لتحقي العامل
كميــة االنتــاج وخــال املــدة )2011-
العامــل  انتاجيــة  (اســتمرت   2015
للمــرت الطــويل باالنخفــاض لتصــل اىل 
(12,2 ) مــرت طــويل عــام 2015 وذلــك 

وكــا  ســابقا  ذكرهــا  ورد  ألســباب 
.)9( بالشــكل  موضــح 

شكل )9( معدل االنتاجية العمل باملرت طويل

املصدر / من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )5(

حالــة  اىل  فيشــر   )6( اجلــدول  امــا 
نســيج  مصنــع  يف  العاملــة  املكائــن 
ــذه  ــب ه ــم ان اغل ــع العل ــة م الديواني

املكائــن قديمــة نســبيا ،ســنة الــرشاء هلــا 
ــن  ــدد املكائ ــث ان ع ــنة 1976 حي س
الغــزل  قســم  يف  للعمــل  الصاحلــة 
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)204( ماكنــة والعاطلــة بحــدود )29( 
 )24( فهــي  املســتهلكة  امــا  ماكنــة 
ــدود )94  ــطب بح ــدة للش ــة واملع ماكن

( ماكنــة .
امــا قســم النســيج فقــد كانــت  املكائــن 
 )  851( بحــدود  للعمــل  الصاحلــة 
)712( العاطلــة  واملكائــن  ماكنــة 

ماكنــة واملكائــن املســتهلكة )40 ( ماكنة 
واملتوســطة العاملــة بــدون نوعيــة )63 
( ماكنــة ، امــا قســم التكملــة فقــد 
كانــت املكائــن الصاحلــة للعمــل )15 ( 
ماكنــة امــا العاطلــة عــن العمــل )16 ( 

ــة . ماكن

جدول  )6( حالة املكائن العاملة يف مصنع نسيج الديوانية

القسم

املكائن 

الصالحة 

للعمل

املكائن 

العاطلة

املكائن 

املستهلكة

املكائن 

املعدة 

للشطب

املتوسط 

العاملة بدون 

نوعية

املجموع الكيل

204292494351الغزل

85171240631666النسيج

151631التكملة

املصدر/  وزارة الصناعة واملعادن ،مصنع نسيج الديوانية / قسم التخطيط واملتابعة

موقــف  اىل   )  7( اجلــدول  ويشــر 
املكائــن التــي تعمــل بشــكل جيــد لعــام 
ــو  )173 (  ــزل نح ــم الغ 2015 يف قس
ــوع  ــغ جمم ــيج بل ــم النس ــة ، وقس ماكن
ــد  ــكل جي ــمل بش ــي تعـــ ــن الت املكائ
ــة  ــم التكمل ــة وقس ــو  )630 ( ماكن نح

ــو يف دور  ــه وه ــن في ــة املكائ ــم ازال / ت
التأهيــل ، امــا قســم اخلياطــة فهــو 
تعمــل  ماكنــة   )  83( حــوايل  يضــم 
ــة  ــن ماكن ــا ب ــت م ــد تنوع ــكل جي بش

ــة . ــة خياط ــص ، ماكن ــة ، مق نداف
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جدول )7( موقف املكائن للعام 2015

الحالةالعدداسم املاكنةالقسم

ماكنة نقاشاتالغزل

ماكنة كرد

ماكنة سحب اويل

ماكنة برم

ماكنة زوي

ماكنة متشيط

ماكنة تحضري 
امللفات

F.Rماكنة غزل

E.Oماكنة غزل

املجموع

4

48

11

8

4

10

2

44

42

173

تعمل بشكل جيد

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ماكنة نسيج النسيج
بيكانول

CTBماكنة نسيج

ماكنة نسيج 
بيكانول جديدة

املجموع

576

24

30

630

تعمل بشكل جديد

=

=

الخياطة

ماكنة ندافة

مقص

ماكنة خياطة 
متنوعة

املجموع

1

2

80

83

تعمل بشكل جيد

=

=

املصدر / وزارة الصناعة واملعادن ،مصنع نسيج الديوانية / قسم التخطيط واملتابعة

ماحظة / تم ازالة املكائن يف قسم التكملة وهي يف دور التأهيل
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االستنتاجات :
أكثــر  مــن  الصناعــة  قطــاع   -1
القطاعــات قــدرة عــىل تطبيق اســتخدام 
ــذا  ــة وه ــا احلديث ــة والتكنولوجي التقني

يســهم يف رفــع اإلنتاجيــة.
انعدامهــا  او  املنافســة  ضعــف   -2
، والتــي تعــد عنــرص مهــا يســاعد 
ــة  ــدرات االنتاجي ــن الق ــع م ــى الرف ع

الصناعيــة. للمؤسســات 
توقفــت معظــم املشــاريع اخلاصــة   -3
هلــا  الدولــة   دعــم  توقــف  بســبب 

. الكهربــاء  وانقطــاع 
العراقيــة  الســوق  انكشــاف   -4
بأســعار  ســلع  ودخــول  للخــارج 
منخفضــة ومــن ثــم عــدم قــدرة املنتــج 
يعــود  وهــذا  املنافســة  مــن  املحــي 
اىل سياســة االســتراد املفتــوح التــي 

التجــارة. وزارة  تنتهجهــا 
ــاع  ــة القط ــن أمهي ــم م ــى الرغ ع  -5
االقتصــادي  النشــاط  يف  الصناعــي 
املحــي اال ان مســامهته ضئيلــة جــدا يف 
ــت  ــث بلغ ــايل حي ــي اإلمج ــج املح النات
ــام 2000 )%4.1(  ــامهته ع ــبة مس نس
خــال املــدة  )2014-2018( ليصــل 
أســباب  وتعــود   %  )0.1-1.1( اىل 
ــة  االنخفــاض اىل نقــص مصــادر الطاق

ــدي  ــل واالي ــاب املعام ــرة أصح ، هج
العاملــة املاهــرة اىل اخلــارج، اغــراق 
االجنبيــة  بالســلع  املحليــة  الســوق 

ــا. وغره
استنتاجات )اجلانب العمي (

العمــل  ظــروف  توفــر  عــدم   -1
مصنــع  يف  االقســام  داخــل  اجليــدة 
نســيج الديوانيــة وخاصــة قســم الغــزل 
تكييــف  اجهــزة  اىل  يفتقــر  الــذي 
اىل  حتتــاج  شــعب  لوجــود  وذلــك 
حــرارة وقســم مــن الشــعب حتتــاج اىل 
رطوبــة وكذلــك يفتقــر هــذا القســم اىل 
املشــاريع املهمــة مثــل مــرشوع املحلــج 
ــه . ــة ل ــات املالي ــر االمكاني ــدم توف لع
العراقيــة  الســوق  انكشــاف   -2
بأســعار  ســلع  ودخــول  للخــارج 
قــدرة  عــدم  ثــم  ومــن  منخفضــة 
املنافســة وهــذا  املحــي مــن  املنتــج 
ــوح  ــتراد املفت ــة االس ــود اىل سياس يع
ــادة  ــارة. زي ــا وزارة التج ــي تنتهجه الت
اعــداد العاملــن يف املصنــع ومــا يرتتــب 
ــى  ــرة ع ــوط كب ــن ضغ ــك م ــى ذل ع
ــن  ــع م ــاين املصن ــث يع ــف حي التكالي
عــن  فائضــة  كبــرة  اعــداد  وجــود 
ــاج  ــى االنت ــلبيا ع ــر س ــا يوث ــل مم العم

. املتحققــة  والقيمــة 
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تقــادم املكائــن واندثارهــا فنيــا   -3
ــا اضافــة اىل اســتبدال معظــم  واقتصادي
اجزائهــا بمــواد احتياطيــة بديلــة صنــع 
يتــم  مل  الســابقة  الفــرتة  حمــي كــون 

ــا . ــة هل ــواد ختصصي ــتراد اي م اس
العمــل  ظــروف  توفــر  عــدم    -4
اجليــدة داخــل االقســام وخاصــة قســم 
الغــزل الــذي يفتقــر اىل اجهــزة تكييــف 
اىل  حتتــاج  شــعب  لوجــود  وذلــك 
حــرارة وقســم مــن الشــعب حتتــاج اىل 
رطوبــة وكذلــك يفتقــر هــذا القســم اىل 
املشــاريع املهمــة مثــل مــرشوع املحلــج 
ــه . ــة ل ــات املالي ــر االمكاني ــدم توف لع

عــدم توفــر املــواد االوليــة وخاصة   -5
مــادة القطــن .

رداءة اخلامــات املنتجــة يف قســم   -6
الغــزل مــن غــزول واملســتخدمة يف 
النســيج  لقســم  االنتاجيــة  العمليــة 
ــزل ورداءة  ــن الغ ــادم مكائ ــبب تق بس

املــادة االوليــة لاقطــان .
صعوبــة اجيــاد اصنــاف اقمشــة   -7
االســواق  يف  موجــود  ملــا  منافســة 
سياســة  اىل  يعــود  وهــذا  املحليــة 
تنتهجهــا  التــي  املفتــوح  االســتراد 

. التجــارة  وزارة 
ــاغ  ــة واصب اســتخدام مــواد كياوي  -8

بديلــة مــن مناشــى رشقيــة وذلــك 
الرتفــاع اســعار املنشــأ االصــي .

اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائي   -9
ــن  ــرى يمك ــل اخ ــود بدائ ــدم وج وع

ــال . ــذا املج ــا يف ه ــتفادة منه االس
ــوج  ــة باملنت ــوق املحلي ــراق الس 10-اغ
وبأســعار  االقمشــة  مــن  االجنبــي 
املحــي  للمنتــوج  ومنافســة  زهيــدة 
لعــدم تفعيــل قانــون محايــة املنتــوج 

. الوطنــي 
11-يعــاين املصنــع مــن عــدم االهتــام 
ــة  ــات وقل ــف للمنتج ــة والتغلي بالتعبئ
املنتجــات  عــن  واالعــان  الدعايــة 
،وعــدم االهتــام بالتســويق ودعمــه 

باالختصــاص يف جمــال التســويق
12يعــاين مصنــع نســيج الديوانيــة مــن 
والتغليــف  بالتعبئــة  االهتــام  عــدم 
ــان  ــة واالع ــة الدعاي ــات وقل للمنتج
االهتــام  وعــدم  املنتجــات  عــن 
باالختصــاص يف  بالتســويق ودعمــه 

. التســويق  جمــال 

التوصيات
منشــآت  بنــاء  الــروري  1-مــن 
صناعيَّــة مــن خــال البنــاء اجلاهــز 
األزمــة  حلــل  باملكائــن  وتزويدهــا 
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كبــرة  أعــداد  وتشــغيل  الراهنــة 
املــواد  دعــم  مــع  العاملــن،  مــن 
اإلنتــاج،  عمليــة  يف  األولية الداخلــة 
ــًا. ــة حملي ــواد األوليَّ ــاج امل ــة إنت وحماول
املنشــآت  تأهيــل  إعــادة  2-أمهيــة 
القائمــة التــي متلكهــا الدولــة، وضورة 
النهــوض هبــا، بــل وحتــى تطويــر 
ــك  ــاج ذل ــي حتت ــة الت ــآت العامل املنش
ــى  ــز ع ــال الرتكي ــبيل املث ــى س ــا ع منه
ــات  ــل كصناع ــة العم ــات كثيف الصناع
املنســوجات،  الغذائيَّــة،  املــواد 

والكهربائيــات.
رشاكــة  بنــاء  الــروري  مــن   -3
ــدة بــن القطــاع العــام واخلــاص،  جدي
أي حتويــل املنشــأة اىل قطــاع خمتلــط 
أو  ذلــك،  األمــر  يتطلــب  عندمــا 
ــامهة  ــرشكات اىل رشكات مس ــل ال حتوي
وتشــجيع العاملــن فيهــا عــى امتــاك 
بحيــث  الرشكــة  أســهم  مــن  جــزٍء 
يتولــد شــعور لدهيــم بــرورة احلفــاظ 
ــق  ــا حيق ــا ب ــم وتطويره ــى ممتلكاهت ع

زيــادة يف اإلنتــاج.
البنــى  وتطويــر  توفــر  4-يتحتــم 
ــة لتشــجيع االســتثار يف القطــاع  التحتيَّ
اخلــاص، والتــي بدورهــا تســهم كثــرًا 
يف خفــض تكاليــف اإلنتــاج والتــي 

تنعكــس بشــكل إجيــايب عــى رفــع 
قــدرة املنافســة للمنتــج الوطنــي.

5-اىل جانــب الرتكيــز عــى الصناعــات 
التــي تتمتــع بتشــابكات أماميَّــة وخلفيَّة 
قويــة مــع غرهــا مــن الصناعــات 
البرتوكيمياويــات  صناعــة  مثــل 
ــة  ــن تنمي ــًا ع ــر، فض ــة التكري وصناع
ــتخدام  ــال اس ــن يف جم ــارات العامل مه

التكنولوجيــا احلديثــة.
االســتعانة  ضورة  عــى  6-عــاوة 
ــة  ــاء/ مديريَّ ــزي لإلحص ــاز املرك باجله
ــى  ــول ع ــي للحص ــاء الصناع اإلحص
أســاء املنشــآت املتوقفــة وأماكنهــا. 
اعــادة توزيــع العاملــن الفائضــن بــن 
ــرى  ــة االخ ــات الدول ــر ومؤسس دوائ

ــؤة . ــة الكف ــاد العال واعت
توصيات )اجلانب العمي(

1-وجــود مســاحات كبــرة داخــل 
املصنــع يمكــن ان تكــون حافــزا لقيــام 
للقطــاع  كثــرة  مقرتحــة  مشــاريع 

اخلــاص والعــام .
ــة  ــوط انتاجي ــث خط ــد وحتدي 2-جتدي
ــا هــو  ــب م ــدة وحس ــا جدي بتكنولوجي

ــامل . ــود يف الع موج
3-محايــة املنتــوج الوطنــي وتفعيــل 
عمــل التقييــس والســيطرة النوعيــة 
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البضائــع  نوعيــة  عــى  للســيطرة 
الــواردة.

4-االعتــاد عــى اخلامــات املســتخدمة 
النوعيــة  ذات  االنتاجيــة  العمليــة  يف 
اجليــدة ذات مناشــىء عامليــة معروفــة .
ــول اىل  ــز للوص ــام احلاف ــاد نط 5-اعت

ــا . ــا ونوع ــة ك ــات التصميمي الطاق
6-اعــداد خطــط تدريــب الكــوادر 

االنتاجيــة . االقســام  املوجــودة يف 
7-اعتــاد برامــج الصيانــة الدوريــة 
والعامــة لغــرض احلفــاظ عــى املعدات 

ــا . ــن اداه وحتس
ــف  ــواق لترصي ــن االس ــث ع 8- البح
احلكومــي  القطــاع  يف  املنتجــات 
واخلــاص عــر انتــاج اقمشــة لســد 
حاجــة املؤسســات يف القطــاع اخلــاص 

والعــام .
ــة  ــكار الناجح ــرح االف ــة ط 9- حماول
التــي ختــدم املصنــع مــن خال تشــكيل 
وامكانيــة  املتخصصــن  مــن  جلــان 

ــة. ــب االولي ــا حس تنفيذه
يف  االخــرى  الــوزارات  الــزام   -01
الــرشاء مــن رشكات وزارة الصناعــة 
يتعلــق  فيــا  وخصوصــا  واملعــادن 
بالتجهيــزات الطبيــة وبــدالت القــوات 

املســلحة وقــوى االمــن الداخــي .

11- قســم الغــزل بحاجــة اىل خــط 
ــة  ــعب االنتاجي ــع الش ــل يف مجي متكام
كــون املكائــن قديمــة ومل جيــري اي 
حتديــث او تطويــر هلــا ونوعيــة االنتــاج 
رديئــة لذلــك فهــو حيتــاج اىل قســم 
ــات  ــن النقاش ــدأ م ــد ابت ــي جدي انتاج
ــزل  ــرم والغ ــحب وال ــراد والس والك
النهائــي ال نتــاج غــزول بنوعيــة جيــدة 
ــة . ــة احلديث ــوط االنتاجي ــب اخلط تناس
 -12 فتــح معامــل اخــرى مصغــرة 
مثــل معامــل مقرتحــة وهــي نســيج 
خيــط حياكــة او خيــط فانيــا او معامل 
تنتــج مــادة غــر نســيجة مثــل الكانــس 
او الكامــات او امليــاه املعدنيــة ، والنظــر 
ــزل . ــم الغ ــج يف قس ــرشوع املحل اىل م
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Abstract.

Industry is the main engine of economic 

and industrial development through its 

performance and active role in the formation 

of the domestic product, and its importance 

lies in its influential role in protecting the 

national industry by increasing exports and 

decreasing imports, as well as in absorbing 

the huge numbers of labor and its ability to 

achieve technological progress. The industry 

in Iraq suffers from many problems and 

obstacles that have caused a severe decline 

in economic performance, most notably: 

the suspension of most production lines, 

the obsolescence of the technology used in 

them, the destruction of the infrastructure 

of this industry such as (electricity, water, 

means of transport and communications, 

.... and others), and the weakness of The 

local market, the deterioration of the 

living situation of consumers, the policy 

of commodity dumping, as well as the 

financing problems and low economic 

performance And the lack of a stable 

political environment, as well as problems 

related to laws and legislation, and the 

lack of a strategic vision for industrial 

development in line with the industrial 

reality in Iraq. Accordingly, this requires 

preparing the initial requirements to create 

a suitable environment for reforming the 

national industry, and identifying the most 

important strategies and core policies that 

must be Working on them as important 

priorities for the advancement of the 

industry, and enabling it to overcome its 

crisis and the challenges it faces. Hence, the 

state must have a future industrial vision 

aimed at building an advanced industrial 

sector, that defines the long-term directions 

of the Iraqi industry, which constitutes a 

general framework for the directions of 

industrial plans and a criterion for choosing 

its policy , to ensure their competition and 

complementarity.


