


اعتماد معامل التأثري واالستشهادات املرجعية للمجالت العلمية العربية ) أرسيف -                (2021م



كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد جملة )حولية املنتدى( ألغراض الرتقية العلمية 



I. S. S. N. : 1998 - 0841

2022

عنوان املجلة:  العراق - النجف األرشف - حي العدالة - مجاور الشقق السكنية 

- العدد:  الحادي والخمسون ،  من السنة الرابعة عرشة ، حزيران  2022م.
- رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق – بغداد )2311( لعام 2018 .

HAWLEAT.M2020@GMAIL.COM : الربيد االلكرتوين -
hawlyatalmontada.org  : املوقع االلكرتوين -

- رقم الهاتف    07801008420 /  07805935649  /  07804517945

)مجازة من وزارة التعليم العايل مبوجب االمر الوزاري املرقم  3218 يف 8/10/ 2008 (.

ـــدى  ـــة املنت ـــة حولي ـــه متـــت فهرســـة مجل ـــاً ان ) مـــن دواعـــي الفخـــر ان نحيطكـــم عل

ــدداً ،  ــة )40( عـ ــال فهرسـ ــاٍر إلكـ ــل جـ ــة والعمـ ــات دار املنظومـ ــد بيانـ يف قواعـ

إلدراجهـــا ضمـــن مســـتويات كالريفيـــت(

َقيِة الِعلميَّة. مجلة حولية املنتدى – مجلٌّة أكادمييَّة محكّمة ألغراض الرتَّ

تصدر عن: جمعية املنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثَّقافة – جمعية علمية



جملة أكادميية حمّكمة ألغراض الرتقية العلمية 
I. S. S. N. : 1998 - 0841

للـــدراسات اإلنســـانية 

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق بغداد  )2311( لعام 2018م

أ.متمرس د. عبد األمري كاظم زاهد

رئيس التحرير

سكرتري التحرير

هيأة التحرير

االشــراف اللغــــوي

العالقات العامة واملتابعة

معتمد اللغة االنكليزية

االخــراج الفـــــين

أ.م.د. أســعد عبــد الرزاق االسدي

أ.د.طــالــب جـــاســـم العنــزي  /   التاريــــخ 
أ.د. عــامــر عبـــد زيد الـوائـلي  /  الفلــــسفة

أ.د. حيــــدر حـسن اليـعـقـــوبي  /  العلوم الرتبوية والنفسية
أ.د. أمحـــد مسـري حممـد ياســني   /  القـانـون اخلـــاص
أ.د. أســـــعد كـــاظـــم شبـيــب   / العلــوم السيــاسية
أ.م.د. حيـدر عبـد اجلـبـار الوائلي   /  أصـــول فـــقـــه
أ.م.د. ضمــيــر لفــتـة حســــني   /  اللغــة الـعربـــية 
أ.م.د. نــــور مـــهـدي الساعــدي  /  الدراسات القـرآنية
أ.م.د.حيـدر حسـن ديــوان االسدي  /  الفــقـه املقــــارن
أ.م.د. رحيـــــم عبـــــد زيــــد   /  اجلــغـــرافيــــة 

أ.م.د. مريم عبد احلسني التميمي

د. مـحمـد حمــــي التــــالل

م.م.علي حســني احلـــارس

السيد عــادل عبــد عــذاب











احملتويات

األبعاد التداولية لإلشاريات الشخصية  يف شعر تأبط رشا - الضائر امنوذجا -

      أ.م.د.فاطمة حميد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم

     جامعة القادسية/كلية الهندسة                جامعة واسط/كلية الرتبية األساسية

أحوال نزول الوحي عىل الرسول محمد)صىل الله عليه واله وسلم( / دراسة يف االفرتاءات 

االسترشاقية / الرصع  وفقدان الوعي والهوس / إمنوذجا

املدرس الدكتور  ثــائــر هادي رسن راشد العقييل

املدرسة / إعدادية الرسالة للبنني / مديرية تربية  البرصة

اإلشاريات الشخصية وأبعادها التلطفية يف أحاديث أهل البيت )ع( /  مقاربة تداولية 

               أ.م.د حسني عيل حسني                       م.م وسام جميل الحسن

االتجار بالبرش والقانون الدويل / نــاذج جـديــدة مـن العبوديــة

د. عبد الحسني شعبان

العنوان يف شعر برشى البستاين / أمناطه ووظائفه                                   

          أ.م.د. رائد فؤاد طالب                   الباحث : احمد بيان عبد السادة

الّنقد اللّغوّي يف القراءات القرآنّية، املحتسب البن جنّي )392هـ( أمنوذًجا

  أ.م.د. سعيد إبراهيم صيهود

جامعة البرصة - كلّية الرتبية البدنّية وعلوم الّرياضة

59

183 

111 

15 

 83

149 

حمور دراسات اللغة واألدب

حمور الدراسات اإلسالمية

حمور الدراسات املتفرقة



احملتويات

عبد السالم عارف رؤية مستقبلية يف مسار العالقات العراقية - اإليرانية )1966-1963(

أ. م. هالل كاظم حمريي الشبيل

وزارة الرتبية  العراقية/ املديرية العامة لرتبية النجف االرشف

فكرة الكال وتأريخها يف الفلسفة اليونانية والفلسفة الوسيطة دراسة فلسفية 

أ. م. د. زينه عيل جاسم الحسن

جامعة الكوفة / كلية الفقه / قسم العقيدة و الفكر االسالمي

إسهام اإلرادة  يف إنشاء القواعد الدولية

أ.م.د. عبد الرسول كريم مهدي أبو صيبع

فرع القانون العام/ كلية القانون/ جامعة الكوفة

االثر الناقل لالستئناف كإستثناء عىل مبدأ ثبات النزاع يف الدعوى املدنية

         أ.د. أحمد سمري محمد ياسني                         الباحث: بالل قيس كال 
كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة كركوك             كلية القانون واعلوم السياسية / جامعة كركوك

215 

343 

283 

311 

حمور الدراسات السياسية

حمور الدراسات الفلسفية

حمور الدراسات القانونية

خطوط نقل النفط يف محافظة البرصة بني الواقع والتحديات / دراسة جغرافية

م.م. هدى أحبيني عاشور البيضاين

جامعة البرصة / مركز دراسات البرصة والخليج العريب

 381

حمور الدراسات اجلغرافية



احملتويات

اساليب التجديد الحرضي للرتاث العمراين/ دراسة حالة املوروثات العمرانية يف مدينة الزبري

م.د. قاسم مطر عبد الخالدي

جامعة البرصة / كلية الرتبية / القرنة 

427 

Investigating the Strategies Adopted in Translating Humour in Subtitling: 

Allusive Expressions in Two Arabic TV Series as an Example

Assist. Lecturer Ammar Fouad Mshari

Assist. Lecturer Ahmed Fakhir Majeed

University of Basrah/ College of Arts/ Dept. of Translation

حمور الدراسات اإلنكليزية

3



13

حمور
الدراسات املتفرقة 



14



15

االجتار بالبشر والقانون الدولي
نــماذج جـديــدة مـن العبوديــة

د. عبد الحسني شعبان*

تـوطئــة:
»متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدهتــم 
أمهاهتــم أحــرارا«   عمــر بــن اخلّطــاب

العــام  الثــاين(  )كانــون  ينايــر  يف 23 
1846 أصــدر  املشــر أمحــد باشــا، بــاي 
تونــس أمــرًا يقــي بـ«إلغاء الــرق وعتق 
ــّدم  ــرار املتق ــذا الق ــأيت ه ــد«)1(، وي العبي
مــن دولــة صغــرة قياســًا بجراهنــا، مــن 
جنــوب وشــال البحــر املتوســط، لكنهــا 
كبــرة بــا قّدمتــه للبرشيــة بريادهتــا 

ــا)2(. ــم تأثره وحج

وحــن نســتعيد هــذه الذكــرى بعــد 
مــرور مــا يزيــد عــى قــرن وثالثــة أربــاع 
ــي،  ــرار التارخي ــذا الق ــى ه ــرن)3(  ع الق
فــإن لــه دالالت كثــرة ومعــاين عديــدة 

منهــا: 
ــد  ــي جدي ــون تون ــدور قان أوالً – ص
بعــد ثــورة 14 جانفــي )ينايــر – كانــون 
ــار  ــع االجت ــي بـ«من ــاين 2011( يق الث

ــه«)4(. ــرش ومكافحت بالب
ــى  ــدة ع ــر جدي ــروز ظواه ــًا – ب وثاني
بالبــرش  لالجتــار  العاملــي  املســتوى 

*أكاديمــي ومفّكــر عــريب )مــن العــراق( – نائــب رئيــس جامعــة الاّلعنــف وحقــوق اإلنســان، 
ــات  ــدين والنزاع ــع امل ــان واملجتم ــون واألدي ــر والقان ــا الفك ــًا يف قضاي ــن 70 كتاب ــر م ــه أكث لدي
الدوليــة والثقافــة واألدب. حائــز عــى جائــزة أبــرز مناضــل حلقــوق اإلنســان، القاهــرة، 2003.
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االجتار بالبشر والقانون الدولي / نــماذج جـديــدة مـن العبوديــة

العبوديــة  مــن  خمتلفــة  وأشــكال 
إىل  حيتــاج  الــذي  األمــر  اجلديــدة، 
بحــث الظاهــرة مــن جوانبهــا املختلفة، 
والفكريــة  والقانونيــة  التارخييــة 
واالجتاعيــة  والسياســية  والثقافيــة 
وغرهــا، وهــي عبوديــة جديــدة يف 
ــر  ــوم أكث ــمل الي ــارص، تش ــخ املع التاري
ــة  ــل قيم ــان وتص ــون إنس ــن 45 ملي م
ــار  ــر مــن 150 ملي التجــارة هبــا إىل أكث

دوالر.
اإلرهــاب  – شــيوع ظواهــر  وثالثــًا 
والنزاعــات  واحلــروب  والعنــف 
األهليــة، ومــا تبعهــا مــن هجــرات 
العائليــة  للروابــط  ومتزيــق  ونــزوح 
الكثــر  وتعــّرض  واالجتاعيــة، 
لالبتــزاز  والنســاء  األطفــال  مــن 
اجلنــس  وجتــارة  واالغتصــاب 
األمــوال،  وغســل  واملخــدرات 
ــة  ــة إىل االجتــار باألعضــاء البرشي إضاف

. هــا غر و
اللجــوء  ظاهــرة  اّتســاع   – ورابعــًا 
وارتفــاع أعــداد الالجئــن يف العــامل، 
ــة  ــة ومالي ــة اقتصادي ــع أزم ــًا م مرتافق
ــام 2008  ــذ الع ــًا من ــة، وخصوص عاملي
ــا  ــى يومن ــتمرة حت ــزال مس ــي ال ت والت
ــارف  ــار مص ــي أّدت إىل اهني ــذا، والت ه

كــرى  تأمــن  ورشكات  عمالقــة 
ــو  ــى نح ــة ع ــتوى املعيش ــور مس وتده
ــت  ــد عرف ــة ق ــت األزم ــر، وإذا كان مؤث
الرهــن  »أزمــة  باســم  الغــرب  يف 
العقــاري« فإهنــا ارتبطــت يف بعــض 
بلــدان العــامل الثالــث والبلــدان العربيــة 
بشــكل خــاص بأربــع تطــورات مهمــة 

ــي:  ه
1 – الفــوىض التــي رضبــت عــددًا مــن 
ــع  ــة، بعــد موجــة »الربي البلــدان العربي
واهنيــار   ،2011 العــام  يف  العــريب« 
رشعيــات قديمــة، وعــدم اســتكال 
بنــاء رشعيــات جديــدة، أو أن هــذه 
ــال  ــور االنتق ــزال يف ط ــات ال ت الرشعي

ــد. ــتقر بع ــروري، ومل تس ال
البطالــة وشــّح  اّتســاع ظاهــرة   –  2
حــّدة  وازديــاد  العمــل  فــرص 
والطبقــي،  االجتاعــي  التفــاوت 
لدرجــة أن فئــات غــر قليلــة مــن 
الطبقــة الوســطى تدهــورت أوضاعهــا 
وانخفــض  واملعيشــية،  االقتصاديــة 
ــع  ــذي دف ــر ال ــا، األم ــتوى حياهت مس
بعــض الشــباب لالنخــراط يف منظــات 
ــة  ــة، خصوصــًا باســتخدام عملي إرهابي
غســل األدمغــة والتأثــر عــى العقــول، 
التــي قامــت بــه املنظــات اإلرهابيــة)5(.
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د. عبد احلسني شعبان

3 – انخفــاض أســعار النفــط الــذي 
أهليــة  حــروب  مــع  مرتافقــًا  جــاء 
إضافــة  واليمــن،  وســوريا  ليبيــا  يف 
إىل اســتمرار تدفــق اإلرهابيــن مــن 
ــّيا  ــزاع، وال س ــق الن ــا إىل مناط أوروب
بعــد احتــالل داعــش للموصــل وقبــل 
ــّدده يف  ــة ومت ــى الرق ــتيالئه ع ــك اس ذل
ــث  ــورية وثل ــث األرايض الس ــو ثل نح
األرايض العراقيــة، عــى الرغــم مــن 
اخلســائر التــي حلقــت بــه مؤخــرًا، وقــد 
ــر  ــدان الُع ــى بل ــل ع ــذا العام ــر ه أّث
وبلــدان اليــر يف اآلن ذاتــه، خصوصــًا 
ــتخدمت  ــوارد اس ــن امل ــر م وأن الكث
ومكافحــة  واألمــن  الســالح  عــى 

اإلرهــاب.)6(
عمليــات  عــى  داعــش  إقــدام   –  4
ــوع  ــن ن ــة م ــدة وعبودي ــرتقاق جدي اس
خمتلــف، ال ســّيا إزاء أتبــاع األديــان 
األخــرى، مــن املســيحين واإليزيديــن 
ــدة )األم(  ــم القاع ــم، وكان تنظي وغره
النــرة«  »جبهــة  ربيباتــه  وبعــض 
ــام(  ــح الش ــة فت ــد جبه ــمها اجلدي )واس
قــد أقــدم عــى عمليــات اســتهداف 
ــن  ــدد م ــام بع ــا ق ــيحين)7(، مثل للمس
ــل يف  ــا حص ــا، مثل ــات يف أوروب العملي

ــا. ــا وغره ــا وأملاني فرنس
الظواهــر  هــذه  البحــث  ســيتناول 
ــة –  ــة حقوقي ــار مقارب ــدة يف إط اجلدي
ــة،  ــيو ثقافي ــا السس ــن زاويته ــة م فكري
إضافــة إىل تســليط الضــوء عليهــا يف 
ــر  ــك ع ــدويل، وذل ــون ال ــار القان إط

ــاور: ــع حم أرب

املحور األّول 
 نبذة عن العبودية يف التاريخ

قبــل أن نبحــث يف تاريــخ الــرق وأصــل 
العبوديــة، باعتبارمهــا يشــّكالن جوهــر 
جســامة  واألشــد  األول  االنتهــاك 
حلقــوق اإلنســان. لنســأل مــا هــي 
ــا  ــرى حتريمه ــى ج ــم مت ــة، ث العبودي

ــًا؟ دولي
ــد«  ــر »العب ــة يعت ــة القانوني ــن الناحي م
مــا  إنســانًا  أن  أي  لســّيده،  مملــوكًا 
هــذا  ومثــل  آخــر،  إنســانًا  يمتلــك 
ــيولوجية  ــة السس ــن الناحي ــف م الوص
ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــة، ه واحلقوقي
احلكــم باألشــغال الشــاقة عــى إنســان 
مــدى احليــاة، أي أن العبــد ســيكون 
ــخرة  ــال الس ــام بأع ــى القي ــًا ع مكره
ــاع  ــه واالنتف ــود ملكيت ــة، وتع اإلجباري
منــه إىل األشــخاص الذيــن يســتعبدونه 
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ــرتى. ــاع وُتش ــلعة ُتب ــه كس ويتداولون
يعــود أصــل العبوديــة إىل مــا قبــل 
التاريــخ، وقــد تفّشــت هــذه الظاهرة يف 
احلضــارات القديمــة كجــزء مــن النظام 
االجتاعــي، لــدواٍع وأســباب اقتصادية 
ــو  ــة، وه ــية، متييزي ــة وسياس واجتاعي
مــا كان موجــودًا يف بــالد الرافديــن 
ــارة وادي  ــة وحض ــه املختلف وحضارات
ــارة  ــد، ويف احلض ــن واهلن ــل والص الني
اليونانيــة، حتــى إن معظــم ســكان أثينــا 
العبيــد،  مــن  كانــوا  »الديمقراطيــة« 
وهــو مــا أشــار إليــه هومــروس يف 
يف  وكذلــك  واألوديســا،  اإلليــاذة 

اإلمراطوريــة الرومانيــة.
القــرن  يف  األوروبيــون  ومــارس 
اخلامــس عــرش جتــارة العبيــد بحــق 
إفريقيــا، وكانــوا يرســلون األفارقــة 
حيــث  )أمريــكا(،  اجلديــد  للعــامل 
الرتغــال  التجــارة  عملــت يف هــذه 
وهولنــدا  وبريطانيــا  وإســبانيا 
وألغــت  وبلجيــكا)8(.  والدانــارك 
أوروبيــة  دولــة  كأول  الدانــارك 
جتــارة العبيــد العــام 1792 وتبعتهــا 
ــة  ــدول األوروبي ــدت ال ــا، وعق بريطاني
معاهــدة فيينــا العــام 1815 ملنــع جتــارة 
ــباط(  ــر )ش ــدر يف 8 فراي ــد، وص العبي

ــاء  ــق بإلغ ــالن دويل يتعل 1815 أول إع
الــرق)9(.

ــي  ــتقالل األمريك ــالن االس ــر إع واعت
روح  مــع  تتفــق  وال  رشٌّ  »العبوديــة 
ونــص  االســتقالل«  ومبــادىء 
إلغــاء  عــى  األمريكــي  الدســتور 
ــم  ــة األم ــررت عصب ــد ق ــة، وق العبودي
العبيــد  »منــع جتــارة  مؤمتــر دويل  يف 
العبوديــة بشــتى أشــكاهلا«،  وإلغــاء 
وتعــززت هــذه التوجهــات واكتســبت 
ــرب  ــد احل ــًا بع ــًا وأخالقي ــدًا قانوني ُبع
أحــد  باعتبارهــا  الثانيــة،  العامليــة 
ــة  ــدويل ذات الطبيع ــون ال ــد القان قواع
العرفيــة، خصوصــًا وقــد اعتمــدت 
أي   Jus Cogens آمــرة  كقاعــدة 
أهنــا قاعــدة واجبــة األداء وال تقبــل 
االســتثناء، وعــى الــدول واملجتمــع 
الــدويل ككل االلتــزام هبــا، ويشــّكل 
اإلنســانية،  ضــد  جريمــة  انتهاكهــا 
وقــد اّتســع مفهــوم الــرق ليشــمل 
ــدة  ــكال جدي ــة أش ــة الفعلي ــن الناحي م
ــات  ــث ملجموع ــرتقاق احلدي ــن االس م
ــًا أو  ــتضعفة ديني ــرت مس ــكانية اعت س
إثنيــًا أو لغويــًا أو ســالليًا، ناهيــك عــن 

النســاء واألطفــال.
وكان لصــدور اإلعــالن العاملــي حلقوق 
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كانــون  ديســمر/   10 يف  اإلنســان 
األول العــام 1948 دورًا مهــّاً يف تعزيــز 
حتريــم الــرق والعبوديــة ونــرش الثقافــة 
احلقوقيــة بشــكل عــام، خصوصــًا وقــد 
ــة  ــة اخلاص ــام االتفاقي ــده بع ــدر بع ص
ــتغالل  ــرش واس ــار بالب ــة االجت بمكافح
ــا  ــام 1949( وتبعه ــر )الع ــارة الغ دع
ــة  ــة اخلاص ــّدل لالتفاقي ــول مع بروتوك
ــدرت  ــم ص ــام 1953( ث ــرق )الع بال
جــرت  التــي  التكميليــة  االتفاقيــة 

اإلشــارة إليهــا )العــام 1956()10(.

املحور الثاين 
 االجتار بالبرش والقانون الدويل

 – األول  الدوليــان:  العهــدان  يعتــر 
ــية،  ــة والسياس ــوق املدني ــاص باحلق اخل
باحلقــوق  اخلــاص   – والثــاين 
والثقافيــة،  االقتصاديــة واالجتاعيــة 
الصــادران عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة العــام 1966 والداخــالن حّيــز 
ــدة  ــة جدي ــام 1976 مرحل ــذ الع التنفي
إطــار  يف  بالبــرش  االجتــار  ملكافحــة 
الدوليــة  الــدويل والرشعــة  القانــون 
ــذي  ــر ال ــو األم ــان، وه ــوق اإلنس حلق
تــم اســتكاله يف نظــام رومــا للمحكمــة 
ــي  ــام 1998 والت ــة الع ــة الدولي اجلنائي

ــام 2002،  دخلــت حّيــز التنفيــذ الع
ــن  ــدد م ــوم بع ــذا املفه ــق ه ــد تعّم وق
نظــر  فكيــف  الدوليــة،  االتفاقيــات 

ــرش؟ ــار بالب ــدويل لالجت ــون ال القان
ــة  ــام 1926 اخلاص ــة الع ــت اتفاقي عّرف
بإلغــاء الــرق والعبوديــة، الــرق بكونــه 
يتمّثــل يف حالــة أو وضــع لشــخص 
متــارس عليــه خصائــص قانــون امللكيــة 
كليــًا أو جزئيــًا، كــا تشــمل عمليــة 
القبــض عــى شــخص أو رشائــه أو بيعه 
هبــدف إخضاعــه للعبوديــة، إضافــة إىل 

ــه)11(. املتاجرة ب
االتفاقيــة  هــذه  اســتكملت  وقــد 
وأشــمل  أعمــق  أخــرى  باتفاقيــة 
اســتهدفت إلغــاء الــرق وجتــارة الرقيــق 
واملؤسســات واملارســات الشــبيهة بــه، 
ــاًل االســتعباد مقابــل ديــون وتعــّر  مث
يقــوم  أن  يمكــن  وعندمــا  الدفــع، 
املديــن للدائــن خدمــات للوفــاء بالدين 
تقــرتب مــن العبوديــة أو االســتعباد 
مــا  شــخص  إجبــار  أي  اإلقطاعــي 
عــى العيــش والعمــل يف أرض يملكهــا 
أو  باملجــان  ســواء  آخــر،  شــخص 
مقابــل أجــر دون أن يكــون لديــه قــدرة 
ــن  ــص م ــه أو التخل ــل من ــى التحل ع
ــة،  ــة أو االتفاقي ــة العرفي ــاره القانوني آث
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أو االســتعباد عــر مؤسســة أو ممارســة، 
ــه  ــد ب ــزواج أو وع ــاء بال ــّيا للنس ال س
مقابــل مبلــغ مــن املــال أو مقابــل بــدل 
عينــي لــويل أمرهــا أو حــق التخــي 
ــمل  ــر يش ــث، واألم ــرف ثال ــا لط عنه
ــن الـــ 18،  ــم س ــل بلوغه ــال قب األطف

ــتغالهلم)12(. ــي اس ــذي يعن ــر ال األم
بالبــرش،  االجتــار  ظاهــرة  تعنــي 
ــد إىل  ــن بل ــوين م ــر القان ــال غ االنتق
آخــر هبــدف حتقيــق الربــح، وذلــك 
التهريــب،  األوىل  لفئتــن:  طبقــًا 
املرشوعــة،  غــر  املتاجــرة  والثانيــة 
ــن  ــق للذي ــتغالل الالح ــال االس واحت
بلــد آلخــر، أي  انتقاهلــم مــن  يتــم 
أو  بنقلهــم  لألشــخاص  جتنيــد  أنــه 
إيوائهــم أو اســتقباهلم،  ترحيلهــم أو 
ســواء التهديــد بالقــوة أو باســتخدامها، 
أو غــر ذلــك مــن أشــكال القــر 
واخلــداع  واالحتيــال  واالختطــاف 
لغــرض االســتغالل، وهــو مــا تذهــب 
لعــام  املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  إليــه 
2000 والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ 
العــام 2003 وثــالث بروتوكــوالت 

ملحقــة هبــا، هــي:
األول: برتوكــول االجتار باألشــخاص، 
الــذي يتعّلــق بمنــع ومناهضــة ومعاقبــة 

وخصوصــًا  باألشــخاص  االجتــار 
ــال. ــاء واألطف النس

ــب  ــة هتري ــول مكافح ــاين: بروتوك والث
ــر  ــر والبح ــق ال ــن طري ــن، ع املهاجري

ــو. واجل
والثالــث: بروتوكــول مكافحــة الصنــع 
باألســلحة  واالجتــار  املــرشوع  غــر 

ــة. الناري
ــّدت  ــد أع ــدة ق ــم املتح ــت األم وكان
مدّونــة نموذجيــة صــدرت عــن مكتبها 
اخلــاص باملخــّدرات واجلريمــة هبــدف 
التوّصــل إىل أفضــل النتائــج ملســألة 
الناحيــة  مــن  باألشــخاص  االجتــار 
أوروبــا  جملــس  وقــام  الترشيعيــة، 
بمبــادرات هبــذا اخلصــوص، ســواء 
أو اإلداري، لكــن  ببعدهــا اإلنســاين 
بعــض هــذه اإلجــراءات هلــا عــوارض 
أخــرى قــد تتســّبب يف املزيــد مــن 
ــالق  ــم إغ ــا، كأن يت اإلرضار بالضحاي
ــن  ــتقبال املهاجري ــض اس ــدود ورف احل
أو حجزهــم أو إعادهتــم بالقــوة، األمــر 
يف  بحقوقهــم  رضرًا  يلحــق  الــذي 
ــة  احلصــول عــى اللجــوء طبقــًا التفاقي
األمــم املتحــدة لعــام 1951 وملحقهــا 

.1967 لعــام 
حلقــوق  العاملــي  اإلعــالن  وكان 
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ــده  ــرة بتأكي ــاول الظاه ــد تن ــان ق اإلنس
أو  اســرتقاق  جيــوز  »ال  أنــه  عــى 
ــرق  ــر ال ــخص، وحُيظ ــتعباد أي ش اس
ــا«)13(. ــة أنواعه ــق بكاف ــارة الرقي وجت
وقــد شــهد العــامل خــالل العامــن 
2015 و2016 هجــرة مل يســبق هلــا 
مثيــل، شــملت فئــات واســعة مــن 
الســكان ألســباب تتعّلــق باحلــروب 
والنزاعــات املســلحة، ال ســّيا من بلدان 
الــرشق األوســط وشــال أفريقيــا. وقــد 
ــن  ــار هــذا األمــر خالفــات حــادة ب أث
تركيــا واليونــان مــن جهــة وعــدد مــن 
النمســا  مثــل  األوروبيــة،،  البلــدان 
وهنغاريــا وتشــيكيا وســلوفاكيا وأملانيــا 
وفرنســا وبريطانيــا، وبعــض دول شــال 
ــوق  ــا إزاء حق ــأن التزاماهت ــا، بش أوروب
الالجئــن بشــكل خــاص وحقــوق 

ــام. ــكل ع ــان بش اإلنس
ــد  ــة فق ــة الدولي ــة اجلنائي ــا املحكم أم
ــاء  ــي والبغ ــتعباد اجلن ــرت االس اعت
ــا  ــانية، ك ــد اإلنس ــم ض ــري جرائ الق
ورد يف املــادة 7 مــن ميثاقهــا، خصوصــًا 
ــد  ــًا ض ــًا وموجه ــر ممنهج إذا كان األم

ــن)14(. ــكان املدني الس
وذهبــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل إىل 
ودعــارة  باألطفــال  االجتــار  حظــر 

ــت  ــال وأوجب ــل األطف ــال وعم األطف
عــى الــدول محايتهــم مــن كل أشــكال 

االســتغالل والعنــف اجلنــي)15(.
ــة  ــة قانوني ــرش جريم ــار بالب ــر االجّت يعت
ــا  ــك فإهن ــة إىل ذل ــي إضاف ــرة، وه خط
ــة  ــكالت حقوقي ــكاالت ومش ــر إش تث
واجتاعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وتربويــة 
ــاز، ناهيــك عــن كوهنــا  ــة بامتي وأخالقي
قضيــة إنســانية أساســًا، ولذلــك مل يعــد 
الســكوت عنهــا ممكنــًا أو إمهاهلــا مــّررًا، 
بــل ال بــّد مــن العمــل عــى إجيــاد حلول 
ــلبية،  ــا الس ــة آثاره ــا ومعاجل ــبة هل مناس
ــى  ــع ع ــزام يق ــذا االلت ــل ه ــّل مث ولع
ــات  ــاء يف االتفاقي ــدول األعض ــق ال عات
الدوليــة، فضــالً عــن مســؤولية املجتمع 
الــدويل، ملــا هلــا مــن انعكاســات خطرة، 
ــة  ــو جريم ــرش ه ــار بالب ــك أن االجّت ذل
تنتهــك بصــورة صارخــة كامــل منظومة 
حقــوق اإلنســان، والقيــم والتعاليــم 
الســالم  أســس  وتقــّوض  الدينيــة، 

ــتقرار. ــن واالس ــي واألم املجتمع
العصابــات  مــن  العديــد  وتعمــل 
ــرات يف  ــتثار الثغ ــوم الس ــة الي الدولي
ــة  ــة ملواصل ــة والوطني ــن الدولي القوان
الكســب غــر املــرشوع واحلصــول عــى 
املزيــد مــن األربــاح، عــى حســاب 
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واألخالقــي،  اإلنســاين  اجلانــب 
ــام  ــا لع ــر فيين ــّخصه مؤمت ــا ش ــو م وه
بالبــرش  االجّتــار  ملكافحــة   )16(2008
ومؤمتــر عــّان اإلقليمــي املنعقــد يف 
ــة  ــر أن جامع ــر بالذك 2010)17(. جدي
ــرتاتيجية  ــدرت اس ــة أص ــدول العربي ال
االجتــار  ملكافحــة  شــاملة  عربيــة 
ــا  ــة قوامه ــن رؤي ــك ضم ــرش، وذل بالب
بالبــرش  االجتــار  ومكافحــة  »منــع 
ــة،  ــة العربي ــا يف املنطق ــة الضحاي ومحاي
وفقــًا ألعــى املعايــر الدولية واســتهداء 
بالقيــم اإلنســانية األوليــة والراســخة يف 
ــة  ــا ورد يف وثيق ــريب »ك ــدان الع الوج

جامعــة الــدول العربيــة)18(.
ــة  ــن املصادق ــة م ــدول العربي ــّد لل وال ب
ومناهضــة  منــع  بروتوكــول  عــى 
باألشــخاص  االجّتــار  ومعاقبــة 
املتعّلقــن  اآلخريــن  والروتوكولــن 
بمكافحــة التهريــب ومكافحــة اإلنتــاج 
غــر املــرشوع لألســلحة الناريــة أو 
االجتــار هبــا، ال ســّيا البلــدان التــي 
مواءمــة  ورضورة  عليــه،  توّقــع  مل 
أحــكام  ومــع  معهــا  الترشيعــات 
ــدار  ــة ورضورة إص ــات الدولي االتفاقي
االجّتــار  ملكافحــة  وطنيــة  »قوانــن 
بــكل  وجتريمــه«  وحتريمــه  بالبــرش 

صــوره وأشــكاله ومحايــة الضحايــا.
ــة  ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــد أقدم وق
املؤمتــر  بعــد  إجيابيــة  خطــوة  عــى 
ــة  ــادرة ملكافح ــت مب ــي فأطلق اإلقليم
مــارس/آذار  يف  بالبــرش  االجّتــار 
2010 بالتعــاون مــع املؤسســة القطريــة 
)الدوحــة( ومكتــب األمــم املتحــدة 
ــر  ــدرات، األم ــة واملخ ــي باجلريم املعن
الــذي يتطّلــب مــن البلــدان العربيــة كل 
عــى انفــراد وجمتمعــة رســم سياســات 
ــث  ــات بحي ــذه التوجه ــع ه ــجم م تنس
ــع  ــاون م ــمية بالتع ــود الرس ــؤيت اجله ت
يف  وُتفلــح  ثارهــا  املــدين  املجتمــع 
ــر  ــل الفق ــرة مث ــباب الظاه ــة أس معاجل
الفــرص  تكافــؤ  وانعــدام  واجلهــل 
وشــّح احلريــات والفجــوة بــن الشــال 
مــن  االســتفادة  وعــدم  واجلنــوب 

منجــزات الثــورة العلميــة  التقنيــة.
إن جريمــة االجّتــار بالبــرش اليــوم تســر 
جنبــًا إىل جنــب مــع جرائــم املخــّدرات 
وغســيل األمــوال والتزويــر، وكّلهــا 
أصبحــت جرائــم دوليــة، مــا فــوق 
وهــي  للقــارات،  وعابــرة  قوميــة 
ــا  ــكال املافي ــن أش ــتحدٌث م ــكل مس ش
اجلديــدة، كــا أشــار إىل ذلــك فرنانــدو 
يف  اإليطــايل  العــام  املدعــي  أســاور 
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ــد يف  ــذي انعق ــز ال ــر دوكان املتمّي مؤمت
ــام  ــراق الع ــتان الع ــليانية يف كردس الس

 .)19 (2012
وكانــت حالــة رسقــة األعضــاء البرشية 
الذيــن  الفلســطينين  الضحايــا  مــن 
ــلطات  ــب الس ــن جان ــم م ــم اغتياهل يت
»اإلرسائيليــة« التــي أســهم يف فضحهــا 
الصحــايف الســويدي دونالــد بوســرتوم 
تشــويه،  محلــة  إىل  تعــّرض  الــذي 
ــة،  ــى الكلم ــكل معن ــة ب ــة دولي فضيح
وهــي تنــدرج يف إطــار االتفاقيــات 
ــى  ــؤوليات ع ــع مس ــي تض ــة الت الدولي
ــدويل  ــع ال ــات واملجتم ــق احلكوم عات
هلــا،  حــد  ووضــع  آثارهــا  ملعاجلــة 
ــات  ــد العقوب ــزال أش ــن إن ــم ع ناهيك

بمرتكبيهــا.
رسي  نشــاط  هــو  بالبــرش  واالجتــار 
والقــارات  واحلــدود  للــدول  عابــر 
ويشــمل النســاء والرجــال واألطفــال، 
ــبة  ــانية بالنس ــل ال إنس ــروف عم يف ظ
إىل  أقــرب  وظــروف  للرجــال، 
بالنســبة  العبوديــة  أو  االســرتقاق 
للنســاء، إضافــة إىل االســتغالل اجلني، 
اســتخدامهم  لألطفــال  وبالنســبة 
متجّولــن،  كباعــة  أو  بالتســّول 
واســتغالهلم جنســيًا يف الكثــر مــن 

ــد  ــاوالت جتني ــة إىل حم ــان، إضاف األحي
ــن، ويف  ــوف اإلرهابي ــم يف صف بعضه
ــى  ــة ع ــات خارج ــيات أو مجاع ميليش
ــة  ــًا تقــوم قــوى نظامي القانــون، وأحيان
باســتخدامهم وجتنيدهــم يف حروهبــا 
بــا يتعــارض مــع قواعــد القانــون 
ــف  ــات جني ــدويل واتفاقي ــاين ال اإلنس
بروتوكــويل  لعــام 1949 وملحقيهــا 

.)20(1977 لعــام  جنيــف 
وعــى الرغــم مــن اجلهــود الدوليــة 
يف ميــدان مكافحــة االجتــار بالبــرش، 
ــحيحة  ــت ش ــا زال ــات م ــإن املعلوم ف
ــى وراء  ــا يتخّف ــه، ألن بعضه بخصوص
نســبة  وترتفــع  رشعيــة،  نشــاطات 
التــي  البلــدان  يف  بالبــرش  االجتــار 
ــة أو  ــلطات املركزي ــا الس ــارت فيه اهن
خــالل  أو  القانــون  ســلطة  اهنــارت 
الغــزو  عنــد  أو  األهليــة  احلــروب 
ــات  ــزداد عملي ــك ت ــالل، لذل واالحت
التهريــب وخــرق القانــون، ومــن أكثــر 
األمثلــة داللــة هــي نــاذج ســوريا 
والعــراق وليبيــا واليمــن وغرهــا.

ــل  ــا أن بعــض البلــدان متّث ويالحــظ هن
أي مقصــدًا  للبــرش  وجهــة لالجتــار 
واجلاعــات  اجلهــات  إليــه  تســعى 
بلــدان اخلليــج  املعنيــة، مثلــا هــي 
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العــريب، وعــى درجــة أدنــى األردن 
ولبنــان واجلزائــر ومــر واملغــرب، 
رًا لالجتــار  وهنــاك بلــدان تشــّكل مصــدِّ
بالبــرش، مثلــا هــي جنــوب رشقــي 
آســيا، ورشق أوروبــا، وآســيا الصغــرى 

ــيا. ــط آس ووس
الذيــن يقومــون  التجــار  ويســتخدم 
باالجتــار بالبــرش خمتلــف األســاليب 
ذلــك  كان  ســواء  األربــاح،  جلنــي 
عــر اخلطــف أم القــر أم احتجــاز 
اإلغــراق  أم  املاليــة،  االســتحقاقات 
أم منــع األشــخاص مــن  بالديــون، 
ــم  ــن، أم فصله ــع اآلخري ــل م التواص
ــوازات  ــادرة ج ــم، أم مص ــن عائالهت ع
أم  وإذالهلــم  تعنيفهــم  أم  ســفرهم، 
هتديدهــم بالســجن أم الرتحيــل، وهــو 
مــا أشــار إليــه تقريــر التنميــة اإلنســانية 
برنامــج   –  2009 للعــام  العربيــة 
»حتديــات  اإلنائــي  املتحــدة  األمــم 
أمــن اإلنســان يف البلــدان العربيــة«، 
ــخيص  ــن الش ــدام األم ــوص انع بخص

الضعيفــة)21(. للفئــات 
وكان األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
ــار  ــال: إن االجت ــد ق ــون، ق ــي م ــان ك ب
ُوِجــَد لعــّدة قــرون، وهــو جريمــة 
ــدان  ــن، وكل البل ــمل املالي ــية تش قاس

ــور  ــأ والعب ــة: دول املنش ــر باجلريم تتأث
إجرامــي  مــرشوع  إنــه   – واملقصــد 
عاملــي يــدّر ســنويًا بأربــاح طائلــة وغــر 
مرشوعــة عــى املتاجريــن. وحســب 
ــام  ــرة يف الع ــاءات املتوف ــض اإلحص بع
تــم  الذيــن  – كان 53% مــن   2001
ــي،  ــتغالل جن ــا اس ــافهم ضحاي اكتش
القــري  العمــل  ضحايــا  و%40  

ــام(. ــكل ع ــات بش )خدم
وقــد جّرمــت معظــم البلــدان »االجتــار 
ــم  ــول األم ــب بروتوك ــرش« بموج بالب
املتحــدة، لكــن اإلفــالت مــن العقــاب 
حيــث  حقيقيــة،  مشــكلة  يــزال  ال 
ــرشة  ــن ع ــن ضم ــدان م ــة بل إن أربع
أو  إدانــة  أحــكام   10 هبــا  صــدرت 
ــن 2010 –  ــرتة ب ــنويًا )يف الف ــر س أكث

.)2012
ــّوض  ــرش يق ــار بالب ــك أن االجت وال ش
يف  يســاهم  ألنــه  التنميــة  عمليــة 
ــاواة،  ــدم املس ــر وع ــة الفق ــق حال تعمي
مــن خــالل الرشــا والفســاد املــايل 
واإلداري، ويســاهم يف ارتفــاع نســبة 
اجلريمــة املنظمــة، وقــد ناقشــت األمــم 
العــام  للتنميــة  خطتهــا  يف  املتحــدة 
2015 األهــداف التــي ترمــي إىل احلــد 
ــم  ــن يت ــخاص الذي ــداد األش ــن أع م
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ــرات  ــن التأث ــك ع ــم، ناهي ــار هب االجت
الضحايــا  عــى  والصحيــة  النفســية 
ــم  ــاف حك ــة إىل إضع ــهم، إضاف أنفس
القانــون، وخفــض عائــدات الرائــب 
ويســاهم  املهاجريــن،  وحتويــالت 
األطفــال  وحيــرم  األرس،  تفتيــت  يف 
التعليــم ويفاقــم مــن مشــكالت  يف 
الصحــة العامــة ونــرش فــروس نقــص 

املناعــة )اإليــدز(.

املحور الثالث
 داعش والعبودية اجلديدة

ــون  ــرد املتطرف ــاذا ي ــيحيون: م 1 – املس
ــم)22(؟ ــون منه واملتعّصب

لعــّل الســؤال الــذي واجهنــي بأشــكال 
ــام  ــّدث أم ــا أحت ــّددة وأن ــة ومتع خمتلف
يف  العراقيــن  املســيحين  مــن  مجــع 
املنتــدى الثقــايف الريــاين بعينــكاوا 
يف إربيــل، أهــو ربيــع عــريب حقــًا؟ 
ــيحين  ــًا للمس ــون خريف ــف يك إذًا كي
يســتهدفهم يف أمنهــم وأماهنــم وحياهتم 
ملغــادرة  هبــم  ويدفــع  وممتلكاهتــم، 

بالدهــم إىل املجهــول؟
إن اســتهداف املســيحين هــو أحــد 
مفارقــات الربيــع العــريب، فبعــد إقصــاء 
ــاواة  ــا بالاّلمس ــن، جتّلي ــش ُمزِمنَ وهتمي

الناقصــة  واملواطنــة  والتمييــز 
يفاجئــون   هبــم  وإذا  املبتــورة،  أو 
عــى  اجلميــع  ومعهــم  ويؤخــذون، 
حــن غــّرة، حيــث يتعّرضــون إىل محلــة 
منفلتــة لتغييبهــم وإلغائهــم هــذه املــّرة، 
ال ســّيا بإجبارهــم عــى اهلجــرة، وهــم 
ــر  ــًا إىل التغي ــر توق ــوا األكث ــن كان الذي
واملســاواة والكرامــة اإلنســانية، وأكــر 
أمــاًل يف احلصــول عــى املزيــد مــن 

احلقــوق واحلريــات.
مفاجــأة أخــرى غر ســاّرة للمســيحين 
محلتهــا موجــة التغيــر، تلــك التــي 
ــو  ــّرف والغل ــب والتط ــت التعّص جلب
والتواصــل  التســامح  مــن  بــدالً 
والتفاعــل، فــإذا هبــم أمــام خــذالن 
ــّيا  ــرة«، ال س ــات »مبتك ــد وعذاب جدي
باســتهداف  التغيــر  يقــرتن  حــن 
ــبقوا  ــن س ــيحين الذي ــيحية واملس املس
اإلســالم واملســلمن، بــل والعــرب 
أمجعــن، يف العيــش واإلبــداع وبنــاء 

احلضــارة عــى أرض هــذه البــالد!
وإذا كانــت اهلّويــة مســألة إشــكالية، ال 
ســّيا إذا مــا تعلــق األمــر باخلصوصيات 
واالندمــاج، قــد تعّرضــت مــا قبــل 
الربيــع العــريب إىل التجــاوز واالســتتباع 
ــوم  ــا الي ــة، فإهن ــرض اإلرادة واهليمن وف
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ــوة،  ــر قس ــتمرار أكث ــا اس ــدو وكأهن تب
وحــرب ال ضفــاف هلــا، خصوصــًا 
ــاع  ــة، واالنصي بزعــم اخلضــوع لألغلبي
بحجــة  الوصايــة  وقبــول  لألكــر 
ــاوى  ــّوع بدع ــض التن ــة، ورف األفضلي
اخلصوصيــة  واســتهجان  الوحــدة، 

ــذا. ــيم، وهك ــة التقس بدالل
ــة  ــرب مفارق ــع الع ــًا كان ربي ــل حق فه
ثمــة  أم  للمســيحين؟  مرحيــة  غــر 
ــراءات أخــرى، أقّلهــا يمكــن القــول  ق
عنهــا: إن عمليــة التغيــر مل تكتمــل 
بعــد وإن أعراضــًا جانبيــة ترافــق عــادة 
ــّيا أن  ــرى، ال س ــر الك ــات التغي عملي
ــك  ــدث، فذل ــا ح ــق ب ــر ال يتعّل األم
ــة  ــر عدس ــط ع ــدث فق ــر للح تصوي
اإلعالميــن،  مهمــة  وهــي  مصــّور، 
وحســب ألبــر كامــو، فــإن »الصحــايف 
هــو مــؤرخ اللحظــة«، واللحظــة ال 
تعنــي هنايــة احلــدث، بــل هــي بدايتــه.
ــه،  ــح أن الصــورة خــٌر بحــد ذات صحي
وهــو مــا نــرّدده يف اإلعــالم، مثلــا نقول 
ــٌر  ــة خ ــي أن الوثيق ــل األكاديم يف العم
هــي األخــرى، ألهنــا تغنــي عــن الكثــر 
مــن املقــاالت والتعليقــات، لتوصــل إىل 
ــة واالســتنتاج، لكــن مثــل هــذه  الدالل
الوثيقــة ال تــزال يف صفحتهــا األوىل، 

ــأن  ــة، بش ــا احلقوقي ــل قراءهت ومل تكتم
ــا  ــاكات أو قراءاهت ــاوزات واالنته التج
وإن  حتــى  واالجتاعيــة،  التارخييــة 
ــه، وان  ــن عنوان ــرأ م ــوب ُيق كان املكت
ــر  ــن األم ــر، لك ــة النظ ــت زاوي اختلف
ــا  ــه ك ــا قبل ــث م ــن لبح ــاج إىل زم حيت
لبحــث مــا بعــده، وإن كانــت الفاصلــة 
ــى  ــكل معن ــتثنائيًا ب ــًا اس ــة حدث التارخيي
الكلمــة، والتاريــخ هبــذا القــدر تاريــخ 
ــه  ــّر في ــد مت ــل، فق ــب هيغ ــادع حس خم

ــرة. ــات املاك ــن اللحظ ــر م الكث
السوســيولوجي  بعــن  نظرنــا  وإذا 
فســيكون التحليــل ناقصــًا حلــدث مل 
ــامل  ــة ع ــّل وظيف ــاًل. ولع ــل أص يكتم
ــا  ــة م ــل ودراس ــي التحلي ــاع ه االجت
ــيكون  ــذا س ــل ه ــاًل،، ومث ــدث فع ح
ــراءة  ــروف الق ــج ظ ــارصًا إْن مل تنض ق
ــورة  ــا بص ــة مقاربته ــليمة، إلمكاني الس
أم  املســيحين  إزاء  ســواء  صحيحــة، 

غرهــم!؟
بعــض  تعطــي  الفكريــة  القــراءة 
الــدالالت األوليــة، إزاء كامل املشــهد، 
ــا  ــام، أم م ــكل ع ــل بش ــا حص ــواء مل س
تعــّرض لــه املســيحيون بشــكل خــاص، 
ــك  ــالء، وذل ــق، فامت ــالل حتق ــن خ م
عــر فرضـــيات وبراهــن تدعـــمها 
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معـــطيات ووقائــع، ليــس بفصلهــا 
عــن ســياقها التارخيـــي أو املجتمعــي يف 
حلظــة مــن حلظــات االنتقــال الثــوري، 
وطبيعــة  الوعــي  درجــة  خصوصــًا 
القــوى املجتمعيــة السياســية والدينيــة، 
ال ســّيا أن الثــوراِت ُتــِرُج مــا يف القــاع 
مــن بشــاعة وقبــح وعنــف، مثلــا ُتظهر 

ــامح. ــل وتس ــال وُنب ــن مج ــه م ــا في م
ــل  ــا حص ــّيا م ــة، ال س ــراءة املفتوح الق
عنــد  نتوقــف  جتعلنــا  للمســيحين، 
ــون  ــد املتطرف ــاذا يري ــاخنة: م ــئلة س أس
تعايــش  بعــد  منهــم،  واملتعصبــون 
تارخيــي آلالف الســنن، وإْن مل يكــن 
التاريــخ كّلــه نظيفــًا أو ســليًا، فقــد 
عــرف  مثلــا  ضدهــم  عنفــًا  شــهد 
حــاالت مــن اإلقصــاء والتهميــش، 
يطــرح  مرشوعــًا  ســؤاالً  لكــن 
غيــاب  يرتبــط  ملــاذا  اليــوم:  نفســه 
اســتبداد،  وإزالــة  ديكتاتوريــات 
»للجاعــات  خاصــة  باســتهدافات 
الثقافيــة« ومنهــا املســيحيون، وهــو 
مــا يطلــق عليــه يف األدب الســيايس 
املتــداول اســم »األقليــات« التــي ال 
أميــل إىل اســتخداماهتا ألهنــا تعنــي 
ــة  ــن أو قومي ــن دي ــاص م ــلفًا االنتق س
األغلبيــة  لغــة بحجــة  أو  أو ســاللة 

إالّ  تنطبــق  التــي ال  تلــك  العدديــة، 
عــى اجلاعــات السياســية واحلزبيــة 
والنيابيــة،  الرملانيــة  واالســتقطابات 
املتكافئــة  األديــان  بحســاب  وليــس 
واملتســاوية مــع بعضهــا، بغــّض النظــر 
عــن عــدد معتنقيهــا، ناهيــك عــن 

والّلغــات. القوميــات 
وحّتــى األمــم املتحــدة التــي أصــدرت 
األقليــات«  »حقــوق  حــول  إعالنــًا 
عــن  آخــر  وإعالنــا   1992 العــام 
»حقــوق الشــعوب األصليــة« العــام 
ــتوفية  ــر مس ــا غ ــزال نظرهت 2007 ال ت
البعــد اإلنســاين وال ترتقــي إىل الرشعية 
الدوليــة حلقــوق اإلنســان، بخصــوص 
واملســاواة  املتكافئــة  املواطنــة  مبــدأ 
ــعوبنا  ــزال ش ــي ال ت ــك الت ــة، تل التام
الفــادح، وهــو  تعــاين مــن نقصهــا 
أمــر خيــص املســيحين مثلــا خيــّص 

اجلاعــات الثقافيــة األخــرى.
ولكــن  احلــل؟  هــي  اهلجــرة  هــل 
ملــاذا يريــد هــؤالء مــن املســيحين 
ــم  ــي هجرهُت ــم أال تعن ــروا؟ ث أن هياج
ثقــايف   ، نوعــيٍّ ملكــّوٍن  خســارًة 
ملجتمعــه  خدماتــه  قــّدم  وجمتمعــي 
ــريب –  ــخ الع ــواء يف التاري ــًا، س تارخيي
ــي  ــر الت ــة التنوي ــالمي أم يف حرك اإلس



2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

28

االجتار بالبشر والقانون الدولي / نــماذج جـديــدة مـن العبوديــة

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــة من ــهدهتا املنطق ش
يريــدون  فهــل  بعــده؟  ومــا  عــرش 
النســيج االجتاعــي؟ ومــاذا  متزيــق 
يســتهدفون مــن ذلــك: هــل اســتئصال 
ــة  ــاع فئ ــة أم إخض ــاء هوّي ــن أم إلغ دي
ملثــل  بعينهــا؟ وهــل هنــاك عالقــة 
هــذه الترفــات باإلســالم وتعاليمــه، 
ــه هــؤالء املهووســون  ال ســّيا مــا يفعل
ــتنزاف  ــن اس ــة م ــة واإلطالقي بالواحدي

املتنوعــة؟ البرشيــة  للطاقــات 
دون  للحيلولــة  الســبيل  وكيــف 
بواســطة  هــل  املســيحين؟  هجــرة 
ــادئ  ــة أم بإقــرار مب ســّن قواعــد قانوني
التامــة  واملســاواة  الكاملــة  املواطنــة 
أم بعقــد ســيايس جمتمعــي؟ أم بــكل 
ــوى  ــن الق ــة م ــاركة مجاعي ــك وبمش ذل
والتيــارات املختلفــة بــا فيهــا مــن 
ــوي  ــياج ق ــن س ــدين، لتأم ــع امل املجتم
ــتهدافهم،  ــد الس ــع ح ــم ووض حلايته
ــل«  ــوى »إرسائي ــدم س ــن خي ــذي ل ال
ــرب  ــرًا للع ــد خ ــي ال تري ــوى الت والق
ومســتقبلهم، فـ«إرسائيــل« منــذ قيامهــا 
ــدة  ــعى جاه ــي تس ــام 1948 وه يف الع
ــلمن  ــن مس ــه ب ــراع بأن ــر ال لتصوي
املســلمن يف  أن عــدد  وهيــود، وبــا 
ــار،  ــار ونصــف امللي العــامل يقــارب امللي

فإهنــم إذًا يريــدون »اســتئصال« اليهــود 
ــة  ــن بضع ــم ع ــد عدده ــن ال يزي الذي
ماليــن ورميهــم بالبحــر، وبالتــايل عــى 
الغــرب محايــة الدولــة العريــة، حســب 

الدعايــة الصهيونيــة النافــذة.
ــوم  ــا تق ــد فرضياهتـ ــل« لتأكي و«إرسائي
اهلجــرة  عــى  املســيحين  بإجبــار 
لتفريــغ فلســطن مــن مكــّون أســاس يف 
ــي،  ــالل اإلرسائيـ ــل االحت ــا قب جمتمعه
حـــيث كان يربــو عــدد املســيحين عــى 
ــم  ــطن، وإذا هب ــكان فلس ــن س 20% م
اليــوم أقــل مــن 1,5% مــن الســكان 
القـــدس  ويف  فلســطن.  يف  العــرب 
ــو  ــيحين نح ــدد املسـ ــدها كان ع وحـ
ــن أن  ــتالل، يف ح ــل االحـ ــا قب 50 ألف
عـــددهم ال يتـــجاوز اخلمســة آالف 
بعــد نحــو ســتة عقــود ونـــصف العقــد 
مــن الزمــان، حيــث أجــرت األغلبيــة 

ــرة. ــى اهلج ــاحقة ع الس
ومثــل هــذا االســتهداف حصــل يف 
واســعة  أعــداد  واضطــّرت  العــراق 
حيــث  البــالد،  خــارج  إىل  للهجــرة 
ــكان  ــف الس ــو نص ــا نح ــل عدده وص
املســيحين، خصوصــًا خــالل احلــروب 
الســالفة واحلصــار الــدويل وبشــكل 
وارتفعــت  االحتــالل،  بعــد  كبــر 
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النســبة عــى نحــو مّطــرد ومســتمر 
بعــد احتــالل داعــش للموصــل العــام 
2014، وهــو مــا حصل يف لبنــان حيث 
ــيحي إىل  ــف مس ــو 700 أل ــر نح اضط
ــده.  ــف وبع ــاق الطائ ــل اتف ــرة قب اهلج
واليــوم يعــاين املســيحيون يف ســوريا 
اســتهداف خطــر لوجودهــم،  مــن 
خصوصــًا العنــف الــذي تعرضــوا لــه، 
مثلــا تعــرض لــه مســيحيو العــراق 
وأقبــاط مــر، األمــر الــذي يضــع 
ــن  ــة ب ــرب إىل املفارق ــا أق ــة رب معادل
ربيــع العــرب »املســلمن« وخريــف 

املســيحين.
اســتعدت يف ذلــك احلــوار الســاخن 
موقــف البابــا بنديكتــوس الســادس 
ــى  ــروت ع ــع يف ب ــذي وّق ــرش)23( ال ع
وثيقــة »اإلرشــاد الرســويل«، حيــث 
أّكــد أن مــا حيتــاج إليــه املســيحيون هــو 
ــث ال  ــة« بحي ــة كامل ــع بمواطن »التمت
ــن  ــن أو مؤمن ــم كمواطن ــم معاملته تت
ــون  ــا حيتاج ــة، مثل ــة الثاني ــن الدرج م
إىل مشــاركة تامــة، كــا جــاء يف الوثيقــة، 
إْذ كيــف تســتقيم األخــوة املنشــودة 
ــاد  ــض دون اعت ــا البع ــى هب ــي يتغنّ الت
ــزال  ــي ال ت ــك الت ــاواة، تل ــادئ املس مب
ــة. ــا العربي ــودة يف جمتمعاتن ــة ومفق غائب

ال يكفــي القــول إن هنــاك تيــارًا ســلفيًا 
متعصبــًا ال يؤمــن بحقــوق املســيحين، 
بكثــر،  ذلــك  مــن  أبعــد  فاملســألة 
وعلينــا االعــرتاف هبــا ومواجهتهــا 
يعــود  حيــث  ذايت،  ونقــد  بشــجاعة 
جــزء منهــا إىل عــدم قناعــة أقســام 
واســعة مــن املســلمن: مؤمنــن أو غــر 
مؤمنــن، متدينــن أو غــر متدينــن 
بمبــدأ املســاواة، ويف قســم آخــر إىل 
ــم  ــة للتعالي ــة أو إغراضي ــراءة خاطئ ق
بتأويــالت  مصحوبــة  اإلســالمية، 
وتفســرات، تعــود إىل املوروث الســلبي 
يف النظــر إىل اآلخــر حتــت عناويــن: 
»أهــل الذمــة« و«ال واليــة لذمــّي«، بــل 
ــاك مــن وّجــه رســائل ألعــداد مــن  هن
منهــم  العــراق طالبــًا  املســيحين يف 
ــل هــذه  ــة أو املــوت«، ومث ــع اجلزي »دف
النظــرة املتخّلفــة ال تــزال متفشــية يف 
أوســاط واســعة ولــدى قــوى وتيــارات 

ــف. ــذه املواق ــن ه ــتفيدة م مس
ــن يكــون  أعتقــد أن املســلم احلقيقــي ل
مســلًا صادقــًا ومؤمنــًا مــا مل حيــرتم 
اآلخــر باعتبــاره بــرشًا نظــرًا لــه يف 
اخللــق، ومــا جيمعهــا هــو اإليــان 
واملشــرتك اإلنســاين ال االســتعالء أو 
فــرض الــرأي أو إمــالء اإلرادة. وال 
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ــيحي  ــة، فمس ــرة أو قّل ــدد كث ــّم الع هي
واحــد يمـــّثل مكّونــًا، مثلمـــا هــو 
املكــّون اإلســالمي، كــا يمثــل املســلم 
ــو  ــرى. وه ــات األخ ــادالً للمكّون مع
ــاين  ــا تع ــت جمتمعاتن ــذي ظّل ــر ال األم
ــة  ــكوى مرشوع ــدر ش ــو مص ــه وه من
مــن لــدن املســيحين أفــرادًا ومجاعــات 
ــق  ــا يتعل ــواء م ــريب، س ــرشق الع يف امل
بحقــوق املواطنــة أو بحــق االعتقــاد 
املشــاركة  وحــق  التعبــر  وحــق 

وغرهــا.
2 – اإليزيديون وفتاوى التكفر)24(

ــع  ــتخدام مجي ــن اس ــش م ــوّرع داع مل يت
الوســائل لتحقيــق أهدافــه، مــن أكثرهــا 
ــا  ــاءة، إىل أكثره ــية ودن ــوة ووحش قس
خداعــًا ومكــرًا ودهــاًء، ومــن الســيف 
لديــه  وكانــت  األدمغــة،  غســل  إىل 
أطروحاتــه النظريــة اخلاصــة بفهمــه 
ــس  ــخ لي ــرب إىل التاري ــالم واهل لإلس
ــر  ــه األكث ــل بالوج ــرشق، ب ــه امل بوجه
ــون  ــب أن تك ــك ال عج ــاعة، ولذل بش
ــه تفســرات خاصــة إزاء الديانــات  لدي
األخــرى،  والطوائــف  واملذاهــب 
الذيــن هــم بعــرف أصحــاب التطــرف 
مــن  واجلهــل  والغلــو  والتعصــب 

ــالم. ــى اإلس ــن ع اخلارج

املســيحيون  وِضــَع  أن  ســبق  لقــد 
ــا  ــية، إم ــة القاس ــارات الثالث ــام اخلي أم
أو  الداعــي  اإلســالم  يف  الدخــول 
ــة أو اهلجــرة، وإذا تقاعســوا  دفــع اجلزي
ســوى  أمامهــم  فليــس  تلــكأوا،  أو 
»النعــوش«، و«القبــور املفتوحــة« هكذا 
دفعــة واحــدة، عــى نحــو مجاعــي بدأت 
عمليــات إفــراغ املســيحين وهــم أهــل 
ــد  ــل بع ــن املوص ــن م ــالد األصلي الب
ــّرت  ــش« واضط ــم »داع ــتيالء تنظي اس
العوائــل إىل اهلجــرة القريــة، وتــم 
بحوزهتــا،  ومــا  ممتلكاهتــا  ســلب 
ــرشات  ــر ع ــم وتس ــى إىل اجلحي لرتم
الكيلومــرتات بــن جبــال ووديــان، 
حتــى تصــل إىل أماكــن »آمنــة«، لكنهــا 
ــزال  ــن ال ت ــن املهجري ــا م ــل غره مث
مــا حصــل لرتكــان  تنــزف، وهــو 

ــبك. ــر وللش تلعف
أشــد  نحــو  عــى  األمــر  وحصــل 
ــة  ــن، يف منطق ــع اإليزيدي ــاوية م مأس
بعــد  وذلــك  بالتفصيــل،  ســنجار 
قبــل  مــن  زّمــار  منطقــة  احتــالل 
عــرشات  واضطــّرت  »داعــش«، 
اآلالف مــن العوائــل إىل الرحيــل يف 
ظــروف بالغــة القســوة، وتــم احتجــاز 
ــد  ــة بع ــرأة إيزيدي ــن 300 ام ــر م أكث
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ــن،  ــن اإليزيدي ــرشات م ــع ع ــل بض قت
أغســطس/آب   16-15 ليلــة  ويف 
2014 قتــل 80 إيزيديــًا بعــد أن أمهلوا 
»إســالمهم«  لدخــول  أيــام  ثالثــة 
ومل يكونــوا قــد أخــذوا املهلــة عــى 
ــين  ــن الداعش ــا كان م ــد، ف ــل اجل حمم
ــائهم  ــام نس ــم أم ــم وقتله ــوى مجعه س
ــك  ــد ذل ــذوا بع ــن، أخ ــم الذي وأطفاهل
ــذه  ــهد ه ــر تش ــة تلعف ــبايا إىل مدين س
يــزال  وال  ضاريــة  معــارك  األيــام 
مصــر هــؤالء األرسى جمهــوالً. وقبــل 
ــرش  ــار بالب ــرة االجت ــن ظاه ــث ع احلدي
اإليزيديــات  النســاء  ورشاء  وبيــع 
دعونــا نتعــرف عــى اإليزيديــة كديــن، 
ثــم نتنــاول ظاهــرة الســبي اإليزيــدي.

أ – يشء عن اإليزيدية)25(
هبــدف تكويــن صــورة عــن اإليزيديــن 
التــي تــكاد املعلومــات عنهم شــحيحة، 
ــه  ــا تعني ــون م ــرون جيهل ــكاد كث ــل ي ب
الديانــة اإليزيديــة، حيــث تقــّدر أعــداد 
ألــف  و500   400 بــن  اإليزيديــن 
ــم  ــي تّتس ــم الت ــّكل ديانته ــمة، وتش نس
بنــوع مــن الغمــوض مصــدرًا مــن 
مصــادر شــقاء أبنــاء الديانــة اإليزيديــة 
ــاد  ــوا لالضطه ــن تعرض ــاملن الذي املس
واإلبــادة تارخييــًا، ومــن األســباب التــي 

العزلــة  الختيــار  اإليزيديــة  دفعــت 
الــذي  املــوروث  هــي  واالنطوائيــة 
ــببه  ــذي بس ــا، وال ــه أتباعه ــك ب يمس
تعّرضــوا إىل مذابــح وجمــازر، وهلــذه 
ــرش  ــدم ن ــى ع ــوا ع ــباب حرص األس
ــة،  ــم الديني ــة ونصوصه ــم املقدس كتبه
وذلــك ملــا قــد يــؤدي إىل تأويلهــا عــى 

ــا. ــع جوهره ــف م ــو خيتل نح
ويمكــن القــول إن اإليزيديــة هــي ديانة 
ــة  ــدد اآلهل ــن بتع ــة تؤم ــة وعريق قديم
والقدســية،  العبــادة  تســتحق  التــي 
منهــا  وأعظــم  أقــوى  إلــه  وهنــاك 
ــي«  ــق الاّلمتناه ــد املطل ــا »الواح مجيعه
ــة  ــوك املالئك ــك مل ــو مل ــاووس ه وط
ــمس  ــه الش ــم: إل ــؤالء ه ــتة، وه الس
وإلــه القمــر وإلــه الفروســية وإلــه 
ــب.  ــه احل ــع، وإل ــه الينابي ــان وإل الطوف
وتؤمــن الديانــة اإليزيديــة بثنويــة اخلــر 
اهلل،  ذات  يف  كامنــان  »فهــا  والــرش، 
وعــى اإلنســان باألنــا املثى، االســتجابة 
لنــداء الضمــر، كــي ينرش اخلــر ويقف 

ــرش«. ــه ال يف وج
ــيطان«  ــدة الش ــة »عب ــاق هتم وكان إلص
باإليزيديــة ســببًا يف مالحقــة اإليزيدين 
تارخييــًا، بزعــم أهنــم مرتــدون عــن 
إبليــس  عبــادة  أن  ذلــك  اإلســالم 
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تســتوجب االســتئصال حســب فتــاوى 
ــلمون يف  ــاء مس ــا عل ــد أصدره كان ق
ــد يف  ــة وبالتحدي ــة العثاني ــن الدول زم
ــاين  ــليم الث ــوين وس ــليان القان ــد س عه
للميــالد(،  الســادس عــرش  )القــرن 
ولعــّل مــا يتعــّرض لــه اإليزيديــون 
اليــوم عــى يــد »داعــش« ليــس ســوى 
ويف  القديمــة،  للفتــاوى  اســتحضار 
إطــار موجــة تكفــر وإرهــاب شــملت 
املســلمن مــن الطوائــف األخــرى، فــا 
بالــك باألديــان األخــرى، ســواء كانــوا 
مــن أهــل الكتــاب أم مل يكونــوا، ولعــّل 
الســمة التــي جتمــع التكفريــن بغــض 
ــي  ــم، ه ــم ومذاهبه ــن ديانته ــر ع النظ
باآلخــر وحقــه يف  عــدم االعــرتاف 

ــّوع. ــالف والتن ــان واالخت اإلي
يعتقــد  كــا  »إيزيديــة«  وكلمــة 
مــن  واملتطرفــون  املتعصبــون 
ــن  ــد ب ــن يزي ــاءت م ــالموين ج اإلس
ــة  ــة األموي ــم الدول ــذي حك ــة ال معاوي
)ثــاين خليفــة بعــد معاويــة 683-647 
إن  األمــر  حقيقــة  ولكــن  ميالديــة( 
التســمية ليســت هلــا عالقــة بيزيــد، بــل 
هــي جــاءت مــن مدينــة يــزد يف فــارس 
ــي  ــد الت ــة إيزي ــن كلم ــتقة م ــي مش وه
ــى  ــذا املعن ــه، وهب ــالك أو اإلل ــي امل تعن

ــه أو  ــدة اإلل ــم عب ــن ه ــإن اإليزيدي ف
ــذي  ــف ال ــو الوص ــرب، وه ــدة ال عب
يعتقــدون أنــه ينســجم مــع معتقداهتــم.
القــرآن  يقــرأون  فهــم  وباملناســبة 
كتــب  هلــم  كان  وإن  واإلنجيــل، 
تعاليمهــم معظمهــا  لكــن  مقدســة، 
متناقلــة وشــفوية وحماطــة بالّريــة، 
األمــر الــذي يظــن بعضهــم أن أصوهلــا 
جــاءت مــن الزرادشــتية املجوســية، 
لكــن يف واقــع األمــر إن تعاليمهــم 
ــوم  ــالم، وتق ــيحية واإلس ــرة باملس متأث
باقتســام  عندهــم  الــزواج  تعاليــم 
أحدمهــا  نصفــن  إىل  اخلبــز  رغيــف 
أمــا  للعريــس،  واآلخــر  للعــروس 
بميــاه  تعميدهــم  فيتــم  األطفــال 
ــن  ــة إال م ــق اإليزيدي ــة، وال يعتن مبارك
ولــد هبــا، وال يمكنــه اعتناقهــا، أي 
إهنــا ديانــة غــر تبشــرية ومنغلقــة . ويف 
الفــرتة بــن 15-20 ســبتمر/أيلول 
إىل  اإليزيديــون  عــام حيــج  مــن كل 
فــرع الشــيخ عــدي يف »اللــش« )شــال 
املوصــل- كردســتان( ويــؤدون بعــض 
طقــوس االغتســال بالنهــر وتقديــم 
ــبق  ــد س ــات. وق ــن احليوان ــن م القراب

زاره. أن  الســطور  لكاتــب 
ــاووس  ــك ط ــالة إىل املل ــؤدون الص وي
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ــّل  ــًا، ولع ــرات يومي ــس م ــه( مخ )اإلل
أســوأ مــا يصيــب معتنــق اإليزيديــة هــو 
طــرده مــن حمــل إقامتــه أو مــن جمتمعــه، 
أن  يمكــن  روحــه  أن  يعنــي  وهــذا 
تتجــدد، وال يمكــن لــه بــأي حــال مــن 
األحــوال اعتنــاق ديانــة أخــرى، وهــم 
ــون  ــدون الل ــس وال يرت ــون اخل ال يأكل
األزرق، حســب اعتقــادات خاصــة، 
موروثــات  يف  يوازهيــا  مــا  موجــود 
ــرى. ــة أخ ــوس جمتمعي ــات وطق لديان
ــرشق  ــة يف ال ــة معروف ــة كديان اإليزيدي
يف  اإليزيديــن  وأغلبيــة  األوســط، 
ســنجار وهنــاك جمموعــة صغــرة يف 
ــا تناقــص عددهــا مؤخــرًا بســبب  تركي
ــران،  ــوريا وإي ــك يف س ــرة، وكذل اهلج
إضافــة إىل أرمينيــا وجورجيــا، وعرقيــًا 
فــإن أصوهلــم كرديــة ذات جــذور هندو 
أوروبيــة، لكنهــم تأثــروا بمحيطهــم 
ثقافــات  مــن  املتكــّون  املوزائيكــي، 
ــورية  ــة وأش ــالالت عربي ــات وس ولغ
ــاب  ــم كت ــم كتبه ــن أه ــة . وم ورسياني
ــن مســافر ومصحــف  ــوة لعــدي ب اجلل
رش والكلمــة تعنــي الكتــاب األســود، 
ــون يف  ــمس وحيتفل ــي الش ــم ه وقبلته
ــان  ــهر أبريل/نيس ــن ش ــاء م أول أربع
كل عــام كعيــد ســنوي حســب التقويــم 

ــي. الرشق
ب – عن السبي »اإليزيدي«

ــر  ــد حتري ــن بع ــاة اإليزيدي ــِه مأس مل تنت
ســنجار )شــنكال( مــن قبضــة داعــش، 
بــل إهنــا مــع مــرور األيــام، زادت 
حرقــة وأملــًا، خصوصــًا عندمــا أخــذت 
ــانية  ــب اإلنس ــض اجلوان ــف بع تتكّش
الفداحــة  حيــث  فيهــا،  احلّساســة 
ــط  ــام فق ــل أي ــة، فقب ــة والصدم واللوع
ــت  ــة ضّم ــرة مجاعي ــاف مق ــم اكتش ت
رفــات نحــو 20 رجــاًل يف ســنجار، 
ــالل  ــم خ ــم قتله ــات ت ــة إىل مئ إضاف
اهلجــوم الــذي شــنّه داعــش الحتــالل 
ســنجار يف 3 أغســطس )آب( العــام 

.2014
ويف هــذا التاريــخ األســود أخــذ العــامل  
ــن،  ــل لإليزيدي ــا حص ــى م ــّرف ع يتع
وال ســّيا للنســاء واألطفــال، حيــث 
الســلب والنهــب وســبي النســاء وقتــل 
ــكات  ــى املمتل ــتيالء ع ــال واالس الرج
واألمــوال، عــى نحــو ال مثيــل لــه، بــل 
ــر  ــه كان األكث ــا أعقب ــوم وم ــذا الي إن ه
ــّرض  ــا تع ــة يف كل م ــاوية ومهجي مأس
لــه اإليزيديــون يف تارخيهــم اململــوء 
ــاة  ــات واملعان ــآيس واآلالم والعذاب بامل

ــاواة. ــدم املس ــز وع ــن التميي م
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ــه العــامل، االســتعباد  ويف زمــن حيــّرم في
ــل  ــش العوائ ــل داع ــرتقاق، جع واالس
اإليزيديــة عبيــدًا هلــم، وأرّقــاء يعملــون 
ــزارع بطريقــة  لصاحلهــم، باحلقــول وامل
أقــرب للســخرة أو بجهــود زهيــدة 
اإلبقــاء  مقابــل  أو  الرمــق،  تســّد  ال 
عــى حياهتــم. لعــّل تلــك املجــزرة 
تلقــي  اإليزيديــن  بحــق  الرهيبــة 
الضــوء تارخييــًا عــى مــا تعّرضــت 
ــن أذى  ــا م ــة وأتباعه ــذه الديان ــه ه ل
ــالف  ــق يف االخت ــكار احل ــاءة، بإن وإس
واحلــق يف االعتقــاد، وهــذه متثــل جــذر  
التعصــب والتطــّرف إزاء اآلخــر، وهــو 
األمــر الــذي يقــود إىل هضــم احلقــوق  
ــز أو  ــواء بالتميي ــات، س ــدر الكرام وه
بمحــاوالت االســتئصال أو التهميــش.
تعتــر الديانــة اإليزيديــة مــن أقــدم 
الديانــات يف العــراق واملنطقــة، ويرتّكــز 
ــيخان  ــي ش ــر يف قضائ ــا الكب وجوده
ــر  ــاين أك ــر ث ــر يعت ــنجار، واألخ وس
وقــد  اإليزيــدي،  للوجــود  موقــع 
 72 نحــو  إىل  اإليزيديــون  تعــّرض 
غــزوة خــالل حكــم الدولــة العثانيــة، 
ــآيس،  ــن وم ــن حم ــوا م ــا الق ــوا م والق
لكــن تلــك املصائــب التــي وقعــت 
عليهــم كادت تتفــي أو تــّف، وإْن 

ــّيا  ــتمرة، وال س ــا املس ــِف آثاره مل تت
التمييــز الواقــع ضدهــم وحمــاوالت 
ــام  ــض األوه ــرش بع ــم ون ــويه دينه تش

واخلرافــات عنــه.
وقــد كانــت كل غــزوة أو حــرب أو 
ــه، يتــم بموجــب  ــاح يتعّرضــون ل اجتي
ــن البــاب  ــان ســلطاين يصــدر م فرم
إخضاعهــم  هــو  واهلــدف  العــايل، 
وترويضهــم والتســّيد عليهــم، وبالطبــع 
والترشيــد  القتــل  عمليــات  فــإن 
ــراة، وصلــت إىل حــد  والتهجــر واإلك
ــاك  ــت هن ــًا كان ــة ودائ ــادة اجلاعي اإلب
ذلــك  خلــف  تقــف  دينيــة  مزاعــم 
ــد  ــز يف املعتق ــالف والتاي ــبب االخت بس
والعقيــدة، حيــث يتعــرض اإليزيديــون 
ــى  ــم ع ــة إلجباره ــات قري إىل عملي
تغيــر ديانتهــم بالقــوة، وهــو مــا ال 
إىل  اســتنادًا  اإلســالم  ســاحة  تقــّره 
القــرآن الكريــم، وخصوصــًا ســورة 

البقــرة: )ال إكــراه يف الديــن()26(.
ومنــذ أن احتــل داعــش ســنجار مــارس 
غاياتــه  لتحقيــق  األســاليب  أبشــع 
الاّلإنســانية يف إطــار قــراءات مغلوطــة 
ومتعصبــة ومتطرفــة لبعــض النصــوص 
قــام  أساســها  وعــى  اإلســالمية، 
باختطــاف النســاء وســبيهن وارتــكاب 



2م
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

35

د. عبد احلسني شعبان

ــجل  ــاس مل يس ــد أن ــة، ض ــازر مجاعي جم
ــة  ــث أي ــم واحلدي ــم القدي يف كل تارخيه
للقــوة  اســتخدام  أو  عنفيــة  ممارســة 
حتــى للدفــاع عــن النفــس، بــل كانــوا 
ــامح،  ــلم والتس ــون إىل الس ــًا يميل دائ
ــاين  ــم اإلنس ــن تراثه ــزء م ــك ج وذل
والدينــي، حيــث مل يــرد يف نصــوص 
ــة ،  ــم الديني ــة وتعاليمه ــم املقدس كتبه
أيــة إشــارة للقتــل أو الثــأر أو العــدوان، 
ومل يبــادروا أو يلتجئــوا إىل شــن حــرب 
أو القيــام بعمــل عنفــي ضــد جراهنــم، 
ــن  ــال م ــة أفع ــخ أي ــجل التاري ومل يس
هــذا القبيــل، بــل كانــوا باســتمرار 
ــة،  ــود والكراهي ــدر واجلح ــة الغ ضحي
وتعّرضــوا لعمليــات اســتئصال وإلغــاء 

ــتمرة. مس
مــا تعــّرض لــه اإليزيديــون عــى أيــدي 
داعــش، هــو اســتمرار ملــا تعّرضــوا إليه 
ــايب،  ــدة اإلره ــم القاع ــد تنظي ــى ي ع
ــي  ــا، فف ــش وأخواهت ــّرخ داع ــذي ف ال
 2007 العــام  )آب(  أغســطس   14
ضــد  غــزوة  القاعــدة  تنظيــم  شــّن 
فيهــا  اســتهدف  ســنجار،  قضــاء 
ــيخدر   ــن يف سيباش ــات اإليزيدي جمّمع
تلــك  وأســفرت  وكرعوزيــر، 
العمليــات اإلرهابيــة عــن وقــوع نحــو 

1000 ضحيــة بــن قتيــل وجريــح، 
ــزل. ــبعائة من ــو س ــر نح ــم تدم وت

ملحافظــة  داعــش  احتــالل  بعــد 
ــض  ــل يف بع ــدث متلم ــل)27(، ح املوص
ــن،  ــق اإليزيدي ــا مناط ــق، ومنه املناط
الرســمية  اجلهــات  خــدر  لكــن 
يقظتهــا  وعــدم  املســلحة  والقــوات 
إمهاهلــا  عــن  فضــاًل  واســتعدادها، 
وتقصرهــا وعــدم جدارهتــا، جعــل 
حّلــت  وهكــذا  يتمــّدد،  داعــش 
ــي  ــة الت ــوم املنطق ــرة يف عم ــاة كب مأس
احتّلهــا، ســواء يف حمافظتــي صــالح 
ــق  ــض مناط ــار أو يف بع ــن واألنب الدي
ولكــن  وكركــوك،  ديــاىل  حمافظتــي 
األمــر األكثــر بشــاعة ومهجيــة كان 
ــة  ــن كارث ــن، م ــل لإليزيدي ــا حص م
إنســانية واجتاعيــة وأخالقيــة وقانونيــة 
ــث  ــة، حي ــى الكلم ــكل معن ــية ب ونفس
ــحًا  ــًا كاس ــش هجوم ــم داع ــّن عليه ش
اســتهدف اقتالعهــم مــن مناطقهــم 
وســبي  رجاهلــم  وقتــل  وأراضيهــم 
نســائهم وأخــذ اجلميــع أرسى يعملــون 
ــايب. ــم اإلره ــاب التنظي ــخرة حلس بالس
بــدأت  حــن  ذلــك  مــن  واألكثــر 
عمليــات البيــع والــرشاء للنســاء يف 
أصبحــن  حيــث  النخاســة،  ســوق 



2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

36

االجتار بالبشر والقانون الدولي / نــماذج جـديــدة مـن العبوديــة

ــذي  ــر ال ــو األم ــبايا، وه ــواري وس ج
حصــل هلــم يف املــايض أيضــًا، وكاد 
اإليزيديــون أن ينســوه وإن كان النســيان 
ــدون  ــرى ال يري ــن  أو باألح ــر ممك غ
ذكــره، ألنــه أصبــح جــزء مــن املــايض، 
حيــث كانــت آخــر غــزوة تعّرضــوا هلــا 
ــن  ــرش، ح ــع ع ــرن التاس ــة الق يف هناي
ــع  ــاء، وقط ــن النس ــر م ــبي الكث ــم س ت
ــة  ــال، إضاف ــن الرج ــر م رؤوس الكث
إىل تدمــر املقامــات املقدســة واملــزارات 
اخلاصــة بالعبــادة، وهــو مــا قامــت بــه 
داعــش، مثلــا حصــل يف الســابق يف 
ســنجار وشــيخان وبعشــيقة، وختــارة.
للعوملــة عــى  مــن فضيلــة  كان  وإذا 
املتوحــش  وجههــا  أن  مــن  الرغــم 
هــو الطاغــي، فإهنــا أطلعــت العــامل 
عــى  لإليزيديــن  جــرى  مــا  عــى 
اإلرهابيــة،  داعــش واجلاعــات  يــد 
وذلــك  مــن خــالل عوملــة وســائل 
االتصــال واملواصــالت وتكنولوجيــا 
اإلعــالم والثــورة العلميــة- التقنيــة 
ــي  ــان، فف ــوق اإلنس ــة حق ــة ثقاف وعومل
املــايض مل يكــن مــن املمكــن توثيــق 
ــيمة  ــاكات اجلس ــم واالنته ــك اجلرائ تل
االعتقــاد  وحلــق  اإلنســان  حلقــوق 
الدينيــة  وللخصوصيــة  والضمــر 

لإليزيديــة أو لغرهــا، ناهيــك عــن 
أن االعــرتاف هبــذه احلقــوق أصبــح 
ــة  ــرة ملزم ــدة آم ــة وقاع ــألة كوني مس
ــدويل Jus Cogens ال  ــون ال يف القان
يمكــن املســاس هبــا أو جتاوزهــا حتــت 

أيــة ذريعــة أو حّجــة.
لقــد كانــت االنتهــاكات يف الســابق 
إالّ  عنهــا  أحــد  يســمع  وال  حتــدث 
ضحاياهــا أو أبنــاء املناطــق القريبــة، 
ــّد  ــري دون أن يم ــت جت ــا كان ــا إهن ك
العــامل يــد املســاعدة والعــون للضحايــا 
ولكــن  املجــازر،  مــن  للناجــن 
ــة  ــح قيم ــوم أصب ــدويل الي ــن ال التضام
إنســانية أساســية يف ظــّل تعزيــز التعاون 
الــدويل)28(، ســواًء قبــل حــدوث املآيس 
ــد  ــة(، أم بع ــة واحلاي ــا )الوقاي وخالهل
والتدابــر  املعاجلــات  )أي  وقوعهــا 
اإلصالحيــة(، أي التــاذ إجــراءات 
وخطــوات وتدابــر ترشيعيــة وسياســية 
واجتاعيــة وثقافيــة وتربويــة هبــدف 
إصــالح األنظمــة القانونيــة والقضائيــة 
واألمنيــة ومحايــة حقــوق اإلنســان.
ولعــّل موضــوع التضامــن الــدويل، 
ــراء  ــب خ ــن جان ــاش م ــار نق كان مث
دوليــن رســمين ومســتقلن وممثــي 
إطــار  يف  دوليــة  ومنظــات  دول 
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 International ــالن دويل ــرشوع إع م
ــش يف الدوحة)29(. Declaration  نوق
ــر  ــود وتقص ــدر وجح ــة غ وإْن كان ثم
وال مبــاالة، أو عــى األقــل مل يكــن 
التحــّرك للتضامــن مــع اإليزيديــن 
إالّ  مأســاهتم،  حجــم  مــع  يتناســب 
ــات  ــض فاعلي ــال بع ــن إمه ــه ال يمك أن
ــون  ــاعدة والع ــد املس ــّد ي ــن وم التضام
هلــم، وخصوصــًا يف حمافظــة دهــوك 
ال  وســمّيل،  وعقــرة  زاخــو  ومــدن 
ســّيا للنازحــن مــن ســنجار، والذيــن 
ــازح،  بلــغ عددهــم نحــو 340 ألــف ن
حيــث  آخــرون،  نازحــون  وهنــاك 
ــم  ــاءات إن عدده ــض اإلحص ــد بع تفي
ــيقة  ــن بعش ــازح م ــف ن ــو 150 أل نح
وبينهــم  نينــوى،  ســهل  وبلــدات 
ــة إىل  ــيحين إضاف ــن املس ــر م ــدد كب ع
مســيحيي املوصــل الذيــن خــّروا بــن 
اجلزيــة  دفــع  أو  الداعــي  التأســلم 
يــد  وامتــّدت  املنطقــة.  مغــادرة  أو 
ــن  ــن م ــن لإليزيدي ــاعدة والتضام املس
بعــض بلــدات ومــدن ســوريا وتركيــا.
ــرك  ــن التح ــدر م ــذا الق ــل ه ــن ه ولك
كافيــًا أم إن األمــر حيتــاج إىل حزمــة 
ــن  ــي م ــر الت ــراءات والتداب ــن اإلج م

شــأهنا القضــاء عــى داعــش، وجتفيــف 
متويلــه  ومصــادر  اإلرهــاب  منابــع 
ــبابه  ــًا أس ــة، وخصوص ــه احلاضن وبيئت
االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية 
ــاوقًا  ــا، تس ــة وغره ــة والقانوني والديني
ــدويل؟  ــن ال ــس األم ــرارات جمل ــع ق م
ــار  ــك إىل رّد االعتب ــر كذل ــاج األم وحيت
ــا وتعويضهــم وجــر الــرر،  للضحاي
وقبــل ذلــك كشــف احلقيقــة واملســاءلة 
ــوا  ــاء لينال ــن إىل القض ــم املّتهم وتقدي
يتطّلــب  مثلــا  العــادل،  جزاءهــم 
إصــالح األنظمــة القانونيــة والقضائيــة 
واألمنيــة، وإزالــة كل مــا مــن شــأنه أن 
ــاواة،  ــدم املس ــز أو ع ــؤدي إىل التميي ي
العدالــة  متطّلبــات  ضمــن  وذلــك 

ــة. االنتقالي
واجلرائــم  اإليزيديــن  مأســاة  إن 
بحقهــم ال تقــّل عــن املــآيس واجلرائــم 
ــن  ــن العامليت ــت يف احلرب ــي ارتكب الت
اجلاعيــة  اإلبــادة  يف  والثانيــة  األوىل 
وجرائــم  اإلنســانية  ضــد  واجلرائــم 
احلــرب، وكذلــك اجلرائــم واملــآيس 
ــا وبحــق عــرب  بحــق األرمــن يف تركي
»إرسائيــل«،  جانــب  مــن  فلســطن 
ســواء يف جمــازر ديــر ياســن وكفرقاســم 
خــالل  أو  البقــر  بحــر  ومدرســة 
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ــة  ــة العربي ــى األم ــّرر ع ــا املتك عدواهن
ــم  ــام 1982 واجلرائ ــان الع ــزو لبن وغ
ضــد ســكان غــزة وحمارصهتــا منــذ 
عمليــات  إىل  إضافــة   ،2007 العــام 
والتوّســع  واإلجــالء  االســتيطان 
ضــد  اجلرائــم  أو  األرايض،  وقضــم 
يف  أو  واهلرســك  البوســنة  مســلمي 
أو  روانــدا  أو  الســابقة  يوغســالفيا 
والقانــون  واحــدة  اجلرائــم  غرهــا. 
العقــاب  يكــون  أن  وينبغــي  واحــد 
ــة إىل  ــن بحاج ــا نح ــدر م ــدًا، بق واح
والتســامح  الاّلعنــف  ثقافــة  نــرش 
ــاواة  ــاس املس ــى أس ــر ع ــول اآلخ وقب

وعــدم التمييــز.

املحور الرابع 
 »إرسائيل« واالجتار بالبرش

البرشيــة  األعضــاء  جتــارة   –  1
)3 0 ( لية و لد ا لية و ملســؤ ا و

ــا  ــي أقامته ــرى الت ــة الك ــد الضج بع
اآلن  حتــى  تقعــد  ومل  »إرسائيــل« 
بخصــوص الصحايف دونالد بوســرتوم، 
ال ســّيا تقريــره املنشــور يف صحيفــة 
»أفتــون بالديــت« عــن جتــارة األعضــاء 
ــك،  ــل« بذل ــه »إرسائي ــة واهتام البرشي
قمــُت بتدقيــق املســألة قانونيــًا عــر 

بعــض املقارنــات والدراســات القانونية 
املقارنــة، بقوانــن بلــدان أخــرى، ولعل 
اهلــدف أيضــًا هــو إمكانيــة اللجــوء إىل 
املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة إلصــدار 
ــة  ــة اجلنائي ــذه القضي ــي هب ــم قضائ حك
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــوء إىل حمكم أو اللج
ــاري ذي  ــم أو رأي استش ــدار حك إلص

ــض.  ــب التعوي ــة، وطل ــة مدني طبيع
أن  تدقيقــايت  أتابــع  وأنــا  اكتشــفت 
الوحيــد  البلــد  هــي  »إرسائيــل« 
)املحســوب عــى الغــرب( التــي ال حتّرم 
رسقــة األعضــاء البرشيــة، وأن القانــون 
»اإلرسائيــي« ال حيــّرم اتــاذ إجــراءات 
قانونيــة عقابيــة ضــد األطباء املشــاركن 
يف ذلــك )أي إزاء الفعــل اجلنائــي(، بــل 
بالعكــس فــإن كبــار أطبــاء »إرسائيــل« 
ويف املستشــفيات الكــرى، هــم مــن 
ــة يف  ــاء البرشي ــزرع األعض ــون ب يقوم

ــة.  ــر القانوني ــات غ ــم العملي معظ
البلــدان  ممــاألة  مــن  الرغــم  وعــى 
الغربيــة »إلرسائيــل«، فــإن رد فعــل 
إزاء  نشــأ  قــد  كان  أورويب   – غــريب 
ــل« الصارخة حلقوق  انتهــاكات »إرسائي
اإلنســان، ال ســّيا غــر األخالقيــة، 
مــع  التعامــل  بأســلوب  املتعلقــة 
الضحايــا ورسقــة األعضــاء أو االجتــار 
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هبــا، األمــر الــذي دفــع فرنســا إىل قطــع 
ــذ  ــل« من ــع »إرسائي ــي م ــاون الطب التع
التســعينيات. ويقــول تقريــر دونالــد 
ــدة  ــكي اجلدي ــف ال ــرتوم إن نص بوس
تــم   2000 العــام  منــذ  املزروعــة 
ــر  ــة وغ ــر رشعي ــورة غ ــا بص رشاؤه
قانونيــة مــن تركيــا ودول رشق أوروبــا 
الســلطات  وأن  الالتينيــة،  وأمــركا 
ــاف  ــيئًا إليق ــل ش ــة« مل تفع »اإلرسائيلي

ــك.  ذل
أوملــرت)31(،  إهيــود  ســعى  وقــد 
باألعضــاء  التــّرع  حلملــة  للرتويــج 
ــك،  ــى ذل ــن« ع ــجيع »اإلرسائيلي بتش
ــم  ــة جروزالي ــاء يف صحيف ــبا ج وحس
بوســت فــإن احلملــة أســفرت عــن 
ــت  ــوة ظّل ــن الفج ــة، لك ــج إجيابي نتائ
قائمــة بــن العــرض والطلــب، بــل إهنــا 
ــض  ــع بع ــذي دف ــر ال ــاع، األم يف ارتف
ــمية إىل  ــر الرس ــمية وغ ــات الرس اجله
ــا  ــو م ــة، وه ــاء البرشي ــة األعض رسق
بــالل  الفلســطيني  للشــاب  حصــل 
أمحــد غانــم )19 عامــًا( حــن استشــهد 
خــالل االنتفاضــة الفلســطينية األوىل 
يف 13 مايــو 1992، حيــث أطلقــت 
ــه  ــة« فأصابت ــه قــوة »إرسائيلي ــار علي الن
يف صــدره ومــن ثــم أصيــب برصاصــة 

يف قدمــه وأخــرى يف بطنــه، وقامــت 
القــوات »اإلرسائيليــة« بســحبه مســافة 
حتملــه  أن  قبــل  تقريبــًا،  مــرتا   20
ــة  ــارف قري ــاه مش ــب باجت ــيارة جي س
ــي  ــة )وه ــة الغربي ــال الضف ــن ش أمات
املروحيــات  إحــدى  لتقــوم  قريتــه( 
»اإلرسائيليــة« بنقلــه إىل مــكان جمهــول، 
لكــن جثتــه أعيــدت بعــد مــرور 5 
أيــام، ملفوفــة بقــاش أخــر يســتخدم 
عــادة يف املستشــفيات، حيــث وضعــت 

ــود.  ــس أس يف كي
القــوات  الظــالم طلبــت  ويف جنــح 
ــن  ــدود م ــدد حم ــن ع ــة« م »اإلرسائيلي
ــاء،  ــاء الكهرب ــد إطف ــه بع ــه دفن أقارب
اكتشــف  عندمــا  املفاجــأة  وكانــت 
أقاربــه ومعــه الصحــايف بوســرتوم، 
أنــه جــرى شــق جثــة بــالل غانــم مــن 
رقبتــه إىل أســفل بطنــه، وقــد ســاد 
ــو  ــًا، وه ــّرس الحق ــاد تك ــا اعتق حينه
ــار  ــم اعتب ــه ت ــرتوم، أن ــده بوس ــا يؤك م
ــًا  ــاء رغ ــرع باألعض ــم كمت ــالل غان ب
ــه كان  ــه، ألن ــه وإرادت ــه، دون علم عن
قــد فــارق احليــاة، وهــو مــا أكدتــه عدد 
مــن العائــالت الفلســطينية بخصــوص 
أبنائهــا، وهــو مــا وثقــه الصحــايف 
مــن 69 حالــة يف  بأكثــر  الســويدي 
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ــت  ــم مت ــزة ومجيعه ــن وغ ــس وجن نابل
ــا.  ــد ترشحيه ــم بع ــادة جثثه إع

إن نــرش قصــة بــالل غانــم أعــادت 
إىل  احلاجــة  مأســاة  األذهــان  إىل 
غــر  والتجــارة  البرشيــة  األعضــاء 
ــة أو  ــت، بمبارك ــي انتعش ــة الت القانوني
ــلطات  ــب الس ــن جان ــر م ــّض النظ غ
يلفــت  مــا  ولعــل  »اإلرسائيليــة«، 
النظــر عــى هــذا الصعيــد أن أحــد 
إســحق  ليفــي  واســمه  احلاخامــات 
روزنبــاوم كان قــد اعتقــل يف شــهر 
يوليــو 2009 يف بروكلــن يف الواليــات 
املتحــدة بعــد اكتشــاف عالقتــه بتجــارة 
ــة.  ــض العمل ــة وتبيي ــاء البرشي األعض
وكان تريــره أنــه وســيط أو »صانــع 
ــد  ــه أح ــجله ل ــا س ــو م ــة«، وه املالءم
ــدرايل  ــات الفي ــب التحقيق ــالء مكت عم
بعــض  لــرشاء  باســتدراجه   ،)FBI(
أنــه  البرشيــة، والعتقــاده  األعضــاء 

ــن.  أحــد الزبائ
احلاخــام  اعتقــال  قصــة  وأثــارت 
ــة  ــريس قضي ــة نيوج ــاوم يف والي روزنب
ــت  ــبكة ُعرف ــار ش ــرى، يف إط ــاد ك فس
باســم شــبكة ســوبرانو. وكشــف تقريــر 
بوســرتوم أن روزنبــاوم لــه صلــة بعملية 
بيــع الــكى مــن »إرسائيــل« يف الســوق 

ــث  ــرتي اجلث ــث كان يش ــوداء، حي الس
ــعر  ــل« بس ــن يف »إرسائي ــن املحتاج م
ــرىض  ــا للم ــرشة آالف دوالر ويبيعه ع
ــعر  ــدة بس ــات املتح ــن يف الوالي اليائس

160 ألــف دوالر. 
وهــذه املســتندات املوثقــة عــن االجتــار 
هــذه  تــأِت  مل  البرشيــة،  باألعضــاء 
ــرب أو  ــارص للع ــايف من ــن صح ــرة م امل
ــل«  ــة، رغــم أن »إرسائي ضــد الصهيوني
ــر كل  ــامية، وتعت ــاداة الس ــه بمع تتهم
العنريــة  إجراءاهتــا  يعــادي  مــن 
معاديــًا للســامية، بــل جــاءت مــن 
الواليــات املتحــدة حليــف »إرسائيــل« 
األول، حيــث كان قــد اعتقــل احلاخــام 
روزنبــاوم وتــم اكتشــاف واعــرتاف 
بوجــود هــذه التجــارة املحّرمــة دوليــًا، 
ــّض  ــل« أو تغ ــها »إرسائي ــي متارس والت

ــا. ــرف عنه الط
وهنــاك اعتقــاد لــدى العديــد مــن 
ــه  ــة بأن ــة واإلعالمي ــاط احلقوقي األوس
ــخاص  ــن األش ــاء م ــذ األعض ــم أخ يت
اإلعــدام  حكــم  ينّفــذ  الــذي 
ــدى  ــاد ل ــذا االعتق ــكاد ه ــم، وي بحقه
ــر  ــخًا، األم ــح راس ــطينين يصب الفلس
الــذي بحاجــة إىل فتــح حتقيــق دويل 

بذلــك.
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وعــى األمــم املتحــدة، )ال ســّيا جملــس 
حقــوق  وجملــس  الــدويل(  األمــن 
اإلنســان أن يشــّكال جلنــة للتحقيــق 
والتوجــه إلحالــة  املســألة،  هــذه  يف 
املتهمــن إىل القضــاء الــدويل، وكان عى 
ــا  ــة ومدعيه ــة الدولي ــة اجلنائي املحكم
العــام أوكامبــو آنذاك أو الــدول املنضمة 
ــالمية،  ــة واإلس ــّيا العربي ــا، ال س إليه
ــي  ــًا، الت ــة عموم ــة والغربي واألوروبي
تعلــن ليــل هنــار التزامهــا بالرِشعــة 
ــب  ــان، أن تطال ــوق اإلنس ــة حلق الدولي
املرتكبــن  بإحالــة  الــدويل  املجتمــع 
ــادل،  ــم الع ــوا جزاءه ــاء لينال إىل القض
ــام  ــي الع ــب املدع ــن واج ــا كان م ك
أوكامبــو أن يتوجــه بعــد هــذه الفضيحة 
ــانيد  ــق واألس ــع الوثائ ــة إىل مج الدولي
واالســتناد  شــهادات  إىل  واالســتاع 
بالطلــب  وقرائــن،  معلومــات  إىل 
مــن »إرسائيــل« تســليم املتهمــن إىل 
ــة  القضــاء وإال فــإن مســؤوليات قانوني
ــذ  ــا ات ــّيا إذا م ــا، ال س ــترتتب عليه س
جملــس األمــن قــرارًا يقــي بامتثاهلــا إىل 
معايــر العدالــة الدوليــة، وإال ســتكون 
اخلــاص  الســابع  للفصــل  خاضعــة 
 42-39 للمــواد  طبقــًا  بالعقوبــات، 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. ولعــّل مثل 

ــادم. ــقط بالتق ــم ال تس ــك اجلرائ تل
وعــى »إرسائيــل« إزاء هــذه املســألة 
ــع  ــاع إىل إرادة املجتم ــانية االنصي اإلنس
ــاء  ــن إىل القض ــليم املتهم ــدويل وتس ال
العقوبــات  فــإن  وإالّ  الــدويل، 
ســتكون  أغلظهــا  إىل  أنعمهــا  مــن 
بانتظارهــا، ولكــن مثــل هــذا األمــر ال 
ــاج  ــل حيت ــع، ب ــًا بالطب ــم أوتوماتيكي يت
إىل جهــود مضنيــة وخــرات كبــرة 
وقــرار ســيايس أوالً وقبــل كل يشء، 
ــاه  ــات باالجت ــف كل الطاق ــث تّوظ بحي
ــر  الصحيــح، ناهيكــم عــن رضورة توّف
إرادة دوليــة، لوضــع حــد هلــذه الظاهرة 
املشــينة، الالإنســانية، والالأخالقيــة، يف 
عاملنــا املعــارص. وال بــّد هنــا مــن تعبئــة 
ــدوره  ــوم ب ــدويل ليق ــدين ال ــع امل املجتم

إزاء مالحقــة املرتكبــن. 
دونالــد  الصحــايف  كتبــه  مــا  إن 
ــببًا  ــون س ــي يك ــي لك ــرتوم، يكف بوس
يف اهتــام »إرسائيــل«، ويف الوقــت نفســه 
مــررًا لألمــم املتحــدة وجملــس األمــن 
ــة  ــة الدولي ــة اجلنائي ــدًا وللمحكم حتدي
ــل إزاء  ــق عاج ــا بتحقي ــام بواجباهت للقي
ــي  ــيمة الت ــرة واجلس ــات اخلط االهتام

ــا.  وجهه
الصحــايف  قالــه  مــا  هنــا  وننقــل 
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الســويدي الــذي رفضــت احلكومــة 
»إرسائيــل«  إىل  االعتــذار  الســويدية 
بســبب مــا نــرشه رغــم ضغوطهــا، 
متمســكًة باعتبــار ذلــك يدخــل يف نطاق 
ــتور  ــة يف الدس ــر، املكفول ــة التعب حري
املواثيــق  يف  وبخاصــة  الســويدي، 
وقعــت  التــي  واألوروبيــة  الدوليــة 
حقــوق  الحــرتام  الســويد  عليهــا 
اإلنســان. يقــول بوســرتوم: »كنــت 
عــام 1992 يف املنطقــة أعمــل عــى 
تأليــف كتــاب، وتلقيــت اتصــاالت 
ــدة  ــدة ع ــم املتح ــن يف األم ــن موظف م
مــرات، يعربــون فيهــا عــن قلقهــم 
مــن أن رسقــة األعضــاء حتصــل فعــاًل، 
فعــل  عــى  قادريــن  غــر  ولكنهــم 

 . » ء يش
إن هلــذا الــكالم أكثــر مــن مغــزى 
وأســتطيع أن أقــّدر ملــاذا ثــارت ضجــة 
ــون  ــرتث بالقان ــي ال تك ــل« الت »إرسائي
ــة  ــح الدولي ــتخف باللوائ ــدويل وتس ال
حلقــوق اإلنســان، إزاء تقريــر الصحــايف 
ــرش  ــه أن ن ــبق ل ــذي س ــويدي، ال الس
كتابــًا قبــل بضــع ســنوات، تضمــن 
األعضــاء  رسقــة  عــن  معلومــات 
البرشيــة، لكنهــا اليــوم أكثــر ضيقــًا 
ــن  ــل م ــا حص ــد م ــّيا بع ــًا، ال س وتّرم

ارتكابــات يف حرهبــا املفتوحــة ضــد 
لبنــان العــام 2006، وحرهبــا املفتوحــة 
أيضــًا عــى غــزة )أواخــر 2008 – 
أوائــل 2009( بعــد حصارهــا املســتمر 
والتحــّول  ســنتن  مــن  أكثــر  منــذ 
النســبي الــذي ظهــر لــدى الــرأي العام 
بتهديــد  »إرسائيــل«  باهتــام  العاملــي 
الســلم العاملــي، وهــو مــا حصــل لــدى 
اســتبيان للــرأي العــام يف بروكســل 
ــه  ــر %59 من ــن اعت ــنوات ح ــل س قب
ــود إىل  ــة يع ــر يف املنطق ــبب التوت أن س

»إرسائيــل«. 
وألن األمــر يتعلــق بمســتقبلها وبرشعية 
فقــد  عنــري  ككيــان  وجودهــا 
شــّمرت »إرسائيــل« عــن ســاعدها، 
واســتخدمت مجيــع الوســائل املرشوعــة 
وغــر املرشوعــة للنيــل مــن الصحــايف 
الســويدي، ولعــل هــذا هــو ســبب 
إرصارهــا عــى إعــدام قــرار األمــم 
العــام  يف  الصــادر   3379 املتحــدة 
1975 الــذي اعتــر الصهيونية »شــكل 
والتمييــز  العنريــة  أشــكال  مــن 
الــرشس  وهجومهــا  العنــري«، 
ضــد قــرارات مؤمتــر ديربــن العــام 
ــغ  ــا تدم ــة، ألهن ــأن العنري 2001 بش
بالعنريــة  »إرسائيــل«  ممارســات 
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العنــري. والتمييــز 
ــا  ــدر م ــة بق ــاء البرشي ــارة األعض إن جت
فيهــا مــن هــدر حلقــوق اإلنســان، فإهنــا 
ــل  ــعب حمت ــد ش ــتخدم ض ــا تس عندم
هبــدف إفنائــه أو تعريضــه لتجــارب 
طبيــة أو التالعــب بحرمــة اجلســد، أمــٌر 
ــه  ــك أن ــدويل وال ش ــون ال ــه القان حيرم

ــاز. ــري بامتي ــراء عن إج
باألعضــاء  االجتــار  جرائــم   –  2

 )3 2 ( يــة لبرش ا
ــحاق  ــي إس ــام األمريك ــل احلاخ اعتق
ــريس( يف  ــة نيوج ــن والي ــوم )م روزني
شــهر يوليــو/ متــوز 2009 يف الواليات 
املتحــدة، عى خلفيــة معلومــات وردت 
 FBI إىل مكتــب التحقيــق الفيــدرايل
ــن  ــة م ــرتك يف رشاء كلي ــه مش ــول إن تق
ــي.  ــض أمريك ــا ملري ــي« وبيعه »إرسائي
اخلــر مل يأخــذ االهتــام الــكايف، إال 
ــة  ــن صحيف ــة ب ــت األزم ــا اندلع عندم
ــة  ــويدية واحلكوم ــت« الس »افتونبالدي
ــرشت  ــن ن ــك ح ــة«، وذل »اإلرسائيلي
ــي  ــار والت ــعة االنتش ــة الواس الصحيف
تعــّد مــن كريــات الصحف الســويدية، 
بصــورة جلثــة شــاب  مرفقــًا  خــرًا 
ــة  ــار جراح ــا آث ــر عليه ــطيني تظه فلس
ــبا  ــذت حس ــدر، ات ــول الص ــى ط ع

ــح  ــة ترشي ــد عملي ــة بع ــد الصحيف تفي
ــة. ــى اجلث ــرت ع ج

بــل  بذلــك  الصحيفــة  تكتــِف  ومل 
ذوي  لبعــض  شــهادات  أوردت 
ــدوا  ــطينين أّك ــن الفلس ــا م الضحاي
البرشيــة  األعضــاء  رسقــة  فيهــا 
ــة  ــارت الصحيف ــا، وأش ــار هب واالجت
إىل أن اثنــن مــن صحافييهــا قامــا 
ــة  ــن )بالضف ــدة ايات ــق يف بل بالتحقي
ــات  ــى معلوم ــال ع ــة( وحص الغربي
االحتــالل  قــوات  رسقــة  عــن 
فلســطينين  شــهداء  ألعضــاء 

هبــا. واملتاجــرة 
قــد  كان  اخلــر  هــذا  مثــل  ولعــّل 
أنــه  إاّل   1992 العــام  منــذ  تــردد 
ذلــك،  يثبــت  مــا  هنــاك  يكــن  مل 
معلوماهتــا  الصحافيــان  واســتقى 
بــالل غانــم  والــدة وشــقيق  مــن 
كان  الــذي  الفلســطيني  الشــاب 
قتــل  عندمــا  عامــًا   19 عمــره 
»اإلرسائيليــن«  اجلنــود  قبــل  مــن 
قيــادات  أحــد  أنــه  منهــم،  ظنّــًا 
ــي  ــطينية األوىل الت ــة الفلس االنتفاض
 1987 العــام  أواخــر  يف  اندلعــت 
ــي  ــنوات، وه ــع س ــتمرت لبض واس
»انتفاضــة  باســم  ُعرفــت  التــي 
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احلجــارة«. 
وقالــت والــدة الشــهيد، إن ابنهــا 
أيــار  مايــو/   13 يف  قتــل  الــذي 
ــة«  ــة »إرسائيلي ــه مروحي 1992 نقلت
وأعيــدت  املحتلــة،  األرايض  إىل 
ــل  ــام، داخ ــد أي ــه بع ــه إىل ذوي جثت
كيــس أســود وقــد اقتلعــت مجيــع 
حتمــل  اجلثــة  وكانــت  أســنانه، 
البطــن  وحتــى  احللــق  يف  جرحــًا 
وأعيــدت خياطتهــا بشــكل رديء، 
ــاء  ــدور أن أعض ــقيق املغ ــد ش ويعتق

رُسقــت. شــقيقه 
ــرشوع  ــق امل ــن القل ــم م ــى الرغ وع
امُلفزعــة  األخبــار  هــذه  إزاء 
التــي  الاّلإنســانية  واحلــال 
اخلاصــة  الشــبكات  هبــا  تتعامــل 
»إرسائيليــن«  مســؤولن  عــر  أو 
مســارعة  أن  إاّل  الضحايــا،  إزاء 
نفــي  إىل  »اإلرسائيليــة«  الســلطات 
مزاعــم  باعتبــاره  وتفنيــده  اخلــر 
بــل وشــن  الصحــة،  عاريــة عــن 
ــذي  ــو ال ــة، ه ــد الصحيف ــوم ض هج
ــراء  ــن إج ــدالً م ــاه، فب ــت االنتب يلف
ملعرفــة  وواســع  مســتقل  حتقيــق 
املعلومــات  هــذه  صدقيــة  مــدى 
»إرسائيــل«  جلــأت  عدمهــا  مــن 

للصحيفــة  االهتامــات  كيــل  إىل 
الســامية.  بمعــاداة  والصحــايف 
إن رسقــة األعضــاء البرشيــة تعــّد 
حلرمــة  وصارخــًا  ســافرًا  انتهــاكًا 
وقانونيــًا  وإنســانيًا  دينيــًا  البــرش، 
الــدويل  القانــون  ولقواعــد 
بجســد  فالتــرف  اإلنســاين، 
أي  حتــت  واســتغالله  اإلنســان 
ــم  ــع القي ــارض م ــا يتع ــررات إن م
والقانونيــة  اإلنســانية  واملعايــر 
ــوق  ــة حلق ــة الدولي ــة والرشع الدولي
اتفاقــات  ســّيا  ال  اإلنســان، 
 12 يف  الصــادرة  األربعــة  جنيــف 
وملحقيهــا   1949 آب  أغســطس/ 
ــام  ــن يف الع ــن الصادري الروتوكول
ــايس يف  ــر الدبلوم ــن املؤمت 1977 ع

.)33()1977 -1974 ( جنيــف 
“اإلرسائيليــة”  الســلطات  وكانــت 
احلكومــة  مــن  طلبــت  قــد 
ــد  ــذار والتندي ــم اعت ــويدية تقدي الس
صحيفــة  نرشتــه  الــذي  بالتقريــر 
“افتونبالديــت” والصحــايف الشــجاع 
يعبــأ  مل  الــذي  بوســرتوم  دونالــد 
ــدات،  ــده أو بالتهدي ــات ض باالهتام
ــام  ــًا يف الع ــرش كتاب ــه أن ن ــبق ل وس
ــات  ــض املعلوم ــه بع 2001 أورد في
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البرشيــة  باألعضــاء  االجتــار  عــن 
ــرًا، إال  ــًا كب ــاب اهتام ــي الكت ولق
أنــه مل يتعــّرض حينهــا إىل النقــد مــن 
ــت  ــا تعّرض ــل”، ك ــب “إرسائي جان
مؤخــرًا،  املنشــورة  مقالتــه  لــه 
ــاداة  ــل” بمع ــه “إرسائي ــث اهتمت حي
بتهديــده.  وقامــت  الســامية 
طلــب  الســويد  رفضــت  وعندمــا 
تقديــم  “اإلرسائيليــة”  الســلطات 
الداخليــة  االعتــذار قــررت وزارة 
إصــدار  وقــف  “اإلرسائيليــة” 
للصحافيــن  دخــول  تأشــرات 
املحتلــة،  األرايض  إىل  الســويدين 
ــي  ــالم احلكوم ــب اإلع ــض مكت ورف
مراســل  منــح  “اإلرسائيــي” 
ترخيصــًا  الصحيفــة  ومصــّور 
الصحافيــة(  )البطاقــة  معتمــدًا، 
أبــدى  فقــد  ذلــك  مــن  واألكثــر 
ــن  ــل” بنيام ــة “إرسائي ــس حكوم رئي
مقــاالت  مــن  انزعاجــه  نتنياهــو 
وطالــب  الســويدية  الصحيفــة 
اإلنــكار  بإدانتهــا.إن  اســتوكهومل 
“اإلرسائيليــة”  للســلطات  املتشــنج 
الركــون  دون  مــن  للمعلومــات 
ــو  ــؤول، يدع ــاد ومس ــق ج إىل حتقي
إىل توجيــه االهتــام بعــد الشــك يف 

أهنــا تريــد التســرت عــى املوضــوع 
بعــد الفضيحــة التــي ذاع صيتهــا، 
ــد  ــر وحماي ــايف ح ــن صح ــّيا م ال س
ومــن دولــة حمايــدة، إن مل تكــن تلــك 
ــة  ــه أو ضالع ــم ب ــى عل ــلطات ع الس
ــة  ــة حكوم ــؤولية أي ــل مس ــه. ولع في
ــي أن  ــا ه ــن طابعه ــر ع ــض النظ بغ
ــا  ــق يف م ــى التحقي ــة ع ــون مؤمتن تك
مــن  معلومــات  إليهــا  وردت  لــو 
هــذا القبيــل، وهــو األمــر الــذي 
ــه  ــس في ــه أو التقاع ــن إمهال ال يمك
قانونيــة  مســؤوليات  يرتــب  ألنــه 
ال  الدولــة،  عاتــق  عــى  دوليــة 
إعفــاء  أو  عنهــا  التنّصــل  يمكنهــا 

منهــا. نفســها 
ــب  ــاك يتطل ــذا االنته ــل ه ــّل مث ولع
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  مــن 
العربيــة،  البلــدان  وحكومــات 
املجتمــع  مطالبــة  يف  االســتمرار 
األمــن  جملــس  ســّيا  وال  الــدويل، 
احلقائــق،  لتقــيص  جلنــة  تشــكيل 
والتحقيــق يف مــا ورد مــن معلومــات 
واالســتاع إىل الشــهود، ألن هــذه 
ــة  ــة دولي ــكل جريم ــاكات ُتش االنته
واملســاءلة  املالحقــة  تســتحق 
وإنــزال العقــاب بمرتكبيهــا وفقــًا 
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الدوليــة. العدالــة  ملعايــر 
بــه  قــام  الــذي  اهلجــوم  إن 
واإلعالميــن  الساســة  بعــض 
صحيفــة  ضــد  “اإلرسائيليــن” 
“افتونبالديــت” هــو هجــوم قديــم 
للســامية  العــداء  فذريعــة  جديــد، 
ضــد  يقــف  مــن  كل  الحقــت 
وممارســتها  “إرسائيــل”  انتهــاكات 
عــى  أدل  وليــس  العنريــة، 
ــبق  ــام األس ــن الع ــإن األم ــك ف ذل
اهتــم  فالدهايــم،  كــورت  لألمــم 
غــادر  أن  بعــد  النــازي  “باضيــه” 
واليتــه  بانتهــاء  املتحــدة  األمــم 
النمســا،  يف  للرئاســة  وللرتشــيح 
3379 يف  وذلــك لصــدور القــرار 
 1975 ــاين  ــن الث ــر/ ترشي 10 نوفم
الدوليــة  القــرارات  مــن  وعــددًا 
يف  الفلســطينية  للقضيــة  املنــارصة 
دمــغ  القــرار  هــذا  وألن  عهــده، 
واعترهــا  بالعنريــة  الصهيونيــة 
العنريــة  أشــكال  مــن  شــكاًل 
شــنّت  فقــد  العنــري،  والتمييــز 
ــدأ إال  ــة مل هت ــده محل ــل” ض “إرسائي
ــمر/  ــهر ديس ــرار يف ش ــدام الق بإع
وذلــك   1991 األول  كانــون 
القــوى  موازيــن  اختــالل  بعــد 

دوليــًا وعربيــًا، وكانــت مــررات 
“إرسائيــل” أن هــذا القــرار معــاد 
بجوهــر  يتعلــق  ألنــه  للســامية 
عقيدهتــا فضــاًل عــن أنــه يشــكك 
ــتمرارها)34(.  ــا واس ــة وجوده برشعي
ولعــّل هــذه هــي التهمــة ذاهتــا التــي 
الســوفييتي”  “املفكــر  إىل  وجهــت 
يف  يفســييف  للصهيونيــة  املعــادي 
وجــد  أن  إىل  الثانينــات،  أواســط 
ــام  ــكو الع ــي موس ــوالً يف ضواح مقت
ــر  ــة، األم ــروف غامض 1990 يف ظ
إىل  االهتــام  إصبــع  يوجــه  الــذي 

املســتفيد مــن هــذه اجلريمــة)35(.
أو  للســامية  العــداء  هتمــة  إن 
إذكاء نــار العــداء هلــا هــي هتمــة 
رأي  أو  قــرار  لــكل  جاهــزة 
“إرسائيــل”  بمارســات  يتعلــق 
االهتــام  هــذا  ولعــل  العدوانيــة، 
بــه  واجهــت  “إرسائيــل”  كانــت 
عندمــا  العاملــي،  املــدين  املجتمــع 
ــد  ــن ض ــر ديرب ــرارًا يف مؤمت ــذ ق ات
يديــن   2001 العــام  العنريــة 
ــا  ــة” ويتهمه ــات “اإلرسائيلي املارس

 . يــة لعنر با
اهتامــات  وتــرة  ارتفعــت  وقــد 
ضــد  حرهبــا  بعــد  “إرسائيــل” 
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 2006 12 يوليــو/ متــوز  لبنــان يف 
ــا  ــًا أو حروهب 33 يوم ــت  ــي دام والت
املفتوحــة ضــد غــزة بعــد حصــار مــا 
 2007 العــام  منــذ  مســتمرًا   زال 
حــروب  ثــالث  شــنّت  حيــث   ،
 2008 العــام  أواخــر  يف   – األوىل 
والتــي   2009 العــام  ومطلــع 
املصبــوب”  “الرصــاص  ســّميت 
ــق عليهــا  ــي أطل 2012 والت والعــام 
 2014 ــام  ــحاب” والع ــود الس “عام
ــا  ــد” وم ــرف الصام ــومة “اجل واملوس

. هــا بعد
وهكــذا فــإن “إرسائيــل” التــي تقــوم 
وعــدوان،  وحــروب  بارتكابــات 
إىل  نفســه  الوقــت  يف  تلتجــئ 
ــام كل  ــري باهت ــاب فك ــة إره ممارس
ــكال  ــن أش ــكل م ــر وأي ش رأي ح
ونظامهــا  بمارســتها  التعبــر 
معــاد  بأنــه  وعدواهنــا  الســيايس 
ــألة  ــذه املس ــتخدام ه ــامية، باس للس
سياســيًا  وتوظيفهــا  هبــا  والتوســع 
“رسائيــل”  مــرشوع  خيــدم  بــا 

والدعائــي. والســيايس  احلــريب 
األزمــة  يف  اجلديــد  األمــر 
أن  “اإلرسائيليــة”،  الســويدية  
هجومــًا  شــنّت  وإن  “إرسائيــل” 

عــى الصحيفــة الســويدية إال أهنــا 
ــس  ــن النف ــاع ع ــرب للدف ــت أق كان
الصحيفــة  وأن  التهمــة،  وإنــكار 
الســويدية  واحلكومــة  الســويدية 
الشــجاع  الســويدي  والصحــايف 
الســفرة  ضــد  ردودهــم  كانــت 
اســتوكهومل  يف  “اإلرسائيليــة” 
ــة  ــر ثق ــة” أكث ــة “اإلرسائيلي واحلكوم
التــي  القضيــة  وبعدالــة  بالنفــس 
الــرأي  الســتنهاض  نرشهــا  تــم 
“إرسائيــل”  ضــد  العاملــي  العــام 
حريــة  منطلــق  ومــن  وممارســاهتا، 
ــات  ــل املعلوم ــق يف نق ــر واحل التعب
ــائل  ــكل الوس ــا ب ــا وإذاعته ونرشه
طبقــًا  قيــود  دون  ومــن  املمكنــة 
ــان. ــوق اإلنس ــة حلق ــح الدولي للوائ
الثقــة  الكثــر  اهلجــوم  هــذا  إن 
ــب  ــد قل ــة ق ــم العدال ــس وبقي بالنف
“إرسائيــل”  أن  حيــث  املعادلــة، 
املبــادرة  زمــام  تأخــذ  التــي  هــي 
باالهتــام عــادة ويتخــذ اآلخــرون 
مــّرة،  كل  يف  كــا  الدفــاع،  موقــع 
املتهمــة  هــي  املــرة  هــذه  فإهنــا 
وظّلــت “إرسائيــل” يف موقــع الدفــاع 
الضعيــف عــن النفــس، ال ســّيا أهنــا 
رسيــع،  حتقيــق  بإجــراء  تــرشع  مل 
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ــع  ــن املجتم ــب م ــذي يتطل ــر ال األم
الــدويل القيــام هبــذه املهمــة وإرغــام 
مل  قبوهلا.لألســف  “إرسائيــل” عــى 
الرســمية  العربيــة  املواقــف  تكــن 
يتناســب  واســع  لتحــرك  كافيــة 
ــن  ــا يمك ــدث وم ــتوى احل ــع مس م
القضيــة  صعيــد  عــى  اســتثاره 
نقــض  بذلــك  ونعنــي  الكــرى 
وكشــفها  “اإلرسائيليــة”  الروايــة 
ــى  ــي وحت ــام العامل ــرأي الع ــام ال أم
ــات  ــريب واملنظ ــدين الع ــع امل املجتم
ــطتها  ــن أنش ــة مل تك ــة الدولي احلقوقي
باملســتوى  القضيــة  هــذه  بصــدد 
يتطّلــب  الــذي  األمــر  املطلــوب، 
اجلميــع  ووضــع  اهلمــم  شــحذ 
عنــد مســؤولياهتم، وتلــك إحــدى 
ــن. ــيايس الراه ــهد الس ــات املش مفارق

اخلـامتــة:
األربعــة  املحــاور  عرضنــا  أن  بعــد 
وحمــور  وقانونيــًا  تارخييــًا  للعبوديــة 
اســتهدف  الــذي  الســيايس  داعــش 
واملحــور  واألزيديــن،  املســيحين 
»اإلرسائيــي« بشــأن اإلجتــار بالبــرش 
نقــول: إذا كانــت العبوديــة بشــكلها 
القديــم قــد انتهــت ومل يعــد هلــا وجــود 

األشــكال  فــإن  املعــارص،  العــامل  يف 
اجلديــدة مــن االســتعباد تشــّكل خطــرًا 
ــي  ــاء، وه ــانية مجع ــى اإلنس ــًا ع حقيقي
متّثــل انتهــاكًا صارخــًا لقواعــد القانــون 
الــدويل والقانــون اإلنســاين الــدويل 
الدوليــة  واملعاهــدات  ولالتفاقيــات 
ــان. ــوق اإلنس ــة حلق ــة الدولي وللرشع
إن أســاس الــرق والعبوديــة يقــوم عــى 
ــاص  ــاواة واالنتق ــدم املس ــز وع التميي
اإلنســانية  الكرامــة  مبــادئ  مــن 
ومبــادئ احلرّيــة، وهــو ناجــم عــن 
إقصــاء وهتميــش وعــزل ممــا خلــق 
تباينــات اقتصاديــة واجتاعيــة وثقافيــة، 
ــب  ــي أن تنص ــذي  ينبغ ــر ال ــو األم وه
ــاون  ــّل تع ــه يف ظ ــى معاجلت ــود ع اجله
الوعــي  بنــرش  وخصوصــًا  دويل، 
والرتبيــة  املواطنــة  مبــادئ  وتعزيــز 
ــك  ــم، ناهي ــتثار يف التعلي ــا واالس عليه
ــّرم  ــات حت ــن وترشيع ــن قوان ــن س ع
الــرق وحتاســب عــى مــن يارســه 

بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش.
ــد يف  ــام األبرتاي ــقوط نظ ــد كان س وق
ــة  ــة مهّم ــة ثوري ــا حلظ ــوب أفريقي جن
عــى  التفــاؤل  مــن  حالــة  خلقــت 
ــّور  ــن كان يتص ــي، إذ م ــتوى العامل املس
ــز العنــري  القضــاء عــى نظــام التميي



2م
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

49

د. عبد احلسني شعبان

الــذي دام أكثــر مــن قرنــن مــن الزمن، 
خصوصــًا وأنــه اســتعار اســتيطاين 

ــة. ــى الكلم ــكل معن ــي ب إجالئ
إلغــاء  يمنــع  مل  نقــول  ذلــك  ومــع 
نظــام العبوديــة والتمييــز العنــري 
املهــن  االســتغالل  حمــاوالت 
خصوصــًا  جديــدة،  بأشــكال 
التفــاوت  اســتفحال  باســتمرار 
واالجتاعــي  االقتصــادي  الطبقــي 
واســتغالل الــذات البرشيــة، األمــر 
ــع  ــب املجتم ــن جان ــب م ــذي يتطّل ال
وهيئاهتــا  املتحــدة  واألمــم  الــدويل 
ــل  ــة والعم ــن التحريمي ــدار القوان إص
ــة  ــدول ملواجه ــدرات ال ــز ق ــى تعزي ع
ــى  ــع ع ــا للتوقي ــرة، ودفعه ــذه الظاه ه
الدوليــة،  واالتفاقيــات  املعاهــدات 
فاملنظومــة احلقوقيــة كونيــة وشــاملة 

التجزئــة. تقبــل  ال  أي  ومرتابطــة، 
 وال بــّد مــن التأكيــد عــى كرامــة الذات 
البرشيــة فالكرامــة اإلنســانية تــأيت بعــد 
ــد  ــب تأكي ــذا يتطّل ــاة، وه ــق يف احلي احل
مبــادئ الوقايــة واحلايــة والرشاكــة 
يف مواجهــة الظاهــرة، كــا مطلــوب 
ــة رســمية  ــوم إطــالق محــالت وطني الي
وشــعبية للتحذيــر مــن ظاهــرة االجتــار 

ــرش. بالب

اهلوامش: 
1- يمكننــي القــول إن املشــر أمحــد بــاي قــرأ 
اللحظــة التارخييــة، باتــاذ هــذه اخلطــوة، فهــو 
ــر بالتقــّدم  مــن جهــة كان قــد زار فرنســا وتأّث
ــية،  ــورة الفرنس ــادئ الث ــا وبمب ــل فيه احلاص
وبقــدر مــا كان مقتنعــًا بتغيــر األوضــاع 
واجتاعيــة  سياســية  إصالحــات  وإجــراء 
ــه كان  ــت نفس ــه يف الوق ــة، فإن ــة وديني وتربوي
يف  ممكــن  غــر  احلــال  بقــاء  أن  أدرك  قــد 
ــه، وال  ــة علي ــوط الغربي ــتداد الضغ ــل اش ظ
ســّيا مــن جانــب القناصــل األوروبيــن، 
وهلــذا  الريطــاين.  القنصــل  وخصوصــًا 
ــق  ــرق وعت ــاء ال ــاه إلغ ــه باجت ــت خطوت كان
العبيــد، مزاوجــة بــن إرادة التحديــث والوعي 
ــدويل  ــور ال ــن التط ــة، وب ــن جه ــة م والقناع
وتــوازن القــوى والضغــوط التــي تعــّرض هلــا 
ــن  ــم م ــاول التأقل ــد ح ــة. وق ــة ثاني ــن جه م
ــا  ــن أوروب ــس م ــرب تون ــدويل لق ــه ال حميط
وهــي »جــار ينبغــي صداقتــه« و«ليــس عــدوًا 
نرانيــًا« حســبا عــّر عــن ذلــك. وقــد 
يكــون يف موقفــه ذلــك ســبب شــخيص يعــود 
إىل أصولــه وعيشــه يف قــر يضــم عــددًا مــن 
ــن. ــد مملوك ــى ي ــو ع ــى ه ــد ترب ــك وق املالي
ــة  ــدوة جامع ــعبان: ن ــن ش ــد احلس ــر: عب أنظ
الــدول  جامعــة  )مركــز  العربيــة  الــدول 
يف  العبوديــة  إلغــاء   – تونــس(   – العربيــة 
 6  –  5 اإلســالمية،   – العربيــة  احلضــارة 

.2016 األول  كانــون   / ديســمر 
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األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  ألغــت   -2
ــه  ــخ إلغائ ــن مــن تاري ــو عقدي ــد نح ــرق بع ال
يف تونــس )1865(، وكان ذلــك بعــد حــرب 
ــات اآلالف  ــا مئ ــة راح ضحيته ــة طاحن أهلي
مــن البــرش. أمــا فرنســا فقــد ألغتــه بعــد 
عامــن من تاريــخ إلغائــه يف تونــس )1848(.
3-  انظــر: »نــدوة إلغــاء العبوديــة يف احلضــارة 
الــدول  جامعــة  اإلســالمية«،   – العربيــة 
العربيــة – األمانــة العامــة، مركــز جامعــة 
6 ديســمر   – تونــس، 5  العربيــة،  الــدول 
النــدوة  ونظمــت   ،2016 األول(  )كانــون 
بدعــم مــن املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة 
العــريب  واملركــز  )األلســكو(  والعلــوم 
لألبحــاث ودراســة السياســات )تونــس(، 

التونــي. الوطنــي  واألرشــيف 
4-  صــدر القانــون عــن الرملــان التوني يف 3 
أغســطس )آب( العــام 2016، هبدف منــع كل 
أشــكال االســتغالل التــي يمكــن أن يتعــّرض 
هلــا األشــخاص، وخاصــة النســاء واألطفــال، 
ومكافحتهــا بالوقايــة مــن االجتــار هبــم وزجــر 
ــا   ــاعدهتم، ك ــاه ومس ــة ضحاي ــه ومحاي مرتكبي
ــي  ــيق الوطن ــم التنس ــون إىل دع ــدف القان هي
ــدويل يف جمــال مكافحــة االجتــار  و التعــاون ال
باألشــخاص يف إطــار االتفاقيــات الدوليــة 
واإلقليميــة والثنائيــة املصــادق عليهــا مــن 

ــة التونســية. قبــل اجلمهوري
5- انظــر: جرجــس، فــواز – »داعــش إىل 
ــز  ــدة«، مرك ــد القاع ــا بع ــو م ــن؟ جهادي أي

دراســات الوحــدة العربيــة، ترمجــة حممــد 
شــّيا، بــروت، 2016، ص 185 ومــا بعدهــا. 
يقــول د. فــواز جرجــس: جلــب طغيــان 
للمجتمــع  االختنــاق  السياســية،  األنظمــة 
وزرع يف املجتمعــات بــذور احلــركات املتطرفة 
ــاق  ــك إخف ــة، وكذل ــس اهلوّي ــة هباج املدفوع
تطويــر  يف  العربيــة  االســتبدادية  األنظمــة 
ــات  ــب الفئ ــتجابة ملطال ــا ويف االس اقتصادياهت
الشــابة بــن الســكان، الــذي تســّبب يف أزمــة 
اجتاعيــة حــادة متمثلــة بالفقــر والبطالــة، هــو 
ــع  ــات الربي ــه انتفاض ــاج إلي ــت حتت ــذي كان ال

ــريب. الع
6-يقــول د. فــواز جرجــس: إن هــدف كتابــه 
األســباب  رشح  هــو  أيــن؟«  إىل  »داعــش 
االجتاعيــة والسياســية وطبيعــة القــوى التــي 
ــة  ــم »الدول ــادة والدة تنظي ــف إع ــت خل كان
الحقــًا  وحتّولــه  العــراق«  يف  اإلســالمية 
إىل تنظيــم »الدولــة اإلســالمية يف العــراق 
القاعــدة  أن  مؤكــدًا  )داعــش(  والشــام« 
ــها  ــة نفس ــان إىل العائل ــا ينتمي ــش كالمه وداع
يتشــاركان  وأهنــا  اجلهاديــة«  »الســلفية 
األفــكار الرئيســية نفســها وجيملهــا بـــ: يوتوبيا 
»حكــم  اســتبدال  وملخصهــا  إســالمية 
الدولــة« بـ«حكــم اهلل«، ولكنــه حيــّدد الفــارق 
بــن القاعــدة وداعــش، فالقاعــدة تنظيــم 
رسي عابــر للحــدود يف حــن انغمــس داعــش 
ــل  ــل داخ ــة وعم ــنّية املحلي ــات الس يف اجلاع
ــه  ــالمية«، أي أن ــة »اإلس ــوم الدول ــار مفه إط
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د. عبد احلسني شعبان

متجــذر يف االنقســام الشــيعي – الســني الــذي 
ــه  ــوم بنحت ــًا يق ــًا مه ــه مصطلح ــق علي يطل
ــس  ــن التناف ــر ع ــة« كتعب ــو »اجليوطائفي وه
تنظيــم  جمــرد  ليــس  فداعــش  اإلقليمــي، 
ــان  ــرب إىل كي ــو أق ــا ه ــّرد، وإن ــايب متم إره
ــدود  ــق احل ــام بتمزي ــذا ق ــة« وهل ــة »خالف دول

»االســتعارية«.
ــة  ــس كلم ــتخدم د. جرج ــودي أن يس )كان ب
مــن  بــدالً  »التكفريــة«  أو  »اإلرهابيــة« 
ــالم  ــاد يف اإلس ــوم اجله ــة« ألن مفه »اجلهادي
ــش  ــات داع ــى مواصف ــه ع ــق رشوط ال تنطب
وهــو  اإلرهابيــة،  التنظيــات  مــن  وغــره 
مصطلــح أقــرب إىل االســتخدام الغــريب الذي 
ال يميــز بــن اجلهــاد هبــدف مقاومــة االحتالل 
وحتريــر األرض وبــن األعــال اإلرهابيــة التي 
يقــوم هبــا داعــش وأخواتــه. كــا أفضــل 
اســتخدام كلمــة »اإلســالموية« للتفريــق بــن 
ــاألوىل  ــالم، ف ــن اإلس ــة وب ــكار اإلرهابي األف
هــي أقــرب إىل اإلســالملوجيا التــي تســتخدم 
التعاليــم اإلســالمية ضــّد اإلســالم وباســمه، 
يف حــن أن تعاليــم اإلســالم حتــّض عــى 
التــآزر والتــوايص والتســامح والســالم، وهــي 
الغالــب الشــائع والعــرة دائــًا بذلــك وليــس 
ــش  ــه داع ــأ إلي ــذي يلج ــع ال ــادر الضائ بالن

ــة(. ــه اإلرهابي ــر أعال لتري
ــش،  ــد داع ــا بع ــواز، م ــس، ف ــر: جرج انظ

.202  –  201 ص  الســابق،  املصــدر 
ــواز –  ــس ، ف ــوع إىل: جرج ــن الرج ــا يمك ك

القاعــدة: الصعــود واألفــول )تفكيــك نظريــة 
احلــرب عــى اإلرهــاب( مركــز دراســات 
ــّيا،  ــد ش ــة حمم ــة، ط 2، ترمج ــدة العربي الوح
بــروت، 2015، الفقــرة اخلاصــة بـ«اخلامتــة« 
– كيــف هزمــت االنتفاضــات العربيــة الراهنة 

نظريــة القاعــدة، ص 236 – 242.
 – احلســن  عبــد  شــعبان،  انظــر:   -7
ــارصة  ــالمية املع ــدول اإلس ــات« يف ال »األقلي
يف  املندائيــون  والصابئــة  املســيحيون   -
ــاب  ــور يف كت ــث منش ــًا، بح ــراق نموذج الع
ــات  ــبار للدراس ــز املس ــدره مرك ــهري، يص ش
والبحــوث، دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 

.2 0 1 2
8- اعتــذرت بلجيــكا إىل إفريقيــا عشــية مؤمتر 
ديربــن )جنــوب إفريقيــا( ضــد العنريــة 

ــام 2001. الع
9  Cherit Bassiouni, M – Enslavement as an 

International crime, New York university 

journal of international

Law and politics, vol. 23, 1991, p.445.  

ــي  ــة الت ــة التكميلي ــص االتفاقي ــر: ن 10- انظ
صــدرت يف العــام 1956، والتــي دخلــت 
ــان( 1957.  ــل )نيس ــذ يف 30 أبري ــز التنفي حّي
وهنــا ال بــّد مــن اإلشــارة إىل أنــه وعــى الرغم 
ــازم  ــح وج ــم رصي ــد حتري ــه ال يوج ــن أن م
ــالم  ــإن اإلس ــالم، ف ــرق يف اإلس ــع لل وقاط
دعــا إىل معاملــة األرسى والعبيــد معاملــة 
ــد  ــول حمم ــى الرس ــم، وهن ــق هب ــنة والرف حس
)ص( عــن تســميتهم بالعبيــد، خصوصــًا وأن 
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اإلســالم ســاوى يف الكرامــة اإلنســانية، وكان 
الرســول يشــّجع عــى عتقهــم، وبالتــدّرج 
وبحكــم قوانــن التطــّور وتوقيــع البلــدان 
ــة  ــة اخلاص ــات الدولي ــى االتفاقي ــة ع العربي
بحقــوق اإلنســان، فــإن دســاترها وقوانينهــا 
التجــارة  حتريــم  منحــى  تنحــو  أخــذت 
ــل واملســاءلة عــى مــن يقــوم هبــا.  ــد، ب بالعبي
وقــد شــهد التاريــخ اإلســالمي أول ثــورة 
ــي  ــادة »ع ــرة بقي ــن الب ــت م ــد انطلق للعبي
بــن حممــد بــن أمحــد« والتــي اشــتهرت باســم 
»ثــورة الزنــج« يف القــرن التاســع امليــالدي )يف 
ــايض  ــد امل ــالل العق ــايس(. وخ ــر العب الع
ــة  ــدان العربي ــن البل ــد م ــدرت العدي ــد أص ق

ــرش. ــار بالب ــم االجت ــن لتحري قوان
-11- انظــر: االتفاقيــة الدوليــة إللغــاء الــرق 
ــات  ــاقة واملؤسس ــغال الش ــة واألش والعبودي
واملارســات الشــبيهة بذلــك، والتــي دخلــت 

ــارس )آذار( 1927. ــذ يف 9 م ــز التنفي حّي
ــي  ــة الت ــة التكميلي ــص االتفاقي ــر: ن 12- انظ
العــام 1956 والتــي دخلــت  صــدرت يف 
ــان( 1957،  ــل )نيس ــذ يف 30 أبري ــز التنفي حّي
جمموعــة معاهــدات األمــم املتحــدة، نيويورك، 

ــد 226. املجل
حلقــوق  العاملــي  اإلعــالن  انظــر:    -13
ــد  ــر العه ــا حظ ــة(، ك ــادة الرابع ــان )امل اإلنس
ــة والسياســية  الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدني
أشــكاهلا  بــكل  العبيــد  وجتــارة  الــرق 
واالســتعباد والعمــل القــري أو اإلجبــاري. 

ــدويل  ــد ال ــن العه ــة( م ــادة الثامن ــر: )امل انظ
ــد  ــية، وق ــة والسياس ــوق املدني ــاص باحلق اخل
ذهبــت )املــادة 6( مــن العهــد الــدويل اخلــاص 
ــة  ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي باحلق
ــد  ــري وتأكي ــل الق ــرق والعم ــر ال إىل حظ

ــة. ــل بحري ــق العم ح
14- ورد يف ديباجــة النظــام األســايس: أن 
ــوا  ــال وقع ــاء والرج ــال والنس ــن األطف مالي
خــالل القــرن احلــايل )القــرن العرشيــن( 
ــّزت  ــا ه ــن تصوره ــع ال يمك ــا لفظائ ضحاي
نظــام  وصنفهــا  بقــوة،  اإلنســانية  ضمــر 
رومــا كجرائــم خطــرة هتــدد الســلم واألمــن 
والرفــاه يف العــامل )الديباجــة(، وإضافــة إىل 
االســتعباد اجلنــي واالغتصــاب واإلكــراه 
احلمــل  أيضــًا  اعتــر  فقــد  البغــاء،  عــى 
القــري والتعقيــم القــري جرائــم ضــد 

اإلنســانية أيضــًا.
انظــر: نظــام رومــا األســايس للمحكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة الصــادر يف 17 يوليــو )متــوز( 
1998 والــذي دخــل حّيــز التنفيــذ يف 1 يوليو 

ــام 2002. ــوز( الع )مت
15- انظــر: )املــادة 34( مــن اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، الصــادرة عــن األمــم املتحــدة يف 20 
نوفمــر )ترشيــن الثــاين(، العــام 1989، التــي 
تنــص عــى: »تتعهــد الــدول األطــراف بحاية 
الطفــل مــن مجيــع أشــكال االســتغالل اجلني 
واالنتهــاك اجلنــي. وهلــذه األغــراض تّتخــذ 
الــدول األطــراف، بوجــه خــاص، مجيــع 
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التدابــر املالئمــة الوطنيــة والثنائيــة واملتعــددة 
األطــراف ملنــع:

ــي أي  ــى تعاط ــل ع ــراه الطف ــل أو إك أ - مح
ــرشوع؛ ــر م ــي غ ــاط جن نش

ب -  االستخدام االستغاليل لألطفال يف 
الدعارة أو غرها من املارسات اجلنسية غر 

 املرشوعة؛
ج - االستخدام االستغاليل لألطفال يف 

العروض واملواد الداعرة«.
16-   انعقــد مؤمتــر فيينــا بمشــاركة نحــو 
شــباط  فرايــر/   15  –  13 يف  دولــة   100
البلــدان  معظــم  فيــه  وشــاركت   2008
ــة  ــدرج يف إطــار خطــة دولي ــة، وهــو ين العربي
ــرش  ــار بالب ــم االجت ــة جرائ ــة ملكافح وإقليمي
مــع رضورة الرتكيــز عــى أمهيــة التوعيــة 
ــت  ــبكة األنرتن ــتخدام ش ــوء اس ــر وس بمخاط
ــزء  ــر ج ــص املؤمت ــة... وخص ــرة العومل وظاه
مــن أعالــه وقراراتــه لضحايــا االجتــار بالبــرش 

ــال. ــاء واألطف ــن النس م
17-مــن املناســب اإلشــارة هنــا إىل أن تونــس 
ــة العامــة ملجلــس  هــي البلــد املضيــف لألمان
اســتضافت  قــد  العــرب،  الداخليــة  وزراء 
عــددًا مــن املؤمتــرات واالجتاعــات الدوريــة 
ــة  ــزة متخصص ــاء أجه ــة بإنش ــنوية اخلاص الس
بينهــا  مــن  بالبــرش،  االجتــار  بمكافحــة 
واجلــوازات  اهلجــرة  إلدارات  اجتاعــات 
ــذه  ــت ه ــة، وكان ــدول العربي ــية يف ال واجلنس
إىل  دعــت  قــد  واالجتاعــات  املؤمتــرات 

ــار  ــة االجت ــة ملكافح ــات حديث ــتخدام تقني اس
بالبــرش وإجــراء رقابــة صارمــة لعمليــات زرع 
ونقــل األعضــاء البرشيــة، واحلــد مــن ظاهــرة 
تزويــر جــوازات الســفر، ومــا لــه عالقــة 
ــم  ــا بجرائ ــة وعالقته ــر املرشوع ــرة غ باهلج
االجتــار بالبــرش واملخــدرات وغســل األمــوال 

ــا. وغره
ــرار  ــذًا لق ــرتاتيجية تنفي ــدرت االس 18- ص
العــدل  وزراء  ملجلــس  التنفيــذي  املكتــب 
العــرب رقــم 609 بتاريــخ 2009/5/24 
العــدل  وزراء  جملــس  قبــل  مــن  املعتمــد 
العــرب يف 2009/11/19 وقــرار جملــس 
ــخ 2010/9/16  ــوزاري( بتاري ــة )ال اجلامع
يف  العــرب  العــدل  وزراء  جملــس  وقــرار 
األمــم  برنامــج  بشــأن   2010/12/20
ــي حــول مكافحــة املخــدرات  املتحــدة اإلنائ
يف  اجلنائيــة  العدالــة  وحتديــث  واجلريمــة 
الــدول العربيــة 2011 – 2015 وصــدرت يف 

.2011 )نيســان(  أبريــل   28
 - )الســليانية  دوكان  مؤمتــر  انظــر:   -19
العــراق( الــذي انعقــد يف العــام 2012، حتــت 
شــعار »املؤمتــر الــدويل لالجتــار بالبــرش.. 
ــن  ــه«، م ــة ملكافحت ــراءات فاعل ــات وإج آلي
ــة«  ــل منظمــة »التحالــف مــن أجــل العدال قب
ومنظمتــي »مينرفــا« و«لــو Law« اإليطاليتن 
بالتعــاون مــع وزارة اخلارجيــة اإليطاليــة، 
ــداد  ــة بغ ــن حكوم ــون ع ــر ممثل ــر املؤمت وح
الفيدراليــة،  اإلقليــم  وحكومــة  االحتاديــة 
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ومؤسســات  وبرملانيــون  وســفراء  ووزراء 
ــة إىل  ــة، إضاف ــة وأجنبي ــدين عراقي ــع م جمتم
اإلســالمي  التعــاون  منظمــة  عــن  ممثلــن 
وجامعــة الــدول العربيــة .جديــر بالذكــر 
ــع  ــًا ملن ــدرت قانون ــة أص ــة العراقي أن احلكوم
ــباط(  ــر )ش ــم 28 يف فراي ــرش رق ــار بالب االجت
ــة أن  ــباب املوجب ــاء يف األس ــد ج 2012. وق
ــار  ــم االجت ــة جرائ ــون رشع ملكافح ــذا القان ه
ومعاجلــة  انتشــارها  مــن  واحلــد  بالبــرش 
ــم  ــذه اجلرائ ــا هل ــا مل ــة مرتكبيه ــا ومعاقب آثاره
ــة  ــع وإهان ــرد واملجتم ــى الف ــورة ع ــن خط م

ــان. ــة اإلنس لكرام
20- تعتــر اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالهتــا 
الــدويل  القانــون  صلــب  يف  اإلضافيــة 
اإلنســاين، وهــي عصــب القانــون الــدويل 
احلــروب  أثنــاء  الســلوك  ينظــم  الــذي 
احلــد  إىل  ويســعى  املســلحة  والنزاعــات 
مــن تأثراهتــا. وتوفــر االتفاقيــات احلايــة 
ــال  ــاركون يف األع ــن ال يش ــخاص الذي لألش
العدائيــة )املدنيــون، وعــال الصحــة، وعــال 
املشــاركة  اإلغاثــة( والذيــن توقفــوا عــن 
يف األعــال العدائيــة )اجلرحــى، واملــرىض، 
ــرب(. ــة، وأرسى احل ــفن الغارق ــود الس وجن
ــة  ــف األربع ــات جني ــوص اتفاقي ــر: نص انظ
العــام  )آب(  أغســطس   12 يف  الصــادرة 
1949 وملحقيهــا الصــادران عــن املؤمتــر 
 –  1974 العــام  جنيــف  يف  الدبلومــايس 
اخلــاص   – األول  الروتوكــول   ،1977

بحايــة ضحايــا املنازعــات الدوليــة املســلحة، 
بحايــة  اخلــاص   – الثــاين  والروتوكــول 
ــة،  ــر الدولي ــلحة غ ــات املس ــا املنازع ضحاي
وأضيــف إليهــا بروتوكــول ثالــث صــدر 
الشــارة اإلضافيــة  العــام 2005 حــول  يف 

احلمــراء«. »البلــورة 
Starke, J.G, Introduction to Inter� قــارن:     

 .national law, eighth ed. London, 1977, p.504

21-  انظــر: تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة 
ــم  ــج األم ــن برنام ــادر ع ــام 2009، الص للع
املتحــدة اإلنائــي، )حتّديــات أمــن اإلنســان يف 

البلــدان العربيــة(.
ــة  ــن – مقال ــد احلس ــعبان، عب ــر: ش 22- انظ
ــدد  ــة، الع ــفر اللبناني ــدة الس ــرشت يف جري ن

رقــم )12396(، بتاريــخ 2013/2/2.
ــا بنديكتــوس الســادس عــرش  ــع الباب 23-وّق
ــويل«  ــاد الرس ــة اإلرش ــى »وثيق ــروت ع يف ب
)أواخــر ترشيــن الثــاين/ نوفمــر 2012(، 
تتعلــق  مهمــة  مبــادئ  تضمنــت  التــي 
ــيحية،  ــالمية ـ املس ــات اإلس بموضــوع العالق
ال باعتبارهــا تارخيــًا، بــل كوهنــا حــارضًا 
وطموحــًا مســتقبليًا، ســواء يف الــرشق أو بــن 
ــلمن  ــن املس ــا م ــي أغلبيته ــرشق الت دول ال

وبــن دول الغــرب املســيحي.
أنظــر بالتفصيــل: عبــد احلســن شــعبان – 
العــرب(،  )املســيحيون  الكرمــة  أغصــان 
.2015 بغــداد،  محــورايب،  مركــز  إصــدار 
 – احلســن  عبــد  شــعبان،  انظــر:   -24
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عنــوان مقالــة ُنــرشت يف صحيفــة اخلليــج 
.2014/8/20 بتاريــخ  »اإلماراتيــة«، 

ــة  ــول الديان ــات ح ــن املعلوم ــد م 25- للمزي
ــن  ــدة يمك ــا املعتم ــن مصادره ــة وم اإليزيدي

ــن: ــن التالي ــة املصدري مراجع
اإليزيديــة   – مــراد  داود  ختــاري،   -  1
واملوصــل يف أول موســوعة أنســكلوبيديا – 
عثانيــة، مؤسســة ســبريز، دهــوك )العــراق(، 

.2016
2 – جعفــو، بــر خــالت اليــاس وســلو، 
زهــر عــرب )مــن مكتــب اللــش مهــد 
ــات  ــن املقدس ــيخان( – »م ــش ش ــز الل ومرك
.2013 )العــراق(  كردســتان  اإليزيديــة«، 
26- انظــر: ســورة البقــرة، اآليــة 256، التــي 
ــّن  ــد تب ــن، ق ــراه يف الدي ــى: »ال إك ــص ع تن
ــوت  ــر بالطاغ ــن يكف ــي، فم ــن الغ ــد م الرش
ويؤمــن بــاهلل فقــد استمســك بالعــروة الوثقــى 

ــم«. ال انفصــام هلــا، واهلل ســميع علي
27-  يف 10 حزيران )يونيو( العام 2014.

28- هنــاك ثــالث أنــواع مــن التضامــن 
 Preventive ــي ــن الوقائ ــدويل: األول التضام ال
 Protective احلائــي  التضامــن  أو   Solidarity

Reforma� أو التضامــن اإلصالحــي Solidarity

.tory Solidarity

29-  انعقــد اجتــاع اخلــراء يف مطلــع العــام 
ــاركًا  ــث مش ــة وكان الباح 2016، يف الدوح
فيــه، وكّلفــت بإعــداد النــص األخــر اخلبــرة 
ــّدم  ــة  Ms. Virginia Dandan، وق الدولي

إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ملناقشــته، 
ــة العــام 2016. ــم إقــراره يف هناي وت

30- نــرش الباحــث عــددًا مــن املقــاالت 
ــاء  ــرش وباألعض ــار بالب ــرة االجت ــة ظاه ملعاجل
ــة:  ــاء البرشي ــار باألعض ــا: االجت ــة منه البرشي
ــة،  ــرب القطري ــة الع ــؤولية؟ صحيف ــن املس أي
 .2009/10/6 بتاريــخ    )7786 )العــدد 
اإلنســاين(،  واألمــن  بالبــرش..  و)االجتــار 
بتاريــخ  »اإلماراتيــة«،  اخلليــج  صحيفــة 
بالبــرش(،  و)االجتــار   ،2016/6/29
بتاريــخ  »اإلماراتيــة«،  اخلليــج  صحيفــة 
2012/6/20. و)جرائــم االجتــار باألعضــاء 
البرشيــة(، صحيفــة اخلليــج »اإلماراتيــة«، 

.2009/9/2 بتاريــخ 
31-املقصــود رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي 
ــى 1992، وكان  ــذ 1990 وحت ــرتة من يف الف

ــة. ــرًا للصح ــا وزي يومه
ــع  ــور الراب ــابق، )املح ــدر س ــر: مص 32- انظ

ــرش(. ــار بالب ــل واالجت - إرسائي
33-  أنظر اتفاقيات جينيف األربعة 

وملحقيها، مصدر سابق.
34- أنظر: عبد احلسن شعبان – إلغاء القرار 
3379: انتصار أشّد عارًا من اهلزيمة، جريدة 
القدس العريب، 18 ديسمر / كانون األول، 

.1991
35- أنظر عبد احلسن شعبان – حتطيم املرايا: 

يف املاركسية واالختالف، الدار العربية للعلوم، 
بروت، 2009.
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األبعاد التداولية لإلشاريات الشخصية
 يف شعر تأبط شرا - الضمائر امنوذجا -

       أ.م.د.فاطمة حميد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم

     جامعة القادسية/كلية الهندسة                جامعة واسط/كلية الرتبية األساسية

ملخص البحث:
ال شــك يف أن النــص الشــعري  بصــورة 
عامــة والنــص اجلاهــي عــى وجــه 
مــن  طياتــه  يف  حيمــل  اخلصــوص 
ــا مــا جتعلــه يواكــب  اخلصائــص واملزاي
ــدان  ــت يف مي ــي حصل ــورات الت التط
ومناهــج  نظريــات  وظهــور  النقــد 
ــور، إذ  ــر العص ــى م ــة وع ــة خمتلف نقدي
الــدالالت متعــددة، ألن الكلمــة  إن 
حتمــل طاقــة ودالالت واســعة تتلــف 
باختــالف املوضــوع واملناســبة، فضــال 
عــن ذلــك أن املقــام أو الســياق يعطــي 
للكلمــة أبعــادا خمتلفــة. وهــذا الــكالم 
املتلقــي  عــى  ينســحب  بالــرورة 
هنــا  ومــن  للنــص،  فهمــه  وكيفيــة 

وانطالقــا مــن دالالت النــص وأبعــاده 
املختلفــة تناولنــا يف هــذا البحــث شــعر 
وهــو  الصعاليــك،  الشــعراء  أحــد 
الدراســة  هــذه  لتكــون  رشا،  تأبــط 
ــعره  ــات ش ــن جزئي ــة م ــة بجزئي خاص
الشــخصية،  االشــاريات  وهــي  أال 
وبــا ان االشــاريات ميداهنــا واســع 
ــن دراســة احــد  ــر كان ال بــد م وكب
ــة  ــر، دراســة نقدي أناطهــا وهــو الضائ
ــا  ــداويل، الرتباطه ــج الت ــوء املنه يف ض
باملنهــج التــداويل، الــذي يعــد مــن 
واملهمــة  احلديثــة  النقديــة  املناهــج 
التــي خضعــت مــن خاللــه النصــوص 
اإلبداعيــة اىل مقاربــات اجراهــا النقــاد 
ــاز  ــا ين ــم م ــث، بحك ــر احلدي يف الع
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بــه هــذا املنهــج مــن مزايــا مكنتــه مــن 
التعامــل مــع النــص الــذي يمتلــك هــو 
ــدرة  ــه الق ــات اعطت ــا وس ــر مزاي االخ
ــة. ــج احلديث ــع املناه ــي م ــى التعاط ع
إن موضــوع االشــاريات الشــخصية يف 
ــا-  ــر انموذج ــط رشا- الضائ ــعر تأب ش
ــي  ــة الت ــات املهم ــن املوضوع ــد م يع
ــة وال  ــة معمق ــث ودراس ــاج اىل بح حتت
ــاعر، كوهنــا  ــيا يف شــعر هــذا الش س
أخــذت ابعــادا تداوليــة كثــرة بحســب 
الــذي  والســياق  املوضــوع  طبيعــة 
الضائــر  ان  ســيا  وال  فيــه،  وردت 
ــرات  ــن املضم ــر م ــن كث ــف ع تكش
التــي تتفــي وراء الكلــات، فضــال عن 
ــذي  ــخص ال ــا اىل الش ــا حتيلن ــك أهن ذل
ــا  ــر، وترن ــه الضم ــن أجل ــع م وض
عــن الســياق املحــدد الــذي تشــر 
إليــه، وتظهر االشــاريات الشــخصية يف 
مواضــع خمتلفة يف شــعر الشــاعر الســيا 
ــث  ــس واحلدي ــر بالنف ــع الفخ يف موض
عــن الصفــات الذاتيــة، وال ينســينا ذلك 
املقــام االخــر الــذي ورد باســمه أو 
صفتــه يف شــعر الشــاعر، ومــن اجلديــر 
بالذكــر أن الضائــر ســيجري معاجلتهــا 
عــى وفــق طبيعــة اخلطــاب واملخاطب، 
ــم، وبعضهــا  إذ خيتــص  بعضهــا باملتكل

ســواء  احلــارض  باملخاطــب  االخــر 
ــق  ــا يتعل ــا م ــى، ومنه ــرا أم أنث أكان ذك
بالغائــب، هــذا مــن جانــب، ومــن 
جانــب آخــر ان الشــاعر يصنــف يف 
ضمــن طائفــة مــن طوائــف الشــعراء يف 
العــر اجلاهــي وهــي طائفــة الشــعراء 
شــعرهم  انــاز  الذيــن  الصعاليــك، 
ــث  ــاعد الباح ــا تس ــص ومزاي بخصائ
ــة  ــة احلديث ــج النقدي ــق املناه ــى تطبي ع

ــه. علي
)التداوليــة-  : املفتاحيــة  الكلــات 
رشا-الضائــر( االشــاريات-تأبط 

ــاريات  ــور االش ــد حم ــاريات: يع االش
ــة  ــة املهم ــة احلديث ــاور التداولي ــن حم م
والرئيســة يف حتليــل النــص االديب حتليال 
تداوليــا، بحكــم مــا ينــاز بــه هــذا 
ــى  ــدرة ع ــا الق ــة هل ــن فاعلي ــور م املح
ــا  ــول وم ــرات الق ــن مضم ــف ع الكش
ــاء  ــن احي ــرره م ــاعر أن يم ــاول الش حي
ــالل  ــن خ ــاء م ــك اإلحي ــواء أكان ذل س
الرمــز ام مــن خــالل اإلشــارة، أو حتــى 
مــن خــالل التعبــر عــن الــذات، وربــا 
جينــح الشــاعر اىل أبعــد مــن ذلــك 
ليســتعمل الزمــكان ويعطيهــا بعــدا 
ــا  ــر، وهن ــن املضم ــف ع ــاريا يكش اش
ــى  ــه ع ــاعر وقدرت ــال الش ــل خي يدخ
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توليــف الــكالم ونظمــه بالطريقــة التــي 
يراهــا مناســبة ملقتــى الســياق وحــال 

ــي. املتلق
ــف  ــن الوظائ ــة م ــاريات جمموع لالش
النحويــة والدالليــة التــي تؤدهيــا داخــل 
ــن  ــة م ــق جمموع ــص، لتحق ــيج الن نس
الوظائــف كالتاســك الــذي يــؤدي 
بــدوره اىل وحــدة املضمــون، ومــن دون 
تلــك الوظائــف ال يمكــن الكشــف 
اال  تأويلــه  وال  النــص  تفســر  عــن 
مــن خــالل الوقــوف عنــد دالالت 
اهبامهــا  فــك  يمكــن  وال  اإلشــارة 
ــى  ــوف ع ــا اال بالوق ــم بمرجعه والعل
الســياق الــذي وردت فيــه ، فضــال 
ــر  ــى غ ــي يبق ــل التواص ــن ان العم ع
فعــال اذا مل يســتطع املخاطــب ادراك 
التــي حتيــل  االشــاريات، واملراجــع 
ــل  ــاريات؛ ألن الفع ــك اإلش ــا تل عليه
اللغــوي ال يكــون ناجحــا إال »إذا علــم 
املخاطــب قصــد وإحالــة العبــارة، وإذا 
ــه  ــي بموجب ــرض ينبغ ــم غ كان للمتكل
أن يشــكل املخاطــب هــذه املعرفــة«)1(.
 وقبــل الدخــول يف مفهــوم االشــاريات 
ال بــد لنــا مــن وقفــة موجــزة مــع 

ــه. ــح ومفهوم ــذا املصطل ــات ه بداي
تعــد االشــاريات مــن املفاهيــم املبهمــة 

كــا يعتقــد احــد الباحثــن ان مصطلــح 
االشــاريات يقابلــه يف الــدرس اللغــوي 
وتشــر   ، املبهــات(()2(   (( القديــم 
املعجــات اللغوية اىل ان املعنــى اللغوي 
لالشــاريات مــن قوهلــم: أشــار الرجــل 
يشــر إشــارة، إذا أومــئ بيديــه)3(، قــال 
ــراء  ــواو وال ــن وال ــارس: ))الش ــن ف اب
ــداء  ــا إب ــردان، األول منه ــالن مط أص
ــذا  ــه(()4(، وه ــاره ، وعرض يٍشء وإظه
ــه  ــح عرف ــاريات مصطل ــي ان االش يعن
ــس  ــن لي ــم لك ــدي القدي ــدرس النق ال
الــدرس  عرفــه  الــذي  باملصطلــح 
ــب،  ــن جان ــذا م ــث، ه ــداويل احلدي الت
ومــن جانب آخــر نجــد ان االشــاريات 
اال  ومضموهنــا  مظهرهــا  يتحــدد  ال 
يف ســياق لغــوي وبنيــة نصيــة، فــال 
اشــاريات مــن دون نــص، وال بنيــة 
نصيــة مكتملــة مــن دون اشــاريات، 
ــة  ــاك عالقــة تالزمي وهــذا يعنــي أن هن
بــن االشــاريات بوصفهــا نظامــا وبنيــة 
ــص  ــن الن ــص وب ــياق الن ــة يف س فاعل
بوصفــه بنيــة مكتملــة املعنــى والداللــة.
مفهــوم االشــاريات: حــن نتحــدث 
فهنــاك  االشــاريات،  مفهــوم  عــن 
إشــكالية ال يمكــن جتاوزهــا، وهــي 
عــدم اســتقرار املصطلــح بصيغــة هنائيــة 
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ــات  ــد يف الدراس ــا، إذ نج ــق عليه متف
ــة  ــة جمموع ــات الغربي ــيا الدراس ال س
مــن املصطلحــات منهــا: ))املعينــات((
الدراســات  يف   ،))deictiques((
ــة  ــن املدجم ــك: القرائ ــن ذل ــة، م الغربي
الواصلة)Embrayeurs(عنــد  او 
الوحــدة  او  جاكبســون،  رومــان 
االشــارية)Index(عند شــارل بــرس، 
او التعبــر االشــاري عنــد بــار هيليــل، 
او املــؤرش )in dicatenr (، او دليــل 
 ،)in dicedelenoncition(التلفــظ
)))Schifters(ــارية ــن االش او  القرائ
ان  النهائيــة  املحصلــة  يف  لكــن   ،)5(

ــوظ،  ــدد امللف ــا تع ــدة مه ــة واح الدالل
ــارش  ــا املب ــك ارتباطه ــن ذل ــال ع فض

بالتداوليــة.
 ان مفهــوم االشــاريات يأخــذ حيــزا 
واســعا وكبــرا يف الدراســات اللســانية 
ــروع  ــن ف ــا م ــا مه ــل فرع ــا متث كوهن
االشــاريات  تتموقــع  إذ  التداوليــة، 
تعــارف  لســانية،  ســرورة  ضمــن 
عليهــا علــاء اللســانيات، وأطلقــوا 
عنــارص  عــى  الفاظا))دالــة  عليهــا 
غائبــة حــارضة(()6( ، وعرفهــا بعضهــم 
))العنــارص اللغويــة التــي حتيــل مبارشة 
عــى  املقــام مــن حيــث وجــود الــذات 

ــث  ــكان، حي ــن او امل ــة او الزم املتكلم
ينجــز امللفــوظ ،والــذي يرتبــط بــه 
ــالل  ــن خ ــا م ــح لن ــاه(()7( ، ويتض معن
ذلــك أن االشــاريات مفهــوم يتســم 
بالعمــوم والشــمولية يف احالتها وتوجيه 
ــم أو  ــد املتكل ــم مقاص ــى فه ــي ع املتلق
ذاتــه وحتــى صفتــه، فضــال عــن ذلــك 
ونتيجــة لعموميتهــا اهنــا تشــمل الزمــان 
واملــكان، وبــا أن االشــاريات هبــذه 
والعموميــة  االتســاع  مــن  الصــورة 
كوهنــا تشــمل الــذات والعنــارص الدالــة 
ــان  ــارصه، والزم ــكان وعن ــا، وامل عليه
وعنــارصه، ســيكون حمــور احلديــث 
عــن االشــاريات الشــخصية املتلقــة 
بالــذات دون احلديــث عــن االشــاريات 

ــة. ــة، واملكاني الزماني
تعــد  الشــخصية:  االشــاريات 
االشــاريات الشــخصة واحــدة مــن 
العنــارص املهمــة جــدا والتــي ال يمكــن 
التخــي عنهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه 
ــاب  ــة، واخلط ــورة عام ــاب بص يف اخلط
ملــا  اخلصــوص،  وجــه  عــى  االديب 
حتملــه مــن مزايــا خاصــة يف أثنــاء 
ــا  ــى هل ــال معن ــياق، ف ــا يف الس وجوده
ــارات  ــا إش ــوى اهن ــياق س ــارج الس خ
اذا  أمــا  مبهمــة ال حتيــل عــى يشء، 



63

       أ.م.د.فاطمة محيد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

دخلــت يف ســياق النــص فســتكون 
ــف  ــة والتولي ــة يف الدالل ــرة وفاعل مؤث
عــى  وبنــاء  والقصــد)8(،  واملعنــى 
ــخصية  ــاريات الش ــون االش ــك تك ذل
ــدى  ــل اىل اح ــارص حتي ــن عن ــارة ع عب
أنــاط الشــخصية )أمــا املتكلــم، أو 
ــارض  ــب( احل ــي )املخاط ــر املتلق اآلخ
أو الغائــب( بوســاطة أحــد الضائــر 
أو األدوات اللغويــة قصــد اإلشــارة 
ــه أو الكشــف واالفصــاح عــن  أو التنبي
أمــر معــن أو االخبــار عــن حالــة 
معينــة)9(، وغــر ذلــك مــن األمــور 
الســياق،  حيددهــا  التــي  األخــرى 
ــة،  ــم القصدي ــري فه ــا جي ــن طريقه وع
ــا  ــا هن ــا يعنين ــدا، وم ــرة ج ــي كث وه
ــق  ــى وف ــنتناوهلا ع ــط، وس ــر فق الضائ
مســتوياهتا الثالثــة، وكا وردت يف شــعر 
املتكلــم، وضمــر  الشــاعر )ضمــر 
الغائــب، ألن  أو  احلــارض  املخاطــب 
ــر  ــع ضم ــل م ــب يتداخ ــر الغائ ضم

املخاطــب(.
أوال: ضمــر املتكلــم: تعــد الــذات 

ــات  ــم مقوم ــن أه ــدة م ــانية واح اإلنس
اخلطــاب الــذي يصــدره املتكلــم، ال 
ســيا حــن يكــون احلديــث عنهــا، 
بنفســه،  االعتــداد  كثــر  واالنســان 
ــه  ــه وكيان ــن ذاتيت ــر ع ــا يع ــا م فدائ
بعنــارص اشــارية تــدل عــى مكانــة 
ــن  ــف ع ــب، وتكش ــن جان ــذات م ال
أن  يريــد  التــي  الكالميــة  املقاصــد 
ــن  ــص)01( م ــل الن ــا مرس ــف عنه يكش
جانــب آخــر، ألن كل خطــاب يكشــف 
عــن وظيفــة معينــة، ويتضــح لنــا ذلــك 
مــن خــالل اطروحــات النقــاد املحدثن 
وتعاملهــم مــع اخلطابــات األدبيــة، 
وهــذا  وغــره،  جاكوبســن  أمثــال 
االمــر جعــل بعــض النقــاد العــرب 
اللغــة،  وظائــف  بقضيــة  يؤمنــون 
ويبــدو أن الغذامــي قــد آمــن باطروحــة 
جاكوبســن املتضمنــة وظائــف اخلطــاب 
ــه أضــاف عليهــا وظيفــة  واللغــة، إالَّ إنَّ
ســابعة هــي الوظيفــة النســقية، ليكتمــل 

املخطــط بالشــكل اآليت:
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                                                                                 السياق
                            املرسل      الرسالة           املستقبل 

                                                                                 قناة التواصل
                                                                               شيفرة النص          
                                                                                   العنرص النسقي

 

والــذي رصح الغذامــي بــه قائــاًل :« إذا 
قبلنــا بإضافــة عنــر ســابع إىل عنــارص 
الرســالة الســتة، و ســميناه بالعنــر 
النســقي، فهــو ســيصبح املولــد للداللــة 
النســقية، وحاجتنــا إىل الداللــة النســقية 
ــده  ــا نعه ــة. إذ إن م ــب القضي ــي ل ه
كافيــة  تعــد  مل  لغويــة  دالالت  مــن 
ــزون  ــن خم ــة م ــه اللغ ــا تبئ ــف م لكش
ــي  ــة الت ــة الرحي ــا الدالل داليل، ولدين
هــي الداللــة املعهــودة يف التــداول، 
ويف األدب وصــل النقــد إىل مفهــوم 
عــى  وبنــاء  الضمنيــة«)11(،  الداللــة 
ــر  ــول: إن ضم ــتطيع الق ــدم نس ــا تق م
املتكلــم أداة فاعلــة ومهمــة يف خلــق 
مبــارش  بشــكل  واالســهام  الداللــة 
بصــورة  االديب  اخلطــاب  صناعــة  يف 
عامــة، واخلطــاب الشــعري عــى وجــه 

اخلصــوص.

مــن  نمطــا  رشا  تأبــط  شــعر  يعــد 
األنــاط التــي حفلــت بكثــرة ورود 
ضمــر املتكلــم فيهــا، وربــا ذلــك 
ــن  ــه م ــا، أن ــرة منه ــباب كث ــود ألس يع
فئــة الشــعراء الصعاليــك تلــك الطبقــة 
املهمشــة يف جمتمعــه والتــي عانــت مــن 
التــرشد واحلرمــان عــى املســتويات 
كافــة)21(، هــذا مــن جانــب، ومــن 
ــداد  ــر االعت ــه كان كث ــر أن ــب آخ جان
مــن  دافعــا  ذلــك  ليكــون  بنفســه، 
ــا  دوافــع التعويــض، فكلــا كانــت األن
عاليــة عنــد املتحــدث كان ذلــك وســيلة 
ــذات،  ــن ال ــف ع ــائل التخفي ــن وس م

ــه: ــك قول ــور ذل ــا يص وم
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ٌة َضنَّت بِناِئِلها َوَأمَسَكت بَِضعيِف الَوصِل َأحذاِقإيِّن إِذا ُخلَّ
َألَقيُت َليَلَة َخبِت الَرهِط َأرواِقَنَجوُت ِمنها َنجائي ِمن َبجيَلَة إِذ
بِالَعيَكَتِن َلدى َمعدى اِبِن َبّراِقَليَلَة صاحوا َوَأغَروا يب رِساَعُهُم

َأو ُأمَّ ِخشٍف بِذي َشثٍّ َوُطّباِقَكَأنَّا َحثَحثوا ُحّصًا َقواِدُمُه
َوذا َجناٍح بَِجنِب الَريِد َخّفاِقال يَشَء َأرَسُع ِمنّي َليَس ذا ُعَذٍر
بِوالٍِه ِمن َقبيِض الَشدِّ َغيداِقَحّتى َنَجوُت َومَلّا َينِزعوا َسَلبي

َمت ٌة رَصَ يا َويَح َنفِيَ ِمن َشوٍق َوإِشفاِق)13(َوال َأقوُل إِذا ما ُخلَّ

افتتــح الشــاعر نصــه الشــعري بضمــر 
ذات  عــن  ليكشــف  )اين(  املتكلــم 
ــس  ــزاز بالنف ــا االعت ــد خالهل ــة أك عالي
واهلمــة الكبــرة التــي يمتلكهــا، فضــال 
ــع أوارص  ــى قط ــرة ع ــدرة كب ــن ق ع
التواصــل بأشــكاهلا كافــة، عمــن ال 
يرغــب فيــه، مــع العلــم أنــه غــر 
ــه  ــه، كون ــط جمتمع ــه وس ــوب في مرغ
مــن فئــة شــكلت هاجــس قلــق للقبيلــة 
ــاه  التــي تنتمــي اليهــا، وممــا يلفــت انتب
ــا  ــر مفتاح ــل الضم ــه جع ــي ان املتلق
بنائيــا فــكان قطــب الرحــى الــذي 
ويبــدو  الكلــات،  فلكــه  يف  تــدور 
الشــكل  ان اســتعال الضمــر هبــذا 
بنيــة  يف  املتحكمــة  الســلطة  ومنحــه 
ــرى  ــل ج ــا، ب ــص مل يــأت اعتباط الن
اســتعاله بقصديــة، ألن العــادة هــي 

اســتعال االفعــال واالســاء واالقــوال 
حــاول  هنــا  فالشــاعر  الضائــر،  ال 
ــص  ــة الن ــر بني ــات وتكس ــرق الكل خ
ــس  ــن لي ــاء، لك ــادة البن ــل اع ــن اج م
ــذات  ــاء ال ــا بن ــودة، إن ــة املعه بالطريق
مــن خــالل النــص، فهــذا التكســر 
النــص  بنيــة  ليقتــر عــى  مل يكــن 
الشــعري فقــط، بــل كان عــى مســتوى 

ــأيت: ــا ي ــك م ــد ذل ــا يؤي ــذات، وم ال
بدايــة  يف  الــوارد  الــرشط  1-فعــل 
ــث  ــور احلدي ــعري وكان حم ــص الش الن
عــن اخلــل، التــي مثلــت يف جانــب 
مــن جوانبهــا الغــدر الــذي اتضــح مــن 

الســياق يف النــص.
2-النــص مــن خــالل مــا يظهــر ال 
يمتلــك وحــدة موضوعيــة يف بنائــه 
احلــايل، اذ بامــكان املتلقــي ان يقطــع أي 



66

األبعاد التداولية لإلشاريات الشخصية  يف شعر تأبط شرا - الضمائر امنوذجا -

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

بيــت مــن األبيــات الشــعرية ويســتغني 
ــالل  ــن خ ــة وم ــه يف احلقيق ــه، لكن عن
بوصفــه  املتكلــم  ضمــر  اســتعال 
عنــرا اشــاريا يكشــف عــن بنيــة 
ــرة لظاهــر النــص، فهــا هــي ذات  مغاي
ــة  ــل يف األمكن ــرك وتعم ــاعر تتح الش

واألزمنــة مجيعهــا.
3-يف البيــت األخــر يظهــر الشــاعر 
ــدم  ــالل ع ــن خ ــذات م ــاء ال ــادة بن اع
اهتامــه باآلخــر مهــا كانــت صلــة 

ــه. قرابت
4-اهلــدم واعــادة البنــاء ثيمــة أساســية 
مــن ثيــات النــص، ألنــه اســتطاع 
ذهنيــة  يف  الراســخة  القيــم  خلخلــة 
مــن  )الفــرار  اجلاهــي  املجتمــع 
ــة،  ــام بالقطيع ــدم االهت ــة، وع املواجه
ــى  ــة ع ــع املحافظ ــاة، م ــرح بالنج والف
الكيــان الداخــي وعــدم تأثــر العوامــل 

ــك  ــن ذل ــال ع ــه(، فض ــة علي اخلارجي
املتكلــم(  )ضمــر  الضمــر  ان  كلــه 
ــر  ــرة ظه ــورة، فم ــن ص ــر م ــاء بأكث ج
واخــرى اســترت، وثالثــة فهــم مــن 

خــالل الســياق.
النــص  يف  طاغيــة  األنــا  5-كانــت 
طغيانــا كبــرا يــي بــذات مقاومــة 
ــن  ــات م ــن األبي ــت م ــو اي بي ــال خيل ف

)االنــا(.
وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــإن ضمــر 
املتكلــم الــذي اســتعمله الشــاعر بأكثــر 
اعتــزاز  عــن  كشــف  طريقــة،  مــن 
كبــر بــذات قويــة هلــا القــدرة الكبــرة 
ــدم  ــاء وع ــل األعب ــى حتم ــة ع والفاعل
كانــت  مهــا  للظــروف  االستســالم 

قســوهتا.
ــي  ــة الت ــجاعة الفردي ــور الش ــن ص وم

ــه: ــعره، قول ــرت يف ش ظه

َتقوُل َلَقد َأصَبحَت َأشَعَث َأغَبراَأال َعِجَب الِفتياُن ِمن ُأمِّ ماِلٍك
َرَأيُتَك َبّراَق الَمفاِرِق َأيَسراَقليَل اإِلتاِء َوالَحلوَبِة َبعَدما
َأُهزُّ ِبِه ُغصنًا ِمَن الباِن َأخَضراَفُقلُت َلها َيوماِن َيوُم ِإقاَمٍة

َلُه ِنسَوٌة َلم َتلَق ِمّني َأنَكراَوَيوٌم َأُهزُّ الَسيَف في جيِد َأغَيٍد
َلَقد ُكنَت َأّباَء الُظالَمِة َقسَورا)14(َيُنحَن َعَليِه َوهَو َينِزُع َنفَسُه
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مل يســتعمل الشــاعر ضمــر املتكلــم 
ــه  ــر ب ــا خي ــرة، ألن م ــه الظاه بصورت
عــن نفســه يغنيــه عــن اســتعاله بصورة 
ظاهــرة، وهــذا ال يعنــي عــدم حضــور 
االنــا مطلقــا، بــل كانــت حــارضة 
بعــض  يف  وكبــرا  طاغيــا  حضــورا 
النــص  بنــي عليهــا  التــي  االلفــاظ 
ــز  ــز، وأه ــت، وأه ــل )قل ــعري مث الش
الســيف، منــي، وأبــاء(، فهــذه الكلات 
ــي  ــا الت ــور األن ــى حض ــدل ع ــا ت كله
تشــر اىل صاحبهــا، وهــذه املرة أشــارت 
رصاحــة وبصــورة واضحــة اىل الدليــل 

)ينحــن عليــه( ليكشــف عــن شــجاعة 
نــادرة ال تغرهــا مــرارة االيــام، وال 
ســطوهتا، فااللفــاظ التــي احتــوت عــى 
الضائــر كلهــا كانــت تــؤدي اىل نتيجــة 
ــأس  ــوة الب ــجاعة وق ــي الش ــدة ه واح
واملواجهــة)51(، يف هــذا النــص، وتتغــر 
دالالت الضائــر بوصفهــا اشــاريات 

ــوع. ــرض واملوض ــب الغ بحس
واســتعمل الشــاعر يف بعــض نصوصــه 
الضمــر املســترت مســتغنيا عــن اظهــاره 

بجملــة مقــول القــول:

ِعيابي َوَيومي َديُِّق الِحجِر ُمعِوُرَأقوُل ِلَلحياٍن َوَقد َصِفَرت َلُهم
ّما َدٌم َوالَقتُل ِبالَمرِء َأجَدُرَلُكم َخصَلٌة ِإّما ِفداٌء َوِمنٌَّة َواِإ

نَّها َلُخطَُّة َحزٍم ِإن َفَعلُت َوَمصَدُرَوُأخرى ُأصادي الَنفَس َعنها َواِإ
ُر)16(َفَرشُت َلها َصدري َفَزلَّ َعِن الَصفا ِبِه ُجؤُجٌؤ َعبٌل َوَمتٌن ُمَخصَّ

ــاريا  ــرا اش ــترتة عن ــت األن املس مثل
داال عــى ذات الشــاعر، فكانــت فاعلــة 
يف النــص، اذ عــر الشــاعر عــن ســلطته 
)ســلطة صاحــب النــص( عــى املتلقــي 
ــن  ــت، م ــايف ذات الوق ــب مع واملخاط
املخاطــب  ضمــر  اســتعاله  خــالل 
األول  البيــت  يف  جســد  اذ  مســترتا 

ــه الفاعــل  ســلطته عــى الشــاعر بوصف
ــا عــى  ــة، وم ــة التخاطبي وحمــور العملي
اآلخــر اال االصغــاء واالســتاع ملــا 
يقــول، ال ســيا ان اخلطــاب مل يكــن 
متوجهــا اىل فــرد بعينــه، بــل اىل حليــان، 
وبــا ان اخلطــاب موجــه اىل مجــع، فهــذا 
يــدل عــى مكانــة ومقــام عــال، وتقديــر 
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ــأن  ــا اطم ــا(، وبعدم ــول أن ــكالم )أق ال
الشــاعر مــن وقوفــه عــى حــد فاصــل 
قــدم خيــارات اخــرى )الفــداء، واملنة(، 
لكنــه يف الســياق ذاتــه قــدم مفارقــة 
كبــرة تذهــل املتلقــي )القتــل باملــر 
اجــدر(، ليعــود بعــد ذلــك اىل اســتعال 
الضمــر بوصفــه العنــر االشــاري 
الــذي يــدل عــى الــذات، ليقــدم نفســه 
بطريقــة رائعــة اســتطاعت النجــاة مــن 
املــوت املحقــق، فهــو مؤمــن ان املــوت 
ســيدركه، لكنــه يف الوقــت نفســه ال 
يســلم نفســه اليــه، مــا مل يســتنفذ حلوله 

ــا. مجيعه
ــط  ــر ارتب ــن ان الضم ــدم يتب ــا يق ومم
ــل  ــد، مث ــل واح ــرة ال فع ــال كث بأفع
ــار،  ــوة وااليث ــة، والق ــة واملواجه اهلزيم
ــن ال  ــم ع ــه ين ــك، فإن ــن ذل ــال ع فض
مبــاالة وعــدم اهتــام باآلخــر، ممــا يــدل 
ــة  ــس متمنع ــر، ونف ــان كب ــى عصي ع
االخــر،  اىل  باالنقيــاد  راغبــة  غــر 
ــان  ــن االحي ــر م ــا يف كث ــكل األن وتش
ــة، أو  ــة معين ــاه قضي ــف جت ــان موق لبي
لتبــن مــدى القــوة، ومــن ذلــك قولــه:

ِإلى صاِحٍب حاٍف َوُقلُت َلُه ِانَعِلَوَنعٍل َكَأشالِء الُسمانى َنَبذُتها

ِلَوِقرَبِة َأقواٍم َجَعلُت ِعصاَمها َعلى كاِهٍل ِمّني َذلوٍل ُمَرحَّ
ِبِه الِذئُب َيعوي َكالَخليِع الُمَعيَِّلَوواٍد َكَجوِف الَعيِر َقفٍر َقَطعُتُه

َوَمن َيُك َيبغي ُطرَقَة الَليِل ُيرِمِلَتَعّدى ِبَزيزاٍت َتِعجُّ ِمَن القوا

ِل)17(َفُقلُت َلُهم َلّما َعوى َأنَّ ثاِبتًا َقليُل الِغنى ِإن ُكنَت َلّما َتَموَّ

ــرا  ــه عن ــا( بوصف ــر )أن ــاء الضم ج
اشــاريا مثقــال بالــدالالت واالشــارات 
ليؤكــد  الرحيــة،  وغــر  الرحيــة 
ــاة  ــر احلي ــن مظاه ــن م ــن مهم مظهري
ــجايا  ــن الس ــة ع ــل أمهي ــجايا ال تق وس
ــخصية  ــرت يف ش ــي ظه ــانية الت االنس

أن  اســتطاع  إذ  الصعلــوك،  الشــاعر 
يظهــر ذلــك مــن خــالل مظهريــن جتــى 
املظهــر األول بااليثــار عــى النفــس 
بالرغــم مــن احلاجــة املاســة لذلــك 
)اىل صاحــب حــاف وقلــت لــه انعــل(، 
واالمــر اآلخــر الــذي ظهــر جليــا أيضــا 



69

       أ.م.د.فاطمة محيد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

هــو مظهــر القــدرة والقــوة وحتمــل 
مصاعــب احليــاة بقــوة االرادة، وممــا 
ــر  ــادة النظ ــة اع ــام وحماول ــر االهت يث
ــي وردت  ــاب الت ــغ اخلط ــه، صي وانعام
بطريقتــن خمتلفتــن أيضــا، ومهــا صيغــة 
األمــر ومقــول القــول، وكالمهــا تدالن 
عــى مكانــة الفاعــل صاحــب الرســالة 
وقدرتــه عــى اتــاذ القــرار املناســب يف 

ــب. ــت املناس الوق
ان الضمــر أنــا املضمــر- وان جــاء 
مســترتا يف النــص- فانــه أدى ابعــادا 
ــى  ــا حت ــا وعمودي ــظت أفقي ــرة تش كث
عــى  قامــت  دائريــة  بنيــة  حققــت 
االنســاين  فيهــا  واشــرتك  التضــاد، 

العاقــل مــع احليــواين غــر العاقــل 
)الذئــب( لتكشــف عــن مشــرتكات 
القــوة والصــر  ومضمــرات كانــت 
مظاهرهــا،  أبــرز  واملنعــة  وااليثــار 
فضــال عــن ذلــك كلــه كشــف الضمــر 
املنتــج  البــاث  املســترت عــن ســلطة 
للنــص عــى الزمــان واملــكان والفعــل، 
وهنــا كانــت الوظيفــة االشــارية فاعلــة 

عــى األصعــدة مجيعهــا.
ــالل  ــن خ ــة م ــذات الفردي ــر ال وتظه
ــدم  ــة لتق ــورة غريب ــم بص ــر املتكل ضم
صــورة مــن صــور التضحيــة واملغامرة، 
واثبــات الــذات، فيقــول الشــاعر يف 

ــده: ــن قصائ ــدة م واح

َمجاِمُع صوَحيِه ِنطاٌف َمخاِصُرَوَشعٍب َكَشلِّ الَثوِب َشكٍس َطريُقُه

َدليٌل َوَلم ُيحِسن ِلَي الَنعَت خاِبُرَتَعسَّفُتُه ِبالَليِل َلم َيهِدني َلُه

َكَأنَّ الَطخا في جاِنَبيِه َمعاِجُر)18(َلُدن َمطَلِع الِشعرى َقليٍل َأنيُسُه

الكلــات  يف  الشــاعر  تالعــب  إن   
واســتعال الضمــر اهلــاء )تعســفته( 
كان خــر وســيلة للتعبــر عن القــوة، إذ 
ــاعر  ــتعمل الش ــرورة ان يس ــس بال لي
ضمــر املتكلــم بصيغتــه الرحيــة، بــل 
ــاء  ــون اخف ــان يك ــن االحي ــر م يف كث

الضمــر االشــاري ابلــغ وأكثــر تأثــرا، 
ــد  ــا يري ــال م ــى ايص ــدرة ع ــر ق وأكث
ومــن  املتلقــي،  اىل  ايصالــه  الشــاعر 
ــة  ــا املقطوع ــي تضمنته ــات الت املفارق
ــى  ــدل ع ــن لت ــاء مل تك ــاله أن اهل يف أع
ــر  ــى االخ ــت ع ــل دل ــاعر، ب ذات الش
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)الشــعب( غــر العاقــل، ليكشــف مــن 
ــازت  ــجاعة ان ــدرة وش ــن ق ــه ع خالل
هبــا شــخصية الشــاعر نفســه، ولــو جاء 
النــص بالصيغــة االتيــة )تعســفت الليل 
ــت  ــل( الختف ــاد وال دلي ــر ه ــن غ م
الصــورة وتالشــت الداللــة، ومــن هنــا 

ــارية. ــر االش ــة الضائ ــا أمهي ــن لن يتب
ومــن صــور البطولــة االســطورية التــي 
ــم  ــر املتكل ــاعر ضم ــا الش ــف فيه وظ
توظيفــا بعــث يف القصيــدة احليويــة 
ــول،  ــى الغ ــه ع ــا تغلب ــة، مبين واحلرك

ــول: فيق

ِبما الَقيُت ِعنَد َرحى ِبطاِنَأال َمن ُمبِلٌغ ِفتياَن َفهٍم
ِبَسهٍب َكالَصحيَفِة َصحَصحاِنِبَأّني َقد َلقيُت الغوَل َتهوي
َأخو َسَفٍر َفَخّلي لي َمكانيَفُقلُت َلها ِكالنا ِنضُو َأيٍن
َلها َكّفي ِبَمصقوٍل َيمانيَفَشدَّت َشدًَّة َنحوي َفَأهوى
َصريعًا ِللَيَديِن َوِللِجراِنَفَأضِرُبها ِبال َدَهٍش َفَخرَّت
َمكاَنِك ِإنَّني ثَبُت الَجناِن)19(َفقاَلت ُعد َفُقلُت َلها ُرَويدًا

ان اســتحضار اآلخــر )فتيــان فهــم( 
ــة  ــاء بقصدي ــل ج ــا، ب ــن اعتباط مل يك
عاليــة مــن لــدن الشــاعر، ال ســيا وأنــه 
سيكشــف عــن أمــر خــارق للعقــل 
والشــعور ويمثــل نوعــا مــن العصيــان 
واملجتمــع  الــذات  عــى  والتمــرد 
التــي  الفكــرة  ألن  املتلقــي،  وحتــى 
ــكل  ــا يش ــا م ــص فيه ــا الن ــام عليه ق
ــة  ــا متعلق ــعور، ألهن ــل والش ــى العق ع
بأمــر غــر مرئــي، وممــا يالحــظ أيضــا 
ــن  ــن مهمت ــه قضيت ــاعر يف نص أن الش

اليهــا  اشــار  والتــي  جمتمعيــة  االوىل 
اســطورية  والثانيــة  فهــم(  )بفتيــان 
متمثلــة بالغــول، واســتعان الشــاعر 
بـــ )أال( و)مــن( وكالمهــا هلــا مــن 
الــدالالت الــيء الكثــر، ومــن تلــك 
الــدالالت أمهيــة الرســالة التــي اراد 
الشــاعر ايصاهلــا، وممــا يثــر انتبــاه 
املتلقــي تعامــل الشــاعر مــع نصــه 
يســتعمل  مل  انــه  إذ  عاليــة،  بحرفيــة 
الظاهــرة،  املتكلــم بصورتــه  ضمــر 
ــض  ــف بع ــه خل ــل عمــد اىل اخفائ ب
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التــي  بالقرائــن  مســتعينا  الكلــات 
لــو  ممــا  أوضــح  بصــورة  أظهرتــه 
ــود  ــرة، فوج ــه الظاه ــتعمله بصورت اس
ــت  ــت( يف البي ــة )القي ــر يف كلم الضم
األول اعطــى للمتلقــي مســاحة فكريــة 
للتأمــل والبحــث عــن الــذي يريــد 
الشــاعر ايصالــه اليــه، فضــال عــن 
حماولتــه اجيــاد العنــارص االشــارية التــي 
ــده وتقــوده اىل احلــدث،  ــوف ترش س
التأمــل  يف  املتلقــي  ينشــغل  وبينــا 
ــاعر  ــد الش ــالة نج ــن الرس ــث ع والبح
ضمــر  باســتعال  املتلقــي  يفاجــئ 
ــدو ان  ــة، ويب ــه الرحي ــم بصورت املتكل
اللجــوء اىل التريــح وتقديــم الضمــر 
وبصورتــه  اشــاريا  عنــرا  بوصفــه 
ــور  ــن ص ــورة م ــو اال ص ــا ه ــة م املعلن
ــاعر  ــا الش ــي اراد ان حيدثه ــة الت الدهش
عنــد املتلقــي لتتناســب والفعــل الــذي 
ســيقوم به)بــَأّن َقــد َلقيــُت الغــوَل 
مالقــاة  تكــن  مل  فاملالقــاة  َتــوي(، 
كانــت  بــل  طبيعيــة حتــى يضمــر، 
ــن  ــدرك، بكائ ــل ي ــان عاق ــاة إلنس مالق
غــر مــدرك بالبــر، وهنــا كانــت أنــا 
البطولــة تظهــر وتتحــدث، لتجعــل 
مــن اخليــال حقيقــة تظهــر للعيــان، 
ــة  ــاعر احلقيقي ــاة ذات الش ــة مالق معلن

نصــا  منتجــة  االســطورية  بالغــول 
ابداعيــا فاعــال، لينتقــل بعــد ذلــك 
ــن  ــد م ــذي يع ــوار ال ــلوب احل اىل اس
تقنيــات الــرد املهمــة والفاعلــة يف 
ــى  ــذي أخف ــعري وال ــص الش ــة الن بني
خلفــه أنــا املتكلــم )قلــت( ليســبغ عــى 
ــل  ــن اج ــة، م ــة واحلقيق ــص الواقعي الن
ــا  ــر، مقي ــدق األم ــي بص ــام املتلق اهي
ــدا  ــا معتم ــوارا تفاعلي ــا ح ــه وبينه بين
عــى الضائــر بوصفهــا عنــارص اشــارية 
مهمــة اقناعيــة يف الوقــت ذاتــه، ومــا ان 
ــة  ــر الوامه ــة األم ــي بحقيق ــعر املتلق يش
حتــى يدخــل الشــاعر يف رصاع مــع 
ذلــك  خــالل  مــن  مظهــرا  الغــول 
الــراع مظاهــر القــوة والعــزة واملنعــة 
التــي امتلكهــا، حتــى اســتطاع ان خيــرج 
تــكاد تكــون  منتــرا مــن معركــة 

خــارسة يف الواقــع.
لقــد اســتعمل الشــاعر ضمــر املتكلــم 
ــرات  ــع م ــرا تس ــرا ومضم ــا( ظاه )ان
بــن االضــار واالظهــار ليفصــح عــن 
شــجاعة نــادرة قــل نظرهــا، مــع العلم 
عــى  يكــن  مل  للضائــر  اســتعاله  ان 
ــدة،  ــة واح ــه دالل ــدة او ل ــرة واح وت
بــل كان لــكل ضمــر داللتــه يف البيــت 
االول  البيــت  ففــي  ينتمــي،  الــذي 
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اســتعمله للكشــف عــن امــر مهــم 
ــة، ويف  ــة اخباري ــه تنبيهي ــت داللت فكان
ــه ليكشــف عــن  ــاين، جــاء ب ــت الث البي
خصمــه، ويف البيــت الثالــث، جــاء 
ــن  ــدث، ويف البيت ــا ح ــار ع ــه لالخب ب
ــا  ــد اىل توظيفه ــس عم ــع واخلام الراب
ــذا  ــار، وه ــوة واالنتص ــجاعة والق للش
وظائــف  عــرف  الشــاعر  ان  يعنــي 
ــا  ــا أهن ــتعاهلا، طامل ــبل اس ــر وس الضائ
أدت وظيفــة خمتلفــة تفهــم مــن خــالل 

ــياق.   الس
نلحــظ ممــا تقــدم ان دالالت ضمــر 
واملضمــر  الظاهــر  بنوعيــه  املتكلــم 
الغــرض  بحســب  الداللــة  متغــر 
املعاجلــة. ونــوع  املوضــوع  وطبيعــة 
2- ضمــر املخاطب احلــارض والغائب: 
يعــد اآلخــر ركيــزة رئيســة مــن ركائــز 
اخلطــاب الشــعر، إذ ال يمكــن للخطاب 
الشــعري أن يســر ويــؤدي داللتــه مــن 
دون االخــر، ســواء أكان ذلــك عــى 
ــتوى  ــى مس ــب، أم ع ــتوى املخاط مس
املتلقــي، ومــا هيمنــا هنــا هــو املخاطــب 
ــعري،  ــص الش ــل الن ــه داخ ــار إلي املش
احــدى  املخاطــب  ضائــر  وتعــد 
وســائل التشــكيل النــيص التــي تــؤدى 
ــر  ــم ضم ــالة، ويقس ــا الرس ــن خالهل م

املخاطــب بوصفــه عنــرا اشــاريا عــى 
ــمن: قس

احلــارض  املخاطــب  1-ضمــر 
والغائــب املفــرد : تعــد رســالة الشــاعر 
الشــفرات  مــن  واحــدة  املتلقــي  اىل 
ــة  ــن طبيع ــا ع ــف لن ــي تكش ــة الت املهم
املخاطــب ســواء أكان ذلــك املخاطــب 
يمتلــك صفــة الفرديــة أم اجلاعــة، فــاذا 
ــراد  ــة االف ــل صيغ ــالة حتم ــت الرس كان
فهــذا يعنــي أن اخلطــاب موجــه اىل 
املفــرد، مــع االخــذ بنظــر االعتبــار أنــه 
ــى  ــرد ع ــدل املف ــرورة أن ي ــس بال لي
املفــرد داللــة قطعيــة، بــل يــدل يف كثــر 
ــس  ــع والعك ــى اجلم ــان ع ــن األحي م

ــح. صحي
2-ضمــر املخاطــب احلــارض والغائب 
اجلمــع: قــد تــدل بعــض الرســائل التي 
ــاوال  ــع حم ــى اجلم ــاعر ع ــا الش يبعثه
مــن خالهلــا ايصــال رســالة اىل املتلقــي 
ــن  ــف ع ــد الكش ــا قص ــب مع واملخاط
مضمــر يعلمــه هــو وال يعلمــه املتلقــي 
بواســطة اســتعال ضمــر املخاطــب 
أن  وبــا  املجمــوع،  عــى  الــدال 
ــع  ــرد واجلم ــر املف ــن ضائ ــل ب التداخ
ــيجري  ــاب فس ــغ اخلط ــل يف صي حاص
ــم  ــل بينه ــوع دون الفص ــاول املوض تن
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ــالل  ــن خ ــر م ــاح األم ــم ايض ــا يت ان
التحليــل)20(.

لقــد اســتعمل تأبــط رشا الضائــر الدالة 
عــى املفــرد واجلاعة يف شــعره اســتعاال 
ــن  ــدة م ــو قصي ــكاد تل ــرا اذ ال ت كب
ــن  ــاوال م ــر حم ــذا االم ــن ه ــده م قصائ
ــه  ــدل علي ــا ت ــف ع ــك الكش وراء ذل

ــف  ــن الوظائ ــر م ــا الكث ــبغا عليه مس
ــر  ــة وغ ــة واالحيائي ــة واالبالغي الرمزي
ــف  ــي يكش ــف الت ــن الوظائ ــك م ذل
عنهــا الســياق الشــعري، ومن اســتعاله 
للضمــر املفــرد بوصفــه عنرا اشــاريا 

ــه: قول

َوإِنَّ الُسيوَف بِاألَُكفِّ َشواِرُعإِنََّك ال َبّزًا َمنَعَت َوال َيدًا
َوإِّن ملِا َأسَلكُتمون َلتابُِع)21(َغداَة َتقوُل َقد َمَلكُتم َفَأسِجحوا

ــة  ــة داللي ــب ثيم ــر املخاط ــل ضم مث
واضحــة وصــورة حقيقيــة اســتطاع 
الشــاعر مــن خالهلــا الكشــف عــن 
لــه  وضــع  الــذي  االخــر  عيــوب 
ــن  ــدال م ــك( فب ــة )ان ــر يف كلم الضم
ــم  ــن قي ــه م ــا يرافق ــن وم ــه باجلب نعت
ــل  ــتعمل بدائ ــودة اس ــر حمم ــلبية غ س
ــه  ــة، وعلي ــك الثيم ــن تل ــف ع للكش
بوصفــه  املخاطــب  ضمــر  يكــون 
عنــرا اشــاريا داال عــى املخاطــب 
مثــل يف الوقــت نفســه بنيــة لغويــة 
اختزنــت يف داخلهــا عالمــات دالــة 
ظاهــرة ومضمــرة)22(، اذ إن ظاهرهــا 
املتمثــل باآلخــر صــار معطــل القدرات 
وشــخصية غــر فاعلــة باملطلــق بداللــة 
)ال( النافيــة، يف حــن كانــت يف الوقــت 

الفاعــل  اآلخــر  عــن  كاشــفة  ذاتــه 
وهنــا  شــوارع(،  )باألكــف  بداللــة 
ــى  ــدال ع ــاري ال ــر االش ــور العن ص
الثابــت  الشــاعر  موقــف  املخاطــب 
ــوح  ــوح، وض ــوح والوض ــن )الوض ب
ــل يف  ــل والفاع ــوح الفع ــة، ووض الرؤي

آن معــا(.
املخاطــب  ضمــر  اســتعال  ان 
دل عــى  )ان(  املقــرتن ب  )الــكاف( 
ذلــك املخاطــب الــذي ظهــر يف مظهــر 
يتوقــف  ومل  واالستســالم،  الضعــف 
الشــاعر عنــد هــذا احلــد، بــل مــد 
ــاء  ــذي ج ــاين ال ــت الث ــه اىل البي صورت
مؤكــدا للبيــت االول وتبــع لــه كتبعيــة 
امتلــك  ملــن  الضعيــف  املخاطــب 
مقاليــد الســلطة واحلكــم عليــه، فــكان 
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االســتالم  لفــروض  مؤديــا  طائعــا 
والــوالء واالمتنــان بداللــة )اســجحوا 
واين ملــن اســلمتموين لتابــع(، وقــد 
ــارص  ــض العن ــة بع ــذه اجلمل ــت ه محل
أظهرهــا  التــي  املضمــرة  االشــارية 
ــدا،  ــي ج ــر طبيع ــذا االم ــاعر وه الش
لكنــه يف الوقــت ذاتــه قــد عمــد اىل 
اســتعال املضمــر لتأكيــد قــوة الظاهــر.
ــول:  ــن الق ــدم يمك ــا تق ــى م ــاء ع وبن
إن ضمــر املخاطــب املفــرد بوصفــه 
عنــرا اشــاريا جــرى توظيفــه للداللــة 

ــالم  ــن واالستس ــف والوه ــى الضع ع
هــذا  يكــن  ومل  لآلخــر،  واالنقيــاد 
يف  توظيفــه  لــوال  فاعــال  العنــر 
الســياق وداللــة بعــض العنــارص عليــه.
واذا كان تأبــط رشا قــد وظــف العنــارص 
اعــاله للداللــة عــى الضعــف والوهــن 
املعنــوي، فاننــا نجــده يف أبيــات اخــرى 
عنــارص  بوصفهــا  الضائــر  يوظــف 
ــى  ــدل ع ــا، لت ــا خمتلف ــارية توظيف اش
ــول:  ــوي، فيق ــدين ال املعن ــف الب الضع

بادي اجَلناِجِن ناِشُز الُشسوِف)23(ما إِن َأراَك َوَأنَت إاِّل شاِحٌب

محــل الســياق داللــة الضمــر االشــاري 
ال ســيا حينــا جعــل املتكلــم ناقــال 
عنهــا،  خمــرا  املتلقــي  اىل  للصــورة 
ــف وراء  ــذي يق ــبب ال ــدو ان الس ويب
ــذات  ــن ال ــادل األدوار ب ــو تب ــك ه ذل
ــاء  ــه، فج ــر عن ــر املخ ــرة واآلخ املخ
ــة  ــدة املرجعي ــى وح ــا ع ــاب مبني اخلط
واالحالــة اىل شــخصية املخــر عنــه)42(، 
ــر  وجــرى اســتعال الكثــر مــن الضائ
ــد  ــب، وق ــة باملخاط ــارية اخلاص االش
وظفهــا اظهــارا وإضــارا، مفتتحــا بيتــه 
املســترت )أنــت(  بالضمــر  الشــعري 
والدليــل  احلجــة  قــوة  مــن  ليزيــد 

واذا  الشــخصية،  عــن  االخبــار  يف 
كان الشــاعر قــد أشــار اىل الضمــر 
ــا  ــه، اذ أرشكه ــس نفس ــه مل ين ــت فان ان
الضمــر  هلــا  واســتعمل  باخلطــاب 
للحــدث  الناقــل  )أنــا(  املســترت 
قــد  الشــاعر  كان  وهنــا  والصــورة، 
بصــورة  واآلخــر  األنــا  اىل  أشــار 
ــاوي  ــة اىل تس ــي بالنتيج ــاوية لتف متس
ــب،  ــدث واملخاط ــن املتح ــورة ب الص
حتــى ســارتا عــى خــط واحــد، وبنــاء 
عــى ذلــك يكــون الضمــر )أنــت( 
ــذي  ــى ال ــترت معن ــا واملس ــر لفظ الظاه
أخــر عنــه الســياق داال عــى املضمــون 
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ــاء  ــب واالعي ــورة التع ــن ص ــفا ع كاش
والضمــور واهلــزال.

اخلــاص  االســتعال  صــور  ومــن 

ــا يف  ــخصية وتوظيفه ــاريات الش لالش
بنيــة النــص الشــعري قولــه:

ُثباتًا إِذا َظلَّ الَفتى َوهَو َأوَجُلَأضاَفت إَِليِه ُطرَقُة الَليِل ماَفتًا
ُه ُل)25(َبدا بَِحراِم اللَِ َحّتى اِسَتَحلَّ َوكاَن ِشفاًء َثأُر َنفيس ُمَعجِّ

ــات  ــوك اثب ــاعر الصعل ــة الش إن حماول
واألســاليب  الوســائل  بشــتى  ذاتــه 
املهمــة  الطــرق  مــن  واحــدة  تعــد 
التــي وظفوهــا يف نتاجهــم الشــعري 
ــركات  ــزوات والتح ــن الغ ــن م متخذي
ــيلة  ــا وس ــوا هب ــي قام ــات الت والتضحي
للكشــف عــن الشــجاعة وقــوة البــأس 
واملــراس ال ســيا املنــازالت التــي كانت 
نتائجهــا هلــم، ومــن هنــا – ومــن خالل 
ــارصا  ــا عن ــر- بوصفه ــتعال الضائ اس
اشــارية تتجــى بوضــوح االنســاق التــي 
تظهــر مــن خالهلــا، فــكان اللجــوء اىل 
ــف  ــح يكش ــلوب التري ــتعال أس اس
ــاعر  ــس الش ــف، ومل ين ــوة املوق ــن ق ع
التلميــح، إذ إن اســتعال الضمــر الدال 
عــى املخاطــب بطريقــة االضــار جــرى 
االتيــان بــه للكشــف عــن نســق القــوة 
بداللــة )أضافــت( واالضافــة تعنــي 
اســباغ صفــة معينــة اىل صفــات أخــرى 

ــن  ــال ع ــه، فض ــر عن ــا املخ ــع هب يتمت
املفارقــة، ألن األصــل يف اســتعال الليل 
ــد الشــعراء هــو املجهــول  ــه عن وطرقات
ــات  ــك الطرق ــه تل ــا تفي ــوف مم واخل
ــاعر  ــن الش ــالكها، لك ــعاهبا ومس يف ش
جعــل مــن طرقــات الليــل وظيفــة 
ــجاعة  ــى الش ــة ع ــدة دال ــمة جدي وس
ــورة  ــك الص ــت تل ــا كان ــدام، وم واالق

ــر. ــتعال الضم ــوال اس ــر ل لتظه
ثــأر  شــفاء  )وكان  األنــا  حركــة  ان 
نفــي( و )أضافــت اليــه طرقــة الليــل( 
واآلخــر املتخيــل )الفتــى( الــذي حر 
مــن دون الزمــة ســوى صفــة الظــالل 
ــا  ــق جتعلن ــر الطري ــن خماط ــوف م واخل
أمــام صــور خمتلفــة متأرجحــة بــن 
الشــجاعة واالقــدام واجلبــن واخلــوف، 
ــا،  ــادراك ثأره ــفى ب ــي تش ــذات الت وال
الشــاعر  أنــا  )األنــا(  كانــت  وهنــا 
الفتــى اآلخــر اخلائــف  والـــ )هــو( 
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ــة عليهــا مــا  والعنــارص االشــارية الدال
هــي اال صــورة مــن صــور االضطــراب 
ــي أدت اىل  ــاعر والت ــها الش ــي يعيش الت

ــس. ــفاء النف ــي ش ــدة ه ــة واح نتيج
االشــارية  العنــارص  كانــت  وعليــه 
املتمثلــة بالضائــر وســيلة وآليــة مهمــة 
ــا  ــت احداه ــور تعلق ــن ص ــفت ع كش
بالــذات، وتعلقــت األخريــات باآلخــر 

بواســطة التضــاد، ومل ينــس الشــاعر 
احلالــة النفســية التــي كشــف عنهــا 
ــن  ــتطاع م ــفاء(، اذ اس ــظ )كان ش بلف
خاللــه أن يعيــد لنفســه التوازن ويشــعر 
ــى  ــا ع ــذات وقدرهت ــة بال ــة العالي بالثق

ــه. ــب ب ــا ترغ ادراك م
ومــن صــور اســتعال الضائــر بوصفها 

ــارية قوله: ــارصا اش عن

َوَلسُتم إىِل إِلٍّ بَِأفَقَر ِمن َكلِبَفَقد َأطَلَقت َكلٌب إَِليُكم ُعهوُدها
َرت َعن ساِقها َجَرُة احَلرِب)26(َوُهم َأسَلموُكم َيوَم َنعِف ُمراِمٍر َوَقد َشمَّ

االشــاري  اخلطــاب  مقاصــد  تظهــر 
املتمثــل بضمــر املخاطــب يف صــدر 
اســتعال  جــرى  اذ  األول،  البيــت 
العــارف  جمــرى  للخطــاب  الشــاعر 
للحجــة  املهيئــة  باالمــور  املتبــر 
ــة  ــى آلي ــي ع ــان املبن ــة والره والنتيج
ــة  ــة الدائري ــري أو البني ــن الدائ التكوي
ــمية  ــذه التس ــق ه ــا أن نطل ــز لن اذا اجي
يف هــذا الســياق، فكلمــة )فقــد( كانــت 
عجــز  يف  وختــام  افتتحــاح  صيغــة 
اىل  حييــالن  وكالمهــا  الثــاين  البيــت 
ــود  ــالق العه ــدة، إذ إن اط ــة واح دالل
ــرب،  ــالن احل ــات الع ــا موجب ونقضه
وعليــه يكــون الضمــر )هــي( أرســلت 

ــم مرجعــا اشــاريا يكشــف  اليكــم وأنت
ــة، فضــال  ــدث واحلادث عــن طبيعــة احل
عــن ذلــك انــه يكشــف عــن آخــر 
يقابلــه آخــر، ال يمكــن أن يكــون كفــوا 
ــب  ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــه ه ل
آخــر، يتبــن لنــا ان طبيعــة الضائــر 
مبهمــة،  تــأت  مل  البيتــن  هذيــن  يف 
ــة  ــن طبيع ــفة ع ــة كاش ــاءت دال ــل ج ب
احلــدث، وهنــا كانــت وظيفــة الضائــر 
باحلــدث  الشــعري  اخلطــاب  ربــط 
واىل  اليــه،  أشــار  الــذي  الواقعــي 

الــراع والواقــع املعيــش حقيقــة.
ــا  ــر بوصفه ــف الضائ ــر توظي ومل يقت
ــارصا اشــارية مهمــة عــى اخلطــاب  عن
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ــل كان للخطــاب  الذكــوري فقــط، ب
ــاعر،  ــعر الش ــورا يف ش ــوي حض االنث
خياطــب  الشــاعر  أن  يعنــي  وهــذا 

لكــن  الضائــر  باســتعال  اجلنســن 
ــول: ــة، فيق ــدالالت خمتلف ــغ وال الصي

َأرى ثابِتًا َيَفنًا َحوَقالَتقوُل ُسَليمى جِلاراِتا
الَلا الَويُل ماَوَجَدت ثابِتًا َأَلفَّ الَيَديِن َوال ُزمَّ

......................................
َوَيكسو َحواِدها الَقسَطالَيفوُت اجِلياَد بَِتقريبِِه

ُق النَقنََق امُلسَبطِرُّ َواجَلأُب ذا العاَنِة املِسَحال)27(َوَيعَتِ
تكشــف لنــا الضائــر بوصفهــا عنــارصا 
ــة  ــذات املتحدث ــة ال ــن هوي ــارية ع اش
مــن خــالل اآلخــر، إذ إن أســلوب 
ــى  ــل ع ــليمى( عم ــول س ــوار )تق احل
حتديــد هويــة وجنــس املتحــدث املتمثل 
ــا  ــة مفتاح ــك اهلوي ــت تل ــرأة، فكان بامل
ــة  ــن هوي ــف ع ــيلة للكش ــا ووس بنائي
تكــن  مل  فســليمى  أيضــا،  الشــاعر 
صــورة يســتحرها الشــاعر للكشــف 
ــل  ــا، ب ــر هب ــة م ــن حال ــار ع أو االخب
وتبديــد  للتحــدي  وســيلة  جــاءت 
ــن  ــال ع ــا، فض ــي قدمته ــا الت حججه
ذلــك ان الشــاعر عمــد اىل اســتعال 
الضائــر املضمــرة  لتكشــف عــن صيــغ 
وصــور الــراع النفــي الــذي حيــاول 
الكلــات،  خلــف  اخفــاءه  الشــاعر 
ــذي  ــراع ال ــاة وال ــق املأس ــن عم لك
يعيشــه مــع جمتمعــه الــذي انفصــل 

التــي  النســاء  جمتمــع  ومنــه  عنــه 
وظفهــا الشــاعر للرمــز اىل القبيلــة التــي 
ينتمــي اليهــا فجعلــه هــذا يبــوح بذلــك 
الــراع األزيل مــن دون أن يعــي األمر، 
فاســتعمل بعــض العبــارات الدالــة عى 
التهديــد مثــل )هلــا الــوي( لينقــض 
ــليمى( وال  ــا )س ــت هب ــي أت ــة الت احلج
ــى  ــة ع ــم دالل ــذا االس ــرق ان كان هل ف
االنثــى احلقيقيــة أم عــى القبيلــة، فضــال 
اســتعال  يف  التنويــع  إن  ذلــك  عــن 
العنــارص االشــارية املتصلــة واملنفصلــة 
الظاهــرة واملســترتة مــا هــي اال دالالت 
عــى صيــغ الــراع الــذايت مــع اآلخــر 
والتأرجــح بــن حالــة الثبــات وعدمــه، 
إيصــال رســالة اىل اآلخــر  وحماولــة 
املتحــدث  قــوة  عــى  دالــة  املتلقــي 
ــال  ــر فض ــع اآلخ ــل م ــرق التعام وط
ــر  ــتعال الضائ ــرة اس ــك ان كث ــن ذل ع
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يكشــف لنــا عــن ذاتيــة الشــاعر العاليــة 
ــه ــداده بنفس ــدة اعت وش

يف  اخلــوض  ان  يف  شــك  اخلامتــة:ال 
او  وتطبيقهــا  االشــاريات  موضــوع 
البحــث عنهــا وعــن دالالهتــا يف النــص 
ــج  ــن نتائ ــف ع ــم يكش ــعري القدي الش
ــه  ــف عن ــا تكش ــة ع ــون خمتلف ــا تك رب
الدراســات النقديــة احلديثــة بحكــم 
ــب  ــن جان ــص م ــة الن ــالف طبيع اخت
واختــالف وجهــة نظــر الباحــث يف 
ــال  ــر، فض ــب آخ ــن جان ــوع م املوض
ــي  ــة الت ــة او الطبق ــالف الفئ ــن اخت ع
ــر  ــذا االم ــاعر، وه ــا الش ــي اليه ينتم
ــراءة  ــالل ق ــن خ ــا م ــا واضح ــدا جلي ب
النصــوص الشــعرية حمــل الدراســة، 
وبعــد االنتهــاء مــن كتابــة البحــث تبــن 

ــأيت: ــا ي ــا م لن
االشــارية  العنــارص  1-توزعــت 
الشــخصية املتمثلــة بضائــر املتكلــم 
واملخاطــب والغائــب عــى املقطوعــات 
ــتعاهلا  ــكان اس ــة، ف ــد املطول والقصائ
رضورة ملحــة عــى الشــاعر مــن اجــل 

ــالته. ــال رس إيص
ــارص  ــاد العن ــت دالالت وابع 2-اختلف
يف  الشــخصية(  )الضائــر  االشــارية 
ــذا  ــاعر، وه ــا الش ــي قاهل ــد الت القصائ

القصيــدة  مناســبة  فرضتــه  االمــر 
الــذي  وطبيعــة املوضــوع والســياق 

فيــه. وردت 
3-حــاول الشــاعر ارشاك املتلقــي يف 
ــة  ــول اىل الدالل ــان للوص ــض األحي بع
بنفســه، وهــذا األمــر يــدل عــى حرفيــة 
ــف  ــة وتوظي ــتعاله للغ ــاعر يف اس الش

ــا. ــارية فيه ــارص االش العن
ــوم  ــن العل ــم م ــة عل ــا أن التداولي 4-ب
ــى  ــارة وع ــة ت ــى اللغ ــب ع ــي حتس الت
النقــد تــارة أخــرى والعنارص االشــارية 
املنهــج  جزئيــات  مــن  جــزءا  متثــل 
ــذا  ــى ه ــاعر وع ــدو ان الش ــداويل يب الت
ــب  ــال يتناس ــه تعام ــل مع ــر وتعام األم

ــة. ــة والنقدي ــن اللغوي ــع الطريقت م
5-مل يقتــر اســتعال الضائــر بوصفها 
التوظيــف  عــى  اشــارية  عنــارص 
الذكــوري فقــط، بــل كان هلــا النصيــب 
أيضــا يف خطــاب االنثــى، وربــا يعتقــد 
ــك بحكــم  بعضهــم ان جمتمــع الصعالي
ــة  ــروف معين ــن ظ ــم م ــاط هب ــا أح م
قبــل  مــن  خمتلفــة  تعامــل  وطبيعــة 
جمتمعهــم قــد غــاب أو غييــب صــوت 
االنثــى بواســطة الضائــر لكــن احلقيقــة 
جــاءت خمتلفــة حضــورا واســتعاال 

ــة. ودالل
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Abstract:

The subject of personal semantics in poetry 

of T’abbata Sharran , pronouns as a model 

,is one of the important topics that need 

research and deep study, especially in the 

poetry of this poet, as it has taken many 

deliberative dimensions according to the 

nature of the topic and the context in which it 

was mentioned, especially since the pronouns 

reveal many  The pronouns that hide behind 

the words, moreover, they reveal the person 

for whom the pronoun was created, and tell 

us about the specific context to which they 

refer.  

The personal semantics sppear in different  

places in the poet’s poetry, Especially when 

it comes to self�esteem and talking about 

personal qualities ، and let us not forget the 

other place whose name or character trait 

is mentioned in the poet’s poetry and it is 

worth to remmember that the pronouns will 

be treated according to the nature of the 

speech and the addressee, as some of them 

are specific to the speaker, and others are 

specific to the present addressee, whether 

male or female, and some of them are related 

to the absent, this is on one hand, on the 

other  ,the poet is classified within a group of 

sects of poets in the pre�Islamic era, which is 

the sect of tramps of poets, whose poetry was 

distinguished by characteristics and features 

that help the researcher to apply modern 

critical approaches to it.
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امللخص :
ــاط  ــد ان ــث اىل رص ــذا البح ــعى ه يس
بــرشى  العنــوان ووظائفــه يف شــعر 
اجلاليــة  دالالتــه  وابــراز  البســتاين 
ــاذج  ــي يف ن ــي حتلي ــج وصف ــق منه وف
 ، الشــعري  منجزهــا  مــن  خمتــارة 
حموريــن  اىل  البحــث  قمســنا  وقــد 
العنوانــات  االول  املحــور  تنــاول   ،
ــات  ــدرت املجموع ــي تص ــة الت الرئيس
الشــعرية ، امــا املحــور الثــاين فقــد 
ــد ،  ــة للقصائ ــات الفرعي درس العنوان
حماولــن االستشــهاد ببعــض النصــوص 
ــة  ــب عتب ــئ جوان ــي تضي ــعرية الت الش

العنــوان . 
ــعر ،  ــوان ، ش ــح : العن ــات املفاتي الكل

ــتاين .  ــرشى البس ب
ــوان يف  ــة العن ــت دراس ــة : احتل املقدم
الدراســات النقديــة احلديثــة مكانــة 
مهمــة ، واخــذت مســاحة كبــرة - 
ــا تشــكله  تنظــرا وتطبيقــا- ، وذلــك مل
هــذه العتبــة مــن امهيــة بالغــة يف قــراءة 
ــه  ــول اىل اعاق ــه والوص ــص وفهم الن
الدالليــة ، فبعــد التطــور الكبــر الــذي 
شــهده النقــد وانفتــاح املناهــج النقديــة 
ــي  ــة الت ــرة املغلق ــن الدائ ــا م وخروجه
اهتــم  ؛  البنيويــون  داخلهــا  تقوقــع 
ــذي  ــة – ال ــات النصي ــون بالعتب الدارس
يعــد العنــوان ابــرز هــذه العتبــات - ال 
ملجاورهتــا للنــص فحســب بــل لكوهنــا 
مفاتيــح هلــا القــدرة عــى كشــف داللــة 
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ــه . ــح مغاليق ــل وفت العم
ــل االوىل  ــة الوص ــد حلق ــوان يع فالعن
بــن املتلقــي ونــص املبــدع تلــك احللقة 
ــي  ــا املتلق ــن ان يتجاوزه ــي ال يمك الت
ــارشة متجاهــال  للدخــول اىل النــص مب
ــة  ــه فرص ــع علي ــد يضي ــا ق ــوان مم العن
املكــوث عنــد هــذه العتبــة متأمــال 
الدالليــة  بنياهتــا  ومســتنطقا  اياهــا 
التــي تفتــح مغاليــق القصيــدة وتــيء 
يعمــل  فالعنــوان   . اخلفيــة  جوانبهــا 
عــى تقديــم النــص للعــامل ؛ وذلــك 
ملوقعــه املتميــز فهــو بمثابــة اهلويــة التــي 
ــن  ــوان )) م ــص ، فالعن ــا الن ــرف هب يتع
حيــث هــو تســمية للنــص وتعريــٌف بــه 
ــيميائية  ــة س ــدو عالم ــه ، يغ ــٌف ل وكش
متــارس التدليــل ، وتتموقــع عــى احلــد 
الفاصــل بــن النــص والعــامل ، ليصبــح 
التــي  التقاطــع االســرتاتيجية  نقطــة 
ــامل  ــامل والع ــص اىل الع ــا الن ــُر منه َيع
اىل النــص لتنفــي احلــدود الفاصلــة 

)) اآلخــر  منهــا  كلٌّ  وجيتــاح  بينهــا 
ــوان ))   ــدَّ العن ــدًا ُيع ــعر حتدي )1( ويف الش

منبهــًا اســلوبيًا ال ُيســتهان بــه يف النــص 
ــة  ــة داللي الشــعري ؛ ملــا حيمــل مــن بني
واآلخــر  صــويت  األول  بعديــن  ذات 
تركيبــي ، والنــص الشــعري لــه داللتــه 

ــددة  ــاد املتع ــة ذات االبع ــه اخلاص ولغت
ــى  ــرشف ع ــذي ي ــو ال ــوان ه ، والعن
منــه  يعتــم  مــا  ليــيء  ال  النــص 
ــا  ــراءة كله ــه الق ــل ليوّج ــب ، ب فحس
، وهــذا مــا يفهمــه شــعراء احلداثــة 
ــوان  ــار العن ــوان واعتب مــن فلســفة العن
ــن  ــردة م ــة جم ــس الفت ــة ولي ــة نصي بني
الداللــة فيحتمــل العنــوان قــراءة نصيــة 
ــه  تســتوقف وتوجــه بقــدر حمموهلــا ذات

 .  )2(
))

ليــس  الدالليــة  بفاعليتــه  والعنــوان 
ــو  ــا ه ــه ، ان ــن نص ــزوال ع ــال مع عم
داللــة منتزعــة مــن صميمــه )3( يســتطيع 
مــن  النــص  بتفكيــك  يوحــي  ان   ((
اجــل تركيبــه عــر اســتكناه بنياتــه 
الدالليــة والرمزيــة ، وان يــيء لنــا 
يف بدايــة االمــر مــا اشــكل مــن النــص 
وغمــض ، هــو مفتــاح تقنــي جيــس بــه 
الســيميولوجي نبــض النــص وجتاعيــده 
وتضاريســه  البنيويــة  وترســانته 
الرتكيبيــة عــى املســتوين : الــداليل 
ــوان  ــذا كان العن ــزي (( )4( ، وهل والرم
ــدع ، ال  ــدن املب ــن ل ــودا م ــال مقص عم
يــأيت عفــوا او مــن دون غايــات دالليــة. 
ومــن هنــا جــاءت الدراســات النقديــة 
ــوان  ــن العن ــاط ب ــق االرتب ــد عم لتؤك
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ــص  ــم الن ــتقيم فه ــص ، إذ ال يس والن
بعيــدا عــن موجهــه الرئيــس املتمثــل يف 
ــد اىل  ــؤدي دور املرش ــذي ي ــوان ال العن
ــه  ــول اىل عوامل ــص والدخ ــق الن مغالي
اخلفيــة التــي ال بــد مــن اســتنطاقها 
عمقهــا  اىل  والوصــول  وتأويلهــا 

ــا .  ــاوي فيه ــداليل الث ال
وقــد أشــار لــوي هويــك - الــذي 
ــًا  ــوان تعريف ــرف العن ــن ع ــدُّ أول م ُيع
ــة  ــو )) جمموع ــوان ه ــًا – اىل ان العن دقيق
كلــات  مــن   ، اللســانية  العالمــات 
ــر  ــد تظه ــوص ، ق ــى نص ــل وحت ومج
ــه  ــه وتعين ــدل علي ــص لت ــى رأس الن ع
، تشــر ملحتــواه الــكي ، ولتجــذب 
وهــذا   ،  )5(

)) املســتهدف  مجهــوره 
ــوان  ــكل العن ــا ش ــؤرش لن ــف ي التعري
يقدمهــا  التــي  والوظيفــة  وموقعــه 
ــف  ــف تعري ــل ، وال خيتل ــل العم داخ
ــرًا   ــن كث ــن حس ــد حس ــور خال الدكت
ــي  ــة الت ــة املهم ــر الوظيف ــه يذك إال أن
ــوده  ــص وج ــح الن ــوان ملن ــا العن يؤدهي
ــة  ــه )) عالمــة لغوي ــوان بأّن فيعــرف العن
ــؤدي  ــص ، لت ــة الن ــع يف واجه ، تتموق
ــة  ــصُّ انطولوجي ــف ت ــة وظائ جمموع
ــار  ــه يف اط ــواه ، وتداوليت ــص ، وحمت الن
 )6(

سوســيو– ثقــايف خاصــًا باملكتــوب ((

 .
لــوي هويــك وبعــده جــرار  ذكــر 
جينيــت والكثــرون بعدهــم الوظائــف 
مل  أهّنــم  إال   ، العنــوان  يؤدهيــا  التــي 
يذكــروا الوظيفــة التــي يقدمهــا العنوان 
ــه ،  ــد ذات ــب ، وتأكي ــف بالكات للتعري
ــات  ــور بالدراس ــر لقص ــذا ال نش وهب
الســابقة بــل لصعوبــة )) حــر وظائــف 
املبدعــة شــعرًا  العنــوان يف األعــال 
ــة  ــي البدهي ــذه ه ــة ه ــة ، وقص ورواي
األكثــر بــروزًا للباحــث يف أمــر العنونــة 

. )7(
يف اإلبــداع ((

وفقــا ملــا تقــدم فاننــا ارتأينــا ان نــدرس 
بــرشى  الشــاعرة  العنــوان يف جتربــة 
يف  متميــزة  كانــت  التــي  البســتاين 
ــي  ــا الت ــات قصائده ــا لعنوان اختياره
قدمــت عنوانــات لنصوصهــا الشــعرية 
محلــت مشاكســة للمتلقــي عكســت 
وعيــا ابداعيــا كبــرا بامهيــة العنونــة ممــا 
ــعري  ــا الش ــة يف نصه ــذه العتب ــل ه جيع
مــن الصعوبــة جتاوزهــا او اغفاهلــا ، 
الســيا ان الشــاعرة كانــت حريصــة 
قصائدهــا  عنوانــات  تضــع  ال  ان  يف 
اعتباطــا بــل هــي تســعى دائــا لصدمــة 
اســتعدادا  ذائقتــه  وحتريــك  املتلقــي 
ــراءة  ــق ق ــعري وف ــا الش ــي نصه لتلق
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تأويليــة بــا جيعلهــا حتّمــل املتلقــي 
ــالل  ــن خ ــعى م ــة تس ــؤولية تأملي مس
ذلــك اىل اســتفزاز القــارئ  ودفعــه 
نحــو اســتنطاق اول مفاتيــح قصائدهــا 
وتوجيهــه نحــو مجاليــة النــص الشــعري 
بــا يتكــئ عليــه مــن دالالت . حيث ان 
عمليــة اختيــار العناويــن )) ال تلــو مــن 
ــايس  ــع االجن ــا كان الوض ــة كيف قصدي
معيــار  تنفــي  قصديــة  اهّنــا  للنــص 
 ، )8(

االعتباطيــة يف اختيــار التســمية ((
وحيــث أّن العنــوان – ايضــا - حيمــل يف 
الوقــت ذاتــه مقاصــد النــص ومقاصــد 
ــه  ــأول عمل ــل يت ــاص ، ألّن )) املرس الن
ــى  ــده ، وع ــى مقاص ــه ع ــرف من فيتع
ضــوء هــذه املقاصــد يضــع عنوانــًا هلــذا 
العمــل ، بمعنــى أّن العنــوان مــن جهــة 
املرســل ؛ هــو ناتــج تفاعل عالمــايت بن 
ــه  ــتقبل ، فاّن ــا املس ــل أم ــل والعم املرس
ــوان  ــة العن ــن بواب ــل م ــل اىل العم يدخ
ــة  ــه املعرفي ــًا خلفيت ــه وموظف ــأوالً ل مت
فالعالقــة   ،   )9(

)) دوالــه  اســتنطاق  يف 
ــذي  ــوان ال ــب بالعن ــع الكات ــي جتم الت
خيتــاره ينبثــق عنهــا دون شــكٍّ قصديــة 
تتضمــن أبعــادًا ذاتيــة للمؤلــف فتكــون 
ــا  ــة بااليدولوجي ــة حممل ــذه القصدي ه
فيغــدو  واألحاســيس  واالنفعــاالت 

ــة  ــوان يف بعــٍد مــن ابعــاده العالئقي العن
مطيــًة ملقصديــة الكاتــب ، أو أنــه يشــف 
ولكــون   ، املقصديــة)01(  هــذه  عــن 
ســيميائية  وعالمــة  شــفرة  العنــوان 
ستتوســل هــذه الدراســة يف الغالــب 
بالتأويــل للوصــول اىل غايتهــا ، كــا 
ستســتعن بالنصــوص للتحليــل ألّن 
العنــوان )) خطــاب رمــزي يعتمــد عــى 
ادخــاره ملخــزون وافــر مــن التأويــالت 
التــي حتمــل كــًا مــن األفــكار واملعــاين 
ذات الصلــة الوثيقــة باحلمولــة الدالليــة 

 . )11(
للنــص ومجالياتــه ((

ــي  ــات الت ــض الدراس ــبقتنا بع ــد س وق
بــرشى  شــعر  يف  العنــوان  تناولــت 
البســتاين وهــي وان كانــت قليلــة جــدا 
اال اهنــا مل تكــن مســتقلة او دارســة لــكل 
ــة  ــون مبثوث ــا ان تك ــي إم ــعرها ، فه ش
ــة  ــت جترب ــة تناول ــب نقدي ــا كت يف ثناي
الشــاعرة او مــن خــالل قــراءات نقديــة 
جمموعــة  لدراســة  جــاءت  اهنــا  او 
ــي  ــا ال تعط ــا جيعله ــتقلة مم ــدة مس واح
رؤيــة كاملــة لشــعرها كلــه مــن حيــث 
االنــاط والوظائــف ، وقــد اعتمدنــا 
ــا  ــا حتليلي ــا وصفي ــذا منهج ــا ه يف بحثن
دالالت  عــن  الكشــف  اىل  يســعى 
توظيــف العنــوان واناطــه املختلفــة 
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ــعر  ــا يف ش ــا مه ــا مجالي ــه مكون بوصف
البســتاين . وملــا كان العنــوان يتكــئ 
ــة  ــف مجالي ــددة ووظائ ــاط متع ــى ان ع
وتواصليــة ، فســتكون غايتنــا األوىل 
البحــث عــن االنــاط التــي تشــكل 
ــا  ــي تؤدهي ــه الت ــوان ووظائف ــا العن منه
إلبــراز ، وسنقســم البحــث اىل حموريــن 
ــى  ــزا ع ــور االول مرك ــيكون املح : س
العنوانــات الرئيســة التــي تصــدرت 
املجموعــات الشــعرية ، امــا املحــور 
ــة  ــات الفرعي ــيتناول العنوان ــاين فس الث

للقصائــد . 

املحور االول 
 العناوين الرئيسة أو العامة : 

ــة  ــا لعتب ــَر نظرتن ــي أْن تتغ ــن البدهي م
العنــوان نظــرًا لتغــر موقعهــا ؛ ألّن 
ياثــل  ال  القصيــدة  صهــوة  اعتــالء 
فاملوقــع   ، املجموعــة  رأس  اعتــالء 
ــام  ــوان القي ــى العن ــيفرض ع األول س
خملصــًا  العنــوان  جتعــل  بوظائــف 
لنصــه فحســب ، بينــا يف املوقــع الثــاين 
يكــون العنــوان جمــرًا عــى خدمــة 
ــرتاق  ــالل اخ ــن خ ــا م ــة كله املجموع
النصــوص ، وإجيــاد نقــاط مشــرتكة 
بينهــا  ، تبعــًا هلــذا جيــب عــى الباحــث  

)) التفرقــة بــن العنــوان الــذي ُيعــد 

مدخــاًل لنصــوص عــدة ، والعنــوان 
ــوان  ــد فالعن ــص واح ــون لن ــذي يك ال
ــا  ــر إليه ــوص ويش ــع النص األول جيم
وحيددهــا بإشــارته ، فهــو عندمــا يتقــدم 
ــاول أْن  ــه حي ــعرية فإن ــة الش يف املجموع
يطــوَق مجيــع نصــوص هــذه املجموعــة 
ــواء  ــر س ــه املصغ ــر نص ــا ع ــوح هب ليب
كان هــذا النــص / العنــوان واضــح 
الداللــة ) تقريــري ( ام انــه ينطــوي 
عــى ميتالغويــة  يشــرتك القــارئ يف 
ــع  ــرة تق ــؤولية كب ــي مس ــه ، وه تأويل
ــل  ــار مدخ ــاص يف اختي ــق الن ــى عات ع
)21( ، كــا أّن 

او موجــه او تــاج للنــص ((
القصيــدة داخــل الديــوان أو املجموعــة 
الشــعرية )) عبــارة عــن بنيــة دالليــة 
ــع  ــال ال يمن ــذا االكت ــن ه ــة لك مكتمل
ــة  ــة داللي ــول يف بني ــأة للدخ ــا مهي أهن
أكــر تــص الديــوان ، هنــا يمثــل 
ــا  ــى اكتاهل ــة ع ــدة عالم ــوان القصي عن
ــة  ــوان فعالم ــوان الدي ــا عن ــًا ، أم داللي
ــم  ــي تنتظ ــر الت ــة األك ــك البني ــى تل ع
فيهــا البنيــات الدالليــة للقصائــد كافــة 
، ومــن ثــم كان البــدَّ أْن خيــرتَق عنــوان 
ــن  ــن م ــة ليتمك ــد كاف ــوان القصائ الدي
رد اختــالف عناوينهــا إليــه ، بتعبــر 
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آخــر إّن عنــوان الديــوان يــرتدد ، هبــذا 
الشــكل أو ذاك ، داخــل مجيــع القصائــد 
، األمــر الــذي خيلــق نــواة أوليــة للبنيــة 

 .)31(
الدالليــة األكــر ((

ينفتــح العنــوان ) مخاســية املحنــة ( عــى 
نصــوص املجموعــة مبــارشة ، إذ حييــل 
الرقــم )5( لعناويــن النصــوص الكبرة 
وتشــر   ، املجموعــة  تضمهــا  التــي 
ــوع  ــة ( اىل موض ــة ) املحن ــردة الثاني املف
ــن  ــرتكة ب ــة املش ــي الثيم ــوص فه النص
نصــوص املجموعــة ، فمــن حمنــة ) 
احلــب 2003 (  املحنة األكــر واحتالل 
االرض وصــوالً اىل حمنــة األســوار التي 
ــة  ــذات االنثوي ــاق عــى ال ضيقــت اخلن
فالعنــوان   ، املحنــة  تكتمــل مخاســية 
ــوع  ــن املوض ــارش ع ــكل مب ــح بش يفص
املهيمــن عــى نصــوص املجموعــة  فقــد 
تــرددت مفــردة  ) املحنــة ( كثــرًا يف 
ــوص  ــب النص ــعري ويف أغل ــن الش املت

ــا : منه
أزرعك يف قطرة دمع ..

فتفتُح الثرياُت أعينها ...
تفتُح احلقوُل دوَحها ...
تفتح العناقيد ثمرها ...

تتشظى البحوُر ويشتعل سمكها يف 
قطرة دمع ..

تفتح العروُش هباءها ،
وتنهض بلقيس كاشفًة عن حمنتها 

وتسقط البلداْن ...
وأنا مذعورة أفتُح للريح صدري ...

جمنونًة أنتزع السكاكن عن ظهر وطني 
)41(..

يكشــف لنــا هــذا املقطــع وغــره الكثر 
بــأّن الــذات الشــاعرة انتقــت عنواهنــا ) 
ــن  ــرًا ع ــون مع ــة ( ليك ــية املحن مخاس
 ، بــارز  بشــكل  النصــوص  حمتــوى 
ــا  ــراز ذاهت ــى اب ــة ع ــذا العتب ــل ه لتعم
ــذاب.  ــن والع ــة باملح ــة املحاط املعذب

إنَّ الشــاعرة بــرشى البســتاين تبتعــد 
كثــرًا عــن املبــارشة يف اختيــار عناويــن 
جمموعاهتــا ؛ لــذا دائــا مــا يكــون عنوان 
ــعرية  ــًا بالش ــا طافح ــة عنده املجموع
ــوان  ــده يف عن ــا نج ــذا م ــة وه والرمزي
املجموعــة) مكابــدات الشــجر ( الــذي 
ــاف  ــايف تض ــب اض ــن تركي ــون م يتك
ــة  ــدات ( اىل املعرف ــرة ) مكاب ــه النك في
) الشــجر ( فتكتســب تعريفــًا نتيجــة 
)) ســميت  فقــد   ، املبــارش  االتصــال 
هــذه اإلضافــة حمضيــة ومعنويــة ؛ ألهنــا 
 ، )51(

)) نيــة االنفصــال  متعاليــة عــن 
ــوان  ــب العن ــف اكس ــذا التعري إال أّن ه
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طاقــة رمزيــة متأتيــة مــن مفــردة ) 
ــرر  ــي تتك ــردة الت ــذه املف ــجر ( ه الش
كثــرًا يف املتــن الشــعري والتــي تتاهــى 

ــن : ــع الوط ــا م أحيان

يا أهّيا الشجُر النبيْل ...
ُخْذ رشفتي

وانرْش عى دِمها الغاَم
وعّلم اخليَل اجلموحة

أْن تؤوَب اىل أعنتها
وترشَب دمَعها

من ألف عام ..)61( 

 ( الوطــن  اســم  تــردد  هــذا  يؤكــد 
العــراق ( يف عناويــن املجموعــة بشــكل 
موســيقى   ( مبــارش  غــر  أو  مبــارش 
عراقيــة ، قصيــدة العــراق ، قصيــدة 
ــردة )  ــل مف ــن أْن حتي ــا يمك ــل ( ك باب
ــا  ــة عموم ــذات األنثوي ــجر ( اىل ال الش
حيكــي   (( فالعنــوان  االنســان  أو   ،
ــتويات  ــاين بمس ــذاب االنس ــة الع قص
ــذايت  ــوح ال ــة الب ــة وبلغ ــة تأملي وجداني
واملكابــدة الفرديــة التــي حتيــل عــى 
مكابــدة انســانية شــاملة وفضــح عمــق 
البائــس  املتخلــف  والواقــع  املعانــاة 
ــارص  ــان املع ــرح روح االنس ــذي ج ال

ــتطاع  ــد اس )71( ، فق
ــه (( ــرب حيات وخ

ــوَل  ــعة أْن يق ــه الواس ــوان بدالالت العن
ويمثــل نصوصــه خــر متثيــل ، وجيمــع 
عناويــن  مــن  املتشــظية  الــدالالت 
ــا  ــرًا إليه ــه مش ــا إلي ــة ، راّده املجموع
بضمــر حمــذوف ،  ليــؤدي العنــوان 

ــوي .                                             ــب لغ ــل تركي ــه بأق وظيفت
ــارزًا يف  ــًا ب ــزن مهيمن ــة احل ــل ثيم ومتث
ــزن (  ــد احل ــا بع ــة ) م ــوص جمموع نص
ــوع  ــارشة اىل موض ــوان مب ــر العن ليش
النصــوص ، إذ تتكــون هــذه املجموعــة 
مــن )17( قصيــدة احتلــت نــرة احلــزن 
فيهــا املتــن الشــعري بينــا مارســت 
بعــض عناويــن املجموعــة التضليــل 
، ومل تفصــح عــن املحتــوى بشــكل 
هلــذه  الفرعيــة  فالعناويــن   ، مبــارش 
ــن  ــزن ( يمك ــد احل ــا بع ــة ) م املجموع
ــل  ــن األوىل تتص ــم اىل جمموعت إْن ُتقس
الرئيــي  بالعنــوان  مبــارشًا  اتصــاالً 
حيــث تــرز داللــة احلــزن جليــًا يف عتبة 
العنــوان وهــذه العناويــن هــي ) أحــزان 
امــرأة ليســت عريــة ، جراحــات 
 ، اللعنــة   ، رشيــدة  أغنيــة   ، صامتــة 
كلــات اىل طبيبــي ، املخــاض ، الشــهيد 
، حلظــات مــا قبــل االنفجــار ، ورقــات 
مصغــرة يف احلــزن ، املــوت واحلصــار ، 
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وراء ســياج الــدم ( حيــث توحــي هــذه 
ــد  ــوع القصائ ــر ملوض ــن وتش العناوي
 ، ألهنــا تعطــي داللــة احلــزن واألمل 
ــا  ــال يمنحن ــرى ف ــة األخ ــا املجموع أم
العنــوان أي داللــة تتصــل بالعنــوان 
الرئيــي ، وال تشــر فيهــا عتبــة العنوان 
اىل متــن القصيــدة ، فبينــا نقــرأ يف املتــن 
حزنــًا طاغيــًا ، متنحنــا بعــض العناويــن 
ــذه  ــب وه ــية واحل ــًا بالرومانس احساس
ــة  ــر ، بدوي ــه القم ــي ) وج ــن ه العناوي
ــات  ــرة ، كل ــات صغ ــور ، كل يف عص
احلــب ، ملصقــات عــى جــدار العــر 
، الــر ( فهــذه العناويــن مل تكشــف 
داللــة احلــزن بشــكل مبــارش إال أّن 
ــن  ــه ، م ــًا بمعاني ــعري غارق ــا الش متنه
ــة  ــوان املجموع ــص اىل أّن عن ــا نخل هن
مطابقــًا  جــاء   ) احلــزن  بعــد  مــا   (
ملحتــوى النصــوص ، كاشــفًا عــن ذات 
ــي  ــزن وه ــا احل ــة يطوقه ــاعرة حزين ش
يف بدايــات شــباهبا خصوصــا إذا علمنــا 
بــأّن النــص األول مــن هــذه املجموعــة 
كتــب ســنة ) 1968 ( ليســتمر هــذا 
النفــس احلزيــن ويغطــي جممــل املنجــز 

ــعري . الش
ــا  ــدة م ــوان قصي ــار عن ــة اختي إّن عملي
ــة  ــى رأس املجموع ــًا ع ــون مرتبع ليك

بالقصديــة  حمملــة  عمليــة  هــي 
وبعيــدة عــن االعتباطيــة ؛ ألنَّ هــذه 
لقيمــة  تصــّورًا   (( تعكــس  العمليــة 
ومرونتــه  وخصبــه  العنــوان  هــذا 
التشــكيلية والتعبريــة وقدرتــه عــى 
متثيــل العنوانــات االخــرى واســتيعاب 
معطياهتــا الســيميائية عــى نحــو مــا 
)81( ، كــا يمكــن أْن تعكــَس هــذه 

))

ــذات  ــدة لل ــذه القصي ــة ه ــة قيم العملي
الشــاعرة بحيــث قامــت باإلحالــة إليهــا 
الظاهــرة  ، وهــذه  ديواهنــا  بدايــة  يف 
ــاعرتنا .  ــعري لش ــز الش ــارزة يف املنج ب
ويتكــرر عنــوان املجموعــة ) البــي 
ثــالث   ) وتعــايل  االخــر  شــالك 
ــع  ــة مواق ــن ثالث ــل ب ــو يتنق ــرات فه م
ــى  ــعري ليضح ــن الش ــن املت ــق م ينطل
عنوانــًا للقصيــدة ثــم ُيرفــع اىل رأس 

املجموعــة عنوانــًا رئيســيًا : 

أنشدي ،
واطرقي أبواب السؤال كي تنفتَح رُشُف 

الليل ْ
ودعي السمك األخَر 

يشهق يف بحرات حدائقك                                                                                                                     
والبي شالك األخر وتعايل .)91(
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هــذا  قــدرة  التكــرار  هــذا  يؤكــد 
العناويــن  اســتيعاب  عــى  العنــوان 
ــذات  ــد ال ــا تري ــار م ــرى واختص األخ
قولــه فهــذه املجموعــة تضــم )45( 
قصيــدة وعنواهنــا هــو عنــوان القصيــدة 
ــة  ــاز املجموع ــب ، متت ــة يف الرتتي الثالث
) البــي شــالك االخــر وتعــايل ( 
ــر  ــع اآلخ ــوار م ــرة احل ــان ظاه بطغي
وهــذه الظاهــرة واضحــة وجليــة يف 
العنــوان الــذي يتكــون مــن متكلــم 
ومتلــق ، ففعــل األمــر ) البــس + )ي( 
املخاطبــة( يســتدعي آمــرًا ومأمــورًا 
واألخــر مؤنــث لوجــود ) ي املخاطبــة 
ــن  ــو م ــال ( ه ــم ) ش ــا أّن االس (  ، ك
لــوازم املــرأة ال الرجــل ، تنفتــح داللــة 
ــو  ــل فه ــى التأوي ــر ع ــون األخ الل
ــاء ،  ــة والنق ــون الطبيع ــاة ل ــون احلي ل
وبضــم هــذه الــدالالت للمــرأة يتضــح 
بــأّن األمــر هنــا هــو امــر غــر حقيقــي 
، فهــو يمثــل دعــوة لتأكيــد الــذات 
االنثويــة وحتقيــق هويتهــا ، أمــر صــادر 
ــود  ــرورة وج ــي ب ــر الواع ــن اآلخ م
املــرأة ؛ لديمومــة الوجــود كوهنــا اجلال 
ــذات  ــود ، فال ــذا الوج ــن ه ــذي يزي ال
نصــوص  أغلــب  ويف  القصيــدة  يف 
ــة  ــة واعي ــًا ذكوري املجموعــة حتــاور ذات

، تبحــث يف هــذه احلواريــة عــن اآلخــر 
ال   ، ذاهتــا  اثبــات  يف  ُيســهم  الــذي 
ــذي يتفــرد بالقــرار  اآلخــر املســتلب ال
وحــده ، ففــي نصهــا األول املعنــون بــــ 
) يف اخللــوة أعلمــك كل يشء ( تقــول  :

وتقول ....ادخي
إهنا جنٌة قد وعدِت هبا

كنِت َمرضّيًة ، فأعّدت لعينيِك
قلُت ... الدوائر مقفلٌة حوهلا ،

كيف أدخُل                                                                                                                                   
قلَت ... هو الرُّ ذاَك

وحمنتِك اآلن هذا العبوْر)02( 

فهــذه احلواريــة التــي تســتمر يف الكثــر 
ــار  ــد اش ــة ، ق ــوص املجموع ــن نص م
إليهــا العنــوان مبــارشة ليؤكــد العنــوان 
ــر  ــن اآلخ ــذات ع ــث ال ــس بح الرئي
املختلــف الــذي يعــي لغــة احلــوار 
ولغــة  التهميــش واإلقصــاء  لغــة  ال 

ــرب .  احل
اندلســيات   ( املجموعــة  عنــوان  ويف 
ــذات  ــة ال ــرز هوي ــراق ( ت ــروح الع جل
ــذه  ــة ه ــة  فاملجموع ــة والقومي الوطني
تضــم )21( قصيــدة ، ُتفتتــُح بالقصيــدة 
ــه ،  ــة ذات ــوان املجموع ــل عن ــي حتم الت
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وُتتتــُم بنصهــا ) وتبقــى تفــر الظــالل ( 
وترتيــب العناويــن جــاء بالشــكل االيت 
ــداد  ــراق ، بغ ــروح الع ــيات جل ) أندلس
ــخ  ــر ، صواري ــة للبح ــه دجل ــا روت ، م
آخــر الليــل ، مائــدة اخلمــر تــدور ، 
ــاج ،  ــؤة الت ــرق لؤل ــس غ ــزان بلقي أح
جــروح األرض ، النخيــل ، البيــت ، 
الزمــن ، الريــح ، الصحــراء ، القصيــدة 
ــة ،  ــت ، احلديق ــاء ، صم ــة ، غن ، رقص
ــالل (  ــر الظ ــى تف ــل ، وتبق دوار ، اللي
ــأّن  ــرى ب ــن س ــذه العناوي ــارئ هل والق
ــة ، أو  ــذه املجموع ــي هل ــا ال ينتم بعضه
ــا  ــًا عليه ــت اقحام ــا اقحم ــيظن بأهّن س
التــي متنحهــا بعــض  الداللــة  ؛ ألّن 
املفــردات تتلــف كثــرًا عــن الدالالت 
 ، األخــرى  املفــردات  متنحهــا  التــي 
فمفــردة ) جــروح ( و) أحــزان ( ال 
ــه  ــذي متنح ــه ال ــاس نفس ــح االحس متن
ــا  ــاء ( وغرمه ــص والغن ــا ) الرق مفردت
إال أّن هــذه املفــردات يف العنــوان تفــي 
الداللــة احلقيقيــة لتــارس التمويــه عــى 
القــارئ ، حيــث تتفــي داللتهــا األوىل 
مــع بدايــة عمليــة القــراءة لينخــرط 
ــذه  ــام ، فه ــة الع ــو املجموع ــن بج املت
العتبــات يف احلقيقــة كانــت تعكــس 
املرتبطــة  وجروحهــا  الشــاعرة  آالم 

مــع جــروح العــراق فجــاء عنواهنــا 
معــرًا وكاشــفًا عــن املضمــون بشــكل 

ــح. رصي
إّن حضــور رمــز األم العظمــى ) حــواء 
( يف العنــوان يســتدعي خــروج اخلطاب 
مــن حمدوديتــه ليشــمل الــذات االنثويــة 
يف كل مــكان ، فعنــوان املجموعــة ) 
ــا انثويــة  خماطبــات حــواء ( يشــر اىل أن
فاعلــة يف نصــوص املجموعــة ، كــا 
يشــر اىل طغيــان الصــوت االنثــوي 
ــن  ــاًل ع ــعري ، فض ــن الش ــل املت داخ
ــة  ــان املفــردات والرتاكيــب االنثوي طغي
 ، املجموعــة  قصائــد  عناويــن  عــى 
ــن )  ــة م ــذه املجموع ــون ه ــث تتك حي
18 ( قصيــدة تبــدأ بقصيــدة ) موســيقى 
( وتنتهــي بـــ ) لواعــج ( وأكــر قصيــدة 
ــواء  ــات ح ــي ) خماطب ــة ه يف املجموع
ــاعرة  ــذات الش ــأّن ال ــي ب ــذا يعن ( ، وه
انتخبــت عنــوان هــذه القصيــدة ليكــون 
ــه  ــا خلصوصيت ــة كله ــًا للمجموع عنوان
 ، االخــرى  العناويــن  عــى  ومتيــزه 
ــات  ــل العنوان ــى متثي ــه ع ــا ولقدرت ك
الداخليــة التــي طغــت عليهــا املفــردات 
ــان ،  ــواين ) دخ ــتثنينا عن ــة إذا اس املؤنث
ــن  ــر ع ــرة تع ــذه الظاه ــل ( وه واللي
حالــة نفســية خاصــة باألديبــة يف ميلهــا 
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اىل جنســها)12( .
أنــا   ( القصيــدة  عنــوان  اختيــار  إّن 
واألســوار ( ليكــون عنوانــًا رئيســيًا 
االمكانيــة  مــن  تــأيت  للمجموعــة 
ــكيل  ــوان لتش ــذا العن ــا ه ــي يمتلكه الت
العنوانــات األخــرى ، وقدرتــه عــى 
احتوائهــا ، إذ يوحــي هــذا العنــوان 
بــراع حمتــدم بــن الـــ ) انــا ( االنثويــة 
ــدة  ــا ، واملقي ــة هب ــوار( املحيط و) األس
ــوار  ــة االس ــر ملالزم ــا يش ــا ، ك حلريته
ــدة )  ــوان يف قصي ــة العن ــذات ، فعتب لل
ــراع  ــا ال ــف لن ــوار ( تكش ــا واألس أن
الطويــل بــن الــذات االنثويــة وجمموعة 
 ( حريتهــا  تســتلب  التــي  االســوار 
ــن (  ــع والدي ــلطة واملجتم ــوار الس اس
ــة  ــن املجموع ــة م ــدة الثاني ، ويف القصي
) العبــور ( توحــي الــذات بصعوبــة 
ــذا تعلــن  ــور االســوار ل ــق ، وعب الطري
رصختهــا ، وعشــقها لوطنهــا ، يف حــن 
تــأيت عتبــة القصيــدة الثالثــة ) الفــارس 
ــاون  ــن رضورة التع ــا ع ــف لن ( لتكش
 ، االســوار  ملحاربــة  اجلنســن  بــن 
وعبورهــا ، فاملــرأة وحدهــا ال تســتطيع 
اخلــالص كــا أّن الرجــل دون املــرأة 
عــن  شــكٍّ  دون  عاجــزًا  ســيكون 
ــذا  ــا ه ــي لن ــود ليوح ــة الصم مواصل

ــرأة  ــد امل ــوار ال تقي ــوان يف إّن االس العن
ــررة  ــي املت ــرأة ه ــب ، إال أّن امل فحس
األكــر نتيجــة كثــرة الســجون مــن 
حوهلــا ، لــذا فهــي تلتمــس مــن اآلخــر 
/ الفــارس الــذي يعــي أمهيــة وجودهــا 
ــا  ــوار وعبوره ــر االس ــاعدة لتكس املس
 ( األخــرة  القصيــدة  يف  فتعــرتف   ،
 ، الفــارس  تأخــر  بــأّن   ) االعــرتاف 
وعــدم جميئــه يعنــي بقاءهــا حتــت رمحــة 

االســوار . 
لقــد متكــن عنــوان املجموعــة ) أنــا 
ــات  ــواء العنوان ــن احت ــوار ( م واألس
الفرعيــة ؛ ألنــه محــل الثيمــة التــي 
تشــرتك فيهــا نصــوص املجموعــة ، فقد 
مثلــت األســوار ثيمــة مشــرتكة كشــفت 
ــى  ــع ع ــتالب الواق ــة االس ــا حقيق لن
ــي  ــوار الت ــع األس ــا م ــرأة ، ومعاناهت امل
ــا اىل  ــاق ، وأحالته ــا اخلن ــت عليه ضيق

ــش .      ــوي مهّم ــن ثان كائ

املحور الثاين
 العناوين الفرعية 

لدراســة  التصــدي  الصعــب  مــن 
العنــوان يف منجــز الشــاعرة بــرشى 
البســتاين يف هــذا البحــث ؛ نظــرًا لغزارة 
ــا يف  ــا ، واختالفه ــن يف منجزه العناوي
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الوقــت نفســه ، ونظــرًا الختــالف هــذه 
ــيضطر  ــذا س ــا ؛ ل ــن غره ــة ع الدراس
ــي  ــن الت ــاب العناوي ــث اىل انتخ الباح
ــن  ــة ، وم ــذه الدراس ــوح ه ــق طم حتق
ثــم الوصــول اىل نتائــج تغنــي البحــث 

ــه . ــوان ودالالت ــة العن ــرز وظيف وت
إّن أغلــب عناويــن شــاعرتنا مســتلة 
ــرة  ــذا الظاه ــعري وه ــن الش ــن املت م
تؤســس ))  اىل عــد العنــوان ملخصــًا 
ملــا يريــد النــص قولــه ، ومــن هنــا 
فهــو يمهــد اىل بــؤرة القصيــدة لرفعهــا 
)22( ، وتبعــًا هلــذا سيســتعن 

عنوانــًا ((
البحــث – احيانــا - باملتــن لتحليــل 
العنــوان ومعرفــة دالالتــه املخفيــة ، ألّن 
)) العنــوان ال ينطلــق مــن أفــكار مســبقة 

، بــل يرتبــط بالنــص فيكــون جــزءًا مــن 
املعنــى ، وتلخيصــًا واختصــارًا للنــص ، 
 . )32(

أو يركــز عــى منظــور ورؤيــة مــا ((
حلــم  اىل  الشــاعرة  الــذات  تلتجــئ 
ــيء  ــم وامل ــا امللغ ــن واقعه ــروب م لله
عــن  وللبحــث   ، والدمــار  بالقتــل 
وطنهــا الــذي صــره املحتــل كتلــة مــن 
ــت أّن  ــوان ) حلم ــاء عن ــذا ج ــار ، هل ن
يل وطنــا ( مؤكــدًا النتائهــا وامتعاضهــا 
مــن الواقــع الــذي يعيشــه وطنهــا ، 
إذ هــي تــرى يف احللــم نافــذة تطــلُّ 

مــن خالهلــا عــى وطــٍن ينعــم باحلــب 
واألمــن والســالم : 

ذات غفوة ..
حلمت أن يل وطنًا

وأن يل يف الوطن بيتًا
ويف داخل البيت كلُّ ما قاله باشالر

امٌن وحبٌّ وأحالم يقظة
وكريسٌّ غُر خملوع األطراف

ومكتٌب يليق بباحثة أكاديمية
يتوافــد عليهــا الطلبــة لتأمــن ســر 

قطاراهتــم
ــرار  ــى غ ــق ع ــط طري ــداد خرائ وإلع

ــة ــاءات الساس ادع
مكتــٌب ال يلطخــه دٌم ال ادري مــن أيــن 

ينــزُف
وملاذا ...؟)42( 

فالــذات انتقــت مجلــة متثــل البــؤرة 
ــا  ــة قصيدهت ــا لكتاب ــت منه ــي انطلق الت
ــرة  ــن فك ــص ، فم ــًا للن ــا عنوان لرتفعه
العنــوان تتوالــد االفــكار التــي تكونــت 

ــدة . ــا القصي منه
ــا  ــذات بوطنه ــة ال ــذت عالق ــد ات وق
العديــد مــن الصــور ، فقد هيمنــت ثيمة 
الوطــن عــى جممــل منجــز شــاعرتنا ممــا 
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يعكــس قــوة انتائهــا وتعلقهــا بوطنهــا، 
 ) الوطــن   ( قصيــدة  عنــوان  فجــاء 
يثبــت هيمنــة  املتــن ممــا  منتــرشًا يف 
العنــوان عــى احلــدث الــذي مثــل 
ــردات  ــتنطق املف ــؤرة تس ــه ب ــن في الوط

األخــرى : 

أيا وطني .

أيا وطني .
أقوُل لوجهك الفتاِن :

آٍه لو تعّلمني السبيَل اىل التصّرِ
............

يا وطَن العذاْب .)52( 

 ) العــراق  قصيــدة   ( عنواهنــا  ويف 
الوطــن  الشــاعرة  الــذات  جعلــت 
حمــورًا أساســيًا ومضمونــًا نســجت 
ــذات تعلــن  ــوط نصهــا ، فال ــه خي حول
للمتلقــي بــدءًا مــن عتبــة العنــوان عــن 
عزمهــا وتوجههــا وهنوضهــا وقصدهــا 
الصــورة  لتعطيــه  العــراق  نحــو 
تســتدعي  حيــث   ، التامــة  الشــعرية 
مفــردة ) العــراق ( يف ذهــن املتلقــي 
ــة  ــة التارخيي ــن الناحي ــراق م ــة الع ماهي
والتكويــن  والسياســية  واجلغرافيــة 
ــاين  ــذه املع ــوع ه ــًا لتن ــكاين ، وتبع الس

ومضموهنــا  القصيــدة  شــكل  جــاء 
موافقــًا للداللــة الضمنيــة التــي حتملهــا 
العنــوان)62( . أمــا يف قصيــدة ) قمــر 
العــراق ( فنكتشــف مــن خــالل إضافــة 
النكــرة ) قمــر ( اىل مفــردة )العــراق 
، ومتتعــه  القمــر  هــذا  ( خصوصيــة 
بســلطة جتعلــه عصيــًا عــن الغيــاب 
 / الــذات  فقمــر   ، واالضمحــالل 
ــا  ــذات يف حله ــق ال ــراق يراف ــر الع قم
وترحاهلــا ، ومــع أّن الــذات بعيــدة عــن 
ــل  ــره يف لي ــب قم ــه مل يغ ــا ؛ فان وطنه
ــا  ــث فيه ــارضًا يب ــل كان ح ــا ، ب امنياهت

مشــاعر الشــوق واحلنــن. 
ــة  ــدة ) يف حديق ــوان القصي ــر عن ويش
ــعري  ــدث الش ــكان احل ــراق ( اىل م الع
فالقصيــدة تصــف الدمــار الــذي خلفــه 
العــدو يف األرايض العراقيــة ، فجــاء 
املتــن طافحــًا بمعــاين الــوالء واالنتــاء 
للوطــن ، إذ تصاحــب مفــردة ) حديقــة 
( معــاين اخلــر واجلــال ، كــا أّن احلديقة 
يف املعجــم هــي ))  الروضــة ذات الشــجر 
بســتاٍن  كلُّ   : احلديقــة   : ويقــال   ...
ــوان يف  ــذا فالعن )72( ، ل

ــط (( ــه حائ علي
احلقيقــة يطــرح بشــكل ضمنــي ســؤاالً 
تعجبيــًا ، إذ كيــف يتحــول بلدهــا هــذا 
البســتان الكبــر املحــروس بســواعد 
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ــك  ــم كل ذل ــار ؟! ، ورغ ــه اىل دم ابنائ
ســتبقى ) هــذي األرض ضيقــة عليهــم 
( ألهّنــم وبــكل بســاطة ال ينتمــون إليها 
ــراق (  ــردة ) الع ــرار مف ــرة تك . إّن ظاه
العالقــة  تــرز  يف عناويــن شــاعرتنا 
ــذه  ــا ، وه ــا بوطنه ــي تربطه ــة الت القوي
ــة  ــل لدرج ــى تص ــي حت ــة ترتق العالق
ــا )  ــي عنواهن ــان فف ــذا الكي ــيم ه جتس
أقبــل كــفَّ العــراق ( يشــر الفعــل 
ــدالالت  ــل ب ــل ( املحم ــارع ) أقب املض
ــعي  ــرتام ايل س ــودة واالح ــب وامل احل
ــن  ــة م ــا الوطني ــراز هويته ــذات الب ال
ــل  ــي تقب ــا وه ــورة هل ــم ص ــالل رس خ
ــد وطنهــا ، هــذا الفعــل الــذي يقــوم  ي
ــه ،  ــه وجيل ــن حيرتم ــاه م ــرء جت ــه امل ب
ــرر  ــي تتك ــة الت ــذه اجلمل ــت ه ــذا كان ل
ــا  ــة أيض ــى رأس املجموع ــن وع يف املت
ــخص  ــا الش ــي يرزه ــة الت ــة اهلوي بمثاب

ــه .  ــف بنفس للتعري
انتــاء  تــرز  التــي  العناويــن  ومــن 
ــارش   ــر مب ــكل غ ــا بش ــذات لوطنه ال
ــذي  ــف ( ال ــا ) يوس ــوان قصيدهت ، عن
نبــي اهلل يوســف رمــزًا  فيــه  تتخــذ 
لوطنهــا الــذي عانــى مــن غــدر أخوتــه 
ــف /  ــن يوس ــذات يف املت ــاور ال ، فتح
ــتفيدة  ــدر مس ــن الغ ــذره م ــن وحت الوط

تغطــي  التــي  يوســف  قصــة  مــن 
ــه : ــن كل ــاحة املت مس

تنجــي الُغمــة عــن رسب مــن اإلخــوة 
خيشــون نجاتــك

هامهو يف الليل خيتانون بابك
لعبة الصيِد
دم كذٌب ..

قميٌص وصحيفة
شهدْت ما مل يقولوه

وأغضْت ..
فأصْخ سمعْك

هذا الدلُو دلٌو لغريْب
ربا ظنوا به – جهال – خالصْك)82(          

إذ يــــــؤكد العنوان ) يــــــــوسف( 
 ، الدينيــة  الــذات  هويــة  ظاهــره 
يثبــت  أخــرى  جهــة  ومــــــــــن 
ــة بعــد الرجــوع  هــــــــــويتها الوطني
اىل النــص لفــك شــفرة العنــوان املغلقــة 
ــاء  ــار اس ــة اختي ــأنَّ عملي ــكَّ ب .ال ش
ــا  ــوص هل ــًا للنص ــة عنوان ــدن العراقي امل
ــا  ــف انتاءه ــة ، إذ تكش دالالت مكاني
ألرضهــا ، فعنــوان قصيدهتــا ) بغــداد ( 
الــذي تعــدُّ رمــزًا لــكل العــراق ، يشــر 
بشــكل مبــارش اىل النــص الــذي تصــف 
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فيــه اللحظــة التــي هيــدد االحتــالل فيها 
ــؤمل  ــف امل ــذا الوص ــل ه ــداد ، تتخل بغ
ــل  ــاء اجلمي ــن االنت ــددة م ــوٌر متع ص
لــألرض العراقيــة ، وإلبــراز اإلرث 
احلضــاري الكبــر لبلدهــا ، واهلويــة 
ــا  ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــة العريق احلضاري
 ) بابــل   ( مفــردة  جــاءت  كذلــك   ،
لتذّكــر  بابــل(  )قصيــدة  عنواهنــا  يف 
ــة  ــارة العراقي ــم واحلض ــخ القدي بالتاري
املتــن  يف  الــذات  فتبكــي   ، القديمــة 
الــذي  الكبــر  االرث  هــذا  ضيــاع 
ــة  ــم احلري ــوم باس ــدم الي ــرق ، وهُي ُي
والتحريــر . ويف عنــوان آخــــــــــر 
حيمــل اســم مدينــة عراقيــة أخــرى 
الــــــذات  تشــارك   ) البــرة   (
الشـــــــــاعرة معـــــــاناة البــرة 
العراقيــة  احلــرب  يف  وأهلـــــــــها 
االيرانيــة ، لتثبــت عتبــة العنــوان فضــال 
عن املتــن انصهــــــار الــذات بالوطن ، 
ومشــاركته مهومــه بإبداعهــا الشــعري. 
وقــد كانــت املــدن العربيــة حــارضة يف 
ــذات  ــاح ال ــوان ، إذ ان انفت ــة العن عتب
ــن  ــة م ــو دالل ــة ه ــة القومي ــو اهلوي نح
الشــاعرة بــأّن األرض العربيــة أرٌض 
ــروت (  ــا ) ب ــي عنواهن ــدٌة ، ، فف واح
ــة أكــر  ــة يف هوي ــة الوطني تنصهــر اهلوي

ــا ،  ــي يوّرقه ــة الت ــا القومي ــد ذاهت لتؤك
ــا :            ــل ألرضه ــا حيص ــا م وُيؤمله

           
بــروُت تنــرُشُ وجهــي عــى حافــِة 

، اجلُــرِف 
ــٍة  ــِف دّباب ــى كت ــي ع اَل حّب ــوَّ ــرُش م تن

ــْة .. غازي
وبروُت تستلُب البحَر زرقَتُه

وتناُم عى الشطِّ مذبوحًة عاريْة ...
ووسَط العواذِل ،

وسَط التحام العيوِن ُتناديَك :
ُخذها من الوجِع القاتِل ،

الوجع الدافئ ،
الوجع املرِّ .)92  )  

أمــا عنواهنــا ) غرناطــة ( فقــد جــاء 
مثــرًا ألوجــاع عربيــة ، مذكــرًا بأعــوام 
ــالمية  ــة االس ــارة العربي ــار احلض ازده
التــي ُفقــدِت اليــوم ، إذ تتمنــى الــذات 
الزمــان  ذلــك  اىل  العــودة  الشــاعرة 
عاصمــة  غرناطــة(   ( كانــت  حيــث 
مــن عواصــم اخلالفــة االســالمية التــي 
وصلــت إلســبانيا ، فجــاء عنواهنــا هــذا 
مؤكــدًا للهويــة القوميــة ، وانشــغال 
ــا  ــب مهه ــريب اىل جان ــم الع ــذات باهل ال

ــي . الوطن
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وقــد اســتغلت شــاعرتنا امكانيــات 
يف  اســتغالل  خــر  العنــوان  عتبــة 
ــة  ــا حممل ــاءْت عناوينه ــا ، فج منجزه
بــدالالت تشــر بشــكل واضــح اىل 
الــذات ، ومــن هــذه العناويــن عنواهنــا 
 ) القــارصة  للمــرأة  بنفســجيات   (
الــذي حيمــل هتمــة مــن التهــم اجلاهــزة 
ــة  ــذه العتب ــر ه ــة ، لتش ــذات االنثوي لل
ــذات  ــدف ال ــارشة ، إذ هت ــن مب اىل املت
الشــاعرة مــن خــالل اختيــار هــذا 
احلكــم ) املــرأة قــارصة ( عنوانــًا لنصهــا 
ــعري  ــدث الش ــؤرة احل ــى ب ــز ع الرتكي
الــذي حتــاول فيــه الــذات ابــراز هويتها 
االنثويــة أوالً ، ومــن ثــم تأكيــد هويتهــا 
ــة  ــذه التهم ــى ه ــرتد ع ــة ؛ ل االكاديمي
امللفقــة ، وتســتعن باللــون البنفســجي 
يف عنواهنــا الرتباطــه الوثيــق بإحســاس 
ــن  ــف كوام ــى كش ــه ع ــرأة ، وقدرت امل

ــون ))  ــذا الل ــإنَّ هل ــة ، ف ــذات االنثوي ال
تأثــره الســحري يف عــامل املــرأة ، لكونــه 
ــة  مرتبطــًا بإحساســها وقدرهتــا التعبري

 .  )03(
))

ويتشــارك كلٌّ مــن النــص والعنــوان 
ملنــح   ) ورجــل  امــرأة   ( قصيــدة  يف 
ــيميائية  ــات الس ــض العالم ــارئ بع الق
التــي تؤكــد الــذات االنثويــة يف مقابــل 

ــم  ــة تقدي ــل ، ألّن عملي ــر / الرج اآلخ
مفــردة ) امــرأة ( وجعل مفــردة )رجل( 
ــة ،  ــة تواصلي ــل قصدي ــًا ؛ حتم معطوف
هتــدف اىل جعل املقــدم يف الــكالم يمثل 
بــؤرة اهتــام ، فاملــرأة هنــا بــؤرة اهتــام 
ــه)13( ،  ــؤرة انطــالق النــص بكليت ــل ب ب
كــا يمكــن أْن توحــي صياغــة العنــوان 
ــل ،  ــرأة للرج ــة امل ــذات تبعي ــض ال برف
لــذا تعمــد اىل تقديــم املــرأة يف العنــوان 
ــعري  ــن الش ــا يف املت ــم خطاهب ، وتقدي
ــا أّن ورود  ــل ، ك ــاب الرج ــى خط ع
العنــوان بمفردتــن نكرتــن جــاء ملنــح 
النــص عموميــة جتعلــه يشــمل كل ذات 

ــة .      ــة وذكوري انثوي
التارخييــة  الرمــوز  وجــدْت  وقــد 
ــاعرتنا  ــن ش ــا يف عناوي ــة مكاهن االنثوي
، وهــذا الظهــور البــارز يكفــي لكشــف 
ــد  ــها ، فق ــوي جلنس ــاعرة الق ــل الش مي
جــاء عنواهنــا ) أحــزان بلقيس ( كاشــفًا 
ــث  ــص ، حي ــؤرة الن ــكاًل ب ــه ، مش ملتن
ــي  ــس الت ــة بلقي ــذات بامللك ــد ال تتوح
تطوقهــا االحــزان مــن كل جانــب ، 
ليكشــف لنــا هــذا العنــوان ذاتــًا حزينــة 
تتخــذ بلقيــس قناعــًا لتعــر مــن خاللــه 

ــة .  ــة معذب ــن كل ذات انثوي ع
ويف عنواهنــا ) ليــى العامريــة ( متثــل 
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ليــى رمــزًا لــكل انثــى عاشــقة ، تتقنــع 
الــذات هبــذا الرمــز لتــرشح معانــاة 
ــدر  ــيء بالغ ــر امل ــذا الع ــرأة يف ه امل
ــة  ــتحالة االرض اىل غاب ــة ، واس واخليان
حيكمهــا االقــوى ، ففــي ســيادة الظــالم 
 . مكانــه  احلــب  جيــد  أْن  يمكــن  ال 
ــى  ــدات لي ــا ) مكاب ــاء عنواهن ــد ج وق
ــح  ــكل واض ــفًا وبش ــراق ( كاش يف الع
معانــاة املــرأة يف العــراق ، إذ يعــري 
هــذا العنــوان دالالت النــص الــذي 
يســتعن بـــ ) ليــى العامريــة ( ليطلقهــا 
رمــزًا لــكل انثــى عراقيــة  فالــذات 
تســعى - يف عتبــة العنــوان قبــل النــص 
ــالل  ــن خ ــة م ــا االنثوي ــراز ذاهت – اىل اب
ــراق  ــاء الع ــع نس ــي م ــد والتاه التوح
الــاليت يعشــَن يف واقــع مــيء بالكــذب 
واخلديعــة . وحييــل العنــوان ) انوثــة 
تكابــده  مــا  اىل    ) احلــرب  زمــن  يف 
ــردة  ــد مف ــرب ، ألّن تقيي ــى يف احل االنث
) انوثــة ( هبــذا الزمــن الوحــي يوحــي 
ــر  ــذي تث ــت ال ــي الوق ــض ، فف بالتناق
فيــه مفــردة ) انوثــة ( داللــة الرقــة 
والعاطفــة واإلحســاس ، متنحنــا مفــردة 
واملــوت  القــوة  دالالت   ) احلــرب   (
والدمــاء ، ووفــق هــذا ســتكون االنثــى 
فاقــدة إلحساســها بأنوثتهــا يف هــذا 

الزمــن ، إذ تســتطيع احلــرب تغيــر 
ــي  ــى وه ــف باألنث ــامل فكي ــكل الع ش
ــتلب  ــرب تس ــتضعف ، فاحل ــن مس كائ

كل ادوات االنوثــة . 
 ) املــــــرأة   ( عنــوان  جــاء  وقــد 
ليؤكــد ذات الشــاعرة االنثويــــــــة 
ــدث  ــؤرة احل ــرأة ب ــكل امل ــث تش ، حي
يف القصيــدة ، واخليــط الــذي يصــل 
 ، ببعــض  بعضهــا  النــص  مفــردات 
فـــــي نــصٍّ تصــف فيــه الــذات معانــاة 
املــرأة العربيــة مــن االعــراف والتقاليــد 
، ويدعــو املــرأة للثــورة واخلــــروج من 

الظــالم .  
 ) املنفــى  جنــة   ( العنــوان  وخيتــُر 
معــاين االســتالب الواقــع عــى الــذات 
ــة  ــا اخلاص ــئ جنته ــي تنش ــاعرة الت الش
ــع  ــوان يرتب ــذا العن ــود ، فه ــط القي وس
ــذات  ــه ال ــصُّ في ــٍص تق ــى رأس ن ع
حمــاوالت اآلخــر اســتالهبا ، إذ يــأيت 
العنــوان مؤكــدا قدرهتــا عــى بنــاء 
عــوامل تصهــا ، ال يســتطيع اآلخــر 
ــادق  ــي البن ــمتهم بـــ ) حام ــن اس او م
احلــب  يعمــل  إذ   ، إليهــا  الولــوج   )
ــى  ــر املنف ــى تغي ــحرية ع ــه الس بقدرت

وحتويلــه اىل جنــة :
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أقفلوا الباب عْي
لكنَّ حبَك بستاين

وكلاتــك رُشٌف متتــد مــا بــن ليــل 
وفجــْر

ال يعلمون ما جيري فيها )23( 

وال شــكَّ أّن رثــاء املــرأة للمــرأة يف 
ــة ،  ــل قصدي ــه حيم ــن جوانب ــب م جان
ــة ،  ــذات االنثوي ــد ال ــدف اىل تأكي وهي
وهــذه الظاهــرة بارزة يف شــعر شــاعرتنا 
، ففــي عنواهنــا ) الشــهيدة ( ترثــي 
ــورة  ــهيدة الدكت ــاعرة الش ــذات الش ال
العنــوان  فيعلــن   ، ســعيد  باســمة 
ــت  ــة قتل ــرأة املثقف ــذه امل ــأّن ه ــداء ب ابت
ــرش  ــل وتن ــارب اجله ــت حت ــا كان ألهّن
ــت  ــا ذهب ــهيدة ألهن ــي ش ــي ، فه الوع
ضحيــة لوعيهــا . وحيمــل عنواهنــا ) 
ــارة  ــاين اخلس ــاج ( مع ــؤة الت ــرق لؤل غ
والفقــد ، وهــذه املعــاين تدعمهــا عتبــة 
اإلهــداء املوجــه اىل ) أ.د. ليــى عبــد اهلل 
ســعيد ( فاملــراد بــــ ) لؤلــؤة التــاج ( يف 
العنــوان هــي الدكتــورة الشــهيدة التــي 
طالتهــا ايــدي الغــدر ، فتهــدي الــذات 
ــارك  ــي تش ــدة الت ــدة للفقي ــذه القصي ه
ــة  ــة واألكاديمي ــا االنثوي ــذات هويته ال
، فيتحــر العنــوان عــى خســارة امــرأة 

ــرة  ــجرة مثم ــا ش ــت ألهن ــة ، قتل مثقف
ــف . ــل والتخل ــة للجه مقاوم

مــرة  اإلهــداء  بعتبــة  وباالســتعانة 
 ( العنــوان  داللــة  تتضــح  أخــرى 
الفتيــات ... ( حيــث هتــدي نصهــا هــذا 
اىل ) شــهيدات فلســطن ( لتكشــف 
عتبــة  عــن  فضــال  العنــوان  عتبــة 
املقاومــة  االنثويــة  الــذات  اإلهــداء 
ــرز  ــا ، لت ــالل ارضه ــة الحت والرافض
هويــة الــذات القوميــة التــي تعــاين 
وتتــأمل لفقــدان ارضهــا وتشــتت قومهــا 

. ومتزقهــم 
يتكــرر العنــوان ) الليــل ( يف  ثــالث 
 ، خمتلفــة  مواقــع  ويف  قصائــد)33( 
وهــذا التكــرار  يكشــف لنــا عالقــة 
ــن  ــذا الزم ــر ه ــل ، إذ يث ــذات باللي ال
الذاكــرة  وحيــرك   ، االحاســيس 
مــا  فغالبــًا   ، االحبــاب  الســتذكار 
ــة  ــدة والغرب ــاس بالوح ــث االحس يبع
حتــى  البحــث  هــذا  يتواصــل  إذ   ،
ــذات  ــاة ال ــد معان ــل ؛ ليؤك ــر اللي أواخ
مــع ليلهــا الطويــل ، ويف نصهــا اآلخــر 
الــذي حيمــل العنــوان ذاتــه ) الليــل ( ، 
تتضــح عالقــة الــذات الشــاعرة بالليــل 
ــات  ــض صف ــه بع ــي علي ــي تضف ، فه
الكائــن احلــي ، ويف قصيــدة ) امللــكات 
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...( يمكــن ألي قــارئ هلــذا النــص أن 
ــوع  ــد الرج ــوان بع ــة العن ــل دالل يكم
ــرأة  ــة امل ــه قضي ــرًا ملعاجلت ــن ، نظ اىل املت
قمنــا  اذا  يتغــر يشء  فــال   ، والليــل 
بتغيــر العنــوان اىل ) امللــكات والليــل ( 
، ففــي املتــن ترينــا الــذات كيــف تعــاين 
ــش  ــذا الوح ــن ه ــكات م ــاء / املل النس
ــة ، حتــى  الــذي يســتلب كل ذات انثوي
يف  اجليــوش  حترســها  التــي  امللكــة 

ــل .  ــا يف اللي ــي هويته ــار تتف النه
الشــاعرة  الــذات  اســتغلت  وقــد 
ــردة )  ــتدعيها مف ــي تس ــدالالت الت ال
ــة  ــدالالت دالل ــذه ال ــن ه ــل ( وم اللي
اســتثمرت  فقــد   ، والذعــر  اخلــوف 
ــال  ــف ح ــة لوص ــذه الدالل ــذات ه ال
ــخ  ــون لصواري ــم يتعرض ــاء وه االبري
ــا  ــر عنواهن ــل ، إذ يث ــالل يف اللي االحت
ــول يف  ــل ( الفض ــزِّ اللي ــمع يف ع ) اس
ــامل  ــول اىل ع ــوقه للدخ ــارئ ، ويش الق
يتفّضــل  ال  العنــوان  ألّن  ؛  النــص 
بكشــف داللتــه مبــارشة ، إال أّنــه يــؤرش 
ــدث ،  ــاركة يف احل ــا ( مش ــود ) أن وج
تســمع مــا جيــري مــن حوهلــا يف زمــن 
ــي  ــه طرحي ــاس في ــون الن ــا يك ــًا م غالب
الفــراش ، وداخــل النــص تتمظهــر 
فالــذات   ، الغائبــة  الــدالالت  كل 

تصــف حلظــة قصــف الطائــرات ملنــازل 
االبريــاء خملفــة وراءهــا املــوت والدمار 

 .
ــر  ــخ آخ ــوان ) صواري ــف العن وال خيتل
الليــل ( عــن ســابقه كثــرًا ، إال أّنه حييل 
اىل نصــه بشــكل مبــارش ، حيــث تتكــرر 
ــة  ــن حممل ــخ ( يف املت ــردة ) الصواري مف
بالــدالالت املخيفــة التــي يثرهــا وجود 
ــاين  ــرف الزم ــر الظ ــخ ، ويش الصواري
ــر يبعــث  ــل ( اىل زمــن متوت ) آخــر اللي
اخلــوف والرعــب يف القلــب ، إّن الذات 
ــردة )  ــار مف ــالل اختي ــن خ ــدف م هت
ــر  ــقوطها ) آخ ــد س ــخ ( وحتدي صواري
ــر /  ــوب اآلخ ــف عي ــل ( اىل كش اللي
ــي  ــيئة الت ــاه الس ــة نواي ــل ، وتعري املحت
ــريء  ــدو وب ــن ع ــق ب ــرف التفري ال تع
ــم ،  ــاء آالمه ــارك االبري ــذات تش ، فال
ــا .  ــالل بأرضه ــه االحت ــا فعل ــأمل مل وتت

 )  2003 احلــب   ( العنــوان  يــارس 
ــر  ــي أكث ــو خيف ــداع ، فه ــل واخل التضلي
ممــا يفصــح ، لــذا ســننطلق مــن جمموعة 

ــوان :  ــة العن ــا طبيع ــئلة تفرضه اس
ــد  ــاذا قي ــب ؟ ومل ــذا احل ــه ه ــن يتوج مل
هبــذه الفــرتة حتديــدًا ؟ ومــا الــذي 
بالنســبة  مميــزة  الفــرتة  هــذه  جيعــل 
كفيلــة  املتــن  قــراءة  إّن  ؟    للــذات 
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ــرًا  ــئلة ، فنظ ــذه االس ــن ه ــة ع باإلجاب
لتعــرض بلدهــا هلجمــة رشســة يف ســنة 
ــذا ،  ــا ه ــذات نصه ــت ال )2003( كتب
ــاء  الــذي يطفــح بمعــاين احلــب واالنت
لوطنهــا ، ليكــون هــذا النــص )احلــب 
ــاء  ــت انت ــة تثب ــهادة ووثيق 2003( ش
 ، اجلريــح  املمــزق  لبلدهــا  الــذات 
ــن  ــب يف املت ــو املخاَط ــن ه ــكان الوط ف

، فتقــول :

غنيٌة أنا بْك ..
مواعيدَك وجهتي ،

وصوتَك
قبلتي

،
وصدرك صحرائي ... )43(  

إّن احتــالل امريــكا وحلفائهــا للعــراق 
ســنة ) 2003 ( أّثــر بشــكل بــارز عــى 
الشــعر العراقــي عامــة وشــعر شــاعرتنا 
ــرتة  ــذه الف ــد ه ــاص ، فبع ــكل خ بش
اســتحلت مفــردات الغــزو مســاحة 
بــرشى  الشــاعرة  كبــرة يف عناويــن 
البســتاين ، ومــن هــذه العناويــن عنواهنا 
) قبعــات أمريكيــة ( الــذي حييــل اىل 
املتــن الشــعري مبــارشة ، ويكشــف 

قبعــات جنــود  الــذي تســببه  االرق 
ــث  ــاعرة ، حي ــذات الش ــالل لل االحت
ــن  ــرات يف املت ــن )3( م ــر م ــرر أكث تتك
القبعــات  احتــالل  فتشــر ظاهــرة   ،
للمتــن اىل الواقــع الــذي حيتلــه مرتــدو 
هــذه القبعــات ، فالتكــرار يف املتــن 
داخــل  تتموقــع  ســيميائية  عالمــة 
النــص ، وتشــر اىل اخلــارج بإخضاعهــا 
ــاعرة  ــذات الش ــض ال ــل . فرتف للتأوي
ــة ،  ــو للمقاوم ــرب ، وتدع ــة للغ التبعي
ــى وإن كان  ــر حت ــر اآلخ ــاورة فك وحم
ــن  ــوة والتمك ــع بالق ــر يتمت ــذا اآلخ ه
، إذ جــاء العنــوان ) حــوار عراقــي 
أمريكــي ( كاشــفًا عــن ذات انثويــة 
عــى  حتــث   ، لالحتــالل  مقاومــة 
مواجهــة االحتــالل حضاريــًا بعيــدًا 

ــالح : ــة الس ــن لغ ع

الطائرة األمريكية
قالْت للطالب صباح اليوْم ...

هذي القاعُة يشملها احلظْر .
قال الطالُب ..

لكني مل أقرا ذلك عَر
وثائِق عار العْر

قال األمريكيُّ الطياْر ..
لكنا نحن ال .. نكتُب
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نحن ال .. نقرْأ ..
أنتم تتلقوْن ..)53(    

ــوار ،  ــريف احل ــن ط ــؤ ب ــد تكاف ال يوج
ــلوبه  ــة وأس ــه اخلاص ــا لغت ــكل منه فل
الــذي يتأثــر بموقعــه  ، فاألمريكــي 
ــو  ــذا فه ــوة ، ل ــالح والق ــك الس يمتل
وبنــرة  اعــى  موقــع  مــن  يتحــدث 
العــرب  تبعيــة  اىل  ، مشــرًا  متعاليــة 
اىل  أدت  التــي  للغــرب  الفكريــة 

 . خراهتــم  ورسقــة  احتالهلــم 
يف  تكــررت  التــي  املفــردات  ومــن 
ــردة )  ــاعرتنا مف ــد ش ــوان عن ــة العن عتب
ــر اىل  ــرار يش ــذا التك ــت ( ، وه الصم
ــن  ــرأة م ــه امل ــاين في ــذي تع ــع ال الواق
ــلطات  ــه الس ــذي تفرض ــد ال ــذا القي ه
عليهــا ، جــاءت مفــردة ) صمــت ( 
ــوي  ــت انث ــا ) صم ــة يف عنواهن خمصص
( ، فقــد خصصــت بالصفــة ) انثــوي ( 
ــذا  ــرق ه ــاء ليف ــص ج ــذا التخصي وه
الصمــت عــن صمــت اآلخــر / الرجل 
ــى  ــات ع ــالف الضغوط ــرًا الخت ، نظ
ــص  ــذا التخصي ــا أّن ه ــس ، ك كل جن
مل يفــد أّي تعريــف ؛ ألّن صفــة األنوثــة 
يشــرتك فيهــا جنــس النســاء كلــه ، 
فالعنــوان هنــا شــامل لــكل ذات انثويــة 

ــلطة  ــه س ــف فرضت ــت خمتل ــو صم ، ه
ــا  ــة وغره ــن والسياس ــع والدي املجتم
ــأن  ــأهنا ش ــاعرة ش ــذات الش ــاين ال ، تع
ــى  ــل ع ــد ، ب ــذا القي ــن ه ــا م أخواهت
العكــس أن تصميــت املبــدع يــؤدي 
عنوانــن  ويف   . داخليــًا  احرتاقــه  اىل 
متشــاهبن وردت هــذه املفــردة بصيغــة 
النكــرة كذلك ) صمــت ()63( ، إّن تكرار 
هــذا العنــوان وبصيغــة املصــدر النكــرة 
جــاء إلخــراج التجربــة مــن حمدوديتهــا 
حتكــي  جتعلهــا  شــمولية  ومنحهــا   ،
فاملصــادر   ، انثويــة  ذات  كل  شــعور 
))  اســاء أحــداث حتيــل بجذورهــا 

تتــزل  أحــداث  عــى  وموازينهــا 
مفاهيــم ذات منحــى إطالقــي جتريــدي 
ــة  ــز بخروجهــا عــن الدالل ، فهــي تتمي
ــداث ال  ــادر أح ــدة فاملص ــة املقي الزمني
زمنيــة والالزمــان قريــن االطــالق ، 
ــة  ــع مطلق ــن وقائ ــذه العناوي ــدو ه فتغ
ــة  ــعرية قائم ــوامل ش ــا ع ــن بلغته حتتض
ــرشح  ــن ت ــذه العناوي )73( ، فه

ــذات (( ال
جمتمعــة معانــاة املــرأة مــع الصمــت 
مــن  الكثــر  يف  حاورتــه  الــذي   ،
نصوصهــا يف حماولــة للتخفيــف مــن 

ــا . ــد عليه ــذا القي ــدة ه ش
ــة  ــكل الزم ــي تش ــا الت ــن عناوينه وم
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تتكــرر يف املتــن الشــعري عنواهنــا ) 
ــل  ســحب الثقــة مــن املســلات ( ليحي
اىل متنــه مبــارشة ، وليؤكــد الــذات 
املســلات  لــكل  الرافضــة  الشــعرية 
التــي غــرت شــكل العــامل اليــوم ، 
فالنــص حيمــل جمموعــة كبــرة مــن 
الــرؤى واألفــكار التــي تــص الــذات 
الشــاعرة ، وتــرز بعــض توجهاهتــا 

 : وانتاءاهتــا 

ها أنا بعد طول درْس
أسحُب الثقة من املسلات مجيعا .

من التاريخ ،
ألنه كثرا ما كذب عْي

من االقتصاد
ألنــه كــّرس التحيــَز وفتــح فــم اهلاويــْة 

.
من السياسة ..

ألهنا اختارت برج الذرائع ،
وكرت معصم اإلنسان ْ)83(

يضطرنــا العنــوان ) عــي بــاب اخلليقــة 
( لالســتعانة باملتــن لكشــف داللتــه 
، فصيغــة  العنــوان ال متنحنــا شــيئا ، 
ــرة ،  ــئلة املضم ــض األس ــر بع ــل يث ب
فمــن الــذي يقــف ) عــى بــاب اخلليقــة 

ــة مــن هــذا  ( ؟ مــا جنســه ؟ ومــا الغاي
ــوان  الوقــوف االســطوري ؟ . ورد العن
بكامــل صيغتــه يف املتــن ويف ســياق 
يؤكــد الــذات االنثويــة املســتلبة ، التــي 
تــرخ  وتســتغيث ؛ ألهنــا تشــاهد 
ــذه  ــر دون أْن ينق ــرتق وُيدم ــون حي الك

ــد : أح

أليس من نبعن هناك ، هنا
ليسمَع رصخَة امرأٍة

عى باب اخلليقة تستغيُث ..                                                                                                                                           
.................

من ُيدخُل الكون البهيَّ بزهرة الرماِن
من حيميه من هذا الدماْر ..!)93(

ويقــوم عنواهنــا ) رقصــة ( بكــر افــق 
ــاس  ــس اإلحس ــارئ ، فبعك ــع الق توق
ــس  ــردة يف النف ــذه املف ــره ه ــذي تث ال
يشــر النــص اىل رقــص مــن نــوع آخــر 
، هــو أشــبه مــا يكــون برقــص املذبــوح 
 ، احلزينــة  املعذبــة  الــذات  رقــص   ،
ــرح  ــي دالالت الف ــراءة تتف ــع الق فم
والســعادة لتحــّل حملهــا دالالت احلــزن 
ــب  ــأّن أغل ــد ب ــذا يؤك ــذاب ، وه والع
تتكــون  التــي   – املفــردة  العناويــن 
ــا  ــى وظيفته ــدة – تبق ــردة واح ــن مف م
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الدالليــة جمــردة وال يكتمــل معناهــا 
إال مــن خــالل املحتــوى)04( .يؤكــد 
اهلويــة   ) النــص  حتليــل   ( العنــوان 
ــا  ــاعرة بوصفه ــذات الش ــة لل االكاديمي
ناقــدة اكاديميــة ، إذ يتكــرر العنــوان 
يف املتــن ألكثــر مــن مــرة تصاحبــه 
ــا  ــي تطوعه ــة الت ــات النقدي املصطلح
ــح  ــا ، ولفض ــة موضوعه ــذات خلدم ال

ــول : ــزري ، تق ــا امل واقعه

حتليل النص ليس أمرًا عسرًا ....
فقط .. عليك أن تكوَن ماهرًا يف وعي 

اللعبِة ،
وماكرًا يف تفكيكها ..

أْن تبحَث عن مواطن الُعقد لفّك عراها 
،

عن املناورة التي ترشح أمهية احلرب
لقتل برش اجلنوب ، كي يزدهر إنسان 

الشال
عن الغاللة الفاتنة ، وهي تنزاح عن 

هاوية
ولذلك عليَك أْن تتذكَر جيدًا ...

أْن حتليَل النص أمٌر عسٌر جدًا ...)14(

وتتــار الشــاعرة ايضــا )مجلــة( لتشــكل 

العنــوان مــن خالهلــا كمثــل  عتبــة 
قصيــدة ) الشــاعرة مل متــت بالرصــاص 
ــات  ــدة اىل اثب ( ، إذ هتــدف هــذه القصي
التــي تيفهــا عمليــة  الشــاعرة  ذات 
ضدهــا  الفكــري  القمــع  ممارســة 
أكثــر مــن خوفهــا مــن أداة القتــل ) 
الرصــاص ( ، فالعنــوان يركــُز عــى 
أســاس الفكــرة التــي تنطلــق منهــا 
ــاول  ــذي حت ــا ال ــة نصه ــذات لكتاب ال
ــا  ــه وصــف احســاس الشــاعر عندم في
ــوت  ــل اىل أّن امل ــوت ، لتص ــه امل يواج
قتــل  يف  يتجســد  للمبــدع  احلقيقــي 

ابداعــه ، واســتالب حريتــه . 
 ) مشــتعلة  ورقــات   ( عنواهنــا  أّمــا 
فتشــر املفــردة االوىل اىل املــادة التــي 
ــف  ــا تص ــة ، بين ــكان الكتاب ــكل م تش
املفــردة الثانيــة ) مشــتعلة ( حالــة هــذه 
ــت  ــًا ، يف الوق ــة ابداع ــات امللتهب الورق
ــتعلة(  ــردة )مش ــه مف ــا في ــذي متنحن ال
والنــور  كاإلبــداع  اجيابيــة  داللــة 
والثــورة ، متنحنــا دالالت االمل واحلــزن 
ــورة  ــة الث ــب ، إال أن دالل ــة القل وحرق
والرفــض طاغيــة يف املتــن الشــعري ممــا 

ــة .  ــة والثوري ــا الرافض ــد ذاهت يؤك
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هوامش البحث : 
1- يف نظريــة العنــوان مغامــرة تأويليــة يف 
شــؤون العتبــة النصيــة ، خالــد حســن حســن 
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ثالثا / الدوريات : 
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ــت .  الكوي
احليــة  اللحمــة   ( يف  العناويــن  شــعرية   -
 )1982-1933  ( القرمــادي  لصالــح   )
ــن  ــات عناوي ــه ملفوظ ــت ب ــا كان ــراءة يف م ق
ــر  ــن بوبك ــعبان ب ــى ورؤى ، ش ــة بن املجموع
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ــو 2007 ماي
املعــارص  العراقــي  الشــعر  يف  العنــوان   -
ــري  ــاء رايض الثام ــه ، د. ضي ــه ووظائف اناط
 ، الرتبويــة  والعلــوم  اآلداب  القادســية يف   ،

2010 ، ، مــج 9 / ع2  العــراق 
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Abstract :

This research seeks to monitor the patterns 

of the title and its functions in Bushra Al�

Bustani’s poetry and show its aesthetic 

connotations according to a descriptive�

analytical approach selected models of its 

poetic achievement,  we divided the research 

into two parts, The first axis dealt with the 

main titles that topped the poetic groups,  As 

for the second axis it studied the sub�titles of 

the poems, and we were represented by some 

poetic texts during the study of the title.

Key words : title , poetry , Boushra Al�Bustani
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اإلشاريات الشخصية وأبعادها التلطفية يف أحاديث 
أهل البيت )ع( /  مقاربة تداولية  

                أ.م.د حسني عيل حسني                       م.م وسام جميل الحسن

امللخص :
اســتجالء  البحــث  هــذا  يتنــاول 
الشــخصية  اإلشــاريات  حتملــه  مــا 
مــن   )personal deictics(
إذ  التــداويل،  الســياق  يف  الــدالالت 
ــم  ــد أه ــاريات أح ــوم اإلش ــد مفه يع
املفاهيــم التــي تعنــى هبــا الدراســة 
التداوليــة، وتوجــد يف كل لغــة مــن 
اللغــات بعــض الكلــات أو التعبــرات 
التــي تعتمــد يف بيــان داللتهــا عــى 
وال  فيــه،  تســتخدم  الــذي  الســياق 
يمكــن تفســرها وفهــم املقصــود منهــا 
ــب  ــي تتطل ــياقها، والت ــن س ــزل ع بمع
ــت  ــذي قيل ــياقها ال ــي بس ــة املتلق معرف
فيــه ليتمكــن مــن تفســرها وفهــم 

ــا  ــة مرجعه ــك معرف ــا، وكذل مقاصده
)reference( الــذي تشــر إليــه، وبــا 
ــارية  ــرات اإلش ــذه التعب ــة ه أن وظيف
هــي تعويــض املشــار إليــه يف املقــام 
ــر يف  ــا دور كب ــذا كان هل ــاري، ل اإلش
التعويــض عــن بعــض العبــارات ومنها 
ــكالم،  ــف ال ــوي لتلطي ــور اللغ املحظ
والــذي يتعــذر التريــح هبــا ألســباب 
ــة  ــة – ثقافي ــون اجتاعي ــد تك ــة ق معين
ــكالم  ــة يف ال ــاة اللياق ــل مراع ــن قبي م
الــرر  دفــع  أو  االبتــذال،  وجتنــب 
ــيايس  ــال الس ــال يف املج ــو احل ــا ه ك
متيــزت  وقــد  املثــال،  ســبيل  عــى 
ــزه يف  ــت )ع( بالتن ــل البي ــث أه أحادي
اختيــار األلفــاظ واملعــاين، وحســن 
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القــرآن  بــآداب  والتــأدب  التعبــر 
الكريــم والرســول املصطفــى )ص(، 
ــورة  ــاظ املحظ ــاب األلف ــك باجتن وذل
ــذوق  ــؤذي ال ــاء أو ت ــي تــدش احلي الت
العــام واآلداب واألعــراف ومراعــاة 
ــف يف  ــو التلط ــم نح ــمة، ونزوعه احلش
االســتعال اللغــوي يف كل املســتويات، 
وقــد التمســوا مــن أجــل ذلــك آليــات 
إبــالغ  ســبيل  يف  متنوعــة  ووســائل 
مقاصدهــم ملخاطبيهــم بطريقــة مهذبــة 
ــات  ــذه اآللي ــة ه ــن مجل ــة، وم ومقبول
لتحــايش  )ع(  اســتعملوها  التــي 

املحظــورات هــي اإلشــاريات .
 ، التلطــف  املفتاحيــة:  الكلــات 
التداوليــة ، اإلشــاريات الشــخصية ، 
احلديــث الرشيــف ، أهــل البيــت )ع( .

املدخل
التداولية والتلطف واإلشاريات 

الشخصية: املفهوم واإلجراء
   أن مــا حصــل يف النصــف الثــاين مــن 
القــرن العرشيــن مــن تالقــح بــن بعض 
احلقــول العلميــة قــد أســهم يف إحــداث 
نقلــة نوعيــة يف بعــض املياديــن، ونخص 
منهــا الــدرس اللغــوي احلديــث، فبعــد 
الشــكلية  بالبنيويــة  موســومًا  كان  أن 

)سوســر ـــــ Saussure( والتوليدية 
  )Chomsky ـــــ  )تشومســكي 
 )pragmatics( ــة ــت التداولي أصبح
موضــع عنايــة علــاء اللغــة، حيــث 
ــس  ــى أس ــة ع ــة التداولي ــت النظري ُبني
ــة ونفســية،  ــة واجتاعي فلســفية ومعرفي
ــب  ــم املناس ــر الفه ــا لتوف ــا يؤهله مم
لالســتعال اللغــوي وفــق الوظيفــة 
وكان  للغــة،  التواصليــة  االجتاعيــة 
ــفي  ــار الفلس ــك التي ــرز رواد ذل ــن أب م
 ،)Russell( وراســل ،)frege( فريــج
 ،)Wittgenstein( وفنجتشــاين 
ــاب  ــرتاوس )strawson(، وكارن وس
 bar-( وبارهيلــل   ،)carnap(
هــذه  معــامل  أخــذت  ثــم   ،)hillel
ــوف  ــد الفيلس ــى ي ــح ع ــة تتض النظري
 )  Austin( أوســتن  اإلنكليــزي 
1962م وخليفتــه الــذي أكمل مســرته 
مــن بعــده ســرل )Searle( 1969م، 
وكذلــك كرايــس )grice( 1975م)1(، 
قيــام  بــوادر  ظهــرت  ذلــك  بعــد 
ــات  ــق اهتام ــن طري ــة ع ــذه النظري ه
ــاع  ــبب اتس ــن، وبس ــض املتخصص بع
املجــاالت التداوليــة وتنوعهــا اتســعت 
تبعــًا لذلــك تعريفاهتــا التــي قدمهــا 
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تعريــف  أقــدم  ويعتــر  الباحثــون، 
موريــس  تعريــف  هــو  للتداوليــة 
بأهنــا  يعرفهــا  والــذي   ،)  morris(
ــج  ــي تعال ــيميائية، الت ــن الس ــزء م »ج
العالقــة بــن العالمــات ومســتعمي 
وهنالــك  العالمــات«)2(،  هــذه 
فرانســيس  بــه  جــاء  آخــر  تعريــف 
بــأن   )francis Jacques( جــاك 
ــا  ــة باعتباره ــرق إىل اللغ ــة تتط التداولي
ــة  ــة واجتاعي ــة تواصلي ــرة خطابي ظاه
ــد  ــد قواع ــا وحتدي ــن فهمه ــًا، يمك مع
ــع  ــة تض ــى أن اللغ ــتعاهلا)3(، بمعن اس
ــتعاهلا . ــر يف اس ــة تؤث ــر اجتاعي ملعاي
   وخلــص الدكتــور حممــود أمحــد نحلــة 
ــة  ــة اللغ ــي »دراس ــة تعن إىل أن التداولي
 in ــل ــتعال in use  يف التواص يف االس
interaction  ألنــه يشــر إىل أن املعنــى 
الكلــات  يف  متأصــاًل  شــيئًا  ليــس 
ــده،  ــم وح ــط باملتكل ــا، وال يرتب وحده
ــى  ــة املعن ــده، فصناع ــامع وح وال الس
تتمثــل يف تــداول negotiation  اللغــة 
بــن املتكلــم والســامع يف ســياق حمــدد 
)مــادي، واجتاعــي، ولغــوي( وصــوالً 
مــا«)4(،  كالم  يف  الكامــن  املعنــى  إىل 
التداوليــة تعنــى  البحــث أن  ويــرى 
بدراســة االســتعال اللغــوي ضمــن 

ــد .   ــددة إلدراك املقاص ــياقاهتا املح س
ضمــن  التداوليــة  وتدخــل     
التلميحيــة  االســرتاتيجية  آليــات 
وذلــك  للخطــاب،  )الالترحييــة( 
بحســب أغــراض املتكلــم ورغباتــه 
ــا  التــي يســعى للتعبــر عنهــا ،  ويمكنن
يف)5(:  التداوليــة  مهــام  أبــرز  إجيــاز 
1-دراســة اســتعال اللغــة، فهــي ال 
بــل  اللغويــة ذاهتــا،  البنيــة  تــدرس 
يف  اســتعاهلا  عنــد  اللغــة  تــدرس 

. املختلفــة  املقاميــة  الطبقــات 
ــل  ــة للتواص ــباب األفضلي ــان أس 2-بي
ــارش  ــل املب ــى التواص ــارش ع ــر املب غ

ــريف . احل
العمليــة  جريــان  كيفيــة  3-رشح 
. امللفــوظ  معاجلــة  يف  االســتداللية 
معاجلــة  فشــل  أســباب  4-رشح 
اللســانيات البنيويــة يف معاجلــة امللفوظ.
 Euphemism ــف ـــــ ــوم التلط مفه
ــة األســباب التــي ترجــح  : إّن مــن مجل
املبــارش  غــر  التواصــل  أفضليــة 
ــف  ــو تلطي ــارش ه ــل املب ــى التواص ع
ــوي،  ــور اللغ ــاب املحظ ــكالم واجتن ال
ــه إىل  ــف( يف أصل ــظ )التلط ــود لف ويع
اجلــذر اللغــوي )لطــف(، و )الــالم 
يــدل عــى  والفــاء( أصــل  والطــاء 
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يف  الرفــق  هــو  فاللطــف:   ، الرفــق 
يوصــل  الــذي  العمل)6(،واللطيــف 
واللطيــف  رفــق،  يف  إربــك  إليــك 
معنــاه  غمــض  مــا  الــكالم:  مــن 
وخفــي، والتلطــف لألمــر: الرتفــق 
ــه تعــاىل: ))فليأتكــم  ــه قول ــه«)7(، ومن ل
يشــعرن  وال  وليتلطــف  منــه  بــرزق 
ــى  ــف:19، واملعن ــدًا(( الكه ــم أح بك
ــن  ــارشه م ــا يب ــف في ــف اللط »وليتكل
أمــر املبايعــة حتــى ال ُيغبــن، أو يف أمــر 
التخفــي حتــى ال ُيعــرف«)8(، وهبــذا 
يمكــن القــول بــأن معنــى التلطــف 
ــق أو  ــو الرتف ــة ه ــة اللغوي ــن الناحي م
التخفــي يف أســاليب الــكالم، وأن هــذا 
ــبة  ــي بالنس ــي أو التخف ــق الكالم الرتف
ــن  ــة م ــن القصدي ــو م ــاين ال خيل للمع
ــة . ــة معين ــق غاي ــم لتحقي ــل املتكل قب
الدراســات  أغلــب  اتفقــت     وقــد 
ــح  ــذا املصطل ــى ه ــدل ع ــا ي ــى أن م ع
ــح  ــو املصطل ــة ه ــات الغربي يف الدراس
ومعنــاه   ،)Euphemism( اليونــاين 
 well( احلــريف هــو الــكالم احلســن
أوملــان  ويعــرف   ،)9()speaking
بعــد  املصطلــح  هــذا   )ullmann(
ــات ذات  ــتبدال الكل ــارته إىل أن اس إش
ــات  ــف بالكل ــيء أو املخي ــزى ال املغ

ــن  ــه م ــك بأن ــن ذل ــة م ــة اخلالي اللطيف
رضوب حســن التعبــر ثــم يعرفــه بأنــه 
»وســيلة مقنعــة بارعــة لتلطيــف الكالم 
وتفيــف وقعــه«)10(، ويقــع يف الطــرف 
 ،)taboo( اآلخــر املقابــل لــه مصطلــح
وهــو مصطلــح بولينــزي يطلــق عى كل 
مــا هــو حمظــور مــن مقــدس أو ملعــون 
ــة أم أي يشء  ــانًا أم كلم ــواء كان إنس س
يف  التلطــف  حظــي  وقــد  آخــر)11(، 
ــة بالغــة  الــدرس اللغــوي الغــريب بعناي
مــن حيــث التنظــر والتطبيــق، وبــرزت 
مصطلحــات هــذه الظاهــرة يف اللغــات 
ــع األخــر مــن القــرن  ــة يف الرب األوربي
الثامــن عــرش)12(، فالتلطــف ال يتوقــف 
عنــد حــدود كونــه جمــرد مصطلــح، بــل 
هــو عبــارة عــن ظاهــرة لغويــة حتــدث 
يف اللغــة بفعــل طبيعــة املجتمعــات 
ــبب  ــك بس ــة، وذل ــك اللغ ــة بتل الناطق
ــع  ــائدة يف جمتم ــد الس ــادات والتقالي الع
ــن  ــدة ب ــة الوطي ــرًا للعالق ــن، ونظ مع
اللغــة واملجتمــع ممــا جيعلهــا تتأثــر 

ــًا . ــه أيض ــر في ــع وتؤث ــة املجتم بطبيع
ــذه  ــة ه ــن مجل ــريب م ــع الع     واملجتم
هــذه  شــهدت  التــي  املجتمعــات 
ــرة  ــذه الظاه ــب ه ــم تغ ــرة ، فل الظاه
ــريب، وكان  ــوي الع ــرتاث اللغ ــن ال ع
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للغويــن العــرب القدمــاء عنايــة كبــرة 
هبــا، وقــد تنوعــت املصطلحــات التــي 
ومنهــا:  عنهــا  للتعبــر  اســتعملوها 
الكنايــات اللطيفــة، حتســن اللفــظ، 
حســن التعريــض، مــا يستحســن لفظه، 
التنــزه، تلطيــف املعنــى ... وغرهــا)13(، 
)207هــــ(،  الفــراء  إشــارة  ومنهــا 
وذلــك يف تفســره لقولــه تعــاىل: ))وإنــا 
أو إياكــم لعــى هــدى أو يف ضــالل 
مبــن(( ســبأ:24، واملقصــود هــو: وإنــا 
ــن،  ــالل مب ــم يف ظ ــدى وأنت ــى ه لع
ــون  ــا لضال ــى الظاهــري هــو » إن واملعن
ــون  ــًا لضال ــم أيض ــدون، وأنك أو مهت
أو مهتــدون، وهــو – اهلل تعــاىل – يعلــم 
أّن رســوله املهتــدي وأن غــره الّضــال، 
فأنــت تقــول يف الــكالم للرجــل: إن 
ــر  ــًا غ ــه تكذيب ــكاذب فكّذبت ــا ل أحدن
مكشــوف، وهــو يف القــرآن ويف كالم 
العــرب كثــر أن يوجــه الــكالم إىل 
ــد  ــرف«)14(، وق ــه إذا ُع ــن مذاهب أحس
املحدثــون  العــرب  اللغويــون  أدرك 
ــدة  ــردوا ع ــرة وأف ــذه الظاه ــة ه أمهي
تعريفــات ملصطلــح )التلطــف(، ومنهــا 
تعريــف الدكتــور أمحــد خمتــار عمــر بأنه 
ــل  ــة أق ــادة بكلم ــة احل ــدال الكلم » إب
حــدة وأكثــر قبــوالً«)15(، وترمجــة كلمــة 

)euphemism( عنــد عليــة عيــاد هو 
ــن(،  ــة ، التهوي ــر ، التوري ــف التعب )لط
ــه  ــا بأن ــب تعريفه ــه بحس ــود ب واملقص
مــكان  يف  ملطــف  جمــاز  اســتعال   «
كلمــه أو عبــارة موجعــة أو بغيضــة 
ــدالً  ــرة، ب ــه األخ ــظ أنفاس ــال: لف مث
مــن مــات، أو بيــت األدب، بــدالً مــن 
املرحــاض«)16(، وهــذا يعنــي أن ظاهــرة 
التلطــف هــذه قد تكــون يف اســتعال أو 
اســتبدال كلمــة واحــدة وقــد تتســع إىل 
أكثــر مــن ذلــك عــى مســتوى اجلملة أو 
العبــارة، وهــذا يمثــل دليــاًل عــى اهتام 
ــن  ــاء واملحدث ــرب القدم ــن الع اللغوي
ــع  ــم لتتب ــة منه ــرة، وحماول ــذه الظاه هب
ــة،  ــة وأبعادهــا االجتاعي آثارهــا اللغوي
ــات  ــدد املصطلح ــن تع ــم م ــى الرغ ع
التــي وردت عندهــم للتعبــر عــن هــذه 
الظاهــرة، وكثــرة اإلشــارة إليها بشــكل 

ــن . ــل اآلخري ــن قب ــي م ضمن
ــدة  ــك ع ــة أن هنال ــل اللغ ــرى أه وي
دوافــع تقــف وراء ظاهــرة التلطــف 
ــالمي  ــن اإلس ــي، فالدي ــل الدين كالعام
ــتعال  ــى اس ــح ع ــكل واض ــث وبش حي
األلفــاظ اللطيفــة إال يف حــاالت معينــة 
قــد يقتضيهــا املقــام، ويؤكــد ذلــك مــا 
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ــه تعــاىل: ))مــا يلفــظ مــن  جــاء يف قول
ــد(( ق:18،  ــب عتي ــه رقي ــول إال لدي ق
وللعامــل النفــي الــدور الكبــر يف 
ــرة  ــن دائ ــاظ ضم ــض األلف ــال بع إدخ
ــى  ــا، ويتج ــل غره ــورات وتقب املحظ
اجلوانــب  بعــض  بوســاطة  ذلــك 
ــاؤل  ــزع، والتف ــوف والف ــية كاخل النفس
والتشــاؤم أو التطــر الــذي لــه دور 
كبــر يف حيــاة النــاس، فضاًل عــا حياول 
ــورات  ــن املحظ ــه م ــًا جتنب ــم دائ املتكل
اللغويــة الدالــة عــى كل مــا يتعلــق 
باألمــور اجلنســية أو مــا يتعلــق بالدنــس 
احلشــمة،  ودواعــي  احلــرج  بســبب 
ويلجــأ إىل اســتعال املحســنات اللفظيــة 
لغــرض التلطــف، أضــف إىل ذلــك 
العامــل االجتاعــي ومــا متثلــه العادات 
والتقاليــد بوصفهــا عامــاًل مــن عوامــل 
وتفضيــل  األلفــاظ  بعــض  جتنــب 
هــذه  ومــن  عنهــا،  بديــاًل  أخــرى 
العــادات والتقاليــد يف املجتمــع العــريب 
ــرأة  ــى امل ــة ع ــي املحافظ ــالمي ه اإلس
ــم  ــأ املتكل ــمها، ويلج ــر اس ــب ذك وجتن
القــارورة  مثــل  تلطيفيــة  بدائــل  إىل 
ــذا  ــا)17(، وه ــل وغره ــرث واأله واحل
األمــر ال زال مســتمرًا حتــى يومنــا 
هــذا يف جمتمعاتنــا، وكذلــك العامــل 

ــو  ــة ه ــف اللغ ــن وظائ ــيايس، فم الس
التعبــر عــن الفكــر، لــذا تســتعمل 
اللغــة أحيانــًا إلخفــاء الفكــر أو إخفــاء 
االفتقــار إىل األفــكار، ويشــيع هــذا 
ــًا،  ــين أحيان ــة السياس ــتعال يف لغ االس
كالم  اســتعال  إىل  أحدهــم  فيلجــأ 
ــة، أو  ــكاره اهلزيل ــى أف ــي ع ــر ليغط كب
اســتعال العبــارات اللطيفــة املهذبــة 
ــيغها  ــي ال يستس ــارات الت ــكان العب م
املجتمــع)18(، وتتداخــل هــذه العوامــل 
ــا بينهــا حيــث  ــة إىل التلطــف في الداعي
ــببًا  ــون س ــض ويك ــا ببع ــط بعضه يرتب
الــدور  االجتاعــي  وللعامــل  فيــه، 
الكبــر واملؤثــر يف كل ذلــك، فثقافــة 
هلــا  والتقاليــد  واألعــراف  املجتمــع 
ــذه  ــة ه ــك بوصل ــوىل يف حتري ــد الط الي
ــى  ــا، وال خيف ــاع دائرهت ــرة واتس الظاه
مــا لظاهــرة التلطــف مــن األمهيــة 
عــى أهنــا جــزء مــن االســرتاتيجية 
ــي تقــوم عــى أســاس  ــة، والت التخاطبي
ــة  ــي بطبيع ــح، وه ــح ال التري التلمي
احلــال اســرتاتيجية هادفــة ال تلــو مــن 
القصديــة، فالتلطــف مــن الوظائــف 
اإلجيابيــة للغــة، حيــث يعمــل عــى 
ــة يف  ــورات اللغوي ــض املحظ ــرت بع س
ــع  ــاالت، ويتب ــف املج ــع يف خمتل املجتم
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ــًا طرقــًا متنوعــة لغــرض  املتكلــم أحيان
التلميــح،  باعتــاد  كالمــه  تلطيــف 
ــن  ــخصية م ــاريات الش ــت اإلش وكان
الوســائل التــي اتبعهــا أهــل البيــت )ع( 

لتلطيــف خطاباهتــم وهتذيبهــا. 
 personal  ــ اإلشــاريات الشــخصيةـ 
ــي  ــب الت ــن اجلوان deictic : إّن مــن ب
ــي  ــا ه ــث فيه ــة يف البح ــى التداولي تعن
وتعتــر   ،)19()deixis( اإلشــاريات 
اللغويــة  العنــارص  مــن  اإلشــاريات 
معرفــة  يمكــن  ال  والتــي  املهمــة 
املقصــود منهــا بمعــزل عــن املقــام، 
ــدى  ــل إح ــخصية متث ــاريات الش واإلش
ــي:  ــاريات وه ــة لإلش ــام اخلمس األقس
اإلشــاريات الشــخصية، اإلشــاريات 
املكانيــة،  اإلشــاريات  الزمانيــة، 
اإلشــاريات اخلطابيــة، واإلشــاريات 
اإلشــاريات  وتشــتمل  االجتاعيــة، 
وأســاء  )الضائــر  عــى  الشــخصية 
فهــي  واملوصــوالت(،  اإلشــارة 
ــى  ــدل ع ــي ت ــارية الت ــارص اإلش العن
ــل  ــره مث ــه غ ــده، أو مع ــم وح املتكل
العنــارص  وكذلــك  نحــن(،   / )أنــا 
ــرًا كان أو  ــب مذك ــى املخاط ــة ع الدال
ــو  ــًا نح ــى أو مجع ــردًا أو مثن ــًا، مف مؤنث
ــا  ــّن(، أم ــا، أنتم،أنت ــِت، أنت ــَت، أن )أن

بالنســبة ملــا يشــار بــه إىل الغائــب نحــو 
)هــو، هــي، مهــا، هــم، هــّن(، فيشــرتط 
أن  اإلشــاريات  ضمــن  دخولــه  يف 
ــن  ــه م ــرف مرجع ــرًا وال يع ــون ح يك
الســياق اللغــوي، ومتــى مــا عــرف 
ــرج  ــوي خ ــياق اللغ ــن الس ــه م مرجع
مــن اإلشــاريات)20(، واإلشــاريات مــن 
ــى  ــدل ع ــي »ماي ــالح ه ــث االصط حي
ــوع  ــة بموض ــن جه ــن م أي يشء يتع
ــة  ــرة معين ــرى فك ــة أخ ــن جه ــر م ويث
يف الذهــن، ويوجــد فيهــا القصــد يف 
يشء  أو  حــدث  وهــي  التواصــل... 
آخــر...  يشء  أو  حــدث  إىل  يشــر 
ــع،  ــادة أو مرج ــن م ــارة م ــد لإلش والب

ــا«)21(. ــؤول هل ــن م ــد م ــا الب ك
اإلشــارية  التعبــرات  عــى  ويطلــق 
ــا  ــات(، أو ك ــح )املعّين ــًا مصطل أحيان
حيــب بعضهــم أن يســميها بالقرائــن 
ــك  ــي »تل ــا ه ــود هب ــارية، واملقص اإلش
الروابــط  أو  التعابــر  أو  الكلــات 
أو الوحــدات اللغويــة التــي تــرد يف 
حتــدد  شــفوي،  أو  كتــايب  ملفــوظ 
وتبــن  للتلفــظ،  اخلاصــة  الظــروف 
القــول  لفعــل  املميــزة  الــرشوط 
ــن  ــن، وم ــي مع ــياق تواص ــن س ضم
ثــم اليتحــدد مرجــع هــذه القرائــن 
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ــًا  ــًا وإحالي ــارية داللي ــات اإلش واملعّين
وضعيــة  يف  املتكلمــن  بوجــود  إال 
التلفــظ والتواصــل املتبــادل«)22(، ومل 
يغفــل العلــاء العــرب أمهيــة التعبــرات 
ــرف  ــداليل، وتع ــا ال ــارية ودوره اإلش
عنــد  االشــارية  التعبــرات  هــذه 
العــرب بـ)املبهــات(، وهــي تنتمــي 
الوضعيــة)23(،  الداللــة  إىل  عندهــم 
ــات  ــميتها باملبه ــبب يف تس ــود الس ويع
إىل صحــة أو إمكانيــة إطالقهــا عــى 
أو  حيــوان  أو  إنســان  مــن  يشء  كل 
نبــات أو مجــاد وغرهــا، وأنــه ال يمكــن 
حتديــد داللتهــا إال بأمــر مــا خــارج 
هــذا  حتــت  وينــدرج  لفظهــا،  عــن 
ــس  ــو لي ــا ه ــات( كل م ــوم )املبه املفه
بمعلــوم مــن األســاء نحــو أســاء 
االشــارة واالســاء املوصولــة والضائــر 
ــن  ــبهها م ــا أش ــة وم ــروف املبهم والظ
ــح)24(، ومل  ــار إىل التوضي ــث االفتق حي
تكــن دراســة العلــاء العــرب هلــذه 
ــكل  ــارية بش ــة اإلش ــدات اللغوي الوح
ــل كان  ــن، ب ــوان مع ــت عن ــتقل حت مس
إشــارات  تناوهلــم هلــا عــى شــكل 
ــة،  ــواب وفصــول خمتلف ــن أب ــة ب متفرق
)180هـــ(  ســيبويه  أن  مثــاًل  فنجــد 
ــت  ــرى نع ــاب جم ــك يف ب ــر إىل ذل يش

املعرفــة عليهــا فيقــول: »و أمــا األســاء 
ــذان  ــذه، وه ــذا وه ــو ه ــة فنح املبهم
وهاتــان، وهــؤالء، وذلــك وتلــك، 
ــك، وأولئــك، ومــا أشــبه  ــك وتانِ وذانِ
ــا  ــة؛ ألهن ــارت معرف ــا ص ــك. وإن ذل
ــيء دون  ــارة إىل ال ــاء إش ــارت أس ص
ســائر ُأّمتــه«)25(، وهــذا يعنــي أن أســاء 
اإلشــارة التــي تعــد مــن املبهــات تعتــر 
مــن املعــارف بحســب ما يــراه ســيبويه، 
وقــد أدخلهــا بعضهــم يف بــاب الكنايــة 
أيضــًا ومنهــم ابــن فــارس )395هــــ( 
ــل:  ــرًا مث ــون ظاه ــم يك ــال: »االس فق
زيــد، وعمــر، ويكــون مكنيــًا، وبعــض 
النحويــن يســميه مضمــرًا وذلــك مثل: 
ــّن ... وأن أول  ــا، وه ــي، ومه ــو، ه ه
ــون  ــم يك ــة، ث ــم الكناي ــوال االس أح
ظاهــرًا ... وذلــك أن أول حــال املتكلــم 
ــول:  ــه فيق ــه وخماطب ــن نفس ــر ع أن خي
ــا،  ــر هل ــذان ال ظاه ــت، وه ــا، وأن أن
ــى  ــرة ويكن ــر م ــاء تظه ــائر األس وس
عنهــا مــرة ... وقولنــا: قــام زيــد، فــإذا 
كنينــا عنــه قلنــا: قــام، فنســرت االســم يف 

الفعــل«)26(.
   ونجــد أن بعــض األصولين يطلق عى 
ــح  ــارية مصطل ــرات اإلش ــذه التعب ه
الشــيخ  ومنهــم  أيضــًا،  )املبهــات( 
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ــي )1361هــــ(  العراق ــن  الدي ــاء  ضي
ــارة  ــاء اإلش ــات كأس ــال: »يف املبه فق
والضائــر واملوصــوالت ونحوهــا مــن 
األســاء املتضمنــة للمعنــى احلــريف، 
ــن  ــالف م ــا اخل ــع فيه ــه وق ــث أن حي
حيــث عموميــة املوضــوع لــه فيهــا 
ــا  ــول فيه ــال الق ــه ... وإمج وخصوصيت
ــذه  ــه يف ه ــوع ل ــى واملوض ــو أن املعن ه
األســامي ... عبــارة عــن معــان إهباميــة 
ــة  ــذوات التفصيلي ــبتها إىل ال ــون نس تك
ــن  ــل ال م ــال والتفصي ــل اإلمج ــن قبي م
قبيــل الــكي والفــرد، مــع اشــتاهلا 
ــة  ــدة كخصوصي ــة زائ ــى خصوصي ع
اإلشــارة والغيبــة واخلطــاب واملعهودية 
ونحوهــا«)27(، فهــي عنــده عبــارة عــن 
بمرجعهــا  عالقتهــا  إشــارية  أســاء 
التفصيــي عالقــة إمجــال وتفصيــل، 
فاإلمجــال يكــون يف العنــر اإلشــاري، 
املرجــع  يف  يكمــن  التفصيــل  بينــا 

ــه . ــار إلي ــال أو املش املح
ــام  ــذا اإلهب ــر أن ه ــر بالذك ــن اجلدي وم
الغمــوض  منــه  املقصــود  ليــس 
ــل  ــات تعم ــذه املبه ــل إن ه ــق، ب املطل
ــع  ــة إىل مرج ــه أو اإلحال ــى التوجي ع
مــن  رضب  فهــو  آخــر،  مســمى  أو 
ــة  ــذي خيــدم العملي اإلهبــام اإلجيــايب ال

ــل  ــه يعم ــده أن ــن فوائ ــة، وم التخاطبي
عــى حتفيــز ذهــن املتلقــي للبحــث عــن 
املرجــع املحــال إليــه لفهــم واســتجالء 
املعنــى املقصــود، فهــو إهبــام يقــود 
إىل الكشــف والبيــان وإفــادة املعنــى 
والتأويــل)28(،  البحــث  طريــق  عــن 
وهبــذا فهــو يدخــل ضمــن آليــات 
اســرتاتيجيات اخلطــاب التــي يعمــد 
إليهــا املتكلــم أحيانــًا بشــكل مقصــود، 
ــياقية  ــروف س ــًا ويف ظ ــم أحيان فاملتكل
ــة  ــاورة الداللي ــأ إىل املن ــة يلج اجتاعي
مراعــاة  املبــارش  التريــح  وعــدم 
لألعــراف التــي خيضــع هلــا االســتعال 

اللغــوي .
وهبــذا يتضــح لنــا بــأن العلــاء العــرب 
الوحــدات  هبــذه  كثــرًا  عنــوا  قــد 
اللغويــة؛ نظــرًا لدورهــا الــداليل يف 
ــا  ــك دوره ــة، وكذل ــة التخاطبي العملي
ــل  ــه والتفاع ــي إىل خماطِب ــّد املتلق يف ش
أمهيتهــا  إىل  التفاهتــم  ويثبــت  معــه، 
الدالليــة أيضــًا مــا أشــار إليــه الدكتــور 
حممــود الســعران بــرورة مــا يتوجــب 
عــى الباحــث يف هــذا املوضــوع أن 
يدرســها يف كل فــن مــن فنــون القــول، 
ــف  ــن الوظائ ــة م ــك يف كل وظيف وكذل
ــكالم  ــياق ال ــاة س ــع مراع ــة، م الكالمي
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مــن  لــكل  االجتاعــي  والوضــع 
ــدور  ــك لل ــي)29(؛ وذل ــم واملتلق املتكل
ــرات  ــذه التعب ــه ه ــع ب ــذي تضطل ال
ــل  ــي داخ ــدث الكالم ــارية يف احل اإلش

ــن . ــياق مع س
وتعتــر اإلشــارياتdeictics( ( جمــاالً 
وذلــك  التــداويل؛  للبحــث  خصبــًا 
ملــا حتملــه هــذه الوحــدات اللغويــة 
ال  التــي  والــدالالت  املقاصــد  مــن 
يمكــن الكشــف عنهــا بعيــدًا عــن 
ســياقها، لــذا فقــد حظيــت باهتــام 
كبــر مــن قبــل التداوليــن، كوهنــا 
ــوم  ــي يق ــدة الت ــات املعتم ــدى اآللي إح
أول  التــداويل، وكان  البحــث  عليهــا 
مــن وضــع مصطلــح اإلشــاريات هــو 
ــب  ــن ذه ــرس )peirce()30(، يف ح ب
هــذه  أن  إىل   )levinson( ليفنســون 
دائــم  تذكــر  »التعبــرات اإلشــارية 
للباحثــن النظريــن يف علــم اللغــة بــأن 
الطبيعيــة وضعــت أساســًا  اللغــات 
ــًا  ــاس وجه ــن الن ــارش ب ــل املب للتواص
ــن  ــة ح ــا البالغ ــر أمهيته ــه، وتظه لوج
يغيــب عنــا مــا تشــر إليــه فيســود 
الفهــم«)31(،  ويســتغلق  الغمــوض 
ممــا ُيظهــر دور املقــام بالنســبة هلــذه 
التعبــرات اإلشــارية يف إبــراز معانيهــا، 

ــث  ــور البح ــن قص ــر ع ــه يع ــا أن ك
املقاصــد  إدراك  يف  الشــكي  اللغــوي 
مبحــث  يف  وخصوصــًا  التخاطبيــة 

. اإلشــاريات 
عــدة  الغربيــون  أطلــق  وقــد 
العنــارص  هــذه  عــى  مصطلحــات 
فهــي  دراســاهتم،  خــالل  اإلشــارية 
عنــد بــرس )peirce( تســمى الوحدة 
رومــان  بينــا   ،)index( اإلشــارية 
 )Roman Jakobson( جاكبســون 
ــة  ــة أو الواصل ــن املدجم ــميها القرائ يس
أطلــق  حــن  يف   ،)embrayeurs(
 )bar-hillel( هيليــل  بــار  عليهــا 
ــؤرش  ــاري أو امل ــر اإلش ــح التعب مصطل
)indicateur(، ومصطلحــات أخــرى 
 ،)schifter( ــارية ــن اإلش ــل القرائ مث
 indice( أو مصطلــح دليــل التلفــظ
وبعــض   ،)  de lenonciation
عنهــا  للتعبــر  يســتعمل  الباحثــن 
 ،)deictiques( املعينــات  مصطلــح 
ــة  ــن الكلم ــتق م ــح مش ــو مصطل وه
 ،)deiktikos– اليونانيــة )ديكتيكــوس
املرجعيــات  تلــك  تعنــي  والتــي 
الظــروف  عــى  القائمــة  اإلحاليــة 
اخلاصــة للتلفــظ، ومنهــا هويــة املتكلــم 
التلفــظ  وزمــان  ومــكان  واملتلقــي، 
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يعنــي  وهــذا  اآلن()32(،  هنــا،  )أنــا، 
ــة  ــة دائم ــة مالزم ــون يف حال ــا تك أهن
للظــروف والقرائــن الســياقية التــي 
تشــر إليهــا، حيــث يكــون مــن مهامهــا 
حتيــن امللفــوظ وبيــان مكانــه، وتعيــن 
هويــة األطــراف املتخاطبــة مــع األخــذ 
املحيطــة  الظــروف  االعتبــار  بنظــر 

. الكالمــي  باحلــدث 
 )Benveniste( وقــد ذهــب بنفنســت
اخلطــاب  »خــارج  بأنــه  القــول  إىل 
شــكاًل  إال  ليــس  الضمــر  الفّعــال، 
يرتبــط  أن  الــذي ال يمكــن  فارغــًا، 
بموضــوع أو بتصــور«)33(، فالعنــر 
ــون  ــت( يك ــب )بنفنس ــاري بحس اإلش
ــوى،  ــه أي حمت ــس ل ــًا ولي ــكاًل فارغ ش
مــا مل يرتبــط بمرجــع معــن، ســواء 
كان ذلــك املرجــع شــخص أو أي يشء 

ــر. آخ
  ممــا ســبق »يتضــح أن اإلشــاريات 
ــن  ــر، م ــارة والضائ ــاء اإلش ــل أس مث
العالمــات اللغويــة التــي ال يتحــدد 
اخلطــاب  ســياق  يف  إال  مرجعهــا 
أي  مــن  خاليــة  ألهنــا  التــداويل؛ 
مــن  فبالرغــم  ذاهتــا،  مــن  معنــى 
ــه مرجــع غــر  ارتباطهــا بمرجــع إال أن
ثابــت«)34(، أي أنــه يتغــر ذلــك املرجــع 

بتغــر الســياق . 
وعــى الرغــم مــن كــون هــذه التعبرات 
اإلشــارية عبــارة عــن أشــكال فارغــة ال 
حتمــل معنــى يف ذاهتــا خــارج الســياق، 
وإنــا يتحــدد معناهــا ويتغــر بتغــر 
املقــام أو املرجــع الــذي حتيــل إليــه، إال 
أهنــا هبــذه احلــال تــؤدي عــدة وظائــف 
ــف  ــذه الوظائ ــر ه ــا، وتنح يف طياهت
ــام  ــب املق ــة بحس ــا املرجعي يف عالقته
ــا أن وظيفــة هــذه  ــه، وب ــرد في ــذي ت ال
التعبــرات اإلشــارية هــي تعويــض 
ــد  ــاري، فق ــام اإلش ــه يف املق ــار إلي املش
ــان إىل  ــض األحي ــم يف بع ــد املتكل يعم
وضــع االلتباســات املتعمــدة، والقصــد 
ــاس  ــق االلتب ــو خل ــك ه ــن وراء ذل م
ــت  ــد أطلق ــي، وق ــى املتلق ــي ع املرجع
أوريكيــوين )Orecchioni( مــا يعرف 
بالتضمينــات عــى بعــض احلــاالت 
التــي ترافــق اســتعال اإلشــاريات، 
وذلــك عنــد اســتعال بعــض العنــارص 
الــذي  أصلهــا  بخــالف  اإلشــارية 
وضعــت لــه، كاســتعال ضمــر اجلمــع 
ملخاطبــة املفــرد أو للمتكلــم املفــرد، 
وقــد ينتقــل اســتعال عنــارص اإلشــارة 
املكانيــة إىل ما يســمى باملســافة العاطفية 
والتــي تعــرف باإلشــارة الوجدانيــة 
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كالتحقــر   )empathic deixis(
ــال  ــم بالبعــد)35(، ومث بالقــرب والتعظي
الــذي  ))أهــذا  تعــاىل:  قولــه  األوىل 
ــال  ــاء:36، ومث ــم(( األنبي ــر آهلتك يذك
التعظيــم نحــو قولــه تعــاىل: ))أمل ذلــك 

البقرة:1ـــــــ2. ــاب((  الكت
   وتســتعمل اإلشــاريات كــا تــرى 
ــة  ــراض تضميني ــة أغ ــوين لتأدي أوريكي
ــة  ــرات اللغوي ــة التعب ــل بقي ــا مث مثله
األخــرى، وذلــك لتبيلــغ بعــض املعــاين 
ــا  ــح هب ــذر التري ــي يتع ــة الت الضمني
ــة  ــون اجتاعي ــد تك ــة ق ــباب معين ألس
– ثقافيــة مــن قبيــل مراعــاة اللياقــة 
الــكالم وجتنــب االبتــذال، وقــد  يف 
ــي  ــًا لك ــك أحيان ــم إىل ذل ــأ املتكل يلج
ال يتحمــل مســؤولية كالمــه ودفــع 
الــرر عــن نفســه كــا هــو احلــال 
ســبيل  عــى  الســيايس  املجــال  يف 
ــاء  ــم إىل إخف ــد املتكل ــال)36(، فيعم املث
املعنــى احلقيقــي مكتفيــًا بالتضمــن 
ومعــّوالً عــى امكانيــة متلقيــه التاويليــة 

ــه . ــك بنفس ــف ذل ليكتش
ــارية  ــرات اإلش ــذه التعب ــع ه    وتتمت
بمجموعــة مــن املؤهــالت التــي جتعلها 
ــة  ــر متعين ــي غ ــن، فه ــة للتضم صاحل

املدلــول، وإنــا يتعــن مدلوهلــا بحســب 
معــن،  ســياق  ضمــن  االســتعال 
مدلــوالت  تنطبــق عــى  فإهنــا  لــذا 
كثــرة ومتنوعــة ممــا يمنحهــا رضبــًا 
ــة، وأن  ــاالت خمتلف ــع يف جم ــن التوس م
يفــوق  بشــكل  بالعموميــة  اتصافهــا 
يف  لغويــًا  عليــه  املتواضــع  القــدر 
غرهــا يظفــي عليهــا بعــدًا يســمح هلــا 
بالتــرف يف األدوار الدالليــة التــي 
ــات  ــبه باملخزون ــي أش ــا)37(، فه تؤدهي
ــي  ــة الت ــة واالجتاعي ــة والفكري اللغوي
ــرض  ــياق لغ ــتعاهلا يف الس ــمح باس تس
يرغــب  فقــد  املعنــى،  يف  املنــاورة 
الــذي  الــيء  جيعــل  بــأن  املتكلــم 
عنــد  حجــاب  وراء  عنــه  يتحــدث 
ــون  ــاري، لتك ــر اإلش ــتعاله العن اس
العالقــة بــن اإلشــارة واملعنــي هبــا 
)املشــار إليــه( عندئــذ كأهنــا كنايــة 
عــن ذلــك الــيء)38(، حيــث نجــد أن 
ــر  ــد ذك ــًا عن ــزب أحيان ــد يع ــم ق املتكل
اســم الشــخص أو الــيء الــذي يريــد 
التحــدث عنــه لســبب مانــع، فيلجــأ إىل 
ــب  ــاري املناس ــر اإلش ــتعال العن اس

ــه .  ــار إلي ــن املش ــض ع للتعوي
ويشــر الدكتــور هــادي هنــر يف معــرض 
اإلشــاريات  أمهيــة  عــن  حديثــه 
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ــور  ــن املحظ ــض ع ــا يف التعوي ودوره
ــت  ــول: »إذا كان ــكالم فيق ــف ال وتلطي
ــر تتنامــى وتتاهــى معــرة  هــذه الضائ
أحالــت  قــد  املقابــل  فإهنــا يف  عنــه 
ــر  ــن ذك ــًا م ــب تنزه ــب غائ ــى خماط ع
بألفاظهــا«)39(،  واألشــياء  األســاء 
بمثابــة  اإلشــارية  التعبــرات  فهــذه 
ــخاص  ــياء أو األش ــن األش ــة ع الكناي
عندمــا يتحاشــى املتكلــم التريــح 
بذلــك ألســباب اجتاعيــة أو ثقافيــة أو 

ــا. ــية وغره نفس
ــات  ــت )ع( آلي ــس آل البي ــد التم    وق
ووســائل متنوعــة لتحــايش كل مــا هــو 
ــاظ  ــن األلف ــب م ــر مناس ــذل أو غ مبت
يف ســبيل إبــالغ مقاصدهــم ملخاطبيهــم 
ــن  ــه م ــا ل ــة، مل ــة ومقبول ــة مهذب بطريق
نفســية  عــى  تنعكــس  ســلبية  آثــار 
املتلقــي عنــد اســتعال املحظــور، ومــن 
ــي اســتعملوها  ــات الت ــة هــذه اآللي مجل
هــي  املحظــورات  لتحــايش  )ع( 
ــل  ــث حتت ــخصية، حي ــاريات الش اإلش
هــذه التعبــرات اإلشــارية أمهيــة كبــرة 
اللغــوي،  عــى مســتوى االســتعال 
فعــى الرغــم مــن أن »نســق االســتدالل 
اإلشــاري ليــس الوحيــد الــذي يمكــن 
للغــات الطبيعيــة أن تلجــأ إليــه، ولكــن 

بــدون شــك هــو األهــم، واألكثــر 
لــه  االســتدالل  هــذا  ألن  أصالــة؛ 
ــه  ــس يف عالقت ــاز لي ــة اإلنج خصوصي
بوحــدات أخــرى داخليــة يف اخلطــاب، 
خارجــي  بــيء  عالقتــه  يف  ولكــن 
ــام  ــة للمق ــات امللموس ــر املعطي ومتغاي
ــدات  ــا بالوح ــي«)40(، فعالقته التواص
صفــة  متنحــه  للخطــاب  الداخليــة 
ــا  ــزاءه، أم ــن أج ــط ب ــك والرتاب التاس
ــة  ــة املقامي ــياء اخلارجي ــا باألش عالقته
ــع  ــجامًا م ــر انس ــاب أكث ــل اخلط فتجع
ــتدالل  ــذا االس ــي، وه ــه اخلارج حميط
قــد  املشــرات  بوســاطة  اإلشــاري 
منحهــا إنجــازًا تأثريــًا مــن حيــث 
ــن  ــة، وم ــن جه ــة م ــدرة اإلبالغي الق
حيــث مســتوى االســتعال اللغــوي يف 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــف م ــث الرشي احلدي
ــه هــذه األحاديــث  ــة إىل مــا حتمل إضاف
الرشيفــة مــن القيــم الدينيــة واألخالقية 
ــا  ــتوجب تدبره ــي تس ــة الت واالجتاعي
ــًا  ــي، خصوص ــل املتلق ــن قب ــا م وفهمه
وأن هــذه املرســالت صــادرة ممــن هلــم 
مــن الشــأن عــى املســتوى اللغــوي 
والدينــي واالجتاعــي مــا ال خيفــى، 
ــذه  ــة ه ــإن عالق ــك ف ــن ذل ــاًل ع فض
ــة  ــة املقامي ــياء اخلارجي ــرات باألش املش
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لتكــون  يؤهلهــا  إليهــا(  )املشــار 
وتلطيــف  املحظــورات  لتجنــب  أداة 
ــا  ــر معطياهت ــة تغ ــع إمكاني ــكالم، م ال
الدالليــة بتغــر املقــام الــذي تــرد فيــه، 
وســيتضح ذلــك أكثــر عــن طريــق 
األمثلــة التطبيقيــة التــي ســوف نتناوهلــا 

يف جمــاالت معينــة . 
اإلشاريات الشخصية :

1-أساء اإلشارة :
ــه  ــازم أن ــن ح ــور ب ــن منص -روي ع
ســأل اإلمــام جعفــر الصــادق )ع( فقال 
لــه: »بــأيب أنــت وأمــي إن األنفــس 
ــك  ــإذا كان ذل ــراح ، ف ــا وُي ــدا عليه ُيغ
ــد اهلل )ع(:  ــو عب ــه أب ــال ل ــن ؟ فق ، فم
صاحبكــم((،  فهــو  ذلــك  كان  ))إذا 
ــن  ــب أيب احلس ــى منك ــده ع ورضب بي
)ع( األيمــن وهــو يومئــذ مخــايّس«)41(. 
إّن العــدول عــن ذكــر االســم الريــح 
ــه  ــلوكًا يملي ــل س ــف يمث ــو خمي ــا ه مل
يف  يتجســد  الــذي  املحــرم  ذلــك 
املخــوف أو امُلتطــرَّ منــه، فالتعبــر عــن 
ــراض  ــن األم ــه م ــي إلي ــوت واملف امل
والعاهــات وغرهــا يعتــر مــن األمــور 
ــك  ــان)42(؛ لذل ــدى اإلنس ــة ل املكروه
ــر عنهــا بطــرق  ــاس إىل التعب التجــأ الن
ــلوك  ــرف الس ــد ع ــارشة، وق ــر مب غ

اللغــوي طريقــة للتعبــر عنهــا بوســائل 
خمتلفــة ومنهــا التعبــر اإلشــاري، وممــا 
ال خيفــى يف هــذا احلديــث الرشيــف 
باســتعال  اإلشــاري  االســتدالل 
ــياق  ــاري يف الس ــر إش ــن عن ــر م أكث
هــذه  مــن  يعنينــا  ومــا  اللغــوي، 
ــك(  ــو )ذل ــام ه ــذا املق ــرات يف ه املش
ــا أن  ــك(، ك ــه )ع(: )إذا كان ذل يف قول
هــذا االســتعال اإلشــاري اســتعمل يف 
ــد اإلمــام )ع( وأخــرى  النــص مــرة عن
اإلمــام  ســأل  الــذي  الرجــل  عنــد 
ــل  ــن املرِس ــادل األدوار ب ــع تب )ع(، م
واملرَســل إليــه بــن املخاطبــة والتلقــي، 
ويف كال االســتعالن كان املرجع املشــار 
إليــه غــر مــرح بــه واملقصــود بــه هــو 
ــن  ــتعمل كل م ــد اس ــوت()43(، فق )امل
ــي  ــلوب الكنائ ــي األس ــم واملتلق املتكل
ــًا  ــود جتنب ــع املقص ــن املرج ــارة ع باإلش
لذكــره، وذلــك باعتبــاره مــن األلفــاظ 
التــي تدخــل ضمــن دائــرة املحظــورات 
اللغويــة النفســية االجتاعيــة، واحــرتام 
املقــام االجتاعــي للمتلقــي والتخفيــف 
ــذه  ــل ه ــق ملث ــي املراف ــر النف ــن األث م
األخــرى  األبعــاد  ومــن  األلفــاظ، 
ــر  ــاري أن املش ــتعال اإلش ــذا االس هل
)ذلــك( يســتعمل لإلشــارة إىل البعيــد، 
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وبذلــك يكــون مــن مجلــة املقاصــد 
ــون  ــاد مضم ــي إبع ــو متن ــة ه التداولي
املرجــع املشــار إليــه وهــو )املــوت( 
ــا  ــاب، مم ــي باخلط ــخص املعن ــن الش ع
ــر  ــورة أكث ــر بص ــاب يظه ــل اخلط جيع
ــث املقاصــد .  ــًا مــن حي ــًا واهتام تلطف
جعفــر  اإلمــام  عــن  روي  -وممــا 
جــاءت  امــرأة  أن  )ع(  الصــادق 
ــا  ــأذن هل ــه، ف ــول علي ــتأذنت للدخ فأس
ــه:  ــت ل ــا فقال ــوالة هل ــا م ــت معه وكان
ــوايت  ــن الل ــرين ع ــد اهلل أخ ــا عب ــا أب ي
ــام  ــال اإلم ــن ؟ فق ــا حّده ــوايت، م بالل
)ع(: ))حــّد الزنــا، إنــه إذا كان يــوم 
القيامــة ُأيت هبــنَّ وُألبســَن ُمقّطعــات 
ــار  ــن ن ــع م ــَن بمقام ــار، وُقّمع ــن ن م
ورُسبلــَن مــن النــار ... أيتهــا املــرأة، إن 
أول مــن عمــل هــذا العمــل قــوم لــوط 
...(()44(، إن أســاء اإلشــارة والضائــر 
وغرهــا مــن املشــرات املقاميــة يمكــن 
التعــرف عــى مرجعهــا املشــار إليــه 
إمــا باالشــارة احلســية كاليــد وغرهــا، 
ــة بــن املتخاطبــن،  أو باإلشــارة الذهني
ــة احلــال عــى املشــار إليــه،  وإمــا بدالل
ــتمل  ــي يش ــام التخاطب ــار أن املق باعتب
ــة  ــة للعملي ــارص املكون ــع العن ــى مجي ع
والزمــان  كاألشــخاص  التخاطبيــة  

واملــكان وكل مــا حيــر فيه)45(، واســم 
قولــه  يف  املوجــود  )هــذا(  اإلشــارة 
ــرات  ــن املش ــل( م ــذا العم ــل ه )عم
مرجعهــا  إىل  تشــر  التــي  املقاميــة 
ــواء كان  ــي، س ــن املتلق ــود يف ذه املوج
ذلــك املتلقــي املبــارش املتمثــل بشــخص 
املــرأة الســائلة أم املتلقــي غــر املبــارش، 
خصوصــًا وأن املتلقــي املبــارش )املــرأة( 
ــو  ــلوب وه ــس األس ــتعمل نف ــد اس ق
التعبر اإلشــاري باملوصــوالت )اللوايت 
ــي  ــا التخاطب ــالغ قصده ــوايت( إلب بالل
ــر  ــة غ ــام )ع( بطريق ــخص اإلم إىل ش
ــا  مبــارشة، فاملرجــع املشــار إليــه يف كلت
ــرأة  ــام )ع( وامل ــل اإلم ــن قب ــن م احلالت
التــي ســألته هــو نفــس املرجــع، وهــو 
معلــوم عندمهــا )الســحاق(، فضــاًل 
عــن اســتعاله )ع( للمشــر االجتاعــي 
ــة  ــر إىل فئ ــذي يش ــوط(، وال ــوم ل )ق
عرفــت  ذهنيــة  مقاميــة  اجتاعيــة 
ــة،  ــر املرشوع ــلوكيات غ ــض الس ببع
وهبــذا يتجــى الــدور االســتعايل الكبــر 
اإلشــارية،  باملعوضــات  يســمى  ملــا 
وأمهيتهــا التواصليــة يف إبــالغ املقاصــد 
حتافــظ  تلطيفيــة  بطــرق  التخاطبيــة 
واحــرتام  االجتاعــي  العــرف  عــى 
ــن،  ــن املتخاطب ــة ب ــة االجتاعي الفاصل
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ــًا  ــة انطالق ــة العربي ــهمت اللغ ــد أس فق
مــن ســعتها ومرونتهــا يف التعبــر يف 
إمكانيــة تغليــف بعــض األلفــاظ التــي 
آلــة وعمليــة،  املجــال  تــص هــذا 
احليــل  بعــض  إىل  باللجــوء  وذلــك 
والتقنيــات اللغويــة واألالعيــب الفنيــة 
التــي تبلــغ املقصــود وتبعــد احلــرج)46(، 
ــاليب  ــت أس ــق تنوع ــذا املنطل ــن ه وم
ــوع  ــن )ع( بتن ــد املعصوم ــاب عن اخلط
ــجم  ــا ينس ــب م ــك بحس ــه، وذل جماالت
ومتطلبــات احليــاة االجتاعيــة، وكل 
مــا مــن شــأنه تنظيــم الســلوك الفــردي 
واالجتاعــي باتبــاع التوجيــه واإلرشــاد 

ــة . ــاالت خمتلف يف جم
اهلل  عبــد  أيب  اإلمــام  عــن  ورد  -و 
ــْت  ــال: ))إذا بلغ ــه ف ــادق )ع( أن الص
نفــس أحدكــم هــذه – وأومــأ بيــده إىل 
حلقــه – قــّرت عينــه(()47(، وفيــا خيص 
ــح  ــإن مصطل ــاري ف ــتعال اإلش االس
»املشــرات املقاميــة قــد يضيــق فيشــمل 
ــد  ــاء، وق ــة وإي ــية حرك ــارة احلس اإلش
املعنويــة  اإلشــارة  ليشــمل  يتســع 
ــص  ــد يتخص ــة، وق ــظ دون احلرك باللف
ــل  ــا جع ــو م ــكاس، وه ــة االنع بدالل
متضمنــة  املقاميــة  املشــرات  قائمــة 
باإلشــارة  واملقصــود  للصنفــن«)48(، 

احلســية هــو اإلشــارة التــي حتصــل 
باســتعال أحــد األعضــاء أو حركــة 
أو  لإليــاء  يســتعمل  أن  يمكــن  بــا 
اإلشــارة، بحيــث يتســنى ملــن يشــر أن 
يعــن املشــار إليــه )الشــخص أو اليء( 
مصحوبــة  باللفــظ  إشــارة  بتوجيــه 
ــا  ــوي مل ــر اللغ ــا أن املش ــة، وك باحلرك
ــافة  ــدود املس ــوم بح ــام حمك ــو يف املق ه
ــك  ــرب، كذل ــد والق ــث البع ــن حي م
ــافة  ــه املس ــي حتكم ــر احل ــون املش يك
ــر)49(،  ــز الب ــن حي ــرج ع ــا ال خي في
ــتعمل  ــف اس ــث الرشي ــذا احلدي ويف ه
املتكلــم كال املشــرين املقاميــن اللفظــي 
ــه،  ــار إلي ــى املش ــة ع ــي للدالل واحل
بالعنــر  املتمثــل  اللفظــي  فاملشــر 
ــد  ــاء بالي اإلشــاري )هــذه( رافقــه اإلي
ــي  ــه املقام ــار إلي ــق، إال أن املش إىل احلل
ــيء  ــل يف ال ــث ال يتمث ــذا احلدي يف ه
بــل  احللــق،  وهــو  املنظــور  املــادي 
املقصــود مــن هذا االســتعال اإلشــاري 
هــو ذلــك الــيء املوجــود يف ذهــن كل 
ــوت(،  ــه وهو)امل ــم ومتلقي ــن املتكل م
فبلــوغ نفــس اإلنســان إىل هــذه احللــق 
وقــد  املــوت،  حالــة  بلوغــه  يعنــي 
تضافــر هــذان املشــران يف االســتدالل 
وممــا  املقــام،  يف  هــو  ملــا  اإلشــاري 
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ــع  ــح باملرج ــدم التري ــأن ع ــي ب يوح
ــو أن  ــكالم، ه ــف ال ــرض تلطي كان لغ
اإلمــام )ع( كان يتحــدث مــع أصحابــه 
ــم إذا  ــه )ع( هل ــل قول ــدو، بدلي ــا يب ك
ت  ــرُّ ــوت ق ــم امل ــس أحدك ــت نف بلغ
ــوض  ــل ع ــوت( ب ــل )امل ــه، ومل يق عين
عنــه باإلشــارة، فاملقــام كان يتطلــب 
أن يكــون اخلطــاب لطيفــًا، وقــد تكــرر 
هــذا االســتدالل اإلشــاري يف أحاديــث 
أخــرى)50(، حيــث كانــت اإلشــارة 
اللفظيــة مصحوبــة باحلســّية كذلــك، يف 
مقــام كان يدعــو إىل اجلــري عــى عــادة 
ــورة،  ــات املحظ ــرك الكل ــرب يف ت الع
ــي  ــاط اجتاع ــود ارتب ــص بوج وباألخ

ــة . ــراف املتخاطب ــن األط ــن ب مع
-ونقــل عــن رجــل يدعــى احللبــي أنــه 
ســأل اإلمــام جعفــر الصــادق )ع( عــن 
ــل  ــوم فه ــد ق ــه عن ــن جاريت ــل ره رج
حيــل لــه أن يطأهــا ؟ فأجابه اإلمــام )ع( 
ــون  ــا حيول ــن ارهتنوه ــه: ))إن الذي بقول
ــائل –  ــت: - الس ــك، قل ــن ذل ــه وب بين
ــال  ــًا ؟ ق ــا خالي ــدر عليه ــت إن ق أرأي
)ع(: نعــم، ال أرى هــذا عليــه حرامــًا((
ــذا  ــه يف ه ــن مالحظت ــا يمك )51(، إن م

احلديــث الرشيــف أنــه قــد اشــتمل 
ــارص اإلشــارية  عــى جمموعــة مــن العن

ــاء  ــواو واهل ــن، ال ــو: الذي ــة نح املختلف
يف )ارهتنوهــا(، الــواو يف )حيولــون(، 
اهلــاء يف )بينــه(، ذلــك، ضمــر املتكلــم 
)عليــه(،  يف  اهلــاء  هــذا،  )أرى(،  يف 
وهــذا أمــر طبيعــي، فــال خيلــو أي كالم 
ســواء كان شــفويًا أو مكتوبــًا يف أي لغــة 
ــذه  ــل ه ــود مث ــن وج ــات م ــن اللغ م
الوحــدات اإلشــارية، والتــي تعمــل 
ــًا  ــكًا مرتابط ــول متاس ــل املق ــى جع ع
ــا  ــاًل ع ــًا، فض ــجًا مقامي ــًا ومنس داخلي
ــا  ــة إذا م ــاد التداولي ــن األبع ــه م حتمل
ــن أي  ــو م ــات تل ــا عالم ــا بأهن علمن
ــا  ــدد معناه ــا يتح ــا، وإن ــى يف ذاهت معن
ــي  ــا الت ــا بمرجعه ــق ارتباطه ــن طري ع
تشــر إليــه يف الســياق التخاطبــي، وممــا 
ــدات  ــذه الوح ــض ه ــن بع ــه م نتلمس
اإلشــارية التــي وردت يف هــذا احلديــث 
الرشيــف أهنــا حتمــل بعــدًا تلطفيــًا متثــل 
ــذا(،  ــك ، وه ــارة )ذل ــمي اإلش يف اس
مــن  اإلشــارة  أســاء  تعتــر  حيــث 
مجلــة العالمــات اللغويــة اإلشــارية 
ــا إال يف  ــد مرجعه ــن حتدي ــي ال يمك الت
الســياق التخاطبــي، والتــي تأخــذ بعــن 
ــار ظــروف ومالبســات الســياق  االعتب
ــه)52(، وبالتــايل  لتوضيــح املعنــى وتقريب
فــإن اإلمــام )ع( مل يذكــر يف كالمــه 
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العنريــن  هذيــن  مــن  كل  مرجــع 
ــع  ــا إىل مرج ــار هب ــل أش ــارين، ب اإلش
موجــود يف الســياق التخاطبــي أي يف 
ســؤال الســائل الــذي تضمــن املرجــع 
وهــو لفــظ )الوطــئ(، فمرجــع العنر 
اإلشــاري غــر موجــود يف خطــاب 
ــك  ــه ذل ــوغ ل ــذي س ــام )ع(، وال اإلم
هــو معرفــة املتلقــي نفســه باملرجــع 
املشــار إليــه، وممــا ال خيفــى عــى كل ذي 
نظــر أن عــزوف اإلمــام )ع( عــن ذكــر 
ذلــك املرجــع هــو حماولــة منــه إلظهــار 
ــا  ــى فيه ــة يتحاش ــورة مهذب ــه بص كالم
ذكــر ذلــك اللفــظ )املرجــع( كونــه مــن 
اســتعال  العرفيــة، وأن  املحظــورات 
ــارين  ــن اإلش ــن العنري ــن هذي كل م
ــام )ع(  ــل اإلم ــن قب ــة م ــذه الطريق هب
ــًا  ــدًا تداولي ــل بع ــذا حيم ــه ه يف خطاب
آخــرًا، فالقــول بإمكانيــة اســتعال اســم 
ــط  ــا حيي ــى كل م ــة ع ــارة للدالل اإلش
بــك مــن إنســان أو حيــوان أو مجــاد أو 
ــًا  ــتعمل أيض ــو يس ــن، فه ــدث مع ح
ــث  ــن حي ــه م ــار إلي ــال املش ــان ح لبي
القــرب أو البعــد مثــل )هــذا زيــد، ذاك، 
ذلــك عمــرو()53(، وعــى هذا األســاس 
فقــد »يميــل املتكلــم إىل معاملة األشــياء 
ــده نفســيًا  ــًا عــى أهنــا بعي ــدة مادي البعي

مثــاًل: ذلــك الرجــل هنــاك ، مــع ذلــك 
يشء  جعــل  يف  املتكلــم  يرغــب  قــد 
ــقه(  ــر استنش ــل عط ــًا )مث ــب مادي قري
ــك  ــب ذل ــه: ال أح ــيًا بقول ــدًا نفس بعي
العطــر، وفقــًا هلــذا التحليــل فــإن كلمــة 
ــًا  ــى داللي ــك معن ــك( ال متتل ــل )ذل مث
ثابتــًا ولكنهــا تشــبع بمعنــى مــا يف 
ســياق املتكلــم«)54(، وهــذا مــا نلحظــه 
املــرة  يف  )ذاك(  اســتعال  قصديــة  يف 
ــب  ــه القري ــار إلي ــذا( للمش األوىل و)ه
ــام )ع(،  ــل اإلم ــن قب ــة م ــرة الثاني يف امل
ــول  ــكان حص ــد إم ــي األوىل أراد ُبع فف
األمــر املشــار إليــه بســبب وجــود املانــع 
ــا  ــراد هب ــة فامل ــا يف الثاني ــه، أم ــن حتقق م
املشــار  حتقــق  أو  حصــول  امكانيــة 
ــع  ــة أو املان ــود احلرم ــدم وج ــه وع إلي
ــدل عــى الكفــاءة  مــن األمــر، وهــذا ي
حيملهــا  التــي  والتداوليــة  اللغويــة 

ــام )ع(. ــل باإلم ــم املتمث املتكل
-وجــاء رجــل فســأل اإلمــام الصــادق 
)ع( عــن العــزل فأجابــه اإلمــام )ع( 
يرفــه   ، الرجــل  إىل  ))ذاك  فقــال: 
يف  ردت  لقــد  يشــاء(()55(،  حيــث 
هــذا الصــدد مجلــة مــن األحاديــث 
ــذه  ــم ه ــدف إىل تنظي ــي هت ــة الت الرشيف
احلقــوق  وبيــان  املقدســة،  العالقــة 
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مجيــع  عــى  املرتتبــة  والواجبــات 
ــة ال  ــة ولطيف ــة مهذب ــراف بطريق األط
تــدش احليــاء، وكانــت التعبــرات 
وإذا  لذلــك،  طّيعــة  أداة  اإلشــارية 
ــأن  ــون ب ــراه املختص ــا ي ــا في ــا نظرن م
مــا يتألــف منــه النــص هــو »عــدد 
ــا  ــا بينه ــم في ــي  تقي ــارص الت ــن العن م
ــي  ــة الت ــات الداخلي ــن العالق ــبكة م ش
تعمــل عــى إجيــاد نــوع مــن االنســجام 
والتاســك بــن تلــك العنارص، وتســهم 
ــة  ــط الزمني ــة والرواب ــط الرتكيبي الرواب
والروابــط اإلحاليــة يف حتقيقهــا«)56(، 
ــه  ــوا إلي ــا ذهب ــون م ــد مضم ــا نج فإنن
ينطبــق عــى هــذا احلديــث الــذي بــن 
أيدينــا، حيــث يتألــف مــن جمموعــة من 
ــن  ــارية، وم ــة واإلش ــارص الرتكيبي العن
اإلحاليــة  اإلشــارية  العنــارص  هــذه 
والــذي  )ذاك(،  اإلشــاري  العنــر 
حييــل إىل املرجــع املوجــود يف ســؤال 
الرجــل الــذي ســأل اإلمــام )ع( يف 
الســياق التلفظــي وهــو لفــظ )العــزل(، 
ــاء(  ــر )اهل ــو الضم ــر ه ــر اآلخ واملش
اخلــاص باملرجــع الغائــب، وكذلــك 
املشــر املــكاين املتمثــل يف قولــه )حيــث 
يشــاء(، والــذي يــراد بــه االشــارة 
ــم  ــدى املتكل ــوم ل ــو معل ــا ه ــة مل املكاني

ومتلقيــه)57(، وهــذه العنــارص اإلشــارية 
ومــا حتيــل إليــه تتضافــر فيــا بينهــا مــع 
العنــارص األخــرى املكونــة لعمليــة 
اخلطــاب، لتمنحــه نوعــًا مــن التاســك 
ــه  ــع حميط ــزاءه وم ــن أج ــجام ب واالنس
اخلارجــي، أمــا فيــا خيــص املشــر 
يف  )اهلــاء(  وهــو  بالغائــب  اخلــاص 
ــار  ــه املش ــإن مرجع ــه( ف ــه )يرف قول
إليــه غــر موجــود يف الســياق اللغــوي، 
واملــراد بــه هــو )مــاء الرجــل(، ويــرى 
ــرات  ــذه املش ــأن ه ــد( ب )دي بوجران
لغــرض  تســتعمل  مذكــور  غــر  إىل 
ــث » تعــود  ــة عــن مرجعهــا، حي الكناي
ــور  ــر مذك ــة لغ ــات يف اإلحال الكنائي
ال  املوقــف  مــن  تســتنبط  أمــور  إىل 
عبــارات تشــرتك معهــا يف اإلحالــة 
 ... اخلطــاب  أو  النــص  نفــس  يف 
ــه  ــى وج ــور ع ــر مذك ــة إىل غ ولإلحال
اخلصــوص كفــاءة مــن حيــث جتاوزهــا 
للخطــوة البينيــة التــي تتمثــل يف تســمية 
املفهــوم«)58(، وهــذا مــا اختــاره املتكلــم 
املتمثــل بشــخص اإلمــام )ع( بتجــاوزه 
للتريــح باملرجــع وتســميته، وجلــأ إىل 
الكنايــة عنــه باســتعال املشــر اإلحــايل 
ملــا هــو غــر مذكــور بــل موجــود 
اللفــظ  لتغليــف  وذلــك  املقــام،  يف 
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الريــح بطريقــة جتعلــه أكثــر مقبوليــة 
ــي .  ــد املتلق عن

ــادق  ــر الص ــام جعف ــن اإلم -وروي ع
ــه  ــل كان بين ــا رج ــال: )) أّي ــه ق )ع( أن
ــاه  ــق، فدع ــا رآه يف ح ــه مم ــن أخ ل وب
ــه  ــم بين ــه ليحك ــن إخوان ــل م إىل رج
وبينــه، فأبــى إال أن يرافعــه إىل هــؤالء، 
كان بمنزلــة الذيــن قــال اهلل عــّز وجــّل: 
))أمل تــر إىل الذيــن يزعمــون أهنــم آمنــوا 
بــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك 
يريــدون أن يتحاكمــوا إىل الطاغــوت 
بــه((  يكفــروا  أن  ُأِمــروا  وقــد 
النســاء:60(()59(، إن اللغــة بوصفهــا 
ترتبــط  اجتاعيــة  تواصليــة  وســيلة 
بطبيعــة املجتمــع الناطــق هبــا تقــوم 
ــذه  ــر ه ــف، وتظه ــن الوظائ ــدد م بع
ــتعال  ــة االس ــب طبيع ــف بحس الوظائ
ــذه  ــة ه ــن مجل ــم، وم ــوي للمتكل اللغ
ــة إخفــاء بعــض  الوظائــف هــي امكاني
يمكــن  ال  التــي  اآلراء  أو  األفــكار 
ــكل  ــائع بش ــذا ش ــا، وه ــح هب التري
كبــر يف لغــة السياســة والسياســين)60(، 
ويف الوقــت الــذي جيــري فيــه احلديــث 
يف الوســط اللغــوي بــأن اللغــة وســيلة 
تواصــل، هنــاك مــن يــرى بــأن »أفضــل 
ــى  ــرًا ع ــرت كث ــة وإن ذك ــف للغ وص

ــة،  ــا آل ــو أهن ــل، ه ــيلة تواص ــا وس أهن
ومجيــع اآلالت مــا هــي إال توســيعات، 
احلســية...  ألعضائنــا  هتذيبــات  أو 
األحاديــة  النظــارة  شــأن  شــأهنا 
قــادرة  نفســها،  العــن  أو  الزجاجــة 
عــى متويــه أي تقديــم أعضــاء مالئمــن 
عالماتنــا«)61(،  ســياقات  إىل  جــدد 
ــة  ــه يف عملي ــن مالحظت ــا يمك ــذا م وه
ــون  ــا تك ــاري عندم ــتدالل اإلش االس
حيــاول  فاملتكلــم  تضمينيــة،  غايتــه 
أن  اإلشــاري  االســتدالل  باســتعاله 
يوجــد مالئمــة بــن العنــر اإلشــاري 
ــياق  ــن س ــي، ضم ــه املقام ــار إلي واملش
معــن لغــرض التمويــه وتطــي املرجــع 
تنقيــة وهتذيــب  وبالتــايل  املحظــور، 
ــاء  ــى األعض ــه ع ــل عرض ــاب قب اخلط
احلســية الســمعية للمتلقــي، ليكــون 
أكثــر مقبوليــة وخاليــًا من االنعكاســات 
الســلبية، ويتجــى لنــا يف هــذا احلديــث 
الرشيــف رغبــة اإلمــام )ع( يف اســتعال 
العنــر اإلشــاري )هــؤالء(، مشــرًا به 
إىل املرجــع املقامــي غــر املذكــور واملراد 
ــم)62(،  ــور وقضاهت ــكام اجل ــم ح ــه ه ب
واملشــر )هــؤالء( مــن األســاء املبهمــة 
التــي يشــار هبــا للقريــب، وقــد يقصــد 
اإلمــام )ع( بعــدًا آخــر هبــذا االســتعال 
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وهــو التحقــر بالقــرب)63(، نحــو قولــه 
تعــاىل: ))أهــذا الــذي يذكــر آهلتكــم(( 
األنبيــاء:36، وبذلــك ال تقتــر أبعــاده 
ــور  ــر املحظ ــب ذك ــى جتن ــة ع التداولي
الســيايس فقــط، بــل قــد يقصــد حتقــر 
ــن  ــوم يف ذه ــه املعل ــار إلي ــع املش املرج

ــارشة . ــر مب ــورة غ ــه بص متلقي
2- الضمـــــــــــــائر :

اهلل  عبــد  أيب  اإلمــام  عــن  روي   -
الصــادق )ع( أنــه قــال: ))ُيســلب منــه 
ــإذا  ــا ف ــى بطنه ــا دام ع ــان م روح اإلي
نــزل عــاد اإليــان . قــال – الــراوي - : 
ــه: أرأيــت إن هــّم ؟ قــال )ع(:  قلــت ل
ــع  ــرق أتقط ــّم أن ي ــت إن ه ال ، أرأي
ــذا  ــح أن ه ــو واض ــا ه ــده؟(()64(، ك ي
احلديــث قــد اشــتمل عــى جمموعــة مــن 
ــا  ــة، ومنه ــارية املختلف ــارص اإلش العن
هــو العنــر اإلشــاري املتمثــل بضمــر 
الغائــب للمشــار إليــه، وضمــر الغائب 
» يدخــل يف اإلشــاريات إذا كان حــرًا ال 
يعــرف مرجعــه مــن الســياق اللغــوي، 
الســياق  مــن  مرجعــه  عــرف  فــإذا 
ــاريات«)65(،  ــن اإلش ــرج م ــوي خ اللغ
أن  احلديــث  هــذا  يف  نلحظــه  ومــا 
يمثــل  الــذي  الغائــب  إليــه  املشــار 
ــاء( يف  ــاري )اهل ــر اإلش ــًا للعن مرجع

)منــه( وكذلــك يف كلمــة )بطنهــا( غــر 
موجــود يف الســياق اللغــوي، وكــا 
هــو معلــوم بــأن املشــار إليــه يف )منــه( 
ــر  ــارة يف آخ ــا اإلش ــرًا، أم ــون مذك يك
كلمــة )بطنهــا( فإهنــا تعــود عــى مشــار 
ــود  ــر موج ــا غ ــث، وكالمه ــه مؤن إلي
يف الســياق اللغــوي ومل يــرح هبــا 
املتكلــم، بــل اكتفــى باملقــام التخاطبــي 
معينــًا عــى معرفــة املقصــود باإلشــارة، 
ــه  ــرتكة بين ــة املش ــى املعرف ــدًا ع معتم
املقصــود،  لفهــم  املخاطــب  وبــن 
حيــث »ترتبــط اإلشــارة جليــًا بأهــداف 
مــا،  يشء  تعريــف  مثــاًل  املتكلــم، 
ــع  ــل يتوق ــم، أي ه ــدات املتكل وبمعتق
مــن املســتمع معرفــة ذلــك الــيء 
بالتحديــد؟ يف اســتعال اللغــة«)66(، وال 
ــخص  ــل بش ــم املتمث ــأن املتكل ــك ب ش
ــدف  ــام كان هي ــذا املق ــام )ع( يف ه اإلم
ــارة  ــتعاله اإلش ــن باس ــود مع إىل مقص
وتــرك التريــح باملشــار إليــه، والــذي 
ــو  ــه( وه ــاء يف )من ــًا لله ــل مرجع يمث
لفــظ )الــزاين(، أمــا املشــار إليــه يف 
اهلــاء مــن )بطنهــا( فاملــراد بــه هــو 
ــه  ــه قول ــا يتضمن ــاًل ع ــة(، فض )الزاني
إشــارة  مــن  بطنهــا(  عــى  دام  )مــا 
زمكانيــة أراد أن يشــر هبــا إىل فــرتة 
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ممارســة ذلــك الفعــل بوجــوده املــكاين، 
ــة  ــاظ املبتذل ــن األلف ــكالم م ــة ال فتنقي
ــام  ــده اإلم ــًا يقص ــورة كان هدف واملحظ
ــه  ــد اطمئنان ــه، بع ــف كالم )ع( لتلطي
ــك  ــة ذل ــى معرف ــادر ع ــي ق ــأن املتلق ب
ــود  ــوغ املقص ــه وبل ــار إلي ــيء املش ال
مــن اخلطــاب، لذلــك مل يكــن اســتعاله 
ــًا مــن  ــًا خالي لإلشــاريات أمــرًا اعتباطي

ــود .  ــدف املقص اهل
ــى  ــن موس ــي ب ــام ع ــن اإلم -ورد ع
الرضــا )ع( أنــه قــال: )) ُيســتنجى ، 
ــرشج  ــى ال ــه ع ــر من ــا ظه ــل م وُيغس
، وال تدخــل فيــه األنملــة (()67(، إن 
ــو  ــكالم ه ــف يف ال ــر التلط ــن مظاه م
االبتعــاد عــن األلفــاظ ذات الــدالالت 
املســتهجنة كــا هــو معلــوم، والتــي 
اليوميــة  حياتــه  يف  االنســان  تواجــه 
نتيجــة قيامــه بأمــور ال غنــى عنهــا منهــا 
ــام  ــتفراغ الطع ــة اس ــق بعملي ــا يتعل م
عــى ســبيل املثــال، فعندمــا يضطــر 
املتكلــم أحيانــًا للتعبــر عــا يتعلــق 
ــدول  ــه إال بالع ــاص ل ــال من ــك ف بذل
ــواه)68(،  ــا س ــرام إىل م ــظ احل ــن اللف ع
ــم  ــب يفه ــل املخاط ــن أن جيع ــا يمك مم
بامللفــوظ  ترتقــي  يطريقــة  املقصــود 
ــان،  ــا اللس ــزه هب ــرج ويتن ــع احل وترف

وكان للضائــر اإلشــارية نصيبــًا يف هــذا 
ــة  ــة كنائي ــأداء وظيف ــك ب ــال، وذل املج
عــن املرجــع املقامــي املحرم، وبحســب 
»املعــروف أن معــاين الضائــر معــاٍن 
عامــة ال تــدل عــى يشء مفــرد«)69(، 
ــى أي يشء  ــدق ع ــن أن تص ــي ممك فه
يشــار هبــا إليــه، ويف هــذا احلديــث 
ــاري  ــر اإلش ــد أن الضم ــف نج الرشي
للغائــب )اهلــاء( يف )منــه( قــد اســتعمل 
ــه  ــار إلي ــع املش ــرض، فاملرج ــذا الغ هل
مــن قبــل املشــر غــر مذكــور، ورتبتــه 
ــريف  ــدى ط ــة ل ــة معلوم ــة ذهني مقامي
ــث  ــط(، حي ــه )الغائ ــراد ب ــاب وي اخلط
ــة  ــدواٍع مقامي ــًا ل ــم أحيان ــأ املتكل يلج
ــارش،  ــر املب ــلوب غ ــتعال األس إىل اس
االســتدالل  طريــق  عــن  وذلــك 
ــن  ــده م ــن مقاص ــر ع ــاري للتعب اإلش
ــب  ــام بحس ــذوق الع ــاة ال ــل مراع أج
ــد  ــا جتس ــذا م ــي، وه ــرف االجتاع الع
يف حديــث اإلمــام )ع( يف هــذا املقــام . 
جعفــر  اإلمــام  أحدهــم  -وســأل 
ــة  ــاع جاري ــل ب ــن رج ــادق )ع( ع الص
ــك  ــى ذل ــا ع ــر ومل جيده ــا بك ــى أهن ع
))ال  )ع(:  الصــادق  اإلمــام  فقــال  ؟ 
ــه يشء ،  ــب علي ــه ، وال يوج ــرد علي ُت
إنــه يكــون يذهــب يف حــال مــرض ، أو 
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ــارة  ــتعمل اإلش ــا(()70(، تس ــر يصيبه أم
اإلحاليــة أحيانــًا كأداة للتعبــر عــن 
املســكوت عنــه يف العمليــة التخاطبيــة، 
وذلــك عندمــا تشــتمل عــى مــا مل 
يــرح بــه مــن املعــاين، ويعــرف ذلــك 
جتعــل  والتــي  اإلخفائيــة،  بالتقنيــة 
ــر  ــن املش ــط ب ــاول أن يرب ــي حي املتلق
ــول  ــه للوص ــر إلي ــذي يش ــه ال ومرجع
ــر  ــم)71(، والعن ــده املتكل ــا يقص إىل م
للغائــب )اهلــاء(  الظاهــر  اإلشــاري 
)هــو(  املســترت  وكذلــك  )إنــه(،  يف 
ــرات  ــن املش ــب( م ــل )يذه ــد الفع بع
التــي حتيــل إىل مرجــع واحــد يقــع 
خــارج الســياق اللغــوي، وبحســب 
جــون ليونــز )John Lyons( فــإن 
هــذه الوحــدات اللغويــة الضمريــة 
ــب  ــع بحس ــا ألي مرج ــة تقبله بإمكاني
ــك  ــا ذل ــه، جعله ــرد في ــذي ت ــام ال املق
ــدد يف  ــي حم ــى حقيق ــك أي معن ال متل
اللغــة بخــالف الوحــدات اللغويــة غر 
ــى  ــى معن ــوي ع ــي حتت ــة الت الضمري
الوحــدة  مرجــع  ويــرتاوح  ثابــت، 
اللغويــة الضمريــة مــن حديــث إىل 
ــف  ــث الرشي ــذا احلدي ــر)72(، ويف ه آخ
اإلشــارين  العنريــن  كال  فــإن 
املقامــي  املرجــع  ذات  إىل  يشــران 

ــاء  ــم )غش ــه املتكل ــرح ب ــذي مل ي ال
البــكارة(، إن اتبــاع هــذه االســرتاتيجية 
اإلمــام )ع(  قبــل  مــن  الالترحييــة 
ــورات  ــض املحظ ــن بع ــكوت ع والس
ــة  ــن القصدي ــًا م ــن خالي ــة مل يك اللغوي
ــوي  ــتعال لغ ــو اس ــل ه ــاب، ب يف اخلط
مقصــود، ودعــوة أيضــًا إىل اتبــاع هــذه 
التقنيــة إلخفــاء األلفــاظ املكشــوفة، 
ــة الكفيلــة  ــل اللغوي واالســتعانة بالبدائ
ــر  ــة دورهــا اإلبالغــي بشــكل أكث بتأدي

مقبوليــة .
اهلل  عبــد  أيب  اإلمــام  عــن  -وجــاء 
الصــادق )ع( أنــه قــال: ))إذا أوجلــه 
فقــد وجــب الغســل واجللــد والرجــم، 
ووجــب املهــر(()73(، إن مــا نلحظــه يف 
ــتعال  ــو اس ــف ه ــث الرشي ــذا احلدي ه
ضمــر الغائــب )اهلــاء( يف )أوجلــه( 
ــع  ــارة إىل مرج ــاري لإلش ــر إش كعن
مــا يقــع خــارج الســياق اللغــوي، 
إىل  العــرب  النحــاة  ذهــب  وقــد 
ــور  ــر احلض ــن ضائ ــة ب ــراء مقابل إج
ــب،  ــر الغائ ــن ضائ ــت( وب ــا و أن )أن
ــه  ــل بأن ــذا التقاب ــن ه ــروا ع ــد ع وق
يف  والغيــاب  احلضــور  بــن  مقابلــة 
بنفنيســت)  أمــا  اخلطــاب،  عمليــة 
Benveniste( فــرى بــأن االختــالف 
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مــا بن هــذه الضائــر يــرشع باعتبــار أن 
ــور  ــي للحض ــي ه ــة األوىل الت املجموع
)أنــا و أنــت( تــدل عــى الشــخص، أمــا 
ــي  ــب فه ــي للغائ ــة الت ــة الثاني املجموع
ــن  ــة ب ــخص، فاملقابل ــى الالش ــة ع دال
ضائــر الشــخص وضائــر الالشــخص 
ــور  ــن احلض ــة ب ــن املقابل ــف ع ال تتل
العمليــة  تشــتمل  حيــث  والغيــاب، 
طــريف  عــى  احلقيقــة  يف  التخاطبيــة 
ــت(، يف  ــا و أن ــب )أن ــم واملخاط املتكل
ــي  ــة الت ــة الثاني ــب املجموع ــن تغي ح
للغائــب عــن تلــك العمليــة، ففــي 
شــخص  يوجــد  األوىل  املجموعــة 
ــي  ــع املتلق ــا( م ــه )أن ــن نفس ــم ع يتكل
ــب  ــب بحس ــر الغائ ــا ضم ــت(، أم )أن
بنفنيســت واملســمى بالشــخص الثالــث 
فقــد حيمــل داللــة عــى شــخص مــا أو 
ــو  ــل ه ــخص، ب ــق بش ــا ال يتعل يشء م
ــة  ــع بوظيف ــي يضطل ــكل لفظ ــرد ش جم
التعبــر عــن ذلــك الالشــخص)74(، 
وهــذا مــا يبــدو جليــًا يف هــذا احلديــث 
الرشيــف، فالضمــر اخلــاص بالغائــب 
)اهلــاء( يف )أوجلــه( يمثــل مشــرًا يعــود 
إىل مرجــع مقامــي ليــس بشــخص، بــل 
هــو يشء آخــر واملــراد بــه )العضــو 
الذكــري(، وبطبيعــة احلــال فإن الســبب 

ــاري  ــتعال اإلش ــذا االس ــن وراء ه م
هــو رغبــة املتكلــم يف االلتــزام بــا 
ــن  ــه م ــوح عن ــدم الب ــرت وع ــه الس حق
األعضــاء، ومــا يتعلــق هبــا مــن األمــور 
العــرف  بحكــم  عليهــا  املحكــوم 

االجتاعــي واألخالقــي .
3- املوصــــوالت :

ــواد  ــد اجل ــام حمم ــن اإلم ــد روي ع -فق
ــي  ــن ع ــن ب ــال: ))إن احلس ــه ق )ع( أن
ــا  ــره ، دع ــذي ح ــره ال ــا ح )ع( مل
ــن  ــت احلس ــة بن ــرى فاطم ــه الك ابنت
)ع( فدفــع إليهــا كتابــًا ملفوفــًا ووصّيــة 
إليــه  ماحيتــاج  واهلل  فيــه   ... ظاهــرة 
ولــد آدم منــذ خلــق اهلل آدم ، إىل أن 
تفنــى الدنيــا، واهلل إن فيــه احلــدود ، 
ــدش(()75(، إن  ــه أرش اخل ــى أن في حت
ــاج إىل  ــارية حتت ــارص اإلش ــض العن بع
ــن  ــد م ــرِّ واح ــن ال مف ــن اثن ي َ مفرِّ
ــف  ــا وكش ــود هب ــة املقص ــل معرف أج
ــول،  ــارة باملوص ــا اإلش ــا، ومنه إهبامه
ــل  ــايل يتمث ــرِّ مق ــاج إىل مف ــا حتت فإهن
يف صلــة املوصــول، والثــاين يكــون 
ــب  ــة املخاط ــل يف معرف ــي، ويتمث ذهن
بمضمــون الصلــة، حيــث تعمــل مجلــة 
الصلــة عــى تعريــف املخاطــب بــا كان 
معلومــًا عنــده قبــل ذكــر املوصــول 
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ــو  ــة نح ــون الصل ــف بمضم ــه يتص بأن
قولــك: رأيــت الــذي رسق البيــت، 
ــة ال  ــذه احلال ــول يف ه ــم املوص فاالس
لــدى  إذا كان  يتعــرف إال  أن  يمكــن 
الرقــة،  بحــادث  علــم  املخاطــب 
ويشــرتك االســم املوصــول يف هــذا 
ــب  ــا جي ــا يفّرمه ــر يف أن م ــع الضم م
املخاطــب  عنــد  معلومــًا  يكــون  أن 
ــول  ــر املوص ــذا يعت ــا، هل ــل ذكرمه قب
ــد أو  ــم الواح ــة االس ــه بمنزل ــع صلت م
الضمــر)76(، ويطلــق عليــه بعضهــم 
تســمية ضائــر املوصــول، وأنــه يشــرتك 
ــرى يف  ــارية األخ ــرات اإلش ــع التعب م
ــا  ــة)77(، وم ــارة واملرجعي ــة اإلش وظيف
نلحظــه يف هــذا احلديــث هــو خــر 
ــويل  ــر املوص ــاه، فاملش ــا ذكرن ــال مل مث
)الــذي( يف قولــه )ع(: )ملــا حــره 
ــتغني  ــن أن يس ــره( ال يمك ــذي ح ال
عــن صلتــه التــي تليــه واملتمثلــة يف 
اجلملــة الفعليــة، وإنــه بمعيتهــا حييــالن 
املقامــي غــر  املفــر  أو  املرجــع  إىل 
ــذي  ــوي، وال ــياق اللغ ــور يف الس املذك
ــم  ــل املتكل ــن قب ــره م ــدم ذك ــوغ ع س
هــو حضــوره الذهنــي لــدى املخاطب، 
ان أحدمهــا  وبذلــك فقــد تعاضــد مفــرِّ
ــايل  ــوي مق ــر لغ ــي واآلخ ــي مقام ذهن

ــر  ــدم ذك ــن ع ــم م ــن املتكل ــى متك ع
اللفــظ املحظــور وهو)املــوت(، والــذي 
اإلشــاري  للعنــر  مرجعــًا  يمثــل 
مســاعدة  عــى  وكذلــك  )الــذي(، 
املخاطــب مــن أجــل فهــم املقصــود من 
ــة اإلهبــام .  االســتعال اإلشــاري وإزال
-  وجــاء عــن قتيبــة األعشــى أنــه قــال: 
»أتيــت أبــا عبــد اهلل )ع( أعــود ابنــًا لــه، 
فوجودتــه عــى البــاب فــإذا هــو مهتــّم 
حزيــن، فقلــت: جعلــت فــداك، كيــف 
هــو الصبــي ؟ فقــال )ع(: )واهلل إنــه 
ملــا بــه(، ثــم دخــل فمكــث ســاعة ثــم 
ــا قــد أســفر وجهــه وذهــب  خــرج إلين
أن  فطمعــت  قــال  واحلــزن،  التغــر 
ــت:  ــي فقل ــح الصب ــد صل ــون وق يك
ــال  ــداك ؟ فق ــت ف ــي جعل ــف الصب كي
 ،)78(»)... لســبيله  مــى  )قــد  )ع(: 
ــة  ــة العرفي ــد االجتاعي ــن القواع إن م
املجتمعــات  بعــض  يف  للمتكلــم 
كراهيــة التريــح بذكــر األمــراض 
أمــام خماطبيــه؛ وذلــك ملــا لــه مــن أثــر 
ــر  ــي، ويعت ــى املتلق ــلبي ع ــي س نف
اخلــوف مــن املــرض مــن األمــور التــي 
تبعــث عــى األمل واحلــزن والشــعور 
ــي  ــال يلق ــة احل ــذا بطبيع ــر، وه باخلط
بظاللــه عــى العامــل النفــي لــدى 
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ــلوكًا  ــلك س ــه يس ــا جيعل ــان، مم االنس
معينــًا لالحتــاء، حيــث يعــدل املتكلــم 
ــن  ــاره م ــه باعتب ــوف من ــر املخ ــن ذك ع
ــه،  ــارة إلي ــي باإلش ــورات ويكتف املحظ
مــع اطمئنانــه بامكانيــة إبــالغ مقاصــده 
منــه  مراعــاة  وذلــك  وفهمهــا)79(، 
ــيًا  ــي ومتاش ــى املتلق ــي ع ــا النف ألثره
الســائد،  االجتاعــي  العــرف  مــع 
وهــذا مــا ملســنا لــه آثــارًا يف األحاديــث 
الرشيفــة عنــد األئمــة مــن أهــل البيــت 

)ع(.
   إّن حديــث اإلمــام )ع( يف هــذا املقــام 
يمثــل أنموذجــًا لتجنــب هــذا املحظــور 
اللغــوي االجتاعــي وتلطيــف الــكالم، 
اعتــاده  هــي  ذلــك  إىل  والوســيلة 
عــى االســتدالل اإلشــاري باملشــر 
ــك  ــى ذل ــه ع ــا(، وأعان ــويل )م املوص
املقــام  بمالبســات  املتلقــي  معرفــة 
ــن اإلمــام )ع(؛ ألن  املتمثلــة بمــرض اب
ســؤال الرجــل لإلمــام )ع( )كيــف 
ــود  ــة بوج ــى معرف ــي ع ــي؟( مبن الصب
ــن اإلمــام )ع( شــخص مريــض هــو اب
أي  بــه(  )ملــا  )ع(  جوابــه  وكان   ،)80(

ــه،  ــس ب ــو متلب ــذي ه ــر ال ــه األم »ملك
ــم،  ــم والتبهي ــا للتفخي ــا( هن ــراد )م وإي
نحــو قولــه تعــاىل: ))فغشــيهم مــن 

ــراد  ــه:78 ، وإي ــيهم(( ط ــا غش ــّم م الي
ــذه  ــد أخ ــه ق ــان أن ــه لبي ــالم( لعّل )ال
يمكــن  فــال  معــه،  الــذي  املــرض 
ــه«)81(،  ــار ملك ــه ص ــه، فكأن ــذه من أخ
ــل  ــد أوص ــام )ع( ق ــون اإلم ــذا يك وهب
ــة  ــًا وبطريق ــه تلميح ــالته إىل متلقي رس
ــد  ــون ق ــي يك ــك املتلق ــة، وكذل لطيف
فهــم املقصــود، وكان للكفــاءة اللغويــة 
ــن  ــة( ب ــة )التداولي ــاءة التأويلي والكف
ــاح  ــر يف إنج ــاب دور كب ــريف اخلط ط
الفائــدة  العمليــة التخاطبيــة وبلــوغ 

ــا . منه
اهلل  عبــد  أيب  اإلمــام  عــن  -وجــاء 
الصــادق )ع( يف رجــل نــي أن يقــر 
ــل  ــى ارحت ــاّج حت ــو ح ــعره وه ــن ش م
ــي  ــا يعجبن ــال )ع(: ))م ــى؟ فق ــن من م
ــول  ــى، ويف ق ــعره إال بمن ــي ش أن يلق
اهلل عــز وجــل ّ: )) ثــم ليقضــوا تفثهــم 
ــق  ــو احلل ــال )ع(: ه ــج :29 ، ق (( احل
، ومــا يف جلــد اإلنســان(()82(، ممــا 
نلحظــه يف هــذا احلديــث هــو اســتعال 
العنــر اإلشــاري )مــا( يف قولــه : 
ــر  ــان((، ومل يذك ــد اإلنس ــا يف جل ))م
ــكل  ــه بش ــار إلي ــع املش ــم املرج املتكل
ــر  ــذا املش ــع ه ــراد بمرج ــح، وامل رصي
املوصــويل هــو مضمــون )التفــث(، 



137

                أ.م.د حسني علي حسني                       م.م وسام مجيل احلسن
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

ح بمضمونــه حتــى  والــذي مل ُيــرَّ
مثــل  وقــد  القــرآين،  االســتعال  يف 
بــدوره غايــة يف مراعــاة الالمســاس 
ــب اخلطــاب، فاملرجــع املقصــود  وهتذي
ــًا  ــدرن مطلق ــخ وال ــو الوس ــا( ه بـــ )م
بــا يف ذلــك قــص األظفــار والشــارب 
ــا  ــط وم ــة واإلب ــرأس والعان ــق ال وحل
ــة  ــة الصل ــي يف مجل ــك، و)يف( الت إىل ذل
بمعنــى )عــى( أي مــا عــى ظاهــر 
برشتــه مــن الوســخ والــدرن وغــر 
ــة  ــة الصل ــل مجل ــث متث ــك)83(، حي ذل
قرينــة للموصــول تعمــل عــى رشح 
ــول  ــر املوص ــه؛ ألن »ضم ــود ب املقص
قــد يصــف اســًا ظاهــرًا متقــدم الرتبــة 
ــه،  ــًا ل ــر مرجع ــون الظاه ــظ فيك واللف
وقــد ال يصــف ظاهــرًا فتكــون الصلــة 
فهــي  باملوصــول  للمقصــود  أيضــًا 
ــوف  ــة املوص ــدد الصف ــا حت ــدده، ك حت
أي كــا يتحــدد املنعــوت بالنعــت«)84(، 
ــذا  ــل يف ه ــا يتمث ــو م ــر ه ــذا األخ وه
ــر  ــث ضم ــن حي ــف م ــث الرشي احلدي
املوصــول وصلتــه، ودورمهــا يف حتديــد 
ــي  ــه للمتلق ــول وبيان ــود باملوص املقص
ــور  ــر املذك ــي غ ــع املقام ــاًل باملرج ممث
ــرض  ــك لغ ــه، وذل ــا إلي ــذي أرشن وال
ــط األلفــاظ وصيانتهــا مــن اللفــظ  ضب

املبتــذل، وقــد الحظنــا ذات التوجــه 
مــن حيــث طبيعــة االســتعال اللغــوي 
وهتذيبــه بــن القــرآن الكريــم واحلديث 

الرشيــف . 
-روي عــن اإلمــام حممــد بــن عــي 
الباقــر )ع( عندمــا ســأله أحدهــم هــل 
ــن  ــت م ــًا يف وق ــاع مكروه ــون اجل يك
 ((  : )ع(  اإلمــام  فقــال  ؟  األوقــات 
نعــم ، مــا بــن طلــوع الفجــر إىل طلــوع 
ــب الشــمس إىل  ــن مغي الشــمس، وم
الــذي  اليــوم  ويف  الشــفق،  مغيــب 
الليلــة  تنكســف فيــه الشــمس، ويف 
ــد  ــر ... ولق ــا القم ــف فيه ــي ينخس الت
بــات رســول اهلل )ص( عنــد بعــض 
أزواجــه يف ليلــة انخســف فيهــا القمــر، 
فلــم يكــن منــه يف تلــك الليلــة مــا كان 
ــح،  ــى أصب ــا حت ــه يف غره ــون من يك
ــض  ــول اهلل ، ألبغ ــا رس ــه: ي ــت ل فقال
كان منــك يف هــذه الليلــة ؟ قــال: ال 
ــذه  ــرت يف ه ــة ظه ــذه اآلي ــن ه ، ولك
الليلــة ...(()85(، فقــد اشــتمل هــذا 
احلديــث الرشيــف عــى عــدد مــن 
التعبــرات اإلشــارية املختلفــة، ولكــن 
مــا يعنينــا يف هــذا املقــام هــو )مــا( 
ــك  ــه يف تل ــن من ــم يك ــة يف )فل املوصول
ــه يف غرهــا(،  ــة مــا كان يكــون من الليل
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ــة  ــن مجل ــوالت م ــر املوص ــث تعت حي
)املبهــات(،  اإلشــارية  التعبــرات 
فاملوصــوالت »رضب مــن املبهــات، 
وإنــا كانــت مبهمــة لوقوعهــا عــى 
ــا،  ــاد وغره ــوان ومج ــن حي كل يشء م
ــا  ــؤالء( ونحومه ــذا( و)ه ــوع )ه كوق
مــن أســاء اإلشــارة عــى كل يشء«)86(، 
العنــارص  مــن  تعتــر  فإهنــا  وهبــذا 
اإلشــارية التــي ممكــن أن يشــار هبــا 
إشــارة حســية إىل املوجــودات حولــك، 
وكذلــك إشــارة ذهنيــة إىل مــا هــو 
ــل  ــا مث ــب مثله ــدى املخاط ــوم ل معل
ــا(  ــص )م ــا خي ــاء اإلشــارة، وفي أس
املوصولــة فإهنــا تكــون بمعنــى )الــذي( 
مجلــة  مــن  بعدهــا  مــا  إىل  وحتتــاج 
ــارة إىل ذوات  ــتعمل لإلش ــة، وتس الصل
ــارة  ــتعمل لإلش ــا تس ــل، ك ــا ال يعق م
إىل صفــات مــن يعقــل) 87(، نحــو قولــه 
تعــاىل: ))ويعبــدون مــن دون اهلل مــا 
ــموات  ــن الس ــًا م ــم رزق ــك هل ال يمل
ــه  ــل:73، وقول ــيئًا(( النح واألرض ش
تعــاىل: ))يصهــر بــه مــا يف بطوهنــم 
ــه  ــار إلي ــود(( احلــج:20، فاملش واجلل
وهــو  يعقــل  ال  مــا  األوىل  اآليــة  يف 
)األصنــام(، أمــا يف اآليــة الثانية فاملشــار 
إليــه صفــة ملن يعقــل، ويلجــأ املتكلم إىل 

اســتعال اإلشــارة باملوصــوالت أحيانــًا 
ــات  ــن الغاي ــظ، وم ــام التلف ــارًا ملق اعتب
ــة  ــة لإلشــارة املوصولي ــة التداولي املقامي
هــي جتنــب التريــح باملشــار إليــه ممــا 
هــو حمظــور أو مســتهجن)88(، نحــو 
ــو يف  ــي ه ــه الت ــاىل: ))وراودت ــه تع قول
بيتهــا عــن نفســه(( يوســف:23، وهــذا 
ــا(  ــتعمل )م ــام )ع( يس ــل اإلم ــا جع م
ــار  ــح باملش ــام دون التري ــذا املق يف ه
إليــه، فضــاًل عــن كونــه معلومــًا لــدى 
املتلقــي بحســب الســياق التخاطبــي 
املواقعــة(،  أو  )الوطــي  بــه  واملــراد 
وخصوصــًا أن املقــام يســتوجب الرتفــع 
ــرض  ــه يف مع ــاب؛ ألن ــزه يف اخلط والتن
احلديــث عــن رســول اهلل )ص(، وهبــذا 
فقــد أظهــر خطابــه بصــورة لطيفــة 

ومقبولــة ومؤثــرة يف املخاطــب .

اخلامتة:
1-إّن للنظريــة التداوليــة دورًا كبــرًا 
التلطــف  ظاهــرة  عــى  الوقــوف  يف 
وحتديــد مالبســاهتا، وذلــك بــا حتملــه 
مــن اآلليــات أو األدوات التــي تبحــث 
يف عالقــة امللفــوظ باملقــام، مــع األخــذ 
بنظــر االعتبــار التأثــر والتأثــر املتبــادل 

ــتعمليها. ــة ومس ــن اللغ ب
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2-تعتــر ظاهــرة التلطــف مــن الظواهر 
ــا أي  ــو منه ــكاد تل ــي ال ت ــة الت اللغوي
لغــة مــن اللغــات؛ وذلــك بفعــل عالقة 
ــع  ــة واملجتم ــن اللغ ــة ب ــر املتبادل التأث
الناطــق هبــا مــن جهــة، والعــادات 
ــع  ــك املجتم ــائدة يف ذل ــد الس والتقالي

ــرى. ــة أخ ــن جه م
3-لقــد كان للغــة العربيــة بشــكل عــام 
ــن )ع(  ــف للمعصوم ــث الرشي واحلدي
ــود  ــن وج ــب م ــاص نصي ــكل خ بش
هــذه الظاهــرة، فاملجتمــع العــريب جــزء 
ــهدهتا،  ــي ش ــات الت ــة املجتمع ــن مجل م
ــأن  ــت ب ــريب يثب ــوي الع ــرتاث اللغ وال
ــوا  ــد تنبه ــاء ق ــرب القدم ــاء الع العل
إىل ذلــك، ولكــن مل تتبلــور هلــم نظريــة 

ــوص.  ــذا اخلص ــة هب خاص
ــت )ع(  ــل البي ــالة أه ــمت رس 4-اتس
ــة  ــم الرشيف ــة بأحاديثه ــادية ممثل اإلرش
االجتاعيــة  األعــراف  بمســايرة 
والثقافيــة للمجتمــع، فضــاًل عــن اتبــاع 
ــن  ــك م ــم، وذل ــرآن الكري ــة الق منهجي
حيــث هتذيــب اخلطــاب واجتنــاب 
ــة بحســب أعــراف  املحظــورات اللغوي

ــات.  ــك املجتمع ــد تل وتقالي
التلطــف  إىل  اللجــوء  5-تقــف وراء 
العوامــل  مــن  مجلــة  والالتريــح 

العامــل  وأمههــا:  األســباب  أو 
ــل  ــي، والعام ــل النف ــي، والعام الدين
االجتاعــي، والعامــل اللغــوي، إضافــة 
ــل  ــد تتداخ ــيايس، وق ــل الس إىل العام
هــذه العوامــل مــع بعضهــا لتدفــع 
التريــح. اجتنــاب  باملتكلــم نحــو 

عــى  العــرب  العلــاء  كان  6-لقــد 
معرفــة بأمهيــة التعبــرات اإلشــارية 
ــن  ــداليل ضم ــا ال ــات( ودوره )املبه
ســياق معــن؛ نظــرًا إلمكانيــة اطالقهــا 
ــوان  ــان أو حي ــن إنس ــى كل يشء م ع
ــات أو مجــاد وغرهــا، وال يمكــن  أو نب
حتديــد داللتهــا إال بأمــر مــا خــارج عــن 
لفظهــا؛ لــذا أطلقــوا عليهــا تســمية 
املبهــات، يف حــن أدخلهــا آخــرون 
ضمــن مباحــث الكنائيــات ملــا هلــا مــن 
دور يف التعويــض عــن مرجعهــا املشــار 

ــه. إلي
7-إّن للتعبــرات اإلشــارية )املبهــات( 
العمليــة  خدمــة  يف  كبــرًا  دورًا 
التخاطبيــة، فمــن فوائدهــا أهنــا تعمــل 
عــى حتفيــز ذهــن املتلقــي للبحــث عــن 
املرجــع املحــال إليــه لفهــم واســتجالء 
ــود إىل  ــام يق ــو إهب ــود، فه ــى املقص املعن
ــن  ــى ع ــادة املعن ــان وإف ــف والبي الكش

ــل.  ــث والتأوي ــق البح طري
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8-إّن اإلشــاريات تتمتــع بأمهيــة كبــرة 
عــى املســتوين الداخــي واخلارجــي 
الداخــي  املســتوى  للخطــاب، عــى 
الداخليــة  بالوحــدات  فعالقاهتــا 
للخطــاب جتعلــه أكثــر متاســكًا وترابطــًا 
املســتوى  عــى  أمــا  أجــزاءه،  بــن 
ــة  ــات خارجي ــا عالق ــإن هل ــي ف اخلارج
املقاميــة  اخلارجيــة  األشــياء  مــع 
ــاب  ــح اخلط ــا يمن ــا(، مم ــار إليه )املش
صفــة االنســجام مــع حميطــه اخلارجــي 

باملقبوليــة. ليحظــى 
9-لقــد كان يف اســتعال اإلشــاريات 
يف احلديــث الرشيــف عنــد املعصومــن 
ــارص  ــي، فالعن ــد الكنائ ــة للبع )ع( مطّي
التداوليــة  التعبــرات  يف  اإلشــارية 
املنــاورة  لغــرض  أحيانــًا  تســتعمل 
يمكــن  أداة  جيعلهــا  ممــا  املعنــى،  يف 
تســخرها لغــرض تلطيــف الــكالم 
ــارة  ــورات باإلش ــن املحظ ــه م وتليص

إليهــا دون ذكرهــا. 

احلوايش:
1- ينظــر مــا التداوليــات – عبــد الســالم 
إســاعيي :17 ، ومبادئ التداوليــة – جيوفري 

ــش :10  ليت
ــو  ــواز أرمينك ــة – فرانس ــة التداولي 2- املقارب

8:
3- ينظر املصدر نفسه :8

اللغــوي  البحــث  يف  جديــدة  آفــاق   -4
14: نحلــة  أمحــد  حممــود  د.   – املعــارصة 
ــة  ــه :26 ، والتداولي ــدر نفس ــر: املص 5- ينظ
نشــأة املفاهيــم والتصــورات – مزايتــي مريــم 

274:
6- ينظــر معجــم مقاييــس اللغــة – أمحــد بــن 

ــارس :250/5  ف
ــف( :  ــور )لط ــن منظ ــرب – اب ــان الع 7- لس

 316  /9
8- تفسر الكشاف  - الزخمرشي : 615

9- ينظــر املحظــورات اللغويــة دراســة دالليــة  
- د. كريــم زكــي : 17 

10- دور الكلمــة يف اللغــة – ســتيفن أولوملان 
177:

11- ينظر املصدر نفسه :174
12- ينظــر املحــرم اللغــوي – حممــد كشــاش 
:21 ، مدخــل إىل علــم اللغــة االجتاعــي – د. 

حممــد عفيــف :137
13- ينظــر : املحظــور اللغــوي واملحســن 
ــن  ــام الدي ــم – عص ــرآن الكري ــي يف الق اللفظ
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أبــو زالل :17 -18 ، وظاهــرة التلطــف يف 
اللغــة العربيــة والكرديــة – هنلــة حســن : 

 202
 ،362  /2: الفــراء   – القــرآن  معــاين   -14
وينظــر املحظــور اللغــوي واملحســن اللفظــي 

ــم :6 ــرآن الكري يف الق
15- علم الداللة – أمحد خمتار :240

ــة  ــة واألدبي 16- معجــم املصطلحــات اللغوي
– عليــة عيــاد :47

17- ينظــر: دور الكلمــة  يف اللغــة :174- 
 ،  145  -139: األلفــاظ   وداللــة   ،  182
واملحظــور اللغــوي واملحســن اللفظــي يف 

72 الكريــم:65-  القــرآن 
ــة  18- ينظــر أضــواء عــى الدراســات اللغوي

ــا :175 ــارصة – د. نايــف خرم املع
19- ينظــر النظريــة الرامجاتيــة اللســانية – د. 

حممــود عكاشــة :82
20- ينظــر : آفــاق جديــدة يف البحــث اللغوي 
املعــارص :17، واملصطلحــات األساســية يف 
ــان  ــاب – نع ــل اخلط ــص و حتلي ــانيات الن لس
بوقــرة :87، وتداوليــة اإلشــاريات يف اخلطاب 

القــرآين – محــادي مصطفــى: 65- 71
21- املصطلحــات األساســية يف لســانيات 

ــاب :86 ــل اخلط ــص وحتلي الن
ــق – د.  ــة والتطبي ــن النظري ــة ب 22- التداولي

ــداوي :29 ــل مح مجي
23- ينظــر علــم الداللــة عنــد العــرب – 

فاخــوري :21 عــادل 

ــو  ــا يف النح ــات وخصائصه ــر املبه 24- ينظ
العــريب – د. منــرة حممــود احلمــد :164-

 165
25- كتاب سيبويه – سيبويه :5/2

ــن  ــد ب ــة – أمح ــه اللغ ــي يف فق 26- الصاحب
فــارس :440

27- هنايــة األفــكار – ضيــاء الديــن العراقــي 
 59/1:

28- ينظــر املبهــات ودالالهتــا األســلوبية يف 
ــارك  ــد مب ــق حمم ــكر – مطل ــد العس ــعر فه ش

137:
– د. حممــود  29- ينظــر اللغــة واملجتمــع 

الســعران:139 
30- ينظــر آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي 

املعــارص : 16
31- املصدر نفسه :17-16

32- ينظــر التداوليــة بــن النظريــة والتطبيــق : 
28 -29 ، وحتليــل اخلطــاب الشــعري – حممد 

 151: مفتاح 
ــة –  ــة يف اللغ ــن الذاتي ــول م ــل الق 33- فع

 54: أوريكيــوين 
ــد اهلــادي  34- اســرتاتيجيات اخلطــاب – عب

ــهري: 80  الش
الرتمجــة  يف  الضمنــي  املعنــى  ينظــر   -35
األدبيــة – حممــدي بوزينــة : 43-44 ، وآفــاق 
جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص :23

الرتمجــة  يف  الضمنــي  املعنــى  ينظــر   -36
46: األدبيــة 
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ــو إىل  ــن النح ــى م ــرة املعن ــر مغام 37- ينظ
التداوليــة – صابــر احلباشــة : 117

ــاب :298 ،  ــرتاتيجيات اخلط ــر اس 38- ينظ
وأنــاط اإلشــارة وداللــة الوظيفــة – د. حممــد 

ــن :184 ــد الرمح عب
39- املحســنات واملحظــورات اللغويــة يف 

ــر :13 ــادي هن ــة – د. ه ــج البالغ هن
40- فعل القول من الذاتية يف اللغة :83 

ومــرآة   ،  365  /1: الــكايف  كتــاب   -41
العقــول – العاّلمــة حممــد باقــر املجلــي 

333 /3 :
42- ينظر املحرم اللغوي :34-31

43- ينظر مرآة العقول :333/3
44- الــكايف :97/3 ، هتذيــب األحــكام – 

الشــيخ الطــويس :159/1 
اللغــة  يف  املقاميــة  املشــرات  ينظــر   -45

67: باديــس  نرجــس   – العربيــة 
46- ينظر املحرم اللغوي :103

، وكتــاب   134 /3 : الــكايف  47- كتــاب 
الــوايف – حممــد حمســن الفيــض الكاشــاين :24 

257/
48- املشرات املقامية يف اللغة العربية :64

49- ينظــر : املصــدر نفســه :65 ، ومقاربــات 
تداوليــة يف كتــاب معــاين القــرآن للنحــاس – 

ــامي :14  عالء س
50- ينظر كتاب الكايف : 68/8 ،71

، هتذيــب   236 /5 : نفســه  املصــدر   -51
 202/7: األحــكام 

ــاب :80 ،  ــرتاتيجيات اخلط ــر : اس 52- ينظ
وتداوليــة اإلشــاريات يف اخلطــاب الروائــي – 

لبنــى بــو خنــاف :78 
ــو إىل  ــن النح ــى م ــرة املعن ــر مغام 53- ينظ

 114-113: التداوليــة 
54- التداولية – يول :33

وســائل   ،  510/5: الــكايف  كتــاب   -55
ــر  ــن احل ــن احلس ــد ب ــيخ حمم ــيعة – الش الش

العامــي:145/17
56- علــم اللغــة والدراســات األدبيــة – برنــد 

188 شبلينر:
ــاب  ــاريات يف اخلط ــة اإلش ــر تداولي 57- ينظ

ــرآين : 67 الق
58- النــص واخلطــاب واإلجــراء - ، روبرت 

دي بوجراند  :332
ال  ومــن   ،  450  /7: الــكايف  كتــاب   -59
ــه – أبــو جعفــر حممــد بــن عــي  حيــره الفقي

ــي :6/3 ــن القم ــن احلس ب
ــة  60- ينظــر أضــواء عــى الدراســات اللغوي

املعارصة :175 
61- معنــى املعنــى – اوغــدن وريشــاردز 

188 :
)اهلامــش(  الــكايف  كتــاب  ينظــر   -62

4 5 0 /7 :
ــرف  ــورة الزخ ــاريات يف س ــر اإلش 63- ينظ
– إرساء زيــدان خلــف :516، والتلخيــص يف 

ــي :62 ــة – القزوين ــوم البالغ عل
64- كتــاب الــكايف :273/2 ، كتــاب الــوايف 
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 1018/5:

اللغــوي  البحــث  يف  جديــدة  آفــاق   -65
18: املعــارص 

66- التداولية – يول :40 
ــتبصار  ــكايف :3/ 21 ، واالس ــاب ال 67- كت
– الشــيخ أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن 

55/1  : الطــويس 
68- ينظر املحرم اللغوي :123

69- اجتهــادات لغويــة – د. متــام حســان 
225 :

ــتبصار  ــكايف :5/ 214 ، االس ــاب ال 70- كت
 104/3:

71- ينظــر املســكوت عنــه يف هنــج البالغــة – 
فــراس تركــي عبــد العزيــز :102 

وتداوليــة  التلفــظ  لســانيات  ينظــر   -72
108: ذهبيــة  احلــاج  محــو   - اخلطــاب 

االســتبصار   ،  114  /6: الــكايف   -73
 2 8 7 /3 :

اللغــة  يف  املقاميــة  املشــرات  ينظــر   -74
132-  130: العربيــة 

75- كتــاب الــكايف :1/ 360 ، كتــاب الــوايف 
342/2 :

اللغــة  يف  املقاميــة  املشــرات  ينظــر   -76
113: العربيــة 

77- ينظــر تداوليــة اإلشــاريات يف قصــة 
موســى )ع( – هنلــة حســن طــه :963

78- الــكايف :3/ 216 ، بحــار األنــوار – 

الشــيخ حممــد باقــر املجلــي :47/ 186
79- ينظر املحرم اللغوي : 31
80- ينظر التداولية – يول :56

81- مرآة العقول :185/14
ال  ومــن   ،  504/4  : الــكايف  كتــاب   -82

304/2: الفقيــه  حيــره 
 1204/14: الــوايف  كتــاب  ينظــر   -83

1207 ،
84- اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا – د. متــام 

111: حسان 
85- كتــاب الــكايف :505/5 ، مــن ال حيره 

 263/3: الفقيه 
86- رشح املفصل – ابن يعيش  :372/2 

87- ينظر رشح املفصل :2/ 380
ــو إىل  ــن النح ــى م ــرة املعن ــر مغام 88- ينظ

101: التداوليــة 

مصادر البحث ومراجعه:
القرآن الكريم .

ــامل  ــان، ع ــام حس ــة، د. مت ــادات لغوي •	اجته
الكتب، القـــــــــاهرة، مر، ط1، 2007م.
•	االســتبصار فيــا اختلــف مــن األخبــار، 
شــيخ الطــــــــــــائفة أيب جعفــر حممــد بــن 
احلســن الطــويس )460هـــ(، صححــه وعلــق 
ــث،  ــاري، دار احلدي ــر الغف ــي أك ــه: ع علي

ــران، ط1، 138هـــ.ش. ــم، إي ق
•	اســرتاتيجيات اخلطــاب – مقاربــة لغويــة 
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ظــــــــافر  بــن  اهلــادي  عبــد  تداوليــة، 
املتحــدة،  اجلديــد  الكتــاب  دار  الشــهري، 

. 2004م  ط1،  لبنــان،  بــروت، 
•	أضــواء عــى الدراســات اللغويــة املعــارصة، 
ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــا، املجل ــف خرم د. ناي

ــت، 1978م . ــون واآلداب، الكوي والفن
اللغــوي  البحــث  يف  جديــدة  •	آفــاق 
املعـــــــارص، د. حممــود أمحــد نحلــة، دار 
. 2002م  د.ط،  مــر،  اجلامعيــة،  املعرفــة 
•	بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة 
ــي  ــر املجل ــد باق ــيخ حمم ــار، الش األطهــــ
)1111هـــ(، حتقيــق: مؤسســة إحيــاء الكتــب 
اإلســالمية، نــــــــــــور وحــــــي، قـــــم، 

ط1، 1388هـــ .
•	حتليــل اخلطــاب الشــعري، د. حممــد مفتــاح، 
املركــز الثقــــــــــايف العــريب، الــدار البيضاء، 

تونــس، ط3، 1992م.
د.  والتطبيــق،  النظريــة  بــن  •	التداوليــات 
مجيــل محــداوي، املغــــرب، تطــوان، ط1، 

. 2019م 
 ،)George Yule( التداوليــة، جورج يــول	•
ترمجــة: د. قــيص العتــايب، الــــدار العربيــة 
ــان، ط1، 1431هـــ-  ــروت، لبن ــوم، ب للعل

. 2010م 
التنزيــل  حقائــق  عــن  الكشــاف  •	تفســر 
التأويــل،  وجــوه  يف  األقـــــاويل  وعيــون 
عمــر  بــن  حممــود  اهلل  جــار  القاســم  أليب 
ــل  ــه: خلي ــى ب ــرشي )538هـــ(، اعتن الزخم

مــــــــــــــــــــأمون شــيحا، دار املعرفــة، 
. 2009م  ط3،  لبنــان،  بــروت، 

•	التلخيــص يف علــوم البالغــة، جــالل الديــن 
ــزويني  ــن القـــــــــ ــد الرمح ــن عب ــد ب حمم
ــن  ــد الرمح ــق: عب ــب )739هـــ(، حتقي اخلطي
الرقوقــي، دار الفكــر العــريب، القــــاهرة، 

. 1904م  ط1،  مــر، 
•	هتذيــب األحــكام، للشــيخ أي جعفــر حممــد 
بــن احلســن الطــــــــــــــويس )460هـــ(، 
ــه: عــي أكــر الغفــاري،  صححــه وعلــق علي
دار االكتــب اإلســالمية، طهـــــــــــــــران، 

ط1، 1386هـــ - ش .
•	داللــة األلفــاظ ، د. إبراهيــم أنيــس، مكتبــة 
األنجــــــلو املريــة، مــر، ط3، 1976م .

أوملــان،  ســتيفن  اللغــة،  يف  الكلمــة  •	دور 
ترمجــة: د. كــال حممــد بــرش، مكتبــة الشــباب، 

ــر، د.ت  ــرة، م القاه
•	رشح املفصــل للزخمــرشي، موفــق الديــن أيب 

ــي  ــش املوص ــن يعي ــي ب ــن ع ــش ب ــاء يعي البق
)643هـــ(، حتقيــق: د. إميــل بديــع يعقــوب، 
ــان، ط1،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

. 2001م 
ــارس  ــن ف ــد ب ــن أمح ــي ، أليب احلس •	الصاحب
ــا )395هـــ(، حتقيــق: أمحــد صقــر،  بــن زكري
القاهــرة،  احللبــي،  البــايب  مطبعــة عيســى 

مــر، د.ت .
عــادل  العــرب،  عنــد  الداللــة  •	علــم 
فاخــوري، دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، ط2، 
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. 1994م 
ــامل  ــر، ع ــار عم ــد خمت ــة، د. أمح ــم الدالل •	عل

الكتــب، القاهــرة، مــر، ط5، د.ت .
•	علــم اللغــة والدراســات األدبيــة، برنــد 
ــدار  ــرب، ال ــاد ال ــود ج ــة: حمم ــبلينر، ترمج ش

الفنيــة للنــرش، القاهــرة، مــر، 1987م .
•	فعــل القــول مــن الذاتيــة يف اللغــة، ك – 
ــا  ــف، أفريقي ــد نظي ــة: حمم ــوين، ترمج أوريكي
ــرب، 2007م . ــاء، املغ ــدار البيض ــرشق، ال ال
حممــد  اإلســالم  لثقــة  الــكايف،  •	كتــاب 
الكلينــي )329هـــ(، ضبطــه  بــن يعقــوب 
وصححــه وعلــق عليــه: حممــد جعفــر شــمس 
ــان، ط2،  ــروت، لبن ــارف، ب ــن، دار التع الدي

. 1998م 
الفيــض  حمســن  حممــد  الــوايف،  •	كتــاب 
الكاشــاين )1091هـــ(، حتقيــق: الســيد ضيــاء 
الديــن احلســيني، مطبعــة الرســول، قــم ، 

. إيــران، ط1، 1430هـــ 
•	كتــاب ســيبويه، أليب بــرش عمــرو بــن عثــان 
ــالم  ــد الس ــق: عب ــر )180هـــ(، حتقي ــن قم ب
ــرة،  ــي، القاه ــة اخلانج ــارون، مكتب ــد ه حمم

. 1988م  ط3، 
•	لســان العــرب، مجــال الديــن حممــد بــن 
ــادر،  ــور )711هـــ(، دار ص ــن منظ ــرم اب مك

بــروت، لبنــان،  د.ت .
ــة اخلطــاب، محــو  •	لســانيات التلفــظ وتداولي
احلــاج ذهبيــة، األمــل للطباعــة والنــرش، 
املديــن اجلديــدة، اجلزائــر، د.ط ، 2012م .

•	اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. متــام 
حســان، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، املغرب، 

. 1994م 
الســعران،  حممــود  د.  واملجتمــع،  •	اللغــة 

. 1963م  ط2،  القاهــرة،  االســكندرية، 
ليتــش،  جيوفــري  التداوليــة،  •	مبــاديء 
ترمجــة: عبــد القــادر قنينــي، أفريقيــا الــرشق، 

، د.ط ، 2013م . البيضــاء  الــدار 
ــة،  ــة العربي ــوء الثقاف ــوي يف ض ــرم اللغ •	املح
د. حممــد كّشــاش، املكتبــة العريــة، بــروت، 

ــان، ط1، 2005م. لبن
دالليــة  دراســة   – اللغويــة  •	املحظــورات 
 ، األلفــاظ  مــن  واملحســن  للمســتهجن 
ــو  ــة االنجل ــن، مكتب ــم زكــي حســام الدي كري

. 1985م  ط1،  القاهــرة،  املريــة، 
•	مدخــل إىل علــم اللغــة االجتاعــي، د. حممــد 
عفيــف الديــن دمياطــي، مكتبــة لســان عــريب، 

مالنــج، أندونيســيا، ط2، 2017م .
ــول،  ــار آل الرس ــول يف رشح أخب ــرآة العق •	م
ــي )1111هـــ(،  ــر املجل ــد باق ــة حمم العالم
دار الكتــب اإلســالمية، طهــران، إيــران، ط2، 

. 1404هـ 
•	املشــرات املقاميــة يف اللغــة العربيــة، نرجس 
باديــس، مركــز النــرش اجلامعــي، تونــس، 

. 2009م 
لســانيات  يف  األساســية  •	املصطلحــات 
ــرة،  ــان بوق ــاب، د. نع ــل اخلط ــص وحتلي الن
ــد، األردن، ط1،  ــث، إرب ــب احلدي ــامل الكت ع
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. 2009م 
ــاد  ــن زي ــى ب ــا حيي •	معــاين القــرآن، أليب زكري
ــروت،  ــب، ب ــامل الكت ــراء )207هـــ(، ع الف

لبنــان، ط3، 1938م 
•	معجــم املصطلحــات اللغويــة واألدبيــة، 
ــة،  ــة األكاديمي ــاد، املكتب ــزت عي ــة ع د. علي

1994م  ط1،  القاهــرة، 
•	معجــم مقاييــس اللغــة، أليب احلســن أمحــد 
بــن فــارس )395هـــ (، حتقيــق: عبــد الســالم 
ــروت، د.ط ،  ــر، ب ــارون، دار الفك ــد ه حمم

1399هـــ – 1979 م .
•	معنــى املعنــى ، أوغــدن ورتشــاردز، ترمجــة: 
ــد،  ــاب اجلدي ــازم، دار الكت ــد ح ــان أمح د. كي

ــان، د.ت  ــروت، لبن ب
•	مغامــرة املعنــى مــن النحــو إىل التداوليــة 
للخطيــب  التلخيــص  رشوح  يف  قــراءة   –
ــات،  ــة، دار صفح ــر احلباش ــي، صاب القزوين

2011م. ط1،  ســورية،  دمشــق، 
أرمينكــو،  فرانســواز  التداوليــة،  •	املقاربــة 
ترمجــة: د. ســعيد علــوش، مركــز اإلنــاء 

. 1986م   ، د.ط   ، الربــاط  القومــي، 
أيب  للشــيخ  الفقيــه،  حيــره  ال  •	مــن 
ــي  ــن القم ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم جعف
)381هـــ(، حتقيــق: الشــيخ حســن األعلمي، 
ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم مؤسس

. 1986م  ط1،  لبنــان، 
روبــرت  واإلجــراء،  واخلطــاب  •	النــص 
ــامل  ــان، ع ــام حس ــة: د. مت ــد، ترمج دي بوجران

. القاهــرة، مــر، ط1، 1998م  الكتــب، 
ــة(-  ــانية )التداولي ــة اللس ــة الرامجاتي •	النظري
د.  واملبــاديء،  والنشــأة  املفاهيــم  دراســة 
حممــود عكاشــة، مكتبــة اآلداب، القاهــرة، 

. 2012م  ط1، 
•	هنايــة األفــكار- تقريــر أبحــاث آيــة اهلل 
الشــيخ آغــا ضيــاء الديــن العراقــي )قــدس(، 
ــي،  ــردي النجف ــي الروج ــد تق ــيخ حمم الش
ــة،  ــم املقدس ــالمي، ق ــرش اإلس ــة الن مؤسس

ط7، 1438هـــ .
•	وســائل الشــيعة ومســتدركها، للمحــّدث 
الفقيــه الشــيخ حممــد بــن احلســن احلــر العامي 
)1104هـــ(، مؤسســة النــرش اإلســالمي، قــم 

، إيــران، ط2 ، 1434هـــ .
الرسائل واألطاريح

•	املحظــور اللغــوي واملحســن اللفظــي يف 
القــرآن الكريــم – دراســة دالليــة، عصــام 
الديــن عبــد الســالم حممــد إبراهيــم أبــو زالل، 
أطروحــة  تليمــة،  املنعــم  عبــد  د.  إرشاف: 
دكتــوراه، قســم اللغــة العربيــة، كليــة اآلداب، 

جامعــة القاهــرة، 2001م .
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Abstract

This research aims at clarifying personal 

deictic from the pragmatic contextual 

meanings. The concept of sign is considered 

one of the most important concepts that 

pragmatics is interested in and it exists in all 

languages where some words or expressions 

rely on the context to get their meanings 

and are not easy to interpret and understand 

without the context. This means the receivers 

cannot understand those expression without 

knowing the context where they were used. 

It also required knowing the references that 

they refer to. Since the functions of such 

referential expressions is to compensate the 

linguistic taboos and make speech nicer by 

stating some of the implied meanings that 

are difficult to state for some socio�cultural 

reasons and in order to make language tact. 

The speaker may rely on this strategy to 

avoid responsibility of the speech، or to by 

out of the blame as the case in the political 

side. The speeches of Ahlulbeit (PBUT) were 

characterized by using good meanings and 

expressions stemming from the Quran and 

prophet Mohammed’s speeches and avoid the 

taboo languages that are inappropriate. They 

also tend to use softer nicer language even in 

their politics and they followed different ways 

to achieve their goals such as their use of the 

deictic references. 
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جامعة البرصة - كلّية الرتبية البدنّية وعلوم الّرياضة
Saaedibrahim60@gmail.com

امللّخص:
يســعى هــذا البحــث إىل دراســة النقــد 
ــراءات  ــض الق ــه إىل بع ــوّي املوّج الّلغ
ــٍه  ــو بوج ــع ول ــي ال تض ــة الت القرآنّي
إىل قواعــد العربّيــة، وهــؤالء النّقــاد 
ــه  هــم أصحــاب معــاين القــرآن وإعراب
مــن  ومنهــم  والفــّراء،  كالكســائّي 
كأيب  القرآنّيــة  القــراءات  يف   أّلــف 
ــن  ــد، واب ــن جماه ــوّي، واب ــّي النح ع
أبــرز  جنــّي  ابــن  وكان  خالويــه، 
ــه  ــه منهُج ــز ب ــا متّي ــاد؛ مل ــؤالء النّق ه
ــًة  ــا صحيح ــي ال يراه ــردود الت ــن ال م
ــب(  ــّم كان )املحتس ــن ث ــتقيمة، وم مس
ــر  ــى أّن أكث ــث، ع ــادر البح ــّم مص أه
ــى آراء  ــّب ع ــراءات انص ــده يف الق نق

ــح،  ــبٍب واض ــك لس ــد؛ وذل ــن جماه اب
وهــو أّن )املحتســب( إّنــا هــو رشح لـــ 
)الّســبعة(، وهــذا كان ديــدن ابــن جنــّي 
ــد اآلراء  ــى يف نق ــو ال يتوان ــه، فه يف كتب

ــا. ــد أصحاهب ونق
ــة  ــراءات القرآنّي ــوّي للق ــد الّلغ   والنق
عنــد ابــن جنــّي مل يكــن ذا مرجعّيــة 
مرجعّيــات  ذا  كان  بــل  واحــدة، 
الّلغــة  مســتويات  تشــمل  متعــّددة 
صوًتــا كاإلدغــام واهلمــز واملــّد والتقــاء 
يغــة، و)فعيــل(  ــًة كالصِّ الّســاكنن، وبني
مصــدًرا ونحــًوا كنصــب املضــارع، 
والتأنيــث وزيــادة)ال(، وضمــر الفصل 
ــم  ــتعال االس ــًة كاس ــن، ودالل والتنوي
األعجمــّي عنــد العــرب، وغــر ذلــك.        
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مة: املقدِّ
  يقــوم النّقــد الّلغــوّي عــى أســاس 
مــَن  واألقــوال  الّتعابــر  ضبــط 
األخطــاء التــي تتعّلــق بالّلغــة مــن 
ــة والنحوّية  ــة والّرفّي جوانبهــا الّصوتّي
اللّيــة، وقــد حــرص الّلغوّيــون  والدِّ
ــَن  ــة م ــراءات القرآنّي ــالمة الق ــى س ع
ــدوا  ــة واجته ــب الّلغ ــن جان ــأ م اخلط
يف تعليــل القــراءات لتطابــَق قواعــد 
العربّيــة ولــو بوجــٍه مــَن الوجــوه، 
ــرة،  ــبع املتوات ــراءات الّس ــوا يف الق وأّلف
ــّراء وجعلوهــم  ــاذة، وترمجــوا للق والّش
طبقــات، وقــد وّجهــوا نقــًدا للقــراءات 
ــدوا  ــل انتق ــة، ب ــق العربّي ــي ال تواف الت
ــف  ــم بمختل ــن إّياه ــا واصف أصحاهب
معرفــة  وعــدم  كاجلهــل  العبــارات 
ــتجالء  ــا اس ــد حاولن ــرب، وق ــة الع لغ
يف  الّلغــوّي  النّقــد  هــذا  مناحــي 
ــو  ــى النح ــن ع ــت حموري ــراءات حت الق

اآليت:     
ــاين  ــب مع ــوّي يف كت ــد الّلغ أّواًل: النّق

ــرآن: الق
  يضــع العلــاء املعنّيــون بالقــراءات 
القرآنّيــة رشوًطــا ومقاييــَس لقبــول 
ــند  ــل الّس ــن مث ــا، م ــراءة أو رفضه الق
ــة  ــراءة، ومطابق ــه الق ــذي وردت علي ال

مــن  واحــد  بوجــٍه  ولــو  القــراءة 
وجــوه الّلغــة صوًتــا وبنيــًة وتركيًبــا 
ــم  ــذي دعاه ــبب ال ــو الّس ــًة، وه ودالل
ورواياهتــا  القــراءات  يف  التأليــف  إىل 
ــد  ــزرّي بع ــن اجل ــول اب ــانيدها، يق وأس
أن ذكــر جمموعــة مــَن القــّراء: )ثــّم 
املذكوريــن  هــؤالء  بعــد  القــّراء  إّن 
ــرشوا،  ــالد وانت ــوا يف الب ــروا، وتفّرق كث
ُأمــٌم بعــد أمــم، عرفــْت  وخلَفهــم 
ــكان  ــم؛ ف ــْت صفاهت ــم، واختلف طبقاهت
بالّروايــة  املشــهور  للّتــالوة،  املتقــن 
عــى  املقتــر  ومنهــم  والّدرايــة، 
ــر  ــاف، وكث ــذه األوص ــن ه ــٍف م وص
وقــّل  االختــالف،  لذلــك  بينهــم 
الّضبــط، واتســع اخلــرق، وكاد الباطــل 
ــاء  ــذة عل ــام جهاب ، فق ــقِّ ــس باحل يلتب
فبالغــوا  األِئّمــة،  وصناديــد  األّمــة، 
املــراد،  احلــقَّ  وبّينــوا  االجتهــاد،  يف 
ومجعــوا احلــروف والقــراءات، وَعــزوا 
بــن  ومّيــزوا  والّروايــات،  الوجــوه 
ــاّذ،  ــح والف ــاذ، والّصحي املشــهور والّش
ــا( ــا، وأركان فّصلوه ــول أّصلوه بأص
ــة  ــه أّن ثّم ــن كالم ــم م ــذي يفه )1( وال

قــراءات صحيحــة ال اختــالف عليهــا، 
وال  صحيحــة  غــر  قــراءات  وثّمــة 
يمكــن قبوهلــا ملخالفتهــا املقاييــس التــي 
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ــة  ــع أنظم ــب م ــا ال يتناس ــا ممّ وضعوه
الّلغــة كاإلعــراب والّداللــة والّلغــة 

وغرهــا.
دا     ونجــد النّحــاة يقفــون موقًفــا متشــدِّ
مــَن القــّراء وقراءاهتــم، وهــو مــا أملــح 
إليــه الدكتــور فاضــل الّســامّرائّي يف 
قولــه: )غــر أّن موقــف النّحاة وال ســّيا 
نون  البريــن غريــٌب يف بابــه فهــم ُيلحِّ
القــراءات  مــَن  قســًا  فــوَن  وُيضعِّ
ــم،  ــتهم ومذهبه ــق أقيس ــي ال ُتواف الت
فالقــراءة الثابتــة املوصولــة هــي احلّجــة 
ــون  ــي أن تك ــاة، وينبغ ــة النّح ال أقيس
أقيســة وراءهــا ال أمامهــا ولكــّن ذلــك 
مل يكــن بــل وقفــوا منهــا موقــَف الناقــد 
ــف  ــراءات املضعَّ ــَن الق ــم م ــرادِّ لقس ال
ــن لطائفــة أخــرى( للقســم اآلخــر امللحِّ
ــد أيب  ــا عن ــراه واضًح ــا ن ــذا م )2(.وه

الطّيــب الّلغــوّي، فقــد محــل محلــُة 
شــعواَء عــى القــّراء ووصفهــم باجلهــل 
ــع، وال  ــَن املواض ــر م ــم يف كث وخّطأه
ســّيا علــاء الكوفــة كالكســائّي الــذي 
يقــول فيــه نقــاًل عــن أيب حاتــم: )مل 
ــرآن  ــاملٌ بالق ــن ع ــع الكوفي ــن جلمي يك
ــائّي  ــو ال أّن الكس ــرب ول وال كالم الع
ــاء فرفعــوا مــن ذكــره مل  ــَن اخللف ــا م دن
يكــن شــيًئا، وعملــه خمتلــٌط بــال حجــج 

ــراب  ــَن األع ــات م ــَل إاّل حكاي وال عل
ــد  ــا يري ــه كان يلقنهــم م مطروحــًة؛ ألّن
الكوفيــن  أعلــم  ذلــك  عــى  وهــو 
بالعربّيــة والقــرآن وهــو قدوهتــم وإليــه 
يرجعــون()3(. ويف هــذا الــكالم كــا 
هــو واضــح حــطٌّ مــن مكانــة الكســائّي 
ومنزلتــه يف علــم العربّيــة، بــل هــو نقــٌد 
ملكانــة الكوفيــن وعلومهــم يف العربّيــة.
  ومــن ذلــك أيًضــا مــا قالــه عــن محــزَة 
الزّيــات القــارئ مــن عــدم معرفتــه 
بالعربّيــة وال كالم العــرب، قــال: )أهل 
ــا  ًم الكوفــة يّتخذونــه إماًمــا معّظــًا مقدَّ
ــة  ــَن العربّي ــه يشٌء م ــى عن ــس حُيك ولي
ــد  ــا عن ــا هــو صاحــب قــراءة، وأّم وإّن
البريــن فــال قــدَر لــه، حّدثنــا جعفــر 
ــن  ــم ب ــا إبراهي ــال: حّدثن ــد ق ــن حمم ب
ــال:  ــم ق ــو حات ــا أب ــال: أخرن ــد ق مُحي
ســألت عــن محــزَة أبــا زيــد واألصمعــّي 
ويعقــوب احلرمــيَّ وغرهــم مــَن 
يكــن  مل  أّنــه  فأمجعــوا عــى  العلــاء 
ــرب  ــرف كالم الع ــن يع ــيئا، ومل يك ش
ذلــك،  يّدعــي  كان  وال  النحــو  وال 
ــة وال  ــراءات القرآنّي ــن يف الق وكان يلح
()4( بكــر  ِخــيَّ يعقلــه )َوَمــا أْنُتــم بُِمْرِ
اليــاء الّشــديدة وليــس ذلــك مــن كالم 
ــراءة، يف  ــَن الق ــذا م ــو ه ــرب ونح الع
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ــرأت  ــا ق ــول: م ــزة كان يق ــن أّن مح ح
ــر( )5(  ــاب اهلل إاّل بأث ــن كت ــا م حرًف

  ونجــد موقًفــا مشــاهَبا هلــذا املوقف مَن 
ــات وقراءاتــه عنــد الّذهبــّي الــذي  الزّي
ــٌة،  ــات بدع ــزة الزّي ــراءة مح ــرى أّن ق ي
ــّي  ــى احلنب ــايض أيب يع ــِن الق ــل ع ونق
قــراءة محــزة واإلدغــام وال  كراهيــة 
ُيصــّى خلــف مــن يقــرأ هبــا)6(. وهــو يف 
ــل  ــة، ب ــراءة معّين ــّدد ق ــد مل حُي ــذا النق ه
ــورة  ــارئ بص ــا إىل الق ــُدُه موّجًه كان نق

ــة.       عاّم
  ومــن ذلــك مــا قالــه املــازيّن عــن نافــع 
بــن نعيــم يف قــراءة قولــه تعــاىل: )َوَلَقــْد 
نَّاُكــْم يِف األْرِض َوَجَعْلنَــا َلُكــْم فِيَهــا  َمكَّ
َمَعاِيــَش()7( باهلمــز، قــال: )فأّمــا قــراءة 
ــَش(  ــة )َمَعاِئ ــل املدين ــن أه ــرأ م ــن ق َم
باهلمــز فهــي خطــأ فــال ُيلتفــت إليهــا، 
وإّنــا أِخــَذت عــن نافــع بــن نعيــم، ومل 
يكــن يعــرف مــا العربّيــة، ولــه أحــرٌف 
يقرأهــا حلنًــا نحــًوا مــن ذلــك()8(. 
وفيــه نقــٌد للقــارئ قبــل أن يكــون نقــًدا 
ــم  ــاة كان هل ــد أّن النّح ــا يؤّك ــراءة م للق
ــراء  ــَن الق ــت م ــّدد ومتزّم ــٌف متش موق
وقراءاهتــم إاّل مــا صــّح منهــا ممـّـا يرونــه 
موافًقــا ملقاييســهم يف الّلغــة وقواعدهــا.
  وقــد أفــرد ابــن قتيبــة يف كتابــه )تأويــل 

ــرّد  ــا لل ــرآن( باًب ــراب الق ــكل إع مش
ــّاه  ــرآن س ــى الق ــكل ع ــن أش ــى م ع
)بــاب مــا اّدعــي عــى القــرآن مــَن 
ــع  ــن كّل موض ــه ع ــع في ــن( فداف الّلح
وجــدوه خُمالًفــا بزعمهــم العربّيــة أو 
خُيالــف موضًعــا آخــَر مــَن القــرآن، 
وانتقــد كذلــك  بعــض القــراءات التــي 
ــه مل  ــى أّن ــة ع ــٌه يف العربّي ــا وج ــس هل لي
يســمِّ القــارئ باســمه، فقــال: )وكذلك 
حلــن الاّلحنــن مــَن القــّراء املتأّخريــن، 
ــّم  ــاب.. ث ــى الكت ــًة ع ــل حّج ال جُيع
خلــف قــوٌم بعــد قــوٍم مــن أهــل 
ــم  ــس هل ــم لي ــاء العج ــار وأبن األمص
التكّلــف،  علــم  وال  العربّيــة،  طبــُع 
ــوا  ــروف وزلُّ ــَن احل ــر م ــوا يف كث فهف
وقــرأوا بالّشــاّذ وأخّلــوا()9( ثــّم يصــف 
باالضطــراب  القــّراء  أحــد  قــراءة 
ــز  ــّد واهلم ــراط يف امل ــط واالف والتخلي
)منهــم رجــٌل ســرت اهلل عليه عنــد العوام 
بالصــالح، وقّربــه مــَن القلــوب بالّدين، 
مل أَر فيمــن تتّبعــت وجــوه قراءتــه أكثــر 
منــه؛  اضطراًبــا  أشــّد  وال  تليًطــا، 
ــه يســتعمل يف احلــرف مــا يدعــه يف  ألّن
ــل أصــاًل وخُيالــف إىل  نظــره، ثــّم يؤصِّ
ــر  ــار يف كث ــة، وخيت ــا عّل ــر م ــره لغ غ
مــَن احلــروف مــا ال خمــرَج لــه إاّل عــى 
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طلــب احليلــة الّضعيفــة()10( وُيفهــم 
عنــده  القــراءة  قبــول  أّن  هــذا  مــن 
مــرشوٌط بمطابقتهــا وجًهــا شــائًعا مــن 
وجــوه العربّيــة، ال وجًهــا ضعيًفــا، كــا 
انتقــد القــراءات التــي ُتبالــغ يف وجــوه 
ــا  ــام وم ــباع واإلدغ ــَن اإلش ــة م العربّي
ــذه  ــذا إىل نب ــم، )ه ــى املتعّل ــب ع يصع
وأهــل  العــرب  مذاهــب  قراءتــه  يف 
املــّد واهلمــزة  احلجــاز، كإفراطــه يف 
اإلضجــاع  يف  وإفحاشــه  واإلشــباع، 
عــى  املتعّلمــَن  ومحلــه  واإلدغــام، 
املركــب الّصعــب، وتعســره عــى األمة 
ــحه،  ــا فّس ــه م ــّره اهلل، وتضييق ــا ي م
ومــَن العجــب أّنــه ُيقــرئ النّــاس هبــذه 
املذاهــب، ويكــره الّصــالَة هبــا، ففي أّي 
موضــٍع تســتعمل هــذه القراءتــان كانت 

ــا؟()11( .    ــوز هب ــالة ال جت الّص
أّن  بــّد مــّن اإلشــارة هنــا إىل     وال 
النّقــد الّلغــوّي مل يكــن موّجًهــا للقــرآن 
ســبحانه  اهلل  تكّفــل  فقــد  الكريــم، 
النّقــد  كان  وإّنــا  بحفظــه،  وتعــاىل 
ــا عــى بعــض القــراءات القرآنّيــة  منصبًّ
الّشــاذة وغــر الّصحيحــة، ومل يقــِف 
األمــر عنــد ذلــك احلــّد، بــل نجــد 
أصحــاب  ينتقــدون  العلــاء  بعــض 
ــك كّل  ــدون كذل ــراءة، وينتق ــند الق س

مــن يقــرأ بتلــك القــراءة، ويمكــن 
ــن كان  ــاء الذي ــرز العل ــر إىل أب أن نش
هلــم موقــٌف نقــدّي مــَن القــراءات 
غــر الّصحيحــة-يف نظرهــم- وهــؤالء 
ــراءات  ــوا بالق ــن ُعن ــم الذي ــاد ه النّق
ــرآن  ــاين الق ــب يف مع ــن كت ــة ممّ القرآنّي
وإعــراب القــرآن وكذلــك مــن أّلــف يف 

القــراءات القرآنّيــة، منهــم مثــاًل:
)ت  للكســائّي  القــرآن  1-معــاين 

189هـــ(:
ــال  ــد ق ــو، فق ــائّي بالنح ــتهر الكس   اش
ــت  ــارّي: )اجتمع ــر األنب ــو بك ــه أب في
ــاس  ــَم النّ ــور: كان أعل ــائّي ُأم يف الكس
بالنّحــو وأوحدهــم بالغريــب، وكان 
فكانــوا  بالقــرآِن،  النّــاِس  أوحــد 
يكثــرون عليــه حتــى ُيضطــرَّ أن جيلــَس 
عــى كــريّس ويتلــو القــرآن مــن أّوله إىل 
آخــره، وهــم يســمعون منــه ويضبطــون 
ــًرا  ــا مغاي ــا نجــد موقًف عنــه()12(. إاّل أّنن
هلــذا الــّرأي وهــو مــا مــّر بنــا ســابًقا من 
انتقــاد أيب الّطيــب الّلغوّي للكســائّي بل 
جــّل علــاء املدرســة الكوفّيــة، وال بأَس 
مــن إعادتــه هنــا، يقــول فيــا نقلــه عــن 
ــن  ــع الكوفي ــن جلمي ــم: )مل يك أيب حات
ــوال  ــرب ول ــرآن وال كالم الع ــاملٌ بالق ع
ــوا  ــاء فرفع ــَن اخللف ــا م ــائّي دن أّن الكس
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مــن ذكــره مل يكــن شــيًئا، وعملــه خمتلٌط 
بــال حجــج وال علــَل إاّل حكايــات 
مــَن األعــراب مطروحــًة؛ ألّنــه كان 
يلقنهــم مــا يريــد وهــو عــى ذلــك 
والقــرآن  بالعربّيــة  الكوفيــن  أعلــم 
وهــو قدوهتــم وإليــه يرجعــون()13(. 
فهــو يــرى أّن ســبب شــهرته هــو قربــه 
مــَن اخللفــاء ورفعهــم إّيــاه، وهــذا 
ــف  ــارّي، فكي ــَن األنب ــا م ــدو تناقًض يب
ــة والقــرآن وأعلــم  ــا بالعربّي يكــون عامًل

ــيًئا؟  ــون ش ــّم ال يك ــن ث الكوفي
  وقــِد اشــتهر الكســائّي بالقــراءات 
ــبعة  ــّراء الّس ــد الق ــكان أح ــة ف القرآنّي
ووضعــه أصحــاب الرتاجــم يف طبقــات 
ــه رأس املدرســة  القــّراء، فضــاًل عــن أّن
ــه  ــد ل ــذا مل نج ــو؛ هل ــة يف النح الكوفّي

ــة،     ــراءة قرآنّي ــًدا لق نق
2-معاين القرآن للفّراء )207هـ(:

الّصحيحــة  القــراءة  الفــّراء  حيــّدد    
ــا  ــّراء وم ــه الق ــع علي ــا أمج ــة ب واملقبول
عنــده  وتــرتّدد  الكتــاب،  بــه  جــاء 
عبــارات ينتقــد فيهــا بعــض القــراءات 
كالّشــاّذة، والّضعيفة، أو لســت أشــتهي 
وغــره،  ذلــك  أحــّب  ال  أو  ذلــك، 
ــادة حــرف ليــس موجــوًدا  يقــول يف زي
ــتهي  ــت اش ــّراء: )ولس ــه الق ــا علي في

ذلــك وال آخــذ بــه، اّتبــاع املصحــف إذا 
ــرب  ــن كالم الع ــا م ــه وجًه ــدت ل وج
وقــراءة القــّراء أحــبُّ إيّل مــن خالفــه، 
وقــد كان أبــو عمــرو يقــرأ: )إّن هذيــِن 
ــى  ــرتئ ع ــت أج ــاِحَراِن( )14( ولس َلَس
َوأُكــوَن( َق  ــدَّ )َفأصَّ وقــرأ:  ذلــك، 
ولســت  الكتــاب،  يف  واًوا  فــزاد   )15(

اســتحّب ذلــك()16(. وال شــكَّ أّن هــذا 
نقــٌد هلذه القــراءة؛ ألهّنــا مل تكــن مطابقة 

ــّراء. ــور الق ــه مجه ــا علي مل
ــوا  ــاىل: )َفأمْجُِع ــه تع ــراءة قول ــه ق     ومن
بالعطــف،  َكاَءُكــْم()17(  َورُشَ أْمَرُكــْم 
ــت  ــال: )ولس ــم، ق ــم ورشكاؤك أي أنت
أشــتهيه خلالفــه للكتــاب؛ وألّن املعنــى 
فيــه ضعيــٌف، ألّن اآلهلــَة ال تعمــل وال 
جُتمــع()18( وهــو إّنــا يــرى ذلــك أخــَذا 
بالقاعــدة النحوّيــة التــي جتعــل العطــف 
عــى نّيــة تكــرار العامــل، وهــذا ال 
يتناســب مــع املعنــى الــذي أرادتــه 

ــة. ــة الكريم اآلي
الّلغــوّي  النقــد  يف  عباراتــه  ومــن    
جانــب  مــن  أي  العربّيــة  يف  القبــح 
الّلغــة وهــو مــا وصــف بــه قــراءة جــّر 
ُقــوا  األرحــام مــن قولــه تعــاىل: )َوتَّ
اهللّ الــذي َتَســاَءُلوَن بِــِه َواألْرَحــاَم(
ــرَب ال  ــٌح؛ ألّن الع ــه قب ــال: )وفي )19( ق
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تــرّد خمفوًضــا عــى خمفــوٍض وقــد ُكنِّــَي 
ــعر  ــك يف الشِّ ــوز ذل ــا جي ــه... وإّن عن
ــب  ــن جان ــٌد م ــذا نق ــه()20( وه لضيق
النحــوّي، والقاعــدة النحــوّي تــرى 
ــر  ــى الّضم ــف ع ــوز العط ــه ال جي أّن

املجــرور.
ــه  ــاء فاعل ــل إذا ج ــر الفع ــه تذك   ومن
قــراءة  يف  فقــال  )إاّل(  بعــد  مؤّنًثــا 
ــاىل:  ــه تع ــن قول ــرى(  م ــرى( و)َت )ُت
)َفأْصَبُحــوا اَل ُيــَرى إاّل مَســاِكنُُهْم()21(: 
)وفيــه قبــٌح يف العربّيــة؛ ألّن العــرَب إذا 
جعلــت فعــل املؤّنــث قبــل إاّل ذّكــروه، 
فقالــوا: مل يقــم إاّل جاريُتــك، ومــا قــام 
إاّل جاريُتــك، وال يــكادون يقولــون: 
مــا قامــت إاّل جاريُتــك؛ وذلــك أّن 
املــرتوك أحــٌد، فأحــد إذا كانــت ملؤّنــث 
أو مذّكــر ففعلهــا مذّكــر، أال تــرى أّنــك 
ــه،  ــّن فارضب ــٌد منه ــام أح ــول: إن ق تق
إاّل مســتكرًها( قامــت  إن  تقــل:  وال 
ــه  ــتند في ــوي اس ــد الّلغ ــذا النق )22( وه

ــت  ــا قال ــة وم ــدة نحوّي ــّراء إىل قاع الف
ــث.     ــرب يف التأني الع

املتعّلقــة  النّقدّيــة  عباراتــه  ومــن   
باإلعــراب الوهــم، قــال يف قــراءة قولــه 
 )23( ) ــيَّ ِخ ــْم بُِمْرِ ــا أْنُت ــاىل: )..َوَم تع
بكــر يــاء املتكّلــم: )ولعّلهــا مــن وهم 

القــّراء طبقــة حييــى فإّنــه قــّل مــن ســلم 
منهــم مــَن الوهــم، ولعّلــه ظــنَّ أّن 
خــّي( خافضــة للحــرف  البــاء يف )بُِمْرِ
كلِّــه()24(. وهــو هنــا ينتقــد القــراءة 
ــط  ــٌد يرتب ــو نق ــم، وه ــّراء بالوه والق
ــون  ــر يك ــوّي، فالّضم ــب النّح باجلان

ــراب. ــّر اإلع ــّر بتغ ــا وال يتغ مبنيًّ
ــه الوهــم والّلحــن يف  ــا ورد يف كتاب  وممّ
ــه عــِن األعمــش  القــراءة وهــو مــا نقل
أّنــه قــال: )كنــت عنــد إبراهيــم النَّخعّي 
ــْن  ف يقــرأ: )َقــاَل ملَِ وطلحــُة بــن مــرِّ
َحْوَلــُه أاَل َتْســَتِمُعوَن()25( بنصــب الــاّلم 
مــن )َحْوَلــُه( فقــال إبراهيــم: مــا تــزال 
ــاَل  ــي )َق ــا ه ــنَع، إّن ــرٍف أش ــا بح تأتين
إّنــا  ال،  قلــت:  قــال:  َحْولِــِه(  ملَِــْن 
ــُه، قــال فقــال إبراهيــم : يــا  هــي )َحْوَل
طلحــُة كيــف تقــول؟ قــال كــا قلــت: 
ــت:  ــش: قل ــال األعم ــِه( ق ــْن َحْولِ )ملَِ
ــذا  ــوم()26( وه ــكا الي ــا ال أجالس حلنت
نقــٌد مــن اجلانــب النحــوّي اســتند فيــه 
ــاء يف  ــراب والبن ــدة اإلع ــّراء إىل قاع الف

ــاء. األس
ــي(  ــا نســبه إىل الّلحــن قــراءة )ُنجِّ   وممّ
تعــاىل:  قولــه  مــن  واحــدة  بنــون 
ــي  ــَن()27( وه ــي امُلْؤمنِ ــَك ُنجِّ )َوكذلِ
ــن،  ــرأ بنون ــدة وتق ــون واح ــة بن مكتوب
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قــال: )كأّنــه احتمــل الّلحــن وال نعلــم 
هلــا جهــًة إاّل تلــك؛ ألّن مــا مل يســمَّ 
ــو  ــُه()28( فه ــٍم رفع ــال باس ــه إذا خ فاعُل
ــة  ــَن الّلغ ــا م ــراءة وجًه ــد للق ــا مل جي هن

صحيًحــا فنســبها إىل الّلحــن.
   وقــد ينســب الفــّراء القــراءة أو القارئ 
ــف  ــا وص ــو م ــّن وه ــط والّظ إىل الغل
ــراءة  ــن ق ــواو م ــياطن بال ــع الّش ــه رف ب
احلســن قولــه تعــاىل: )َوَمــا َتنَّزَلــْت 
ــَياُطوَن(،  ــرأ )الّش ــَياطُِن()29( فق ــِه الشَّ بِ
ــنَّ  ــيخ ظ ــط الّش ــن غل ــه م ــال: )وكأّن ق
واملســلمون( املســلمن  بمنزلــة  أّنــه 
)30(. كــا قــد ينســب الغلــط إىل العــرب 

كهمــز غــر املهمــوز مــا جعلــه يرفــض 
َرَبــأْت  القــراءة كهمــز )َرَبــْت( أي: 
ــا  ــا َعَلْيَه ــإَذا أْنَزْلنَ ــاىل: )َف ــه تع ــن قول م
ــْت()31(، قــال: )فــإن  ْت َوَرَب ــزَّ ــاَء اْهَت امَل
كان ذهــب إىل الربيئــة الــذي حيــرس 
أِي ارتفعــت  القــوم فهــذا مذهــب، 
حتــى صــارت كاملوضــع للربيئــة، فــإن 
ــط  ــن غل ــو م ــذا فه ــن ه ــن أراد م مل يك
ــأّلت  ــول: ح ــرب فتق ــه الع ــد تغلط ق
ورثــأت  باحلــّج،  ولبَّــأت  الّســويق، 
مــَن  يرفــض  ممّــا  وهــو  املّيــت،... 

القــراءة()32(  
 ونجــد نقــد الفــّراء ال يقــف عنــد 

بــل  الّصحيحــة،  غــر  القــراءات 
امتــّد إىل اآلراء التــي ال تتــالءم مــع 
ــه  ــات الّلغــة، فمــن ذلــك تطئت مقتضي
ــه ) إذا  ــرون أّن ــن ي ــكالم الذي ــل ال أه
اجتمــع هلــم أمحــق وعاقــل مل يســتجيزوا 
ــن وال  ــق الّرجل ــذا أمح ــوا: ه أن يقول
ــول:  ــون ال نق ــن، ويقول ــل الّرجل أعق
لعاقلــن  إاّل  الّرجلــن  أعقــل  هــذا 
ــد  ــه، وق ــى صاحب ــا ع ــل أحدمه تفّض
ـِة  ســمعت قــول اهلل: )أْصَحــُب اجلَنَـّ
ا()33( فجعــل أهــل  ــٍذ َخــْرٌ ُمْســَتَقرًّ َيْوَمِئ
ــار،  ــل الن ــن أه ــتقّرا م ــًرا مس ــة خ اجلن
وليــس يف مســتقّر أهــل النــار يشء مــّن 
ــم(  ــن خطئه ــك م ــرف ذل ــر فاع اخل
ــه  ــد في ــوّي اعتم ــٌد نح ــذا نق )34(. وه

عــى داللــة أفعــل التفضيــل مــن جــواز 
ــاهبن.  ــن واملتش ــن املختلف ــة ب املفاضل
النقــد  إّن  القــول     وبذلــك يمكــن 
ــة  ــّراء كان ذا مرجعّي ــد الف ــوّي عن الّلغ
النحــوّي  اجلانــب  ســّيا  وال  لغوّيــة 
ــرب  ــكالم الع ــك ب ــى ذل ــتداّل ع مس
وضعهــا  التــي  العــرب  وقواعــد 

النحوّيــون.     
3-معــاين القــرآن وإعرابــه للزّجــاج 

)311هـــ(:
ــة     ممّــن اشــتهر بنقــد القــراءات القرآنّي
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غــر الّصحيحــة، والّصحــة عنــده تقــوم 
ــد  ــة قواع ــند ومطابق ــاس الّس ــى أس ع
ابــن  العربّيــة كــا مــّر عنــد  الّلغــة 
ــن  ــاع م ــراءة اإلتب ــول يف ق ــد، يق جماه
ــَن( ــُد هللِّ َربِّ الَعامَلِ ــاىل: )احلَْم ــه تع قول
)35(  بكــر الــّدال إّن هــذا جائــز يف 

الّلغــة وغــر جائــز يف القــرآن، فــال 
جيــوز فيــه إاّل الّرفــع؛ )ألّن الّســنّة تّتبــع 
يف القــرآن، وال ُيلتفــت فيــه إىل غــر 
الّروايــة الّصحيحــة التــي قــد قــرأ فيهــا 
ــة،  ــط والّثق ــهورون بالّضب ــّراء املش الق
والّرفــع القراءة،...وإّنــا تشــاغلنا نحــن 
ــاس  ــّذَر النّ ــرف لنح ــذا احل ــة ه برواي
مــن أن يســتعملوه، أو يظــّن جاهــٌل 
ــّل، أو  ــّز وج ــاب اهلل ع ــوز يف كت ــه جي أّن
يف كالم، ومل يــأِت هلــذا نظــٌر يف كالم 
العــرب وال وجــه لــه()36(. فهــو يشــّدد 
ويصــف  الّصحيحــة  القــراءة  عــى 
ــه  ــاّذ بأّن ــو ش ــا ه ــا ممّ ــرأ بغره ــن يق م
ــدم  ــى ع ــّي ع ــٌد مبن ــو نق ــل، وه جاه
ــة، وإن  ــد العربّي ــراءة لقواع ــة الق مطابق
ــود  ــاروا إىل وج ــد أش ــون ق كان الّلغوّي
ــو  ــرب وه ــتعال يف كالم الع ــذا االس ه
مــا ســّموه باإلعــراب عــى املجــاورة أِو 
اإلتبــاع، فــال معنــى لقولــه إّنــه مل يــأِت 

ــه. ــَه ل ــرب وال وج يف كالم الع

  ومــن ذلــك نقــده القــراءات التــي 
ــد  ــوه قواع ــَن الوج ــٍه م ــارض بوج تع
اإلعــراب كــا يف قولــه تعــاىل: )َوإْذ ُقْلنَا 
لِْلَماَلِئَكــِة اْســُجُدوا آِلَدَم َفَســَجُدوا(
ــو  ــاء وه ــّم الّت ــر بض ــو جعف ــرأ أب )37( ق

ــه  ــراءة )إاّل أّن ــت يف الق ــل الّثب ــن أه م
غلــط يف هــذا احلــرف؛ ألّن املالئكــة يف 
ــَع  ــوز أن يرف ــال جي ــض، ف ــع خف موض
ــث  ــاء التأني ــّبه ت ــه ش ــوض ولكنّ املخف
إذا  ألّنــك  الوصــل؛  ألــف  بكــر 
ابتــدأت قلــَت اســُجدوا، وليــس ينبغــي 
ــم غــر الّصــواب( أن يقــرأ القــرآن بتوهٌّ
)38(. وهــو هنــا يشــر إىل التعــارض 

التقــاء  يؤّديــه  مــا  بــن  احلاصــل 
الّســاكنن مــن إخــالل يف اإلعــراب ممـّـا 

ــده. ــوز عن ال جي
كتــب  يف  الّلغــوّي  النقــد  ثانًيــا: 

القرآنّيــة: القــراءات 
ــة  ــراءات القرآنّي ــب الق ــرز كت ــّل أب   لع
الّلغــوّي  النّقــد  فيهــا  نلحــظ  التــي 

ــأيت: ــا ي ــا م ــا وجليًّ واضًح
ــد  ــن جماه ــراءات الب ــبعة يف الق 1-الّس

)245هـ(:
 وهــو صاحــب كتــاب )الّســبعة يف 
قبــول  يف  يعتمــد  وكان  القــراءات(، 
املصحــف  خلــّط  مطابقتهــا  القــراءة 
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ــا  ــندها، وموافقته ــة س ــايّن، وصّح العث
ــد،  ــٍه واح ــو بوج ــة ول ــد العربّي لقواع
ولعــّل موقَفــه مــن ابــن شــنّبوذ يوّضــح 
مذهبــه النّقــديَّ يف ذلــك، فقــد كان ابــن 
شــنّبوذ يقــرأ بالقــراءات الّشــاذة، فمــن 
ذلــك قولــه تعــاىل: )َوَكاَن َوَراَءُهــْم 
َمِلــٌك يْأُخــُذ ُكلَّ َســِفينٍَة َغْصَبــا()39( 
ــدال )أمامهــم( مــكان )وراءهــم( و  بإب
إضافــة )صاحلــة( بعــد )ســفينة(، وقــد 
ــك  ــن ذل ــه م ــد منع ــن جماه ــاول اب ح
وإرجاعــه إىل الّصــواب ولكنّــه أرّص 
ــبب  ــٌح أّن الّس ــه)40(. وواض ــى خطئ ع
يف ذلــك هــو عــدم مطابقــة القــراءة 
للّرســم املوجــود يف القــرآن الكريــم 

ــّراء.  ــر الق ــه أكث ــذي علي وال
  واملوقــف اآلخــر كان مــع ابــن مقســم 
ــّح  ــا ص ــرى أّن كّل م ــذي ي ــار ال العّط
ــوز  ــة جي ــَن العربّي ــد م ــه واح ــو بوج ول
ــه يف الّصــالة وغرهــا، فمــن  القــراءة ب
ــوا  ــاَّ اْسَتْيأُس ــاىل: )َفَل ــه تع ــك قول ذل
ــرأ:  ــكان يق ــا()41( ف ــوا َنِجيًّ ــُه َخَرُج ِمنْ
ــة  ــى لنجاب ــاء(، وال معن ــوا ُنَجَب )َخَلُص
منــه،  يأســهم  مــع  يوســف  إخــوة 
يتناجــون  خرجــوا  املعنــى  وإّنــا 
ــن  ــٌر م ــه كث ــاورون، )ول ــم ويتش بينه
ــة  ــف الكلم ــن تصحي ــس م ــذا اجلن ه

مــع  هلــا  بعيــد  وجــه  واســتخراج 
ــا كان  ــد()42(، ف ــا أح ــرأ هب ــا مل يق كوهن
مــِن ابــن جماهــد إاّل أن يرفــَع أمــره 
ــن  ــرّدوه ع ــر ل ــّكام ووالة األم إىل احل
ضاللــه)43(. وهــذان املوقفــان مــِن ابــن 
جماهــد يرهنــان عــى حرصــه يف اختيــار 
القــراءات القرآنّيــة الّصحيحــة ورفضــه 
ــرّشوط  ــا ال ــق عليه ــراءة ال تنطب أّي ق

ــا. ــي وضعه الت
ــّرر  ــي تتك ــارات الت ــرز العب ــّل أب   ولع
ــة  ــراءات القرآنّي ــوّي للق ــد الّلغ يف النّق
يف  الغلــط  هــي  جماهــد  ابــن  عنــد 
لــه  وجــَه  ال  أو  والوهــم،  العربيــة، 
أو ليــس بــيء، أو هــو رديء جــًدا 
وليــس مــن كالم العــرب، فمــن ذلــك 
مــا يــراه مــن أّن الــّدال والّتــاء ال جيــوز 
ــار  ــوز اإلظه ــام وال جي ــا إاّل اإلدغ فيه
ــَن  ــُد ِم ْش َ الرُّ ــنَّ ــْد َتَب ــاىل: )َق ــه تع كقول
ــاء ال  ــاء يف الّط ( )44(، وكذلــك الّت ــيِّ الَغ
جيــوز فيهــا إاّل اإلدغــام، كقولــه تعــاىل: 
)َوَقاَلــْت َطاِئَفــٌة()45(، قــال ابــن جماهــد: 
)عــى اّن ابــن املســّيبّي قد روى عــن أبيه 
( بإظهــار الــّدال عنــد الّتــاء،  )قــد َتبــنَّ
وهــذا ممـّـا أخرتــك أنَّ إظهــاره خــروٌج 
ا  ــدًّ ــو رديء ج ــرب، وه ــن كالم الع م
لقــرب الــّدال مــَن الّتــاء وأهّنــا بمنزلــة 
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واحــدة فثقــل اإلظهــار()46(. وال شــكَّ 
يف أنَّ وصــف القــراءة بأهنــا ليســت مــن 
ا نقــٌد  ــة جــدًّ كالم العــرب أو هــي رديئ
ــَن  ــوات م ــم األص ــط بعل ــوي يرتب لغ

ــار. ــام واإلظه اإلدغ
   وقــد حــاول ابــن جماهــد أن جيــَد 
وجًهــا صحيًحــا للقــراءة القرآنّيــة بعــد 
أن يبــّن خطأهــا وعّلــة خمالفتهــا للقراءة 
التــي عليهــا القــراء كــا يف قولــه تعــاىل: 
ــن  ــرأ اب ــد ق ــا()47(، فق ــوا َصفًّ ــّم اْئُت )ُث
ــاء،  ــز وي ــر مه ــم وبغ ــر املي ــر بك كث
ــم  ــر املي ــه ك ــٌط؛ ألّن ــذا غل ــال: )وه ق
ــَه  ــُح، وال وج ــا الفت ( وحظُّه ــمَّ ــن )ث م
لكرهــا؛ وإّنــا أراد ابــن كثــر أن يّتبــع 
الكتــاب، فلفــظ باليــاء بعــد فتحــة 
ــد  ــزة()48(. فق ــِت اهلم ــي خلف ــم الت املي
ــز  ــق باهلم ــا يتعّل ــراءة أّواًل في ــط الق غّل
ــن  ــا م ــًة أو وجًه ــا حّج ــس هل ــّم التم ث
وجــوه العربّيــة، وال يبعــد أن يكــون 
ــة  ــأ يف الرواي ــد أراد أن اخلط ــن جماه اب
القــراءة  وليــس يف  كثــر  ابــن  عــِن 
ــو  ــك فه ــر يف ذل ــه الكث ــرد عن ــا ي ك
ــئ  ــة وال خيطِ ــئ الرواي ــب خُيطِ يف الغال

ــارئ. الق
2-إعــراب القــراءات القرآنّيــة وعللها، 
ــرآن  ــَن الق ــورة م ــن س ــراب ثالث وإع

الكريــم البــن خالويــه )ت370هـــ(:
مــَن  ابــن خالويــه موقفــه  يبــن      
ورودهــا  أســاس  عــى  القــراءات 
ــه  ــه وآل ــّى اهلل علي ــول )ص ــن الّرس ع
وســّلم(، قــال: )ومتــى مــا صــّح اليء 
ــّي )ص( مل حيــّل للنحــوّي وال  عــن النب
غــره أن يعــرتض عليــه()49(، أو مــا 
ورد عــِن أئّمــة القــراءات فــال تقبــل إاّل 
عــى ذلــك، فعنــده )أّن القــراءة ســنٌّة ال 
ــع  ــا يتب ــة إّن ــاس العربّي ــى قي ــل ع حُتم
بــه األئّمة()50(.لذلــك نجــده حيــاول 
جاهــًدا الّدفــاع عــن القــراءات القرآنّيــة 
وإجيــاد تعليــل مناســب هلــا وعــدم 
ــة القــراءات وتطئتهــم،  الّطعــن يف أئّم
فمــن ذلــك قــراءة قولــه تعــاىل: )َقاُلــوا 
أْرِجــْه َوأَخــاُه...()51( باهلمــز وكــر 
)فقــال  قــال:  )أرجئــه(،  أي  اهلــاء، 
ــد  ــٌط، وكذلــك عن ــُن جماهــد هــو غل اب
الكــرة  النحويــن هــو غلــٌط؛ ألّن 
ــا  ــا قبله ــكن م ــاء إذا س ــوز يف اهل ال جت
ــدي  ــه عن ــم، ول ــم وارضهب ــو منه نح
ــكنت  ــا س ــزة مّل ــك أّن اهلم ــٌه وذل وج
للجــزم وبعدهــا اهلــاء ســاكنة عــى 
ــاء  ــاء اللتق ــر اهل ــّكن ك ــن يس ــة م لغ
ــأه  ــن خّط ــول م ــل ق ــاكنن.. فُيحم الّس
أن يكــوَن خطــأ الّروايــة ومل ينعــم النّظــر 
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يف هــذا احلــرف. وقــد اجــرتأ مجاعــٌة يف 
ــبعة يف بعــض  الّطعــن عــى هــؤالء الّس
حروفهــم وليــس واحــٌد منهــم عنــدي 
ــل:  ــال قائ ــإن ق ــا بحمــد اهلل، ف الحنً
ــيبويِه  ــُل وس ــُس واخللي ــن يون ــد حلّ فق
ــَا  ــه )َف ــزَة يف قراءت ــم مح ريض اهلل عنه
ــك  ــن ذل ــواب ع ــَتَطاُعوا()52( فاجل اْس
كاجلــواب فيــا ســلف؛ ألّن هــؤالء 
–وإن كانــوا أئّمــًة- فرّبــا مل يأخــذوا 
أنفســهم باالحتجــاج لــكّل مــن يــروي 
ــم  ــة غره ــبعة كعناي ــؤالء الّس ــن ه ع
بــه، وســرتى االحتجــاج حلمــزة ومجيــع 
ــاهلل()53(  ــوَة إاّل ب ــه وال ق ــن في ــا يلّح م
وهــو هنــا يرفــض اهّتــام القــّراء باخلطــأ 
ــأ  ــة أي اخلط ــأ إىل الرواي ــب اخلط وينس
يف النقــل عــِن القــارئ وهــو منهــج 
ــراءات  ــب يف الق ــن كت ــّل م ــه ج التزم
مــن العلــاء، فالقــّراء عندهــم بعيــدون 

ــن.  ــأ والّلح ــِن اخلط ع
ــأ  ــبة اخلط ــج يف نس ــذا املنه ــى ه   وع
ــن  ــر اب ــارئ يس ــة ال إىل الق إىل الّرواي
ــد  ــه نق ــا رّد ب ــك م ــن ذل ــه، فم خالوي
ــْوَن  لَّ ابــن جماهــد قــراءة قولــه تعــاىل: )حُيَ
ــًؤا( ــٍب َولْؤُل ــْن َذَه ــْن أَســاِوَر ِم ــا ِم فِيَه
)54( )َوُلْؤُلــوا( هبمــزة واحــدة، فابــن 

جماهــد يــرى أهّنــا خطــأ، وابــن خالويــه 

ــال  ــة ف ــأ إن كان يف الّرواي ــرى أّن اخلط ي
ــأ يف  ــع اخلط ــا يق ــًرا م ــه ؛ إذ كث كالم في
ــافهًة ، وإن  ــل مش ــبب النّق ــة بس الّرواي
ــل  ــا حتتم ــة فإهّن ــب العربّي ــن جان كان م
كّل  أحدمهــا،  ومهــز  وعدمــه  اهلمــز 

ــٌز)55(.     ــك جائ ذل
   وهــو ال يتحــّرج يف انتقــاد القــراءة 
التــي ليــس هلــا وجــٌه يف العربّيــة، وقــد 
ــه  ــا نقل ــو م ــن نح ــرّد، م ــو يف ال يقس
ــاىل:  ــه تع ــراءة قول ــاج يف ق ــِن احلّج ع
خَلَبِــٌر()56(،  َيْوَمِئــٍذ  هِبِــم  ُــم  َرهبَّ )إّن 
قــال: )وقــرأ احلّجــاج عــى املنــر وكان 
فصيًحــا )أّن رهّبــم( بالفتــح، فلــّا علــم 
أّن الــاّلم يف خرهــا أســقط الــاّلم لئــاّل 
ُــم هِبِــم  يكــون حلنًــا، فقــرأ: )أّن رهبَّ
ــد  ــن عن ــَن الّلح ــّر م ــٌر( فف ــٍذ خب َيوَمِئ
اهلل  كتــاب  بتغيــر  يبــْل  ومل  النّــاس، 
ــذا  ــوره()57( وه ــى اهلل وفج ــه ع جلرأت
وإن كان حكــًا عاّمــا عــى احلّجــاج 
ــد  ــا لنق ــّد منهًج ــن أن يع ــه يمك إاّل أّن
ــف  ــن ووص ــا بالّلح ــراءة ووصفه الق

ــور. ــا بالفج ــارئ هب الق
  ومــن منهجــه يف القــراءات أّنــه ال 
جيــّوز مهــز غــر املهمــوز ويعــّده غلًطــا، 
فمــن ذلــك رّده عــى احلســن البــرّي 
يف إجازتــه ذلــك مــن قولــه تعــاىل : 
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)َواَل أْدَراُكــْم بِــِه()58(، قــال: )فقــال 
أّن  كــا  احلســن  غلــط  النحوّيــون 
العــرب قــد تغلــط يف بعــض مــا ال هيمز 
ــويَق،  ــأّلُت الّس ــون ح ــه يقول فيهمزون
ــا  ــَل إذا زجرهت ــأّلت اإلب ــبِّهونه بح يش
عــِن املــاء()59( وهــو منهــج متشــّدد 
كــا يبــدو ألّن مهــز غــر املهمــوز شــائٌع 
عنــد العــرب وإن كان هــذا غــر جائــز 
ــازوه يف  ــا أج ــم، وإّن ــرآن الكري يف الق

ــّرورة. ــعر لل ــة الّش لغ
ــه  ــد ابــن خالوي ــة منهــج آخــر عن   وثّم
ــط  ــد مرتب ــد النق ــّمى بنق ــا يس ــو م وه
ــراءات  ــِن الق ــاع ع ــن الّدف ــاه م ــا قلن ب
القرآنّيــة، وذلــك فيــا رواه عــن جعفــر 
بــن حمّمــد أّنــه ســئل عــن قولــه تعــاىل: 
َلَســاِحَراِن()60( فقــال: إّن  )إّن هــَذاِن 
ــول: إّن  ــا، فيق ــًة قبطيًّ ــون كان حلن فرع
هــذاِن فحكــى القــرآن عنــه ذلــك، قــال 
ابــن خالويــه يف الــرّد عــى هــذا الــّرأي: 
ــون مل  ــه أنَّ فرع ــذا الّتوجي ــئ ه )وخُيطِّ
ــذا  ــب ه ــف يغي ــة .. وكي ــم العربّي يتكّل
ــى  ــٌد ع ــذا نق ــيخنا؟!( )61( فه ــن ش ع

ــه .  ــن وتوجيه ــل احلس تأوي
ُنصــر  نقــد  عــى  رّدُه  ذلــك  ومــن 
يف  يــرى  الــذي  الكســائّي  صاحــِب 
ــِز  ــه تعــاىل: )إىل رِصاِط العِزي قــراءة قول

ــَاواِت  احلَِميــِد. اهللِ الــذي لــُه َمــا يف السَّ
واألْرِض()62( بجــّر لفــظ اجلاللــة أّن 
ــدأ  ــٌح واألوىل أن ُيبت ــرَّ قبي ــداء باجل االبت
بالّرفــع، فــرّد ابــن خالويــه هــذا الــّرأي 
ــه؛ ألّن  ــٌط من ــك غَل ــاه، )وذل ــًدا إي منتق
الوقــَف واالبتــداَء ال يوجــب تغيــَر 
ــب  ــم لوج ــا زع ــو كان ك ــراب إذ ل إع
هللِ  )احلمــُد  عــى  وَقــَف  َمــن  عــى 
ــِن  ــِدئ )الّرمْحَ ــَن()63( أن يبت َربِّ الَعامل
ا()64(  ِجــدًّ واضــٌح  وهــذا  الّرِحيــِم( 
وهــذا دفــاٌع عــن قــراءة اجلاعــة وهــو 
ــراءة . ــِد الق ــٌد لنق ــه نق ــت نفس يف الوق
للقــّراء  احلجــة   -3  
الّســبعة أليب عــّي النحــوّي )377هـــ(:
   يبنــي أبــو عــّي النحــوّي منهجــه 
القــراءة مــن عدمــه عــى  يف قبــول 
ــّراء  ــّص الق ــر ون ــاس وروده يف األث أس
عليهــا وإن طابقــت وجًهــا مــن وجــوه 
ــا  ــك أهّن ــبب يف ذل ــّل الّس ــة، ولع العربّي
ــه  ــّى اهلل علي ــول )ص ــِن الّرس وردت ع
ال  أّنــه  )إاّل  يقــول:  وســّلم(،  وآلــه 
ينبغــي أن خيــرَج عــّا قــرأت بــه القــّراء؛ 
ألّن القــراءَة ســنٌّة، فــال ينبغــي أن حُتمــَل 
عــى مــا جُتــّوزه العربّيــة حّتــى ينظــمَّ إىل 
ــّراء()65(،  ــراءة الق ــن ق ــُر م ــك األث ذل
ــي  ــراءات الت ــد الق ــده ينتق ــك نج ولذل



162

الّنقد الّلغوّي يف القراءات القرآنّية، احملتسب البن جيّن )392هـ( أمنوذًجا

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

ــام  ــة كإدغ ــَن العربّي ــٌه م ــا وج ــس هل لي
ــن  ــد ع ــراءة عبي ــم يف ق ــون يف اجلي النّ
ــن  ــارون ع ــن ه ــد ع ــرو وعبي أيب عم
)ّوّكذلِــَك  تعــاىل:  قولــه  عمــرو  أيب 
ــي امُلْؤِمنِــَن()66(، قــال: )مدغمــًة  ُنجِّ
كذلــك قــاال، وهــو وهــٌم ال جيــوز 
متحّركــٌة،  األوىل  ألّن  اإلدغــام:  فيــه 
ــم يف  ــون ال ُتدغ ــاكنٌة، والن ــة س والثاني
اجليــم، وإّنــا خفيــْت ألهّنــا ســاكنٌة 
ــَن  ــْت م ــيم، فحذف ــَن اخلياش ــرج م ت
ــن  ــٌة، وم ــظ ثابت ــي يف الّلف ــاب وه الكت
قــال مدغــم فقــد أخطــأ()67( وهــذا 
ــٌم عــى أســاس خمالفــة  نقــُد صــويّت قائ
ــام؛ إذ  ــة يف اإلدغ ــس الّلغ ــراءة ملقايي الق
النــون ال ُتدغــم إاّل يف حــروف جمموعــة 
ــف  ــه يص ــا جعل ــون( م ــة )يرمل يف كلم
القــراءة هبــا بالغلــط والّتوّهــم مــَن 

ــّراء. الق
النقــد  يف  منهجــه  عــى  ويالحــظ    
الّلغــوي أّنــه يرفــض القــراءة التــي 
ليــس هلــا مثــال مــن لغــة العــرب، فمــن 
ــوَن  ــاىل: )ُيَضاِهِئ ــه تع ــراءة قول ــك ق ذل
َقــْوَل الِذيــَن َكَفــُروا مــْن َقْبــُل()68( 
قــال: )وأّمــا مــن قــال: جيــوز أن َفْعَيــاًل 
فقــوٌل  منــه  مشــتقٌّ  )ُيَضاِهئــوَن(  و 
مل يذهــْب إليــه أحــد علائنــا، وهــو 

ظاهــر الفســاد؛ إلتيانــه ببنــاء مل جيــئ يف 
كالمهم...وهــذا نقــٌض لألصــول التــي 
عليهــا عمــل العلــاء، وهــدٌم هلــا()69(، 
ــو  ــة ول ــق العربّي ــي ال تطاب ــراءة الت فالق
ــده  ــة عن ــوه مرفوض ــَن الوج ــه م بوج

ــاد. ــا بالفس ــل هب ــف التعلي ــد وص وق
  وقريــٌب مــن ذلــك مهــُز غــر املهمــوز 
مــن قولــه تعــاىل: )أوَلِئــَك ُهــم رَشُّ 
ــا  ــة وإن كان هل ــز الرّي ــِة()70( هبم يَّ الَرِ
وجــٌه يف العربّيــة، )ومهــز مــن مهــز 
الرّيــة يــدّل عــى فســاد قــول مــن قــال: 
إّنــه مــَن الــرى الــذي هــو الــرتاب، أال 
ــُز  ــز مه ــك مل جي ــو كان كذل ــه ل ــرى أّن ت
ــه  ــى وج ــاٍل إاّل ع ــى ح ــزه ع ــن مه م
الغلــط، كــا حكــوا: اســتألمت احلجر، 
ونحــو ذلــك مــَن الغلــط الــذي ال وجَه 
لــه يف اهلمــز()71( ولعــّل يف هــذا تشــّدًدا 
متعّلًقــا  كان  وإن  الّلغــوي  النقــد  يف 
بالقــرآن وقراءاتــه، فهــو ينكــر هنــا 
ت  ــرِّ ــذي ف ــه ال ــر الوج ــراءة وينك الق
بــه وهــو مهــز غــر املهمــوز فهــو شــائٌع 
ــة  ــى لغ ــه ع ــن تطبيق ــة وال يمك يف الّلغ
ــه  ــه؛ ألّن ــه علي ــم وترجي ــرآن الكري الق

اهلل.                 كالم 
املحتســب  الّلغــوّي يف  النّقــد  ثالًثــا: 

)392هـــ(: ــّي  جن ــن  الب
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  يغلــب عــى النّقــد الّلغــوّي عنــد ابــن 
جنــّي يف القــراءات القرآنّيــة ردوده عــى 
آراء ابــن جماهــد، عــى أّن هنــاك تباينًا يف 
أســلوب ابــن جنــّي عند الــرّد عــى آراء 
العلــاء، فمــّرًة  خيالفهــا مــن غــر جتريح 
ــاواًل  ــا حم ــر خطأه ــل يذك ــل، ب وجتهي
تفنيدهــا باألدّلــة والراهن والّشــواهد، 
ــذا  ــى ه ــرج ع ــرى خي ــان أخ ويف أحي
ــن رأي  ــخر م ــّي فيس ــلوب العلم األس
متجاهــاًل إّيــاه واصًفــا صاحبــه باجلهــل 
صولــه(.  العلــاء)د  كبــار  مــن  كان  وإن 
ــا  ــا متزّمًت ــف موقًف ــده يق ــك نج ولذل
ممّــن ال يفقــه مــا متتــاز بــه العربّيــة 
وبالّتــايل عــدم فهمــه للغــة القــرآن التــي 
خوطــب هبــا، يقــول: )ونعــوذ بــاهلل ممـّـا 
ــة  ــه الّضعــف يف هــذه الّلغــة العربّي جيني
ــن  ــر م ــإّن أكث ــا، ف ــن ال يعرفه ــى م ع
ــى  ــبَّ ع ــى ُك ــِد حت ــِن القص ــّل ع ض
منخريــه يف قعــر اجلحيــم إّنــا هــو 
ــه،  ــَب ب ــذي خوط ــكالم ال ــه بال جلهل
ثــمَّ ال يكفيــه عظيــم مــا هــو عليــه 
ــّا  ــرض ع ــا، وُيع ــه دون أن جيفوه وفي
ــول:  ــم، ويق ــا، نع ــه أهلوه ــه ل يوّضح
وجــه  وأيــن  إليهــا؟  احلاجــة  مــا 
ــاهلل  ــة عليهــا؟ نعــوذ ب ــّرورة احلامل ال
ــّا  ــدول ع ــة والع ــع يف اجلهال ــَن الّتتاب م

عليــه أهــل الوفــور واملثالــة()72(، وكان 
القرآنّيــة  للقــراءات  الّلغــوّي  النّقــد 
ــّي وغــره مــَن الّلغويــن  ــن جن ــد اب عن
ــوّي  ــط الّلغ ــا )إىل الّضب ــا وموّجًه مبنيًّ
والنّحــوّي لبعــض القــّراء يف قراءاهتــم ، 
وكّل نقــد القــّراء كان ذا مرجعّيــة لغوّيــة 
ــذا  ــة()73(، ل ــة وصوتّي ــة ورصفّي نحوّي
ــراءات  ــة الق ــّي بدراس ــن جن ــي اب ُعن
املتواتــرة والّشــاذة يف كتبــه وتعليلهــا 
لتوافــَق وجًهــا مــَن العربّيــة، ذلــك ألّن 
ــاذها  ــا وش ــة متواتره ــراءات القرآنّي الق
دراســة  يف  عليهــا  االعتــاد  ينبغــي 
العربّيــة الفصحــى؛ فرواياهتــا أوثــق 
الّلغويــة  ظواهرهــا  عــى  الّشــواهد 
ــا ال  ــة، ولعّلن ــة ونحوّي ــة ورصفّي صوتّي
نبالــغ إذا قلنــا إّن القــراءات الّشــاذة 
ــَن  ــريّب م ــرتاث الع ــورات ال ــى مأث أغن
ــا  ــة أساًس ــي صاحل ــة وه ــادة الّلغوّي امل
إىل  يشــر  مــا  احلديثــة  للدراســات 
ــن تاريــخ هــذه الّلغــة)74(.  صــورة م
القــراءات  ابــن جنــّي  اختــار  وقــِد 
ــز بــه  الّشــاّذة واالحتجــاج هلــا بــا تتمّي
مــن أصــول وقواعــد لغوّيــة، وهــو 
ــا وإن  يبــّن ذلــك بقولــه عنهــا: )إاّل أّنن
ــار  ــة االنتش ــه خماف ــالوة ب ــرأ يف الّت مل نق
ــراءة كّل  ــع يف الق ــن يتب ــع م ــه، ونتاب في
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ــا نعتقــد قــّوة  جائــز روايــًة ودرايــة، فإّن
ــر اهلل  ــا أم ــه ممّ ا وأّن ــاذًّ ــّمة ش ــذا املس ه
تعــاىل بــه بتقّبلــه وأراد منّــا العمــَل 
ــه، ومــريضٌّ  ــٌب إلي ــه حبي ــه، وأّن بموجب
مــَن القــول لديــه، نعــم وأكثــر مــا فيــه 
ــم  ــع عنده ــَن املجتم ــره م أن يكــوَن غ
وأهنــُض  إعراًبــا  منــه  أقــوى  عليــه 
قياًســا؛ إذ مهــا مســنداِن إىل الّســلف 
ــا  ــذا قادًح ــإن كان ه ــه( ف )ريض اهلل عن
ــّن  ــه فليكون ــذ ب ــَن األخ ــا م ــه ومانًع في
مــا ضعــف إعرابــه ممّــا قــرأ بعــض 
الّســبعة به هــذه حالــه()75( وقــال أيًضا: 
ــالف  ــًحا بخ ــك فس ــول ذل ــنا نق )ولس
القــّراء املجتمــع يف أهــل األمصــار عــى 
قراءاهتــم، أو تســويًغا للعــدول عــّا 
ــا  ــن غرُضن ــم، لك ــات عنه ــه الّثق أقّرت
ــّمى  ــا يس ــّوة م ــَه ق ــرَي وج ــه أن ُن من
ا، وأّنــه ضــارٌب يف صّحــة  اآلن شــاذًّ
الّروايــة بجرانــه، آخــٌذ مــن ســمت 
العربّيــة مهلــة ميدانــه، لئــاّل ُيــرى مــًرى 
أّن العــدوَل عنــه إّنــا هــو غــضٌّ منــه أو 
ــّي  ــن جن ــه()76(، وهلــذا نجــد اب هتمــٌة ل
ــذه  ــن ه ــَع ع ــًدا أن ُيداف ــاول جاه حُي
ــًبا  ــاًل مناس ــا تعلي ــَد هل ــراءات وجي الق
ــة،  ــوه الّلغ ــن وج ــٍه م ــو بوج ــق ول يّتف
وعــى هــذا يمكــن أن نحــّدد مســتويات 

ــة  ــراءات القرآنّي ــوّي يف الق ــد الّلغ النّق
ــو اآليت:  ــى النّح ــي ع ــن جنّ ــد اب عن

أ- النّقد الّصويّت: 
أبــرز  يمّثــل  املنحــى  هــذا  لعــّل     
عنــد  الّلغــوّي  النّقــد  مســتويات 
ابــن جنــّي ملــا ُعــرف عنــه اهتامــه 
فمــن  الّصوتّيــة،  بالّدراســات 
فيهــا  انتقــد  التــي  املوضوعــات 

القرآنّيــة: القــراءات 
1-اإلدغام:

ــام يف  ــاالت اإلدغ ــّي ح ــن جن ــّدد اب ح
ــارٌب  ــا تق ــون بينه ــي يك ــوات الت األص
فــة، ويدغــم الّصــوت  يف املخــرج والصِّ
األكثــر  الّصــوت  يف  صفــة  األقــّل 
صفــًة، قــال يف إدغــام الّضــاد يف الّطــاء 
يف قــراءة قولــه تعــاىل: )َقــاَل َوَمــْن َكَفــَر 
ــَذاِب  ُه إىل َع ــرُّ ــمَّ أْضَط ــاًل ُث ــُه َقِلي َفأَمتُِّع
ـاِر()77( : )هــذه لغــٌة مرذولــٌة،  النَـّ
أعنــي إدغــام الّضــاد يف الّطــاء؛ وذلــك 
ــا  ملــا فيهــا مــَن االمتــداد والفشــّو، فإهّن
ــم  مــّن احلــروف اخلمســة التــي ُيدغ
فيهــا مــا جياورهــا، وال تدغــم هــي فيــا 
جياورهــا، وهــي الّشــن والّضــاد والّراء 
والفــاء وامليــم، وجيمعهــا قوهلــم: ضــّم 
ــاد  ــم الّض ــرج بعضه ــد أخ ــَفر، وق َش
ــَفر( ــم: ِمْش ــا يف قوهل ــك ومجعه ــن ذل م
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)78( فالّضــاد ال ُتدغــم فيــا جياورهــا، 
ــا  ــا؛ ألهن ــا فيه ــا جياوره ــم م ــل ُيدغ ب
والفشــّو،  االمتــداد  صفــة  متتلــك 

ــة. ــا مرذول ــراءة هب ــّد الق ــك ع ولذل
ــاء  ــون يف الّظ ــام النّ ــك إدغ ــن ذل   وم
َكْيــَف  )لِنَنُْظــَر  تعــاىل:  قولــه  مــن 
ــَر(، قــال: )ظاهــر  َتْعَمُلــوَن()79( )لِنَظُّ
ــاء،  ــر يف الّظ ــون ننظ ــم ن ــه أدغ ــذا أّن ه
ــبه أن  ــة، ويش ــرف يف الّلغ ــذا ال ُيع وه
ــًة  ــّراء مدغم ــا الق ــاًة فظنّه ــون خمف تك
عــى عادهتــم يف حتصيــل كثــر مــَن 
ــك  ــًا، وذل ــوه مدغ ــاء إىل أن يظنّ اإلخف
أّن النــون ال ُتدغــم إاّل يف ســّتة أحــرف 
يرملــون()80(  قولــك  وجيمعهــا 
فأســاس القــراءة هنــا عنــده مبنــيٌّ عــى 
ــَن  ــاس م ــى أس ــًا ع ــس قائ ــّن ولي الظ

ــك. ــام يف ذل ــه لإلدغ ــة وال وج الّلغ
  إنَّ هــذا املنهــج عنــد ابــن جنــّي مل 
يكــن وّطــرًدا فقــد نجــده يف كثــر 
ــّرر  ــان حيــاول أن جيــَد مــا ي مــَن األحي
القــراءة ولــو بوجــٍه واحــد مــن وجــوه 
ا عــى مــن أنكــر ذلــك وهــو  الّلغــة رادًّ
النّقــد  بنقــد  نســمَيه  أن  يمكــن  مــا 
ــْواَل أْن  ــاىل: )َل ــه تع ــراءة قول ــا يف ق ك
ــال  ــّدال، ق ــديد ال ــُه..()81( بتش َتَداَرَك
أبــو حاتــم: هــذا ال جيــوز؛ فليــس فيــه 

ــه،  ــوز تتدارك ــدٌة، وال جي ــاء واح إاّل ت
وهــو خطــأ منــه أو عليــه، وقــد رّد 
ــاًل القــراءة  هــذا الــرأي ابــن جنــّي معّل
بوجــٍه مــَن الّلغــة، قــال: )قــول أيب 
لــه؛  وجــَه  خطــأ-ال  هــذا  حاتــم: 
ــال  ــة احل ــى حكاي ــوز ع ــه جي ــك أّن وذل
املاضيــة املنقضيــة، أي لــوال يقــال فيــه: 
تتداركــه، كــا تقــول: كان زيــٌد ســيقوم، 
ــك  ــام، فكذل ــه القي ــا من أي: كان متوّقًع
ــد  ــًدا لنق ــل نق ــذا يمّث ــذا()82( وه ه
ــٌه  ــو وج ــراءة، وه ــذه الق ــم ه أيب حات
صحيــح كــا يبــدو، فحــذف الّتــاء 
مّطــرد يف كالم العــرب، وإدغامهــا يف 

ــم.       ــائٌع عنده ــائٌغ ش ــّدال س ال
2-مهز غر املهموز:

هيمــز،  ال  مــا  العــرب  هتمــز  قــد   
ــوا  ــاىل: )َواَل َتتَّبُِع ــه تع ــرئ قول ــه ق وب
هبمــز  ــْيَطاِن()83(  الشَّ ُخُطــواِت 
ُخُطــوات، فوصفهــا بأهّنــا مرفوضــٌة 
ــز  ــا اهلم ــّي: )أّم ــن جن ــال اب ــأ، ق وخط
ــن  ــه م ــردوٌد، ألّن ــع فم ــذا املوض يف ه
خطــوُت ال مــن أخطــأُت، والــذي 
كــا  يكــوَن  أن  إليــه  هــذا  ُيــرف 
ــه يف اهلمــز،  هتمــزه العــرب وال حــّظ ل
َوَرثــأُت  الّســويق،  حــأّلُت  نحــو 
روحــي بأبيــات، والّذئــب يستنشــئ 
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ــه  ــذا في ــى ه ــل ع ــم، واحلم ــح الغن ري
ــق  ــن طري ــه م ــذي في ــٌف، إاّل أّن ال ضع
العــذر أّنــه ملــا كان مــن فعــل الّشــيطان 
غلــب عليــه معنــى اخلطــأ، فلــّا تصــّور 
ــى أطلعــت اهلمــزة رأســها،  ــك املعن ذل
ــَة  ــظ أّن ثم ــؤات()84( ويل ــل ُخُط وقي
ــّرًة  ــا فم ــّي هن ــن جن ــد اب ــا عن اضطراًب
يســم القــراءة بالغلــط ويرفضهــا، ومــرة 
حيــاول ترجيهــا بوجــٍه مــن وجــوه 
الّلغــة وهــو مهــز مــا ال هيمــز عنــد 
العــرب، ثــّم يقــّرر أّن هــذا الوجــه فيــه 

ضعــف.
3-ترك اهلمز:

ــه يف  ــز وعدم ــد اهلم ــن جماه ــاز اب  أج
قولــه تعــاىل: )َواَل َيــُؤوُدُه ِحْفُظُهــَا(
)85( فمــن مل هيمــز خلــف اهلمــزة 
بــواو ســاكنة ومجــع بينهــا وبــن الــواو، 
ــال  ــْوُده، ق ــال: ي ــز ق ــرك اهلم ــن ت وم
ابــن جنــّي: )خّلــَط ابــن جماهــد يف هــذا 
التفســر تليًطــا ظاهــًرا غــر الئــٍق 
ــه، وإن كان  ــا يف روايت ــّد إماًم ــن يعت بم
ــه  ــك أّن قول ــه؛ وذل ــا يف فقاهت مضعوًف
التحقيــق  فيــه  لــك  يــؤوده  تعــاىل: 
أخلصهــا  فمــن حّقــق  والتخفيــف، 
ــن  ــوده، وم ــؤوده كيع ــال: ي ــزًة، ق مه
خّفــف جعــل اهلمــزَة بــن بــن، أي 

ــا مضمومــة،  ــواو؛ ألهّن ــن اهلمــزة وال ب
فجــرى جمــرى قولــك يف تفيــف َلــؤم: 
ْلــُوم، مؤونــة: موونــة، وال خيلصهــا 
أحســن  مضمومة...كــذا  ألهّنــا  واًوا 
الظــّن هبــؤالء املشــيخة، فأّمــا تــرك 
ــو  ــن ه ــي مل ، وينبغ ــاذٌّ ــاًل فش ــز أص اهلم
ــك  ــنَّ ذل ــن أن ُيظ ــاَن ع ــم أن يص دوهن
بــه، فقــول ابــن جماهــد: إّنــه خيلــف مــَن 
ــاكنان  ــع س ــاكنة فيجتم ــزة واٌو س اهلم
ــد  ــد انتق ــراب()86( فق ــديد االضط ش
ــه اهلمــز ووصفــه  ــن جماهــد يف إجازت اب
بالّضعــف يف الفقــه وتليطــه يف التفســر 

واالضطــراب الّشــديد يف ذلــك.
4-التقاء الّساكنن:

املعــروف عنــد العــرب أنــه عندمــا 
يلتقــي ســاكنان ُيكــر الّســاكن األول، 
القــراءات  بعــض  يف  ورد  ولكــن 
ــا حلركــة مــا  ــة ضــّم األول إتباًع القرآنّي
ــره  ــا أنك ــو م ــاين، وه ــاكن الث ــد الّس بع
ــاىل:  ــه تع ــراءة قول ــا يف ق ــّي ك ــن جن اب
آِلَدَم  اْســُجُدوا  لِْلَماَلِئَكــِة  ُقْلنَــا  )َوإْذ 
َفَســَجُدوا()87( بضــّم التــاء، قــال: 
ــك  ا؛ وذل ــدًّ ــا ج ــٌف عندن ــذا ضعي )ه
ــاء إًذا  ، فالت ــرٍّ ــع ج ــة يف موض أّن املالئك
مكســورٌة، وجيــب أن تســقَط ضمــة 
اهلمــزة مــن اْســُجدوا؛ لســقوط اهلمــزة 
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ــا  ــذا إّن ــاًل، وه ــت وص ــاًل إذا كان أص
ــزة  ــل اهلم ــا قب ــوه إذا كان م ــوز ونح جي
حــرٌف ســاكٌن صحيــح نحــو قولــه عــّز 
اســمه )َوَقاَلــُت اخــُرج()88(، وادخــُل 
الّســاكنن  اللتقــاء  فُضــّم  ادخــل، 
لتخــرَج مــن ضّمــٍة إىل ضّمــة، كــا 
كنــت تــرج منهــا إليهــا يف قولــك: 
اخــرج، فأّمــا مــا قبــل مهزتــه هــذه 
ــراب-  ــة إع ــّيا حرك ــّرك – وال س متح
ــه وحيــّرك  فــال وجــَه ألن حتــذف حركت
ال  اإلعــراب  حركــة  ...ألّن  بالضــّم 
تســتهلك حلركــة اإلتبــاع إاّل عــى ُلغّيــة 
ــة( ــة البادي ــراءة لغ ــي ق ــة، وه ضعيف
)89( وإنــكاره هــذه القــراءة وتضعيفــه 
إّياهــا قائــان عــى أهّنــا تراعــي اإلتبــاع 
عــى حســاب اإلعــراب مــا جعلــه 
ــة. ــة البادي ــا لغ ــا بأهّن ــا ويصفه يرفضه

5-إبدال احلاء عينًا:
ــن  ــرب الع ــل الع ــض قبائ ــدل بع   تب
حــاًء وهــو لغــة هذيــل )90(، وبــه قرئ 
قولــه تعــاىل: )ُثــَم َبــَدا هَلـُـْم ِمــْن َبْعــِد َمــا 
َرأُوا اآلَيــاِت َلَيْســُجنَّنَُه َحتَّــى ِحــٍن(
عمــر  أّن  روي  وقــد  باحلــاء،   )91(
ــه: َمــن  ســِمع رجــاًل يقــرأ هبــا فقــال ل
ــب  ــعود، فكت ــن مس ــال: اب ــرأك؟ ق أق
إليــه: أنــزل اهلل عــّز وجــّل القــرآن 

ــرئ  ــش فأق ــة قري ــه بلغ ــا وجعل عربيًّ
ــرى  ــة أخ ــم بلغ ــا وال تقرئه ــاس هب النّ
كهذيــل والّســالم)92(، وهــذا نقــٌد 
هلــذه القــراءة مبنــيٌّ عــى مســألة صوتّية 
ــل  ــد قبائ ــويّت عن ــدال الّص ــق باإلب تتعل
العــرب، وهــو مــا رفضــه عمــر وعــّده 
ليــس مــن لغــة القــرآن فــال يمكــن أن 

ــا. ــرأ هب ُيق
كعادتــه  جنــّي  ابــن  حــاول  وقــد    
الّدفــاع عــن هــذه القــراءة وإجيــاد وجــه 
هلــا مــَن العربّيــة، قــال: ) العــرب ُتبــدل 
أحــد هذيــن احلرفــن مــن صاحبــه 
ــر  ــم: ُبحث ــرج، كقوهل ــا يف املخ لتقارهب
مــا يف القبــور، أي ُبعثــر، وضبعــِت 
اخليــُل، أي: ضبحــت... فعــى هــذا 
يكــون َعّتــى وحّتــى، لكــّن األخــَذ 
باألكثــر اســتعااًل، وهــذا اآلخــر جائــٌز 
وغــر خطــأ()93( وهــذا ردٌّ منــه عــى 
ــّن األوىل  ــراءة ولك ــذه الق ــأ ه ــن خّط م
ــرًدا وليــس قليــاًل.      مــا كان شــائًعا ومطَّ

6-املّد:
  خّطــأ ابــن جنــّي قــراءة أيب جعفــَر 
قولــه تعــاىل: )ّســَوٌء َعَلْيِهــْم أْســَتْغَفْرَت 
ــَر اهللُ  ــْن َيْغِف ــْم َل ــَتْغِفْر هَلُ ــْم أْم مَلْ َتْس هَلُ
اســَتغفرَت  مهــزة  بمــّد   )94( هَلُــْم( 
ــة يف  وعّدهــا ليســت مــن طريــق العربّي
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املــّد وهــي قــراءة فيهــا ضعــف عنــده؛ 
إلثباتــه مهــزة الوصــل واســتغنائه عنهــا 
هبمــزة االســتفهام)95(. فاملــّد هنــا 
غــر جائــز عنــده هنــا الجتــاع مهزتــن 

ــة . ــة معّين ــؤّدي وظيف ــا ت كّل منه
ابــن  عــِن  نقلــه  مــا  ذلــك  ومــن    
جماهــد مــن تطئتــه قــراءة قولــه تعــاىل: 
ــا( )96(  ــاُروا األْرَض َوَعَمُروَه )..َوأَث
ــذات يشء  ــّد وعــّده إياهــا ليســت ب بامل
وهــي كذلــك قــراءٌة منكــرة يف ظاهرهــا 
عنــد ابــن جنــّي، إاّل أّن هلــا وجًهــا 
ــه وهــو  ــا ب ــا مقطوًع آخــَر وليســت حلنً
إشــباعه فتحــة اهلمــزة فنشــأ عنهــا ألــٌف 
ــم  ــى الّرغ ــو ع ا)97(.فه ــارت مدًّ فص
ــاول أن  ــراءة ح ــذه الق ــكاره ه ــن إن م
ــَن  ــواًل م ــاًل مقب ــا وتعلي ــا وجًه ــد هل جي

ــة.    العربّي
7-تسكن املتحّرك:

ــاىل:  ــه تع ــراءة قول ــّي ق ــن جن ــد اب   نق
بحــذف  هللِ()98(  َحاَشــى  )ُقْلــَن 
ــراءة  ــي ق ــن وه ــكون الشِّ ــف وس األل
الّســاكنن  اللتقــاء  عنــده  ضعيفــة 
ــن،  ــن وال إدغــاَم يف الشِّ ــف والشِّ األل
ثــّم  ــن،  الشِّ لتســكن  موجــَب  وال 
ــه أتبــع حــذف  عّلــل ذلــك احلــذف بأّن
األلــف حــذف الفتحــة إذ هــي الحقــة 

بــه فهــي كالتكريــر يف الــراء والّصفر يف 
الّصــاد والّســن والــزاي وبقيــة صفــات 
احلــروف، فــإذا حــذف احلــرف حــذف 
فــة كالتكريــر  معــه مــا يصحبــه مــَن الصِّ
وغرهــا)99(.  والّصفــر  والتفــّي 
ويبــدو أّن يف هــذا النّقــد كثــًرا مــَن 
ــوه  ــن وج ــا م ــب وجًه ــف ليناس الّتكل
ــاس  ــٌم عــى قي ــا قائ ــه هن الّلغــة؛ فتعليل
ــَن  ــرد م ــاع واّط ــا ش ــدر ب ــذَّ ون ــا ش م
ــر أّن  ــر بالذك ــَن اجلدي ــّل م ــة. ولع الّلغ
ضعــف القــراءة عنــد ابــن جنــّي وغــره 
مــن علــاء الّلغــة ال يــراد بــه الّضعــف 
يف الّســند أو الّروايــة ممّــا هــو شــائٌع 
يف القــراءات، بــل املــراد ضعفهــا يف 

ــة.      ــب الّلغ ــن جوان ــب م جان
ب- النّقد الّريّف:

  وهــو النقــد املتعّلــق ببنيــة الكلمــة مــن 
ــة  ــب الّصيغ ــن جان ــالمتها م ــث س حي
ــر  ــا وغ ــا أو تنافره ــب حروفه وتناس
ــن  ــّد م ــن أن يع ــا يمك ــّل م ــك، ولع ذل
هــذا اجلانــب عنــد ابــن جنــّي مــا يــأيت:

1-الّصيغة:
   اختلــف ابــن جنــّي مــع ابــن جماهــد يف 
قيــاس صيغــة الفعــل مــن قــراءة قولــه 
ْدُتــَك بِــُروِح الُقــُدِس( تعــاىل: )إْذ أيَّ
ــن  ــَك(، فاب ــف )آَيْدُت ــّد األل )100( بم
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فاعلتــك،  عــى  أهّنــا  يــرى  جماهــد 
ذلــك  يــرى  فــال  جنــّي  ابــن  أّمــا 
ــال:  ــم، ق ــاه بالّتوّه ــا إّي ــديًدا واصًف س
ــد، أّن  ــن جماه ــه اب ــذي تومّه ــذا ال )ه
آيدتــك عــى فاعلتــك ال وجــَه لــه، 
ــا أيدتــك أفعلتــك، مــّن األيــد،  وإّن
كــا  هــذا  ويف  القــّوة)101(.  وهــو 
ــد  ــن جماه ــرأي اب ــد ل ــح نق ــو واض ه

ووصــٌف لــه بالتوّهــم.      
2-التأنيث:

  غّلــط ابــن جماهــد قــراءة قولــه تعــاىل: 
ــاء  ــا()102(  بالّت ــا إيَاهُنَ ــُع َنْفًس )اَل َينَْف
عــى التأنيــث، وقــد رّد ابــن جنــّي هــذا 
ــَق  ــي أن يطل ــس ينبغ ــال: )لي ــّرأي، ق ال
ــٌم  ــة قائ ــٌه يف العربّي ــه وج ــى يشء ل ع
ــٌط،  ــه غل ــه أّن ــوى من ــره أق وإن كان غ
وعــى اجلملــة فقــد كثــر عنهــم تأنيــث 
فعــل املضــاف املذّكــر إذا كانــت إضافته 
بعــض  املضــاف  وكان  مؤّنــث،  إىل 
املضــاف إليــه أو منــه أو بــه()103( 
فهــو هنــا يعــرتض عــى ابــن جماهــد يف 
إنــكاره هــذه القــراءة؛ ألّن هلــا وجًهــا يف 
العربّيــة وهــو تأنيــث املضــاف وتعليــل 
بــوروده يف شــواهد شــعرّية.  ذلــك 
ــد  ــد النق ــِمَي بنق ــا س ــل في ــذا يدخ وه
ــد  ــا عن ــا واضًح ــدا منهًج ــا ب ــو م وه

ابــن جنــّي، إذ كثــًرا مــا كان ُيدافــع 
ــاء  ــراه العل ــا ي ــد م ــراءة وينق ــِن الق ع

ــك. ــر ذل ــف وغ ــط أو ضعي ــه غل أّن
3-بناء )فعيل( مصدًرا:

  أنكــر ابــن جماهــد جمــيء )فعيــل( 
ــّي  ــن جن ــه اب ــل عن ــد نق ــدًرا، وق مص
ــُت  ــْد َبَلْغ ــاىل: )َوَق ــه تع ــراءة قول يف ق
ــن  ــح الع ــا()104( بفت ــَرِ ِعتِيًّ ــَن الِك ِم
ــح  ــا( بفت ــا ِصِليًّ ــاىل: )أْوىَل هِبَ ــه تع وقول
يف  هلــا  أعــرف  ال  وقــال:  الّصــاد، 
ــا  ــك: ُبِكيًّ ــرأ كذل ــاًل، ويق ــة أص العربّي
ــن  ــرأَي اب ــذا ال ــرّد ه ــاء، ف ــّم الي بض
ــب  ــم ذه ــد في ــن جماه ــد اب ــّي وانتق جن
ــن  ــكار اب ــَه إلن ــال: )وال وج ــه، ق إلي
جماهــد ذلــك؛ ألّن لــه يف العربّيــة أصــاًل 
ــادر  ــَن املص ــاء م ــا ج ــو م ــا، وه ماضًي
ــل،  ــل، والّزوي ــو احلَِوي ــل نح ــى فعي ع
 ) ــيُّ ــا )الُبك ــر، فأّم ــخر، والنّخ والّش
كاحلُثــّي،  ُفُعــول  وهــي  فجاعــة، 
ــّي( ــّي، مجــع فــالة، واحلُ يّن، والُف ــدُّ وال
)105(. وهــذا يدخــل يف بــاب نقــد 
ــون  ــد أن يك ــن جماه ــكار اب ــد؛ فإن النق
للقــراءة أصــٌل يف العربّيــة نقــٌد هلــا مــن 
جانــب علــم الــّرف، ورّد ابــن جنــّي 
قــول ابــن جماهــد وإثباتــه جمــيء فعيــل 

ــد.         ــى نق ــٌد ع ــدًرا نق مص
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ج- النّقد النحوّي:
  ويتعّلــق هــذا النّقــد باجلانــب الرتكيبــي 
من حيــث اإلعراب ووظائــف األدوات 
وقواعــد الّلغــة وقــد خالــف فيهــا ابــن 
ــم  ــد توجيهه ــاء وانتق ــّي آراء العل جن

هلــا، ومــن تلــك املوضوعــات:   
1-احلذف :

  خالــف ابــن جنــّي ابــن جماهــد يف 
ــْوَن  ــَن ُيَتَوفَّ ــاىل: )َوالِذي ــه تع ــراءة قول ق
اليــاء  بفتــح  ُقــرئ  ِمنَْكــْم()106( 
بالبنــاء للمعلــوم، وقــد رفــض ابــن 
جماهــد القــراءة مشــًرا إىل أهنــا ال ُيقــرأ 
ــا  ــك موّجًه ــّي ذل ــن جن ــرّد اب ــا، ف هب
إّياهــا عــى حــذف املفعــول، والّتقديــر: 
ــم،  ــم أو أعاهل ــون آجاهل ــن يتوّف والذي
وهــو كثــر يف القــرآن الكريــم والــكالم 
الفصيــح إذا دّل عليــه دليــٌل، كقولــه 
تعــاىل: )َوُأوتَِيــْت ِمــْن ُكلِّ يَشء()107( 
أي: ُأوتِيــت شــيًئا مــن كّل يشء)108(. 
وإّنــا رفــض ابــن جماهــد القــراءة؛ ألّنــه 
ــا يتناســب مــع  مل جيــد هلــا توجيًهــا نحويًّ
املعنــى الــذي تؤّديــه القــراءة، وواضــٌح 
أّن رّد ابــن جنــّي وتوجيهــه القــراءة هــو 
ــق  يف ذاتــه نقــٌد لــرأي ابــن جماهــد يتعّل

ــراب. باإلع
   ومــن ذلــك أيًضــا مــا نقلــه عــن ابــن 

ــه تعــاىل:  جماهــد يف توجيهــه قــراءة قول
)أْن ُيْؤَتــى أَحــٌد ِمْثــَل َمــا أْوتِيُتــْم (
مــا  وهــو  أَحــًدا،  ُيــْؤيِتَ  أن   )109(
ــو  ــراءة، وه ــه الق ــون علي ــي أن تك ينبغ
ــن أّن  ــّي م ــن جن ــراه اب ــا ي ــالف م خ
ــرب  ــي األوىل واألق ــة ه ــراءة اجلاع ق
ــكار  ــَه إلن ــول: )ال وج ــول، فيق إىل القب
ابــن جماهــد رفــع أحــد مــع قولــه ُيــؤيَت 
ــاه أْن  ــك أّن معن ــل، وذل ــّمى الفاع مس
ــم،  ــا أوتِيُت ــَل م ــًدا مث ــٌد أح ــؤيِت أح ُي
كقولــك: أن حُيســَن أحــٌد مثــَل مــا 
أحســَن إليكــم، أي أن حُيســَن أحــٌد إىل 
أحــٍد مثــَل مــا أحِســَن إليكــم، فتحــذَف 
املفعــول ويكــون معنــاه ومفــاُده أنَّ 
نعمــَة اهلل ســبحانه وتعــاىل ال ُتقــاس 
هبــا نعمــٌة، وهــذا مــع أدنــى تأّمــل 
واضــح()110(، وكالم ابــن جنــّي هنــا 
فيــه تلميــح بتخطئــة ابــن جماهــد ونقــد 
الّتوجيــه النحــوّي الــذي وّجــه فيــه 
القــراءة كقولــه ال وجــه إلنــكاره، ومــع 
أدنــى تأّمــل، وكأّن ابــن جماهــد مل يتأمــل 

ــة. ــراءة اجلاع ق
2-زيادة )ال(:

ــادة )ال(  ــد زي ــن جماه ــره اب ــا أنك   وممّ
ِخْفُتــْم  يف قــراءة قولــه تعــاىل: )َوإْن 
ــِح  ــى()111( بفت ــُطوا يِف الَيَتاَم أالَّ ُتْقِس
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ــه ال  ــة أّن ــُطوا( بحّج ــن )ُتْقِس ــاء م الّت
ــن  ــك اب ــرّد ذل ــة، ف ــه يف العربّي ــَل ل أص
جنــّي بقولــه: )هــذا الــذي أنكــره ابــن 
ــك  ــر؛ وذل ــر منك ــتقيٌم غ ــد مس جماه
عــى زيــادة )ال(، حتــى كأّنــه قــال: 
اليتامــى،  تقِســطوا يف  أن  ِخْفُتــم  وإن 
ــار،  ــط: إذا ج ــال: قس ــوروا، يق أي جت
جــّل  اهلل  قــال  عــدل،  إذا  وأقســط: 
َفَكاُنــوا  الَقاِســُطوَن  ــا  )َوأمَّ وعــال: 
جِلََهنَّــَم َحَطًبــا()112( وزيــادة )ال( قــد 
ــه  ــه قول ــسعت، من ــم واـّ ــاعت عنه ش
تعــاىل: )لَِئــالَّ َيْعَلــَم أْهــُل الِكَتــاِب( 
َــا  وقولــه تعــاىل: )َوَمــا ُيْشــِعُرُكْم أهنَّ
ــن  ــوَن()113( فيم ــاَءْت اَل ُيْؤِمنُ إَذا َج
ذهــب إىل زيــادة )ال( وقــال معنــاه ومــا 
يشــعركم أهّنــا إذا جــاءت ُيؤمنــون(
الزخمــرشّي  عّللــه  وكــذا   ،)114(
عــى زيــادة )ال(، أي: وإن خفتــم أن 
جتــوروا)115(. فتبــّن بذلــك خطــأ 
ــه النحــوّي هلــذه  ابــن جماهــد يف الّتوجي
ــد  ــد النّق ــاب نق ــن ب ــو م ــراءة، وه الق
ــاٌع  ــه دف ــت ذات ــو يف الوق ــك وه كذل

ــراءة.    ــِن الق ع
3-ضمر الفصل:

  خّطــأ ابــن جنــّي ســيبويه يف قــراءة 
قولــه تعــاىل: )َهــُؤاَلِء َبنَــايِت ُهــنَّ أْطَهــُر 

ــُر(،  ــب )أْطَه ــرئ بنص ــْم()116( ُق َلُك
القــراءة  هــذه  ســيبويه  ذكــر  وقــد 
فهــا، وقــال فيهــا احتبــي ابــن  وضعَّ
مــروان يف حلنــه)117(، وإّنــا قبــح 
ذلــك عنــده؛ ألّنــه ذهــب إىل أّنــه جعــل 
( فصــاًل، وليســت بــن أحــد  )ُهــنَّ
اجلزأيــن الّلذيــن مهــا مبتــدأ وخــر 
ــًدا  ــت زي ــك: ظنن ــك، كقول ــو ذل ونح
ــم،  ــو القائ ــٌد ه ــك، وكان زي ــًرا من خ
ــراءة  ــذه الق ــد أرى أّن هل ــن بع ــا م وأن
جتعــَل  أن  وهــو  صحيًحــا،  وجًهــا 
( أحــَد جــزأي اجلملــة، وجتعلهــا  )ُهــنَّ
خــًرا لـــ )بنــايت(، كقولــك: زيــٌد أخوك 
 ) هــو، وجتعــل )أطهــَر( حــااًل مــن )ُهنَّ
ــى  ــه معن ــل في ــايت(، والعام ــن )بن أو م
اإلشــارة، كقولــك: هــذا زيــٌد هــو 
ــى  ــك، فع ــو ذل ــا أو نح ــًا أو جالًس قائ
هــذا جمــازه، فإّنــا عــى مــا ذهــب إليــه 
قــال()118(.  كــا  ففاســٌد  ســيبويه 
ــد  ــاب نق ــن ب ــّد م ــن أن يع ــذا يمك وه
النّقــد؛ فســيبويه ينقــد القــراءة ويصفهــا 
ــٌن  ــا حل ــراءة هب ــح والق ــف والقب بالضع
ــرّد  ــّي ي ــن جن ــة، واب ــب الّلغ ــن جان م
ــا  ــراءة توجيًه ــه الق ــد ويوج ــذا النق ه
ــف رأي ســيبويه بالفســاد  آخــَر ويص

ــّرأي. ــأ يف ال ــو اخلط وه
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دة: 4-الاّلم املؤكِّ
عــّي  أيب  عــن  جنــّي  ابــن  يــروي    
ــا  ــين في ــد األندلس ــده أح ــوّي نق النح
ــاىل: )َوإْن َكاَن  ــه تع ــراءة قول ــق بق يتعّل
ــاُل()119(  ــُه اجِلَب ــُزوَل ِمنْ ــْم لَِت َمْكُرُه
َلَتــُزوَل بفتــح الــالم األوىل والثانيــة، 
ــَد  ــّي ُبعي ــى أيب ع ــُت ع ــال: )ودخل ق
تســٍع  ســنة  شــراز  مــن  عــوده 
ثــك؟  أحدِّ أال  فقــال:  وســّتن، 
دخــل  قــال:  قــل،  لــه:  قلــُت 
إيّل هــذا األندلــّي فظننتــه قــد 
ــاّلم  ــّن أّن ال ــو يظ ــإذا ه ــم، ف تعّل
التــي تصحــب إن املخّففــة مــَن 
ــت:  ــداء، قل ــي الم االبت ــة ه الثقيل
تــرى  َمــن  فأكثــر  تعجــب،  ال 
ــذا  ــد ه ــّي ينق ــو ع ــذا)120( فأب هك
األندلــّي الــذي ال يفــّرق بــن 
ــو  ــد وه ــداء والم التوكي الم االبت

بالّتــايل نقــٌد للقــراءة. 
5-نصب املضارع:

  وقــد ورد ذلــك يف قــراءة قولــه تعــاىل: 
ًة أْو آِوي إىل  ــوَّ ــْم ُق ــْو أنَّ يِل بُِك ــاَل َل )َق
ِرْكــٍن َشــِديٍد()121( بنصــب املضــارع 
)آِوي(، وهــو مــا ال وجــَه لــه عنــد 
ــرى أّن  ــّي ف ــن جن ــا اب ــد، أّم ــن جماه اب
ــٌز،  ــائٌغ جائ ــد س ــن جماه ــره اب ــا أنك م
ــّوة(،  ــى )ق ــا ع ــل معطوًف ــون الفع ويك

ــا  والتقديــر عنــده: لــو أّن يل قــّوًة أو أويًّ
ــَب  ــر أن وتنص ــديد، فُتضم ــٍن ش إىل رك
الفعــل بعدهــا)122(. ورّد ابــن جنــّي 
هنــا بمثابــة نقــد لــرأي ابــن جماهــد مــن 

ــوّي.    ــه النح ــث التوجي حي
6-كر نون اجلمع:

ــه  ــم قول ــّي عــن أيب حات   نقــل ابــن جن
ــْم   يف قــراءة قولــه تعــاىل: )َقــاَل َهــْل أْنُت
ِلُعــوَن()123( بكــر نــون اجلمــع،  ُمطَّ
ــال  ــض اجلّه ــكلها بع ــد ش ــال: )وق ق
باحلــرة مكســورة النــون، قــال: وهذا 
ِلِعــِي،  خطــأ؛ لــو كان كذلــك لــكان ُمطَّ
تقلــب واو ُمطِلُعــون يــاء، يعنــي لوقــوع 
ــا  ــى م ــر ع ــا، واألم ــم بعده ــاء املتكّل ي
ــوَن  ــم، إاّل أن يك ــو حات ــه أب ــب إلي ذه
عــى لغــة ضعيفــة، وهــو أن جُيــرى 
اســم الفاعــل جمــرى الفعــل املضــارع؛ 
ــرى  ــوِن جُم ــرى ُمْطِلُع ــه فُيج ــه من لقرب
ُيْطِلُعوِن،....وهــذا شــاذٌّ كــا تــرى، 
ــه()124( فقــد وصــف  ــاس علي فــال للقي
ــل  ــون باجلاه ــر الن ــراءة بك ــارئ الق ق
ــل  ــّي قــد حــاول تعلي ــن جن وإن كان اب
ــاد  ــّم ع ــة ث ــن العربّي ــه م ــراءة بوج الق
ــه.  ليقــّرر أّن هــذا شــاذٌّ وال يقــاس علي

7-الّتنوين:
ــه  ــا نقل ــيبويه في ــّي س ــن جن ــد اب   نق



173

   أ.م.د. سعيد إبراهيم صيهود
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

ــه: كان عمــر  ــه ابــن ســاّلم مــن قول عن
يقــرأ: )عــى َتْقــًوى ِمــَن اهللِ()125( قلــت: 
عــى أيِّ يشٍء نــّوَن؟ قــال: ال أدري وال 
أعرفــه. قلــت: فهــل نــّوَن أحــٌد غــره؟ 
قــال: ال.. قــال ابــن جنــّي: أخرنــا هبذه 
احلكايــة أبــو بكــر جعفــر بــن عــّي بــن 
ــن  ــل ب ــة الفض ــن أيب خليف ــاج ع احلّج
ــا  ــاّلم. فأّم ــن س ــد ب ــن حمّم ــاب ع احلُب
الّتنويــن فإّنــه وإن كان غــر مســموع إاّل 
ــإّن قياســه أن تكــون  يف هــذه القــراءة ف
ألفــه لإلحلــاق ال للتأنيــث، كتــرًتى، 
ــًة بجعفــر.  ــّون وجعلهــا ملحق فيمــن ن
ــَف  ــيبويه أاّل يق ــدر س ــبه بق وكان األش
يف قيــاس ذلــك وأاّل يقــوَل: ال أدري, 
ــن  ــا اب ــة رواه ــذه احلكاي ــوال أّن ه ول
جماهــد ورويناهــا عــن شــيخنا أيب بكــر 
لتوّقفــت فيهــا، فأّمــا أن يقوَل ســيبويه مل 
ُيقــرأ هبــا أحــٌد فجائــٌز يعني فيا ســمعه، 
لكــن ال عــذَر لــه يف أن يقــوَل: ال أدري؛ 
ــاَس ذلــك أخــفُّ وأســهُل عــى  ألّن قي
ــا مــن كــون ألفــه لإلحلــاق( مــا رشحن
)126(. وقــد أعــاد ابــن جنــّي هنــا وكــّرر 

نقــد ســيبويه لقولــه ال أدري وهــو مــا ال 
عــذَر لــه عنــده؛ لســهولته وخّفتــه وهــو 

اإلحلــاق كــا يــرى.         
اليّل: د- النّقد الدِّ

ــاظ  ــة األلف ــق بدالل ــد املتعّل ــو النق   وه
ومــا يمكــن أن يكــون نقــًدا للنــّص 
مــن جانــب معنــى الكلمــة املفــردة 
ــن  ــا ورد م ــة، وممّ ــتعاالهتا يف الّلغ واس
نقــد عنــد ابــن جنــّي يتعّلــق هبــذا 

ــأيت: ــا ي ــب م اجلان
االسم األعجمّي:

  أخــذ ابــن جنــّي عــى العــرب تليطهم 
يف االســم األعجمــّي كــرتك اهلمــز مــن 
ــا  ــاىل: )َي ــه تع ــراءة قول ــل( يف ق )إرسائي
ــي  ــَي الت ــُروا نِْعَمتِ ــَل اْذُك اِئي ــي إرْسَ َبنِ
أْنَعْمــُت َعَلْيُكــْم()127( بغــر مهــز ، ونقل 
كذلــك عــن أيب عــّي أّن العــرب تّلــط 
ــه،  ــت ب ــّي إذا نطق ــم األعجم يف االس

ــك)128(: فمن ذل
اخلَــْزَرِج             أِلمِّ  الــداَر  تْعــِرُف  َهــْل   

ِج َكامُلــَزرَّ الَيــْوَم  َفَظْلــَت  ِمنْهــا 
 فاألصــل املزرجــِن، مــَن الزرجــون 
وهــو اخلمــر والنــون أصــٌل فيــه، ومنــه 

قــول رؤبــة)129(:
مى امُلَعرجِن           يف ِخْدِر ميَّاِس الدُّ

 فهــو مــَن العرجــون، والقيــاس فيــه أن 
يقــوَل: املزرجــِن، ومنه قــوُل لبيــد)130(:

َدَرَس امَلنَا بُِمَتالٍِع َفأَباِن     
وَباِن                      بِاحلبِس بَن البِيِد والسُّ

ــّي: )وإذا  ــن جن ــال اب ــازل، ق  أراد املن
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العــريّب  يف  ُتلِّــَط  أن  للعــرب  جــاز 
فكيف-ليــت  لغتهــا،  مــن  وهــو 
ــا؟()131(  ــن لغته ــس م ــعري-فيا لي ش
ــة  ــة العربّي ــى الّلغ ــه ع ــنٍّ من ــذا جت وه
ــا أورده  ــه م ــف في ــد خال ــف، وق وتكّل
يف كتابــه )اخلصائــص( ومــا نســبه إليهــا 
مــَن الّشــجاعة يف احلــذف والّتقديــم 
والتأخــر وغرهــا، فيــا ســّاه بـــ )بــاٌب 
يف شــجاعة العربّيــة(، ويف )بــاب مــا 
قيــس مــن كالم العــرب فهــو مــن 
ــٌع  ــذا موض ــول: )ه ــرب( يق كالم الع
ــِن  ــف ع ــاس يضع ــر الن ــٌف، وأكث رشي
ــة  ــه، واملنفع ــه ولطف ــه؛ لغموض احتال
ــٍد...  ــوٍّ جم ــه مق ــاند إلي ــة والتس ــه عاّم ب
ويؤّكــد هــذا عنــدك أّن مــا أعــرَب مــن 
أجنــاس األعجمّيــة قــد أجرتــه العــرب 
جمــرى أصــول كالمهــا()132( وعــى هذا 
ــرب يف  ــد للع ــَن نق ــره م ــا ذك ــون م يك
ــاب  ــذا الب ــن ه ــّي م ــكالم األعجم ال
اســتدّل  وقــد  واإلبــدال،  كاحلــذف 
ــا  ــهد هب ــي استش ــها الت ــواهد نفس بالش

ــا. ــرب فيه ــط الع ــى تلي ع
بأســاء  يتعّلــق  مــا  ذلــك  ومــن     
األنبيــاء كإدريــس)ع(، فقــد قــرأ قتــادة 
ــن(  ــى إل َياِس ــاَلٌم ع ــاىل: )َس ــه تع قول
عــى  )َســاَلٌم  إْدريــَس(،  :)َوإنَّ   )133(

ــا  ــا م ــّي: )أّم ــن جن ــال اب ــن(، ق إْدريِس
ــعود:  ــن مس ــن اب ــد ع ــن جماه رواه اب
ــوَن  ــب أن يك ــن فيج ــس وإدراس إدري
مــن حتريــف العــرب الكلــم األعجمــي 
ــَل  ــلُّ احلف ــا، فُتِق ــن لغته ــس م ــه لي ألّن
ــب  ــق بجان ــٌد يتعّل ــذا نق ــه()134( وه ب
مــن جوانــب الّلغــة وهــو داللــة االســم 
ــذه  ــع ه ــرب م ــل الع ــّي وتعام األعجم

ــاء. األس

اخلامتة ونتائج البحث:
  وأخًرا نخلص إىل القول:

ــادة  ــر ب ــة تزخ ــراءات القرآنّي    إّن الق
لغوّيــة ثــّرة ينبغــي االعتــاد عليهــا 
ــا  ــا مجيًع ــن جوانبه ــة م ــة الّلغ يف دراس
الّصــوت والــّرف والنّحــو والّداللــة، 
وهــذا ينطبــق عــى القــراءات املتواتــرة 
ــا إّن  ــغ إذا قلن ــا ال نبال ــاذة، ولعّلن والّش
ــي  ــادر الت ــَن املص ــاذة م ــراءات الّش الق
ــة  ــة احلديث ــات الّلغوّي ــدت الدراس رف
ــن  ــة م ــن حال ــّم ع ــا ين ــة  م ــادة لغوّي ب
للنّقــد  وكان  الّلغــة،  هــذه  حــاالت 
الّلغــوّي نصيــٌب وافــر يف القــراءات 
القــراءات  كتــب  يف  ليــس  القرآنّيــة 
فحســب، بــل يف كتــب معــاين القــرآن، 
الفــّراء  النّقــاد  هــؤالء  أبــرز  ومــن 
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والّزجــاج، فضــاًل عــن أصحــاب كتــب 
القــراءات كأيب عــّي النحــوّي وابــن 

ــم. ــد وغره ــن جماه ــه واب خالوي
  وكان لّلغويــن مــن أصحــاب الرتاجــم 
دور بــارز يف النّقــد الّلغــوّي لبعــض 
القــراء وقراءاهتــم التــي ال ُتوافــق وجًها 
مــن وجــوه الّلغــة، كأيب الطيِّــب الّلغوّي 
ــّراء  ــض الق ــى بع ــًة ع ــل محل ــذي مح ال
وكان  وجّهلهــا  والكســائّي  كحمــزة 
يصــف قراءهتــا بالّلحــن يف القــرآن، 
بــكالم  معرفــة  هلــا  ليــس  وأهّنــا 

ــرب. الع
هــؤالء  أبــرز  جنــّي  ابــن  ولعــّل    
الّلغويــن فــكان نقــده لبعض القــراءات 
ــة  ــة ورصفّي ــة صوتّي ــة ذا مرجعّي القرآنّي
ــده  ــّب نق ــد انص ــة، فق ــة وداللّي ونحوّي
ــب(  ــة يف )املحتس ــراءات القرآنّي يف الق
ــي وردت يف  ــد الت ــن جماه ــى أراء اب ع
)الّســبعة(، حمــاواًل يف ذلــك الّدفــاع عِن 
هــذه القــراءات وإجيــاد تعليــل وتوجيــه 
صحيــح هلــا، فــا ال جيــوز وال وجــَه لــه 
عنــد ابــن جماهــد جائــٌز عنــد ابــن جنــّي 
ــن أن  ــا يمك ــو م ــا، وه وإن كان ضعيًف

ــد. ــد النّق ــه نق ــَق علي ُيطل
 وأبــرز املوضوعــات التــي وردت يف 
ــن  ــد اب ــراءات عن ــوّي للق ــد الّلغ النق

جنــّي عــى مســتوى الّصــوت اإلدغــام 
اهلمــز  وتــرك  املهمــوز  غــر  ومهــز 
والتقــاء الّســاكنن، وعــى املســتوى 
)فعيــل(  وبنــاء  الّصيغــة  الــّريّف 
النحــوّي  املســتوى  وعــى  مصــدًرا، 
ــن،  ــارع والتنوي ــب املض ــذف ونص احل
االســم  الــّداليل  املســتوى  وعــى 
ــن  ــّي م ــن جن ــراه اب ــا ي ــّي وم األعجم

تليــط العــرب فيــه.          
ــوّي  ــد الّلغ ــّي يف النق ــن جن ــج اب   ومنه
للقــراءات القرآنّيــة لــه طريقــان: األّول: 
رأيــه  يذكــر  ثــّم  القــراءة  يذكــر  أن 
املخالــف هلــا مــن دون جتريــٍح، والثاين: 
ــتعمل  ــد ويس ــرّد والنق ــَو يف ال أن يقس
ــل مــن شــأن القــارئ  مصطلحــات تقّل

ــط. ــط والتخلي ــه كالغل وقراءت
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)70( سورة البّينة:6
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مكتبــة اخلانجــّي، ط3، 2006م.
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الــرّزاق  عبــد  د.  حتقيــق:  )ت538هـــ(، 
املهــدّي، دار إحيــاء الــرّتاث العــريّب، بــروت-

ــان،ط1، د.ت لبن
• املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 
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حتقيــق: عــي النّجــدّي و د. عبــد احلليــم 
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2009م.
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الّزّجــاج  وإعرابــه،  القــرآن  معــاين   •
ــز عبــده  ــد العزي )ت311هـــ(، حتقيــق: د. عب
2005م. القاهــرة،  احلديــث،  دار  شــلبّي، 
عبــد  الّطيــب  أبــو  النحويــن،  مراتــب   •
الّلغــوّي )ت351هـــ(،  بــن عــّي  الواحــد 
ــة  ــم، مكتب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم حتقي

)د.ت(. القاهــرة  مــر،  هنضــة 
• نزهــة األلّبــاء يف طبقــات األدبــاء، أبــو 
ــو  الــركات األنبــارّي )ت(، حتقيــق: حممــد أب
الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العرّيــة، بــروت-

لبنــان، ط1، 2003م.
• النــرش يف القــراءات العــرش، ابــن اجلــزرّي، 
أبــو اخلــر حممــد بــن حممد،)ت833هـــ(، 
حتقيــق: عــّي حممــد الّضبــاع، دار الكتــب 

د.ت. ط1،  بروت-لبنــان،  العلمّيــة، 
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Linguistic criticism in Quranic readings, Al Mohtasib for Ibn Genie 
(392AH) as a model

Abstract:
This research seeks to study the linguistic 

criticism directed at some Quranic  reading 

that are not subject , in any way, to the rules 

of Arabic . these critics are the owners of 

the meaning and expressions of the Quran 

, such as al�Kissai and al�Fara , and among 

them were write in the Quranic reading, 

such as Abu Ali Al�Nahawi , Ibn Mujahid, 

Ibn Khalawayh, and Ibn Jinni was the most 

famous of these critics.

What distinguished his method from the 

responses that he does not see as correct and 

straight, and then (Al� Muhtasib) was the 

most important source of research.

Although most of his criticism of the reading 

focused on the opinion of Ibn Mujahid.

Linguistic criticism of the Quranic reading 

according to Ibn Jinni did not have a single 

reference , but rather had multiple reference 

, including the levels of the language with a 

sound, such as slurs ,hams, tides, convergence 

of residents, and so on.
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أحوال نزول الوحي على الرسول حممد)صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( / دراسة يف االفرتاءات االستشراقية

الصرع  وفقدان الوعي واهلوس / إمنوذجا
املدرس الدكتور  ثــائــر هادي رسن راشد العقييل

املدرسة / إعدادية الرسالة للبنني / مديرية تربية  البرصة
 :dr.thaer78@gmail.com

امللخص:
التــي  الفكريــة  املــدارس  تعــددت 
النبويــة  الســرة  دراســة  يف  اهتمــت 
ــخ  ــر التاري ــات ع ــف املوضوع بمختل
ــة  ــة العربي ــات املصدري ــواء يف حيثي س
ــا  ــور بحثن ــي حم ــورت الوح ــي ص الت
املوســوم )) أحــوال نــزول الوحــي عــى 
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــد ص ــول حمم الرس
وســلم ( قــراءة يف الفكــر األســترشاقي 
ــال  ــة أمث ــور خمتلف ــالمي((،  بص واإلس
صلصلــة اجلــرس والثقــل والكــرب 
أو  ذلــك  وغــر  الســكران  وهيــأة 
متثــل  التــي  االســترشاقية  التيــارات 
البــارزة يف  الســمة  العدائيــة  النزعــة 
صــورت  التــي  الدراســات  اغلــب 

بالــرع  الوحــي  احــوال  صــورة 
ونحــن  واهلــوس  الوعــي  وفقــدان 
يف بحثنــا هــذا ســوف نــدرس هــذه 
ــا  ــح لن ــد اتض ــة وق ــات املختلف احليثي
عــدم صحــة كل ذلــك باألدلــة النقليــة 

والعقليــة.
املـــقـــدمـــة:

ــل الفكــر األســترشاقي بمختلــف    يمث
ــارات  ــن املس ــًا م ــارًا مه ــه مس مدارس
التــي ينبغــي الوقــوف عليها،خصوصــًا 
ــرة  ــت يف الس ــي اهتم ــارات الت يف املس
ــك  ــن تل ــاع ع ــل الدف ــن أج النبوية،م
متبنيــات  ،وملعرفــه  العطــرة  الســرة 
ــك  ــترشاقية ،وذل ــدارس األس ــك امل تل
تلــك  تيــارات  مــن  األغلــب  الن 



184

أحوال نزول الوحي على الرسول حممد  / دراسة يف االفرتاءات االستشراقية الصرع  وفقدان الوعي واهلوس / إمنوذجا

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

العصبيــة  الدوافــع  حيمــل  املــدارس 
ــة  ــويه املنظوم ــل تش ــن أج ــة م واملذهبي
املعنــى  هــذا  ونجــد   . اإلســالمية 
ــن  ــن املحدث ــد الباحث ــة اح ــب إلي يذه
ــه: ))نــادرًا مــا نــرى مســترشقًا  بقول
مل يتنــاول الرســول )صــى اهلل عليــه 
ــالمية  ــوة اإلس ــلم ( أو الدع ــه وس وال
ــتطيع أن  ــا نس ــه وإنن ــه أو أبحاث يف كتب
نؤكــد رغــم تبــدل النظــرة األســترشاقية 
...فــأن األغلبيــة مــن املســترشقن مل 
ــن الفكــر  ــص م ــوا مــن التخل يتمكن
ــول  ــوهة للرس ــر املش ــادي والتفس املع
ــلم (  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــد )ص حمم

والقــران الكريــم(( )1(.
ــا  ــرة هل ــذه النظ ــك أن ه ــن دون ش   وم
بيئــة فكريــة انطلقــت منهــا ويبــدو إهنــا 
ــام األوريب  ــرأي الع ــة ال ــع إىل ثقاف ترج
أثرهــا  بــل  الوســطى  العصــور  يف 
ــل  ــة مث ــر النهض ــد إىل ع ــع فامت اتس
دانتــي يف الكوميديــا العامليــة الــذي 
أكثــر  ليــس  نظــرة  يف  اإلســالم  كان 
ــالم  ــف اإلس ــر يص ــة وفولت ــن زندق م
ــض كل  ــة تناق ــات نابي ــول بصف والرس
ــر  ــادت هبــا حركــة التنوي ــي ن ــم الت القي
ــوالً إىل  ــداء وص ــتمر الع ــة واس األوربي
ــي  ــس الفرن ــي المن ــس الكاثوليك الق

الــذي كان متعصبــًا كثــرًا عــى الســرة 
ــة.)2(.  النبوي

ــة  ــات الفكري ــن املفارق ــدد م ــد ع  نج
دراســة  يف  األســترشاق  اهتــام  يف 
النبويــة ، وحتديــدًا يف عــدد  الســرة 
ــأيت يف  ــي ي ــة والت ــات املهم ــن البعدي م
ــع  ــي ويف مجي ــة الوح ــا منظوم مقدمته
ــل يف  ــي تتمث ــة ،والت ــا الفكري مفاصله

ــا: ــن مه ــن مهم أمري
إنــكار  املســترشقون  األول:تبنــي 
ــى  ــزل ع ــي املن ــي اإلهل ــوة والوح النب
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــد ص الرســول ) حمم
وســلم ( وتكذيبهــا. )3( ،الثاين:إتبــاع 
املســترشقون مناهــج عديــدة يف معاجلــة 
ــة ومنهــا الوحــي،  ومــن  الســرة النبوي
ــي  ــج التحلي ــج املنه ــك املناه ــرز تل أب
واألثــر واملؤثــر والعلــاين والنفــي 
والتشــكيك واهلــدم والبناء،وأبــرز مــن 
ــري وات  ــر مونتكم ــى األخ ــد ع اعتم
مناهــج  وغرمها،وهــذه  وغوســتاف 
ــي.  ــرة للوح ــرة ومنك ــكك يف الس تش

.)4(

مهمــن  أمريــن  إىل  يشــر  بحثــا   
ــق  ــي تراف ــدية الت ــر اجلس األول:املظاه
والثاين:الثنائيــة  املحمــدي  الوحــي 
األســترشاقي  الفكــر  يف  النصيــة 
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ــورة  ــوال بص ــك األح ــالمي لتل واإلس
عامــة ومناقشــة أقــوال املســترشقون 
بصــورة خاصــة. ومــن اجلديــر بنــا 
اإلشــارة إىل نقطــة جوهريــة يف البحــث 
والتــي تتلخــص يف اعتــاد املــدارس 
األســترشاقية عــى مصــادر املدرســة 
خيلــق  الــذي  فقط،األمــر  الســنية 
ــة  ــر يف املنظوم ــة الفك ــة أحادي مصدري
النتائــج  خمرجــات  يف  االســترشاقية 
التــي تــدرس أي مفصليــة مــن مفاصــل 
الســرة النبويــة .وهــذا األمــر نجــدُه يف 
مجيــع اهتاماهتــم يف الرشق اإلســالمي.
ــى  ــد ع ــوف نعتم ــة س ــذه الدراس  يف ه
التــي  للنصــوص  التحليــي  املنهــج 
ســوف نعتمــد عليها،متعمديــن يف ذلك 
ــا  ــي تتطلبه ــة الت ــادر املتنوع ــى املص ع
الدراســة ،والبحــث قائــم عــى فرضيــة 
الدفــاع عــن جزئيــة مــن جزئيــات 
ــدًا  ــل حتدي ــي تتمث ــة والت ــرة النبوي الس
يف أحــوال نــزول الوحــي عــى رســول 
ــه وســلم(.وان  ــه وال اهلل )صــى اهلل علي
هــذه املديــات البحثيــة تســتلزم منــا 
ــن  ــدد م ــة  وع ــث  بمقدم ــة البح دراس
املحــاور وخامتــة.  وابــرز تلــك املحــاور 

األيت.  
ــة  ــي يف اللغ ــوم الوح ــة مفه اوالً :دراس

ــالح. واالصط
ثانيًا:الوحي يف النص القرآين.

ثالثــًا :العالقــة بــن الرســول حممــد 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم ( وصــورة 

ــي الوح
ــوال  ــترشقون يف أح ــوال املس ــًا: أق رابع

ــي. ــزول الوح ن
ــا بعــد الــذي تقــدم    وهــذا يســتلزم من
ــن  ــدد م ــر ع ــث ع ــذا البح ــة ه دراس

ــا األيت. ــاور أبرزه املح
ــة  ــي يف اللغ ــوم الوح ــة مفه اوأل: دراس

ــالح. واالصط
  شــكل الوحــي ظاهــرة مــن الظواهــر 
األرض  بــن  الثنائيــة  البعديــة  ذات 
تعــد  تواصليــة  بواســطة  والســاء، 
ــي  ــائط الت ــدس الوس ــمى وأق ــن أس م
ــاء  ــاالت الس ــغ رس ــخر ألداء تبلي تس
عــن طريــق األنبيــاء والرســل )عليهــم 
الســالم(، األمــر الــذي أفــرز إشــكالية 
ــتلزم  ــة، ويس ــي كمنظوم ــة الوح حقيق
منــا ذلــك دراســة املعنــى اللغــوي 
واالصطالحــي ملفهــوم الوحــي كاأليت:

1- الوحي لغــًة. 
     يرجــع أصــل الوحــي إىل الفعــل 
هــو  والوحــي  وحــى:  الثالثــي، 
ــام  ــالة واإلهل ــة والرس ــارة والكتاب اإلش
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ــه  ــل كل مــا ألقيت والــكالم اخلفــي)5(، ب
إىل غــرك)6(. ويقــال: وحيــت إليــه 
الــكالم، وأوحيــت وأوحــى وحيــا، 
والوحــي:  بعثــه)7(،  إليــه،  وأوحــى 
يوحيــه اهلل ســبحانه إىل أنبيائــه، وســمي 
وحيــًا ألن امللــك أرسه عــن اخللــق، 
إليــه،  املبعــوث  النبــي  بــه  وخــص 
بعضهــم  يــر  ان  اإلحيــاء،  وأصــل 
 (( تعــاىل:  قــال  البعــض،  إىل 
                
ــمى  ــاء يس ــك اإلي (()8(، وكذل  

وحيــًا)9(.
2-الوحي اصطالحًا .

ــي  ــي االصطالح ــد الوح ــرف املفي   ع
بقولــه : )) وأصــل الوحــي هــو الــكالم 
ــى كل يشء  ــق ع ــد يطل ــم ق ــي ، ث اخلف
قصديــة إفهــام املخاطــب عــى الــر لــه 
ــه دون  ــه ب ــص ل ــره، والتخصي ــن غ ع
مــن ســواه، وإذا أضيفــت إىل اهلل تعــاىل 
ــه الرســل ) صــى اهلل  كان فيــا خيــص ب
عليهــم ( خاصــة دون مــن ســواهم عى 
ــى  ــة النبي)ص ــالم ورشيع ــرف اإلس ع

ــلم( ....(()01(. ــه وس ــه وال اهلل علي
      ومــن هنــا يتضــح أن العوامــل 
أن  هــي   ، التعريفــن  بــن  املشــرتكة 
الوحــي كالم خفــي لالتصــال باألنبيــاء 

والرســل )عليهــم الســالم( ، وغرهــم 
بواســطة أو دوهنــا .

ثانيًا : الوحي يف النص القرآين.    
القــرآين احلجــر  النــص        شــكل 
ــا  ــي ، ب ــاد الوح ــم أبع ــاس يف فه األس
لــه مــن انعكاســات خمتلفــة ، فــأول 
ــة للوحــي  ــة الرقمي ــا نالحظــه البعدي م
 ،)11( ، والتــي بلغــت )78( موضعــًا 
ــرآين  ــص الق ــات الن ــتقراء آي ــد اس وعن
ــتطيع أن  ــي ، نس ــارت للوح ــي أش الت
نقســمها إىل عــدة أقســام أبرزهــا :-

1- الوحي النبوي :-                  
      ونقصــد بالوحــي النبــوي : هــو 
باألنبيــاء  خيتــص  الــذي  الوحــي 
 ، والرســل )عليهــم الســالم( فقــط 
وقــد أشــار النــص القــرآين لــه يف عــده 
  (( : ــاىل ــه تع ــا قول ــات منه آي
                
وقولــه   ،)21())      
         ((  : تعــاىل 
                     

.)31())    
ــة  ــس املهم ــاد ذات األس ــن األبع    وم
ــا يرتبــط برســول  يف النــص القــرآين، ب
اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( منهــا 
ــى اهلل  ــي أوح ــة الت ــط باحلكم ــا يرتب م
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ــه  ــا يف قول ــار هل ــي أش ــه، والت ــا إلي هب
           (( تعــاىل: 
(()41(. ويف ســياق        
تعــاىل:  قــال  الغيــب  اطالعــه عــى 
                ((
ــن  ــم م ــى الرغ ــدو ع  (()51(، ويب 
عظمــة املنزلــة والعالقــة بــن احلــق 
ــى  ــول اهلل )ص ــاىل ورس ــبحانه وتع س
ــدت  ــي أك ــلم( والت ــه وس ــه وال اهلل علي
النصــوص القرآنيــة إتباعــه الوحــي 
        (( : ــاىل ــه تع ــا يف قول ك
نجــد   ،)61())            
ــد  النــص القــرآين يشــر إىل لغــة التهدي
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــد جتاهه)ص والوعي
  (( : ــاىل ــه تع ــا يف قول ــلم(   ك وس
           

 .  )71()) 
2- الوحي غر النبوي.

ــو  ــوي: ه ــر النب ــي غ ــد بالوح ونقص
باألنبيــاء  املختــص  غــر  الوحــي 
وهــو  الســالم(   )عليهــم  والرســل 
ــي  ــي التكوين ــا: الوح ــام منه ــى أقس ع
    (( تعــاىل:  قولــه  يف  كــا 
               
ومنهــا:   ،)81())           
ــا  ــة ك ــدارك الغريزي ــاء بامل ــي اإللق وح

     (( :يف قولــه تعــاىل
             
 ،)91())          
ــه  ــا يف قول ــام ، ك ــي اإلهل ــا وح ومنه
          ((  : تعــاىل 
وحــي   : ومنهــا   ،)02())    
الشــيطانية كــا يف قولــه  الوســاوس 
        (( : ــاىل تع
            
              

.)12())      
ثالثــًا :العالقــة بــن الرســول حممــد 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( وصــورة 

ــي . الوح
  عــى الرغــم مــن أمهيــة حموريــة الوحي 
يف الرســالة ، نجــد النــص القــرآين ، قــد 
غيــب الكثــر مــن اجلزئيــات بصورهتــا 
 ، املبــارشة  ، وأحيانــًا غــر  املبــارشة 
ــه  ــاول إن نتلمس ــوف نح ــا س ــذا م وه
العالقــة  أبــرز معــامل  للبحــث عــن 
ــي  ــوة ، الت ــي والنب ــن الوح ــة ب الثنائي
والنجــم  التكويــر  ســورتا  شــكلت 
ــاد ذلــك ، أن  ــية يف أبع ــادة األساس امل
دراســة  يف  للذهــن  يتبــادر  مــا  أول 
ــاء األول  ــوة ، اللق ــي بالنب ــة الوح عالق
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بــن امللــك املرســل ورســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه والــه وســلم(  ومــادة احلديــث 
واألجــواء التــي ســادت بــن الطرفــن 
؟ ويبــدو أن النــص القــرآين قــد أغفــل 
تفاصيــل هــذه احليثيــات يف بدايــات 
النــزول ثــم تــدرج يف إنزاهلــا وتوثيقهــا 

ــم . ــم النج ــر ث ــوريت التكوي يف س
1-صــور اللقــاء بــن النبــي )صــى اهلل 

عليــه والــه وســلم( والوحــي.
ــص  ــارات الن ــض إش ــن بع ــم م   يفه
القــرآين أن اللقــاء األول كان يف الســاء 
     ((  : تعــاىل  قولــه  يف  وذلــك 
وقولــه   ،)22())          
))         ((  : تعــاىل 
ــن  ــن اآليت ــع ب ــن اجلم ــدو م )32(، ويب

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــة رس أن رؤي
ــد  ــل )( ، ق ــلم(  جلرائي ــه وس وال
حتققــت وهــو باألفــق واملــراد باألفــق : 
ــراد  ــاء)42(، وي ــن الس ــرشق م ــة ال ناحي
ــدو  ــة الظاهــرة)52( . ويب ــن : الناحي باملب
ــق  ــالق يف حتق ــة اإلط ــن دالالت اآلي م
ــة  ــوع رؤي ــتبعد وق ــا ال نس ــة ، أنن الرؤي
والــه  عليــه  اهلل  )صــى  اهلل  رســول 
بالعــن   )( جلرائيــل  وســلم(  
البــارصة ، وهــذا املتبنــى تعــززه بعــض 
الروايــات التارخييــة ، منهــا مــا روي 

ــن  ــت : ))م ــة قال ــيدة عائش ــن الس ع
ــل  ــز وج ــه ع ــدًا رأى رب ــم ان حمم زع
، فقــد أعظــم الفريــة عــى اهلل عــز 
 ، )( ــل ــن رأى جري ــل ، ولك وج
ــا  ــادًا م ــه س ــه وخلق ــن يف صورت مرت
ــح  ــا يتض ــن هن ــق (()62(، وم ــن األف ب
أن مــكان الرؤيــة للقــاء األول ، كان 
ــارت إىل  ــا أش ــة ، ك ــاء األرضي يف الس
ــاين كان  ــاء الث ــا اللق ــات ، أم ــك اآلي ذل
ــار  ــد أش ــة ، وق ــر األرضي ــاء غ يف الس
    (( : ــاىل ــه تع ــك قول إىل ذل
))          
)72( أمــا مــا يرتبــط بــادة احلديــث التــي 

دارت بــن رســول اهلل  )صــى اهلل عليــه 
ــم  ــل )( ، فل ــلم(  وجري ــه وس وال
تتضــح مــن خــالل النــص القــرآين 
ــد  ــه البع ــارة إلي ــم اإلش ــا ت ــة م ، فغاي
التعليمــي مــن الوحــي وذلــك يف قولــه 
))        (( : تعــاىل
     (( : وقولــه تعــاىل )82(

.)92())    
   يبــدو إن هاتــن اآليتــن ال توضحــان 
رســول  بــن  دار  الــذي  احلديــث 
وســلم(  والــه  عليــه  اهلل  )صــى  اهلل 
ــه  ــا أكدت ــة م ــل )( ، فغاي وجرائي
ــه  ــط بقول ــرى جعي ــا ي ــة األوىل ك اآلي
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كــرى  أمهيــة  ذو  املقطــع  هــذا   ((  :
ــوحي  ــت الـــ ــو ينع ــباب ه ــدة أس لع
ــكالم  ــاح بال ــول أي إفص ــه قــــــ بأن
ــن اهلل  ــوث م ــم مبع ــول كري ورســـــ
حيمــل إىل حممــد كـــــالم اهلل (()03(، امــا 
ــم اإلهلــي  ــة : أكــدت التعلي ــة الثاني اآلي
النــازل مــن الســاء عــن طريــق جريــل 
)( ، إال إهنــا أغفلــت طبيعــة ذلــك 
أهــم  أحــد  أن  والراجــح   ، التعليــم 
القــرآن   ، التعليــم  ذلــك  مصاديــق 
ــق  ــورة الفل ــت س ــي كان ــم ، والت الكري
ــوف  ــا س ــذا م ــه وه ــل نزول ــن أوائ م

ندرســه يف املحــور التارخيــي .
      ويبــدو مــن مجيــع اآليــات املتقدمــة 
 (( : ــاىل ــه تع ــن قول ــاًل ع ، فض
إن   ،)13())          
أجــواء اللقــاء األول كانــت أجــواء 
وديــة ؟! خصوصــًا أن اآليــة حتمــل 
واملهــم   ، واإلحيــاء  اهلمــس  أبعــاد 
جــدًا أن نصــوص القــرآن مل تســجل 
متلكــت  اســتغراب  أو  ذهنيــة  حالــة 
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص روع رس
وســلم(  األمــر الــذي يعكــس املعرفــة 
الســابقة بينهــا أو علمــه  )صــى اهلل 
ــائل  ــدى وس ــلم(  بإح ــه وس ــه وال علي

الوحــي املختلفــة.  

ــات  ــدة آي ــرآين يف ع ــص الق ــد الن    أك
جرائيــل  هبــا  نعــت  صفــات  عــى 
   ((  : تعــاىل  قولــه  منهــا   )(
(()23(، ويف قولــه      
       (( : تعاىل
 (()33(، وقولــه     
))         ((  : تعــاىل 
)43(، ويبــدو إن هــذه األوصــاف الســبعة 

 )( ــل ــبحانه جلرائي ــق س ــن احل م
منــه  جعلــت  التــي  عظمتــه  تؤكــد 
ــاء  ــن الس ــول ب ــالكًا ألداء دور الرس م
واألرض ، وهــذه اإلشــارات تؤكــد 
ــول  ــل )( ، برس ــاص جرائي اختص
اهلل  )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، دون 
ســائر املالئكــة والتــي منهــا قولــه تعــاىل 
              ((  :
                     
                 
وقولــه   ،)53())      
          (( : تعــاىل
                 
ــه  (()63(، وقول      
                 ((  : تعــاىل 

   .)73())       
ــًا  ــاًل قاطع ــد دلي ــات تع ــذه اآلي     إن ه
عــى عــدم صحــة بعــض املرويــات 
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التــي رواهــا املؤرخــون ، منهــا مــا 
روي عــن عامــر الشــعبي، قــال : )) 
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل  )ص إن رس
ــو  ــوة وه ــه النب ــت علي ــلم( ، ُأنزل وس
ابــن أربعــن ســنة ، وكان معــه إرسافيــل 
ثــالث ســنن ، ثــم عــزل عنــه إرسافيــل 
ســنن  عــرش  جريــل  بــه  واقــرن 
ــة  ــرًا باملدين ــنن مهاج ــرش س ــة وع بمك

      .  )83())........
ــات  ــن مالحظ ــجله م ــا نس ــرز م    وأب

ــص اآليت :- ــذا الن ــى ه ع
والتــي  اآليــات  أشــارت  قــد   -1
ــة  ــرة واآلي ــورة البق ــن س ــا )97( م منه
ــة  ــعراء ، واآلي ــورة الش ــن س )192( م
أن  إىل   ، النحــل  ســورة  مــن   )102(
ــو  ــي ه ــزول الوح ــص بن ــك املخت املل
ــر . ــكًا آخ ــس مل ــل )( ، ولي جري
عــدم وجــود احلكمــة مــن تكليــف   -2
ــي   ــة النب ــل )( ، بمالزم ــر جري غ
ــول  ــلم(، ط ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص
ــك  ــك . لذل ــة ذل ــي طيل ــاع الوح انقط
فنحــن ال نســلم بصحــة هــذه الروايــة .
 ، )( عــى الرغــم مــن أن جريــل      
كان لــه دور مهــم ، كواســطة االتصــال 
بــن األرض والســاء ، إال إهنــا كــا 
ــه  ــل قول ــدة بدلي ــن الوحي ــدو مل تك يب

             (( : تعــاىل
                 
              

.)93())             
    وقــد فــر اخلــزاري هــذه اآليــة بقوله 
ــه  ــرش أن يكلم ــا كان لب ــى م : )) واملعن
اهلل نوعــًا مــن أنــواع التكليــم، إال هبــذه 
ــًا، او  ــى وحي ــة: ان يوح ــواع الثالث األن
يكــون مــن وراء حجــاب، او ان يرســل 
ــم  ــاء، ث ــا يش ــه م ــي بإذن ــوالً فيوح رس
إن ظاهــر الرتديــد يف اآليــة بـــ )أو( هــو 
ــام  ــن األقس ــرة ب ــى مغاي ــيم ع التقس
ــد  ــران بقي ــان األخ ــد القس ــد قي ، وق
كاحلجــاب والرســول الــذي يوحــي 
األول  القســم  يقيــد  ومل  النبــي،  إىل 
أن   ، يفيــد  املقابلــة  فظاهــر   ، بــيء 
املــراد بــه التكليــم اخلفــي مــن دون 
ــن  ــاىل وب ــه تع ــطة بين ــط واس أن يتوس
النبــي أصــاًل، وإمــا القســان اآلخــران 
ــاب او  ــو احلج ــد، وه ــد زائ ــا قي ففيه
ــطة  ــا واس ــي وكل منه ــول املوح الرس
غــر أن الفــارق أن الواســطة الــذي هــو 
ــاب  ــه واحلج ــي إىل بنفس ــول يوح الرس
ــي  ــا الوح ــوٍح، وإن ــس بم ــطة لي واس
مــن ورائــه، وملــا كان للوحــي يف مجيــع 
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ــى  ــاىل ع ــه تع ــبة إلي ــام نس ــذه األقس ه
اختالفهــا صــح إســناد مطلــق الوحــي 
ــق  ــام حتق ــن األقس ــم م ــأي قس ــه ب إلي

       .)04())...
    وينبغــي لنــا ان نتســاءل هــل كان 
جريــل )( يــأيت بصورتــه احلقيقيــة 
)صــى اهلل عليــه والــه  لرســول اهلل  
أخــرى  بصــورة  يــأيت  أم  وســلم( 
كاآلدميــن ؟ وإذا كان كذلــك فهــل 
كانــت هنــاك صــورة واحــدة أم صــور 

ــدة ؟ ع
   إن اجلــواب يســتلزم منــا الوقــوف 
عــى النــص القــرآين ثــم الروايــات 
النــص  يف  نجــده  ومــا   ، التارخييــة 
الرؤيــة  حتقــق  إىل  اإلشــارة  القــرآين 
احلقيقيــة مــن رســول اهلل  )صــى اهلل 
ــن ،  ــل مرت ــلم( جلري ــه وس ــه وال علي
ــاىل :  ــه تع ــا يف قول األوىل يف األرض ك
 ،)14())                ((
والثانيــة يف الســاء كــا يف قولــه تعــاىل: 
              ((
مــا  ولكــن   .)24())       
ــة مــن خــالل  ــات الرؤي ــظ إن إثب يالح
ــارة  ــا إش ــرآين ، مل يصاحبه ــص الق الن
ــا  ــة ، إم ــل)( احلقيقي ــأة جري إىل هي
الروايــات التارخييــة ، فنجدهــا رســمت 

ــد  ــل )( عن ــور جلري ــدة ص ــا ع لن
عليــه  اهلل  )صــى  برســول اهلل  لقائــه 

ــا :-  ــلم( ، أبرزه ــه وس وال
ــال : ))  ــاس ق ــن عب ــن اب   1- روي ع
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص كان رس
ــداة ،  ــي يف الغ ــه ع ــدو إلي ــلم( يغ وس
وكان حيــب أن ال يســبقه إليــه أحــد، 
فــإذا النبــي يف صحــن الــدار ، وإذا 
رأســه يف حجــر دحيــة بــن خليفــة 
ــا  ــال : م ــي فق ــه النب ــي ... فانتب الكلب
احلديــث،  فأخــره  اهلمهمــة،  هــذه 
ــل  ــة ، كان جرئي ــن دحي ــال : مل يك فق

.)34())....
2- روي عــن عمــر بــن اخلطــاب قــال 
ــي  ــد نب ــوم عن ــن ذات ي ــا نح : )) بين
ــلم(  ،  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي اهلل  )ص
ــاض  ــديد بي ــل ش ــا رج ــع علين إذ طل
الثيــاب شــديد ســواد الشــعر .... ال 
ــا  ــه أثــر الســفر وال يعرفــه من نــرى علي
أحــد حتــى جلــس إىل نبــي اهلل  )صــى 
اهلل عليــه والــه وســلم( ... ثــم قــال يــا 
ــم  ــالم .... ث ــن اإلس ــرين ع ــد أخ حمم
ــم  ــان .... ث ــن اإلي ــرين ع ــال : أخ ق
ــال  ــان ..... فق ــرين اإلحس ــال : أخ ق
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل   )ص يل : رس
وســلم(  : يــا عمــر أتــدري مــن الســائل 
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قــال : قلــت : اهلل ورســوله أعلــم قــال 
ــه جريــل أتاكــم يعلمكــم دينكــم  : فإن

.)44())
3- روي عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال 
ــه  ــى اهلل علي ــي )ص ــع النب ــت م : )) كن
والــه وســلم( ، بمكــة إذ ورد عليــه 
ــة  ــم اهلام ــة عظي ــل القام ــرايب طوي أع
ــاء قطــواين  ــزم بكســاء ملتحــف بعب حمت
ــال :  ــة ، فق ــًا وكنان ــب قوس ــد تنك ، ق
ــلم(:  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص للنب
يــا حممــد أيــن عــي بــن أيب طالــب مــن 
قلبــك ؟ فبكــى رســول اهلل   )صــى 
ــال  ــم ق ــلم(.... ث ــه وس ــه وال اهلل علي
ــرأ  ــة وب ــق احلب ــذي فل ــرايب وال ــا أع : ي
النســمة وســطح األرض عــى وجــه 
املــاء ، لقــد ســألتني عــن ســيد كل 
أبيــض وأســود وأول مــن صــام وصــى 
وزكــى وتصــدق .... قــال : فغــاب 
ــول اهلل   ــدي رس ــن ي ــن ب ــرايب م األع
ــال  ــلم( ، فق ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص
والــه  عليــه  اهلل  )صــى  اهلل   رســول 
ــة  ــا جهين ــا أخ ــعيد : ي ــلم( أليب س وس
هــل عرفــت مــن كان خياطبنــي يف ابــن 
ــال  ــب ؟ فق ــن طال ــن أب ــي ب ــي ع عم
: اهلل ورســوله أعلــم قــال : كان واهلل 
ــاء إىل األرض  ــن الس ــط م ــل هب جري

ليأخــذ عهودكــم ومواثيقكــم لعــي 
بــن أيب طالــب)( (()54(. وأبــرز مــا 
ــوص اآليت. ــذه النص ــى ه ــجله ع نس

1- إن هــذه النصــوص تثبــت عــدم 
تشــكل جريــل )( يف جميئه لرســول 
ــلم( ، يف  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي اهلل )ص

ــدة . ــأة واح ــورة أو هي ص
2-مل تنحــر دوافــع جمــيء جريــل 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل  )ص )( ، لرس
والــه وســلم( ، إلنــزال القــرآن او نحوه 
ــلمن  ــم املس ــأيت لتعلي ــًا ي ــل أحيان ، ب
ــة . ــكام واآلداب الرشعي ــض األح بع

2-صور نزول الوحي:
ــى  ــذا املتبن ــن ه ــدم م ــذي تق ــد ال وبع
ــرع  ــة ال ــل بإصاب ــترشاقي القائ االس
والــه  عليــه  اهلل  اهلل)صــى  لرســول 
وســلم( البــد لنــا مــن الوقــوف ملعرفــة 
املرويــات اإلســالمية ومدى انســجامها 
او عــدم انســجامها معه،ويبــدو لنــا 
ــادر  ــض املص ــتقراء بع ــالل اس ــن خ م
نجدهــا ، قــد شــكلت قاعــدة وأســاس 
مــر  ،وقــد  للمتبنيــات االســترشاقية 
ــات  ــض املروي ــة بع ــذه املقول ــا يف ه بن
،وســوف نشــر إىل عــدد منهــا هنــا 

ومــن أبرزهــا األيت.

1- صلصلة اجلرس .
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ــت : ))  ــة قال ــيدة عائش ــن الس   روي ع
ــول اهلل  ــام  رس ــن هش ــارث ب ــأل احل س
ــال  ــلم( فق ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص
ــال  ــي؟ فق ــك الوح ــزل علي ــف ين : كي
ــك  ــي املل ــك يأتين ــول اهلل  : كل ذل رس
أحيانــًا يف صلصلــة اجلــرس ، وهــو 
ــه  ــد وعيت ــي ق ــم عن ــيَّ فيفص ــقه ع أش
ــورة  ــًا يف ص ــك أحيان ــل يل املل ، ويتمث
ــول (( ــا يق ــي م ــي فأع ــل فيكلمن رج

.)64(

2  - الثقل والرتبد :
ــال : )) كان  ــاس ق ــن عب ــن اب   روي ع
إذا نــزل عــى رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم(  الوحــي ثقــل عليــه 
ــاس  ــك الن ــده ، وأمس ــه جل ــد ل ، وترب

ــه (()74(.  ــن كالم ع
3-الكرب والرتبد :-

ــال  ــت، ق ــن الصام ــادة ب ــن عب  روي ع
: )) إن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم(  كان إذا نــزل عليــه الوحــي 

ــه (()84(.  ــد وجه ــه وترب ــرب ل ُك
4- هيئة السكران :-

روي أنــه: )) كان إذا أوحــي إىل رســول 
اهلل  )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( وُقــذ 

لذلــك ســاعة كهيئــة الســكران (()94(. 
5- شدة التعرق :-

ــت :  ــة قال ــيدة عائش ــن الس      روي ع
ــه الوحــي يف  ــزل علي ــه ين ــد رأيت )) ولق
ــه  ــم عن ــرد ، فيغص ــديد ال ــوم الش الي

ــًا (()05(. ــد عرق ــه ليتفص وان جبين
ــادة  ــن عب ــه :- روي ع ــس رأس 6- نك
النبــي  كان  قــال:))  الصامــت  بــن 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( إذا ُأنــزل 
ــس  ــه ونك ــس رأس ــي نك ــه الوح علي
ــه  ــي عن ــا أت ــهم ، فل ــه رؤوس أصحاب

ــه( ()15(. ــع رأس رف
7- امحرار الوجه.

ــال :  ــت ق ــن الصام ــادة ب ــن عب روي ع
ــى اهلل  ــي )ص ــد النب ــًا عن ــا جلوس )) كن
ــه  ــر وجه ــلم( إذا امح ــه وس ــه وال علي
، وكان يفعــل ذلــك ، إذا نــزل عليــه 
ــا  ــي مل ــة الغ ــذه كهيئـ ــي ، فأخ الوح
جيــد مــن ثقــل ذلــك ، فلا أفــاق قـــال : 
خــذوا عنــي ، قــد جعــل اهلل هلن سبيـــاًل 

.)25())...
    وبعــد دراســة هــذه املرويــات نســجل 

اآليت .
1- إن مجيــع النصــوص غيبــت زمكانية 
ــث  ــة ، بحي ــورة تام ــور بص ــذه الص ه
ال يســتطيع الباحــث ان يعتمــد عــى 
ــزول  ــود أو ن ــة صع ــاين ملعرف ــط بي خ
هــذه الصــور وانعكاســاهتا عــى فــرض 
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ــا . صحته
2- يبــدو أن مجيــع هــذه الصــور أثبتــت 
البعــد اإللزامــي والقهــري يف حدوثهــا 
وليــس لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه 

ــك . ــار يف ذل ــلم( اختي ــه وس وال
ــورة  ــًا وص ــور عموم ــذه الص 3- إن ه
املغــي عليــه وصــورة كهيئــة الســكران 
خصوصــًا جتعــل مــن رســول اهلل )صى 
اهلل عليــه والــه وســلم( حمل انتقــاص او 
اســتهزاء مــن املجتمــع ، وهــذا أمــر ال 

ــًا . ــه مطلق ــه او قبول يمكــن أن نتعقل
ــددة  ــور املتع ــذه الص ــا ه ــو مجعن 4- ل
خصوصــًا صــورة املغــي عليــه وهيئــة 
ــج  ــرأس ، ينت ــس ال ــكران او تنكي الس
لنــا أن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم( كان مصابــًا بحالــة مــن انفصام 
اجلنــون  او  الــرع  او  الشــخصية 
ــات ان  ــيد الكائن ــا لس ــي ، وحاش الوقت
يكــون كذلــك وهــو املنــزه مــن الســاء 
      ((  : تعــاىل  قولــه  يف 

 .))    
4-وجــود بعــض الروايــات املعارضــة 
هلــذه املرويــات ، إذ مل نجــد فيهــا إحدى 
هــذه الصــور ، كصــورة نــزول بصــورة 
دحيــة الكلبــي او صــورة األعــرايب، 
الغــار  فضــاًل عــن مجيــع مرويــات 

ــًا. ــر مطلق ــذا األم ــرش إىل ه ــي مل ت الت
األمــر الــذي يدفعنــا لالعتقــاد إن هــذه 
الروايــات جــاءت متأخــرة باملقارنــة 
ــات أعــاله .  ــن الرواي ــائر عناوي ــع س م
ــود  ــة وج ــن احلكم ــد م ــا ال نج 5-أنن
هكــذا صــور مطلقــًا ، تكــون مصاحــب 
ــر  ــا أثرهــا أكث ــل رب ــزول الوحــي، ب لن
ســلبية مــن االجيابيــات املرتتبــة عليهــا .
أي  الكريــم  القــرآن  يف  نجــد  6-مل 
ــد  ــا اح ــر هب ــابه م ــة مش ــارة إىل حال أش
ــا  ــالم( ،ك ــم الس ــاء )عليه ــن األنبي م
حــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه 
االســترشاقية  املتبنيــات  يف  وســلم( 
واملرويــات اإلســالمية كــا ســوف نبــن 

ــة. ــذه اجلزئي ــك يف ه ذل
هــذه  مــن  تقــدم  مــا  مجلــة  ومــن 
املالحظــات ، فأننــا نعتقــد بعــدم صحــة 

مجيــع هــذه الروايــات.
وبعــد الــذي تقــدم علينــا ان نقــف مــع 
متبنيــات مدرســة أهــل البيــت )عليهــم 
ــي  ــزول الوح ــور ن ــول ص ــالم( ح الس
ــواردة  ــوص ال ــن النص ــه م ــا نفهم ،وم
أهنــا ال تتبنــى مــا تذهــب إليــه الروايات 
ــك  ــرز تل ــن اب ــًا، وم ــالمية  مطلق اإلس
ــي  ــام ع ــن اإلم ــا روي ع ــات م الرواي
ــه  ــالم( قول ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ب
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ــه  ــى اهلل علي ــه ص ــرن اهلل ب ــد ق : ))ولق
وآلــه مــن لــدن كان فطيــا أعظــم ملــكا 
مــن مالئكــة يســلك بــه طريــق املــكارم 
ــاره  ــه وهن ــامل ليل ــالق الع ــن أخ وحماس
ــص ان  ــذا الن ــن ه ــظ م (( )35(.ونالح
الرســول األكــرم عــاش مرحلــة مهمــة 
ــى  ــي حت ــداد اإلهل ــل اإلع ــن مراح م
يصــل إىل مقــام الرســالة،وهذا يعكــس 
بصــورة جليــة انــه مل يمــر يف مالبســات 
ــى  ــه كان ع ــاًل انــ ــي فض ــزول الوح ن
علــم تــام يف نــزول الوحــي اخلــاص يف 

ــالة. الرس
وروي يف ذات الســياق عــن زرارة قــال 
ــه الســالم (  ــد اهلل ) علي ــت أليب عب : قل
ــى  ــول اهلل ) ص ــف رس ــف مل خي : )) كي
اهلل عليــه وآلــه ( فيــا يأتيــه مــن قبــل اهلل 
أن يكــون ذلــك ممــا ينــزغ بــه الشــيطان 
ــدا  ــذ عب ــال : إن اهلل إذا ات ــال : فق ؟ ق
ــار  ــكينة والوق ــه الس ــزل علي ــوال أن رس
ــه مــن قبــل اهلل عــز وجــل  ، فــكان يأتي

ــه (( )45( . ــراه بعين مثــل الــذي ي
ــة  ــارة مهم ــص إش ــذا الن ــد يف ه   نج
تتمثــل يف الرعايــة اإلهليــة  يف أنــزال 
الســكينة عــى الرســول وليــس رســول 
ــل  ــع  رس ــل مجي ــب ب ــالم فحس اإلس
ــًا  ــده واضح ــر نج ــذا األم ــاء  وه الس

مــن إشــارة اإلمــام املطلقــة .وعنــد 
ــرتاك  ــد االش ــًا نج ــن مع ــراءة النص ق
للرســل  اإلهليــة  الرعايــة  واضحــًا 

واملشــاهدة احلقيقــة للوحــي .
      وبعــد الــذي تقــدم علينــا ان نــدرس 
ــة  ــاس لدراس ــد أس ــة تع ــة مهم حقيق
ــي   ــت إىل النب ــي وجه ــم الت ــع الته مجي
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( مــن 
قبــل املســترشقن  وذلــك يف  مســار 
ــل  ــة ه ــل  يف فرضي ــة تتمث ــة  مهم جزئي
كان نــزول الوحــي عــى رســول اهلل 
ــزوالً  ــلم ( ن ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص
الســؤال  ماديًا؟.وهــذا  أو  روحيــًا 
ــرد  ــل ال ــن أج ــدًا م ــم ج ــي ومه طبيع
عــى مجيــع الروايــات بــل يعــد أســاس 
نــرد مــن خاللــه عــى مجيــع مــا يــروى 
يف مصادرنــا أو مصــادر املســترشقن 

ــًا.؟. ايض
ــوف  ــب الوق ــي جي ــادر الت أن أول املص
هــذا  حقيقــة  عــن  للبحــث  عليهــا 
االجتــاه الفكــري الــذي نحــن يف صــدد 
ــي  ــزول الوح ــوال ن ــن أح ــث ع البح
ــا  ــه إىل م ــد في ــم ،ومل نج ــرآن الكري الق
يرتبــط يف هــذا املعنــى قولــه تعــاىل 
ــاًل((  ــْواًل َثِقي ــَك َق ــنُْلِقي َعَلْي ــا َس :))إِنَّ
)55(... وهنــا ينبغــي علينــا الوقــوف 
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ــذه   ــول ه ــرية ح ــاد التفس ــى األبع ع
ــة  ــة  ، وبمختلــف املــدارس الفكري اآلي
ــن  ــن ب ــة ،وم ــات العقدي ذات االجتاه
مــن فــر هــذا املعنــى الــوارد يف اآليــة  
وقــال الرشيــف الــريض : ))واملــراد 
بــه أن القــرآن لعظــم شــأنه ، وصعوبــة 
ــّق  ــذي يش ــل ال ــبء الثقي ــه ، كالع أدائ
عــى مــن مّحلــه ، وألقــى عليــه ثقلــه (( 
)65(. و قــال الطــويس: ))إخبــار مــن اهلل 

ــوال  ــه ق ــيطرح علي ــه س ــه أن ــاىل لنبي تع
ــه  ــادة : إن ــن وقت ــال احلس ــال . وق ثقي
يثقــل العمــل بــه ملشــقة فيــه . وقــال ابن 
زيــد : معنــاه العمــل بــه ثقيــل يف امليــزان 
واألجــر ، ليــس بشــاق . وقيــل : معنــاه 
ــذا  ــول ه ــا تق ــأن ، ك ــم الش ــول عظي ق
الــكالم رزيــن ، وهــذا قــول لــه وزن إذا 

ــه ((. )75( ــا موقع كان واقع
ــاىل :  ــه تع ــي : ))قول ــال الطباطبائ  وق
إنــا ســنلقي عليــك قــوال ثقيــال » الثقــل 
كيفيــة جســانية مــن خاصتــه أنــه يشــق 
محــل اجلســم الثقيــل ونقلــه مــن مــكان 
ــاين إذا  ــتعار للمع ــا يس ــكان ورب إىل م
ــا  ــا أو مل تطقه ــس حتمله ــى النف ــق ع ش
فربــا أضيــف إىل القــول مــن جهــة 
معنــاه فعــد ثقيــال لتضمنــه معنــى يشــق 
عــى النفــس إدراكــه أو ال تطيــق فهمــه 

أو تتحــرج مــن تلقيــه كدقائــق األنظــار 
العلميــة إذا ألقيــت عــى اإلفهــام العامة 
ــه حقائــق يصعــب التحقــق  ، أو لتضمن
هبــا أو تكاليــف يشــق اإلتيــان هبــا 
واملداومــة عليهــا . والقــرآن قــول إهلــي 
ــث  ــن حي ــا م ــن : أم ــكال املعني ــل ب ثقي
ــوذ  ــي مأخ ــه كالم إهل ــاه فإن ــي معن تلق
ال  والكريــاء  العظمــة  ســاحة  مــن 
تتلقــاه إال نفــس طاهــرة مــن كل دنــس 
منقطــع عن كل ســبب إال اهلل ســبحانه ، 
وكتــاب عزيــز لــه ظهــر وبطــن وتنزيــل 
ــد كان  ــئ ، وق ــكل ش ــا ل ــل تبيان وتأوي
ثقلــه مشــهودا مــن حــال النبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم( بــا كان يأخــذه 
ــا  ــى م ــاء ع ــبه اإلغ ــاء وش ــن الرح م
ــا  ــتفيضة . وأم ــار املس ــه األخب وردت ب
ــد  ــة التوحي ــق بحقيق ــث التحق ــن حي م
ــة  ــق االعتقادي ــن احلقائ ــا م ــا يتبعه وم
فكفــى يف اإلشــارة إىل ثقلــه قولــه تعــاىل 
ــل  ــى جب ــرآن ع ــذا الق ــا ه ــو أنزلن : » ل
لرأيتــه خاشــعا متصدعــا مــن خشــية اهلل 
وتلــك األمثــال نرهبــا للنــاس لعلهــم 
يتفكــرون »)85(.  وقولــه تعــاىل : » ولــو 
أن قرآنــا ســرت بــه اجلبــال أو قطعــت 
بــه األرض أو كلــم بــه املوتــى »)95(. 
ــتمل  ــا يش ــام ب ــث القي ــن حي ــا م وأم
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عليــه مــن أمــر الدعــوة وإقامــة مراســم 
الديــن احلنيــف ، وإظهــاره عــى الديــن 
ــى اهلل  ــي )ص ــا لق ــه م ــهد ب ــه فيش كل
عليــه وآلــه وســلم( مــن املصائــب 
واملحــن يف ســبيل اهلل واألذى يف جنــب 
اهلل عــى مــا يشــهد بــه اآليــات القرآنيــة 
احلاكيــة ملــا لقيــه النبــي )صــى اهلل عليــه 
ــار  ــن والكف ــن املرشك ــلم( م ــه وس وآل
ــرض  ــم م ــن يف قلوهب ــن والذي واملنافق
مــن أنــواع اإليــذاء واهلــزء واجلفــاء 
ــوال  ــك ق ــنلقي علي ــا س ــه : » إن .فقول
ــرآن  ــل الق ــول الثقي ــراد بالق ــال » امل ثقي
العظيــم عــى مــا يســبق إىل الذهــن مــن 
ســياق هــذه اآليــات النازلــة يف أول 
ــرون ((. )06(.  ــره املف ــه ف ــة ، وب البعث
فرهــا  أخــر  تفســري  مســار  ويف   
أهــل  اختلــف   ((  : بقولــه  الطــري 
ــنلقي  ــا س ــه : إن ــل قول ــل يف تأوي التأوي
عليــك قــوال ثقيــال فقــال بعضهــم 
ــوال  ــك ق ــنلقي علي ــا س ــه إن ــي ب : عن
ثقيــال العمــل بــه . ذكــر مــن قــال ذلــك 
: ، عــن احلســن ، يف قولــه : إنــا ســنلقي 
ــه  ــل ب ــال : العم ــال ق ــوال ثقي ــك ق علي
ــادة  ــن قت ــل ع ــه ثقي ــل ب ــن العم ، ولك
قولــه : إنــا ســنلقي عليــك قــوال ثقيــال 
ــال  ــدوده . وق ــه وح ــل واهلل فرائض ثقي

ــول  ــك أن الق ــي بذل ــل عن ــرون : ب آخ
ــال  ــن ق ــر م ــه . ذك ــل حممل ــه ثقي عين
ــن  ــروة ، ع ــن ع ــن هشــام ب ــك :، ع ذل
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــي ) ص ــه أن النب أبي
وســلم ( كان إذا أوحــي إليــه وهــو عــى 
ــتطيع  ــا تس ــا ، ف ــت جراهن ــه وضع ناقت
ــال  ــه : ق ــري عن ــى ي ــرك حت أن تتح
ــنلقي  ــا س ــول اهلل : إن ــد ، يف ق ــن زي اب
عليــك قــوال ثقيــال قــال : هــو واهلل 
ثقيــل مبــارك القــرآن ، كــا ثقــل يف 
ــوم القيامــة .  ــن ي ــا ثقــل يف املوازي الدني
ــك أن  ــواب يف ذل ــوال بالص وأوىل األق
يقــال : إن اهلل وصفــه بأنــه قــول ثقيــل ، 
فهــو كــا وصفــه بــه ثقيــل حمملــه ثقيــل 

ــه .(( )16(.. ــدوده وفرائض ــل بح العم
ــاىل  )  ــه تع ــريب: )) قول ــن الع ــال اب وق
إنــا ســنلقي عليــك قــوال ثقيــال (  فيهــا 
قــوالن :أحدمهــا :ثقلــه عــى النبــي 
إليــه وقــد  امللــك  يلقيــه  حــن كان 
ســئل كيــف يأتيــك الوحــي فقــال 
ــة  ــل صلصل ــك مث ــي املل ــًا يأتين أحيان
اجلــرس وهــو أشــّده عــّي فيفصــم 
ــد كان  ــال وق ــا ق ــت م ــد وعي ــي وق عن
ــديد  ــوم الش ــي يف الي ــه الوح ــزل علي ين
ــاين :  ــًا الث ــه عرق ــد جبين ــرد فيتفصَّ ال
ــادة  ــن وقت ــه احلس ــه قال ــل ب ــل العم ثق
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ــاء  ــد ج ــه ق ــا واألول أوىل ألن وغرمه
ــن  ــن م ــم يف الدي ــل عليك ــا جع ) وم
حــرج (( )26(. وجــاء عــن النبــي بعثــت 
ــمحة وقــد قيــل أراد ثقلــه  باحلنيفيــة السَّ
الــرازي  )36(..وفرهــا  امليــزان((  يف 
ــْوالً  ــَك َق ــنُْلِقى َعَلْي ــا َس ــه : )) ) إِنَّ بقول
الثقيــل  تفســر  يف  ذكــروا   ) َثِقيــاًل 
وجوهــًا أحدهــا : وهــو املختــار عنــدي 
أن املــراد مــن كونــه ثقيــاًل عظــم قــدره 
نفــس  يشء  وكل   ، خطــره  جاللــة 
وعظــم خطــره ، فهــو ثقــل وثقيــل 
وثاقــل ، وهــذا معنــى قــول ابــن عباس 

يف روايــة عطــاء...((. )46(. 
   ومــن خــالل مــا تقــدم نجــد أن األعم 
األغلــب مــن اآلراء تتجــه إىل القــول يف 
ــن  ــادي. وم ــس امل ــوي ولي ــى املعن املعن
اســتقرانا  أذا  إننــا  بالقــول  اجلديــر 
اآليــات الرشيفــة ذات العالقــة مــع 
األنبيــاء )عليهــم الســالم(، مل نجــد 
نــزول  عالقــة  إىل  تشــر  إشــارة  أي 
ــرق  ــل تع ــلبية مث ــور الس ــي بالص الوح

ــك . ــر ذل ــاش وغ وارتع

ــوال  ــترشقون يف أح ــوال املس ــًا: أق رابع
ــي. ــزول الوح ن

   نالحــظ ان املســترشقن قــد اعتمــدوا 
يف دراســة أحــوال نــزول الوحــي عــى 
النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم( مــن حيــث املصدريــة الفكريــة 
عــى مصــادر أهــل الســنة، األمــر الــذي 
يعكــس أحاديــة املصدريــة يف دراســاهتم 
اغلــب  اعتمدتــه  املنهــج  ،وهــذا 
ــا  ــا مجيعه ــترشاقية  ورب ــدارس األس امل
، ونحــن ســوف نشــر إىل بعــض اآلراء 
ــالل  ــن خ ــزة م ــة ومرك ــورة دقيق بص
أقــوال أشــهر املســترشقن وهــي كاأليت 

:
1-الرع .

ــى  ــول )ص ــة الرس ــبهة إصاب ــد ش  تع
اهلل عليــه والــه وســلم(  بالــرع  حــال 
ــات  ــدم املفرتي ــن أق ــي م ــزول الوح ن
إشــارة  أقــدم  ورد  ،إذ  الســرة  عــى 
هلــا يف كتابــات البيزنطــي ثيوفانيــس 
النــدرة  )56(،فمــن   Theophanes
ــذه  ــرض هل ــًا مل يتع ــًا غربي ــد كاتب ان جت
الشــبهة . )66(.واعتقــد إن األمــر يرجــع 
ــع  ــن مجي ــرتكات ماب ــن املش ــدد م إىل ع
ــداء  ــا إىل الع ــع منه ــترشقون يرج املس
ــاد  ــه واالعت ــالم ونبي ــر إىل اإلس الكب
التــي  الروايــات  مــن  عــدد  عــى 
مرويــات  يف  تنتــرش  التــي  التارخييــة 
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الســرة النبويــة، التــي تكــون يف الغالب 
أحاديــة الفكــر يف املنظومــة اإلســالمية . 

.)86(.)76(

    ومــن بــن املســترشقن الذيــن قالــوا 
يف أن األحــوال التــي تنتــاب النبــي 
ــلم(  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــد )ص حمم
حــال نــزول الوحــي هــو رصع  ميــــور 
ــات  ــرا إىل الرواي ــك مش ــن ذل ــد ب وق
التارخييــة التــي اعتمــد عليهــا للتجذيــر 
التارخيــي هلــذه األحــوال حيــث يقــول 
: ))يف ســن الرابعــة وملــا كان وديعــة 
عنــد بنــي ســعد عنــد مرضعتــه حليمــة 
حادثــة  للرضيــع  حدثــت  الســعدية 
غريبــة عصفــت بقلــب مرضعتــه بشــدة 
ولعلهــا كانــت نوبــة رصع((.)96(،ويرى 
مــا  ورسعــان  آخــر:))  موضــع  يف 
التــي  الــرع  أعــراض  تكــررت 
انتابــت وديعتهــا، ممــا محلهــا إىل التخــي 
ــا:  ــرى أيض ــام((. )07(وي ــد ع ــه بع عن
عددنــا  إذا  الصــواب  نجــايف  ))وال 
ــة،  ــْت حليم ــي أقلق ــات الت ــك النوب تل
ــد  ــان حمم ــت يف بني ــات رصعية،متثل نوب
هيــاج  وحــاالت  طبيعيــة  بأعــراض 
،صــور  بنشــوة  مصحــوب  وإغــاء 
لعقلــه ان هــذه النوبــات ذات صلــة 
ــه  ــف أتباع ــي عك ــي الت ــرة الوح بفك

عــى عدهــا برهانــا عــى ذلــك دون 
ــة(()17(. ــى ريب أدن

   نالحــظ أن ميـــور تبــى هــذه النتيجــة 
بنــاءًا عــى املرويــات اإلســالمية ،التــي 
أخذهــا مأخــذ املســلات ومــن دون 
ــذه  ــة هلا،وه ــة الدقيق ــة التحليلي الدراس
يف  نجدهــا  التــي  املفارقــات  أبــرز 
املتبنيــات األســترشاقية يف دراســاهتم 
يف  ،اجلهــل  اإلســالمي  للتاريــخ 
دراســات الباحثــن املختصــن يف هــذه 
املرويــات ، ونجــد ميــور قــد أشــار إىل 
ــي  ــرة النب ــات يف س ــن املحط ــدد م ع
ــلم(   ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــد )ص حمم
مــن خــالل اإلشــارات املتقدمــة األوىل: 
الرحلــة إىل بنــي ســعد والثانية:شــق 
الصــدر . واعتقــد ان املحطتــن غــر 
صحيحتــن وقــد قامــت عــدد مــن 
ــدم  ــى ع ــة ع ــم األدل ــات بتقدي الدراس
صحــة رحلــة النبــي حممد)صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم(  إىل بنــي ســعد. )27(
فضــاًل عــن عــدم صحــة شــق الصــدر 
إىل  التارخييــة  املرويــات  تشــر  التــي 

ــرة. )37(. ــن م ــر م ــه أكث وقوع
   ونجــد األطبــاء يؤكــدون عــى حقيقــة 
أخــرى  خــالف التــي يشــر هلــا ميــور، 
وذلــك مــن خــالل الوقــوف عــى أنواع 
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الــرع فهــم يذكــرون أن هنــاك نوعــن 
 Grand( مــن الــرع مها،النــوع األول
 )  mal or major convulsions
الثــاين  (،والنــوع  العظيــم  )الــرع 
)Petit mal –Absence attack(
)الــرع الصغر(.فالنــوع األول لــه 
مــن األعــراض ال تنســجم مــع مــا 
كان حيصــل عنــد نــزول الوحي.وأبــرز 

ــراض األيت. ــك األع تل

ــواين  ــدة ث ــتمرة مل ــرع مس ــدة ال 1-م
ــاعات . ــى س ــق أو حت أو دقائ

ــة  ــادة بحال ــرع ع ــة ال ــبق حال 2-تس
اخلــوف ،أو أحســاس برائحــة كرهيــة أو 
هلوســة ســمعية مــع أحســاس غريــب 

يشــبه اخلــدر يف الــذراع والســاق .
ــرع يف  ــن ال ــوع م ــذا الن ــر ه 3-يظه

ــار . كل األع
يف  موقعيــة  حــركات  4-تصاحبــه 

. واألطــراف  الوجــه 
ــن  ــة م ــة مفاجئ ــرع بحال ــدأ ال 5-يب
عضــالت  تقلــص  بســبب  البــكاء 

. التنفــس 
6-فقدان الوعي .

7-حــاالت مــن االنبســاط والتقلــص 
األطــراف  يصيــب  الــذي  الشــديد 

واجلــذع .
8-توقف التنفس مع ازرقاق .

اإلدرار  عــى  الســيطرة  9-فقــدان 
. واخلــروج 

مرحلــة  عنــد  اللســان  10-عــض 
. التقلــص 

فعاليــات  تتوقــف  ذلــك  11-بعــد 
ــا  ــن حده ــدة ع ــي الزائ ــاز احلرك اجله
ويرجــع التنفــس اىل الوضــع الطبيعــي .
ــع  ــام م ــب ع ــض بتع ــعر املري 12-يش
ــا  ــع بقاي ــان م ــض األحي ــداع يف بع ص
يف  وتدهــور  النصفــي  الشــلل  مــن 
ــة يف  ــع صعوب ــي م ــاس العصب اإلحس

ــع . البل
حيصــل للمريــض بعــد الرع   -13
ــدث  ــا ح ــكل م ــيان ل ــن النس ــة م حال
ــة.  ــام قليل ــى ألي ــد يبق ــاس ق ــع نع ،م

.)47(

ومــن هنــا يتضــح عــدم صحــة مــا 
هتمــة  بإلصــاق  ميــور  إليــه  ذهــب 
الــرع بالرســول األكــرم حممــد )صــى 

اهلل عليــه والــه وســلم(.
ومــن أبــرز مــن درس النــص حمــل 
الدراســة العليــي قائــأل: ))  لقــد أســس 
ــن  ــة اب ــى رواي ــة ع ــذه القضي ــور ه مي
ســعد، يف معــرض حديثــه عــن حادثــة 
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شــق الصــدر وعــى فــرض صحــة 
هــذه النصوص،مــن الناحيــة الطبيــة 
ــق  ــرع وش ــن ال ــة ب ــد عالق ال توج
ــام  ــور أق ــدو ان مي ــك يب ــدر ،كذل الص
ــة،اذ  ــة تميني ــق رؤي ــة وف ــذه القضي ه
 probably a fit of« صيغــة  وردت 
ــة  ــا نوب ــل اهن ــن املحتم epilepsy‹ م
الــذي  حديثــه  ســياق  يف  رصع« 
ــذي  ــويت ال ــى الثب ــع املنح ــارض م يتع
ــرر  ــات رصع تك ــا نوب ــى اهن ــدد ع ش
حدوثهــا، حتــى غــدت ســببا إلرجاعــه 
إىل أمــه ، كــا انــه خالــف ســياق روايــة 
ابــن ســعد األصليــة، الــذي أشــار 
اللــون  منتقــع  كان  الرســول  ان  إىل 
َ اللــون إّمــا مــْن َخــْوٍف،  أي مَتَغــرَّ
ــن  ــرش إىل أي م ــَرٍض،مل ي ــْن َم ــا م وإّم
أعــراض الــرع، كــا ان هــذه احلادثــة 
مل تكــن ســببا يف إرجاعــه إىل أمــه بنحــو 
هنائــي الن الــذي محلهــا إىل التخــي عــن 
ــس  ــة الغامة،ولي ــا قص ــه هنائي حضانت
ــة  ــرار نوب ــبب تك ــور بس ــرى مي ــا ي ك
ــه  ــى ان قراءت ــدل ع ــذا ي ــرع، وه ال
ــقاطيه،  ــراءة إس ــعد ق ــن س ــة اب لرواي
مل  الســرة  مصــادر  ان  عــن  فضــال 
تذكــر حــدوث أعــراض رصعيــة عــى 
النبي)صــى اهلل عليــه والــه وســلم(  ملــا 

ــى  ــره حت ــن عم ــة م ــن الرابع كان يف س
ينخلــع قلــب مرضعتــه(( )57(. 

لــدى  التهافــت  مبلــغ  ويظهــر 
ــان  ــر ب ــا يق ــي عندم ــو ج ــور بنح مي
ــلم(   ــه وس ــه وال ــول)صى اهلل علي الرس
ســن  حتــى  صحيحــا  :))عــاش 
عقلــه  أصــاب  وعندهــا  األربعــن 
ــه  ــض مقولت ــذا يناق ــرض(()67( وه امل
الســابقة بشــأن املرحلــة املرضيــة املبكرة 
ــى  ــة حت ــام الصح ــه كان ت ــراره بأن وإق
ــوارض إال  ــدأ الع ــن ومل تب ــن األربع س
عنــد تقبــل الوحــي؛ فــال يعقــل انــه كان 
مصابــا بحالــة مرضيــة ومل تظهــر عليــه 

36عامــًا،((،)77(. طــوال 
ميــور  متبنــى  اىل  أنظــم  وقــد   
ــر ان  ــن العس ــال: ))م ــكي ق كازيمرس
نســتعمل دائــا يف ظــل هــذا الغمــوض 
اســم مكــر او خبــث ولــن يفيــد ايضــًا 
انــه كان مصابــًا بالــرع اوفريســة حلالة 
اجلنــون ...ان ماهيــم ليــس ان يشــبه 
ــد  املــروع اواملجنــون ولكــن بالتحدي
ماهــو وجــه االختــالف بينــه وبــن 
هــوالء املجانــن واملروعــن...((. 

 .)87(

قــال:  الــذي  ديورانــت  وكذلــك 
ــرؤى  ــذه ال ــاء ه ــا كان إثن ــرا م ))وكث
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ان يســقط عــى األرض ويرجتــف او 
ــن  ــرق م ــب الع ــه ويتصب ــى علي يغش
جبينه...وقــد يكــون إرجافــه ناشــئا 
ــمع  ــا ال نس ــة الرع...ولكنن ــن نوب م
ــانه أم  ــى لس ــا ع ــض يف خالهل ــه ع بأن
حــدث ارتــاء يف عضالتــه كــا حيــدث 
عــادة يف نوبــات الــرع وليــس يف 
ــاط  ــى انحط ــدل ع ــا ي ــد م ــخ حمم تاري
قــوة العقــل التــي يــؤدي إليهــا الــرع 
هلــا عــاده بــل نــراه عــى العكــس يــزداد 
ذهنــه صفــاء ويــزداد قــدرة عــى التفكر 
وثقــة بالنفــس وقــوة يف اجلســم والروح 
والزعامــة كلــا تقدمــت بــه الســن 
ــاًل  ــد دلي ــا ال نج ــول إن ــارى الق وقص
ــي  ــدث للنب ــا كان حي ــى ان م ــًا ع قاطع

ــرع(( )97(. ــل ال ــن قبي كان م
ــه  ــب إلي ــا ذه ــى م ــظ ع ــا يالح     وم
ديورانــت عــدم اإلشــارة إىل الروايــات 
منهــا هــذا  اســتقى  التــي  التارخييــة 
االجتــاه الفكــري غــر املتــزن والدقيــق 
فهــذه الروايــات التارخييــة يف املصــادر، 
ــن  ــه م ــرش إلي ــا ي ــى م ــا ع ــف  فيه مل نق
ســقوطه  الرســول )صــى اهلل عليــه واله 
ــه  ــى علي ــى األرض أو يغش ــلم( ع وس
ــا  ــا كان نوعه ــة مه ــل يف غيبوب أو يدخ
 ، االرجتــاف  عــن  وتســميتها،فضاًل 

ــل الدخــول يف دراســة انعكاســات  وقب
ــارة إىل أن  ــن اإلش ــد م ــص الب ــذا الن ه
ــه :  ــاه بقول ــذا االجت ــي ه ــت ينف ديوران
))وقصــارى القــول انــا ال نجــد دليــاًل 
ــي  ــدث للنب ــا كان حي ــى ان م ــًا ع قاطع

ــرع(( )08(.  ــل ال ــن قبي كان م
ــاق  ــه اتف ــارة إلي ــر باإلش ــن اجلدي   وم
يف  ديورانــت  مــع  وات  مونتغمــري 
أبعــاد هــذه التهمــة عــن رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم ( بقولــه: 
))أكــد أعــداء اإلســالم غالبــًا ان حممــدًا 
جتاربــه  ،وان  بالــرع  مصابــا  كان 
،ولكــن  هلــا  قيمــه  هلــذا ال  الدينيــة 
األعــراض املوصوفــة ألتشــبه أعــراض 
الــرع الن هــذا النقــص يــؤدي إىل 
تــاذل جســدي وعقــي ،بينــا ظــل 
ــه مالــكًا لقــواه  حممــد حتــى أخــر حيات
املســترشق  وانضــم   .)18( العقليــة((. 
هتمــة  ينفــي  حينــا  معهــم  لوبــون 
الــرع بقولــه : ))وقيــل إن حممــدا كان 
ــخ  ــد يف تواري ــرع ومل أج ــا بال مصاب
ــح هــذا القطــع يف هــذا  ــا يبي العــرب م

  .)28(  .))، الــرأي 
ــة  ــال: )) أن احلال ــر ق ــد زهي ــا جول   بين
ــه  ــاء تلقي ــول يف إثن ــرتي الرس ــي تع الت
الوحــي تتلــف عــن املصابــن بــه 
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ــر  ــرع ال يذك ــه بال ــاًل ،وان إصابت فع
ــذه  ــس ه ــل الين ــه ، ب ــا مرب ــًا م إطالق
ــن  ــه م ــد إفاقت ــه بع ــن حيات ــرتة م الف
نوبتــه نســيانًا تامــًا وال يذكــر شــيئًا ممــا 
صنــع أو حــل بــه خالهلــا ذلــك أن 
ــه  حركــة الشــعور والتفكــر تتعطــل في
متــام التعطيــل ،وهــذه اإلعــراض التــي 
تصيــب املــرىض مــن الــرع ال تنطبــق 
ومــا يعــرتي الرســول مــن حــاالت 
نفســية وفســيولوجية يف أثنــاء نــزول 
ــًا  ــن مقرتن ــه كان يك ــي عليه،ألن الوح
دومــًا بالغيبوبــة اجلســمية مــع تنبــه 
اإلدراك الروحــي غايــة التنبيــه ،بــل انــه 
كثــرًا مــا ينــزل الوحــي والنبــي يف متــام 

يقظتــه العاديــة(( )38(.
ــياق: ))  ــذا الس ــس يف ه ــال المان    وق
أرادوا ان جيعلــوا منــه مصابــًا بالُعصاب 
وأزمــات  رصع  لنوبــات  وعرضــه 
ــة  ــون معطل ــرة تك ــترية ؟أن الذاك هس
لــدى املصابــن بالــرع يف حــن نــرى 
العكــس لــدى حممــد بعــد الــرؤى 
ــًا  ــي يشــاهدها ،ال نعلــم شــيئًا تقريب الت
عــن الثالثــن ســنة األوىل مــن عمــره ، 
يبــدو مــن غــر املســموح لنــا أن نعتمــد 
عــى هــذه الظواهــر املرضيــة يف طفولتــه 
ــد  ــة ،بع ــرة النبوي ــا الس ــي أوردهت والت

ان اســتبعدنا بالكامــل هــذه الوثيقــة 
ــة((.)48(. ــن الطفول ــالمية ع اإلس

2-فقدان الوعي:
ــي  ــدان الوع ــول بفق ــة الق ــد هتم    تع
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــد )ص ــول حمم للرس
ــا  ــال هب ــي ق ــم الت ــدى الته ــلم( إح وس
عــدد مــن املســترشقن ،ومــن أبرزهــم  
رودنســون الــذي يــرى: ((ان نــزول 
ــة  ــًا جترب الوحــي عــى النبــي يمثــل دائ
النبــي  يمتلــئ وجــه  مؤملــة بحيــث 
ــاعة  ــى س ــز ويبق ــاش هت ــًا واالرتع عرق
مــن غــر وعــي كـــأنه يف حــال  ســكر 
ال يســمع مــا يقــال لــه ويعــرق بغــزارة 
حتــى يف األوقــات البــاردة ويســمع 
ــراس  ــل أو أج ــة لسالس ــوات غريب أص

أو هديــر(( . )58(..
  لقــد بينــا فيــا ســبق أن مفهــوم نــزول 
حممد)صــى  الرســول  عــى  الوحــي 
ــزوالً  ــس ن ــلم(  لي ــه وس ــه وال اهلل علي
ــزوالً معنويًا،وهــذا الزمــة  ــل ن ــًا ب مادي
اســتبعاد التعــرق واالرتعــاش ،وفقــدان 
،واألصــوات  ،والتعــرق  الوعــي 
السالســل  كأصــوات  الغريبــة 
ــاءت يف  ــا ج ــر، مم ــراس او هدي واألج
النــص .ومــا ينبغــي الوقــوف عليــه 
هنــا مســألة فقــدان الوعــي التــي مل يبــن 
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رودنســون الروايــات التــي اســتقى منها 
هــذه اجلزئية،بــل ال اعتقــد بوجــود 
ــرة  ــخ والس ــادر التاري ــات يف مص رواي
يف هــذا اخلصــوص ،واعتقــد ان األخــر 
بــا أشــار مجــع بــن احلــاالت التــي فيها 
ــد  ــر يع ــذا األم ــا، وه ــوت وغره الص
تطــورا كبــرًا باملقارنـــة مــع باهلــوس أو 

ــرع. ال
الواضــح يف هــذا  التجنــي    ويبــدو 
مــن  ليــس  إذ  االســترشاقي  القــول 
املنطقــي ان يكــون املثــل األعــى يف 
ــذه  ــل ه ــلمن بمث ــن املس ــع ب املجتم
ــودة  ــر حمم ــورة غ ــا ص ــورة ،كوهن الص
وترســم فقــدان املثــل األعــى بــن 

املســلمن. 
ــا كان  ــول: )) عندم ــج  فيق ــر ارفن  يذك
ــه  ــا بردائ ــراء ملتحف ــار ح ــد يف غ حمم
ســمع مناديــا يناديــه مــن األعــى ؛ رفــع 
ــاًل  ــاطع مالئ ــوء الس ــإذا بالض ــه ف رأس
املــكان الــذي مل يســتطع حتمــل روعتــه 
ــرتد  ــد ان اس ــي ،وبع ــده الوع ــا افق مم
وعيــه نظــر إىل املــالك وكان بشــكل 
ــد  ــن بع ــه ع ــل علي ــذي اط ــان ال إنس
البســا رداءا حريريــا منقــوش عليــه 
حــروف ،قــال املــالك :اقــرأ! قــال 
ــراءة  ــرف الق ــا ال اع ــول )( :إن الرس

،كــرر املــالك اقــرأ باســم ربــك الــذي 
خلــق ،خلــق اإلنســان مــن علــق ،اقــرأ 
ــم  ــم بالقل ــذي عل ــرم ،ال ــك األك ورب

ــم (( )68(. ــا مل يعل ــان م ــم اإلنس ،عل
يبــدوان ارفنــج مل يبــن النــص التارخيــي 
يف  عليــه  اعتمــد  الــذي  اإلســالمي 
ــا  ــتقرب إىل م ــا اس ــة ،وأن ــذه املقول ه
ذهــب إليــه ،واصنــف هــذا النقــل بــن 
فرضيــات الكــذب املحــض أو التدليس 
ــا بصحــة ذلــك وهــو فــرض  ، وإذا قلن
بعيــد نســتطيع القــول أن املرويــات مــن 
املرويــات النــادرة والشــاذة يف املصــادر 

ــالمية . اإلس
3-اهلوس.

الصقهــا  التــي  التهــم  مجلــة  مــن   
األعظــم  الرســول  يف  املســترشقون 
حممد)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
اهتامــه باهلــوس، ومــن أبــرز الذيــن 
ــل  ــاًل : ))وقي ــون قائ ــك لوب ــوا ذل تبن
الوحــي  نــزل  ...إذا  كان  حممــدا  إن 
ــط  ــه اعــرتاه احتقــان وجهــي فغطي علي
فغشــيان ، وإذا عــدوت هــوس حممــد ، 
ــليم  ــا س ــه حصيف ــون ، وجدت ككل مفت
ــة  ــن فصيل ــد م ــد حمم ــب ع الفكر.وجي
ــا  ــة ك ــة العلمي ــن الناحي ــن م املتهوس
ــي  ــر مؤس ــك كأكث ــح وذل ــو واض ه
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الديانــات ، وال كبــر أمهيــة لذلــك 
ــزاج  ــم ال ذو امل ــوس وحده ــو اهل فأول
البــارد مــن املفكريــن ، هــم الذيــن 
ــاس  ــودون الن ــات ويع ــئون الديان ينش
ــن يف  ــل املفتون ــث يف عم ــن يبح ، وم
العــامل يعــرتف بأنــه عظيــم ... ولــو كان 
ــود  ــذي يس ــو ال ــوس ه ــل ، ال اهل العق
ــر ...  ــرى آخ ــخ جم ــكان للتأري ــامل ل الع
وال يقــف أي قــول بخــداع حممــد ثانيــة 
أمــام ســلطان النقــد كــا يلــوح يل ، 
ــزه  ــا حيف ــه م ــد يف هوس ــد كان جي وحمم
إىل اقتحــام كل عائــق ، وجيــب عــى مــن 
ــن  ــى اآلخري ــه ع ــرض إيان ــود أن يف ي
ــل كل يشء .. .((.  ــه قب ــن بنفس أن يؤم

 ..)78(

 يبــدو لنــا ان القــول هبــذه التهمــة التــي 
أطلقهــا لوبــون مل تــأت مــن فــراغ 
ــذا  ــي وراء ه ــع تتف ــاك دواف ــا هن وإن
املســار املشــوه  لتشــويه ســرة الرســول 
حممد)صــى اهلل عليــه والــه وســلم(  
وشــخصه املقــدس، ولعــل منهــا إنــكار 
الرســالة بصــورة تامــة وليــس الوحــي 
كونــه متفــرع منها.لذلــك قــال باهلــوس 
ومل حيــدد مفهــوم معــن لــه، األمــر 
الــذي جيعــل املطلعــن عــى ذلــك 
يتوســعون يف الفهــم مــن أجــل توســيع 

دائــرة التشــويه.فضاًل انــه جعــل اهلوس 
مــن مالزمــات أصحــاب الديانــات 
الذيــن ينجحــون يف تأســيس الديانــات 
ــه  ــن قبول ــر ال يمك ــذا أم ــرة ،وه الكب
ــه إىل  ــح يف التوج ــم مل ينج ــر منه أن كث
الديانــات ،ومــن امللفــت للنظــر أن 
ــى اهلل  ــول )ص ــة الرس ــد يف عقلي يمج
ــد  ــذا التمجي ــلم( وه ــه وس ــه وال علي
يناقــض القــول يف اهلــوس الــذي جعلــه 

ــامل . ــادة الع ــباب قي ــد أس اح
ــي  ــرى الت ــارت األخ ــائر االش ــا س  أم
ــزول  ــة لن ــاالت مرافق ــا كح ــار هل أش
الوحــي مــن ))احتقــان وجهــي فغطيط 
املرويــات  هلــا  تشــر  فغشــيان((،مل 
التارخييــة فظــاًل عــن أننــا ناقشــنا ذلــك 
ــا عــدم صحــة التهــم  ــا تقــدم وأثبتن في
ــواء  ــترشقن س ــل املس ــن قب ــوبة م املنس
التــي قالــت بالــرع أو فقــدان الوعــي 

ــوس. ــة يف اهل ــة القائل ــذه التهم أو ه

اخلامتة 
املوجــز  البحــث  هــذا  ختــام  ويف 
واملركــز ننتهــي بعــدد مــن النتائــج التــي 
ــة  ــذه  الدراس ــن ه ــتخالصها م ــم اس ت

ــج األيت. ــك النتائ ــرز تل ــن اب ،وم
شــكلت  اإلســالمية  املصــادر  1-أن 
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املشــكلة األساســية والقاعــدة التــي 
انطلــق منهــا املســترشقن لتبنــي بعــض 
املســارات الفكريــة التــي ال متــت إىل 

احلقيقــة يف يشء.
ــق  ــكل منطل ــم ش ــرآن الكري 2-أن الق
ــد  ــذي يع ــي ال ــة الوح ــم حقيق يف فه
التهــم  بــه  حلقــت  الــذي  املحــور 
االســترشاقية وأشــارت اآليــات  إىل 
ــن أي  ــه م ــو آيات ــي وخل ــواع الوح أن
ــائر  ــه لس ــت مرافق ــاهبة كان ــرة مش ظاه

األنبيــاء حــال نــزول الوحــي.
ــات  ــى املروي ــترشقن ع ــد املس 3-اعتم
الضعيفــة والشــاذة بــل كذبــوا عــى 
التاريــخ اإلســالمي يف مــا يرومــون 

ــه. ــيس إلي التأس
4- أن مجيــع ما ذهــب إليه املســترشقون 
اإلســالمية  املرويــات  عــن  فضــاًل 
كانــت  حــاالت  وجــود  يف  القائلــة 
ــات  ــي مروي ــي ه ــزول الوح ــق ن تراف

ــة. ــر منطقي ــة وغ ــر صحيح غ
الدراســات  يف  االهتــام  5-أن 
االســترشاقية يف هــذه املرحلــة مــن أهــم 
ــح  ــا اىل فت ــوة من ــي دع ــات وه التوجه
البــاب عــى الدراســات يف هــذا املجــال 

ــع. ــورة أوس بص

الوامش:
والتاريــخ  ،األســترشاق  فــوزي   -  1

5 1 ، مي ســال إل ا
والتاريــخ  ،األســترشاق  فــوزي   -  2

5 1 ، مي ســال إل ا
اخلطــاب  ،نقــد  احلــاج  ســامل   -  3
صــورة  األســترشاقي،298/الكعبي، 

الكســاء،133. أصحــاب 
كتابــات  يف  الكريــم  ،الرســول  برتــو   -4

.4 3 ، قن ملســترش ا
ــن  ــاح ،2519/6؛ اب ــري ، الصح 5 - اجلوه
منظــور، لســان العــرب،379/15 ؛ الزبيــدي 

ــروس ،279/20. ــاج الع ، ت
6 - ابن منظور ، لسان العرب ، 15 /279.  
7 - ابن منظور ، لسان العرب ، 15 /379.

8 - سورة األنعام ، اآلية )112( .
9 - الزبيدي ، تاج العروس ، 20 ، 379 .
10 - تصحيح اعتقادات اإلمامة ، 120 .

 ، املفهــرس  املعجــم   ، الباقــي  عبــد   -  11
.  901-900

12 - سورة النساء ، اآلية )163( .
13 - سورة األعراف ، اآلية )117( .

14 - سورة اإلرساء ، اآلية )39( .
15 - سورة آل عمران ، اآلية )44( . 
16 - سورة األعراف ، اآلية )203( .

17 - سورة اإلرساء ، اآلية )86( .
18 - سورة فصلت ، اآلية )12( .
19 - سورة النحل ، اآلية )68( .
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20 - سورة القصص ، اآلية )7( .
21 - سورة األنعام ، اآلية )112( .
22 - سورة التكوير ، اآلية )23( .

23 - سورة النجم ، اآلية )7( .
24 - الطباطبائي ، امليزان ، 25/19 .

25 - الطباطبائي ، امليزان ، 20 /195 .
26 - البخــاري ، صحيــح ، 4 /83 ؛ البيهقــي 
، دالئــل النبــوة ، 37/2 ؛ الذهبــي ، ســر 
ــاع  ــزي ، إمت ــالء ، 166/2 ؛ املقري أعــالم النب

ــاع ، 289/8 . األس
27 - سورة النجم ، اآلية )14-13( .

28 - سورة التكوير ، اآلية )19( .
29 - سورة النجم ، اآلية )5( .
30 - من السرة النبوية ، 39 . 

31 - سورة النجم ، اآلية )10( .
32 - سورة التكوير ، اآلية )19( .

33 - سورة التكوير ، اآلية )21-20( .
34 - سورة النجم ، اآلية )5( .

35 - سورة البقرة ، اآلية )97( .
36 - سورة الشعراء ، اآلية )194-192( .

37 - سورة النحل ، اآلية )102( .
؛   191/1 ، الطبقــات   ، ابــن ســعد   -  38
ــوزي  ــن اجل ــخ ، 110/2 ؛ اب ــري ، تاري الط
 ، تاريــخ   ، الذهبــي  ؛   353/2  ، املنتظــم   ،
120/1 ؛ ابــن كثــر ، البدايــة والنهايــة ، 

.7 /3
39 - سورة الشورى ، اآلية )51( .

40 - بداية املعارف ، 212/1 .

41 - سورة التكوير ، اآلية )23( .
42 - سورة النجم ، اآلية )14-13( .

ــي ،  ــايل ، 604 ؛ املجل ــويس ، األم 43 - الط
ــوار ، 295/37 . ــار األن بح

44 - ابــن حنبــل ، مســند ، 51/1 ؛ البيهقــي ، 
الســنن ، 10 /203 ؛ الســيوطي ، رشح ســنن 

النســائي ، 8 /99 .
45 - الرقــي ، املحاســن ، 331/2 ؛ املجلي 

ــوار ، 10/40 . ، بحار األن
46 - ابــن إســحاق ، ســرة ابــن إســحاق 
 ، الطبقــات   ، ســعد  ابــن  ؛   147-146  ،
198/1 ؛ البخــاري ، صحيح ، 2/1 ؛ مســلم 
ــذي ،  ــح ، 82/7 ؛ الرتم ــابوري ، صحي النيس

ســنن ، 258/5 .
47- ابــن إســحاق، ســرة ابــن إســحاق 
ــرازي ،30 /174  ــر ال ــرازي، تفس ،147؛ ال

؛ الزيعــي، تريــج األحاديــث،109/4 
48 - ابــن ســعد ، الطبقــات ، 197/1 ؛ ابــن 
حنبــل ، مســند ، 317 ؛ مســلم  النيســابوري، 
اجلامــع   ، الســيوطي  ؛   82/7  ، صحيــح 

الصغــر ، 322/2. 
49 - ابــن ســعد ، الطبقــات ، 197/1 ؛ ابــن 
اجلــوزي ، املنتظــم ، 356/2 ؛ الســيوطي ، 
ــدي  ــي اهلن ــر ، 2، 323 ؛ املتق ــع الصغ اجلام

ــال ، 151/7 .  ــز الع ، كن
؛   198/1 ، الطبقــات   ، ابــن ســعد   -  50
ــاري ،  ــند ، 257/6 ؛ البخ ــل ، مس ــن حنب اب
ــنن ، 257 ؛  ــذي ، س ــح ، 3/1 ؛ الرتم صحي
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النســائي ، ســنن ، 149/2 .
51 - مســلم النيســابوري ، صحيح ، 83/7 ؛ 
الطــري ، جامــع البيــان ،389/4 ؛ املقريــزي 
 ، الســيوطي  ؛   46/3  ، األســاع  إمتــاع   ،

ــر ، 321/2 . ــع الصغ اجلام
52 - الطــري ، جامــع البيــان ،390/4 ؛ 

الســيوطي ، اجلامــع الصغــر ، 129/2 .
/28،2، أشــوب،مناقب  شــهر  ابــن   -53

األنــوار،361،15 بحــار  املجلــي، 
54 - املجلي،بحار األنوار،262،18.

55 - سورة املزمل ،اية 5
56 - تلخيص البيان ،318

57 - التبيان،162،10
58 - سورة احلرش،اية 21

59 - سورة الرعد ،21.
60 - تفسر امليزان،61،20

61 - جامع البيان ،159،29 
78 احلج،ايــه  62-ســورة 

63 - أحكام القران،328،4
64 - تفسر الرازي ،174،30

65)( عوض ،مصدر القرآن، 190.
والنبــوة،143/  66)(العليي،الوحــي 

.267  ، القرآنيــة  الدراســات 
67)( نــري ، اراء املســترشقن الفرنســين 
،115/ العليــي ، الدراســات القرآنيــة ، 267.
68)( للوقــف عــى تفاصيــل اكثــر يف الــرد 
ــدر  ــوض ، مص ــر ع ــة ينظ ــذه التهم ــى ه ع

80-75  ، القــران 

  .21 .Muir, The life of Mahomet,vol.I, p )(69
نقال عــن العليــي ،الوحــي والنبــوة، 143

عــن  Muir, Composition ,p.9.نقــاًل   )(70
العليــي ،الوحــي والنبــوة،144

 .Muir,The life of Mahomet, vol.I, p  )(71
21.نقــاُل عــن العليــي ،الوحــي والنبــوة،144

72)(العقيي ،شخصية الرسول ،92-79
73)(العقيي ،شخصية الرسول ،124-114

74-الزهو،األسترشاق األمريكي،14
75-العليي ،الوحي والنبوة ،145.

Muir, Mahomet and Islam.p -76.30. نقــاُل 
عــن العليــي ،الوحــي والنبــوة،144

77-العليي ،الوحي والنبوة ،145.
املســترشقن  ،اراء  78-نــري 

1 3 5 ، نســن لفر ا
6-791-قصة احلضارة،11، 26-25

80-قصة احلضارة،11، 26-25.
81 - حممد يف مكة،101.

82 - حضارة العرب،133 -135. 
83 - العقيدة والرشيعة يف اإلسالم،6

عــن  momhomet fut�ilsincere-84.9نقــاًل 
ــاء ،134  ــاب الكس ــورة  أصح ــي ،ص الكعب
املســترشقن  ،أراء  85-نــري 

.1 1 8 ، نســين لفر ا
86 - الزهو،األسترشاق األمريكي،148

87 - لوبون ، حضارة العرب : 133
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً :- القرآن الكريم :-

ثانيًا :- املصادر األولية :-
-أبــن إســحاق، حممــد بــن إســحاق بــن يســار 

)ت151ه 768م(.
ــهيل زكار  ــح س ــحاق ،ت ــن إس ــرة اب 1- س

1978م.  ، ،قــم  ،ط1 
بــن  حممــد  عبــداهلل  أبــو   ، البخــاري   -
إســاعيل بــن إبراهيــم ) ت 256هـــ/ 869م
2- صحيــح البخــاري ، د ط ، اســتانبول ، 

. م   1981
ــد ) ت  ــن خال ــن حممــد ب الرقــي ، أمحــد ب  -

/887م(. 274هـــ 
ــن احلســيني ،  ــح جــالل الدي 3-املحاســن ، ت

ط1 ، طهــران ، 1370 هـــ.
احلســن  بــن  امحــد   ، البيهقــي   -

. ) 1م 0 6 5 / 4هـــ 5 8 ت (
ــب  ــوال صاح ــه أح ــوة ومعرف ــل النب 4- دالئ

الرشيعة،ط1،بــروت،1985م0
5- السنن الكرى ، د ط ، دمكا ، د ت .

ــى  ــن عيس ــد ب ــى حمم ــو عيس ــذي ، أب - الرتم
ــن ســورة ) ت279هـــ/ 892م(. ب

ــد  ــح عبدالوهــاب عب 6-  ســنن الرتمــذي ، ت
ــروت ، 1983م. ــف ، ط2 ، ب اللطي

- ابــن اجلــوزي ، أبــو الفــرج عبدالرمحــن بــن 
عي ) ت 597هـــ/1200م(. 

7- املنتظــم يف تاريــخ األمــم ، تــح حممــد 
 ، بــروت   ، ط1   ، )وآخــرون(  عبدالقــادر 

1م 9 9 2
بــن  إســاعيل  -اجلوهــري، 

0 ) 1م 0 0 2 / 3ه 9 3 ( د محــا
ــة  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 8-الصح
تح أمحــد عبــد الغفور،ط4،بــروت،1987م0
- ابــن حنبــل ، اإلمــام ابــو عبــداهلل امحــد بــن 

ت241هـــ/855م(.  ( حنبل 
ــروت ،  ــل ، د ط ، ب ــن حنب ــد ب ــند امح 9-مس

د ت .
ــد  ــن امح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــي ، ش - الذهب

ــان ) ت748هـــ/ 1347م (. ــن عث ب
شــعيب  النبالء،تــح  أعــالم  10-ســر 

1993م0 االرنؤوط،ط9،بــروت، 
- الــرازي ، فخــر الديــن  حممــد بــن عمــر بــن 

احلســن ) ت606هـ/ 1209م( .
11- تفسر الرازي ، ط3 ، دمكا ، د ت .

فيــض  ايب  الديــن  -الزبيدي،حمــب 
0 ) 1م 8 3 4 / 1ه 2 5 0 ت (

12-تــاج العــروس مــن جواهــر القاموس،تح 
عي شــري،ط2،بروت ،1994م0

- الزيعــي ، مجــال الديــن عبــداهلل بــن يوســف 
بن حممــد ) ت762هـــ/1361م ( .

تــح   ، واآلثــار  األحاديــث  تريــج   -13
ط1،   ، الســعد  عبدالرمحــن  بــن  عبــداهلل 

1414هـــ  ، الريــاض 
ــو  ــن اب ــمس الدي ــوزي ، ش ــن اجل ــبط اب - س

ــران ) ت 654هـــ/1256م (. املظف
 ، بــروت   ، ط1   ، اخلــواص  تذكــرة   -14
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.  ) م   2004
 ( عمــر  بــن  حممــد   ، ســعد  ابــن   -

.) م  ت230هـــ/845 
15- الطبقــات الكــرى ، د ط ، بــروت ، 

. 1985م 
- الســيوطي ، أبــو الفضــل جــالل الديــن بــن 

عبدالرمحــن ) ت911هـ/1505م (.
 ، بــروت   ، ط1   ، الصغــر  16-اجلامــع 

. 1981م 
ــروت ،  ــائي ، د ط ، ب ــنن النس 17- رشح س

د ت .
-الطــراين ، ابــو القاســم ســليان بــن امحــد ) 

ت 360هـ/970م (.
18- األوائــل ، تــح حممــد شــكور ، ط1 ، 

1403هــــــ.  ، ــروت  ب
-الطــري ، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر ) ت 

310هـ/922م (.
19- تاريــخ الرســل وامللــوك ، تــح حممــد ابــو 

الفضــل ابراهيــم ، ط5، القاهــرة ، د ت.
ــن احلســن )  ــو جعفــر حممــد ب -الطــويس ، أب

ت460هـــ/826م ( .
ــان يف تفســر القــرآن ، د ط ، دمــكا  20- التبي

، د ت .
21- األمايل ، ط1 ، قم ، 1414هـ.

ابــن كثــر ، أبــو الفــدا اســاعيل بــن كثــر   -
ــقي ) ت774هـــ/1372م (. الدمش

ــري ،  ــي ش ــح ع ــة ، ت ــة والنهاي 22- البداي
ــروت ، 1408هـــ. ط1 ، ب

املتقــي اهلنــدي ، عــالء الديــن بــن عــي )   -
.  ) 975هـــ/1567م  ت 

23- كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال 
، د ط ، بــروت ، 1989 م .

 ( باقــر  حممــد  الشــيخ   ، املجلــي   -
.  ) ت1111هـــ/1699م 

ــار  ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن 24- بح
األئمــة األطهــار ، ط2 ، بــروت ،1983م.
 ( الديــن  تقــي   ، املقريــزي   -

.  ) م  ت845هـــ/8441 
 ، بــروت   ، ط1   ، األســاع  إمتــاع   -25

. 1999م 
املفيــد ، حممــد بــن النعــان ) ت413هـــ/   -

.  ) 1022م 
تــح   ، االماميــة  اعتقــادات  26-تصحيــح 
ــروت ، 1993م. ــي ، ط2 ، ب ــن دركاه حس
ــن  ــد ب ــن حمم ــال الدي ــور ، مج ــن منظ اب  -

.  ) ت711هـــ/1311م   ( مكــرم 
27- لسان العرب ، د ط ، قم ، 1405هـ.

النســائي ، ابــو عبدالرمحــن امحــد بــن   -
.  ) ت303هـــ/915م   ( شــعيب 

عبدالغفــار  تــح   ، الكــرى  الســنن   -28
1991م.  ، بــروت   ، ط1   ، ســليان 

ــن عبدامللــك )  ــو حممــد ب ــن هشــام ، أب اب  -
.  ) 218هـــ/833م  ت 

ــقا  ــى الس ــح مصطف ــة ، ت ــرة النبوي 29- الس
)وآخــرون( ، ط3 ، بــروت ، 2005م .

ثالثًا :- املراجع الثانوية :-
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- عبدالباقي ، حممد فؤاد.
القــرآن  أللفــاظ  املفهــرس  املعجــم   -30

. دت   ، دمــكا   ، دط   ، الكريــم 
-العليي ،حيدر جميد.

31-الدراســات القرآنيــة عنــد املشــترشق 
ــا ، ط1  ــوة أنموذج ــي والنب ــور الوح ــم مي ولي

، 2021م. النجــف االرشف   ،
-عوض ،ابراهيم .

32- دراســة لشــبهات املســترشقن واملبرشيــن 
حــول الوحــي املحمــدي ، دط ، دمــكا ، دت.

- الطباطبائي ، حممد حسن.
33- امليــزان يف تفســر القــرآن ، تــح إيــاد 

باقــر ســلان ، ط1 ، بــروت ، 2006 م .
-احلاج،سايس سامل.

34-نقــد اخلطــاب األســترشاقي الظاهــرة 
الدراســات  يف  وأثرهــا  االســترشاقية 

، مية ســال إل ا
ديورانت ،ول.

35-قصة احلضارة،ط1،بروت،دت.
-مونتغمري، وات .

36-حممد يف مكة، دط،بروت،دت.
- لوبون، غوستاف.

 37-حضــارة العــرب ، دط ، القاهــرة ) د. ت 
.)

-نري، امحد.
ــران  ــين يف الق ــترشقن الفرنس 38- أراء املس
الكريــم دراســة نقديــة ،ط1، بــروت،2009.

 -جولد زهير.

اإلســالم،  يف  والرشيعــة  39-العقيــدة 
دت. ط1،بــروت 

رابعًا: الرسائل اجلامعية.
العقيي ،ثائر هادي رسن.

40-شــخصية الرســول )صــى اهلل عليــه والــه 
ــة  ــة تارخيي ــم دراس ــرآن الكري ــلم(يف الق وس
،أطروحــة  دكتــوراه غــر منشــورة،جامعة 

البــرة كليــة اآلداب ،2015م.
-العليي ، حيدر جميد حسن .

املســترشق  41-الوحــي والنبــوة يف رؤيــة 
غــر  دكتــوراه  ،ُأطروحــة   ميــور  وليــم 
الرتبيــة   ،كليــة   البــرة   منشــورة،جامعة 

،2014م. اإلنســانية  للعلــوم 
  -الزهو،سامي امًحد ،.

ــة  ــرة النبوي ــي الس ــترشاق األمريك 42-األس
ارفنــج أنموذجــا ،رســالة ماجســتر غــر 
مطبوعــة ،جامعــة تكريــت  كليــة الرتبيــة 

2004م. ،
الكعبي، شهيد كريم حممد.

ــي  ــن جتن ــاء ب ــاب الكس ــورة أصح 43-ص
االســترشاقي  اخلطــاب  واســتباحة  النــص 
دراســة  أنموذجــا  المنــس  هنــري 
ــة  ــة، جامع ــورة مطبوع ــة دكت حتليلية،أطروح

اآلداب،2015م. ،كليــة  البــرة 
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Abstract

Intellectual Schools which are concerned 

with the study of the Prophetic Biography 

are varied with numerous topics cross 

history whether in terms of the facts Arabic 

Sourcing which manifested the revelation 

, the subject matter of our research entitled 

(the circumstances of the descending of the 

revelation to Prophet Mohammad (Peace be 

upon Him)  reading Islamic and Oriental 

Sources through various manifestations 

such “ the Jingle of the Bell “, “Grief and 

Distress” and “ Drunk’s  Manifestation”, etc. 

or Oriental trends which represent a hostile 

tendency as the prominent characteristic 

prevailing in most studies portrayed the 

manifestation of the revelation with epilepsy, 

blackout and obsession. In this research, we 

are going to study such numerous facts and, 

by considering mental – based and Quranic � 

Sunna Text – based proofs, we have come to 

a conclusion that such allegations are untrue 

and void.
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عبد السالم عارف رؤية مستقبلية يف مسار العالقات 
العراقية - اإليرانية )1966-1963(

أ. م. هالل كاظم حمريي الشبيل

وزارة الرتبية  العراقية/ املديرية العامة لرتبية النجف االرشف

  hilaldr8@gmail.com    

ملخص البحث: 
ــا  ــران موقًع ــراق وإي ــن الع ــل كل م حيت
ــا  ــالل موقعه ــن خ ــًزا م ــا متمي جغرافًي
ــان  ــا مرتبط ــي ، ومه ــي واإلقليم العامل
بحــدود طويلــة ، معظمهــا بريــة ، ال 
ــة  ــة طويل ــق جبلي ــا عوائ ــل بينه تفص
أو عوائــق طبيعيــة مائيــة ، والعديــد 
ــن األرايض  ــع م ــي تنب ــار الت ــن األهن م
اإليرانيــة وتتدفــق. يف أرض العــراق 
بســبب تراجــع األرايض اإليرانيــة يف 
ــذا  ــراق ، وهل ــوب ورشق الع ــاه جن اجت
ــية ،  ــة وسياس ــة اقتصادي ــا أمهي كان هل
فضــاًل عــن مشــاركتها يف ممــر شــط 
أســباب  مــن  وكان  املائــي.  العــرب 

نظــرا   ، بينهــا  احلــدودي  الــراع 
اخلليــج  أعــايل  يف  املميــز  ملوقعهــا 
ــة  ــرات املائي ــن املم ــي م ــريب ، وه الع
ــى  ــة ع ــل األرايض العراقي ــي تدخ الت
ــوال إىل  ــة وص ــدود اإليراني ــداد احل امت
شــال مدينــة البــرة العراقيــة. وهــذه 
املنافســة ، اســتمر حتــى القــرن الثامــن 
عــرش ، ورغــم اســتمرار التوتــرات 
ــع  ــرن التاس ــة يف الق ــة احلدودي واملنافس
عــرش ، إال أن الوضــع أصبــح أكثــر 
اســتقراًرا يف ظــل االحتــالل الريطــاين 
ــرتكة  ــح مش ــرق مس ــل ف ــذي أرس ، ال
ــهدت  ــا ش ــي لطامل ــدود الت ــم احل لرس
ــرة.    ــن م ــر م ــا أكث ــل هل ــارات تعدي مس
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املقدمة:
ــة  ــران مكان ــراق وإي ــن الع ــل كل م حيت
جغرافيــة متميــزة مــن خــالل موقعهــا 
اجلغــرايف ،وتربطهــا حــدود طويلــة 
موانــع  تفصلهــا  ،ال  بريــة  أكثرهــا 
طويلــة،  مائيــة  أو  جبليــة  طبيعيــة 
وتــرتق هــذه احلــدود عــدد غــر قليــل 
ــن األرايض  ــع م ــي تنب ــار الت ــن األهن م
ــة  ــب يف االريض العراقي ــة وتص اإليراني
بســبب انحــدار األرايض اإليرانية باجتاه 
هلــذا   ، العراقــي  والــرشق  اجلنــوب 
ــية  ــة وسياس ــه اقتصادي ــا أمهي ــت هل كان
ــي  ــر مائ ــرتاكهم يف مم ــن اش ــال ع ،فض
واحــد  ،كان  العــرب«  »شــط  مهــم 
ــن  ــدودي ب ــراع احل ــباب ال ــن أس م
ــايل  ــم أع ــة امله ــك ملوقع ــن، وذل البلدي
ــرات  ــن املم ــد م ــريب ،ويع ــج الع اخللي
املائيــة الــذي يدخــل االرايض العراقيــة 
ــوال  ــة وص ــدود اإليراني ــاذات احل بمح

ــة. ــرة العراقي ــة الب ــال مدين اىل ش
بــدأت املنافســة بــن اجلانبــن منــذ 
ــم  ــد احلك ــرش يف عه ــن ع ــرن الثام الق
العثــاين، واســتمرت يف القــرن التاســع 

عــرش ،لكــن املوقــف اصبــح أكثــر 
اســتقرارا حتــت احلكــم الريطــاين ، 
الــذي أرســل فــرق مســح مشــرتكة 
ــهدت  ــا ش ــي لطامل ــدود الت ــم احل لرس
ــرة . ــن م ــر م ــل ألكث ــارات تعدي مس

ــد  ــراين ، واح ــي اإلي ــراع العراق وال
مــن الراعــات التــي تطــورت ألشــد 
بســبب   ، احلــرب  وهــي  حاالهتــا 
البلديــن  بــن  احلدوديــة  اخلالفــات 
، وشــكلت أحــدى ابــرز مدخــالت 
الوقــت  يف  واحلــروب  الراعــات 
تاريــخ  ولكــن   ، واحلــارض  املــايض 
العالقــات الثنائيــة أشــار أكثــر مــن مــرة 
اىل حالــة توتــر ورصاع وحــرب بســبب 

ــا. ــدود بينه ــكلة احل مش
 اقتضــت طبيعــة البحــث ان يقســم 
عــى اربــع مباحــث ، تســتفتح بمقدمــة، 
وتنتهــي بخامتــة ونتائــج، تتكفــل املقدمة 
ــيايس  ــراق الس ــى دور الع ــف ع بالتعري
ــع  ــه م ــي وعالقات ــايف واالجتاع والثق
ايــران  يف عهــد الرئيــس عبدالســالم 
عارف)1963-1966(.أمــا املبحــث 
ــيس  ــة التأس ــن مرحل ــم ع االول يتكل
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العــراق  بــن  احلــدودي  واخلــالف 
ــاين:  ــث الث ــتعرض املبح ــران ،ويس واي
املوقــف االيــراين يف هتجر هيــود العراق 
يســتعرض  الثالــث:  املبحــث  ،امــا 
العالقــات العراقيــة اإليرانيــة يف العهــد 
اجلمهــوري ،وينظــر املبحــث الثالــث يف 
عالقــات عبدالســالم عــارف الداخليــة 

ــة.  ــة اإليراني ــث واحلكوم ــع البع م
التأســيس  مرحلــة   : األول  املبحــث 

احلــدودي واخلــالف 
العرشينــات  بدايــة  مرحلــة  تّعــد    
يف  مفصليــة  العرشيــن  القــرن  مــن 
ــة  ــة –العراقي ــات االيراني ــخ العالق تاري
فقــد شــهدت والدة دولتــن قويتــن 
يطــالن  ،وكالمهــا  وايــران  العــراق 
أدوار  وهلــم  العــريب  اخلليــج  عــى 
ــن  ــة يف هــذه املنطقــة احليويــة م مهم
العــامل ، وأن العالقــات بينهــا ســجلت 
أحــداث واضحــة عــى املنطقــة بأرسهــا 
، يف بدايــة تأســيس الدولــة العراقيــة 
املســتقلة وايــران فاقــت للتــو مــن تغــر 
الداخــي   نشــاطها  يف  مهــم  ســيايس 
،بعــد ان نجــح رضــا خــان( 1(يف محــل 

ــكام  ــر ح ــاء آخ ــى اهن ــالده ع ــان ب برمل
اململكــة القاجاريــة »امحــد شــاه » يف 
31  ترشيــن األول  1925 ، وأصبــح 
ــى  ــه ع ــم تتوجي ــوي ،  وت ــاه هبل اول ش
العــرش يف 25 نيســان  1926 ، كــا 
ــد  ــًا للعه ــا ولي ــد رض ــده حمم ــن ول اعل
ــا  ــتمر حكمه ــي اس ــة والت ــى اململك ع

53 ســنة   أنتهــى عــام 1979. )2(
العراقيــة  الدولــة  تأســيس  وجــاء 
ــار  ــد اهني ــة يف 23 آب 1921 بع احلديث
ــوات  ــدي الق ــى أي ــة ع ــة العثاني الدول
األرايض  أحتلــت  التــي  الريطانيــة 
العراقيــة خــالل احلــرب العامليــة االول 

.)3( ـ1918     1914
ــن  ــعبية أعل ــات الش ــة للضغوط ونتيج
الريطانيــن عــن تشــكيل أول حكومــة 
عراقيــة عــام 1920 برعايتهــم ،أمــا 
ــران  ــراق واي ــن الع ــة ب ــة العالق طبيع
،وعــى الرغــم مــن الصــالت التارخييــة 
اوجدهتــا  التــي  والدينيــة  والثقافيــة 
ــن  ــكانية   ب ــة –الس ــة اجلغرافي الطبيع
العــراق وبــالد فــارس ،اال ان األخــرة 
كان موقفهــا مشــبعًا بــروح اجلفــاء جتــاه 



218

عبد السالم عارف رؤية مستقبلية يف مسار العالقات العراقية - اإليرانية )1966-1963(

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

ــك  ــا املل ــي اقامه ــة الت ــة الوطني احلكوم
 ،  1921 آب     23 يف   األول  فيصــل 
ــة  ــة العراقي ــرتف باحلكوم ــث مل تع حي
ــن  ــم م ــى الرغ ــنوات ع ــاين س ــدة ث مل
الــدول  مــن  كبــر  عــدد  إعــرتاف 
ــي  ــد بق ــا ، وق ــيوية هب ــة واآلس األوربي
والنجــف  كربــالء  يف  فــارس  ممثلــو 
ــون  ــداد يرجع ــن وبغ ــرة وخانق والب
اىل دار اإلعتــاد الريطانيــة يف بغــداد 
مــن اجــل معاجلــة القضايــا ومنهــا 
ــا احلــدود واجلنســية ، متجاهلــن  قضاي

بذلــك احلكومــة العراقيــة )4( .
ــا   ــر اعرتافه ــران تأخ ــت اي ــد علل وق
لوجــود عوامــل ســامهت يف  تأخــر هذا 
االعــرتاف ومــن أمههــا االمتيــازات 
لألجانــب  العــراق  يمنحهــا  التــي 
ــة  ــة املوقع ــة العراقي ــب االتفاقي بموج
ــة  ــة والريطاني ــن العراقي ــن احلكومت ب
اســتثنت  والتــي   1924 اذار   25 يف 
ــب  ــراق بموج ــية يف الع ــة الفارس اجلالي

احــكام مادهتــا األوىل)5( .
وأعتقــد أن هــذه األتفاقيــة فّصلتهــا 
ــت كان  ــا يف وق ــى رعاياه ــا ع بريطاني

العــراق الحــول لــه والقــوه ، والتأخــر 
العراقــي  للحكــم  التأييــد  بأعــالن 
ــة  ــاكل املوروث ــبب املش ــد كان بس اجلدي
ــايل أمتنعــت  مــن احلكــم العثــاين وبالت
التأييــد  بإعطــاء  االيرانيــة  احلكومــة 
لتلــك االســباب :ومنهــا العنجهيــة 
الشاهنشــاهية يف نظرهتــا اىل جراهنــا 
بأهنــا هــي أالقــدم وهــي األفضــل 
وبالتــايل ال يــروق هلــا حكومــة هلــا نظام 
ــراق  ــم يف الع ــان حتك ــي وبرمل ديمقراط
األجنبيــة  االمتيــازات  قضيــة  ،وأن 
التــي مل حيصــل عليهــا رعايــا بــالد 
فــارس يف العــراق ،يف دفــع صحافــة 
ــتفزازية  ــاالت اس ــرش مق ــن اىل ن اجلانب
ــك ان  ــاف اىل ذل ــا ، يض ــق كل منه بح
ممثــل احلكومــة الفارســية يف عصبــة 
األمــم هاجــم السياســة العراقيــة يف 17 
ــوع  ــول موض ــدة ح ــول 1924 بش أيل
ــا  ــى ان الرعاي ــتندًا ع ــازات ، مس االمتي
ــازات  ــون باالمتي ــوا يتمتع ــرس كان الف
املمنوحــة لألجانــب مــن رعايــا الــدول 
الكــرى يف عهــد الدولــة العثانيــة التــي 

ــا )6(. ــزءًا منه ــراق ج كان الع
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ــون  ــة ك ــس يف حمل ــراين لي ــاء االي االدع
ــن  ــدار م ــداك ت ــة أن ــة العراقي احلكوم
ــك  ــع ذل ــاين، وم ــم الريط ــل احلاك قب
رفضهــا  العراقيــة   الســلطة  بــررت 
لطلــب احلكومــة الفارســية يف احلصــول 
لعــدم  لرعاياهــا  األمتيــازات  عــى 
اعــرتاف حكومــة فــارس باحلكومــة 
العراقيــة، وكذلــك ليــس مــن مصلحــة 
ألهنــا  األمتيــازات  أعطــاء  العــراق 
اىل  العراقيــن  بعــض  تدفــع  ســوف 
التجنــس باجلنســية الفارســية فضــآل 
ــن يف  ــن املقيم ــع العراقي ــدم متت ــن ع ع
بــالد فــارس باألمتيــازات القضائيــة 
فــارس  دولــة  متنحهــا  كانــت  التــي 
فيهــا  املقيمــن  العثانيــن  للرعايــا 
فــارس   حكومــة  أتصــال  كذلــك 
ــا  ــاين وجتاهله ــامي الريط ــد الس باملعتم
ــر  ــبب تأخ ــة ،وأن س ــة العراقي احلكوم
العــراق عــن تنفيــذ التزاماتــه أمــام 
ــارات  ــة األعتب ــق جمموع ــران )7(،وف أي
هــذا  ،ومــع  والدبلاســية  السياســية 
ــاع  ــن اقن ــة م ــة العراقي ــت احلكوم متكن
تلــك  بالغــاء  الريطانيــة  احلكومــة 

. األتفاقيــة 
العــراق  طالــب  حــال  أي  وعــى 
 17 يف  األوىل  مذكرتــن  يف  بريطانيــا 
ترشيــن الثــاين 1928 والثانيــة يف 25 
ترشيــن الثــاين 1928 بالغــاء األتفاقيــة 
ــه  ــنى ل ــا ، ليتس ــودة بينه ــة املعق العدلي
الغــاء األمتيــازات املمنوحــة لألجانــب 
تلــك  مــن  األوىل  املــادة  يف  الــواردة 
األتفاقيــة)8(  ،حينهــا ارســلت بريطانيــا 
مذكــرة اىل عصبــة األمــم املتحــدة يف 
16 شــباط 1929  فوافقــت العصبــة يف  
4 آذار  1929  عــى اســتبدال األتفاقيــة 
ــا  ــى فيه ــدة تلغ ــة جدي ــة بأتفاقي العدلي
ويتســاوى   ، األجنبيــة  األمتيــازات 
ــم  ــا فيه ــوق ب ــب يف احلق ــا األجان فيه
رعايــا أيــران يف العــراق   بعــد حصوهلــا 
عــى بعــض االمتيــازات مــن احلكومــة 
ــران   ــت أي ــا ،رحب ــن جانبه ــة م العراقي
عصبــة  لــدى  عــى لســان مندوهبــا 
يف  اصدرتــه  الــذي  بقرارهــا  األمــم 
29 آذار 1929 ، كــا ان شــاه ايــران 
ــذه  ــل هب ــك فيص ــة اىل املل ــل برقي ارس
ــة ،  ــة مماثل ــك برقي ــه املل ــبة وبادل املناس
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األمــر الــذي مهــد الطريــق اىل اعــرتاف 
حكومــة فــارس باململكــة العراقيــة)9( .
رئيــس  حيــدر)01(  رســتم  قــام  أذ  
ــن  ــدًا م ــي موف ــي العراق ــوان امللك الدي
ــخ   ــران بتاري ــارة طه ــل بزي ــك فيص املل
ــم  ــرض تقدي ــان    1929 ، لغ 20 نيس
الشــكر اىل شــاه ايــران عــى برقيــة 
التهنئــة التــي بعثهــا اىل امللــك ،وكذلــك 
لتلقــي اعــرتاف احلكومــة الفارســية 
الوفــد  مقابلــة  وبعــد   . بالعــراق 
ــراين  العراقــي مــع رئيــس الــوزراء االي
يف 25 نيســان  1929 ،قــدم األخــر 
اعرتافــه باحلكومــة العراقيــة ، ثــم عــاد 
الوفــد العراقــي وبصحبتــه رســالة مــن 
ــن  ــد حس ــل تؤك ــك فيص ــاه اىل املل الش

ــن. ــن البلدي ــة ب الرابط
عنايــة  الفارســية  احلكومــة  ارســلت 
ــا يف  ــوض هل ــر مف ــان كأول وزي اهلل خ
العــراق ، فقــام بأجــراء مفاوضــات مــع 
ــن  ــاق ب ــد أتف ــة لعق ــة العراقي احلكوم
ــاق  ــع االتف ــم توقي ــاًل ت ــن وفع اجلانب
ــه  ــرض  من يف 11 آب 1929 وكان الغ
ــى  ــن ع ــل البلدي ــي وقناص ــة ممث معامل

ــا  ــة رعاي ــك معامل ــواء ،وكذل ــد س ح
ــهيل  ــن تس ــاًل ع ــل ، فض ــن باملث الطرف
العــراق  اىل  االيرانيــة  الصــادرات 
وبالعكــس وكانــت مــدة االتفاقيــة ســنة 
واحــدة جتــدد يف ختــام كل ســتة اشــهر 

ــن)11( . ــة الطرف ــد موافق بع
ايــران  اعــرتاف  مــن  الرغــم  عــى 
ــام عالقــات دبلوماســية  بالعــراق ، وقي
ــرتف  ــران مل تع ــن، اال ان اي ــن البلدي ب
ــراق  ــن الع ــا وب ــدود بينه ــة احل برشعي
، تلــك احلــدود القائمــة عــى بنــود 
»معاهــدة ارض روم الثانيــة«)21( لســنة 
1847 وبروتوكول القســطنطينية لســنة 
1913 وكذلــك حمــارض جلســات جلنــة 
ــية  ــة - الفارس ــدود العثاني ــد احل حتدي
ــح  ــد اتض ــنة 1913 - 1914 ، وق لس
ــلحة  ــال املس ــالل األع ــن خ ــك م ذل
العــرب  شــط  يف  هبــا  قامــت  التــي 
وتعرضهــا للســفن العراقيــة ، وأنشــائها 
املخافــر داخــل األرايض العراقيــة، كــا 
ــراق يف  ــة الع ــى حص ــاوزت ع ــا جت اهن
ــرتكة)13(  . ــة املش ــاه األهنــر احلدودي مي
عضويــة  العــراق  دخــول  وعقــب 
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األول  ترشيــن   3 يف  األمــم  عصبــة 
1932 ، ارســل رضــا شــاه برقيــة هتنئــة 
اىل امللــك فيصــل هبــذه املناســبة ، وكان 
اىل  العــراق  انضــام  يف  يأمــل  الشــاه 
العصبــة ، مناســبة لتغيــر موقفــه بشــأن 
نظريــة خــط التالــوك)41(، والتنــازل 
اليــران عــن جــزء مــن حــدوده يف 
ــرف  ــأس الط ــد أن ي ــرب وبع ــط الع ش
ــراين مــن احلصــول عــى مكاســب  االي
ــال  ــن األع ــلة م ــام بسلس ــة ، ق اقليمي
احلــدود  طــول  عــى  واحلــوادث 
ــنوات  ــالل الس ــة  خ ــة ـ االيراني العراقي
متثلــت   ،  1934 حتــى   1932 مــن 
ــن  ــب م ــلب والنه ــال بالس ــذه األع ه
ــن  ــقياء االيراني ــن األش ــات م جمموع
ــا  ــام رعاي ــا ق ــن ، ك ــق بنجوي يف مناط
حكومتهــم  مــن  وبتحريــض  ايــران 
باألعتــداء عــى األرايض العراقيــة يف 
ــال  ــتغالهلا . ويف جم ــارة وأس ــواء الع ل
ــاء  ــران ببن ــة ، قامــت اي األهنــر احلدودي
الســدود كــا هــو احلــال يف الســد الــذي 
أقامتــه عــى هنــر كنكــر ، الــذي تســبب 
يف جفــاف البســاتن يف منطقــة منــديل ، 

ــك  ــول تل ــرات ح ــت املذك ــد تبودل وق
ــل. ــؤِد اىل ح ــا مل ت ــوادث اال اهن احل

ــك  ــا  املل ــام هب ــي ق ــارة الت اال أن الزي
فيصــل االول اىل طهــران يف 22 نيســان 
رســمي  وفــد  وبصحبتــه   ،  1932
برئاســة رئيــس الــوزراء نــوري الســعيد 
،  فشــلت ألثــارة  ايــران موضــوع شــط 
ــا يف ان  ــن رغبته ــت ع ــرب ، وأعلن الع
 )THALWEG( يكــون خــط التالــوك
هــو خــط احلــدود بــن البلديــن ، اال ان 
امللــك فيصــل رفض حتقيــق رغبــة ايران 
ــًا  ــران مرشوع ــت اي ــا رفض ــذه ، ك ه
ــم  ــس يض ــكيل جمل ــأن تش ــا بش بريطاني
لصيانــة  وبريطانيــا  وايــران  العــراق 
 ، العــرب  شــط  يف  املالحــة  وتنظيــم 
ــان  ــق الطرف ــد اتف ــك فق ــدا ذل ــا ع وفي
ــمية  ــات رس ــول يف مفاوض ــى الدخ ع
ــن   ــن البلدي ــة ب ــاكل املتعلق ــأن املش بش
ومنهــا اتفاقيــات قضائيــة وتنظيميــة 
لســكان عــدد مــن ســكان احلــدود بــن 

ــن)15(. البلدي
ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــام  رئي ــك ق كذل
نــوري الســعيد بزيــارة اىل طهــران يف 5 
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ــوادث  ــدد احل ــد جت ــس 1934، بع ماي
ــران  ــا اي ــت هب ــي قام ــات الت واخلروق
ــاًل  ــة حام ــدود العراقي ــول احل ــى ط ع
رســالة مــن امللــك غــازي اىل شــاه 
ــريض  ــل م ــا اىل ح ــوه فيه ــران ، يدع اي
للقضايــا التــي مل حتــل منــذ زيــارة امللك 
فيصــل عــام 1932 اال ان زيــارة نــوري 
ــلت يف  ــة وفش ــؤِد اىل نتيج ــعيد مل ت الس
ــراق  ــعى الع ــذي يس ــدف ال ــق اهل حتقي
ــدم  ــى ع ــران ع ــبب ارصار اي ــه بس الي

ــدود)16( . ــة احل ــا برشعي اعرتافه
ويف الوقــت الــذي إشــتدت فيــه األزمــة 
عــى احلــدود بــن البلديــن ادعــت 
خــالل  مــن  األخــرى،  هــي  ايــران 
املذكــرات التــي بعثتهــا اىل احلكومــة 
العراقيــة ، ان العشــائر العراقيــة قــد 
ــا  ــي تبنيه ــدود الت ــم الس ــت بتهدي قام
ان  كــا   ، اراضيهــا  داخــل  ايــران 
العــراق قــد اقــام حشــودًا عســكرية يف 
ــرات  ــاك طائ ــة ، وان هن ــة زرباطي منطق
عراقيــة تــرتق احلــدود االيرانيــة ،اال ان 
ــة  ــن امهي ــل م ــد قل ــي ق ــرف العراق الط
ــا  ــا مبالغ ــة وعده ــاءات االيراني االدع

العراقيــة  احلكومــة  واكــدت   ، فيهــا 
باهنــا كانــت تعطــي األوامــر اىل ســلطة 
الطــران العراقيــة والريطانيــة عــى 
حــد ســواء بعــدم جتــاوز احلــدود (71( .
ــه  ــأس العــراق  حلــل خالفات وعندمــا ي
مــع ايــران  ، وان مشــاكل احلــدود التــي 
تثرهــا ايــران ظلــت مســتمرة ، قــرر يف 
25  ترشيــن األول  1934 رفع شــكوى 
اىل عصبــة األمــم حــول تلــك املشــاكل 
، مــع ابقــاء البــاب مفتوحــًا امــام ايــران 
حلــل  التوصــل  اىل  رغبتهــا  حــال  يف 
اخلالفــات واملشــاكل القائمــة بينهــا 
وبــن العــراق عــن طريــق املفاوضــات 

ــارشة)18(. املب
رفــع   1934 الثــاين  ترشيــن   29 ويف 
نــوري  العراقــي  اخلارجيــة  وزيــر 
الســعيد مذكــرة اىل الســكرتر العــام 
شــكوى  تضمنــت   ، األمــم  لعصبــة 
ــوم  ــي تق ــاكات الت ــن االنته ــراق ع الع
ــيادة  ــد س ــة ض ــة االيراني ــا احلكوم هب
وزارة  ارســلت  كــا   ، العــراق)91( 
اخلارجيــة يف 2 كانــون الثــاين 1935 
اىل جملــس عصبــة األمــم وثائــق رســمية 
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ــن  ــا م ــع عليه ــات املوق ــأن االتفاق بش
ــة  ــة العثاني ــية والدول ــة الفارس احلكوم
حــول طبيعــة احلــدود والتــي ال تعــرتف 

ــاه)20( . ــة الش ــا حكوم هب
املمثــل  اىل  العصبــة   جملــس  اوعــز 
دراســة  لويــزي  البــارون  اإليطــايل 
العراقــي  اجلانبــن  مــع  املشــكلة 
ــج  ــم نتائ ــم تقدي ــن ث ــراين ، وم واالي
ــل  ــي يتوص ــات الت ــة والتوصي الدراس
وفعــاًل   ، العصبــة  جملــس  اىل  اليهــا 
احلكومتــن  بممثــي  لويــزي  اتصــل 
العراقيــة وااليرانيــة ، وجــرت حمادثــات 
ــن  ــباط 1935 ، مل يتمك ــا يف ش يف روم
تســوية  اىل  التوصــل  الطرفــان  فيهــا 
يف  حمادثــات  جــرت  ثــم   ، مقبولــة 
اتفــق   ،  1935 مايــس    4 يف  جنيــف 
ــا  ــل مفاوضاهت ــى نق ــان ع ــا اجلانب فيه

. اىل عاصمتي البلدين)21( 
تعــد مشــكلة احلــدود الدوليــة مــن أهم 
ــا  ــا ، ألهن ــة وأعقده ــكالت الدولي املش
ــة  ــات الدولي ــي للمنازع ــدر رئي مص
ــق  ــا تتعل ــة ألهن ــكلة عام ــى مش ، وه
بســيادة كل دولــة مــن الــدول املجــاورة 

ــامل  ــن دول الع ــرًا م ــرى ، وأن كث األخ
مل تفصــل يف موضــوع احلــدود مــع 
جاراهتــا بســبب عــدم االتفــاق الناجــم 
ــدول  ــن ال ــعية ب ــع التوس ــن املطام ع
ــالف  ــة أو اخت ــات العقائدي واالختالف

ــا)22(. ــية فيه ــم السياس النظ
الوفــد  ســافر   1935 ايلــول   6 ويف 
العراقــي اىل جنيــف ، ليعــرض عــى 
املفاوضــات  نتائــج  العصبــة  جملــس 
ــع  ــة م ــة العراقي ــا احلكوم ــي اجرهت الت
احلكومــة االيرانيــة ، وهنــاك اســتؤنفت 
املفاوضــات بــن الوفديــن العراقــي 
ــًا،  ــف ايض ــد يف جني ــراين املتواج واالي
ــكواه  ــراق ش ــحب الع ــا س ــى اثره وع
مــن جملــس العصبــة يف 4 ترشيــن الثــاين 
1935 ، عــى ان تســتمر املفاوضــات 
ــون  ــن ، ويف 7 كان ــن البلدي ــارشة ب املب
وفــد  بغــداد  وصــل   ،  1935 االول 
مــن  املفاوضــات  ليســتكمل  ايــراين 
ــن  ــدود ، لك ــاكل احل ــوية مش ــل تس اج
ــان  ــران يف 18 نيس ــاد اىل طه ــد ع الوف
احلكومــة  أنشــغال  بســبب   ،  1936
العراقيــة يف انتفاضــة الفــرات األوســط 
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)23( وانقــالب بكــر صدقــي( 42( .
هلــذا تعثــرت فيــه املفاوضــات العراقيــة 
اخلالفــات  تســوية  بشــأن  االيرانيــة 
ــرب  ــط الع ــدود وش ــألة احل ــول مس ح
املفاوضــات  تلــك  اوشــكت  بــل   ،
ــة  ــة العراقي ــف ألن احلكوم ــى التوق ع
التــي ســبقت االنقــالب ابــدت الشــدة 
يف عــدم التفريــط باحلقــوق العراقيــة 
ــة  ــازات اقليمي ــران امتي ــح اي ــدم من وع
عــى حســاب ســيادة العــراق الوطنيــة ، 
وخاصــة فيــا خيــص شــط العــرب كــا 
ــة  ــع سياس ــًا تتب ــت دوم ــران كان ان اي
،حــاول  كلــا  مطالبهــا  يف  التوســع 
العــراق اجيــاد خمــرج يف التوصــل اىل 
حــل األزمــة الناشــئة بســبب اخلالفــات 
احلدوديــة ،ويف حماولــة منهــا الســتغالل 
االنقــالب  عــن  الناشــئة  الفرصــة 
ــه  ــزت ان تنال ــا عج ــى م ــول ع واحلص
الــوزراء  جملــس  عقــد   ، الســابق  يف 
ــاه  ــة الش ــة برئاس ــة طارئ ــراين جلس االي
أثــر تأليــف الــوزارة العراقيــة اجلديــدة ، 
اســتعرض خالهلــا العالقــات العراقيــة 
االيرانيــة ، وتقــرر فيهــا تكليــف وزيــر 

ــران  ــر اي ــرق اىل وزي ــأن ي ــة ب الداخلي
مــع  لالجتــاع  بغــداد  يف  املفــوض 
حكمــت  العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
اخلطــوات  عــن  والســؤال  ســليان 
التــي تتخذهــا احلكومــة العراقيــة يف 
مســألة اخلــالف ومــا يــراه العــراق 
ــم  ــد ان ت ــة وبع ــك األزم ــل لتل ــن ح م
ــوض  ــران املف ــر اي ــن وزي ــاع ب االجت
يف العــراق ورئيــس الــوزراء العراقــي ، 
ابلــغ األخــر الوزيــر االيــراين ان يــرق 
ــتعداد  ــن اس ــران ع ــه يف طه اىل حكومت
ــه  ــدم ب ــرتاح تتق ــول أي اق ــراق لقب الع
ايــران لفــض اخلــالف املزمــن بــن 

البلديــن)52(.
ارساع  يف  عوامــل  عــدة  اســهمت 
ــل اىل  ــو التوص ــة نح ــة العراقي احلكوم
حــل خالفــات العــراق مــع ايــران 
الــذي  االيــراين  الضغــط  نتيجــة   ،
يف  العراقيــة  احلكومــة  لــه  تعرضــت 
حماولــة مــن ايــران للحصــول عــى 
اكــر قــدر ممكــن مــن املكاســب يف 
حكومــة  واســتغالل  العــرب  شــط 
ــن  ــج م ــور النات ــع املتده ــاه الوض الش
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ــي  ــدة الت ــوزارة اجلدي ــس ال ــدم جتان ع
ــد  ــليان )62(، وق ــت س ــها حكم يرأس
كان لنشــاط الدوائــر السياســية الرتكيــة 
ــة  ــى السياس ــر ع ــغ يف التأث ــر البال األث
ــا  ــل دفعه ــن اج ــة م ــة اخلارجي العراقي
ــكلة  ــي ملش ــل هنائ ــى ح ــة ع اىل املوافق
احلــدود العراقيــة- االيرانيــة ، ومــن 
ــم  ــي تزع ــاق الت ــا اىل امليث ــم انضامه ث

تركيــا انشــائه )72(.
حزيــران    26 يف  الدولتــان  توصلــت 
احلــدود  معاهــدة  أبــرام  اىل   1937
والرتوكــوالت امللحقــة هبــا يف أعقــاب 
واتصــاالت  وزيــارات  مفاوضــات 
الرتكيــة  اجلمهوريــة  فيهــا  أســهمت 
فرصــة  أن  املراقبــن  معظــم  وظــن 
حتســن العالقــات بــن العــراق وايــران 
أصبحــت جيــدة وأن هــذه املعاهــدة 
ــى  ــن تبق ــن الطرف ــدود ب ــص أن احل تن
ــة  ــى الضف ــُا ع ــد أساس ــة متت يف املنطق
ــراق  ــرب وأن الع ــط الع ــة لش اإليراني
النهــر  جمــرى  كامــل  عــى  يســيطر 
ــن  ــض االماك ــدى بع ــا ع ــي م املالح
املعينــة بــا يســمى )وفــاق الــرشق 

ــى  ــات ،ع ــرت املفاوض ــط وج األوس
الرغــم مــن اصــدر امللــك غــازي ارادة 
ــة  ــر اخلارجي ــا وزي ــول فيه ــة خ ملكي
املعاهــدة  ابــرام  األصيــل  ناجــي 
األخــر  فوقعهــا   ، عليهــا  والتوقيــع 
عــن  وقعهــا  فيــا  األوىل  باحلــروف 
ــوض يف  ــا املف ــراين وزيره ــب االي اجلان
بغــداد ، ويف  اليــوم التــايل أتــذ جملــس 
ــد  ــف وف ــرارًا بتألي ــي ق ــوزراء العراق ال
اخلارجيــة  وزيــر  برئاســة  ايــران  اىل 
ــورة  ــدة املذك ــع املعاه ــل توقي ــن اج م
ــداء  ــدم اعت ــدة ع ــن معاه ــاًل ع ، فض
عليهــا  املوقــع  التحكيــم  ومعاهــدة 
كــا   ، جنيــف  يف  األوىل  باألحــرف 
خــول وزيــر اخلارجيــة حــق املفاوضــة 
بحســن  املتعلقــة  االتفاقيــة  حــول 
اجلــوار والشــؤون القنصليــة واســرتداد 
واملالحــة )82( والقضــاء  املجرمــن 
ــدود  ــدة ح ــرت أول معاه ــي اعت والت
باملعنــى الصحيــح واتــذت  أساســّا 
ــث  ــا ،حي ــة هل ــدود التالي ــدات احل ملعاه
ــن  ــن الدولت ــدود ب ــط احل ــت خ عرف
مــن أولــه اىل أخــره ، وقــد أّقــرت 
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هــذا التعريــف كل مــن معاهــدة صلــح 
كــردن لســنة 1746 ومعاهــدة أرض 
ــذه  ــن ه ــنة 1723 ولك روم األوىل لس
املعاهــدات وأن جــاءت بتعريــف اخلــط 
ــاء  ــف ج ــذا التعري ــد أن ه ــدود بي احل
ــه  ــة وحييط ــوزه الدق ــّا تع ــّا مبه غامض

   .)92( االلتبــاس 
تعــد مســألة حتديــد احلــدود والتــي 
أشــكال  أوجــدت  البــرش  أقامهــا 
عديــدة ومتنوعــة مــن التوتــر وحتولــت 
ــا ،  ــة هل ــروب ال هناي ــب اىل ح يف الغال
ــا  ــدود واقتحامه ــك احل ــن تل ــّا ع دفاع
وتغرهــا  واجتيازهــا  ونقلهــا  هلــا 
ــًا  وأنكارهــا أو االســتيالء عليهــا وغالب
ــات  ــن املواجه ــاالت م ــا أدى اىل ح م

.  )03( احلربيــة 
ويف 28 حزيــران وصــل الوفــد العراقي 
ــن  ــدة ب ــت املعاه ــث وقع ــران حي طه
احلكومتــن العراقيــة وااليرانيــة يف 4 
ــد  ــا بع ــت في ــي عرف ــوز 1937 والت مت
ــن  ــا ع ــد وقعه ــدة 1937 ، وق بمعاه
اخلارجيــة  وزيــر  العراقــي  اجلانــب 
عــن  وقعهــا  فيــا  األصيــل  ناجــي 

خارجيتهــا  وزيــر  االيــراين  اجلانــب 
ــام  ــة اهلل ســميعي . وبعــد اربعــة اي عناي
ــورة أي يف  ــدة املذك ــع املعاه ــن توقي م
ــوم  8 متــوز 1937 تــم التوقيــع عــى  ي
عقــد ميثــاق ســعد آبــاد ،الــذي تزعمتــه 
تركيــا والــذي ضــم اضافــة لرتكيــا كل 
مــن العــراق وايــران وافغانســتان)31( .
ــام)32(  ــدة ع ــع معاه ــر توقي ــى اث وع
1937 بــن العــراق وايــران ، فقــد تــم 
ــن  ــن البلدي ــة ب ــدة صداق ــد معاه عق
ومعاهــدة   1937 ســنة  متــوز   18 يف 
اخــرى بينهــا حلــل النزاعــات بالطــرق 
الســلمية يف 24 متــوز1937 واتفــاق 
خــاص لتنظيــم اعــال جلنــة حتديــد 
احلــدود العراقيــة االيرانيــة يف 8 كانــون 

)33(    1937 االول 
 1937 معاهــدة  نصــوص  كانــت 
ــم  ــى تنظي ــة ع ــا الثالث ــص يف مادهت تن
ــة  ــدود العراقي ــط احل ــة تطي ــال جلن اع
االيرانيــة ، ومــن اجــل ذلــك وقــع 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي ووزيــر ايــران 
ــون االول  ــداد يف 8 كان ــوض يف بغ املف
ــف  ــأن ، وال ــذا الش ــة هب 1938 اتفاقي
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البلــدان جلــان مشــرتكة بــارشت اعاهلــا 
لكــن   ،  )1(1938 االول  كانــون  يف 
ــار 1940  ــت يف آي ــان توقف ــك اللج تل
ــاط  ــذي اح ــدويل ال ــرف ال ــبب الظ بس
باملنطقــة)34( . لكــن أيــران رفضــت عام 
1941  املعاهــدة نتيجــة احلــرب العاملية 
الثانيــة عــام 1939 وخضــوع شــط 
العــرب لســيطرة بريطانيــة )53(  وبــا ان 
ــن  ــزل ع ــا بمع ــران مل يكون ــراق واي الع
التطــورات السياســية التــي شــهدها 
ــرب  ــك احل ــدالع تل ــر ان ــى اث ــامل ع الع
، فقــد تعــرض البلــدان اىل ضغــوط 
شــديدة مــن قــوات احللفــاء)36( وعــى 
ــد  ــة املؤي ــة العراقي ــف احلكوم ــر موق اث
للحلفــاء نتيجــة ارتباطهــا مــع بريطانيــا 
يف معاهــدة عــام 1930 ، ونتيجــة تأثــر 
الشــخصيات القوميــة العربيــة التــي 
جلــأت اىل العــراق واســهامها الفعــال يف 
صنــع القــرار الســيايس وخاصــة داخــل 
ــك  ــد ادى ذل ــكرية ، فق ــة العس املؤسس
ــش  ــادة اجلي ــض ق ــام بع ــر اىل قي األم
وتشــكيل   1941 مايــس   2 بحركــة 
برئاســة  الوطنــي  الدفــاع  حكومــة 

ــالين)37( . ــايل الكي ــيد ع رش
وعــى الرغــم مــن التقــارب الــذي 
العراقيــة  احلكومتــن  بــن  حصــل 
وااليرانيــة بعــد توقيعهــا معاهدة ســعد 
ــه  ــارب صاحب ــك التق ــاد ، اال ان ذل آب
ــا  ــع بريطاني ــران م ــة اي ــدًا يف عالق تباع
ــة  ــة الريطاني ــات السياس ــة توجه نتيج
ازاء احلكومــة االيرانيــة ، بســبب تعــاون 
األخــرة مــع املانيــا وخاصــة يف املجــال 
العســكري ، األمــر الــذي جعــل ايــران 
تنظــر بعــن الرضــا نحــو حركــة مايــس 
يف العــراق باعتبارهــا حركــة وطنيــة 
هتــدف اىل التخلــص مــن االســتعار 
الريطــاين واضعــاف هيبتــه عــن طريــق 
التأييــد  ان  ،اال  األملــان  مــع  تعاوهنــا 
االيــراين للحركــة مل يكــن واضحــًا بــل 

ــت)38(. ــزم الصم الت
الوطنــي  الدفــاع  حكومــة  اوفــدت 
طالــب مشــتاق ليكــون منســقًا هلــا مــع 
الســفارة األملانيــة يف طهــران مــن اجــل 
احلصــول عــى املســاعدات األملانيــة 
ــوات  ــام الق ــهيالت ام ــم التس ، وتقدي
املطــارات  الســتخدامها  األملانيــة 



228

عبد السالم عارف رؤية مستقبلية يف مسار العالقات العراقية - اإليرانية )1966-1963(

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

الشــاه  العتقــاد  كان  كــا   ، العراقيــة 
بانتصــار القــوات األملانيــة عــى قــوات 
احللفــاء يف أكثــر مــن موقعــة هنايــة 
اىل  دفعــه  الــذي  األمــر   ، لريطانيــا 
ــالين  ــايل الكي ــيد ع ــع رش ــاون م التع
ــاز  ــة باجتي ــادة احلرك ــه ولق ــاح ل والس
احلــدود االيرانيــة يف 29 مايــس 1941 
، حينــا إقرتبــت القــوات الريطانيــة 

مــن بغــداد)39( .
ــران  ــب اي ــن جان ــر م ــر خط ويف تطوي
مايــس  حركــة  قــادة  ايــران  ّعــدت 
وســمحت  اراضيهــا  يف  الجئــن 
الســيايس  نشــاطهم  بمارســة  هلــم 
ــم  ــدف اىل تنظي ــذي هي ــكري ال والعس
ــن  ــراق40( (، لك ــة يف الع ــة رسي مقاوم
تســارع األحــداث حــال دون ذلــك  
كــا ان فشــل احلركــة منــع طالــب 
اعتــاده  اوراق  تقديــم  مــن  مشــتاق 
العراقيــة  الســفارة  بأعــال  كقائــم 
شــاكر  بقــى  حــن  يف   ، طهــران  يف 
ــال  ــم بأع ــه كقائ ــوادي41 ((يف منصب ال
الســفارة العراقيــة وهــو املنصــب الــذي 
كان يشــغله قبــل قيــام احلركــة)42(.

طالبــت ايران يف 4 نيســان 1949 بإعادة 
حتديــد  بلجنــة  اخلاصــة  املباحثــات 
احلــدود التــي توقفــت جــراء تلــك 
ــراين  ــر االي ــدم الوزي ــد ق ــرب ، فق احل
ضمنهــا  مذكــرة  بغــداد  يف  املفــوض 
ــا  ــي رفضه ــب الت ــن املطالي ــة م جمموع
العــراق كوهنــا تتعــارض واملصلحــة 
ــك  ــن ذل ــدالً م ــة ، وب ــة العراقي الوطني
15متــوز1950  يف  العــراق  قــدم 
ــا  ــة ضمنه ــة االيراني ــرة اىل احلكوم مذك
ــن  ــظ كل م ــا : ان حيتف ــن اوالمه مبدأي
ــام  ــى اقس ــيادته ع ــران بس ــراق واي الع
ــي  ــه والت ــي يف منطقت ــرب الت ــط الع ش
ــام 1937  ــدة ع ــب معاه ــرت بموج أق
، وثانيهــا:ان تكــون صالحيــة جلنــة 
حتديــد احلــدود التــي اقــرت ســابقًا 
قبلــت  وقــد  تنفيذيــة   ال  استشــارية 
ايــران املبــدأ األول ، لكنهــا رفضــت 

الثــاين)43(..
احلكومــة  أثــارت   1955 ســنة  ويف 
اخلامســة  املــادة  موضــوع  االيرانيــة 
رغبتهــا  عــى  وبنــاء  الذكــر،  املــارة 
احلكومتــن  مــن  وفــدان  أجتمــع 
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طهــران  يف  وااليرانيــة  العراقيــة 
وتوصــال اىل أتفــاق هبــذا الشــأن ، لكــن 
ايــران غــرت رأهيــا فيــا بعــد ومل حتــر 
ــذ األتفــاق)44( . ــاع املقــرر لتنفي األجت
عــاود العــراق مناقشــة تســوية احلــدود 
نــوري  العــراق  وزراء  رئيــس  بــن 
الســعيد ورئيــس وزراء ايــران منوشــهر 
اقبــال ، أثنــاء أنعقــاد املجلــس الــوزاري 
ــام 1957  ــي ع ــداد يف كراچ ــف بغ حلل
ــبة  ــغ املناس ــاد الصي ــل اجي ــن اج ،، وم
ــس  ــرتح رئي ــة اق ــاكل املعلق ــل املش حل
خبــر  تعيــن  العراقــي  الــوزراء 
جلنــة  معاونــة  يف  يســاهم  ســويدي 
ــة  ــا يف تأدي ــاء قيامه ــدود اثن ــد احل حتدي
ــراين  ــب االي ــق اجلان ــد واف ــا . وق اعاهل
العــراق  وزراء  رئيــس  اقــرتاح  عــى 
اجلانبــن  بــن  املذكــرات  وتبودلــت 
هبــذا الشــأن حتــى جــاءت زيــارة امللك 
فيصــل الثــاين  اىل طهــران يف العــام 
نفســه لتســهم يف التوصــل اىل اقــرار 
االتفــاق الــذي يدعــو اىل ارشاك حمكــم 
مــن احلكومــة الســويدية كــي يســهم يف 
العمــل اىل جانــب جلنــة حتديــد احلــدود 

املشــار اليهــا ســابقًا ، ويف العــام 1958 
تــم تعيــن املحكــم الســويدي كــا تــم 
تعيــن ممثــي البلديــن الذيــن ســيعملون 
يف اللجنــة لكــن الســفارة الســويدية 
ــن  ــم ل ــأن املحك ــت ب ــران أعلن يف طه
ــن  ــدء ترشي ــى ب ــور حت ــتطيع احلض يس
الثــاين مــن العــام نفســه ، ويف 14 متــوز 
1958 قامــت الثــورة العراقيــة واطيــح 
بالنظــام امللكــي ، ونتيجــة لذلــك فقــد 
الســويدي   املحكــم  اســتدعاء  اجــل 

.  )45(
  املبحــث الثــاين :موقــف احلكومــة 
ــة مــن هتجــر هيــود العــراق اىل  االيراني

ــطن  فلس
ــاهية  ــة الشاهنش ــف احلكوم ــر موق تغ
ــرن  ــات الق ــذ أربعين ــراق من ــاه الع اجت
ــي  ــن الداخ ــى الصعيدي ــن  ع العرشي
لصالــح  كبــر  بشــكل  واخلارجــي 
احلركــة الصهيونيــة)64(  اصبحــت ايــران 
خاضعــة بشــكل او بأخــر اىل الدولتــن 
يف  الصهيــوين  الكيــان  تبنتــا  اللتــن 
ــس كل  ــه ، فانعك ــاع عن ــوده والدف وج
ــة  ــة الصهيوني ــى احلرك ــا ع ــك اجيابي ذل
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يف ايــران والعــراق عــى حــد ســواء 
،الســيا عندمــا تــوىل حممــد رضــا شــاه  
زمــام االمــور يف ايــران يف الســابع عــرش 
ــار  ــد اجب ــام 1941 ،بع ــول ع ــن ايل م
احللفــاء وبالتحديــد »بريطانيــا واالحتــاد 
الســوفيتي« ألبيــه التنــازل عــن العــرش 
عــى اعتبــار انــه متعــاون مــع املانيــا)74(
واصبحــت محايــة وديمومــة النظــام 
السياســة  اولويــات  مــن  االيــراين 
ممــا  واالمريكيــة)84(،  الريطانيــة 
ــذي  ــدور ال ــى ال ــوح ع ــس بوض انعك
لتهجــر  دعمهــا  يف  ايــران  مارســته 
اســهم  وقــد   ، فلســطن  اىل  اليهــود 
ــع  ــوا م ــن دخل ــة الذي ــود الصهاين اجلن
عــام  ايــران  اىل  الريطانيــة  القــوات 
ــة  1941 ، يف تنشــيط احلركــة الصهيوني
ــات  ــران مجعي ــل اي ــرزت داخ ــا، ف فيه
صهيونيــة تعمــل لتهجــر اليهــود اىل 

 . فلســطن)94( 
هلــذا ســمحت الســلطات االيرانيــة 
النشــاط الصهيــوين بقــدر  بمارســة 
كبــر مــن احلريــة ، ومــن بــن العوامــل 
االيرانيــن  اليهــود  شــجعت  التــي 

ــه  ــوين ان ــاط الصهي ــة النش ــى ممارس ع
إتيحــت هلــم فرصــة عقــد لقــاءات 
مــن  اليهــود  الالجئــن  مــع  كثــرة 
اوربــا، ومنــدويب االســتيطان الصهيوين 
يف فلســطن ، كــا ســمحت الســلطة يف 
ــة  ــة اليهودي ــام 1942 للوكال ــان ع نيس
 ، طهــران  يف  هلــا  مكتــب  بتأســيس 
ــي  ــول مبعوث ــه وص ــام ذات ــهد الع وش
حركــة )الطليعــي( وحــركات الشــباب 
ــة  ــطن اىل العاصم ــن فلس ــوين م الصهي

االيرانيــة طهــران)05( . 
العــراق نبــه ايــران مــن اتســاع النشــاط 
للخطــر  وحذرهتــا  فيهــا  الصهيــوين 
الكبــر الــذي هيــدد البلديــن لقيــام 
هــذه اجلمعيــات واســتمرارها يف هتجــر 
اليهــود اىل فلســطن ، ودعتهــا للتعــاون 
ــل  ــص عم ــا خي ــات في ــادل املعلوم وتب
هــذه اجلمعيــات وخصوصــًا )اجلمعيــة 
الصهيونيــة االيرانيــة( دفعــًا للنتائــج 
تفادهيــا)15(  هيمهــا  التــي  الوخيمــة 
العراقيــة  . وقــد وجــدت احلكومــة 
ايــران  يف  الصهيــوين  النشــاط  ان 
ــد ان  ــراق ، بع ــود الع ــى هي ــس ع انعك
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ــا  ــم الرعاي ــاطه لض ــد يف نش ــذ يمت اخ
ــا  ــود( فيه ــورين )اليه ــن والس العراقي
اىل اجلمعيــات الصهيونيــة ، واســتطاعوا 
ــودي  ــر )146( هي ــنتن هتج ــالل س خ
اىل فلســطن بطريقــة غــر مرشوعــة 
طريــق–  خاصــة  ببواخــر  ســالكن 
اخلليــج العــريب – خليــج عــان – البحر 
العــريب – خليــج عــدن – البحــر األمحــر 
ــا)25( .  ــا – حيف ــويس – ياف ــاة الس – قن
ــل  ــة بتضلي ــلطات االيراني ــت الس اتبع
خــالل  مــن  العراقيــة  الســلطات 
تزويدهــا بمعلومــات خاطئــة تتهــم 
يف  موجوديــن  عراقيــن  هيــود  فيهــا 
ايــران باالنخــراط بالنشــاط الصهيــوين 
ثبــت  التحقيقــات  بعــد  ولكــن   ،
للحكومــة العراقيــة خــالف مــا تدعيــه 
ــي  ــت تبغ ــا كان ــدو اهن ــران)35( ، ويب اي
ــا  ــن اوهل ــق أمري ــك حتقي ــن وراء ذل م
جترهيــا  التــي  التحقيقــات  اربــاك   :
احلكومــة العراقيــة ملواجهــة النشــاط 
الصهيــوين ونشــطاء احلركــة الصهيونيــة 
العراقيــة  احلكومــة  دفــع  والثــاين:   ،
بعــد  العراقيــن  اليهــود  اعتقــال  اىل 

ــم  ــار اهن ــى اعتب ــراق ع ــم اىل الع عودهت
ــاًء  ــة بن ــة الصهيوني ــاء احلرك ــن اعض م
ــر  ــم غ ــة وه ــات االيراني ــى املعلوم ع
ذلــك ، ممــا خيلــق اربــاكا لوضــع اليهــود 
ــن  ــم مهددي ــعارهم اهن ــراق واش يف الع
ســواء كانــوا متعاونــن مــع الصهيونيــة 

ــك .  ــر ذل او غ
بعــد اعــالن الكيــان الصهيــوين )دولته( 
، كان وجــود الصهاينــة يف طهــران أمــرًا 
ــم يف  ــد منه ــن تواج ــواء مم ــًا ، س طبيعي
مهــات رســمية ، او املقيمــن فيهــا ملــدة 
طويلــة بحكــم ممارســتهم لالنشــطة 
ســهل  ممــا  املختلفــة،  االقتصاديــة 
ارســال املبعوثــن الصهاينــة هلــذا البلــد 
ــة لتهجــر  لغــرض اتــاذه حمطــة انتقالي

ــطن)45( . ــراق اىل فلس ــود الع هي
وادى اعــرتاف ايــران رســميًا بارسائيــل 
يف  قويــة  فعــل  ردود  اىل   ،  )55(
ــة  ــت اجلهوري ــة فقطع ــار العربي االقط
ــران  ــع اي ــا م ــدة عالقاهت ــة املتح العربي
واصــدرت بيانــًا هبــذا الشــأن ، امــا 
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــه ع ــراق فأن الع
قطعــه العالقــات معهــا اال انــه اســتنكر 
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هــذا االعــرتاف الن ايــران دولة مســلمة 
، واعرتافهــا بارسائيــل يتناقــض مــع مــا 
متليــه روابــط الديــن والتاريــخ واملوقــع 
بينهــا  املتبادلــة  واملصالــح  اجلغــرايف 

وبــن االقطــار العربيــة )65( .
ايــران  يمنــع  فلــم  ذلــك  ومــع 
ــل  ــع ارسائي ــا م ــتمرار يف عالقاهت االس
ــد  ــًا ق ــًا رسي ــر ان اتفاق ــي ان نذك ويكف
ــر  ــا ّم ــل حين ــران وارسائي ــن اي عقــد ب
»بــن غوريــون »رئيــس وزراء ارسائيــل 
ــة اىل  ــو يف طريق ــران وه ــار طه يف مط
ــون االول  ــن كان ــادس م ــا يف الس بورم
تعزيــز  تضمــن   ، عــام1961م)75( 
االرسائيليــة،   – االيرانيــة  العالقــات 
الســافاك    ضبــاط  بعــض  وارســال 
لتدريبهــم  ابيــب  تــل  اىل  االيرانيــن 
هنــاك عــى احــدث االســاليب ملواجهــة 
احلــركات السياســية املناوئــة للنظــام يف 
ــوده  ــزب ت ــة ح ــران)85( ، وبخاص اي

.  )95(
امــا اهــم العوامــل التــي ســاعدت 
اســتخدام  عــى  الصهيونيــة  احلركــة 
ــراق  ــود الع ــر هي ــر لتهج ــران كمم اي

الــروح  انعــدام  هــي  فلســطن   اىل 
الدينيــة والوطنيــة لــدى املتعاونــن مــع 
الصهاينــة مــن االدالء واملهربــن وذلك 
بســبب اجلهــل املدقــع الــذي جعلهم ال 
يدركــون خطــورة عملهــم ومــا يلحقــه 
ــى  ــة ، بمعن ــح الوطني ــن رضر باملصال م
آخــر ان نجــاح احلركــة الصهيونيــة قــد 
تــم بفعــل اجلهــل والتخلــف وضحالــة 
ــلطات  ــي الس ــي وتراخ ــي الوطن الوع
العراقيــة يف اتــاذ االجــراءات الصارمــة 
ــن  ــب والقائم ــات التهري ــق عملي بح

ــا.  عليه
ــن  ــة م ــور ثالث ــران عب ــهل اي ــذا ّس وهل
ــة يف  ــة الري ــة الصهيوني ــاء احلرك اعض
ــاين  ــن الث ــران يف ترشي ــو اي ــراق نح الع
عــام 1948 ، وصــال اىل عبــادان يف 
كانــون االول مــن نفــس العــام مــع 
جهــاز الســلكي لغــرض تامــن اتصــال 
طهــران  يف  احلركتــن  بــن  مبــارش 

. وبغــداد)06( 
مــا  املمتــدة  الفــرتة  تكــون  بذلــك 
شــهدت  قــد   )1950-1946( بــن 
ــهمت  ــة اس ــة وخارجي ــل داخلي عوام
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ــراق  ــود يف الع ــع اليه ــل وض يف تلخ
ــع  ــو واس ــى نح ــال ع ــحت املج ، وفس
للحركــة الصهيونيــة بدعــم بريطــاين 
مــن  إيرانيــة  وبمــؤازرة  امريكــي   –
ممارســة نشــاطها بحريــة كبــرة وفاعلــة 
ــر  ــرة غ ــق باهلج ــا يتعل ــًا في ، خصوص
الرشعيــة . كــا ســامهت احــداث هــذه 
ــود  ــن اليه ــة ب ــدع العالق ــرتة بتص الف
وبقيــة ابنــاء الشــعب ، بعــد ان نجحــت 
بــن  الفــارق  بإذابــة  الصهيونيــة 
ــن  ــم م ــوين ، وبالرغ ــودي والصهي اليه
ذلــك مل تكــن النتائــج فيــا خيــص خلــق 
ــرة  ــراق باهلج ــود الع ــة ليه ــة مجاعي رغب
ــال  ــة وآم ــوين متوافق ــان الصهي اىل الكي
ــا  ــة ، مم ــة الصهيوني ــات احلرك وطموح
دعاهــا للتفكــر جديــًا وبشــكل حاســم 
والواليــات  بريطانيــا  مــع  للتعــاون 
املتحــدة إلجيــاد وســيلة تقتلــع الطائفــة 
اليهوديــة مــن جذورهــا واجبارهــا عــى 
التوجــه اىل الكيــان الصهيوين ، مســتغلة 
ــف ارادة  ــرض ضع ــذا الغ ــق ه لتحقي
احلكــم امللكــي وخضوعهــا بشــكل 
ــة  ــة – االمريكي ــيطرة الريطاني ــام للس ت

الداعمتــن للكيــان الصهيــوين )16(.
العراقــي  العــام  الــرأي  واســتنكر 
ــران عالقــات دبلوماســية مــع  اقامــة اي
ارسائيــل كــا شــنت الصحافــة العراقيــة 
ــاه،  ــة الش ــى حكوم ــديدة ع ــالت ش مح
ــات  ــد العالق ــأنه أن يّعق ــن ش ــذا م وه
ــاُل .  ــنجة أص ــة املتش ــة –اإليراني العراقي
ــة  ــات العراقي ــث: العالق ــث الثال املبح

ــوري ــد اجلمه ــة يف العه اإليراني
عــام  العــراق  يف  الثــورة  قيــام  ادى 
1958م اىل توتــر العالقــات بــن ايــران 
والعــراق وزاد يف توترهــا االرث الثقيــل 
ــت  ــي كان ــة الت ــاكل احلدودي ــن املش م
ــيا  ــورة الس ــام الث ــل قي ــا قب ــع بينه تق
يف منطقــة شــط العــرب ، وتوفــت 
ــاهبة  ــورة مش ــام ث ــن قي ــرًا م ــران كث اي
ــده  ــة ض ــج الدعاي ــذت تؤج ــا فأخ فيه
ــار  ــة االقط ــن بقي ــف ع ــراق خيتل ، فالع
دولــة  كونــه  حيــث  مــن  العربيــة 
خليجيــة كبــرة وقيــام الثــورة فيــه 
ــال  ــذا ف ــران ، ل ــى اي ــرًا ع ــكل خط يش
غــرو ان تتجــه ايــران ال خــذ تعهــد مــن 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة للوقــوف 



234

عبد السالم عارف رؤية مستقبلية يف مسار العالقات العراقية - اإليرانية )1966-1963(

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

اىل جانبهــا ليــس يف حالــة تعرضهــا 
لعــدوان ســوفيتي فقــط ، بــل ضــد أي 

ــل)26( . ــي حمتم ــدوان عراق ع
مــع  ومتاشــيًا  ايــران  ســعت  حينهــا 
األعــرتاف  اىل  اخلاصــة  مصاحلهــا 
30متــوز   يف  اجلديــدة  باجلمهوريــة 
ــتعدادات  ــت األس ــا كان 1958  ، بعدم
الــدول  قــادة  مــن  انقــرة  يف  جتــري 
ــداد  ــف بغ ــاء يف حل ــالمية األعض األس
لعقــد  افغانســتان   ، تركيــا   ، ايــران 
احللــف  قضايــا  يف  يبحــث  اجتــاع 
اىل  التوجــه  اجــل  مــن  وهييــئ  كــا 
األعتياديــة  الــدورة  لعقــد   ، لنــدن 
ــف  ــاء احلل ــاع اعض ــال س ــاك ، وح هن
نبــأ انــدالع الثــورة وتعــذر وصــول 
ــر  ــعيد، تغ ــوري الس ــل ون ــك فيص املل
األهتــام  مــن  األجتــاع  مضمــون 
ــم يف  ــاذ احلك ــام بأنق ــف اىل األهت باحلل
ــده  ــذي عق ــاع ال ــراق ، ويف األجت الع
ــادة  ــا ق ــوز1958 دع ــف يف 17 مت احلل
ــام  ــدة اىل القي ــات املتح ــف الوالي احلل
بعمــل عســكري مــن اجــل اعــادة 
العــراق  حكــم  اىل  امللكــي  النظــام 

ان  العــون  كافــة  بتقديــم  وتعهــدوا 
حصــل مثــل ذلــك العمــل.

اال ان احلكومــة الريطانيــة واالمريكيــة 
ــرة ان  ــن يف انق ــادة املجتمع ــت الق ابلغ
احلكومــة العراقيــة قــد اعطــت املواثيــق 
التــي تدعــوا اىل االســتقرار واألمــن 
ــام  ــي القي ــن الداع ــس م ــك فلي ، لذل
بــأي عمــل عســكري ضدهــا  ،وعندمــا 
عــى  احلصــول  الثــورة   اســتطاعت 
ــة،  ــة واألجنبي ــدول العربي ــرتاف ال اع
مــن خــالل البيــان الــذي اصدرتــه 
التمســك  اىل  فيــه  دعــت  والــذي 
ــات  ــي وبعالق ــرتاب العراق ــدة ال بوح
العربيــة  األقطــار  مــع  األخــوة 
بمبــادئء  واأللتــزام   ، واألســالمية 
واحــرتام   ، املتحــدة  األمــم  ميثــاق 
وقــرارات  واملعاهــدات  األتفاقــات 

مؤمتــر باندونــغ.
ــة  ــت احلكوم ــد اعرتف ــك فق ــع ذل وم
ــد  ــوري اجلدي ــام اجلمه ــة بالنظ االيراني
متــوز  مــن  الثالثــن  يف  العــراق  يف 
الواليــات  اعــرتاف  قبــل   ، 1958م 
بــه  وبريطانيــا  االمريكيــة  املتحــدة 
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ــد  ــكري ض ــل العس ــتبعادمها العم واس
اجلمهوريــة العراقيــة )36( الهنــا ادركا 
ان أي تدخــل اجنبــي يف العــراق يدفــع 
النظــام  لاللتفــاف حــول  العراقيــن 

اجلديــد يف بلدهــم )46( .
االعــرتاف  مــن  الرغــم  وعــى 
العراقيــة  باحلكومــة  االيــراين 
يمنــع  مل  ذلــك  ان  اال   ،  اجلديــدة 
نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
عبــد الســالم حممــد عــارف مــن مهامجة 
جــرت   ، خطبــه  احــدى  يف  ايــران 
مظاهــرة معاديــة لنظــام الشــاه يف بغــداد 
يف التاســع عــرش مــن آب 1958م ، 
ــة  ــة الكردي ــداد باللغ ــة بغ ــنت اذاع وش
محــالت ألثــارة الكــرد االيرانيــن ضــد 

حكومتهــم )56( .
العراقيــة  احلكومــة  خصصــت  كــا 
دينــارًا  االف  اربعــة  قــدره  مبلغــًا 
الكرديــة  نــزود(  )جــوا  عشــائر  اىل 
العــراق  اىل  نزحــت  التــي  االيرانيــة 
وســكنت يف منطقــة حلبجــة التابعــة 
ــدد  ــغ ع ــي بل ــليانية والت ــواء الس اىل ل
االفــراد النازحــن منهــا مــا ينــوف 

هــذه  وعــد  شــخصًا   )396( عــى 
ــة  ــات الري ــن اخلدم ــات ضم املروف
لــواء  يف  الرشطــة  قــوات  مليزانيــة 
ذلــك  وبســبب   ،  )66( الســليانية 
مذكــرة  االيرانيــة  احلكومــة  قدمــت 
ــا  ــة نبهته ــا العراقي ــاج اىل نظرهت احتج
فيهــا اىل خطــورة مثــل هــذه النشــاطات 
التــي تؤثــر ســلبًا عــى عالقــات اجلــوار 
 ، البلديــن  بــن  املشــرتك  والتاريــخ 
ــاين  ــة يف الث ــة العراقي ــت احلكوم فأجاب
عــام  مــن  ايلــول  مــن  والعرشيــن 
التفاهــم  احــالل  بــرورة  1958م 
والتعــاون بــن البلديــن بــدالً مــن 
ــة  ــرا خارجي ــع وزي ــات ، واجتم املنازع
العــراق وايــران يف نيويــورك وقــررا 
ــة  وقــف احلمــالت الصحفيــة واالذاعي

بينهــا فــورًا )76( .
ــالت  ــذه احلم ــاف ه ــم ايق ــل ت وبالفع
ــفرًا يف  ــل)86( س ــن مجي ــن حس ، وع
ــن  ــواء الرك ــتبدل بالل ــم اس ــران ث طه
حزيــران  يف  االمــن  املطلــب  عبــد 
الســفر  يســتقر  يكــد  ومل   ، 1960م 
اجلديــد يف ايــران حتــى قامــت مظاهــرة 
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التاســع  يف  العــراق  ضــد  معاديــة 
ــران 1960م، ممــا  ــن مــن حزي والعرشي
ــارة  ــي بزي ــة العراق ــر اخلارجي ــع وزي دف
مينــاء عبــادان االيــراين واســتقبل هنــاك 
مــن قبــل وزيــر اخلارجيــة االيــراين 
وتــم االتفــاق عــى حــل اخلالفــات 
زوار  قضايــا  حــول  الســيا  بينهــا 
العتبــات املقدســة والعالقــات االيرانيــة 
ــدود )96( . ــاكل احل ــة ومش االرسائيلي
ــة  ــة ايراني ــراق جالي ــدى الع ــت ل كان
ــوايل  ــام 1958م ح ــا يف ع ــغ عدده يبل
)12( الــف و )360(شــخصًا ، وكانت 
ــران  ــك يف أن اي ــة تش ــة العراقي احلكوم
ــارة  ــة الث ــذه اجلالي ــخر ه ــاول تس حت
الشــغب وترويــج االشــاعات  ”ودفعها 
ــالل  ــوىض خ ــال الف ــاركة يف اع للمش
االزمــات وتصعيــد حدهتــا“ )07( كــا 
ايرانيــون يقصــدون  كان هنــاك زوار 
ــات املقدســة وبلــغ عددهــم عــام  العتب
ــت  ــخصًا ، وكان 1958م )47379( ش
ــة  ــراق عام ــة للع ــد مادي ــم فوائ لزيارهت
ــف  ــة )النج ــق املقدس ــكان املناط ولس

ــة . ــالء( خاص وكرب

اال ان توتــر العالقــات بــن البلديــن 
دفــع باحلكومــة االيرانيــة اىل منــع ســفر 
الــزوار االيرانيــن اىل العــراق وامتنعــت 
ــع  ــروج اىل مجي ــات اخل ــح س ــن من ع
ــات  ــارة العتب ــن زي ــن القاصدي االيراني
املقدســة يف العــراق)17( ، االمــر الــذي 
ــع  ــراق ودف ــات الع ــى اقتصادي ــر ع اث
بــوزارة االقتصــاد العراقيــة بعــرض 
ــوزراء  ــس  ال ــى جمل ــوع ع ــذا املوض ه
العراقــي مــن اجــل اخــذ موافقتــه 
بتوجيــه  اخلارجيــة  وزارة  لتكليــف 
مذكــرة اىل الســلطات االيرانيــة بالطــرق 
الدبلوماســية تتضمــن ”اذا مل ترفــع ايران 
هــذه القيــود خــالل مــدة معقولــة فــان 
احلكومــة العراقيــة ســتضطر لوضــع 
ــن  ــران يف احلقل ــاه اي ــاهبة جت ــود مش قي

االقتصــادي والتجــاري“ )27( .
مــن  العراقيــة  احلكومــة  حاولــت 
عــى  االيرانيــن  تشــجع  ان  جانبهــا 
ــن  ــك ع ــارشة وذل ــراق مب ــارة الع زي
طريــق تويــل الدبلوماســين العاملــن 
يف القنصليــات العراقيــة يف ايــران منــح 
ــارشًة  ــراق مب ــول اىل الع ــات الدخ س
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احلكومــة  فــان  ذلــك  ومــع   ،  )37(
ــن  ــزوار االيراني ــجع ال ــة مل تش االيراني
عــى زيــارة العتبــات املقدســة يف العراق 
، واشــارت بعــض الصحــف االيرانيــة 
مــن  فتــاوى  صــدور  احتــال  اىل 
ــبب  ــارة بس ــع الزي ــن بمن ــال الدي رج
مضايقــة هــؤالء الــزوار داخــل العــراق 
ــامراء دون  ــارة س ــى زي ــم ع واجباره
غرهــا مــن االماكــن املقدســة االخــرى 
ــدد  ــراق لع ــان الع ــن احتض ــاًل ع ،فض
ــم  ــن ومنحه ــن االيراني ــن املعارض م
ومنهــم  الســيايس  اللجــوء  حــق 
الالجــئ االيــراين حممــد كريــم قاديــان 
الــذي منــح حــق اللجــوء الســيايس يف 
الثــاين عــرش مــن ايلــول 1960م ومنــح 
خمصصــات اللجــوء البالغــة ثالثــن 
ــارًا شــهريًا ملــدة ســنة واحــدة)47( دين
كــا منــح العــراق الجئــن اخريــن 
منهــم مهــدي عبــد الغفــور وعــي 
ــلطان  ــر س ــن جعف ــد ام ــروان وحمم  م
ســلطان  جعفــر  الغفــور  وعبــد 
خمصصــات اللجــوء الســيايس )57( 
، وكان العــراق بــن احلــن واالخــر 

ــن  ــؤالء الالجئ ــوء ه ــرتة جل ــدد ف يم
خمصصاهتــم  ويزيــد   ، اخــرى  ســنة 
الشــهرية حتــى وصــل اىل ســتن دينــارًا 

.  )67( لبعضهــم 
كــا ادت اخلالفــات احلدوديــة بــن 
ــية  ــا السياس ــر عالقته ــن اىل توت البلدي
،فقــد ورث العــراق مــن العهــد امللكــي 
ــت  ــل تثبي ــة مث ــا املعلق ــض القضاي بع
العراقية-االيرانيــة  احلــدود  دعائــم 
ــة يف  ــراق االقليمي ــيادة الع ــرتام س واح
ــراق  ــة الع ــة حص ــرب وصيان ــط الع ش
ــراق  ــن الع ــرتكة ب ــار املش ــاه االهن يف مي
حقــوق  عــى  واملحافظــة  وايــران 
ومصالــح الرعايــا العراقيــن يف ايــران، 
االمــر الــذي ادى اىل اســتمرار املشــاكل 
املختلفــة بــن البلديــن واحلــاق الــرر 

.  )77( بمصاحلهــا 
وهلــذا الغــرض طلبــت وزارة اخلارجيــة 
ــوزراء رضورة  ــس ال ــن جمل ــة م العراقي
حلســم  االيــراين  اجلانــب  مفاحتــة 
القضايــا املعلقــة بــن البلديــن بــا حيقــق 
املصالــح الوطنية للعــراق، ورأت وزارة 
اخلارجيــة العراقيــة ضانــًا لنجــاح هــذه 
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ــب  ــى اجلان ــرتح ع ــات، ان تق املفاوض
ــألة  ــة مس ــة أي ــه بإحال ــراين التزام االي
ــي  ــاء االلزام ــأهنا اىل القض ــف بش خيتل
الدوليــة)87(،  العــدل  ملحكمــة 
وبالفعــل متــت مفاحتــة اجلانــب االيراين 
احلكومــة  وارســلت  الشــأن  هبــذا 
االيرانيــة عــن طريــق ســفارهتا اىل بغداد 
ــرتاح  ــى اق ــه ع ــت بموجب ــًا وافق كتاب
ــن  ــن البلدي ــات ب ــل اخلالف ــراق حل الع
ــى  ــة ع ــات املبني ــق املفاوض ــن طري ع
االحــرتام الــدويل واملعاهــدات النافــذة 
ــن  ــه ع ــذر حل ــالف يتع ــة كل خ واحال
ــدل  ــة الع ــات اىل حمكم ــق املفاوض طري

الدوليــة)97(.
ــن  ــن البلدي ــة ب ــاكل املعلق ــل املش مل حت
ــا  ــر بينه ــر توت ــكل عن ــت تش وظل
ــار  ــم باألهن ــران تتحك ــت اي ــد ظل ، فق
احلدوديــة املشــرتكة يف غــر صالــح 
ــوم  ــع رس ــن دف ــت ع ــراق وامتنع الع
وانتهكــت  العــرب  شــط  يف  املينــاء 
ــتمرار  ــة باس ــواء العراقي ــا االج طائراهت
، واســتمرت يف حماوالهتــا بمقاســمة 
شــط  يف  الســيادة  حقــوق  العــراق 

.  )08( العــرب 
ومل تكتــف بذلــك وانــا انشــأت عــددًا 
مــن املخافــر احلدوديــة داخــل احلــدود 
العراقيــة مثــل خمفــر »ين خــر« يف 
ــخت  ــري »كاين س ــديل وخمف ــاء من قض
و الزيــادي« يف قضــاء بــدرة عــى الرغم 
ــة  ــة العراقي ــات احلكوم ــن احتجاج م
الدبلوماســية  االســاليب  واتباعهــا 
ــة  ــا اال ان احلكوم ــن حقوقه ــاع ع للدف
االيرانيــة كانــت تدعــي بتملكهــا تلــك 
االرايض وجتاهلهــا الوثائــق الدوليــة 
ــدود  ــيون احل ــات قومس ــارض جلس وحم
ودعاماهتــا واحداثيــات مواقعهــا )18( 

.
مل يكــن جتاهــل ايــران حلــق العــراق 
يف االهنــار احلدوديــة املشــرتكة اقــل 
ــا  ــة بينه ــدود القائم ــا للح ــن جتاهله م
فقــد بنــت عــى هنر)كنجــان جــم( 
ــة  ــة زرباطي ــه ناحي ــد علي ــذي تعتم ال
ــذا  ــاه ه ــب مي ــدًا حلج ــا س يف زراعته
ــة ،  ــذه الناحي ــي ه ــن مزارع ــر ع النه
ممــا ارض بمزروعاهتــم كثــرًا، وعــى 
الرغــم مــن االجتاعــات التــي عقدهتــا 
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ــكلة  ــذه املش ــل ه ــن حل ــلطات البلدي س
االيرانيــة  التجــاوزات  اســتمرت 
ــم  ــة بتقدي ــة العراقي ــع احلكوم ــا دف مم
مذكــرات عــدة هبــذا الصــدد اىل ايــران 
كان اخرهــا يف االول مــن كانــون الثــاين 
عــام 1963، ويف احلــادي والثالثــن 

ــه)28( . ــهر نفس ــن الش م
ــق  ــة بش ــلطات االيراني ــت الس ــا قام ك
ــر  ــذي يم ــد ال ــر الون ــن هن ــدول م ج
ــر  ــروي ، االم ــرين اىل خ ــر ش بق
اىل  العراقيــة  احلكومــة  دفــع  الــذي 
ــفارة  ــاج اىل الس ــرة احتج ــال مذك ارس
مــن  العرشيــن  يف  ببغــداد  االيرانيــة 
ترشيــن االول 1959م طالبــة وقــف 
املــرشوع فــورًا ريثــا يتــم التوصــل عــى 
اتفــاق لتقســيم ميــاه االهنــار احلدوديــة 
الراهــن  الوضــع  بابقــاء  عمــاًل 
ــه،  ــق علي ــذي اتف )Status Quo( ال
اال ان ايــران جتاهلــت ذلــك واســتمرت 
يف توجهاهتــا العدوانيــة مدعيــة ان ذلــك 
عمــاًل داخليــًا خاصــًا هبــا ، فاضطــرت 
ــرشوع  ــذ م ــة اىل تنفي ــة العراقي احلكوم
مــّد قنــاة عرفــت بقنــاة )بالجــو( بطــول 

ــر  ــرى لنه ــة الي ــن الضف ــم م )23( ك
ديــاىل اىل هنــر الونــد لســد نقــص امليــاه 
ــم  ــة ، وت بســبب االجــراءات االيراني
افتتاحــه يف الســابع مــن آب 1960م 

.  )38(
االيرانيــة  التجــاوزات  واســتمرت 
االخــرى  احلدوديــة  االهنــار  عــى 
ــديل  ــرب من ــر( ق ــر )كنك ــرتكة هن املش
ــه  ــر الفك ــرب خمف ــج( ق ــر )دويري وهن
ــب  ــذي يص ــه ال ــر الكرخ ــراين وهن االي
انشــأت  وعليــه  العــرب،  شــط  يف 
ــزه  ــه وحج ــل مياه ــدًا لتحوي ــران س اي
ومزارعهــم  العراقيــن  مــزارع  عــن 
ــة  ــة اخلاص ــات الدولي ــًا لالتفاقي خالف
باالســتفادة مــن االهنــار املشــرتكة بــن 

.  )48( الــدول 
ــرًا  ــل خط ــة اق ــألة الكردي ــن املس مل تك
بــن اجلانبــن  تعميــق اخلالفــات  يف 
فقــد ادت حركــة متــرد الكــرد عــى 
وعــدم  االيرانيــة  العراقيــة  احلــدود 
ســيطرة احلكومتــن عليهــا ومطاردهتــا 
العــراق  مــن  الكــرد  للمتمرديــن 
توتــر  اىل  ادى  وبالعكــس  ايــران  اىل 
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 . فأكثــر  اكثــر  وتعقدهــا  العالقــات 
كان مــن الطبيعــي ان يــؤدي اتســاع 
مناطــق احلــدود املمتــدة اكثــر مــن 
الــف كيلومــرت ووعورهتــا وتســاقط 
االيرانيــة  احلكومــة  وتقديــم  الثلــج 
العراقيــن  الكــرد  اىل  املســاعدات 
التــاذ  امامهــم  املجــال  وفســحها 
عســكرية  قاعــدة  االيرانيــة  االرايض 
لتحركاهتــم وهتديــد الســيادة العراقيــة، 
ــة  ــة العراقي ــع احلكوم ــذي دف ــر ال االم
لتقديــم عــدد مــن مذكــرات االحتجاج 
الرســمية اىل احلكومــة االيرانيــة للكــف 
عــن دعــم الكــرد وتقديــم العــون هلــم 

.  )58(
اال ان هــذه املذكــرات مل تدفــع احلكومــة 
وايقــاف  معهــا  للتعــاون  االيرانيــة 
ــل عــى العكــس مــن  دعمهــا للكــرد ب
ــذه  ــا هب ــرت بجهله ــا تظاه ــك فإهن ذل
قصــف  عــى  واحتجــت  احلــركات 
قراهــا  لبعــض  العراقيــة  القــوات 
ــد  ــم الركــن عب ــة وعلــل الزعي احلدودي
ايــران  مســاعدات  قاســم  الكريــم 
ــراق  ــورة الع ــان ”ث ــة ب ــة الكردي للحرك

ــران  ــدود اي ــت ح ــد بلغ ــة ق االجتاعي
ــت  ــالم .. ووصل ــارق يف الظ ــد الغ البل
ــل  ــة ، داخ ــائل املدني ــع وس ــا مجي اليه
ســكان ايــران املجــاورون واذا هبــم 
ــران  ــن اي ــاة ب ــرق يف احلي ــدون الف جي
ــا  ــة وحده ــذه املقارن ــراق ، ان ه والع
االيرانيــة  الثــورة  فتيــل  ستشــعل 
االســتعار  قواعــد  عــى  وســتقي 
ــع  ــد“ )68( ، وم ــن جدي ــاين م الريط
الكرديــة  احلركــة  قــادة  فــان  ذلــك 
اضطــروا بعــد ان فشــلوا يف حتقيــق 
نحــو  ايــران  مغــادرة  اىل  اهدافهــم 

.  )78( الســوفيتي  االحتــاد 
عالقاتــه  تطويــر  اىل  العــراق  وأجتــه 
الثقافيــة وعــى الصعيــد الثقــايف كان 
لوجــود املــدارس العراقيــة يف االحــواز 
وكذلــك املــدارس االيرانيــة يف العــراق 
دور مهــم يف تعزيــز العالقــات الثقافيــة 
بينهــا)88( ، كــا ادى تبــادل الزيــارات 
بــن  الثقافيــة  الروابــط  توطيــد  اىل 
ــوزراء  ــس ال ــق جمل ــد واف ــن ، فق اجلانب
العراقــي عــى ايفــاد عبــد اهلــادي العار 
مديــر الرتبيــة والتعليم بلــواء البرة اىل 



241

أ. م. هالل كاظم محريي الشبلي
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

ايــران ملــدة مخســة عــرش يومــًا لالطــالع 
يف  العراقيــة  اجلاليــة  مــدارس  عــى 
ــواز  ــادان واالح ــرة وعب ــران املحم طه

.  )98(
هلــذا كانــت حكومــة الشــاه حــذرة 
مــن تعاملهــا مــن النظــام العراقــي 
بعــن  تنظــر  كانــت  وأهنــا  اجلديــد 
ــام  ــك النظ ــاه ذل ــوف جت ــة والتخ الريب
ــدادًا  ــد امت ــام اجلدي ــرى يف النظ ــو ي فه
ــى  ــاءت ع ــي ج ــة الت ــة الثوري لألنظم
اعقــاب اهنيــار األنظمــة امللكيــة ومنهــا 
نظــام عبــد النــارص ، وعليــه فــأن الشــاه 
ــوالت  ــك التح ــد تل ــن ان متت ــى م خيش
فضــاًل   ، بــالده  داخــل  اىل  الثوريــة 
ــاد  ــن االحت ــي م ــارب العراق ــن التق ع
ــورة  ــيوعية بص ــة الش ــوفيتي والكتل الس
ــر  ــوفيتية ع ــفن الس ــرور الس ــة وم عام
ــي  ــراق وه ــاه الع ــريب باجت ــج الع اخللي
هلــذا  كان  ،فقــد  باالســلحة  حمملــة 
ــح  ــه اصب ــاه كون ــزع الش ــا يف ــهد م املش
ــدوده  ــوفيتي يف ح ــر الس ــًا باخلط مطوق
ــاط  ــا ان االوس ــة، ك ــة والغربي الرشقي
ــورة  ــدت الث ــد اي ــران ق ــعبية يف اي الش

العراقيــة ، ومثلهــا فعلــت املؤسســة 
ــاه  ــج الش ــذي ازع ــر ال ــة ، االم الديني

كثــرًا )90(
االيرانيــة  احلكومــة  اعــرتاف  يــؤد  مل 
حتســن  اىل  العراقيــة  باجلمهوريــة 
ــس  ــى العك ــل ع ــا ، ب ــات بينه العالق
مــن ذلــك صــارت ايــران تثــر املشــاكل 
 1 ففــي  العراقيــة،  احلكومــة  بوجــه 
احلكومــة  احتجــت   1958 ايلــول 
ــراء  ــان اج ــراق بش ــدى الع ــة ل االيراني
ــراء  ــالك خ ــى م ــرات ع ــر تغي االخ
خــراء  واســتخدامه  البــرة  مينــاء 
مــن روســيا يف املينــاء املذكــور ولذلــك 
ــرتكة  ــة مش ــف جلن ــران بتألي ــت اي طالب
للــادة  وفقــًا  العــرب  شــط  الدارة 
اخلامســة مــن معاهــدة 1937 ، كــا اهنا 
ــن دول  ــراء م ــتخدام خ ــت اىل اس دع
ــوفييت  ــراء الس ــن اخل ــدالً م ــرة ب صغ
الذيــن اســتخدمهم العــراق يف شــط 
العــرب ويف 22 ايلول 1958 رد العراق 
ــات  ــى االحتجاج ــة ع ــرة جوابي بمذك
االيرانيــة اوضــح فيهــا وزيــر اخلارجيــة 
ــان  ــرد ب ــار اجلوم ــي عبــد اجلب العراق
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العــراق يطالــب بحــل مشــاكل احلــدود 
طبقــًا لروتوكــوالت احلــدود لســنة 
1913 متهــًا ايــران بامتناعهــا عــن 
ــرب  ــط الع ــفنها يف ش ــوم س ــع رس دف
وجتــاوز طائراهتــا عــى احلــدود العراقية 
منــذ اعــالن اجلمهوريــة العراقيــة يف 14 

.)19(1958 متــوز 
العــراق  اعلــن   1959 اذار   24 ويف 
بغــداد   حلــف  مــن  انســحابه  عــن 
االنســحاب  هــذا  تأخــر  ،بعدمــا 
لبعــض الوقــت بســبب عــدم اســتقرار 
اوضاعــه الداخليــة ، وعــدم اكتــال 
ــدة ،  ــه اجلدي ــدويل بثورت ــرتاف ال االع
كــا ازداد تقاربــه مــع االحتــاد الســوفيتي 
القــت  حــن  الرشقيــة ، يف  والكتلــة 
ايــران بــكل ثقلهــا عــى الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة االمــر الــذي جعــل 
الطرفــن عــى نقيــض يف سياســتها 
اخلارجيــة منــذ زوال احلكــم امللكــي يف 

العــراق)92(.
ويف اواخــر عــام 1959 شــهد الوضــع 
الداخــي للعــراق ارتبــاكًا سياســيًا متثــل 
ــا  ــرض هل ــي تع ــال الت ــة االغتي يف حماول

ــم   ــد الكري ــم عب ــوزراء الزعي ــس ال رئي
 ،1959 الثــاين  ترشيــن  يف7  قاســم 
ــران  ــاك اقدمــت اي ونتيجــة هلــذا االرتب
ــة  ــال العدائي ــن االع ــلة م ــى سلس ع
جتــاه العــراق كان مــن بينهــا حشــد 
قطعاهتــا العســكرية عــى طــول احلــدود 
مــع العــراق فضــاًل عــن قيامهــا باثــارة 
االضطرابــات عــر شــط العــرب ، كــا 
ــاف  ــت بايق ــذا الوق ــران يف ه ــت اي قام
ــة ،  ــر احلدودي ــر االهن ــاه ع ــق املي تدف
االمــر الــذي ادى اىل ان يقــوم الطرفــان 
الطــرف  لــدى  ســفرهيا  بســحب 

ــر)93(. االخ
رصح   1959 الثــاين  ترشيــن   28 ويف 
حيــرتم  ال  العــراق  بــان  ايــران  شــاه 
مؤكــدًا   ،1937 معاهــدة  نصــوص 
ان شــط العــرب هــو شــط مشــرتك 
بــن البلديــن وال ينبغــي للعــراق ان 
هــذا  وازاء   )94(  . لوحــده  يســتعمله 
التريــح ادىل رئيــس الــوزراء العراقــي 
 2 يف  بتريــح  قاســم  الكريــم  عبــد 
ــان  ــه ب ــح في ــون االول 1959 اوض كان
ــراق  ــى الع ــت ع ــدة 1937 فرض معاه
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فرضــًا بســبب الظــروف الصعبــة التــي 
ــذاك  ــة آن ــة العراقي ــا احلكوم ــرت هب م
مــن  كيلومــرتات  مخســة  فأعطــت 
ــراق  ــن الع ــة( م ــط العرب)95()هدي ش
ولذلــك  يــران  ال  )حقــا(  وليســت 
ال يمكــن للعــراق ان يظــل مرتبطــًا 
بالتزامــات هــذه اهلديــة ، ويف اي وقــت 
يمكــن ان يســرتجعها ويضمهــا للوطــن 
االم . كــا اكــد رئيــس الــوزراء العراقي 
عــى عــدم تــي العــراق عــن اي حــق 
ــاع  ــران اىل اتب ــدًا اي ــه مناش ــن حقوق م
الطــرق الســلمية يف حــل مشــاكلها مــع 
ــح  ــه اوض ــت نفس ــراق . ويف الوق الع
لديــه  العــراق  ان  اىل  قاســم  الزعيــم 
الي  بالتصــدي  الكفيلــة  الوســائل 
عــدوان فيــا اذا تعرضــت بــالده اىل 

ــدوان. ــذا الع ــل ه مث
ــا  ــي ادىل هب ــات الت ــى الترحي وردًا ع
ــم  ــم قاس ــد الكري ــوزراء عب ــس ال رئي
هاجــم   ،  1959 كانــون األول   2 يف  
 10 يف  االيــراين  اخلارجيــة  وزيــر 
لــه  بخطــاب   1959 كانــون األول 
امــام جملــس االعيــان االيــراين العــراق 

ــط  ــو اخل ــوك( ه ــط )التال ــرًا ان خ معت
ايــران  بــه  تعــرتف  الــذي  الوحيــد 
بالنســبة حلــدود شــط العــرب ، كــا ان 
ــوء  ــارت اىل جل ــة اش ــف االيراني الصح
ــدة 1937.)69( ــاء معاه ــران اىل الغ اي
ويف 17 كانــون االول 1959 اوضحــت 
بــان  العراقيــة  اخلارجيــة  وزارة 
ــا  ــوم هب ــي تق ــة الت ــالت االعالمي احلم
ــم  ــي اال هت ــا ه ــراق م ــد الع ــران ض اي
واهيــة وتفســرات مغلوطــة هتــدف 
ــن  ــن الدولت ــة ب ــة مفتعل ــارة ازم اىل اث
كــا اكــدت اخلارجيــة العراقيــة متســك 
العــراق بسياســته التــي تقــوم عــى 
االعتبــارات االخالقيــة التــي من شــأهنا 
ايــران  بــن  الروابــط  عــى  احلفــاظ 

والعــراق)97(.
ــع  ــف م ــد املوق ــه لتصعي ــة من ويف حماول
 20 يف  ايــران  شــاه  اعلــن   ، العــراق 
كانــون األول 1959 بــان العــراق خيرق 
معاهــدة 1937 واشــار اىل رغبته يف رفع 
ــزاع القائــم بــن بــالده والعــراق اىل  الن
حمكمــة العــدل الدوليــة . وردًا عــى 
ــوزراء  ــس ال ــد رئي ــاه اك ــح الش تري
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ــم  ــم قاس ــد الكري ــم عب ــي الزعي العراق
ان بــالده لــن تتنــازل عــن اي حــق مــن 
حقوقهــا الي دولــة اىل جانــب التزامهــا 
باحللــول الســلمية الكفيلــة بحــل هــذا 
النــزاع، كــا اوضــح قاســم عــى ان 
ــه  ــرتجاع حقوق ــى اس ــادر ع ــراق ق الع
ــض  ــام بع ــه اىل قي ــارة من ــوة يف اش بالق
االيــراين بالتوغــل  اجليــش  قطعــات 
وبنــاء املخافــر داخــل احلــدود العراقيــة 
ــراين  ــب االي ــام اجلان ــن قي ــاًل ع ، فض
ــة  ــر احلدودي ــى االهن ــدود ع ــاء الس ببن
املشــرتكة التــي تــزود مياههــا املــدن 
العراقيــة يف خانقــن ومنــديل وزرباطيــة 
ــاه  ــا املي ــذي ادى اىل حرماهن ــر ال ، االم

ــا )89(. ــوت مزروعاهت ــبب يف م وتس
ويف 26 كانــون االول 1959 ربطــت 
ــه  ــوم ب ــا تق ــن م ــة ب ــة العراقي احلكوم
ايــران ضــد العــراق ومــا تقــوم بــه مر 
ــة  ــة معادي واالردن مــن محــالت اعالمي
االعــال  بــان  موضحــة   ، للعــراق 
االســتفزازية االيرانيــة ضــد العــراق 
ــة  ــدول العربي ــذه ال ــن ه ــة ع ــأيت نياب ت

وخدمــة ملصالــح ارسائيــل( 99(.

رصح   1959 كانــون األول   30 ويف 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي هاشــم جــواد 
لوكالــة االنبــاء العراقيــة ان العــراق 
ــران  ــع اي ــه م ــل خالفات ــى ح ــل ع يعم
وغــر  املبــارشة  الســلمية  بالطــرق 
ــة  ــت احلاج ــد اذا اقتض ــارشة ويعتم املب
عــى االمــم املتحــدة واهليئــات العربيــة 
واالتفاقيــات  باملعاهــدات  ويلتــزم   ،
ــة  ــه اخلارجي ــم عالقات ــر يف تنظي ويس
ــدويل  ــون ال ــادئ القان ــس ومب ــى اس ع
ويرعــى روابــط اجلــرة ، ويتمســك 
ويدافــع  شــديدًا  متســكًا  بحقوقــه 
ــه اي  ــن نفس ــرد ع ــوة وي ــكل ق ــا ب عنه
ــر العراقــي  ــداء ...( كــا اكــد الوزي اعت
ــن  ــر ب ــة التوت ــتمرار حال ــى ان اس ع
ــدم  ــؤدي اىل ع ــد ت ــران ق ــراق واي الع
الــرشق  منطقــة  يف  الســلم  اســتقرار 

االوســط)100(.
قامــت   1960 كانــون األول   15 ويف 
ــائر  ــام العش ــة بارغ ــلطات االيراني الس
العربيــة القاطنــة يف منطقــة االحــواز 
ــة  ــد احلكوم ــرات ض ــروج بمظاه للخ
ــاء  ــراء رؤس ــق اغ ــن طري ــة ع العراقي
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عشــائر هــذه املنطقــة باالمــوال وتقديــم 
الالزمــة  االجــور  ورصف  املــؤن 

ــرات ــك املظاه ــاح تل النج
كــا قامــت احلكومــة االيرانيــة بسلســلة 
مــن احلمــالت االعالميــة التــي هتاجــم 
عــن  االحــواز  اذاعــة  مــن  العــراق 
الوافديــن  بعــض  اســتضافة  طريــق 
اليهــا مــن داخــل العــراق واملعارضــن 
القــت  حــن  العراقيــة ، يف  للســلطة 
عــى  القبــض  االيرانيــة  الســلطات 
ــن  ــة م ــائر العربي ــيوخ العش ــض ش بع
لسياســتها  واملعارضــن  كعــب  بنــي 
اخــر  جانــب  ومــن  العــراق،  جتــاه 
ــتحكامات  ــاء االس ــران اىل بن ــأت اي جل
عــى حدودهــا مــع العــراق مــن خــالل 

بااللغــام)101(. زرعهــا 
ــراق  ــن الع ــة ب ــم االزم ــة لتفاق ونتيج
وايــران اىل حــد احتــال قيــام نــزاع 
ــوى  ــت الق ــن، قام ــن الطرف ــلح ب مس
حلــف  باعضــاء  املتمثلــة  الدوليــة 
الناتــو )NATO ( بالتدخــل مــن اجــل 
ــم  حــل هــذه االزمــة عــن طريــق تقدي
الوســائل  باتباعهــا  اليــران  النصــح 

الدبلوماســية ملعاجلــة هــذه املشــكلة 
القــوة  اىل  اللجــوء  ان  اعتبــار  عــى 
ســيكون ســببًا يف هتديــد الســلم العاملــي 
ــن  ــى م ــور خيش ــف املذك ــا ان احلل ، ك
هــذه  يف  الســوفيتي  االحتــاد  تدخــل 
ــران  ــه يف اي ــق اطاع ــة حتقي ــة بغي االزم
ــك  ــى ذل ــالوة ع ــط ، وع ــة بالنف الغني
ســلوكًا  انتهــج  قــد  العــراق  فــان 
ــران  ــع اي ــه م ــال خالفات ــيًا حي دبلوماس
ــه  ــر خارجيت ــان وزي ــى لس ــة ع وخاص
ــون  ــه يف 30 كان ــواد بترحي ــم ج هاش

)201(1959 األول 
غــرت  األقتصاديــة  املصالــح  أن  اال 
يف  السياســية  املواقــف  مــن  الكثــر 
أحيــان عديــدة وممــا زاد يف التقــارب 
اإليــراين العراقــي أنشــاء منظمــة الدول 
املنتجــة للنفــط حتــى تســتطيع الوقــوف 
وبالفعــل  النفطيــة  الــرشكات  أمــام 
عقــد أجتــاع يف بغــداد ض وفــود مــن 
ــوا  ــران والكويــت وأعلن الســعودية واي
منظمــة  تأســيس  عــن   1960 عــام 
الــدول املصــدرة للنفــط )األوبــك( 

)301(
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انفراجــًا   1960 عــام  شــهد أواخــر 
يف العالقــات بــن العــراق وايــران ، 
وخفــت هلجــة ايــران جتــاه العــراق 
التــي  الدوليــة  الضغــوط  نتيجــة 
مورســت عليهــا مــن املجتمــع الــدويل 
يف  الســلطات  ارتيــاح  عــن  فضــاًل 
هبــا  ادىل  التــي  للترحيــات  طهــران 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي هاشــم جــواد 
ــات  ــلمي للخالف ــل س ــة اىل ح والداعي
بــن البلديــن ، ويف 5 كانــون الثــاين 
ــويدي  ــوزراء الس ــس ال 1960 زار رئي
بــن  الوســاطة  اجــل  مــن  طهــران 
الــوزراء  رئيــس  ان  كــا  البلديــن  
عــدم  اكــد  اقبــال  عبــاس  االيــراين 
ــول  ــالده بالدخ ــدى ب ــة ل ــود رغب وج
ــًا  يف صــدام مســلح مــع العــراق ، داعي
اىل حــل املســائل العالقــة بــن البلديــن 
ــه  ــت نفس ــلمية ، ويف الوق ــرق الس بالط
ــة  ــران ملزاول ــراق واي ــفرا الع ــاد س ع

اعاهلــا لــدى كل طــرف)104(
ويف اوائــل عــام 1960 حــاول اجلانــب 
مــع  مفاوضــات  اجــراء  االيــراين 
ــة  ــل موافق ــن اج ــة م ــة العراقي احلكوم

ــل  ــة العم ــاء حري ــان اعط ــرة بش االخ
ــهر  ــادان وخرمش ــي عب ــلطات مينائ لس
ــة  ــة العراقي ــرة ( . اال ان احلكوم )املحم
رفضــت طلــب ايــران هبــذا الشــأن 
ــدرت  ــي اص ــض العراق ــة للرف ونتيج
ــب  ــن جان ــرارًا م ــة ق ــة االيراني احلكوم
التــي  الســفن  فيــه  الزمــت  واحــد 
تتوجــه اىل املوانــئ االيرانيــة عــر شــط 
ــن  ــن ايراني ــتخدام مالح ــرب باس الع
، االمـــر الــذي دفـــع بمديريــة املوانــئ 
ــاد  ــراء مض ــتخدام اج ــة اىل اس العراقي
ــر  ــة يف املمـ ــف املالح ــا ادى اىل توق ممـ
املـــائي توقفًا فعليـــًا ، وادى بالتالـــي اىل 
ــن  ــة م ــادرات النفطي ــى الص ــر ع التأث
مينــاء عبـــادان تأثـــرًا عكسيـــًا بشكـــل 

خــاص)105(
ادى تاثــر الصــادرات النفطيــة االيرانيــة 
ــاد  ــي املض ــراء العراق ــاب االج يف اعق
ــرد  ــا املنف ــن قراره ــران ع ــع اي اىل تراج
واعالهنــا يف 25 نيســان 1961 باهنــا 
ــي  ــة الت ــن الدولي ــيء اىل القوان ــن ت ل
ــوف  ــا س ــرب ، واهن ــط الع ــم ش حتك
باقتصــار  اخلــاص  قرارهــا  تســحب 
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ــة  ــئ االيراني ــول اىل املوان ــة الوص حري
ــن)106(.. ــن االيراني ــى املالح ع

واالســتقرار  اهلــدوء  حالــة  تكللــت 
ــراق  ــن الع ــات ب ــادت العالق ــي س الت
بزيــارة   1960 عــام  طــوال  وايــران 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي هاشــم جــواد 
ــاين 1960  ــن الث ــران يف 22 ترشي اىل اي
ــلطات  ــن الس ــًا م ــي ترحيب ــث لق حي

ــاك. ــة هن االيراني
اتفاقــًا   1961 العــام  مطلــع  وشــهد 
مبدئيــًا بــن احلكومــة العراقيــة ونظرهتا 
ــن  ــة ب ــا العالق ــان القضاي ــة بش االيراني
اىل  التوصــل  اجــل  مــن  الدولتــن 
ــة  ــة االيراني ــا اال ان وزارة اخلارجي حله
ــران  ــة يف طه ــفارة العراقي ــت الس اعلم
يف شــهر مايــس مــن العــام املذكــور بــان 
االوضــاع يف ايــران يف الوقــت احلــارض 
تســتدعي تأجيــل بحــث هــذه القضايــا 
، وان ايــران عــى اســتعداد العــالم 
ــا  ــور عندم ــاي تط ــة ب ــفارة العراقي الس
تســمح الظــروف ،وعــى هــذا فلــم 
ــات  ــتئناف املفاوض ــكان اس ــن باالم يك
ــباط  ــهر ش ــى ش ــن حت ــن احلكومت ب

.)701(  1964 عــام 
ــران  ــه اي ــت في ــذي اجل ــت ال ويف الوق
ــراق  ــع الع ــة م ــا املعلق ــث قضاياه بح
ــام  ــان ع ــة ، ف ــا الداخلي ــبب ظروفه بس
1961 قــد مثــل عــودة العالقــات بــن 
البلديــن اىل التوتــر مــن جديــد بســبب 
موقــف احلكومــة االيرانيــة الداعــم 
للقضيــة الكرديــة يف شــال العــراق 
ــة  ــة العراقي ــع احلكوم ــذي دف ــر ال االم
وعــى لســان رئيــس الــوزراء عبــد 
ــف  ــة موق ــن مهامج ــم م ــم قاس الكري
ــرة  ــكل مؤام ــًا يش ــه موقف ــران بوصف اي
موقــف  عــن  ونيابــة  العــراق  ضــد 
متــوز   14 لثــورة  املعــادي  الغــرب 

.)801(  1958
للمعارضــة  االيــراين  الدعــم  اخــذ 
اشــكاالً  العــراق  شــال  يف  الكرديــة 
ــران حلدودهــا  متعــددة ، متثــل بفتــح اي
امــام املقاتلــن مــن املعارضــة املذكــورة 
وتقديــم املــؤن هلــم ، كــا شــجعت 
ــن  ــراد القاطن ــة االك ــة االيراني احلكوم
ــؤالء  ــم ه ــواء ودع ــى اي ــا ع يف اراضيه
ــت  ــذي اصبح ــت ال ــن يف الوق املقاتل
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فيــه وســائل االعــالم االيرانيــة مكرســة 
خلدمــة هــذه املعارضــة ، وعــى الرغــم 
تقــدم  التــي  االحتجاجــات  مــن 
هبــا اجلانــب العراقــي يف 24 مايــس 
ــتمر  ــد اس ــم ق ــذا الدع 1962 اال ان ه
حتــى انقــالب 8 شــباط 1963 الــذي 
اطــاح بثــورة 14 متــوز 1958 )901(
ــران  ــف اي ــك كان موق ــن ذل ــال ع فض
ــة الكويــت ســلبيآ خصوصــآ  مــن قضي
عندمــا أعلــن تأيــدة للكويــت وأرســل 
الشــاه حممــد رضــا برقيــة هتنئــة اىل 
الشــيخ عبــداهلل الســامل امــر دولــة 
ــة  ــة األيراني ــت احلكوم ــت وأعلن الكوي
ــتقالل  ــمي بأس ــل الرس ــا الكام أعرتافه
األدعــاءات  رفضــت  كــا  الكويــت 
العراقيــة يف الكويــت وأيــدت اخلطوات 
العربيــة بــا فيهــا الســعودية ضــد هــذه 
ــود  ــال الوف ــت بأرس ــاءات وقام األدع
وتبــادل الســفراء مــن أجــل تطويــر 

تلــك العالقــات )011(.
ــعت  ــباط 1963، س ــن ش ــابع م يف الس
ــا  ــاع حلفائه ــة القن ــة األمريكي احلكوم
اإلطاحــة  بفكــرة  الناتــو  حلــف  يف 

ــد  ــد أك ــم. فق ــم قاس ــام عبدالكري بنظ
منــدوب الواليــات املتحــدة رصاحــة ان 
أي نظــام غــر شــيوعي هــو أفضــل مــن 
حكــم عبدالكريــم قاســم، ويف مصلحــة 
األمريكيــة)111(.  املتحــدة  الواليــات 
املنــدوب  اقنــع  الــذي  الوقــت  ويف 
دول  الناتــو،  حلــف  يف  األمريكــي 
حكــم  تغيــر  بــرورة  االعضــاء 
وزارة  أرســلت  قاســم،  عبدالكريــم 
ــه  ــوم نفس ــة يف الي ــة األمريكي اخلارجي
تقريــرا إىل البيــت األبيــض  يتضمــن 
وجهــة نظــر الســفارة األمريكيــة ببغداد 
ــراق  ــة يف الع ــاع الداخلي ــأن األوض بش
ويالحــظ ان اخلارجيــة األمريكيــة مل 
ــا ورد يف  ــفارة ك ــات الس ــد مقرتح تؤي

الوثيقــة األمريكيــة)211(.
ويف الســاعة التاســعة متــت إذاعــة البيان 
األول لزعــاء االنقــالب حيــث كان 
ــادة  ــي لقي ــس الوطن ــن املجل ــًا م موقع
احلركــة  أن  البيــان  واعلــن   “ الثــورة 
قامــت الســتمرار املســرة لثــورة الرابــع 
الوحــدة  وإنجــاز  متــوز  مــن  عــرش 
البيــان  ،وتعهــد  للشــعب  الوطنيــة  
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ــورة  ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــأن املجل ب
يعمــل عــى تأســيس حكــم وطنــي 
ــورة  ــا ث ــاءت هب ــي ج ــادئ الت ــق املب وف
ــات  ــالق احلري ــوز 1958 يف إط 14 مت
ــون  ــلطة القان ــز س ــة وتعزي الديمقراطي
وتقويــة االخــوة العربيــة الكرديــة ، 
ــي  ــس الوطن ــذ املجل ــك اخ ــد ذل وبع
ــن  ــات أعل ــدر بيان ــورة يص ــادة الث لقي
بموجبهــا منــع التجــول وغلــق احلــدود 
واملطــارات وكذلــك أعلــن عــن إلغــاء 
جملــس الســيادة وانتخــاب عبــد الســالم 

عــارف رئيســًا للجمهوريــة«)311(. 
عبدالســالم حممــد عــارف الــذي ازيــح 
ــن  ــهر ع ــة اش ــورة بثالث ــام الث ــد قي بع
طريــق قاســم مل يكــن يفكــر باالنقــالب 
ــوا  ــم أختلف ــم اال أهن ــة قاس ــد رفيق ض
يف التطبيقــات العمليــة لعالقــة العــراق 
الوحــدة  قيــام  ورضورة  مــر  مــع 
الفوريــة معهــا  أمــا قاســم مل يكــن 
ــارص  ــال عبدالن ــة أن مج ــا بحج يفضله
ســوف يكــون ويص عــى العــراق بــدال 
عنــه ، فضــاّل عــن ذلــك أن مــر دولــة 
ــات  ــى اقتصادي ــر ع ــوف تؤث ــرة س فق

ــذا  ــا )هل ــالل عالقاهت ــن خ ــراق م الع
وفســحت   ) الثــورة رجاهلــا  أكلــت 
القومــن  مــن  ألعدائهــا  املجــال 
والشــوعن والبعثــن لتحقيــق حلمهــم 
بالقضــاء عليهــا ، يف الوقــت كان كل من 
ــز  ــال وكن ــب امل ــارف ال حي ــم وع قاس
الذهــب والفضــة لكنهــم أهبرا بالســلطة 
»حيــب  أكثــر  عــارف  وكان  واجلــاه 
ــا  ــلطان« وعندم ــة الس ــاه والفخفخ اجل
أســتطاب لــه احلكــم تغــرت عــن 
ــقها  ــا وعش ــن هب ــي كان يؤم ــه الت مبادئ
يف وقــت مبكــر مــن حياتــه وهــي 

االشــرتاكية .
وعندئــذ بــدأت مرحلــة تارخييــة جديدة 
يف تاريــخ العالقــات بــن الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة والعــراق، اتســمت 
بخصائــص جديــدة يف ظــل احلــرب 
ــذاك،  ــن آن ــن العامل ــن القطب ــاردة ب الب
وانطــوت عــى حتــول كبــر يف تناســب 

ــة. ــوى الدولي الق
ــارف  ــالم ع ــع : عبدالس ــث الراب املبح

ــراين  ــف اإلي ــث واملوق والبع
ــة  ــة –العراقي متيــزت العالقــات االيراني
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العصــور  عــر  املســتمر  بالــراع 
الفــرتات  أغلــب  يف  اتــذت  حيــث 
وذلــك   ، عســكريًا  بعــدًا  الزمنيــة 
قبــل أن يتجــه يف الفــرتة األخــر اىل 
وشــهد  اجلــوار،  وحســن  التحســن 
العــراق طــوال العهــد امللكــي مــع 
ــاكل  ــا مش ــدة ، أمهه ــاكل ع ــران مش اي
بينهــا  املشــرتكة  الطويلــة  احلــدود 
ــع  ــي تنب )411( ، ومشــاكل االهنــار الت
ــا  ــتفيد منه ــة وتس ــن االرايض االيراني م
القــرى واملناطــق العراقيــة يف منــديل 
عــن  فضــاًل   ، وخانقــن  وزرباطيــة 
ــا  ــة وجتاوزاهت ــائر املتنقل ــاكل العش مش
عــى احلــدود ، وحمــاوالت احلكومــات 
ــة املتعاقبــة اســتغالل االوضــاع  االيراني
الداخليــة يف العــراق لتكريــس اطاعهــا 
التوســعية يف ارضــه ومياهــه وتوقيعهــا 
معاهــدات جمحفــة التــي منحــت ايــران 
امتيــازات واســعة ، ووقــف ضدهــا 

الــرأي العــام العراقــي )511(. 
ــد  ــالم حمم ــد الس ــتطاع عب ــا أس وبعدم
ــر 1963 يف  ــخ 18 نوفم ــارف بتاري ع
ــة  ــن احلكوم ــث م ــزب البع ــاء ح أقص

بعــد قيــام احلــزب بأعــال عنــف جــراء 
سلســلة مــن االنشــقاقات الداخليــة 
والتجــاوزات التــي قامــت هبــا عنــارص 
ــيطرة  ــح يف الس ــي و نج ــرس القوم احل
عــى مبنــى احتــاد اإلذاعــة والتليفزيــون 
العراقــي و القيــادة واألركان العامــة 
مقــرات  و  الدفــاع  ووزارة  للجيــش 
احلــرس القومــي و قامــت طائــرات 
عســكرية بقصــف مقــر القيــادة العامــة 
و  األعظميــة  يف  القومــي  للحــرس 
ــر  ــن البك ــد حس ــة أمح ــه إقال ــج عن نت
ــا  ــا رئيس ــه نائب ــوزراء و تعيين ــس ال رئي
للجمهوريــة حتــى اعفــاءه مــن منصبــه 
ــي  ــرس القوم ــل احل ــام 1964 و ح ع
الالقومــي  باحلــرس  وصفــه  الــذي 
التكريتــي  حييــى  طاهــر  تكليــف  و 
بتشــكيل وزارة جديــدة وضــم مــن 
و  القوميــن  و  املســتقلن  الــوزراء 
هــم  البعثيــن  مــن   3 و  النارصيــن 
الدفــاع حــردان التكريتــي والصحــة 
ــد  ــم أمحــد عب عــزت مصطفــى و التعلي

الســتار اجلــواري)611(.
واســند منصــب رئاســة اجلمهوريــة  إىل 
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ــع  ــذي كان يتمت ــارف  ال ــالم ع عبدالس
بشــعبية كبــرة، فقــد اختــر لكســب ود 
ــب  ــناد منص ــم اس ــة ث ــر للحرك اجلاه
ــد  ــر، اح ــن البك ــد حس ــب  اىل امح النائ

ــرز قياديــي )حــزب البعــث()711(. اب
رئــس  عــى  عــارف  وضــع  ان  كــا 
ــتقطاب  ــر اس ــه مق ــت من ــلطة جعل الس
الصالحيــات  بحكــم  لالخريــن، 
التــي وضعــت بــن يديــه اال وهــي 
ــادة  ــي للقي ــس الوطن ــات املجل صالحي
ــم  ــاء تنظي ــن اعض ــون م ــة، املك كامل
ــورة  ــرار  يف ث ــن االح ــاط الوطني الضب
ــة 8  ــامهن بحرك ــوز 1958 واملس 14مت

1963 شــباط 
ــدة  ــالب اجلدي ــة االنق ــت حكوم واعلن
يف بياهنــا االول عــن أســتالم مقاليــد 
احلكــم يف العــراق وتعهــدة بإحــرتام 
ــن  ــا م ــة خوف ــق الدولي ــود واملواثي العه
ــل  ــا فع ــوتًا ك ــي أس ــل اخلارج التدخ
ــم ان  ــا تعل ــو اهن ــم ول ــم قاس عبدالكري
ــد  حجــم اخلطــر عــى االنقــالب اجلدي
ــبب  ــام 1958 بس ــرُا يف ع ــن كب مل يك
ــد حلــف بغــداد  كــون العــراق كان قائ

مــع معظــم دول اجلــوار االقليمــي مــن 
ــة )118(. ــدول العربي ــر ال غ

ــيا  ــدول والس ــض ال ــت بع ــذا تقدم هل
والتعــاون  الصداقــة  بطلــب  ايــران 
ــراين  ــال االي ــم باالع ــان القائ ــى لس ع
ــة  ــر اخلارجي ــة اىل وزي ــداد وقدم يف بغ
العراقــي طالــب حســن الشــبيب )911(
ــى  ــول ع ــل احلص ــران تتأم ــت اي وكان
امتيــازات هلــا مــن النظــام اجلديــد 
مل  االمــر  هــذا  )021(بيــد  العــراق  يف 
ــد  ــن جدي ــاكل م ــدأت املش ــق وب يتحق
ــاف  ــد اكتش ــيا بع ــن الس ــن البلدي ب
تنظيــات رسيــة سياســية تســتهدف 
امــن العــراق وحتــاول فــرض اجنــدات 
ــن وزارة  ــة ، لك ــروف معين ــق ظ وخل
ــا  ــت بواجباهت ــة قام ــة العراقي الداخلي
اســقاط  الــوزراء  جملــس  واصــدر 
ــرتكن يف 24  ــع املش ــن مجي ــية ع اجلنس
شــباط 1963   لكــن هــذا االمــر مل 
يمنــع املســؤولن مــن كال الطرفــن 
عــدم اجللــوس والتفــاوض عــى بعــض 
القضايــا الســيا بعــد ان اســتقبل البكــر 
الوزيــر املفــوض االيــراين وبحــث معــه 
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ــا  ــن ودع ــن اجلانب ــة ب ــتقبل العالق مس
ــح  ــة للمصال ــينها خدم ــر اىل حتس البك
ــر  ــدة وزي ــن بع ــل م ــا فع ــرتكة ك املش

اخلارجيــة العراقــي )121(.
لكــن الوضــع الســيئ الــذي عملــه 
قادتــه  بــن  واخلالفــات  االنقــالب 
ــراق  ــة الع ــى عالق ــلببًا ع ــس س انعك
مــع دول اجلــوار اجلغــرايف ، يف الوقــت 
البيضــاء( يف  التــي عملــت )الثــورة 
ايــران عــام 1963 اىل خلــق جــو ال 
ــتقرار  ــدم االس ــر وع ــن التوت ــوا م خيل
ــات  ــر ســلبًا عــى العالق هــو االخــر اث
بــن البلديــن )221(.بعــد قيــام انقــالب 
الثامــن مــن شــباط يف العــراق عــام 
1963 وانقــالب الثامــن عــرش مــن 
آذار يف ســوريا مــن العــام ذاتــه، وتســلم 
االشــرتاكي  العــريب  البعــث  حــزب 
هتيئــت  البلديــن،  كال  يف  الســلطة 
كل  حلكومــات  املالئمــة  الظــروف 
ــراء  ــر الج ــوريا وم ــراق وس مــن الع
مباحثــات ال قامــة احتــاد يضــم الــدول 

الثــالث.
وخــالل الفــرتة ما بــن 14-17 نيســان 

 1963، اجــرى املســؤولون يف االقطــار 
ــت  ــرة، انته ــات يف القاه ــة مباحث الثالث
احتــاد ثالثــي عــرف  قيــام  باعــالن 
بميثــاق الســابع عــرش مــن نيســان 
1963، واكــد البيــان الصــادر عــن 
ألهنــا  ثــورة  الوحــدة  أن  االعــالن 
وحضاريــة.)321(. وتقدميــة  شــعبية 

ــن  ــة م ــة اإليراني ــف احلكوم ــا موق أم
عــن  خيتلــف  فلــم  الوحــدة،  هــذه 
مواقفهــا الســابقة جتــاه أي جتربــة عربيــة 
وحدويــة، حيــث اثــارت هــذه الوحــدة 
اإليرانيــة  احلكومــة  وخمــاوف  قلــق 
ــة  ــلت احلكوم ــل.)421( إذ ارس وارسائي
اإليرانيــة برقيــة لوكالــة اسيويشــتدبرس 
قلقهــا  عــن  خالهلــا  مــن  عــّرت 
وخماوفهــا مــن قيــام هــذه الوحــدة )521(.
حلــف  دول  وفــود  اجتمعــت  كــا 
احلكومــة  مــن  وبدعــوى  الســنتو 
ــة  ــراءات الالزم ــاذ االج ــة الت الرتكي
ضــد هــذه الوحــدة ودعــت تركيــا 
أيضــًا إىل اجتــاع اللجنــة العســكرية 
يف احللــف عقــد يف مدينــة اســطنبول 
نيســان  مــن  والعرشيــن  الثامــن  يف 
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1963، وقــد حــر هــذا االجتــاع 
ــرتكة  ــوات املش ــادة الق ــة قي ــس هيئ رئي
الدفــاع  هيئــة  ورئيــس  االمريكيــة، 
ــادات  ــاء قي ــك رؤس ــة، وكذل الريطاني
القــوات املشــرتكة يف إيــران وتركيــا 
ــا  ــالن ع ــدم االع ــم ع ــتان ورغ وباكس
تضمنــه هــذا االجتــاع فعــى مــا يبــدو 
انــه بحــث الوحــدة الثالثيــة كونــه جــاء 
ــدة  ــالن الوح ــن اع ــة م ــام قليل ــد اي بع
وعــى مــا يبــدو أن هــذا االجتــاع 
بحــث الوحــدة الثالثيــة وســبل احتــواء 

آثارهــا الســلبية.)621(
أن  الدبلوماســية  املصــادر  واعلنــت 
احللــف بحــث مســتجدات الوضــع 
ــام  ــيا قي ــة والس ــاحة العربي ــى الس ع
الثالثيــة اجلديــدة وآثارهــا  الوحــدة 
ــف،  ــا احلل ــي يغطيه ــة الت ــى املنطق ع
واضافــت انــه تــم االتفــاق عــى أن 
يقــف احللــف موقــف املراقــب واملنتظر 

الوضــع.)721( ملســتجدات 
وارسائيــل  إيــران  ملوقــف  ونتيجــة 
وحدويــة  جتربــة  لــكل  املعــادي 
ــة  ــس احلكوم ــل رئي ــد ارس ــة، فق عربي

بــن غوريــون يف  ديفــد  االرسائيليــة 
ــار 1963  ــن اي ــن م ــث والعرشي الثال
رضــا  حممــد  الشــاه  إىل  برســالة 
مضمــون  يف  جــاء  وممــا  هبلــوي، 
ــرتفع  ــة س ــدة الثالثي ــالة أن الوح الرس
ــه،  ــارص وقوت ــال عبدالن ــان مج ــن ش م
وبعــد قــراءة الشــاه للرســالة، قــال 
عــى  »اننــي  االرسائيــي  للمبعــوث 
اســتعداد للتوقيــع عــى كل كلمــة يف 
هــذه الرســالة، لــو كنــت اود أن اكتــب 
ــذه  ــر ه ــا بغ ــا صغته ــالة مل ــذه الرس ه
ــالة  ــدو أن الرس ــا يب ــى م ــة«، ع الصياغ
التصــدي  كيفيــة  أيضــًا  تضمنــت 
ومواجهــة الوحــدة مــن خــالل توحيــد 
ــن  ــاق ب ــراءات واالتف ــة واالج السياس
ــل  ــة التعام ــى كيفي ــل ع ــران وارسائي إي

مــع هــذه الوحــدة)821(.
لقــد خشــيت احلكومــة اإليرانيــة من أن 
تــؤدي هــذه الوحــدة إىل تعزيــز النفــوذ 
النــارصي يف املنطقــة، كــا كانــت إيــران 
تتخــوف مــن مطالبــة دول الوحــدة 
بــاألرايض العربيــة التــي احتلتهــا إيــران 
ــن  ــة، وم ــتان العربي ــارة عربس ــي ام وه
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هــذا املنطلــق ويف ســبيل التصــدي هلــذه 
ــتمرارها  ــا واس ــة تقدمه ــدة واعاق الوح
ــا  ــران دعمه ــاه إي ــة ش ــددت حكوم ج
ــال  ــلحة يف ش ــة املس ــة الكردي للحرك
ــى  ــذا حت ــا ه ــتمر دعمه ــراق، واس الع
حــدوث القطيعــة بــن حكومــة البعــث 
ــة  ــهر قليل ــد اش ــارص بع ــال عبدالن ومج
حيــث   )921( الوحــدة  تشــكيل  مــن 
ــة املتحــدة  ــة العربي انســحبت اجلمهوري
دولــة  وبقــت  االحتــاد،  دولــة  مــن 
االحتــاد مقتــرة عــى العــراق وســوريا 
حتــى الثامــن عــرش مــن ترشيــن الثــاين 
ــد  ــالب عب ــدث انق ــا ح 1963 عندم
الســالم عــارف عــى البعــث ، لتنفصــم 

ــدة )031( . ــك الوح ــرى تل ــه ع ب
لقــد ســارعت إيــران وبمجــرد حــدوث 
ــال  ــث ومج ــة البع ــن حكوم ــة ب القطيع
عبدالنــارص، بابــداء رغبتهــا يف التعــاون 
ــة  ــة الكردي ــاء احلرك ــراق ال هن ــع الع م
املســلحة، ولعــل ذلــك يشــر رصاحــة 
مل  والتــي  الوحــدة  مــن  موقفهــا  إىل 
يتجــاوز عمرهــا بضعــة اشــهر )131(
ويف هــذا التاريــخ بــدأت بــوادر انحيــاز 

أمــركا إلرسائيــل يف حــن كانــت قبــل 
ذلــك مراقبــة لألحــداث التــي تــدور يف 
ــة للدخــول فيهــا كقــوة  املنطقــة ومتئهب
ــة  ــرب العاملي ــد احل ــرزت بع ــى ب عظم
ــا وفرنســا  ــة وافــول نجــم بريطاني الثاني
وكانــت  عظمــى.  دول  باعتبارهــا 
بدايــات دخــول الواليــات املتحــدة 
للمنطقــة بعــد أحــداث الســويس أو 
مــا يعــرف بالعــدوان الثالثــي عــى 
مــر عــام 1956 إثــر إنذارهــا للــدول 
باالنســحاب  مــر  عــى  املعتديــة 
وذلــك يف عهــد الرئيــس األمركــي  

ايزهنــاور 132 ((.
ثــم وبعــد تــويل الرئيــس الديمقراطــي  
ــو  ــة نح ــعت اإلدارة األمركي ــدي س كن
ــلوب  ــة بأس ــة العربي ــول للمنطق الدخ
ــة  ــع دول املنطق ــاون م ــة والتع الصداق
حيــث كانــت لديــه عــدد مــن عالقــات 
ــاء  ــض زع ــع بع ــة م ــرتام املتبادل االح
دول املنطقــة مثــل عبــد الســالم عــارف 
ــر  ــر بالذك ــد النارص ،واجلدي ــال عب ومج
شــخصية  آراء  لكنيــدي  كانــت  أنــه 
مؤيــدة للعــرب يف نزاعهم مــع إرسائيل، 
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ــرار  ــز ق ــن مرك ــدة ع ــت بعي ــي بقي الت
البيــت األبيــض بســبب تأثــر  ارسائيــل 
ــات  ــدة وتداعي ــات املتح ــل الوالي داخ
ــريب  ــن الغ ــن العامل ــاردة ب ــرب الب احل
ــوفيتي  ــاد الس ــة االحت ــي بزعام والرشق

.)331(
امــا يف املجــال االقتصــادي والســيا 
حقــول النفــط ظهــرت مشــكالت عــى 
ــح  ــة واملصال ــة العراقي ــيادة الوطني الس
ففــي  ايــران  جانــب  مــن  العراقيــة 
رشكــة  رصحــت   1963 1نيســان 
)N.I.O.C(عــن  االيرانيــة  النفــط 
نيتهــا بفتــح مزايــدة علنيــة يف اثنــن 
ــاه  ــاري يف مي ــداد الق ــق االمت ــن مناط م
ــران  ــم اي ــي تزع ــريب والت ــج الع اخللي
عائديتهــا اليهــا ، اال أن العــراق رفــض 
بمنــح  اعرتافــه  بعــدم  االمــر  هــذا 

.)431( االمتيــاز 
النفــط  أســتغالل  مشــكلة  وهنــاك 
يف حقــل نفــط خانــه والتــي تعــود 
ــرت  ــد ج ــام 1962 فق ــا اىل ع جذوره
العراقيــة  احلكومــة  بــن  اتصــاالت 
واحلكومــة االيرانيــة  وتــم تشــكيل 

اخلارجيــة  وزارة  مــن  عراقــي  وفــد 
ــي  ــب العراق ــط )531( وكان املطل والنف
ــكالت  ــكل املش ــل ل ــى ح ــول ع احلص
ــكلة  ــواء مش ــن س ــن الطرف ــة ب العالق
ــوع  ــة أو موض ــاه االقليمي ــدود واملي ح
دارت  التــي  املفاوضــات  ويف  النفــط 
أب  و4  متــوز   28 بتاريــخ  بينهــم  
ــة  ــاه االقليمي ــوع املي ــى موض 1963 ع
توصــل الطرفــان اىل تســوية طالبــت 
ــران بجعــل حصتهــا مــن االســتفادة  اي
النفــط  االســتخراج  عمليــات  مــن 
اســاس  عــى  للعــراق  و%40   %  60
مســاحة ايــران هــي اكــر مــن العــراق 
اىل  فأهنــم توصــل  نفــط خانــة  امــا 
أالف   10 اســتخراج  هــو  مــرشوع 
برميــل يوميــًا لكــن عــدم االتفــاق عــى 
صيغــة امليــاه االقليميــة عطــل االتفــاق 
النهائــي الن العــراق يريــد االتفــاق 
ــة  ــا بصفق ــكالت وحله ــى كل املش ع
واحــدة وهــذا مــا رفضتــه ايــران مجلــة 

.)631( وتفصيــال 
ــة  ــة العراقي ــدرت احلكوم ــا أص وحين
قــرارا بتاريــخ 10 متــوز 1963 والــذي 
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ــن  ــة اإليراني ــة الرعاي ــتطاع بموجب اس
حــق  معامــالت  أجــراء  العــراق  يف 
ــد  ــرى بع ــرة أخ ــائهم م ــك بأس التمل
أن توقفــت قبــل 8 شــباط وفقــًا ملبــدئ 
كان  القــرار  هــذا  باملثــل  التعامــل 
قــد اظهــر رغبــة العــراق يف حتســن 
)731(وأبــدت  ايــران  مــع  عالقاهتــا 
ــات  ــن العالق ــتدعائها لتحس ــران اس اي
ذكــرى  يف  املشــاركة  خــالل  مــن 
ثــورة متــوز 1958 )831(،أمــا بشــأن 
القضيــة الكرديــة التــي أرادت حكومــة 
ــق احلــوار مــع  عبدالســالم حلهــا بطري
القــادة الكــرد وأســفرت اىل  وقــف 
ــة  ــالل األربع ــن خ ــن اجلانب ــال ب القت
ــباط  ــورة 8 ش ــت ث ــي أعقب ــهر الت أش
1963 وعندمــا مل يتوصــل اجلانبــن اىل 
ــد  ــن جدي ــتباكات م ــادت االش ــل ع ح
وكان موقــف أيــران منهــا أن وقفــت اىل 
ــة مــن خــالل  جانــب احلكومــة العراقي
ارســال املراقبــن وغلــق احلــدود ومنــع 
اإلمــدادات الســوفيتية هلــؤالء املقاتلــن 
ــران  ــع أي ــدود م ــر احل ــرد ع ــي ت والت

.  )931(

مــن جانبهــا احلكومــة العراقيــة أبعــدت 
عــدد مــن الشــوعن اإليرانيــن اىل أيران 
كوهنــا يشــكالن خطــر عــى البلديــن ، 
أذ مل تتأثــر العالقــات االيرانيــة العراقيــة 
ــت  ــذا الوق ــراء )041( ويف ه ــذا االج هب
أقامــة  عــارف  عبدالســالم  حــاول 
ــة  ــران يف بداي ــع أي ــنة م ــات حس عالق
ــور  ــالح االم ــه أص ــه من ــه حماول حكم
أيــران  بينــه وبــن شــاه  الشــخصية 
ــورة  ــان ث ــي القاهــا أب بعــد اخلطــب الت
ــى  ــا ع ــد فيه ــي يؤك ــام 1958 والت ع
خطــر الشــاه يؤيــد فيهــا ثــورة مصــدق 
ــن  ــذا م ــة وه ــخصية وطني ــه ش بوصف
جانبــه عقــد العالقــة بــن الرجلــن 
دفــع ثمناهــا بعــد اســتالمة الســلطة يف 
ــنوات )141(  ــوايل 6 س ــد ح ــراق بع الع
وبنــاءُا اىل هــذه الرغبــة وجهــه الرئيــس 
عبدالســالم عــارف اىل زيــارة وزيــر 
اخلارجيــة العراقــي بتاريــخ 3 أذار عــام 
1964 اجلــارة أيــران والتباحــث بشــأن 
ــادي  ــاون االقتص ــل والتع ــوي العم تط

ــا )241(. ــايف بينه والثق
موضــوع  مناقشــة  الطرفــان  حــاول 
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ــدة  ــيا معاه ــابقة والس ــات الس االتفاقي
زهــاب عــام 1937 اال أن ايــران حتاول 
عــدم تطبيقهــا بغيــة احلصــول عــى 
ــكان  ــراق ف ــا الع ــد أم ــب جدي مكاس
متمســك باالتفاقيــة حفاظــُا عــى أمنــه 
موضــوع  ويف  واخلارجــي   الداخــي 
امليــاه فقــد عــر العــراق عــن أمتعاضــة 
يف أنشــاء أيــران عــدد مــن الســدود 
ــة  ــاه اىل االرايض العراقي ــق املي ــع تدف ملن
واالســتفادة منهــا أمــا معاملــة الرعايــة 
أصبحــت  واإليرانيــن  العراقيــن 
ــن  ــدى اجلانب ــر الشــكوك ل مشــكلة تث
ــدم  ــة بع ــات املتبادل ــالل االهتام ــن خ م
املعاملــة احلســنة والغــر الئقــة فيــا 
خيــص االقامــة واملعاملــة ، ولذلــك 
خضعــت تلــك املشــكلة اىل طبيعــة 
العالقــة بــن الطرفــن  ،كــا أن العــراق 
أراد التقــرب اىل أيــران مــن خــالل 
وأيضــا  هبــا  مــر  عالقــة  حتســن 
املــري  األعــالم  مــن  التخلــص 
ــى  ــس ع ــه ينعك ــران كون ــاد ألي املض
طبيعــة العالقــة بينــه وبــن أيــران ، 
لكــن احلكومــة العراقيــة مل تفلــح بذلــك 

كــون أيــران أشــرتطت أن تعتــذر مــر 
مــن أيــران أوالُ، وهــذا مــا رفضتــه 
مــر عــام 1960 )341( وبســبب عــدم 
ــن  ــن الطرف ــكالت ب ــك املش ــل تل ح
ــران  قــاد العــراق محلــة مضــادة عــى أي
ــتان  ــم عربس ــة بإقلي ــالل املطالب ــن خ م
ــرزاين  ــى ال ــال مصطف ــع امل ــق م وأتف
حــول تصفيــة األمــور العالقــة ووقــف 
القتــال أذ شــهد عــام 1964 عام ســالم 
لكنــه مل يســتمر طويــاُل فقــد شــهد 
عــام 1965 تدخــل أيــران واللعــب 
بالقضيــة الكرديــة مــن خــالل التوســط 
ملســاعدة  األمريكيــة  الســفارة  عنــد 
املعارضــة الكرديــة ودعمهــا باألســلحة 
ــتها  ــع سياس ــيُا م ــة )441(  ومتاش الثقيل
عــام  أيــران  أســتهدفت  التصعيديــة 
ــلك  ــي تس ــة الت ــفن العراقي 1965 الس
شــط العــرب لكــن العــراق مل يــرد 
ــكرية  ــال العس ــث يف األع ــل وتري باملث
ــود  ــق اجله ــن طري ــر ع ــة األم ومعاجل

الدبلوماســية ســلميُا )541( .
وتدخــل  أرشاك  العــراق  حــاول  أذ 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
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ــى  ــر ع ــل والتأث ــدهتم يف التدخ ومناش
حكومــة الشــاه ، اال أن امريــكا رفضــت 
التدخــل هبــذا املوضــوع بعــدم قدرهتــا 
عــى التأثــر عــى اجلانــب اإليــراين 

.  )641(
واســتغالل العالقــة التــي تربــط أيــران 
ــزاز  ــن الب ــام عبدالرمح ــعودية ، ق بالس
ــخ 31  ــة بتاري ــة العراقي ــس احلكوم رئي
الســعودية  بزيــارة   1965 عــام  ك1  
ــران  ــن أي ــا وب ــط بينه ــب التوس والطل
بينهــا  للتوتــر  لغــرض وضــع حــد 
بنــود  الســعودية  عرضــت  وعندمــا 
ــرتطت  ــران واش ــت اي ــاطة رفض الوس
ــراد   ــاعدات اىل  االك ــف املس ــدم وق ع
اال بــرشط موافقــة العــراق عــى رشوط 
ــا  ــن هن ــرب )741(م ــط الع ــران يف ش اي
قــرر العــراق عــى لســان وزيــر الدفــاع 
ــرا  ــدود أي ــأن ح ــي ب ــز العقي عبدالعزي
لتزويــد  الوحيــد  املصــدر  هــي  ن 
ــكيل  ــم تش ــد ت ــالح فق ــراد بالس األك
ــراق ،  ــن الع ــز أم ــة وتعزي ــه دفاعي جلن
ــة  ــر اخلارج ــتدعى وزي ــة أس ــن جانب م
وزيــر   ،)841( جــي  الباجــه  عدنــان 

االيــراين  باألعــال  والقائــم  الدولــة 
شــديدة  أحتجــاج  مذكــرة  وســلمة 
ــش  ــس أركان اجلي ــة ورصح رئي اللهج
ــاس  ــر عب ــأن أم ــارف ب ــن ع عبدالرمح
هويــده أجتمــع مــع مصطفــى الــرزاين 
ــة  ــؤن الداخلي ــافر يف الش ــل الس للتدخ
ــت  ــران أعلن ــا أي ــن جانبه ــراق ، م للع
حالــة األســتنفار يف قواهتــا البحريــة 
ــل اىل  ــراق كان يمي ــن الع ــة ، لك والري
التهدئــة أكثــر مــن التصعيــد العســكري 
منشــغل  العراقــي  اجليــش  كونــه   ،
ــراق  ــن الع ــال )941(  لك ــرب الش بح
ــالم  ــو االع ــاين وه ــار ث ــه اىل خي أجته
مــن خــالل صــوت العــرب وتأســيس 
األيرانيــة  باملعاضــة  خاصــة  أذاعــة 
ســواء يف شــال ايــران مــن خــالل 
األكــراد واألذربيجانيــن أو يف اجلنــوب 
العربســتانية  املعارضــة  خــالل  مــن 
والســالح  باملــال  اجلميــع  ودعــم 
ــن  ــارة ب ــرق التج ــع ط ــن قط ــاُل ع فض
ــى  ــرة ع ــران العاب ــان وأي ــوريا ولبن س
اإليرانيــن  خلنــق  العراقيــة  األرايض 
وأطــالق املظاهــرات املطالبــة بحــق 
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املعارضــة األيرانيــة بتقريــر املصــر ، 
الســيا وأن أيــران جــددت املطالبــة 
ادعائهــا يف شــط  بحقوقهــا حســب 
العــرب اســتنادا اىل نــص املــادة )5( 

مــن معاهــدة عــام 1937 )051(.
ــزاز  ــن الب ــعى عبدالرمح ــه س ــن جانب م
ــتثار  ــراق)151( اىل اس ــس وزراء الع رئي
عالقتــه الشــخصية مــع عبــاس هويــدة 
وطلــب مــن زيــارة العــراق لــألداء 
أن  اال   ، املقدســة  للعتبــات  الزيــارة 
ــارة  ــه للزي ــل التوج ــرتط قب ــر أش االخ
واالتفــاق  اخلــالف  نقــاط  حتديــد 
ــت  ــات يف وق ــدول املباحث ــا يف ج عليه
ــة  ــم املعارض ــدة دع ــاس هوي ــة عب نفي
مل جيتمــع  وأنــه  الشــال  العراقيــة يف 
مــع مــال مصطفــى الــرزاين ودعــا 
بــن  للمباحثــات  جلنــة  تشــكيل  اىل 
ــس  ــن رئي ــايل أعل ــن )251( وبالت الطرف
البــزاز  عبدالرمحــن  العــراق  وزراء 
مــن خــالل مؤمتــر صحفــي عمــق 
أمــر  وأن  الطرفــن  بــن  العالقــات 
ــر  ــران أم ــراق وأي ــن الع ــات ب اخلالف
ــدود  ــن ح ــن م ــن م ــا للبلدي ــي مل طبيع

مشــرتكة طويلــة وقــال )أن العــراق 
ســوف يعــوض اإليرانيــن يف حالــة 
ثبــوت تقصــر يف اجلانــب العراقــي وأن 
ــة   ــود قضي ــن ال ــد م ــالف اليفس االخت
صاحــب  الــذي  اهلــدوء  أطــار  ويف 
ــران طلــب  العراقــات بــن العــراق وأي
ــالت  ــاف احلم ــر أيق ــن م ــراق م الع
األعالميــة ضــد ايــران وقــد أســتجاب 
هــذه  أيقــاف  اىل  عبدالنــارص  مجــال 
وثمــة   )351( األعالميــة  احلمــالت 
ــف  ــاه اىل تفي ــل الش ــع مح ــاك داف هن
التوتــر احلاصــل بــن الطرفــن والســيا 
املــت  التــي  الداخليــة  الضغوطــات 
ايــران خصوصــا عــدم أســتقبال  يف 
املعارضــن األيرانــن رســميُا يف العــراق 
ــذ  ــم هل ــن اليه ــتقبال الوافدي ــع أس ومن
أســتقبل العــراق الســيد اخلمينــي يف 
النجــف األرشف بــرشط عــدم تدخــل 
ــة  ــدة مكوث ــن م ــره أو تع ــران بمص أي
ــام  ــة األم ــذ أقام ــراق وأن التأخ يف الع
انفرجــت  )451(هلــذا  النفــي  صفــة 
العالقــات العراقيــة االيرانية وتوســعت 
مدياهتــا مــن خــالل الزيــارات والوفــود 
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وتشــكيل جلــان مشــرتكة للتباحــث 
بشــأن األمــور العالقــة  )551(.

واملباحثــات  الزيــارة  وتعطلــت 
بعــد اإلعــالن عــن مقتــل الرئيــس 
حــادث  يف  عــارف  عبدالســالم 
جنــوب  البــرة  يف  الطائــرة  حتطــم 
العــراق بعــد  قيامــة  وبعــض مــن 
ــرة  ــة الب ــارة اىل حمافظ ــه يف زي وزرائ
يف  بجولــة  وقــام   1966 نيســان   13
ارجــاء حمافظــة البــرة لالطــالع عــى 
ــاح  ــزت والفتت ــي انج ــات الت املرشوع
االســاس  احلجــر  ولوضــع  بعضهــا 
هــذه  ،وبعــد  جديــدة   ملرشوعــات 
ــة  ــة القرن ــارة مدين ــه لزي ــة توج اجلول
قــرر  مســاًء  الســابعة  الســاعة  ويف 
ــرة  ــادرت طائ ــرة وغ ــودة اىل الب الع
الرئيــس ومعهــا طائرتــان ارض امللعــب 
الريــايض . كانــت الطائــرة الثانيــة تقــل 
ــب  ــه ونائ ــق ل ــي املراف ــد الصحف الوف
رئيــس الترشيفــات ووكيــل امــر املوقــع 
العســكري ومتــرف النارصية وبعض 
الضبــاط . بينــا كانــت الطائــرة الثالثــة 
تقــل منــدويب ومصــوري التلفزيــون 

االنبــاء  ووكالــة  واملــرح  والســينا 
املرافقــن )651(. وبعــض  العراقيــة 
الســالم  عبــد  حكــم  فــرتة  خــالل 
الثــاين  ترشيــن   18 منــذ  العــارف 
1963 - 13 نيســان 1966 ، مل تكــن 
هنــاك أحــداث مهمــة فيــا عــدا إصــدار 
الدولــة لعــدد مــن القوانــن املهمــة 
عجلــت  التــي   1964 متــوز   14 يف 
ــي  ــر االجتاع ــة التغي ــر عملي ــن س م
ــن  ــت القوان ــد قرب ــادي ، وق واالقتص
ــالد  ــام الب ــدرت يف 1964 نظ ــي ص الت
مــن النظــام املــري ، وصــدر مــن هذه 
ــاء  ــت بإنش ــن قض ــتة قوان ــن س القوان
مؤسســة اقتصاديــة لكــي تقــوم بامتالك 
وادارة املنشــآت التــي كان يــراد للقطــاع 
رشكات  وتأميــم   ، يؤممهــا  أن  العــام 
ــات  ــن واملؤسس ــادة التأم ــن وأع التأم
الصناعيــة والتجاريــة الكــرى ، وتأميم 
مجيــع البنــوك اخلاصــة ، وحتديــد اوجــه 
التــرف باألربــاح الصافيــة للــرشكات 
ــة )  ــة معين ــص حص ــا تصي ــا فيه ، ب
25 % ( للعــال واملوظفــن ، ومتثيــل 
ــرشكات  ــع ال ــن يف مجي ــال واملوظف الع
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ــرشكات  ــس إدارة ال ــة يف جمال الصناعي
ــران  ــع أي ــة م ــص العالق ــا خي ــا في ،أم
ــذه  ــالل ه ــراق خ ــتخدم الع ــد أس فق
املــدة سياســة التهــداءه وعــدم القطيعــة 
مــع احلكومــة االيرانيــة رغــم األحــدث  

الكبــرة )751(.
ــالم   ــد الس ــس عب ــرع الرئي ــد م وبع
االذاعــة  دار  مــن  احلكومــة  اذاعــت 
بيانــًا اىل الشــعب العراقي يف 14 نيســان 
1966 نعــت فيــه مــرع الرئيــس عبــد 
الســالم عــارف ومــن معــه مــن اعضــاء 
ــقطت  ــد س ــان: لق ــال البي ــد . وق الوف
ــن  ــالم وم ــد الس ــس عب ــرة بالرئي الطائ
ــاء  ــن مس ــوزراء واملرافق ــن ال ــه م مع
امــس التــي كانــت تقلــه مــن القرنــة اىل 
ــة ادت اىل  ــة قوي ــل عاصف ــرة بفع الب
ــهاد  ــا واستش ــرة وحتطمه ــقوط الطائ س
الســيد الرئيــس ووزيــري الداخليــة 
والصناعــة وبعــض املرافقــن . وتعلــن 
احلكومــة اىل الشــعب كافــة باهنــا تقــدر 
ــة  ــرتة العصيب ــذه الف ــؤولياهتا يف ه مس
رئيــس  الســيد  مهــام  انيطــت  وقــد 
اجلمهوريــة بالســيد رئيــس الــوزراء 

مــن   )56( املــادة  احــكام  حســب 
الدســتور املؤقــت اىل حــن انتخــاب 
رئيــس للجمهوريــة بمقتــى املــادة 
تقــي  التــي  الدســتور  مــن   )55(
ــة  ــد للجمهوري ــس جدي ــاب رئي بانتخ
تاريــخ  مــن  واحــد  اســبوع  خــالل 
ــي  ــة ثلث ــك بأغلبي ــب وذل ــو املنص خل
جملــس  عضــاء  ال  الــكي  املجمــوع 
الــوزراء وجملــس الدفــاع الوطنــي ،  
ــري  ــوض فخ ــيايس ع ــره الس ــد ذك فق
ــا  ــي عندم ــفر عراق ــه اوراق س يف كتاب
ــول  ــاط يق ــة االحتي ــط يف كلي كان ضاب
عبدالســالم  الرئيــس  كلمــة  كانــت 
ــه  ــر مرتب ــه وغ ــارف ارجتالي ــد ع حمم
يعلــم  وكانــه  مترمــا  كان  نــه  ال 
بمصــره يف كالمــه اول حتــدث عــن 
امــر اســتغرب منــه اجلميــع حيــث 
ــة  ــرات الريطاني ــل املخاب ــف تغلغ كش
ــرة  ــاطها يف الب ــدى نش ــراق وم يف الع
ــر  ــه بام ــول عالقت ــرا ح ــف ام ــم كش ث
دولــة الكويــت صبــاح الســامل الصبــاح 
ــن  ــرشة مالي ــغ ع ــلمه مبل ــة تس وكيفي
القوميــون  اســتغلها  وكيــف  دينــار 
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ــو  ــدث وه ــم ح ــوه ، ت ــا رش واعتروه
ــر ،ومل  ــرة مل ــه األخ ــن زيارت ــامل ع مت
ــار  ــارص يف املط ــال عبدالن ــتقبله مج يس
وارســل نائبــه الســتقبايل وكيــف طلــب 
املرافــق يل بالعــوده  الوفــد العراقــي 
ــي  ــارة لكن ــع الزي ــداد وقط ــورا اىل بغ ف
عالقتــه  عــن  تكلــم  ثــم  رفضــت 
العمــل  انــه وافــق  بالبعثيــن :قــال 
معهــم لكــن كثــرة خالفاهتــم ونزعاهتــم 
الفرديــة وعــدم رغبتهــم يف التعــاون مع 
ــخيص  ــه الش ــارص وكره ــال عبدالن مج
ــن  ــم م ــررت ازاحته ــق ق ــيل عفل مليش
الثانيــه وهــي  احلكــم ،امــا اخلطبــه 
ــد  ــالم حمم ــس عبدالس ــره للرئي االخ
ــوم 12  ــره يف ي ــت يف الب ــارف كان ع
نيســان 1966 ، حيــث غــادر اىل منطقــة 
النشــوه وهنــاك ســقطت الطائــرة التــي 
ــق عمــره عبداللطيــف  ــه ومعــه رفي تقل

الدراجــي وزيــر الداخليــة )851(.
 وأعربــت صحيفــة الكارديــان عــن 
اعتقادهــا بــأن مــرع الرئيــس عــارف 
ــدى  ــدة امل ــل بعي ــه ردود فع ــيكون ل س
ــراق  ــي يف الع ــع الداخ ــبة للوض بالنس

ــة  ــدول العربي ــع ال ــراق م ــة الع وعالق
ــة  ــة اجلمهوري ــا صحيف ــة ، أم واألجنبي
قالــت )وقــد قوبل نبــآ وفاة عبدالســالم 
عــارف رئيــس اجلمهوريــة العراقيــة 
الصاعــق  البالــغ واحلــزن  بالوجــوم 
ــل الشــعب العــريب الفلســطيني  مــن قب
فقــد أعلــن حاكــم غــزة احلــداد ســبعة 
أيــام كــا نكســت األعــالم العربيــة 
ــطيني  ــي الفلس ــس الترشيع ــوق املجل ف

ــمية. ــر الرس والدوائ
أمــا موقــف احلكومــة اإليرانيــة بســبب 
حــادث  اكتنــف  الــذي  الغمــوض 
مــرع عــارف أثــر الكثــر مــن اجلدل 
ــات  ــه واجله ــن مرع ــات ع والتكهن
املســتفيدة مــن غيابــه عــن املــرح 
الســيايس والــذي تزامــن مــع عــدد 
مــن األحــداث التــي متثــل انعطافــه 
ومســتقبل  املنطقــة  واقــع  يف  كبــرة 
ومــر  أيضــًا  العراق وســوريا 
العربيــة  الــدول  بعــض  وكذلــك 

األخــرى.
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اخلامتة:
مل تكــن العالقــات العراقيــة –االيرانيــة 
ــة  ــيس الدول ــذ تأس ــرام من ــا ي ــى م ع
العراقيــة اىل عهــود متأخــرة وذلــك 
يف  الســيايس  احلكــم   نظريــة  ألن 
ــات  ــع التوجه ــالف م ــى خ ــران ع أي
ــل  ــة، ولع ــة العراقي ــية للحكوم السياس
العــراق  احتفــاظ  ذلــك  يف  الســبب 
بقــوى معارضــة للحكــم يف إيــران، 
ــة  ــوى معارض ــران بق ــت إي ــا احتفظ ك
للحكــم يف العــراق بقصــد االســتخدام 
يف الوقــت املناســب للضغــط الســيايس 
؛أمــا ملــف احلــدود العراقيــة اإليرانيــة 
واحــدا مــن أبــرز امللفــات تعقيــدا، 
ونقطــة ارتــكاز الــراع الــذي كان 
ــداد  ــى امت ــران ع ــراق وإي ــهده الع يش
ــن مل  ــن البلدي ــدود ب ــخ، وأن احل التاري
ــي،  ــكل طبيع ــخ بش ــر التاري ــم ع ترس
ــاس  ــروب أو أس ــر ح ــت ع ــل كان ب
ــل  ــبب جع ــن، و الس ــن البلدي ــر ب توت
ملــف احلــدود نقطــة توتــر ونــزاع 
بــن البلديــن عــى مــدار التاريــخ.  
ــدود  ــة احل ــر اىل خارط ــرى الناظ ــد ي ق

ــن  ــة مواط ــة ان ثم العراقيــة -اإليراني
ــدة لاللتقــاء وكأن احلــدود ال يقــع  عدي
ــتثناء  ــا باس ــة ، رب ــق فاصل ــا مناط بينه
املنطقــة الشــالية حيــث اجلبال الشــاهقة 
فســهول  جنوبــا  بعدهــا  مــا  امــا   ،
ــن ، اذ  ــدود البلدي ــرتق ح ــرتكة ت مش
ــع  ــراين الشاس ــد االي ــا النج ــع رشق يق
الــذي قامــت عليــه احلضــارة الفارســية 
ــة  ــراري الغريني ــع ال ــرب تق ، واىل الغ
الشاســعة بنفــس القــدر حلــوض دجلــة 
والفــرات وفيهــا جنوبــا مســطحات 
مائيــة كبــرة ، ومن ثــم جمرى مائــي كان 
هــو الســبب االكــر الن تــؤدي مشــكلة 
ــرات  ــة وتوت ــرب طاحن ــدود اىل ح احل

ــا . ــن نتائجه ــع م ــت اجلمي اخاف
ــكام  ــف احل ــراع ضع ــذا ال ــذى  ه غ
ــن  ــه م ــريب ومّكن ــج الع ــة اخللي يف منطق
االســتمرار ألن ايــران والعــراق يعدون 
ــم  ــد منه ــور وكل واح ــهم الصق أنفس
لــه منطلقــات  وأهــداف يف اخلليــج 
العــريب ، هلــذه شــهدت العالقــات بــن 
ــف  ــرة ومواق ــات مري ــن رصاع البلدي
ــدة اىل  ــان عدي متشــنجة أّفضــت يف أحي
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ــهدت  ــا ش ــكرية وأحيان ــات عس رصاع
ــدات مل  ــى معاه ــع ع ــاق والتوقي االتف
تطبــق عــى أرض الواقــع ألن اجلانبــن 
يعملــون بحــذر شــديد فضــآل عــن 
الطبيعــة االســتعالئية للنظــام البهلــوي 
بــازدراء  ونظرتــه  أيــران  يف  احلاكــم 
ــة  ــودون يف املنطق ــكام املوج ــم احل ملعظ
ــر  ــتي غ ــم لوجس ــك دع ــو يمتل ،وه
ــل  ــتعارية   مث ــر اس ــن دوائ ــدود م حم
يعــاين  كان  العــراق  أمــا   ، بريطانيــة 
مــن الــراع الكــردي مــع احلكومــات 
أعــط  هــذا  كل  املتعاقبــة  العراقيــة 
ــة  ــة اإليراني ــر  للحكوم ــوء األخ الض
ــا  ــق التزاماهت ــدم تطبي ــادى يف ع أن تت

ــا. ــة بأرسه ــراق واملنطق ــاه الع جت
مســار  نقيــم  ان  نريــد  وعندمــا 
العالقــات بــن الطرفــن نقــول ان كلتــا 
البلديــن وقعــت عــى معاهدتــن خالل 
العهــد  العرشيــن واحــدة يف  القــرن 
ــوري  ــد اجلمه ــة يف العه ــي والثاني امللك
ــن ،  ــل الطرف ــن قب ــختا م ــا فس وكالمه
ــدة  ــع معاه ــن توقي ــهد البلدي ــل يش فه
ثالثــة بــن الطرفــن وتطبيقهــا عــى 

ــدوء  ــة اهل ــا ان حال ــع ؟عل أرض الواق
أعقبــت توقيــع تلــك االتفاقيتــن رغــم 
عــدم تطبيقهــا ، ولكــن حكمــة بعــض 
احلــكام يف كلتــا الدولتــن ســاعدت 
يف اســتتباب األمــن واهلــدوء الســيا 
ــارف  ــالم ع ــس عبدالس ــد الرئي يف عه
أســتخدم سياســة التهدئــة وعــدم الــرد 
عــى  اإليرانيــة  االســتفزازات  عــى 
حــدود العــراق الرشقيــة وأســتخدم 
عــارف احلكمــة يف الرتيــث يف الــرد 
وذلــك ملعرفتــه التامــة بعواقــب األمــور 
ــن  ــة ب ــال حربي ــام أع ــراء قي ــن ج م
البلديــن كونــه عســكري معــرتف ، 
ــش يف  ــغال اجلي ــك انش ــن ذل ــاُل ع فض
حــرب الشــال مــع االكــراد املدعومــن 
مــن قبــل الشــاه ،أذ كان هنــاك عنــارص 
ضاغطــة عــى احلكومــة العراقيــة فضــال 
عــن وجــود نشــطاء بعثــن يســعون 
اىل الســيطرة عــى مقاليــد احلكــم يف 
ــزيب  ــراع احل ــالل ال ــن خ ــراق م الع
األحــرار  الضبــاط  بــراع  املتمثــل 
املؤسســن واملشــرتكن بثــورة 14 متــوز 
عــام 1958 ، هلــذا ورث عبدالســالم 
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ــكل  ــكالت ب ــن املش ــوا م ــام ال خيل نظ
والعســكرية  السياســية  صنوفهــا 

والثقافيــة .

اهلوامش: 
ــة  ــواري: سياس ــدان اجل ــد زي ــعد حمم 1- س

ــاه 1909  ــد ش ــد امح ــة يف عه ــران اخلارجي اي

ــورة ،  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس – 1925؛ رس

كليــة اآلداب – جامعــة بغــداد ، 1997 .

2- دونالــد ولــر ، أيــران ماضيهــا وحارضهــا 

، ترمجــة عبداملنعــم  حممــد حســنن ، )القاهــرة 

1958( ص117 .

ــوزارات  ــخ ال ــني ،تاري ــرزاق احلس 3- عبدال

العراقيــة ، ج1 )بــروت ،1974( ص27-

.29

ــوزارات  ــخ ال ــني تاري ــرزاق احلس 4- عبدال

ــروت ، 1974( ص198- ــة ، ج2 )ب العراقي

199 ؛ د ك و ، ملفــات وزارة الداخليــة ، ملفــة 

32050/213 ، كتــاب متــرف لــواء ديــاىل 

13 متــوز 1926 ، وثيقــة رقــم 112 .

5- عبدالــرزاق احلســني ، العــراق يف ظــل 

املعاهــدات ، ط4)بــروت ، 1980( ص229 

ــة  ــي ، امللف ــالط امللك ــات الب 6- د ك و ، ملف

امللــك  أيــران اىل  311/734 كتــاب شــاه 

ــم  ــة رق ــار 1929 ، الوثيق ــل االول 4 أي فيص

14 ، صفحــة 35 

7- بيــداء حممــود امحــد احلــدود العراقيــة 

اإليرانيــة : دراســة تارخييــة سياســية، جملــة 

ــد 16  ــدد 68 املجل ــتنرية الع ــة املس اجلامع

بتاريــخ كانــون الثــاين 2019

ــل  ــراق يف ظ ــني ، الع ــرزاق احلس ــد ال 8-  عب

ــروت ، 1980 (، ص229 ــدات )ب املعاه

ــة  ــي ، امللف ــالط امللك ــات الب 9- د ك و ، ملف

ــران اىل امللــك  ــاب شــاه أي /734 /311 ، كت

ــة )14(  ــار 1929 ، الوثيق ــل األول 4 أي فيص

ــة )35( .  صفح

ــدر  ــتم حي ــر، رس ــان ظاه ــاس فرح 10- عب

ودورة الســيايس ،رســالة ماجســتر ،  جامعــة 

ــد( ، 1996  ــن رش ــة )ب ــة الرتبي ــداد ، كلي بغ

 ، امللكــي  البــالط  ملفــات   ، و  ك  د   -11

ــة  ــة امللكي ــاب املفوضي ــة 734 /311 كت امللف

العراقيــة يف طهــران املرقــم 1027 يف 29 أيــار 

1929 اىل وزارة اخلارجيــة حــول املفاوضــات 

اجلاريــة بــن الطرفــن ، الوثيقــة )32( صفحــة 

.  )37(

ــاين ،  ــدد الث ــوك ، الع ــة كرك ــة جامع 12- جمل

ــنة 2011. ــادس ،لس ــد الس املجل

ــابق ،  ــدر الس ــدي ، املص ــه االس 13 عبداالل

 . ص45 

املجــرى  تعنــي  املانيــه  تالــوك  كلمــة   14

. العميــق 
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15 مصطفــى النجــار ، التاريــخ الســيايس 

ــريب يف  ــن الع ــة للوط ــدود الرشقي ــكلة احل ملش

ــرة، 1974( ص169 .  ــرب ، )الب ــط الع ش

16  عبدااللــه بدر االســدي ، العالقات 

ــة  ــة 1920-1937 دراس ــة –االيراني العراقي

ــة اآلداب ،  ــتر ، كلي ــالة ماجس ــة ، رس تارخيي

،1983،ص124  بغــداد  جامعــة 

17- د ك و ، ملفــات البــالط امللكــي ، امللفــة 

الدائميــة  املفوضيــة  كتــاب   )311/826(

اخلارجيــة  وزارة  اىل  بغــداد  يف  االيرانيــة 

العراقيــة املرقمــة 2315 يف 7متــوز 1934 ، 

الوثيقــة رقــم 61 الصفحــة 87 .

18- لطفــي جعفــر فــرج ، امللــك غــازي 

الداخليــة  العــراق  سياســة  يف  ودورة 

ــداد، 1987( ــة 1933-1939 )بغ واخلارجي

 1 9 0 ص

19 مصطفــى عبدالقــادر النجــار ، املصــدر 

الســابق ، ص202 .

20  د ك و ، ملفــات وزارة املاليــة ، امللــف 

)32110/282 ( كتــاب وزارة املاليــة املرقــم 

اخلــاص   1934 4/ك1/  يف   2396 س/ 

ــة )11(  ــران ، الوثيق ــد اي ــكوى ض ــم ش بتقدي

صفحــة )46( .

21 كيــث مكالتشــالن وجــورج جوفيــة ، 

حــرب اخلليــج ، ترمجــة املخابــرات العراقيــة ، 

)بغــداد ، 1984( ص16 ؛ خالــد حيــى لغــزي 

ــابق ، ص65. ــدر الس ، املص

أيــران   ، العلوجــي  الكريــم  عبــد   -22

ــداد ،  ــدود ، )بغ ــة أم ح ــراق رصاع دول والع

،(ص5  للنــرش  الثقافيــة  الــدار 

ــابق  ــدر الس ــزي ، املص ــى الغ ــد حي 23- خال

ناجــي   ، العقيــي  ؛ طــارق جميــد  ، ص67 

ــًا  ــر حضاري ــدُا ومفك ــيُا رائ ــل دبلوماس األصي

ص159   )2002 )بغــداد،   ،

24- حســام الســاموك ، امللــك غــازي ودورة 

يف أنقــالب بكــر صدقــي عــام 1936 ، الــدار 

العربيــة للموســوعات ، بــروت ، 2005 .

25- عبــد االلــه بــدر عــي االســدي ، املصــدر 

. ص159  السابق، 

ــة يف  ــالم السياس ــري ،أع ــر ب 26  م

العــراق احلديــث، اجلــزء الثــاين ، دار احلكمــة 

 ،266 ص   ،  2004 األوىل  الطبعــة   ، لنــدن 

.2 6 7

27  دنــون يونــس الطائــي ، العالقــات 

العراقيــة –االيرانيــة 1931-1941 ، جملــة 

ــل  ــع ، املوص ــدد الراب ــة ، الع ــات تارخيي دراس

ص40   ،  2000  ،

ــة  ــات العراقي ــعد األنصــاري : العالق 28- س

اإليرانيــة ، دار اهلــدى ، بروت ،  1987،ص7

29-  محيــد اخلطيــب ، احلــدود العراقيــة –

ــرب  ــط الع ــوين لش ــع القان ــة والوض اإليراني

ــروت ،  ــن ، ب ــة ، دار الرافدي ــة الكوف ، جامع
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ص344  ،  2019

ــدود  ــألة احل ــانيولو ، مس ــول ش ــان ب 30- ج

يف الــرشق األوســط ، دار عويــدات للنــرش 

والطباعــة ،بــروت 2006 ، ص5

ــابق ،  ــدر الس ــار ، املص ــى النج 31- مصطف

  . ص273 

ــة  ــدود العراقي ــد ، احل ــود امح ــداء حمم 32- بي

اإليرانيــة : دراســة تارخييــة سياســية، جملــة 

ــدد  ــريب ، الع ــن الع ــوث الوط ــات وبح دراس

20-24 لســنة 2009 .

ــابق ،  ــدر الس ــار ، املص ــى النج 33- مصطف

. ص286 

امللفــة   ، احلــدود  ملفــات   ، و  ك  د   -34

املرقمــة )134/ 32050 كتــاب املفوضيــة 

ــم 1456  ــران ، املرق ــة يف طه ــة العراقي امللكي

 1939  /12/10 يف   485 املرقــم   9/2/

ــل  ــول تعطي ــة ح ــة اىل وزارة اخلارجي املوجه

وعرقلــة أيــران جلنــة احلــدود ، الوثيقــة )54( 

الصفحــة)179(.

 ، الســابق  املصــدر   ، الغــزي  خالــد   -35

ص68؛ طــارق العقيــي ، املصــدر الســابق 

، ص171 ؛ ســعد األنصــاري : العالقــات 

العراقيــة األيرانيــة ، دار اهلــدى ، بــروت ،  

7 1987،ص

36- موســى حممــد طويــرش ، العالقــات 

العراقيــة – االيرانيــة ، أطروحــة دكتــوراه ، 

كليــة الرتبيــة ، اجلامعــة املســتنرية ، 1997، 

. ص28 

امللفــة   ، احلــدود  ملفــات   ، و  ك  د   -37

املرقمــة )134/ 32050 كتــاب املفوضيــة 

ــم 1456  ــران ، املرق ــة يف طه ــة العراقي امللكي

 1939  /12/10 يف   485 املرقــم   9/2/

ــل  ــول تعطي ــة ح ــة اىل وزارة اخلارجي املوجه

وعرقلــة أيــران جلنــة احلــدود ، الوثيقــة )54( 

الصفحــة)179(.

ــيد  ــة رش ــي ، حرك ــد ياغ ــاعيل أمح 38-  أس

عــايل الكيــالين ، دراســة يف تطــور احلركــة 

 ،)  1974  ، )بــروت   ، العراقيــة  الوطنيــة 

 . ص263-262 

تأســيس   ، خطــاب  حســن  رجــاء    -39

الســيايس  دوره  وتطــور  العراقــي  اجليــش 

. ص272   ،  )1979  ، )بغــداد 

، حممــود  40-رحيــم عبداحلســن عبــاس 

ــى  ــكري حت ــيايس والعس ــلان ودورة الس س

عــام 1942 ، رســالة ماجســتر ، كليــة الرتبيــة 

 ،1999  ، بغــداد   ، املســتنرية  اجلامعــة   ،

 . ص130 

ــوري  ــن ن ــة ع ــداين، مقال ــد احلم 41- حام

الســعيد ،يف مركــز الدراســات واالبحــاث 

العلانيــة يف العــامل العــريب  2005 .

42- ذنــون يونــس الطائــي ، املصــدر الســابق 
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، ص44 

أيــران  سياســة   ، رمضــاين  اهلل  روح   -43

عــي  ترمجــة   ،  1973-1941 اخلارجيــة 

 )  1984  ، )البــرة   ، الفيــاض  حســن 

. ص420 

ــدر  ــار ، املص ــادر النج ــى عبدالق 44- مصطف

ــابق ، ص308 . الس

 ، الســيادة  جملــس  ملفــات   ، و  ك  د    -45

امللفــة ، 377/ 411 كتــاب ســفارة مجهوريــة 

العــراق يف طهــران املرقــم س/ 204/1 يف 

1958/8/7 ، اىل وزارة اخلارجيــة العراقيــة 

الوثيقــة )122( الصفحــة )357( . 

ــوعة ارسار  ــن ، موس ــر الدي ــح زه 46- صال

مــن التاريــخ ، لبنــان ، مؤسســة الرحــاب 

ص127.   ،  1994  ، احلديثــة 

ــران يف  ــلان ، اي ــم س ــادي كري ــد اهل 47- عب

ــل ،  ــة ، املوص ــة الثاني ــرب العاملي ــنوات احل س

ــران  ــان ، اي ــدا ابراهيمي 1986 ، ص83 ؛ اون

البحــوث  مركــز   ، بغــداد   ، ثورتــن  بــن 

واملعلومــات ، جـــ1 ، 1983 ، ص221.

ــقوط  ــاء والس ــونز ، الكري ــوين بارس 48- انت

،مركــز  بغــداد   ،1979-1974 ايــران   –

ص35.   ، د.ت   ، والدراســات  البحــوث 

ــابق  ــدر الس ــر ، املص ــبايز هندل ــزرا س 49- ع

ص10.   ،

ــدر  ــرون ، املص ــول واخ ــال افيطب 50- ميخ

الســابق ، ص124. 

)الشــعبة  السياســية  الدائــرة  م.و.خ،   -51

ش/17/198/198/  ملفــة  الرشقيــة( 

ــة  ــاب وزارة اخلارجي ــوين ، كت ــاط الصهي النش

برقــم   ، بغــداد  يف  االيرانيــة  املفوضيــة  اىل 

كانــون   17 يف   758 ع/13/198/198/ 

  .1945 االول 

)الشــعبة  السياســية  الدائــرة   ، م.و.خ   -52

ش/14/475/239،  ملفــة   ، الرشقيــة( 

هتريــب هيــود وامواهلــم، كتــاب املفوضيــة 

امللكيــة العراقيــة يف طهــران اىل وزارة اخلارجية 

 .1946/1/8 يف   6/2/2 برقــم  العراقيــة 

املفوضيــة  كتــاب   ، الســابق  املصــدر   -53

اخلارجيــة  وزارة  اىل  طهــران  يف  العراقيــة 

يف   363/17/2 برقــم  العراقيــة 

 .1 9 4 6 /1 2 /1 8

ــف  ــدي ، موق ــادر العبي ــد الق ــي عب 54- ع

ايــران مــن هجــرة هيــود العــراق اىل فلســطن 

للطباعــة  ايــكال   ، بغــداد   ،1952-1949

، 1999 ، ص23.  والنــرش 

التغلغــل   ، صالــح  ابراهيــم  -جاســم   55

االرسائــي يف ايــران واثــره يف االمــن الوطنــي 

ــورة  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــي ، رس العراق

ــرتاث  ــريب وال ــخ الع ــد التاري ــداد ، معه ، بغ

العلمــي للدراســات العليــا ، 1999 ، ص8-

 .  32
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ــدر  ــاين ، املص ــد الع ــد احلمي ــوري عب 56- ن

ص163-162.  ج4،   ، الســابق  

57 (5) Chubin and S. Zalin ، The Foreign 

Relations of Iran ، Berkaly ، 1974 ، p. 158 . 

58- ســيد جــالل الديــن املــدين، تاريــخ 

ســامل  ترمجــة  املعــارص،  الســيايس  ايــران 

ص207.   ،  1993 طهــران،  مشــكور، 

59- موشــيه اليعــازر ، العالقــات الريــة 

ــا  ــد رض ــد حمم ــل يف عه ــران وارسائي ــن اي ب

ــرش  ــة والن ــل للرتمج ــة دار اجللي ــوي ، ترمج هبل

، عــان ، 2000 ، ص129 . 

ــود  ــر هي ــداهلل ، هتج ــن عب ــح حس 60- صال

العــراق ، 1941-1952 رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة ، كليــة الرتبيــة ، جامعــة تكريت 

، 2003 ، ص158

ــه  ــدر نفس ــدي ، املص ــادر العبي ــد الق ــي عب ع

ــابق ،  ــدر الس ــر ، املص ــف مئ ، ص21؛ يوس

ــود  ــر هي ــلوموهيلل ، هتج ص375-376؛ ش

العــراق ، ص158-157. 

ــود  ــر هي ــداهلل ، هتج ــن عب ــح حس 61- صال

ــابق ، ص160 ــدر الس ــراق ، املص الع

مــن  أوراق   ، عبدالرحيــم  معــاذ   -62

ذكريــايت ، دار اجلواهــري ، بغــداد ، 2016 

، ص7؛حســن علــوي ، الشــيعة والدولــة 

القوميــة 1914-1990 ، دار الثقافــة للطباعــة 

والنــرش ، قــم ، ب ت ، ص211؛قحطــان 

ــابق ، ص440 .  ــدر الس ــليان ، املص ــد س امح

63- املصــدر نفســه ، ص304 ؛ نــوري عبــد 

ــد العــاين وآخــرون ، املصــدر الســابق ،  احلمي

ج2 ، ص302. 

ــد العــاين وآخــرون ،  ــد احلمي ــوري عب 64- ن

ــابق ، ج1 ، ص89، 136.  ــدر الس املص

65- قحطــان امحــد ســليان ، املصــدر الســابق 

، ص425-424 . 

الــوزراء  جملــس  قــرارات  د.ك.و.   -66

العراقــي لعــام 1958 ، رقــم القــرار )7( ، 

تارخيــه 1958/10/28؛ نــوري عبــد احلميــد 

ــابق  ، ج4 ،  ــدر الس ــرون ، املص ــاين وآخ الع

 . ص162 

67- عبــد اجلبــار  اجلومــرد ، املصــدر الســابق 

ــدر  ــليان ، املص ــد س ــان امح ، ص337؛ قحط

ــابق ، ص425.  الس

ــث،  ــراق احلدي ــالم الع ــري أع ــر ب 68- م

ــابق ، ص34. ــدر الس املص

الــوزراء  جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -69

العراقــي لعــام 1960 ، رقــم القــرار )2( ، 

ــد  ــد احلمي ــوري عب ــه 1960/4/9 ؛ ن تارخي

العــاين وآخــرون ، املصــدر الســابق ، ج4 ، 

ــدر  ــليان ، املص ــد س ــان امح ص163؛ قحط

 .460  ، ص432-430   ، الســابق 

70- عبــد النافــع حممــود ، ظاهــرة عــدم 

رســالة   ، العــراق  يف  الســيايس  االســتقرار 
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ماجســتر غــر منشــورة ، كليــة االقتصــاد 

 ، القاهــرة  جامعــة   – السياســية  والعلــوم 

ص71.   ،  1973

املصــدر   ، ســليان  امحــد  قحطــان   -71

ص429-427.  الســابق، 

الــوزراء  جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -72

ــرار )18( ،  ــم الق ــام 1959 ، رق ــي لع العراق

 .1959/1/26 تارخيــه 

73- »العهــد اجلديــد« ، )صحيفــة( ، بغــداد ، 

2 / كانــون االول / 1960. 

الــوزراء  جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -74

ــرار )10( ،  ــم الق ــام 1960 ، رق ــي لع العراق

 .1960/9/12 تارخيــه 

جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -75

رقــم   ،  1961 لعــام  العراقــي  الــوزراء 

1961/3/15؛  تارخيــه   ،  )6(  القــرار 

ــه 1961/6/26  ــرار )28( ، تارخي ــم الق رق

ــه 1961/8/28 .  ــرار )9( ، تارخي ــم الق ؛ رق

الــوزراء  جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -76

ــرار )20( ،  ــم الق ــام 1962 ، رق ــي لع العراق

1962/7/2 تارخيــه 

77- نــوري عبــد احلميــد العــاين و آخــرون ، 

ــابق ، ج3 ، ص247-241  ــدر الس املص

الــوزراء  جملــس  قــرارات  د.ك.و.   -78

العراقــي لعــام 1961 ، رقــم القــرار )3( ، 

 .  1961/2/27 تارخيــه 

79- د.ك.و. املصــدر نفســه ، رقــم القــرار 

 .  1961/3/6 تارخيــه   ،  )4(

ــدود  ــن احل ــق ع ــة ، حقائ 80- وزارة اخلارجي

 ،  1960  ، بغــداد   ، االيرانيــة   – العراقيــة 

 . ص4-3 

81- قحطــان امحــد ســليان ، املصــدر الســابق 

، ص444 . 

82- قحطــان امحــد ســليان ، املصــدر الســابق 

، ص446 . 

83- »البالد« ، 13/آب/1960. 

84- خالــد العــزي، مشــكلة االهنــار واحلدود 

بــن العراق وايــران، بغــداد، 1981،ص17 . 

القوميــة  احلركــة   ، غريــب  ادمــون   -85

 . ص61   ،  1973  ، بــروت   ، الكرديــة 

86- مقتبــس مــن حممــد امــن دوغــان ، 

ــروت ،  ــراق ، ب ــا يف الع ــا رأيته ــة ك احلقيق

 . ص171   ،  1962

87- قحطــان امحــد ســليان ، املصــدر الســابق 

، ص440 . 

88-    فــالح شــاكر اســود ، احلــدود الرشقيــة 

للوطــن العــريب واالطــاع الفارســية ، بغــداد ، 

1981 ، ص24  . 

الــوزراء  جملــس  قــرارات  د.ك.و.   -89

العراقــي لعــام 1959 ، رقــم القــرار )4( ، 

 .  1959/2/23 تارخيــه 

90- د ك و .نــوري عبداحلميــد العــاين –عالء 
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جاســم احلــريب ، تاريــخ الــوزارات العراقيــة يف 

العهــد اجلمهــوري ، 1958-1968 )بغــداد ، 

2005 ( ، ص139 .

 ، الســابق  املصــدر   ، العــزي  خالــد   -91

. ص82 

92- روح اهلل رمضــاين ، املصــدر الســابق ، 

. ص66 

ــورة 14  ــدي ، ث ــن الزبي ــث عبداحلس 93- لي

متــوز 1958 يف العــراق ، )بغــداد ، دار احلريــة 

ــرش ، 1985( ، ص375 .  ــة والن للطباع

 ، النجــار  عبدالقــادر  مصطفــى    94

ص31.  ، الســابق  املصــدر 

 ، الســابق  املصــدر   ، العــزي  خالــد   -95

املصــدر   ، اخلزاعــي  وداي  رايض  ؛  ص82 

. ص144   ، الســابق 

96- روح اهلل رمضــاين ، املصــدر الســابق ، 

 .422 ص

97- رايض وداي اخلزاعــي ، املصــدر الســابق 

 .234 ،

 ، الســابق  املصــدر   ، العــاين  نــوري   -98

. ص405 

 ، الســابق  املصــدر   ، العــاين  نــوري   -99

. ص406 

100- نــوري العــاين ، املصــدر الســابق ، 

409 ص

 ، الســيادة  جملــس  ملفــات   ، و  ك  د   -101

امللفــة 411/377 كتــاب قنصليــة اجلمهوريــة 

العراقيــة يف خوسســتان ، املرقــم 19/1/1 يف 

1960 ، الوثيقــة )18( الصفحــة )69( 

ــابق ،  ــدر الس ــزي ، املص ــد الع 102  خال

 . ص90 

103  -حممــد هاشــم الربيعــي ، التنافــس 

ــريب  ــج الع ــى اخللي ــعودي ع ــراين – الس االي

بــروت   ، البصائــر  دار   ،  1988-1922  ،

ص80   ،2012

ــدر  ــاين ، املص ــد الع ــوري عبداحلمي 104- ن

الســابق ، ص409 

105- كيــت تــكال  تــكالن ، وجــورج جوفية 

ــابق ، 17  ، املصدر الس

106- عــي عبداحلســن اهلاشــمي اخلطيــب ، 

املصــدر الســابق ، ص379 .

بــن  أيــران   ، أبراهيميــان  أروانــدا   -107

ثورتــن ، ترمجــة مركــز البحــوث واملعلومــات 

. بغــداد 1983، ص640   ،

ــابق ،  ــدر الس ــرش ، املص ــى طوي 108- موس

ص76.

ــد العــاين ، املصــدر  ــد احلمي 109- نــوري عب

ــابق ، ص440 . الس

110 -املصدر نفسة ص83

ــابق، ص  ــدر الس ــايت، املص ــد البي 111- حام

ص268-267. 

112 ) F.R.U.S.، 1962�1963، Vol.XVIII، 
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Mem. from the D.S. to President Kenndy، 

Washington، February 7، 1963، P.340.  

قاســم  عبدالكريــم  فــوزي،  أمحــد   -113

.1988 بغــداد،  األخــرة،  وســاعاته 

114- فــالح شــاكر اســود، احلــدود الرشقيــة 

للوطــن العــريب واالطــاع الفارســية ، بغــداد ، 

1981 ، ص24. 

محيــدي،  عبــاس  جعفــر   -115

العراقية-االيرانيــة   1937 معاهــدة 

منهــا،  العراقــي  العــام  الــرأي   وموقــف 

العــدد   ، )جملــة(   ، لألجيــال(  )دراســات 

ــون  ــداد ، كان ــة ، بغ ــنة اخلامس ــث ، الس الثال

ص229.   ،  1982  ، االول 

116 -االهــرام )جريــدة( بتاريــخ 18 نوفمــر 

1963

117  طالــب احلــس، بعــث العــراق ، دار 

. ص127-126   ، بغــداد   ، للنــرش  أور 

رايض دواي طاهــر اخلزاعــي ،    )  118

ص12   ، الســابق  املصــدر 

119- جــواد هاشــم ،مذكــرات وزيــر عراقي 

ــة  ــات يف السياس ــدام ، ذكري ــر وص ــع البك م

ــروت ، 2003(  ــة 1967 -2000 )ب العراقي

. ص42 

ايــران  سياســة  رمضــاين  اهلل  روح   -120

. ص423   ، اخلارجيــة 

تاريــخ    ، محيــدي  عبــاس  جعفــر   -121

الــوزارات العراقيــة  يف العهــد اجلمهــوري 

)  2005 )بغــداد  ط2،ج8   ،  1968-1958

298 ص

ــابق  ــدر الس ــان ، املص ــدا  أبرهي 122-  أروان

ص640  ،

123- حمــارض جلســات الوحــدة، )الــدار 

ــة للطباعــة والنرش-القاهــرة-1963(؛  القومي

احلديــث  العــريب  الوطــن  تاريــخ  امحــد، 

 .298  -  290 ص  املعــارص، 

124- صــادق صحــن التميمــي، موقــف 

الصحافــة العراقيــة مــن الوحــدة الثالثيــة 

وميثــاق 17 نيســان 1963، رســالة ماجســتر 

التاريــخ  غــر منشــورة مقدمــة إىل معهــد 

 .66 ص   ،2002 العــريب، 

125- ســيجف، املصــدر الســابق،  ص 73-

 .74

ص  الســابق،  املصــدر  الســبعاوي،   -126

 .227 -226

127- املصدر نفسه، ص 228.

ــابق، ص 72- ــدر الس ــيجف، املص 128- س

 .73

ــابق، ص 25؛                              ــدر الس ــس، املص 129- لورن

          .295  .Jawad، Op. Cit. p

130- امحــد، تاريــخ الوطــن العــريب احلديــث 

واملعــارص، ص 290؛ الســبعاوي، املصــدر 

ــابق، ص 228.  الس



273

أ. م. هالل كاظم محريي الشبلي
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

131�  Jawed، Op. Cit. p. 295. 

،موقــف  احلمــدي  فالــح  صــري   -  132

مــرشوع  مــن  العراقــي  النــواب  جملــس 

ايزهنــاور عــام 1957، جملــة الكليــة االساســية 

العــدد109    ، املســتنرية  اجلامعــة   ،

.2020 لســنة

ــرب  ــد اهلل، احل ــعدي عب ــاس س 133 - د.اين

البــاردة دراســة تارخييــة للعالقــات األمريكيــة 

دراســات  مركــز   ، )بــروت  الســوفيتية، 

الوحدة العربية 2006 ( 

ــتقبل  ــامرائي ، مس ــيد الس ــاري رش 134- ض

اخلليــج العــريب يف ضــوء  قانــون البحــار 

 )  1990  ، )بغــداد  ط1   ، اجلديــد  الــدويل 

34 ص

جملــس  قــرارات  ملفــات   ، د.ك.و   -135

ــاب وزارة  ــنة 1963 ، كت ــة س ــوزراء ، ملف ال

 1963/5/13 يف  س/378  املرقــم  النفــط 

تاريــخ   ، محيــدي  عبــاس  جعفــر   -136

ص305   ، العراقيــة  الــوزارات 

جملــس  قــرارات  ملفــات   ، و  ك  د   -137

ــدل  ــاب وزارة الع ــنة 1963 ، كت ــوزراء لس ال

العراقــي ، س/195/27 يف 1962/11/29 

ــدد 5 يف  ــة الع ــد البغدادي ــة البل 138- صحيف

ــوز 1963  22مت

139- حممــود الــدرة ، القضيــة الكرديــة ، 

ص406.  ،  )1966  ، ط2)بــروت 

140  د ك و ، ملفــات قــرارات جملــس 

وزارة  كتــاب   ،  1963 لســنة   ، الــوزراء 

ــة املرقــم ق/س/ 7501 يف 13/ 7/  الداخلي

 1 9 6 3

 ، الســابق  املصــدر   ، فــوزي  أمحــد   -141

1 4 6 ص

  رايض دواي طاهــر اخلزاعــي ، العالقــات 

ــالة  ــة 1963-1975 ، رس ــة –االيراني العراقي

ماجســتر ، جامعــة املســتنرية ، كليــة الرتبيــة 

،ص40  2007  ،

 25 بغــداد  )اجلمهوريــة(  صحيفــة   -142

.  1964 شــباط 

143- جعفــر عبــاس محيــدي املصدر الســابق 

ص79  

ودلــر   ، موكربــاين  كوردســتان   -144

أســاعيل ، موقــف األدارة االمريكيــة يف ضــوء 

الوثائــق وزارة اخلارجيــة االمريكيــة )1964-

 . 1968 ( أربيــل ، 2003 ، ص166 

145  عــالء جاســم احلــريب، املصــدر 

.  64  ، الســابق 

ودلــر   ، موكربــاين  كوردســتان   -146

 . ص161   ، الســابق  املصــدر  أســاعيل، 

147  صحيفــة البلــد )بغــداد( العــدد 

 1966 ك2   4  ،  495

148- مــر بــري ، أعــالم العــراق احلديــث 

، املصــدر الســابق ، ص34
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ــخ  ــدين ، تاري ــن امل ــالل الدي ــيد ج 149- س

ســامل  ترمجــة   ، املعــارص  الســيايس  ايــران 

. ص177   ،)  1993 طهــران،   (، مشــكور 

150- صحيفــة صــوت العــرب )بغــداد ( 

12ك2 1966 ؛ صحيفــة أطالعــات  اإليرانيــة 

، 12 ك2 1966 .

مــن  العــراق   ، البــزاز  عبدالرمحــن   -151

ــداد ، دار  ــتقالل، )بغ ــى االس ــالل حت االحت

.)1997  ، الــراق 

ــية واالدارة  ــات السياس ــرة الدراس 152- دائ

العامــة ، اجلامعــة االمريكيــة يف بــروت ، 

ــة  ــروت ، الوثيق ــة 1966 )ب ــق العربي الوثائ

12 ص21 ؛ جعفــر عبــاس محيــدي ، املصــدر 

الســابق ، ص291 .

ــن  ــهداين ، عبدالرمح ــم املش ــد كري 153- حمم

البــزاز ودوره الفكــري يف العــراق حتــى ثــورة 

ــوراه مقدمــة  17 متــوز 1968 ، أطروحــة دكت

ــن رشــد ، جامعــة بغــداد ،  ــة ب ــة الرتبي اىل كلي

1990 ، ص120

ــدر  ــدين ، املص ــن امل ــالل الدي ــيد ج 154- س

ــابق ،ص154  الس

بتاريــخ  اجلمهوريــة  جريــدة   -155

1 9 6 6 /4 /1 5

بتاريــخ  اجلمهوريــة  جريــدة   -  156

1 9 6 6 /4 /1 5

157  -حســن علــوي ، املصــدر الســابق 

ص217  ،

158 - املــرشق )جريدة(بعددهــا 3201 يف 

ــدة( ــده )جري ــه اجلدي ــار/2015؛ البين 4/اي

ــان/1966 ــا 2693 يف 10 /نيس بعدده

املصادر واملراجع:
1-القرأن الكريم

2-دار الكتب والوثائق العراقية

1.د ك و ، ملفــات البــالط امللكــي ، امللفــة 

امللــك  أيــران اىل  311/734 كتــاب شــاه 

ــم  ــة رق ــار 1929 ، الوثيق ــل االول 4 أي فيص

14 ، صفحــة 35

2.د ك و ، ملفــات البــالط امللكــي ، امللفــة 

ــران اىل امللــك  ــاب شــاه أي /734 /311 ، كت

ــة )14(  ــار 1929 ، الوثيق ــل األول 4 أي فيص

ــة )35( . صفح

3.د ك و ، ملفــات البــالط امللكــي ، امللفــة 

امللكيــة  املفوضيــة  كتــاب   311/  734

العراقيــة يف طهــران املرقــم 1027 يف 29 أيــار 

1929 اىل وزارة اخلارجيــة حــول املفاوضــات 

اجلاريــة بــن الطرفــن ، الوثيقــة )32( صفحــة 

.  )37(

4.د ك و ، ملفــات البــالط امللكــي ، امللفــة 

الدائمــة  املفوضيــة  كتــاب   )311/826(

اخلارجيــة  وزارة  اىل  بغــداد  يف  االيرانيــة 
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العراقيــة املرقمــة 2315 يف 7متــوز 1934 ، 

87 الصفحــة   61 رقــم  الوثيقــة 

امللــف   ، املاليــة  وزارة  ملفــات   ، و  ك  5.د 

)32110/282 ( كتــاب وزارة املاليــة املرقــم 

اخلــاص   1934 4/ك1/  يف   2396 س/ 

ــة )11(  ــران ، الوثيق ــد اي ــكوى ض ــم ش بتقدي

صفحــة )46( .

امللفــة   ، احلــدود  ملفــات   ، و  ك  د   .6

املرقمــة )134/ 32050 كتــاب املفوضيــة 

ــم 1456  ــران ، املرق ــة يف طه ــة العراقي امللكي

 1939  /12/10 يف   485 املرقــم   9/2/

ــل  ــة حــول تعطي ــرة اخلارجي املوجهــة اىل وزال

وعرقلــة أيــران جلنــة احلــدود ، الوثيقــة )54( 

. الصفحــة)179( 

3-الرسائل واالطاريح :

موقــف  التميمــي،  صحــن  1.صــادق 

الصحافــة العراقيــة مــن الوحــدة الثالثيــة 

وميثــاق 17 نيســان 1963، رســالة ماجســتر 

التاريــخ  غــر منشــورة مقدمــة إىل معهــد 

2002 العــريب، 

2.صالــح حســن عبــداهلل ، هتجــر هيــود 

العــراق ، 1941-1952 رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة ، كليــة الرتبيــة ، جامعــة تكريت 

ص158  ،  2003  ،

العالقــات   ، االســدي  بــدر  3.عبدااللــه 

ــة  ــة 1920-1937 دراس ــة –االيراني العراقي

ــة االداب ،  ــتر ، كلي ــالة ماجس ــة ، رس تارخيي

،1983،ص124 بغــداد  جامعــة 

4.رحيــم عبداحلســن عبــاس ، حممــود ســلان 

عــام  حتــى  والعســكرى  الســيايس  ودورة 

1942 ، رســالة ماجســتر ، كليــة الرتبيــة 

 ،1999  ، بغــداد   ، املســتنرية  اجلامعــة   ،

. ص130 

موســى حممــد طويــرش ، العالقــات   .5

العراقيــة – االيرانيــة ، أطروحــة دكتــوراه ، 

كليــة الرتبيــة ، اجلامعــة املســتنرية ، 1997، 

30 ص 

عبــد النافــع حممــود ، ظاهــرة عــدم   .6

رســالة   ، العــراق  يف  الســيايس  االســتقرار 

ماجســتر غــر منشــورة ، كليــة االقتصــاد 

 ، القاهــرة  جامعــة   – السياســية  والعلــوم 

ص71.  ،  1973

التغلغــل   ، صالــح  ابراهيــم  جاســم   .7

االرسائــي يف ايــران واثــره يف االمــن الوطنــي 

ــورة  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــي ، رس العراق

ــرتاث  ــريب وال ــخ الع ــد التاري ــداد ، معه ، بغ

العليــا ، 1999 للدراســات  العلمــي 

4-البحوث املنشورة

1.ذنــون يونــس الطائــي ، العالقــات العراقيــة 

ــات  ــة دراس ــة 1931-1941 ، جمل –االيراني

ــل ، 2000 ،  ــع ، املوص ــدد الراب ــة ، الع تارخيي

ص40
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2.جعفــر عبــاس محيــدي، معاهــدة 1937 

العــام  الــرأي  العراقية-االيرانيــة وموقــف 

 ، لالجيــال(  )دراســات  منهــا،  العراقــي 

ــة ،  ــنة اخلامس ــث ، الس ــدد الثال ــة( ، الع )جمل

،  1982 ، االول  كانــون   ، بغــداد 

3.خــر الديــن حســيب ، فحــو سياســة نفطيــة 

وطنيــة يف العــراق ، جملــة البــرتول والغــاز 

العــريب ، العــدد 9 ، حزيــران 1968 ، ص26 .

العراقيــة  احلــدود  امحــد  حممــود  4.بيــداء 

اإليرانيــة : دراســة تارخييــة سياســية، جملــة 

ــد 16  ــدد 68 املجل ــتنرية الع ــة املس اجلامع

بتاريــخ كانــون الثــاين 2019

5-املصادر االنكليزية

• Biger، Gideon. The Encyclopedia 

of International Boundaries، Facts on File، 

1995. ISBN 5�3233�8160�0

• Chubin and S. Zalin ، The Foreign 

Relations of Iran ، Berkaly ، 1974 ، p. .  158

• Ibid، Mem. From Komer to President 

Kennedy، Washington، February 1963  ،8، 

P.343.

6-الكتب العربية واملعربة

االهنــار  مشــكلة  العــزي،  خالــد   .1

بغــداد،  وايــران،  العــراق  بــن  واحلــدود 

. 1981،ص17 

ماضيهــا  أيــران   ، ولــر  دونالــد   .2

وحارضهــا ، ترمجــة عبداملنعــم  حممــد حســنن 

)1958 )القاهــرة   ،

عبدالــرزاق احلســني ،تاريخ الــوزارات   .3

العراقيــة ، ج1 )بــروت ،1974( ص29-27 

.

عبدالــرزاق احلســني تاريــخ الــوزارات   .4

ــروت ، 1974( ص198- ــة ، ج2 )ب العراقي

199

عبدالــرزاق احلســني ، العــراق يف ظــل   .5

املعاهــدات ، ط4)بــروت ، 1980( ص229

عبدالــرزاق احلســني ، العــراق يف ظــل   .6

ص229  ،)  1980  ، )بــروت  املعاهــدات 

ــيايس  ــخ الس ــار ، التاري ــى النج مصطف  .7

ــريب يف  ــن الع ــة للوط ــدود الرشقي ــكلة احل ملش

شــط العــرب ، )البــرة، 1974( ص169

طــارق جميــد العقيــي ، ناجــي األصيــل   .8

دبلوماســيُا رائــدُا ومفكــر حضاريــًا ، )بغــداد، 

)2002

ــازي  ــك غ ــرج ، املل ــر ف ــي جعف لطف  .9

الداخليــة  العــراق  سياســة  يف  ودورة 

ــداد، 1987( ــة 1933-1939 )بغ واخلارجي

1 9 0 ص

ــة ،  كيــث مكالتشــالن وجــورج جوفي  .10

حــرب اخلليــج ، ترمجــة املخابــرات العراقيــة ، 

)بغــداد ، 1984( ص16 .

العالقــات   : األنصــاري  أســعد   .11
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العراقيــة األيرانيــة ، دار اهلــدى ، بــروت ،  

7 ص ،1 9 8 7

ــيد  ــة رش ــي ، حرك ــد ياغ ــاعيل أمح أس  .12

عــايل الكيــالين ، دراســة يف تطــور احلركــة 

 ،)  1974  ، )بــروت   ، العراقيــة  الوطنيــة 

. ص263-262 

تأســيس   ، خطــاب  حســن  رجــاء   .13

الســيايس  دوره  وتطــور  العراقــي  اجليــش 

)1979  ، )بغــداد 

–عــالء  العــاين  عبداحلميــد  نــوري   .14

جاســم احلــريب ، تاريــخ الــوزارات العراقيــة يف 

العهــد اجلمهــوري ، 1958-1968 )بغــداد ، 

. ص139   ،  )  2005

ليــث عبداحلســن الزبيــدي ، ثــورة 14   .15

متــوز 1958 يف العــراق ، )بغــداد ، دار احلريــة 

ــرش ، 1985( ، ص375 . ــة والن للطباع

صالــح حســن اجلبــوري، ثــورة 8   .16

ــم  ــة عبدالكري ــراق. هناي ــباط 1963 يف الع ش

.1990 بغــداد،  قاســم، 

جــواد هاشــم ،مذكــرات وزيــر عراقــي   .17

ــة  ــات يف السياس ــدام ، ذكري ــر وص ــع البك م

ــروت ، 2003(  ــة 1967 -2000 )ب العراقي

. ص42 

تاريــخ    ، محيــدي  عبــاس  جعفــر   .18

الــوزارات العراقيــة  يف العهــد اجلمهــوري 

)  2005 )بغــداد  ط2،ج8   ،  1968-1958

2 9 8 ص

ــتقبل  ــامرائي ، مس ــيد الس ــاري رش ض  .19

اخلليــج العــريب يف ضــوء  قانــون البحــار 

 )  1990  ، )بغــداد  ط1   ، اجلديــد  الــدويل 

3 4 ص

أيــران  سياســة   ، رمضــاين  اهلل  روح   .20

عــي  ترمجــة   ،  1973-1941 اخلارجيــة 

 )  1984  ، )البــرة   ، الفيــاض  حســن 

. ص420 

ــاه  ــرات ش ــاه ، مذك ــاه ش ــد رض حمم  .a

ايــران ، البــرة ، منشــورات مركــز دراســات 

.  1980  ، العــريب  اخلليــج 

عبــد الســالم عبــد العزيــز فهمــي ،   .21

ــن ،  ــران الســيايس يف القــرن العرشي ــخ اي تاري

1973  ، اجليــزة 

رايض دواي طاهــر اخلزاعــي ، العالقات   .22

ــالة  ــة 1963-1975 ، رس ــة –االيراني العراقي

ماجســتر ، جامعــة املســتنرية ، كليــة الرتبيــة 

، 2007 ،ص40

كوردســتان موكربــاين ، ود لــر أســاعيل   .23

، موقــف اإلدارة االمريكيــة يف ضــوء الوثائــق 

وزارة اخلارجيــة االمريكيــة )1968-1964 ( 

ــل ، 2003 ، ص166 . أربي

 ، الكرديــة  القضيــة   ، الــدرة  حممــود   .24

ص406.  ،  )1966  ، ط2)بــروت 

عبــد اهلل اســاعيل ، مفاوضــات العــراق   .25
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النفطيــة 1952-1968 ، ) لنــدن ، 1989 ( 

ص94

العراقــي  النفــط   ، املوســوي  حمســن   .26

دراســة وثائقيــة مــن منــح االمتيــاز حتــى 

بغــداد   ، للطباعــة  احلريــة  دار   (  ، التأميــم 

. ص80   ،  )  1973

سابعُا: الصحف واملجالت

العهــد اجلديــد، )صحيفــة( ، بغــداد ، 2   .1  

.1960  / االول  كانــون   /

البالد، 13/آب/1960.  .2  

صحيفــة )اجلمهوريــة( بغداد 25 شــباط   .3  

.  1964

 ) )بغــداد  العــرب  صــوت  صحيفــة   .4  

1966 12ك2 

صحيفــة أطــال عــات اإليرانيــة ، 12 ك2   .5  

.  1966

صحيفــة البلــد )بغــداد ( العــدد 544 يف   .6  

.  1966 أذار   20

يف   2918 العــدد   ، املنــار  جريــدة   .7  

1 9 6 4 /1 2 /3

يف  البغداديــة  العــرب  جريــدة   .8  

 1 9 6 7 /4 /1

بتاريــخ  البروتيــه  االنــوار  جريــدة   .9  

1 9 6 7 /3 /3 1

جريدة العرب يف 1967/4/5 .  .10  
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Abdul Salam Aref، a future vision in the 

course of Iraqi�Iranian relations (1963�1966).

Introduction:

Both Iraq and Iran occupies a distinct 

geographical position through their global 

and regional location، and they are linked 

by long borders، most of them are wild، not 

separated by long mountainous or watery 

natural obstacles، and many rivers that 

originate from Iranian lands and flow into the 

land of Iraq because of the decline of Iranian 

lands in the direction of The south and the 

east of Iraq، which is why it had economic 

and political importance، as well as their 

participation in the Shatt al�Arab waterway 

was important. It was one of the causes of 

the border conflict between them، due to its 

distinctive location in the high Arabian Gulf، 

and it is one of the waterways that enter Iraqi 

territory along the Iranian border down to 

north of the Iraqi city of Basra. And this 

competition

continued until the eighteenth century، 

and although border tensions and rivalries 

continued in the nineteenth century، the 

situation became more stable under the 

British occupier، who sent joint survey teams 

to draw the borders that (the borders) have 

always witnessed modification paths more 

than once.
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إسهام اإلرادة
 يف إنشاء القواعد الدولية

أ.م.د. عبد الرسول كريم مهدي أبو صيبع

فرع القانون العام/ كلية القانون/ جامعة الكوفة

abda.abusaibe@uokufa.edu.iq

امللخص
ــة  ــدويل دول ــخص ال ــهم إرادة الش ُتس
إنشــاء  يف  دوليــة  منظمــة  أو  كانــت 
اتفاقيــة  الدوليــة  القانونيــة  القواعــد 
اإلرادة يف  أن  كــا  أو عرفيــة،  كانــت 
انفــرادي  بفعــل  تتمثــل  جوهرهــا 
يصــدر عــن الشــخص الــدويل، وإذا 
الــدويل  الشــخص  أن  األصــل  كان 
إن هــذا  ُيلــَزم خــارج إرادتــه إالّ  ال 
ــص  ــتثناءات ت ــه اس ــرد علي ــل ت األص
ــة العامــة والقواعــد  ــات الدولي االتفاقي
ــن يعــّدان مــن  ــة واللذي ــة العرفي الدولي

االلتزامــات جتــاه الكافــة.
ولكــن بــأي آليــة يكون هــذا اإلســهام؟ 
ومــا املعايــر التــي حتكمــه؟ وهــل 

ــة  ــات الدولي ــن االلتزام ــارق ب ــن ف م
ــث  ــاول البح ــة؟ حي ــد الدولي والقواع
املحوريــة  األســئلة  عــن  اإلجابــة 
ــج  ــن املنه ــذ م ــة تتخ ــة يف دراس املتقدم
ــًا إىل  ــاس مضاف ــكل أس ــي بش الوصف
ــة  ــوص االتفاقي ــي للنص ــج التحلي املنه
ــًا  ــدويل، منهج ــه ال ــة وآراء الفق الدولي

ــا. هل
مباحــث  إىل  الدراســة  قســمت  قــد 
ــهام اإلرادة  ــص األول إلس ــة ُخّص ثالث
ــاين  ــة والث ــة الدولي ــد االتفاقي يف القواع
الدوليــة  القواعــد  يف  إلســهامها 
ــة  ــال االنفرادي ــث لألفع ــة والثال العرفي
ــخص  ــهام إرادة ش ــدى إس ــة وم الدولي
ــات  ــل االلتزام ــدويل يف حتم ــون ال القان



284

إسهام اإلرادة  يف إنشاء القواعد الدولية

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

الدوليــة اســتنادًا إليهــا وخلــق القواعــد 
البحــث  خامتــة  وجــاءت  الدوليــة، 
ــتنتاجات  ــن االس ــد م ــة العدي متضمن

واملقرتحــات.
مقدمة 

نتنــاول يف هــذه الدراســة املجــال الــذي 
تلعبــه االرادة يف نطــاق القانــون الــدويل 
االتفاقيــات  يف  وبالتحديــد  العــام 
الدوليــة والقواعــد الدوليــة العرفيــة 

والترفــات االنفراديــة الدوليــة.
أمهية الدراسة:

بيــان  يف  الدراســة  امهيــة  تتلخــص 
ــه ارادة االشــخاص  املجــال الــذي تلعب
الدوليــة يف خلــق القواعــد القانونيــة 
ــجام  ــق واالنس ــدى التواف ــة وم الدولي
مــع  االوىل  االراديــة  الترفــات  يف 
ــق  ــا حيق ــذة ب ــة الناف ــد القانوني القواع
مفهــوم الرشعيــة يف نطــاق القانــون 

الــدويل.
إشكالية الدراسة:

ــة  تتلخــص إشــكالية الدراســة يف حماول
يمكــن  هــل  اآليت:  التســاؤل  حــل 
االشــخاص  ارادات  مــن  تتكــون  ان 
ــزم  ــا ُيل ــن م ــوع مع ــة يف موض الدولي
الــدول غــر املســامهة يف هــذا املوضوع، 
او  موضوعــي  مركــز  بخلــق  ســواء 

اتفاقيــة عامــة شــارعة او قاعــدة دوليــة 
عرفيــة؟ وهــل مــن ضوابــط حتكــم 

ــر؟ ــذا االم ه
األسئلة البحثية:

املتقدمــة  اإلشــكالية  عــن  ويتفــرع 
ــث  ــاول البح ــي حي ــة الت ــئلة اآلتي األس

اإلجابــة عنهــا:
•متــى تتحقــق إرادة الشــخص الــدويل 

وبــأي مظهــر يمكــن أن تتمثــل؟
•مــا املقصــود باألثــر املتعــدي لالتفاقية 

الدولية؟
•إرادة الشــخص الــدويل وااللتزامــات 
أم  امتثــال  عالقــة  الكافــة،  جتــاه 

اعــرتاض؟
ــّون  ــدويل املك ــلوك ال ــد الس ــل يع •ه
الدوليــة  للقاعــدة  املــادي  للركــن 
ــدول  ــب ال ــن جان ــودًا م ــة مقص العرفي
ــًا  ــرًا عفوي ــد أم ــن أم يع ــل التكوي ألج

تلقائيــًا؟
للترفــات  القانــوين  املركــز  •مــا 
ــهامها يف  ــا اس ــة؟ وم ــة الدولي االنفرادي
تكويــن القواعــد الدوليــة العرفيــة؟

نطاق الدراسة:
جمــال  يف  الدراســة  تركــز  ســوف 
القواعــد  خلــق  يف  االرادة  اســهام 
القانونيــة الدوليــة عــى االتفاقيــات 
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الدوليــة والقواعــد الدوليــة العرفيــة 
ــا  ــة، مل ــة الدولي ــات االنفرادي والترف
لــإلرادة مــن إســهام واضــح يف تكويــن 
كل واحــدة مــن املوضوعــات املتقدمــة.

منهج الدراسة:
تتبــع الدراســة املنهــج الوصفــي مضافــًا 
إىل  للوصــول  التحليــي  املنهــج  اىل 
النتائــج املرجــوة مــن الدراســة بتحليــل 
النصــوص االتفاقيــة والقواعــد العرفيــة 
وأحــكام القضــاء وآراء الفقــه الدوليــن 

ــوع. ــة باملوض ذات العالق
خطة الدراسة:

ــة  ــم الدراس ــوف نقس ــدم فس ــا تق ومل
ــص األول  ــة: نخص ــث ثالث ــى مباح ع
منــه لبيــان اســهام االرادة يف االتفاقيات 
ــات  ــن األول لالتفاقي ــة يف مطلب الدولي
ــر  ــاين لألث ــا والث ــبية أثره ــة ونس الدولي
أّمــا  الدوليــة،  املتعــّدي لالتفاقيــات 
املبحــث الثــاين ونخصصــه إلســهام 
ــة يف  ــة العرفي ــد الدولي اإلرادة يف القواع
ــهام اإلرادة  ــا إلس ــن األول منه مطلب
ــة  ــة العرفي ــدة الدولي ــن القاع يف تكوي
الــدول  إرادة  حتقــق  ملــدى  والثــاين 
الســاكتة وحديثــة النشــوء، أّمــا املبحــث 
يف  االرادة  إلســهام  فيكــون  الثالــث 
يف  الدوليــة  االنفراديــة  الترفــات 

ــدى  ــه مل ــا نخصص ــن األول منه مطلب
الــدويل  الــزام التــرف االنفــرادي 
االنفــرادي  التــرف  ألثــر  والثــاين 
ــة.  ــد الدولي ــف للقواع ــدويل املخال ال
وتــأيت خامتــة الدراســة متضمنــة العديد 

مــن االســتنتاجات واملقرتحــات.
املبحث االول

إسهام االرادة يف االتفاقيات الدولية
ــي  ــة ه ــات الدولي ــت االتفاقي ــا كان مّل
القانــون  اشــخاص  ارادات  اتفــاق 
ــة  ــات الدولي ــدول واملنظ ــدويل ) ال ال
ــة  ــة معين ــار قانوني ( عــى احــداث آث
انشــاًء او تعديــاًل او اهنــاًء، فــان االرادة 
ــذا  ــة هب ــا، واالتفاقي ــاس فيه ــي االس ه
املعنــى هــي عقــد ولكــن ليــس يف 
نطــاق القانــون الداخــي بــل عقــد بــن 
ــم  ــن ث ــدويل وم ــون ال ــخاص القان اش
فــان الرضــا – كأصــل عــام – هــو 
املبــدأ يف االتفاقيــات الدولية.وسنقســم 
خيــص  األول  مطلبــن  اىل  املبحــث 
االتفاقيــات الدوليــة ونســبية أثرهــا 
والثــاين لألثــر املتعــّدي لالتفاقيــات 

الدوليــة.
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املطلب االول
االتفاقيات الدولية ونسبية أثرها

ف االتفاقيــة الدوليــة بموجــب  ُتعــرَّ
املــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
املعاهــدات لعــام 1969)1(:’’ 
اتفــاق دويل ُيعقــد بــن دولتــن أو اكثــر 
كتابــة وخيضــع للقانــون الــدويل ســواء 
تــم يف وثيقــة واحــدة او اكثر وايــًا كانت 
التســمية التــي تطلــق عليــه‘‘، اذن 
ــي  ــى تالق ــوم ع ــة تق ــة الدولي فاالتفاقي
ارادات اشــخاص القانــون الــدويل ) 
ــاء  ــة ( إلنش ــات الدولي ــدول واملنظ ال
مراكــز قانونيــة معينــة او تعديلهــا او 
اهنائهــا)2(، لــذا فــان اي عقــد البــد 
ــا  ــي الرض ــا وه ــوم عليه ــن اركان يق م
ــون  ــد ان تك ــبب، والب ــل والس واملح
ــة  ــا بداي ــة هل ــة مالزم ــة املرشوعي صف

ــاًء. وانته
واالتفاقيــة الدوليــة مــن حيــث الزامهــا 

يمكــن تقســيمها اىل طائفتــن:
ــر  ــبية إث ــدأ نس ــا مب ــون فيه االول: يك
املعاهــدة هــو األصــل العــام، اي ان 
االتفاقيــة ال تلــزم ســوى اطرافهــا، 
ســواء  العــام  األصــل  هــو  وهــذا 
متعــددة  او  الثنائيــة  االتفاقيــات  يف 
االطــراف، اذ يكــون التــزام كل طــرف 

او  اآلخــر  الطــرف  اللتــزام  ســببًا 
األخــرى. االطــراف 

ــر  ــبية أث ــدأ نس ــا مب ــون فيه ــاين: يك الث
ــا  ــى أطرافه ــًا ع ــق ايض ــدة منطب املعاه
ــات  ــذه االتفاقي ــه ه ــم ب ــا تتس االّ ان م
مــن ســمة خاصــة جتعلهــا ُتلــزم الــدول 
ــن  ــرتب م ــًا إذ تق ــراف ايض ــر االط غ
ــا  ــزام ومثاهل ــي يف االل ــز املوضوع املرك
اتفاقيــة االمــم املتحــدة لعــام 1945 
والســيا مــا خيــص إلــزام الــدول غــر 
ــلم  ــظ الس ــص حف ــا خي ــاء في االعض
واالمــن الدوليــن)3(، ويمكــن ادراج 
تنظــم  التــي  الدوليــة  االتفاقيــات 
مرفقــًا عامــًا او موضوعــًا هيــم املجتمــع 
الــدويل مــن ضمــن الطائفــة الثانيــة)4(.
     وُيثــور الســؤال هنــا: مــا مــدى 
الــدور الــذي تلعبــه ارادة الــدول يف 
ــوع  ــن الن ــة م ــة الدولي ــزام االتفاقي ال
الثــاين؟ وبعبــارة أخــرى؛ هــل مــن 
قاعــدة عامــة يمكــن االســتناد اليهــا يف 
ــة  ــة الدولي ــزام االتفاقي ــل اىل إل التوص
مــن الطائفــة الثانيــة للــدول حتــى وإن 
كانــت مــن غــر أطرافهــا؟ وهــل مــن 
فــرق مــن حيــث القيمــة القانونيــة 
ــدول املتقدمــة  ــن ارادات ال ــة ب والفعلي
ــدول  ــًا وارادات ال ــًا وتكنولوجي صناعي
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ــذا  ــا ه ــدق عليه ــي ال يص ــرى الت االخ
الوصــف؟

     هــذه األســئلة ســوف تكــون اإلجابــة 
عليهــا موضوعــًا للمطلب اآليت.

املطلب الثان
االثر املتعّدي لإلرادة االتفاقية

مــن حيــث االصــل العــام تكــون الدول 
املركــز  إرادًة ومــن حيــث  متســاوية 
القانــوين عنــد دخوهلــا يف اتفاقيــات 
ــك  ــًا لذل ــم تبع ــدأ احلاك ــة، واملب دولي
ــا  ــا وان ــزم دون رضاه ــدول ال ُتل ان ال
ُتلــزم باالتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون 
طرفــًا فيهــا اســتنادًا اىل مبــدأ نســبية أثــر 

املعاهــدات.
ــإن  وإذا كان هــذا هــو االصــل العــام ف
يســتقيم  ال  نجــده  الفعــي  التطبيــق 
عــى الــدوام مــع مــا ســبق ذكــره؛ 
ــدق  ــت تص ــة اذا كان ــدة املتقدم فالقاع
ــات  ــة واالتفاقي ــات الثنائي عــى االتفاقي
اذ  العامــة  غــر  االطــراف  متعــددة 
يكــون التــزام كل طــرف يقابلــه التــزام 
الطــرف اآلخــر او االطــراف االخــرى، 
فــان االتفاقيــات متعــددة االطــراف 
العامــة التــي تنظــم وضعــًا قانونيــًا دائــًا 
وهيــم املجتمــع الــدويل بــأرسه هلــا الزام 

ــدول  ــزم ال ــي ُتل ــاص فه ــوع خ ــن ن م
ــر  ــدأ نســبية اث االطــراف اســتنادًا اىل مب
االطــراف  غــر  وُتلــزم  املعاهــدات 
ــذي  ــي ال ــز املوضوع ــتنادًا اىل املرك اس
منظمــة  اتفاقيــة  بــه ومثاهلــا  تتمتــع 
ــيا  ــام 1945 ال س ــدة لع ــم املتح االم
واالمــن  الســلم  حفــظ  خيــص  مــا 
ــادة  ــن امل ــًا م ــرة سادس ــن ’’ الفق الدولي
ــاق والتــي تنــص عــى ان:  2 ’’ مــن امليث

’’تعمــل اهليئــة عى ان تســر الــدول غر 
االعضــاء فيهــا عــى هــذه املبــادئ بقدر 
الســلم  حفــظ  رضورة  تقتضيــه  مــا 
الوصــف  وهــذا  الــدويل’’.  واالمــن 
ــة  ــاق( منظم ــة )ميث ــذي الزم اتفاقي ال
ــدق  ــام 1945، يص ــدة لع ــم املتح االم
ــة  ــات الدولي ــي االتفاقي ــى باق ــًا ع أيض
تنّظــم  والتــي  االطــراف  متعــددة 
اوضاعــًا قانونيــة دائمــة وهتــم املجتمــع 
الــدويل بــأرسه كاتفاقيــة االمــم املتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 1982 وغرهــا، 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــاظ أن منظم ــع حل م
والوســائل  اآلليــات  مــن  متتلــك 
واألجهــزة مــا يمّكنهــا مــن ضــان 

ــال. ــذا املج ــدول يف ه ــال ال امتث
وهنــا يمكــن تريــج االجابــة واحلكــم 
ــة  باإللــزام ليــس الهنــا نصــوص اتفاقي
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غــر  الــدول  خيــص  فيــا  مســتقلة 
االطــراف، بــل بوصفهــا قواعــد دوليــة 
عرفيــة)5( ومــن ســات االخــرة الزامها 
للكافــة االّ مــا خيــص القواعــد الدوليــة 
ــص دوالً  ــي ت ــة والت ــة االقليمي العرفي

ــن)6(. ــم مع ــي إىل إقلي تنتم
أّمــا مــا خيــص الفــرق مــن حيــث القيمة 
ــة  ــدول املتقدم ــن ارادات ال ــة ب الفعلي
صناعيــًا وتكنولوجيــًا والــدول االخرى 
التــي ال يصــدق عليهــا هــذا الوصــف، 
فــان هــذا االمــر مــن اكثــر املوضوعات 
ــرض  ــي يف ــها والت ــرح نفس ــي تط الت
فيهــا الواقــع نفســه إذ جعلــت الكثرين 
يشــككون يف الصفــة القانونيــة لقواعــد 
القانــون الــدويل اســتنادًا اىل مــا نشــهده 
يف بعــض التجــارب مــن حكــم االرادة 
اإلرادات  مــن  غرهــا  عــى  القويــة 
ــدم  ــة وع ــد الدولي ــتهانة بالقواع واالس
االســتناد اليهــا االّ اذا كانــت حتقــق 
الــذي  القــوي  للطــرف  مصلحــة 

ــل. ــن قب ــا م انكره
ويذكــر الدكتــور صــالح الديــن عامــر 
يف كتابــه ) مقدمــة لدراســة القانــون 
للدكتــور  رأيــًا   )7() العــام  الــدويل 
حممــد ســامي عبداحلميــد يف كتابــه ) 
أصــول القانــون الــدويل العــام، املجلــد 

الطبعــة  الدوليــة،  القاعــدة   – األول 
اجلامعــة،  شــباب  مؤسســة  األوىل، 
 ) ص303   ،1972 اإلســكندرية، 
ــا  ــارعة م ــة الش ــى االتفاقي ــأن معن بش
ــة  ــدة القانوني ــت القاع ــا كان ــه ) مّل نّص
ــا،  ــة بطبيعته ــدة عام ــا – قاع - يف نظرن
فمــن ثــم ال تعتــر املعاهــدة – يف رأينــا 
– شــارعة، مــا مل يشــرتك يف إبرامهــا 
الــدويل  القانــون  أشــخاص  كافــة 
ــدوث، وإذا  ــادر احل ــر ن ــو أم ــام، فه الع
كانــت املعاهــدات، املرمــة بــن الــدول 
الفعليــة  لــإلدارة  املارســة  الكــرى 
للعــامل واملســتهدفة ســن قواعــد تنظيــم 
وال   – تتمتــع  الدوليــة،  العالقــات 
شــك – بالقــوة امللزمــة يف مواجهــة 
ــن  ــة، وم ــة الدولي ــاء اجلاع ــة أعض كاف
ــة  ــد القانوني ــدرًا للقواع ــر مص ــم تعت ث
هــذه  فليســت  املجــردة،  العامــة 
ســوى   – حقيقتهــا  يف   – املعاهــدات 
ترشيــع اكتســى ثــوب املعاهــدة ألهنــا ال 
تســتمد قوهتــا مــن اتفــاق املخاطبــن هبا 
ــا  ــن صدوره ــا م ــا، وإن ــى مضموهن ع
عــن جمموعــة الــدول الكــرى املارســة 
للســلطة العليــا يف املجتمــع الــدويل 
نيابــة عــن اجلاعــة الدوليــة نفســها 
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ــن  ــالح الدي ــور ص ــظ الدكت (. ويتحف
ــول )  ــابق بالق ــرأي الس ــى ال ــر ع عام
ونتحفــظ مــن جانبنــا عــى هــذا الــرأي 
مــن ناحيتــن، أوالمهــا هــي القــول 
بــأن املعاهــدة ال تكــون شــارعة مــا 
ــخاص  ــة أش ــا كاف ــرتك يف إبرامه مل يش
ــول  ــتطيع قب ــال نس ــدويل، ف ــون ال القان
تكــون  املعاهــدة  ألن  القــول  ذلــك 
يف تقديرنــا ترشيعــًا بالنســبة للــدول 
األطــراف فيهــا، أيــًا كان عددهــم وهــي 
ــع  ــة، م ــًا، باملقابل ــًا خاص ــر ترشيع تعت
ــكاد  ــي ي ــة، الت ــة العام ــد الدولي القواع
ينحــر نطاقهــا يف الوقــت احلــارض 
يف القواعــد الدوليــة العرفيــة، التــي 
يمكــن أن تكــون مســتمدة – بدورهــا – 
مــن معاهــدات دوليــة شــارعة يشــرتك 
ــدول، ال  ــن ال ــر م ــدد كب ــا ع يف إبرامه
يصــل بحــال إىل مجيــع الــدول األعضاء 
يف املجتمــع الــدويل. ويالحــظ أن تلــك 
ــة  ــة العام ــد الدولي ــن القواع ــة ب املقابل
ولــو  بعــدد،  واخلاصــة  واملجــردة، 
حمــدود، مــن الــدول والقواعــد الدوليــة 
العامــة املجــردة العامــة يف مواجهــة 
ــا  ــد هل ــا جت ــدد منه ــدول، أو ع ــع ال مجي
القانونيــة  األنظمــة  إطــار  يف  نظــرًا 
ــد  ــن القواع ــة ب ــن مقابل ــة م الداخلي

ــف  ــة، بطوائ ــد اخلاص ــة، والقواع العام
بمناطــق خاصــة، ســواء  أو  معينــة، 
متثلــت تلــك القواعــد يف ترشيعــات 
عامــة، وترشيعــات خاصــة، أو قواعــد 
خاصــة  وأخــرى  عامــة،  عرفيــة 
ــاين  ــظ الث ــا التحف ــة. أّم ــق معين بمناط
ــرى  ــدول الك ــدور ال ــق ب ــو املتعل فه
فعــى  اليــوم،  العــامل  يف  الترشيعــي 
الرغــم مــن تســليمنا باألهليــة الواقعــة 
لذلــك الــدور، إىل احلــد الــذي يســمح 
ــة  ــن الناحي ــيطر م ــوى أن تس ــك الق لتل
ــات  ــر العالق ــام س ــى زم ــة ع الفعلي
الدوليــة، وتنجــح يف فــرض الكثــر مــن 
ــع  ــالءم م ــي تت ــة الت ــد القانوني القواع
ــن  ــا م ــدر عنه ــا يص ــإن م ــا، ف مصاحله
ــًا  ــد ترشيع ــدد ال يع ــذا الص إرادة يف ه
دوليــًا، وإن كان يمثــل قــوة ضغــط 
اجتاعــي دويل تــؤدي إىل نشــأة ترشيــع 
دويل يتوافــق متامــًا مــع مصاحلهــا، فــإذا 
رضبنــا مثــاًل باالتفاقيــات الدوليــة، 
عــى  الكــرى  الــدول  تتفــق  التــي 
تلــك  مثــل  وتفصيالهتــا،  مبادئهــا 
املتعلقــة بالفضــاء اخلارجــي، أو احلظــر 
اجلزئــي للتجــارب النوويــة، وحظــر 
املســاس بالبيئــة ألغــراض عدائيــة، 
ــا نالحــظ أن القوتــن العظميــن –  فإنن
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ــى أن  ــا ع ــد حرصت ــا – ق ــن وضعه ح
ــا  ــق عليه ــد، املتف ــك القواع ــذ تل تأخ
فيــا بينهــا، والتــي تتفــق مــع مصاحلهــا، 
الشــكل القانــوين املألــوف، وهو شــكل 
ــارعة،  ــة الش ــة اجلاعي ــدة الدولي املعاه
ــن  ــرى م ــة الك ــا الغالبي ــي توقعه الت
بالتصديــق عليهــا،  الــدول، وتقــوم 
دور  إىل  ننظــر  أن  نســتطيع  ال  وهنــا 
الــدول الكــرى بوصفــه دورًا شــارعًا، 
ولكنــه – يف تقديرنــا – دور ضاغــط، 
يشــبه إىل حــد كبــر مــا حيــدث يف 
املجتمعــات الداخليــة كافــة. حيــث 
يــأيت القانــون – يف كثــر مــن احلــاالت 
– تعبــرًا عــن إرادة القــوى االجتاعيــة 
ــط. ()8(. ــات الضغ ــيطرة، أو مجاع املس
ــور  ــه الدكت ــب إلي ــا ذه ــع م ــق م ونتف
فيــا  ولكــن  عامــر  الديــن  صــالح 
خيــص القواعــد الدوليــة العرفيــة فإهنــا 
ــرة  ــة املتوات ــوابق الدولي ــون الس وإذ تك
ــدة  ــادي للقاع ــن امل ــّون الرك ــي تك الت
العرفيــة هــي قواعــد اتفاقيــة دوليــة 
العرفيــة وعــى حــد  القاعــدة  فــإن 
ــون  ــني تك ــر احلس ــور زه ــر الدكت تعب
ــن  ــة م ــة الدولي ــة املجموع ) يف مواجه
كل مــن األكثريــة النســبية االتفاقيــة 

واألقليــة األقــل الســكوتية وهــذا يعنــي 
أن القاعــدة العرفيــة تنشــأ بضــم األقلية 
إىل األكثريــة ()9(. وحيــث أن االتفاقيات 
ــدول  ــق ال ــأ إالّ بتصدي ــارعة ال تنش الش
ــر  ــدول غ ــل ال ــا وعم ــراف عليه األط
اىل  مضافــًا  بمضموهنــا  األطــراف 
تنظيمهــا ألمــر خيــص اجلاعــة الدوليــة 
ــر  ــابه كب ــه تش ــاك وج ــذا فهن ــة، ل كاف
الشــارعة  الدوليــة  االتفاقيــات  بــن 
والقواعــد الدوليــة العرفيــة مــن حيــث 
ــن  ــّدان م ــا يع ــزام فكالمه ــاق اإلل نط
الكافــة مــع  امللزمــة جتــاه  القواعــد 
ــر  ــر التوات ــوب توف ــص وج ــارق خي ف
ــدة  ــئة للقاع ــة املنش ــوابق الدولي يف الس
االحتجــاج  وأثــر  العرفيــة  الدوليــة 
عــى رسيــان القاعــدة الدوليــة العرفيــة 

ــرة. ــن آم ــا مل تك ــا م ــج ضده املحت
وقــد هنجــت الــدول الكــرى وأبرزهــا 
املتحــدة االمريكيــة عــى  الواليــات 
عــدم االنضــام اىل االتفاقيــات الدوليــة 
تنظــم  والتــي  االطــراف  متعــددة 
اوضاعــًا دوليــة دائمــة او هتــم املجتمــع 
جنيــف  اتفاقيــات  ومثاهلــا  الــدويل 
االربــع لعــام 1949 واغلــب اتفاقيــات 
والــذي  االنســاين  الــدويل  القانــون 
القتــال  وســائل  تنظيــم  اىل  هيــدف 
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ــة مــن االشــخاص  ــات معين ــة فئ ومحاي
ــلحة،  ــات املس ــاء النزاع ــان اثن واالعي
ــاج  ــرات احتج ــدار مذك ــك اص وكذل
لتكويــن  جــادة  حماولــة  اي  جتــاه 
وتدويــن القواعــد العرفيــة الدوليــة 
الجــل عــدم رسياهنــا يف مواجهتهــا 
ومثاهلــا اصدارهــا مذكــرة احتجــاج 
جتــاه الدراســة التــي قامــت هبــا اللجنــة 
الدوليــة للصليــب االمحــر عــن القانــون 
ــًا  ــريف)01(، مضاف ــاين الع ــدويل االنس ال
اىل اصدارهــا الترشيعــات التــي تفــرض 
والعســكرين  ملواطنيهــا  احلصانــة 
االختصــاص  مــن  هلــا  التابعــن 
ــن  ــة م ــل وحماكم ــي ب ــي االجنب القضائ
ــا  ــد الرعاي ــم ض ــكاب جرائ ــم بارت يته
ضــد  العدالــة  )قانــون  االمريكيــن 
ــاالً. ــتا-()11( مث ــاة االرهاب-جاس رع

املبحث الثان
االرادة يف القواعد الدولية العرفية

ــة  ــة العرفي ــد الدولي ــت القواع ــا كان مّل
الســلوك  تواتــر  امريــن؛  اىل  تســتند 
ــزام،  ــة باالل ــدة القانوني ــدويل والعقي ال
فــان لــالرادة اســهام واضــح يف تكويــن 

ــأيت: ــا ي ــد ... وك ــذه القواع ه

املطلب االول
إسهام االرادة يف تكوين القاعدة الدولية 

العرفية
العرفيــة  الدوليــة  القاعــدة  تســتند 
عــى تواتــر الســلوك الــدويل)21(، اي 
ســوف  املتكــرر  الــدول  ســلوك  ان 
ــة  ــة عرفي ــدة دولي ــوء قاع ــهم يف نش يس
ــذا  بمضمــون حمــل الســلوك الــدويل، ل
ــص  ــا خي ــدول في ــم ال ــن ان نقّس يمك
القواعــد الدوليــة العرفيــة اىل اربــع؛ 
1. الــدول املســامهة يف تكويــن القاعــدة 
ــدة  ــة للقاع ــدول الرافض ــة 2. ال العرفي
العرفيــة 3. الــدول الســاكتة 4. الــدول 

ــوء. ــة النش حديث
ــًا  ــدو واضح ــامهة يب ــدول املس وارادة ال
يف تكويــن القاعــدة العرفيــة)31( وكذلك 
باحتجــاج)41(  هلــا  الرافضــة  الــدول 
ــة  ــض الدولي ــرق الرف ــن ط ــره م أو غ
بشــكٍل يمكــن االشــارة اليــه وقياســه.
املــادي  الركــن  بوصفــه  فالتواتــر 
للقاعــدة الدوليــة العرفيــة انــا ينصــب 
عــى املارســة الدوليــة التــي تنســب اىل 
الشــخص الــدويل)51( فــاإلرادة متحققــة 
ــدويل  ــرف ال ــرف اىل الت ــا تن حين
الــذي يصــدر عنــه، وال هيــم بعــد ذلــك 
ــه  ــدويل بترف ــخص ال ــد الش ان يقص
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ــة ام ال. ــة العرفي إنشــاء القاعــدة الدولي
العقيــدة  تنشــأ  للتواتــر  ونتيجــة 
اىل  جنبــًا  ســواء  باإللــزام  القانونيــة 
ــب  ــادي بموج ــن امل ــع الرك ــب م جن
ــدة  ــن القاع ــة يف تكوي ــة التقليدي النظري
ــة  ــا نتيج ــة، ام بوصفه ــة العرفي الدولي
ــة إذ  ــة احلديث ــب النظري ــر بحس للتوات
مــع تكــّون العقيــدة بااللــزام تنشــأ 

العرفيــة)61(. الدوليــة  القاعــدة 
ــر ألجــل حتققــه  ــا أن التوات ويلحــظ هن
املطلــوب  التكــرار  فيــه  يشــرتط  ال 
مــرات  فعــدد  الداخــي  العــرف  يف 
ــًا  ــددًا تبع ــل ع ــا أق ــون هن ــرار تك التك
النحصــار عــدد املخاطبــن يف القانــون 
الــدويل مــن الــدول واملنظــات الدوليــة 
ــدد  ــس مــن ع ــة)71( عــى العك احلكومي
ــا  ــي، أّم ــون الداخ ــن يف القان املخاطب
فيكفــي  الفــوري  أو  اآلين  العــرف 
ــدة. ــّرة الواح ــه امل ــر في ــق التوات لتحق

ــارص  ــال عبدالن ــور مج ــب الدكت ويذه
ــه:  ــوري إىل أن ــرف الف ــأن الع ــع بش مان
) مــا يميــز العــرف الثــوري أو الفــوري 
هــو أن العنــر املعنــوي يســبق العنر 
أن  يعنــي  أن ذلــك ال  املــادي، غــر 
الطريقــة التقليديــة إلنشــاء العــرف قــد 
اســتبعدت متامــًا إذ أن العــرف الثــوري 

ــوال ()81(. ــع األح ــًا يف مجي ــس ممكن لي
الــرأي  مــع  االتفــاق  يمكــن  وال 
بشــكل   – طــرح  مــا  أن  إذ  املتقــدم 
ــن  ــال تكوي ــات يف جم ــن نظري ــام – م ع
القاعــدة الدوليــة العرفية اثنتــان؛ األوىل 
تكــّون  إىل  التــي تذهــب  التقليديــة: 
ــادي  ــن م ــن ركن ــة م ــدة العرفي القاع
ــر  ــة وآخ ــوابق الدولي ــر الس ــاًل بتوات مُمّث
القانونيــة  بالعقيــدة  ممثــاًل  معنــوي 
بخطــن  يســران  ومهــا  باإللــزام 
متوازيــن، أّمــا النظريــة الثانيــة احلديثة: 
ــزام  ــدة باإلل ــوء العقي فتذهــب إىل نش
ــّد  ــدويل ح ــلوك ال ــوغ الس ــع بل ــم م يت
التواتــر إذ تــأيت العقيــدة باإللــزام نتيجــة 

التواتــر وبعــده ال قبلــه.
وقــد تعــددت اآلراء الفقهيــة بشــأن 
األســاس القانــوين إللــزام القاعــدة 
ــب  ــن تذه ــا م ــة فمنه ــة العرفي الدولي
ــة  ــة الدولي ــة للجاع إىل اإلرادة الضمني
الســلوك  فتواتــر  لإللــزام  أساســًا 
ــاًل  ــر ممث ــكل التوات ــا يش ــو م ــدويل ه ال
الدوليــة  للقاعــدة  املــادي  للركــن 
ــة  ــدة القانوني ــًا إىل العقي ــة مضاف العرفي
ــه  ــل الفق ــرأي يمث ــذا ال ــا، وه بإلزامه
الــرأي  التقليــدي، يف حــن يذهــب 
الفقهــي احلديــث إىل الضمــر القانــوين 
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إللــزام  أساســًا  الــدويل  للمجتمــع 
فليــس  العرفيــة  الدوليــة  القاعــدة 
ــدة  ــة بقاع ــزم الدول ــرورة أن تلت بال
دوليــة عرفيــة ســامهت بســلوكها يف 
إنشــائها بــل يمكــن أن تلتــزم هبــا حتــى 
ــاهم  ــلوك دويل مل تس ــت بس ــو تكون ول

الدولــة املعنيــة فيــه)91(.
تقــدم  التــي  احلديثــة  فالنظريــة  إذًا 
ذكرهــا هــي األكثــر رجحانــًا إذ تقــرتب 
ــز  ــن املرك ــة م ــة العرفي ــد الدولي القواع
ــزم  ــة فتلت ــد الدولي ــي للقواع املوضوع
ــا  ــاهم فيه ــى وإن مل تس ــا حت ــدول هب ال
املعنيــة  الدولــة  متــارس  ال  أن  رشط 
جتاههــا إحــدى طــرق الرفــض الدوليــة 
ومثاهلــا األبــرز هــو االحتجــاج فعندهــا 
ال تــري القاعــدة الدوليــة العرفيــة 
ــا،  ــت عليه ــي احتج ــة الت ــاه الدول جت
والقــول بــاإلرادة الضمنيــة يف إلــزام 
ــب  ــٌر جيان ــة أم ــة العرفي ــدة الدولي القاع
واقــع األمــور فالســلوك الــدويل يصــدر 
عــن الدولــة بشــكل تلقائــي دونــا 
ســلوكها  إســهام  يف  رصيــح  قصــد 
ــة  ــة عرفي الــدويل يف إنشــاء قاعــدة دولي

ــدة. جدي
– الفقيــه  – بحــق  ويف ذلــك يقــول 
الفرنــي )بيــار مــاري دوبــوي( يف 

إشــارته إىل رأي الفقيــه )ســيل(: ) ’’ 
كل عمــل يشــكل العــرف هــو مســتقل 
ــر  ــة أي أث ــس ثم ــايل لي ــزل، وبالت ومنع
للعقــد، ســواء رصحيــًا وضمنيــًا، يف 
التكويــن العــريف للقانــون’’ وهكــذا فهو 
ــرة  ــة للظاه ــمة العفوي ــى الس ــدد ع يش
ــن  ــادرة ع ــرة ص ــة فك ــن أي ــدة ع البعي
ــا  ــى عنه ــي ال غن ــردة، الت اإلرادة املنف

لتكويــن الرابــط التعاقــدي ()02(.
ــامهة  ــدول املس ــهام إرادة ال وإذا كان إس
يف الســوابق الدوليــة يف تكويــن القاعدة 
ــه،  ــك في ــٌر ال ش ــة أم ــة العرفي الدولي
إالّ إن ارادة الــدول الســاكتة وحديثــة 
ــاش كــا  ــات ونق ــاج اىل اثب النشــوء حتت

ــيأيت. س
املطلب الثان

مدى حتقق ارادة الدول الساكتة وحديثة 
النشوء 

هــل يمكــن للــدول الســاكتة جتــاه 
والــدول  العرفيــة  الدوليــة  القاعــدة 
حديثــة النشــوء التــي تكونــت بعــد 
ــة أن ُتلــزم هبــذه  نشــوء القاعــدة العرفي

القاعــدة؟
ــي مل  ــاكتة والت ــدول الس ــص ال ــا خي ففي
يصــدر عنهــا فعــل رافــض او احتجــاج 
جتــاه القاعــدة العرفيــة فانــه وبموجــب 
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يف  )املوضوعيــة(  احلديثــة  النظريــة 
الســكوت فــان الــدول الســاكتة وان 
كان االصــل ان ال يرتتــب عــى ســكوهتا 
ــا  ــكل م ــزم ب ــوف ُتل ــه س ــر، االّ ان أث
ــان  ــكوهتا، ف ــن س ــر م ــتنتجه االخ اس
اســتنتج القبــول بمضمــون القاعــدة 
ــدة  ــزم بالقاع ــوف ُتل ــا س ــة فاهن العرفي
تقبــل  مل  باهنــا  الــرد  تســتطيع  وال 
هبــا رصاحــة اذ كان بإمكاهنــا اتبــاع 
احــدى طــرق الرفــض الدوليــة ومنهــا 
العرفيــة  القاعــدة  جتــاه  االحتجــاج 
الجــل عــدم رسياهنــا يف مواجهتهــا)12(، 
التــي ســكتت  للدولــة  اذ ال يمكــن 
بمضمــون  رضاهــا  بعــدم  حتتــج  ان 
القاعــدة العرفيــة جتاههــا اذ كان يمكنهــا 
ان متــارس االحتجــاج بشــكل رصيــح.
ــاه  ــة جت ــن دول ــتمر م ــرتاض املس فاالع
ــا ان  ــد هل ــي اري ــة الت ــوابق الدولي الس
تشــكل ممارســة دوليــة بــا حيقــق التواتر 
الجــل نشــوء القاعــدة الدوليــة العرفية، 
ســوف يمنــع مــن رسيــان القاعــدة 
ــة  ــة الدول ــة يف مواجه ــة العرفي الدولي
خيــص  مــا  اال  اللهــم  املحتجــة)22(، 
ــة اآلمــرة فــال  ــة العرفي القواعــد الدولي
أثــر لالحتجــاج يف مواجهتهــا الهنــا 
ــل ومــن َرَفــض  ملزمــة للكافــة مــن َقبِ

ــواء. ــى الس ع
ــن  ــاج م ــود احتج ــن وج ــم م وال ُيفَه
قبــل دولــة أو أكثــر عــى تــرف دويل، 

عدم رشعية ذلك الترف)32(. 
ــؤاد  ــد ف ــى أمح ــور مصطف ــرى الدكت وي
ــه  ــد ب ــه ال يعت إن الســكوت يف حــد ذات
كتــرف صــادر عــن الدولــة فهــو 
ــن  ــاب وم ــلب ال باإلجي ــف بالس يوص
ثــم ال يعتــد بــه إالّ إذا صاحبتــه مواقــف 
وظــروف تعــّر عــن إرادة الدولــة وهــو 
ــس ( ــكوت املالب ــمى بـــ ) الس ــا ُيس م

.)42(

إليــه  اســتند  مــا  مناقشــة  ويمكــن 
يف  فــؤاد  أمحــد  مصطفــى  الدكتــور 
ــوين  ــف القان ــان الوص ــاله ببي ــه أع رأي
لتلــك املواقــف والظــروف املالبســة 
ترفــات  ُعــّدت  فــإن  للســكوت 
ــر  ــن غ ــة م ــة أو ضمني ــة رصحي انفرادي
للدولــة  الســكوت وتنســب  جنــس 
ففــي هــذه احلالــة ُيعتــد هبــا لذاهتــا وال 
حاجــة للنقــاش يف قيمــة الســكوت مــن 
األصــل وال نســبته للدولــة املعنيــة، وإن 
كانــت ليســت مــن جنــس الترفــات 
للدولــة  تنســب  التــي  االنفراديــة 
ــًا  ــة أساس ــا ال قيم ــأن فهن ــة الش صاحب
لتلــك املواقــف والظــروف وال تصلــح 
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ــة  ــاب تقوي ــن ب ــكوت م ــرن بالس أن ُتق
جانبــه لنســبة الرضــا للدولــة الســاكتة، 
ــزام  ــن إل ــره م ــدم ذك ــا تق ــي م إذ يكف
اآلخــر للدولــة الســاكتة بالســكوت 
عــى وفــق النظريــة املوضوعيــة متــى مل 
تســلك إحــدى طــرق الرفــض الدوليــة 
ومنهــا االحتجــاج وكانــت صاحبــة 

ــك. ــة يف ذل مصلح
أّمــا الــدول حديثــة النشــوء والتــي 
ــة  ــدة الدولي ــوء القاع ــد نش ــت بع تكون
العرفيــة، فإهنــا واســتنادًا للمذهــب 
بالقاعــدة  ُتلــزم  ســوف  املوضوعــي 
ألهنــا  الســابقة  العرفيــة  الدوليــة 
اصبحــت امــرًا واقعــًا وقاعــدة مــن 
قواعــد القانــون الــدويل النافــذ)52(. 
هنــا  اجلديــدة  للــدول  يمكــن  وال 
ــه مــن رشوط  الرفــض باالحتجــاج ألن
االحتجــاج ألجــل ان يصبــح صحيحــًا 
مناســبة  مــدة  يف  يكــون  ان  ونافــذًا 
ــد  ــة او بع ــدة العرفي ــّون القاع ــاء تك اثن
تكّوهنــا بمــدة مناســبة)62(، ويف مثالنــا ال 
ــة النشــوء فعــل  ــة حديث تســتطيع الدول
ذلــك، فاملــدة املناســبة قــد انقضــت 
وهــي ملزَمــة بالقاعــدة العرفيــة شــاءت 
ام أبــت. كــا ان ثبــات قواعــد القانــون 
الــدويل وتوفــر عنــر االســتمرارية يف 

ــدول  ــاء ال ــى اعط ــح ع ــده يرج قواع
حديثــة النشــوء اخليــار يف قبــول بعــض 

ــا. ــة أو رفضه ــده العرفي قواع

املبحث الثالث
االرادة يف الترصفات االنفرادية الدولية

ــي تظهــر  ــع الت ــر املواضي لعــل مــن اكث
هــي  واضــح  بشــكل  االرادة  فيهــا 
ــي  ــة والت ــة الدولي ــات االنفرادي الترف
ــه  ــدويل نفس ــخص ال ــن الش ــدر ع تص
دولــًة او منظمــة دوليــة، كاإلعــالن 
واالنســحاب  والتحفــظ  والتصديــق 
ــك  ــر ذل ــاج وغ ــرتاف واالحتج واالع
ــة،  ــة الدولي ــات االنفرادي ــن الترف م
ونتنــاول يف املطلــب األول مــدى إلــزام 
ــة  ــدويل للدول ــرادي ال ــرف االنف الت
ــرى  ــدول األخ ــا وال ــدر عنه ــي ص الت
التــرف  أثــر  الثــاين  املطلــب  ويف 
االنفــرادي املخالــف للقواعــد الدوليــة 

وكاآليت.

املطلب االول
مدى الزام الترصف االنفرادي الدويل  

انــا  الــدويل  االنفــرادي  التــرف 
الــدويل  الشــخص  بــإرادة  يصــدر 
ــزم  ــه ُيل ــه ان ــام في ــل الع ــه، واالص نفس
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ــام  ــه ق ــه بإرادت ــه، ألن ــدر عن ــن ص م
هبــذا الفعــل ومــن ثــم فهــو ُملــزم 

.)72( بمضمونــه
فــا يصــدر عــن الدولــة مــن توقيــع او 
حتفــظ او تصديــق او اعــرتاف ُملــِزم 
للدولــة نفســها التــي صــدر عنهــا هــذا 

ــرادي. ــرف االنف الت
للتــرف  البــد  عــام  وكأصــل 
ــذه  ــكل ات ــاي ش ــدويل ب ــرادي ال االنف
اعرتافــًا او تصديقــًا او اعالنــًا او حتفظــًا 
ــون  ــد القان ــف قواع ــره ان ال خيال او غ
الــدويل العــام اتفاقيــة كانــت او عرفيــة.
وتــرى جلنــة القانــون الــدويل أن بإمكان 
ــئ  ــن أن تنش ــت الراه ــة يف الوق الدول
التزامــًا دوليــًا بفعــل انفــرادي دويل 
ــا  ــع غره ــئه م ــا أن تنش ــق هل ــا حي مثل
االتفاقيــات  صــورة  يف  الــدول  مــن 

الدوليــة)82(.
أمحــد  مصطفــى  الدكتــور  ويــرى 
ــرف  ــن الت ــة ب ــوب التفرق ــؤاد وج ف
التزامــًا  املرّتــب  الــدويل  االنفــرادي 
عــى عاتــق مــن صــدر عنــه فهــو هبــذا 
االلتزامــات  مــن مصــادر  الوصــف 
مقــدرة  يف  كان  إذا  أّمــا  الدوليــة، 
ــردة  ــة جم ــد عام ــاء قواع ــرف إنش الت
فهــو مــن مصــادر القانــون الــدويل 

العــام)92(.
اإلعــال  عــن  الثــاين  التقريــر  ويف 
القانــون  جلنــة  تقــول  االنفراديــة 
ــى  ــواد ع ــرشوع امل ــق م ــدويل: ) ينطب ال
عــن  الصــادرة  االنفراديــة  األفعــال 
الــدول، ســواء فرديــة أو مجاعيــة والتــي 
تنطــوي عــى آثــار قانونيــة دوليــة. 
ــال ذات  ــمل األفع ــك ال تش ــي بذل وه
التــي  واألفعــال  الســيايس،  الطابــع 
ــة، ال  ــة وانفرادي وإن كانــت ُتعــد قانوني

يرتتــب عليهــا آثــار دوليــة ()03(.
الفعــل  بــأن  ســبق  ممــا  يتضــح  إذًا 
االنفــرادي الــدويل إّمــا يكــون مصــدرًا 
دوليــة،  لقاعــدة  أو  دويل  اللتــزام 
االنفراديــة  األفعــال  مجيــع  فليســت 
التــي تصــدر عــن الــدول حمــل اعتبــار 
ــع  ــت مجي ــط وليس ــة فق ــا القانوني وإن
ــب  ــي ترت ــا الت ــة وإن ــال القانوني األفع
األمــر  كان  وإن  فقــط،  دوليــة  آثــار 
يصعــب حتديــده يف كثــر مــن األحيــان.
الدوليــة  القواعــد  أن  هنــا  ويلحــظ 
ترتــب  عرفيــة  أو  كانــت  اتفاقيــة 
التزامــات دوليــة - بــا هــي قاعــدة 
دوليــة اتفاقيــة أو عرفيــة -، ولكــن 
ــة مــا هــي يف  ــة االتفاقي القاعــدة الدولي
الواقــع إالّ جمموعــة أفعــال انفراديــة 
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ُضــّم بعضهــا إىل بعــض ونعنــي بذلــك 
واالنضــام.  والتصديــق  التوقيــع 
ــدة  ــى القاع ــق ع ــه ينطب ــر نفس واألم
مــن  تتكــون  إذ  العرفيــة  الدوليــة 
جمموعــة ســوابق دوليــة هــي يف الغالــب 
ــك  ــي بذل ــة ونعن ــة دولي ــال انفرادي أفع
ــة  ــة والتنفيذي ــات الترشيعي ــال اهليئ أع
ــرارات  ــة، وق ــل الدول ــة داخ والقضائي
املنظــات الدوليــة واألحــكام القضائيــة 
إالّ  ذلــك  الدوليــة، وال خيــرج عــن 
ــامهت يف  ــى س ــة مت ــات الدولي االتفاقي
تكويــن القاعــدة الدوليــة العرفيــة وهي 
ــا  ــث أصله ــن حي ــل م ــبق تتحّل ــا س ك

ــًا. ــة أيض ــة دولي ــال انفرادي إىل أفع
ــة  ــات االنفرادي ــص الترف ــا خي ــا م أّم
ــات  ــن املنظ ــدر ع ــي تص ــة الت الدولي
الدوليــة فهــي تتمثــل بمقــررات املنظمة 
ــي  ــورة الت ــت الص ــًا كان ــة)13( أّي الدولي
تتخذهــا قــرارًا أو توصيــًة أو إعالنــًا 
أو الئحــة أو غرهــا مــن الصــور، فــإن 
ــدويل  ــرر ال ــاج املق ــو انت ــا ه ــرة هن الع

ــة)23(. ــار قانوني آلث
وُتعــد العديــد مــن املقــررات التــي 
ــم  ــة لألم ــة العام ــن اجلمعي ــدر ع تص
حمكمــة  ألحــكام  مصــدرًا  املتحــدة 
للتفســر  تطبيقــًا  الدوليــة  العــدل 

النظــام  مــن   38 للــادة  الواســع 
ــك  ــه تل ــا متثل ــة ومل ــاس للمحكم األس
املقــررات مــن التعبــر عــن الرضــا 
الــدويل بمضمــون تلــك املقــررات.
ــف  ــا خال ــل اذا م ــو احل ــا ه ــن م ولك
ــد  ــدويل قواع ــرادي ال ــرف االنف الت
مــا  هــذا  العــام؟  الــدويل  القانــون 
مــن  الثــاين  املطلــب  يف  ســنتناوله 

املبحــث.

املطلب الثان
أثر الترصف االنفرادي الدويل املخالف 

للقواعد الدولية
بشــكل  املوضــوع  مناقشــة  وألجــل 
عمــي وواقعــي نــرب مثــاالً مــا صدر 
عــن الرئيــس االمريكــي ترومــان عــام 
1945 مــن اعــالن خيــص مــّد الســيادة 
الوطنيــة للواليــات املتحــدة االمريكيــة 
ــافة 200  ــاري ملس ــرف الق ــمل اجل لتش
ميــل بحــري مــن خــط االســاس، وقــد 
ــرادي دول  ــرف االنف ــذا الت ــع ه دف
ــيادة  ــّد الس ــن م ــة لتعل ــكا الالتيني امري
الوطنيــة للجــرف القــاري وامليــاه التــي 
تعلــوه ايضــا ملســافة 200 ميــل بحري.
ــى  ــع ع ــل التوقي ــل قب ــك حص كل ذل
ــام 1958  ــاري لع ــرف الق ــة اجل اتفاقي
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التــي اصبحــت نافــذة عــام 1964، فــا 
ــات  ــذه الترف ــوين هل ــز القان ــو املرك ه
عامــي  بــن  الدوليــة  االنفراديــة 
أثــرًا  رّتبــت  هــل  1945-1964؟ 
ــدًا  ــًا جدي ــزًا قانوني ــأت مرك ــل أنش وه
مل تتناولــه قواعــد القانــون الــدويل مــن 
ــد  ــذه القواع ــت ه ــا خالف ــل، او اهن قب

ــح؟ ــكل رصي بش
 Gerhard ــالن ــان غ ــارد ف ــب جره جيي
Von Glahn عــن ذلــك بقولــه: ’’ويعتقــد 

قاعــدة  ان  الكتــاب  هــذا  مؤلــف 
تعالــج  الــدويل  للقانــون  جديــدة 
ــاري  ــرف الق ــة يف اجل ــوق الوطني احلق
ــن  ــدًا م ــرة ج ــرتة قص ــرزت يف ف ــد ب ق
التملــك  الدعــاءات  نتيجــة  الزمــن 
الريعــة إذ ان 20 دولــة، مضافــًا اىل 
اململكــة املتحــدة التــي عملــت بالنيابــة 
ــدًا يعتمــد عليهــا، فرضــت  عــن 12 بل
مثــل هــذه احلقــوق يف مــدى 17 ســنة. 
ومــع ان هــذه القاعــدة اجلديــدة قــد ال 
تكــون عامــة يف التطبيــق، فإهنــا تشــكل 
جــزًء مــن قانــون دويل. لكــن هــذا 
ــرتة  ــًا يف الف ــًا عنيف ــد حتدي ــرأي وج ال
ــة  ــة 1958 اخلاص ــبقت اتفاقي ــي س الت
باجلــرف القــاري. ان املعاهــدة اجلديــدة 
ــًا.  ــة طبع ــدو أكاديمي ــة تب ــل املناقش جتع

ــذ  ــه من ــى ان ــاء ع ــع الفرق ــق مجي ويتف
ســنة 1958 اصبــح وضــع اجلــرف 
القــاري يف القانــون الــدويل منّظــًا’’)33(.
يلحــظ هنــا ان الــراي املتقــدم قــد انتهى 
ــون  ــدة يف القان ــدة جدي ــوء قاع اىل نش
ــن مل  ــبي، ولك ــا نس ــدويل وان نطاقه ال
ــة ام  ــدة اتفاقي ــذه القاع ــة ه ــّن طبيع ُيب
ــّرح اىل  ــح وال ُي ــه يلّم ــة، ولكن عرفي

ــن: احتال
مضمــون  حتــّول  امــكان  أوهلــا: 
ــة دول  ــة ملجموع ــات االنفرادي اإلعالن
ــع  ــة م ــة اقليمي ــة عرفي ــدة دولي اىل قاع
افــرتاض وجــود النطــاق االقليمــي 
للــدول املارســة هلــذا الســلوك الــدويل.
مضمــون  حتــول  امــكان  ثانيهــا: 
ــت  ــق ثاب ــة اىل ح ــات االنفرادي االعالن
بالتقــادم بمــرور املــدة الزمنيــة املناســبة 

ــة. ــدم املعارض ــع ع م
وكال االمريــن يمكــن فيهــا القــول 
ــة.  ــدة املفرتض ــبي للقاع ــاق النس بالنط
إالّ انــه ال ينكــر ان هــذه االعالنــات 
االنفراديــة كانــت اساســًا لعقــد اتفاقيــة 
ــي  ــام 1958 والت ــاري لع ــرف الق اجل
منــذ نفاذهــا عــام 1964 اصبحــت 
ــاري  ــرف الق ــص اجل ــي ت ــدة الت القاع
إذ  عاّمــة،  دوليــة  اتفاقيــة  قاعــدة 
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متعــددة  اتفاقيــة  هــي  االتفاقيــة  ان 
االطــراف وتنظــم وضعــًا قانونيــًا دائــًا 

ــدويل. ــع ال ــم املجتم وهي
 Micheal ويذهــب ميشــيل ب ســكارف
الرئيــس  تريــح  ان  اىل   P. Scharf

ــن  ــام 1945 ع ــان ع ــي تروم االمريك
القــاري  للجــرف  الوطنيــة  الســيادة 
ــدة للنهــج نفســه مــع  ــاع دول عدي واتب
عــدم وجــود احتجــاج ومعارضــة كان 
الدافــع  كان  وان  دويل  لعــرف  بدايــة 
مــع  اساســا  واقتصــادي  ســيايس 
ــة يف  ــة الغني ــروات الطبيعي ــاف الث اكتش

اجلــرف القــاري)43(.
فعنــر املصلحــة موجــود دومــًا يف 
ــروات  ــاف الث ــة فاكتش ــة الدولي املارس
الطبيعيــة الغنيــة يف قــاع البحــار كان 
ــات  ــدور االعالن ــل اىل ص ــًا بالفع دافع
الــدول  بعــض  مــن  االنفراديــة 
الســاحلية يف حالتنــا هــذه إالّ ان صــدور 
ــات مماثلــة مــن الــدول االخــرى  اعالن
الشــرتاكها يف املصلحــة وعــدم وجــود 
دول  مــن  واالحتجــاج  االعــرتاض 
تدعــي تررهــا مــن هــذا التــرف ال 
ــات  ــة الترف ــول بمخالف ــمح بالق يس
االنفراديــة الدوليــة فيــا خيــص اجلــرف 
ــذة إالّ  ــة الناف ــد الدولي ــاري للقواع الق

ــول  ــب الق ــه يصع ــت نفس ــا يف الوق اهن
ــن  ــذا يمك ــا، ل ــًا معه ــجامها كلي بانس
ان تكــون هــذه الترفــات ســوابق 
مــن  إذ  دويل  عــرف  لنشــوء  دوليــة 
ســات العــرف الــدويل ان يكــون عامــًا 
ــًا.  ــس عام ــة لي ــج 20 دول ــداه وهن يف م
إالّ ان اغلــب القواعــد الدوليــة العرفيــة 
ــدول  ــلوك ال ــن س ــة م ــأ يف البداي تنش

املصلحــة. ذات 
وهبــذا الشــأن يقــول بيــار – مــاري 
يف  عامــًا  العــرف  كان  دوبوي:’’فــإذا 
ــًا  مــداه إالّ أنــه يمكــن ان يكــون نخبوي

تكوينــه’’)53(. يف 
اذن يمكــن القــول بــان الترفــات 
اجلــرف  بشــان  الدوليــة  االنفراديــة 
ــب  ــادة لكس ــة ج ــت حماول ــاري كان الق
ــدة  ــى ح ــة ع ــادم كل دول ــق بالتق احل
مــن  يعــارض  احلــق  هــذا  ولكــن 
ــاطئة  ــدول املش ــق ال ــل حل ــث االص حي
االخــرى، فــان كانــت الــدول االخــرة 
هــي نفســها تتبــع النهــج نفســه ومل حتتج 
فهنــا نكــون امــام ممارســة دوليــة يمكــن 
ان تكــون ســوابق لنشــوء قاعــدة دوليــة 
عرفيــة جديــدة. وكل مــا تقــدم انــا 
خيــص املــدة التــي ســبقت نفــاذ اتفاقيــة 

ــام 1958. ــاري لع ــرف الق اجل
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ويــرى الفقيــه بيــار مــاري دوبــوي 
وإن  الــدويل  االنفــرادي  الفعــل  أن 
خالــف القواعــد القانونيــة الدوليــة 
فــإن اعــرتاف دولــة أخــرى بــه بشــكل 
رصيــح جيعــل األخــرة ُملزمــة بــه 
ــع  ــاء املجتم ــي أعض ــا دون باق وحده

الــدويل)63(.
والواقــع مــن األمــر كانــت الترحيــات 
اجلــرف  بشــأن  الدوليــة  االنفراديــة 
القــاري غــر منســجمة يف بدايــة األمــر 
ــون البحــار  مــع القواعــد الســائدة لقان
يف حينهــا، ولكــن لوجــود املصلحــة 
للــدول ذات الشــأن وعــدم وجــود 
إعــالن  أول  وصــدور  االحتجــاج 
عــن دولــة عظمــى مثــل الواليــات 
جانــب  وإرصار  األمريكيــة  املتحــدة 
كبــر مــن الفقــه الــدويل يف هــذه الدولــة 
ــل  ــى تأصي ــة ع ــدول ذات املصلح وال
ــرف  ــى اجل ــاطئة ع ــة املش ــيادة الدول س
ــك كان  ــا، كل ذل ــق هل ــاري املالص الق
ــة  ــدأ اختصــاص الدول ــل مب ــة لتقب بداي
املشــاطئة عــى جرفهــا القــاري وصــوالً 
ــوع  ــة يف املوض ــة مجاعي ــي اتفاقي إىل تبن
نفســه، والتــي بنفاذهــا أصبــح املوضوع 
ــة  ــة العاّم ــد االتفاقي ــن القواع ــد م يع
ــر  ــار، إذًا كث ــدويل البح ــون ال يف القان

ــة  ــي املصلح ــدأ بداع ــد تب ــن القواع م
الوطنيــة الضيقــة ونتيجــة لتقبــل الــدول 
ــن  ــق م ــق املواف ــلوك الالح ــا والس هل
ــح  ــد وتصب ــك القواع ــأ تل ــا تنش جانبه
ــا  أمــرًا واقعــًا يصعــب تغيــره، مــن هن
يســهم االحتجــاج مــن جانــب الــدول 
الســلوك  بدايــات  مــع  الشــأن  ذات 
ال  جديــد  موضــوع  لتبنــي  الــدويل 
ــة،  يوافــق الســائد مــن القواعــد الدولي
ــوع  ــول باملوض ــة الوص ــهم يف عرقل يس
ــة  ــدة الدولي ــتوى القاع ــد إىل مس اجلدي
ــدم  ــع ع ــة، وم ــت أم عرفي ــة كان اتفاقي
وجــود االحتجــاج يصبــح الطريــق 
ــدة،  ــة جدي ــدة دولي ــوء قاع ــدًا لنش معّب
وإن كانــت الســوابق األوىل املكّونــة هلــا 
خمالفــة للســائد مــن القواعــد القانونيــة 

ــذة. ــة الناف الدولي

خامتة الدراسة
قــد رّكــزت الدراســة عــى اســهام 
ــيا يف  ــدويل وال س ــون ال االرادة يف القان
ــد  ــة والقواع ــات الدولي ــاق االتفاقي نط
والترفــات  العرفيــة  الدوليــة 
ــدرج  ــن ان ن ــة ويمك ــة الدولي االنفرادي
العديــد مــن االســتنتاجات واملقرتحات 

التــي توصلنــا اليهــا وكاآليت:
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أوالً: االستنتاجات:
ــن  ــام ع ــدويل الع ــون ال ــاز القان 1.يمت
باقــي فــروع القانــون بتداخــل املصــدر 
فيــه والقاعــدة وأن موضوعهــا واحــد، 
ــة  ــد االتفاقي ــال القواع ــو ح ــذا ه وه

ــة. ــة الدولي ــد العرفي ــة والقواع الدولي
ــدأ  ــو املب ــدات ه ــر املعاه ــبية اث 2.نس
الدوليــة  االتفاقيــات  حيكــم  الــذي 
ــدول يف املشــاركة  اســتنادًا اىل ارادات ال
يف االتفاقيــة الدوليــة فــال ُتلــزم الدولــة 
ــه يمكــن ان يســتثنى  اال بإرادهتــا، االّ ان
ــة  مــن ذلــك بعــض االتفاقيــات الدولي
التــي هلــا خصوصيــة معينــة مــن حيــث 
لوضــع  وتنظيمهــا  العامــة  ســمتها 
ــم  ــة االم ــاق منظم ــم كميث ــوين دائ قان
املتحــدة لعــام 1945 وال ســيا الفقــرة 
ــي  ــه الت ــة من ــادة الثاني ــن امل ــًا م سادس
ــال  ــاء يف جم ــر االعض ــدول غ ــزم ال ُتل

ــن. ــن الدولي ــلم واالم ــظ الس حف
بالقاعــدة  الســاكتة  الــدول  3.ُتلــَزم 
ــة  ــتنادًا اىل النظري ــة اس ــة العرفي الدولي
ــا يســتنتجه اآلخــر  ــكل م ــة ب املوضوعي
ــض  ــو ارادت رف ــا ل ــكوهتا الهن ــن س م
باحــدى  لفعلــت  العرفيــة  القاعــدة 
ومنهــا  الدوليــة  الرفــض  طــرق 

االحتجــاج.

4.الــدول حديثــة النشــوء جتــاه القاعدة 
اال  امامهــا  ليــس  العرفيــة  الدوليــة 
القبــول الن االحتجــاج يف مــدة مناســبة 
قــد تــّرم وال يمكنهــا ارجــاع الزمــن 

ــوراء. لل
5.عــى الرغــم مــن ان العــرف عامــًا يف 
مــداه اال انــه يمكــن ان يكــون نخبويًا يف 
تكوينــه، تقــوم بــه الــدول ذات املصلحة 
ــوابقها وزن  ــون لس ــي يك ــدول الت وال

اكــر مــن باقــي الــدول.
6.اعــالن اجلــرف القــاري لعــام 1945 
ممارســة  خللــق  انطــالق  نقطــة  كان 
دوليــة باملضمــون نفســه مــن باقــي 
ــة  ــدة دولي ــق قاع ــه مل خيل ــدول إالّ ان ال
جديــدة بــا هــو تــرف انفــرادي دويل 
ــة  ــه كان ســببًا لعقــد اتفاقي حمــض ولكن

ــام 1958. ــاري لع ــرف الق اجل
7.االحتجــاج مــن الدولــة ذات الشــأن 
ــة  ــدة الدولي ــان القاع ــن رسي ــع م يمن
مــن  ويمنــع  مواجهتهــا  يف  العرفيــة 

ــا. ــب جتاهه ــادم املكس ــوء التق نش
8.يســهم االحتجــاج من جانــب الدول 
الســلوك  بدايــات  مــع  الشــأن  ذات 
الــدويل لتبنــي موضــوع جديــد ال يوافق 
الســائد مــن القواعــد الدولية، يســهم يف 
عرقلــة الوصــول باملوضــوع اجلديــد إىل 
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ــة. ــة  العرفي مســتوى القاعــدة الدولي
9.ُينســب التــرف االنفــرادي الــدويل 
ــكل  ــا بش ــدر عنه ــي ص ــة الت اىل الدول
تلقائــي وليــس بالــرورة ان تتجــه 
ــدة  ــاء قاع ــا إلنش ــة بترفه ارادة الدول
دوليــة عرفيــة، ومــن ثــم فالنظريــة 
احلديثــة التــي تقــول باملركــز املوضوعي 
ــزام  ــًا يف أســاس إل هــي األكثــر رجحان

ــة. ــة العرفي ــدة الدولي القاع
10.الكثــر مــن القواعــد تبــدأ بســلوك 
الوطنيــة  املصلحــة  بداعــي  دويل 
الضيقــة مــن جانــب دولــة أو أكثــر 
ــلوك  ــه والس ــدول ل ــل ال ــة لتقب ونتيج
الالحــق املوافــق مــن جانبهــا تنشــأ 
ــًا  ــرًا واقع ــح أم ــد وتصب ــك القواع تل
يســهم  هنــا  مــن  تغيــره،  يصعــب 
ــدول ذات  ــب ال ــن جان ــاج م االحتج
ــدويل  ــلوك ال ــات الس ــع بداي ــأن م الش
يوافــق  ال  جديــد  موضــوع  لتبنــي 
ــة، يســهم  الســائد مــن القواعــد الدولي
يف عرقلــة الوصــول باملوضــوع اجلديــد 
ــة  ــة اتفاقي ــدة الدولي ــتوى القاع إىل مس

كانــت أم عرفيــة.
ب: املقرتحات

الشــارعة  االتفاقيــات  1.اصطــالح 
لقانــون  فيينــا  اتفاقيــة  يف  نجــده  مل 

املعاهــدات لعــام 1969 بــل يقــول بــه 
القضــاء الــدويل والفقــه الــدويل فقــط، 
والســبب هــو اعــرتاض بعــض الــدول 
الكــرى حينهــا عــى مــرشوع االتفاقيــة 
خــارج  ُتلــزم  ان  يف  رغبتهــا  لعــدم 
ارادهتــا، لــذا نأمــل ان يتــم تعديــل 
االتفاقيــات  يشــمل  بــا  االتفاقيــة 
الشــارعة التــي تنظــم اوضاعــًا قانونيــة 
ــدويل وادراج  ــع ال ــم املجتم ــة وهت دائم
التعريــف نفســه الــذي اورده الفقيــه 
الــرويس تونكــن Tunkin يف مــرشوع 

االتفاقيــة.
2.نأمــل مــن وزارة اخلارجيــة العراقيــة 
تســلك  أن  الشــأن  ذات  واجلهــات 
ومنهــا  الدوليــة  الرفــض  طــرق 
االحتجــاج ألجــل عــدم رسيــان مــا ال 
يوافــق املصلحــة الوطنيــة مــن الســلوك 
الــدويل، منعــًا مــن نشــوء احلــق لآلخــر 
ــان  ــب، أو رسي ــادم املكس ــق التق بطري
قاعــدة دوليــة عرفيــة إقليميــة جتــاه 

ــة. الدول
النظريــات  مــن  الرغــم  3.عــى 
ــع  ــت يف مواض ــي طرح ــة الت املوضوعي
العــام،  الــدويل  القانــون  يف  عديــدة 
تبقــى إلرادة الدولــة إســهاٌم واضــح 
ــق  ــة وخل ــات الدولي ــاء االلتزام يف إنش
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القواعــد القانونيــة الدوليــة، لــذا نأمــل 
مــن وزارة اخلارجيــة العراقيــة أن حتّقــق 
ــن  ــا م ــدر عنه ــا يص ــق م ــن طري – ع
ــات  ــة – مقتضي ــة دولي ــال انفرادي أفع
ــة  ــل ال مركزي ــة يف ظ ــة الوطني املصلح
العالقــات الدوليــة وحريــة الدولــة 
فيــا يصــدر عنهــا مــن ســلوك دويل 
بــا يوافــق قواعــد القانــون الــدويل وال 

ــا. ــارض معه يتع

اهلوامش:
1-  تــم توقيــع االتفاقيــة يف فيينــا يف 23 أيــار 
ــون  ــاذ يف 27 كان ــز النف ــت حي 1969 ودخل

ــاين 1980. الث
الــدويل  القانــون  ســلطان.  حامــد  د.    -2
ــة،  ــة السادس ــلم، الطبع ــت الس ــام يف وق الع
القاهــرة، 1976؛ د.  العربيــة،  النهضــة  دار 
العــام،  الــدويل  القانــون  العطيــة.  عصــام 
املكتبــة القانونيــة، بغــداد، مــن دون ذكــر ســنة 
النــرش، ص59؛ د. أ.ن. طالاليــف. قانــون 
العامــة-،  -النظريــة  الدوليــة   املعاهــدات 
ــة  ــدي، مطبع ــدي العبي ــح مه ــة د. صال ترمج

ص63.  ،1986 بغــداد،  العــاين، 
3-  الفقــرة سادســًا مــن املــادة 2 مــن ميثــاق 
منظمــة األمــم املتحــدة لعــام 1945 وُينظــر د. 
حســن اجللبــي. مركــز االمــم املتحــدة بالنســبة 
للــدول غــر االعضــاء فيهــا، املجلــة املريــة 
للقانــون الــدويل، املجلــد 22، 1966، ص 

 .92
4-  جرهــارد فــان غــالن. القانــون بــن 
ــام،  ــدويل الع ــون ال ــل إىل القان ــم – مدخ األم
دار  العمــر،  عبــاس  ترمجــة  األول،  اجلــزء 
ــن  ــروت، م ــدة، ب ــاق اجلدي ــل؛ دار اآلف اجلي
دون ذكــر ســنة النــرش، ص 16؛ د. أمحــد ابــو 
ــام،  ــدويل الع ــون ال ــيط يف القان ــا. الوس الوف
العربيــة،  النهضــة  دار  السادســة،  الطبعــة 
خليــل  د.  ؛  ص159   ،2016 القاهــرة، 
ــام،  ــدويل الع ــون ال ــوعة القان ــن. موس حس
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منشــورات  األوىل،  الطبعــة  األول،  اجلــزء 
ص   ،2012 بــروت،  احلقوقيــة،  احللبــي 

.5 1 7
ــدويل  ــون ال ــوي. القان ــاري دوب ــار- م 5-  بي
العــام، ترمجــة د. حممــد عــرب صاصيــال؛ 
د. ســليم حــداد، الطبعــة االوىل، املؤسســة 
والتوزيــع،  والنــرش  للدراســات  اجلامعيــة 
بــروت، 2008، ص334؛ د. حممــد الســعيد 
ــادر  ــام – مص ــدويل الع ــون ال ــاق. القان الدق
القانــون الــدويل-، دار املطبوعــات اجلامعيــة، 

ص160.   ،2012 االســكندرية، 
Gordon A. Christenson. Trashing Customary 

International Law, the American Journal of 

International Law, Vol. 81, 1987, p103; E. 

Jiménez de Aréchaga. General Course in 

Public International Law, Lahaye: The Huge 

Academy of International Law, with No 

Publishing Year, p 14.

ــع.  ــم ابوصيب ــول كري ــر د. عبدالرس 6-  ُينظ
ــر  ــم د. زه ــة، تقدي ــة العرفي ــدة الدولي القاع
احلســني، دار الســنهوري، بــروت،2017، 

.118 ص
ــة  ــة لدراس ــر. مقدم ــن عام ــالح الدي 7-  ص
القانــون الــدويل العــام، دار النهضــة العربيــة، 
ــم 1. ــش رق ــرة، 2007، ص 196 هام القاه
ــة  ــة لدراس ــر. مقدم ــن عام ــالح الدي 8-  ص
ــابق، ص  ــع س ــام، مرج ــدويل الع ــون ال القان

ــم 1. ــش رق 196 هام
9-  تقديمــه لكتــاب القاعــدة الدوليــة العرفية 

أبوصيبــع،  كريــم  عبدالرســول  للدكتــور 
ســابق اإلشــارة إليــه، ص 17-16. 

املتحــدة  الواليــات  اجابــة حكومــة    -10
الدوليــة  اللجنــة  دراســة  عــى  األمريكيــة 
للصليــب االمحــر بشــان القانــون الــدويل 
ــر،  ــون ب. بلينج ــم ج ــريف، بقل ــاين الع االنس
املجلــة  يف  منشــورة  هاينــس،  ج.  ووليــم 
الدوليــة للصليــب االمحــر، املجلــد 89، العدد 

ص130-101.  ،2007 حزيــران   ،866
 28 يف   114-222 املرقــم  القانــون    -11

.2016 أيلــول 
12-  د. عبداملجيــد عبــاس. القانــون الــدويل 
 ،1947 بغــداد،  النجــاح،  مطبعــة  العــام، 
القاعــدة  حممــود.  عبدالغنــي  د.  ص74؛ 
ــة  ــام، الطبع ــدويل الع ــون ال ــة يف القان العرفي
األوىل، دار النهضــة العربيــة، القاهرة، 1990، 
ــدويل  ــون ال ــّر. القان ــت ش ص 41؛ د. حكم
العــام، الطبعــة الثانيــة، املكتبــة القانونيــة، 

.71 ص   ،2009 بغــداد، 
مقدمــة  عامــر.  الديــن  صــالح  د.    -13
مرجــع  العــام،  الــدويل  القانــون  لدراســة 

ص349. ســابق، 
14-  د. حيــدر أدهــم الطائــي. االحتجــاج يف 
ــورات  ــة االوىل، منش ــدويل، الطبع ــون ال القان
احللبــي احلقوقيــة، بــروت، 2012، ص153.
15-  د. وليــد بيطــار. القانــون الــدويل العــام، 
الطبعــة األوىل، املؤسســة اجلامعيــة للدراســات 
ص   ،2008 بــروت،  والتوزيــع،  والنــرش 
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.121
16- د. زهــر احلســني. مشــكلة العقيــدة 
باإللــزام للقاعــدة العرفيــة يف القانــون الــدويل 
العــام، املجلــة املريــة للقانــون الــدويل، 
العــدد 45، 1989، ص130؛ د. عبدالغنــي 
ــدويل  ــون ال ــة يف القان حممــود. القاعــدة العرفي

ــابق، ص 63-62. ــع س ــام، مرج الع
17-  د. حامــد ســلطان. القانــون الــدويل 
ــابق، ص  ــع س ــلم، مرج ــت الس ــام يف وق الع
35؛ د. حمســن أفكريــن. القانــون الــدويل 
العــام، دار النهضــة العربية، القاهــرة، 2015، 

.160 ص 
18-  د. مجــال عبدالنــارص مانــع. القانــون 
الفكــر  الطبعــة األوىل، دار  العــام،  الــدويل 
اجلامعــي، اإلســكندرية، 2010، ص 249.
ــابق،  ــع الس ــن. املرج ــن أفكري 19-  د. حمس

.164 ص 
ــدويل  ــون ال ــوي. القان ــاري دوب ــار م 20-  بي

ــابق، ص 358. ــع س ــام، مرج الع
21� Anthony A. D’Amato. The Concept of 

Custom in International Law, First Edition, 

Ithaca and London, Cornell University Press, 

1971, p98.

ــة  ــار القانوني ــهاب. اآلث ــود ش ــد حمم د. مفي
العــام،  الــدويل  القانــون  يف  للســكوت 
املجلــة املريــة للقانــون الــدويل، العــدد 
ســامي  حممــد  د.  ص60؛   ،1973  ،29
عبداحلميــد. الترفــات الدوليــة الصــادرة 

لاللتــزام  كمصــدر  املنفــردة  االرادة  عــن 
ــة  ــوث القانوني ــوق للبح ــة احلق ــدويل، جمل ال
احلقــوق-  كليــة  تصدرهــا  واالقتصاديــة، 
ــدد االول، 1974،  ــكندرية، الع ــة االس جامع

2؛  4 0 ص
22� Brian D. Lepard. Customary International 

Law – A New Theory with Practical 

Applications �, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010, p 229.

23� Anthony A. D’Amato. Ibid., p 99.

24-  د. مصطفــى أمحــد فــؤاد. النظريــة العامة 
للترفــات الدوليــة الصــادرة عــن اإلرادة 
باإلســكندرية،  املعــارف  منشــأة  املنفــردة، 

.83 ص   ،2009
25-  د. عبدالغنــي حممــود. القاعــدة العرفيــة 
يف القانــون الــدويل العــام، مرجــع ســابق، ص 
105؛ وانظــر د. حممــد ســامي عبداحلميــد؛ د. 
ــدويل  ــون ال ــن. القان ــالمة حس ــى س مصطف
ــن دون  ــروت، م ــة، ب ــدار اجلامعي ــام، ال الع

ــرش، ص 107. ــنة الن ــر س ذك
N. A. Maryan Grean M.A. International Law, 

Macdonald and Evans Ltd, London, 1973, P 

19.

26� Jonathan I. Charney. International 

Agreements and the Development of 

Customary International Law, Washington 

Law Review, Vol. 61:971, 1986, p 538.

النظريــة  فــؤاد.  امحــد  مصطفــى  د.    -27
ــن  ــادرة ع ــة الص ــات الدولي ــة للترف العام
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االرادة املنفــردة، مرجــع ســابق، ص127 ومــا 
ــا. بعده

ســيدونيو.  رودريغيــس  فيكتــور    -28
ــر األول عــن األفعــال  املقــرر اخلــاص، التقري
ــدورة  ــدول، ال ــن ال ــادرة ع ــة الص االنفرادي
A/ املرقمــة  الوثيقــة   ،1998 اخلمســون، 

.16 ص   ،486/4.CN
املرجــع  فــؤاد.  أمحــد  مصطفــى  د.    -29

.27 ص  الســابق، 
ــور رودريغيــس ســيدونيو. املقــرر  30-  فيكت
األفعــال  عــن  الثــاين  التقريــر  اخلــاص، 
ــدورة  ــدول، ال ــن ال ــادرة ع ــة الص االنفرادي
احلاديــة واخلمســون، 1999، الوثيقــة املرقمــة 

.6 ص   ،500/4.A/CN
31-  د. عزيــز القــايض. تفســر مقــررات 
املنظــات الدوليــة، املطبعــة العامليــة، القاهــرة، 

.47-46 ص   ،1971
ــون  ــوي. القان ــاري دوب ــار م ــر بي 32-  ُينظ
الــدويل العــام، مرجــع ســابق، ص 417 ومــا 

ــا. بعده
ــن  ــون ب ــالن. القان ــان غ ــارد ف 33-  جره
ــام  ــدويل الع ــون ال ــل اىل القان ــم – مدخ األم
-، اجلــزء الثــاين، تعريــب وفيــق ُزهــدي، 
دار اجليــل؛ دار اآلفــاق اجلديــدة، بــروت، 

.57 ص
34� Michael P. Scharf. Customary 

International Law in Times of Fundamental 

Change � Recognizing Grotian Moments�, 1st 

Edition, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2013, p117�118.

القانــون  محــود.  احلــاج  حممــد  د.  وانظــر 
الــدويل للبحــار، دار الثقافــة للنــرش والوزيــع، 

ص337.  ،2008 عــّان-االردن، 
35-  بيــار – مــاري دوبــوي. القانــون الــدويل 

العــام، مرجــع ســابق، ص408.
36-  املرجع السابق، ص 380.

قائمة املراجع
أوالً: باللغة العربية

أ: الكتب
ــة   ــدات الدولي ــون املعاه ــف. قان أ.ن. طالالي
-النظريــة العامــة-، ترمجــة د. صالــح مهــدي 

ــداد، 1986. ــاين، بغ ــة الع ــدي، مطبع العبي
أمحــد ابــو الوفــا. الوســيط يف القانــون الــدويل 
النهضــة  دار  السادســة،  الطبعــة  العــام، 

.2016 القاهــرة،  العربيــة، 
الــدويل  القانــون  دوبــوي.  مــاري  بيــار- 
العــام، ترمجــة د. حممــد عــرب صاصيــال؛ 
د. ســليم حــداد، الطبعــة االوىل، املؤسســة 
والتوزيــع،  والنــرش  للدراســات  اجلامعيــة 

.2008 بــروت، 
مجــال عبدالنــارص مانــع. القانــون الــدويل 
ــي،  ــر اجلامع ــة األوىل، دار الفك ــام، الطبع الع

.2010 اإلســكندرية، 
جرهــارد فــان غــالن. القانــون بــن األمــم – 
ــزء  ــام -، اجل ــدويل الع ــون ال ــل اىل القان مدخ
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ــل؛  ــدي، دار اجلي ــق ُزه ــب وفي ــاين، تعري الث
دار اآلفــاق اجلديــدة، بــروت، مــن دون ذكــر 

ســنة النــرش.
جرهــارد فــان غــالن. القانــون بــن األمــم – 
ــزء  ــام -، اجل ــدويل الع ــون ال ــل اىل القان مدخ
ــل؛  ــدي، دار اجلي ــق ُزه ــب وفي ــاين، تعري الث
دار اآلفــاق اجلديــدة، بــروت، مــن دون ذكــر 

ســنة النــرش.
حامــد ســلطان. القانــون الــدويل العــام يف 
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Summary

 The research is trying to treat with 

the will of international person for creating 

international rules. This study distinguishes 

between creating international obligations 

and international rules . This subject is 

divided into three chapters: the first, treats 

with contribution of state will for creating 

international conventional rules. the second, 

treats with contribution of state will for 

creating international customary rules, and 

the third searches the unilateral acts and its 

role for creating the international rules. The 

conclusion contains important results and 

suggestions.

The Role of Will for Creating the International Rules

Prof. Assist. Dr. Abdulrasool Kareem Abusaibe
Public Law Department / College of Law / University of Kufa
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االثر الناقل لالستئناف كإستثناء على مبدأ ثبات 
النزاع يف الدعوى املدنية

     أ.د. أحمد سمري محمد ياسني                       الباحث: بالل قيس كال 

  كلية القانون والعلوم السياسية         كلية القانون واعلوم السياسية

              جامعة كركوك                                         جامعة كركوك 

املقدمة:
يعــد االســتئناف من املبــادئ األساســّية 
ــق العلمي  ــم القضائي، والتطبي يف التنظي
ــث  ــن، حي ــى درجت ــايض ع ــدأ التق ملب
ــم  ــام حماك ــه أم ــوم علي ــون للمحك يك
ــه  ــرح قضيت ــد ط ــة األوىل أن يعي الدرج
مــرة أخــرى أمــام حمكمــة أعــى درجــة 
ــم  ــدرت احلك ــي أص ــة الت ــن املحكم م
ــددا  ــوع جم ــث املوض ــادة بح ــة إع بغي
االســتئناف  وحيقــق  فيــه،  والفصــل 
ــن  ــة، ويؤم ــر العدال ــن س ــا حلس ضان
اســتدراكا للخصــوم ملــا فاهتــم تقديمــه 
مــن دفــاع وأدلــة أمــام حمكمــة الدرجــة 
األوىل، ويســتهدف االســتئناف التحقــق 
ــا  ــي تصدره ــكام الت ــالمة األح ــن س م

حماكــم البــداءة بدرجــة أوىل وإعــادة 
ــزاع مــرة أخــرى وهــذا يعــد  طــرح الن
اســتثناًء ملبــدأ ثبــات النــزاع الــذي 
اخلصــوم  بموجبــه  املــرشع  اعطــى 
ــام  ــرى أم ــرة اخ ــزاع م ــر الن ــق نظ ح
ــت  ــا أتاح ــة، وإّن م ــة ثاني ــة درج حمكم
عــن  ينــم  االســتثناء  هلــذا  املــرشع 
ــص  ــاء والنواق ــة األخط ــه ملعاجل حرص
ــداءة،  ــم الب ــكام حماك ــوب أح ــي تش الت
ــم  ــا فاهت ــح م ــوم تصحي ــح اخلص ومن
مــن دفوعــات وادعــاءات، وان مقتــى 
األثــر الناقــل لالســتئناف هــو نقــل 
النــزاع الــذي كان منظــورًا أمــام قــايض 
ــة  ــايض درج ــة اوىل إىل ق ــة درج حمكم
ــة، وإّن هــذا األثــر يســتند إىل مبــدأ  ثاني
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ــزاع. ــات الن ثب
امهية البحث:

البحــث  موضــوع  أمهيــة  تكمــن 
كونــه يعالــج مســألة األثــر الناقــل 
ثبــات  عــى  كأســتثناء  لالســتئناف 
ــم  ــي يت ــة الت ــي، والكيفي ــزاع القضائ الن
ــام  ــرى أم ــرة أخ ــزاع م ــرح الن ــا ط هب
حمكمــة االســتئناف بصفتهــا حمكمــة 
درجــة ثانيــة، مــن خــالل بيــان اإلطــار 
املحــدد لســلطة حمكمــة االســتئناف، 
ــث  ــوم بالبح ــه تق ــى أساس ــذي ع وال
والتمحيــص يف ملــف الدعــوى املحــال 
ــة  ــداءة، باإلضاف ــة الب ــن حمكم ــا م إليه
ــر  ــا االث ــع هب ــي يتمت ــص الت إىل اخلصائ
الناقــل لالســتناف يف نقــل الدعــوى 
اخلصومــة  يف  ثباهتــا  مــن  مســتثناة 
يف  مســامهتها  ومــدى  االســتئنافية 
اتســاعها مــن حيــث أطرافها وأســباهبا، 
وذلــك مــن خــالل اســتعراض أحــكام 
قانــون املرافعــات املدنيــة العراقــي رقــم 
املرافعــات العراقــي ذو الرقــم 83 لســنة 
قانــون  يف  أم  املعــدل  النافــذ   1969
ــري  ــة امل ــة والتجاري ــات املدني املرافع
وقانــون   1968 لســنة   13 رقــم 
رقــم  الفرنــي  املدنيــة  اإلجــراءات 

املعــدل.  1975 لســنة   1123

إشكالية الدراسة:
عــدم  يف  البحــث  إشــكالية  تكمــن 
ــدأ  ــاص ملب ــي خ ــم ترشيع ــود تنظي وج
ثبــات النــزاع القضائــي واالســتثناءات 
ــض  ــاك بع ــن هن ــه، ولك ــواردة علي ال
النصــوص املتناثــرة يف مــواد قانــون 
ــوء  ــليط الض ــنحاول تس ــات س املرافع
الدراســات  نــدرة  وإّن  كــا  عليهــا، 
ــدان  ــذا املي ــة يف ه ــة املتخصص القانوني
خاصــة يف االطــار االجرائــي، وانــه 
عــى الرغــم مــن أمهيــة هــذا املوضــوع 
ــتحق  ــا يس ــل م ــه مل ين ــه اال ان وحيويت
ــن  ــا م ــام خصوص ــة واالهت ــن العناي م
ــة  ــة املقارن ــات القانوني ــة الدراس ناحي
ــك  ــة فتل ــة كاف ــن اإلجرائّي ــن القوان ب
الــالزم  بالقــدر  الدراســات مل تكــن 
لدراســة هــذا املوضــوع ومجعــه ضمــن 

ــل. ــوين متكام ــام قان نظ
أسباب اختيار املوضوع:

ان أبــرز األســباب التــي دفعتنــي إىل 
لالســتئناف  الناقــل  االثــر  اختيــار 
ــزاع يف  ــات الن ــدأ ثب ــى مب ــتثناء ع كأس
ــًا  ــة موضوع ــة املدني ــوى القضائي الدع
التعــرض ملــدى  للبحــث تكمــن يف 
ــا  ــدأ وم ــك املب ــه ذل ــذي يرتب ــر ال األث
ــف  ــى موق ــالع ع ــه، واالط ــج عن ينت
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ــة  ــن املقارن ــي والقوان ــون العراق القان
يف جمــال إرســاء مبــدأ ثبــات النــزاع 
آثــار  مــن  اإلجرائّيــة  املنظومــة  يف 
ــن  ــى مواط ــوف ع ــتثناءات والوق واس
لــكال  الوافيــة  الترشيعيــة  املعاجلــة 
املوقفــن للوصــول إىل مبتغانــا يف حتقيق 
االســتقرار القانــوين واملراكــز القانونيــة 
ــة  ــروج بنظري ــة اخل ــة، وحماول اإلجرائّي
ــة يمكــن اتاذهــا مــن  ــة متكامل إجرائي
قبــل املــرشع العراقــي بتعديــل واضافــة 
ــي  ــات العراق ــون املرافع ــرات إىل قان فق
ــا  ــة وعنارصه ــاق اخلصوم ــد نط وحتدي
ــاع مــع  ــات الدف ــة حقــوق وحري ومحاي
األخــذ بنظــر االعتبــار موقــف القوانن 

ــك. ــن ذل ــة م املقارن
خطة البحث:

الناقــل  االثــر  بموضــوع  لإلحاطــة 
ثبــات  عــى  كأســتثناء  لالســتئناف 
ــث  ــذا البح ــزاع، ســنقوم بتقســيم ه الن
عــى ثالثــة مباحــث، نتنــاول يف املبحث 
األّول منهــا ســنقوم التطــرق ملفهــوم 
وينقســم  لالســتئناف  الناقــل  األثــر 
االول  االول  مطلبــن  اىل  بــدوره 
لالســتئناف  الناقــل  االثــر  تعريــف 
والثــاين متييــز االثــر الناقــل عــن فكــرة 
ــدد  ــاين ح ــث الث ــا املبح ــدي، ام التص

ــان خصائصــه  وينقســم اىل مطلبــن  لبي
ــا  ــدود م ــزاع يف ح ــل الن ــو نق االول ه
ــه االســتئناف فقــط  واملطلــب  رفــع عن
ــب  ــل يف طل ــواز الفص ــدم ج ــاين ع الث
البــداءة،  حمكمــة  عــى  يعــرض  مل 
ــه  ــيتناول رشوط ــث س ــث الثال واملبح
وعــى  لالســتئناف  الناقــل  االثــر 
مطلبــن االول اســتنفاذ حمكمــة البــداءة 
الثــاين  واملطلــب  للنــزاع  لواليتهــا 
ــر  ــتئناف بنظ ــة االس ــزام حمكم ــو الت ه

النــزاع.
املبحث األّول

مفهوم األثر الناقل لالستئناف
ــالح  ــيلة إلص ــد وس ــتئناف يع إن االس
ــه قضــاء حمكمــة الدرجــة  ــا اخطــأ في م
األوىل، وإّن قبــول طلبــات مل يعــرض 
موضوعهــا عــى تلــك املحكمــة جيعــل 
مــن حمكمــة االســتئناف حمكمــة درجــة 
ــد  ــد رشع بقص ــتئناف ق اوىل، وإّن االس
احلكــم،  يف  والنقــص  اخلطــأ  تــاليف 
وهــذا يكــون اســتثناء عــى مبــدأ ثبــات 
ــى  ــايض ع ــدأ التق ــا كإّن مب ــزاع، ومل الن
درجتــن يطــرح ذات النــزاع مــرة ثانيــة 
ــه يرتبــط  أمــام حمكمــة االســتئناف، فإن
ــي  ــدًا وه ــة ج ــرة هام ــدأ فك ــذا املب هب
تطــور النــزاع أمــام حمكمــة االســتئناف 
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اســتثناًء عــى مبــدأ ثبــات النــزاع، وهــو 
األصــي،  النــزاع  مالمــح  يف  تغيــر 
ــذا  ــا كان ه ــر طامل ــذا التغي ــتمر ه ويس
النــزاع قائــًا أمام حمكمــة الطعــن، وهذا 
ــتمراره  ــأته واس ــط يف نش ــور يرتب التط
ــدث  ــي حت ــارص الت ــن العن ــد م بالعدي
يف  أو  اإلجــراءات  يف  ســواء  تغيــرًا 
احلــق املوضوعي)1(،ويعــد األثــر الناقــل 
لالســتئناف مــن االســتثناءات التــي 
ــه  ــزاع، إذ إن ــات الن ــدأ ثب ــى مب ــرد ع ت
ــام  ــة أم ــاق القضي ــاع نط ــؤدي إىل اتس ي
ــة، وقــد اخــذت  حمكمــة الدرجــة الثاني
الترشيعــات هبــذا املفهــوم الــذي يكــر 
القيــود التــي حّددهــا مبــدأ الثبــات 
ــة  ــوى احلري ــريف الدع ــاح لط ــث ات حي
ــة  يف تغيــر عنــارص الدعــوى مــن ناحي
واملوضــوع(،  والســبب  )اخلصــوم 
وعليــه ســنتناول هــذا املبحــث بمطلبن 
ــر  ــوم األث ــن مفه ــه ع ــم في األّول نتكل
الناقــل لالســتئناف والثــاين متييــزه عــن 

ــه. ــط ب ــي تتل ــكار الت ــض االف بع

املطلب األّول
تعريف األثر الناقل لالستئناف

ان أهــم مــا يرتتــب عــى االســتئناف من 
آثــار هــو خاصيتــه بإعــادة طــرح النــزاع 

ــة  ــة الدرج ــه حمكم ــت في ــذي فصل ال
األوىل عــى حمكمــة الدرجــة الثانيــة 
وهــو بذلــك يكــون اســتثناًء عــى مبــدأ 
ــزاع)2(، وينتــج عــن ذلــك أن  ــات الن ثب
تتــص حمكمــة االســتئناف وحدهــا 
يطرحهــا  التــي  املنازعــة  بالفصــل 
ــة  ــن كاف ــك م ــا، وذل ــتئناف عليه االس
وجـوهـهـــا املـوضـوعيـــة والقانونيــة، 
وكذلــك مــا يتصــل باحلكــم املســتأنف 
من ناحـيـــة تـفـسـيـــره وتصـحـيـحـه 
والطلبـــات الـوقـتـيـــة املتعلقــة بــه إذا 
كـــان مـوضـــوع الـدعـــوى املطــروح 
ــًا  ــة األوىل متضمن ــة الدرج ــى حمكم ع
ــة  ــن حمكم ــا م ــي فيه ــات ق ــدة طلب ع
الدرجــة األوىل واســتنفذت واليتهــا 
ــذه  ــد ه ــتئناف أح ــإن اس ــأهنا، ف يف ش
باقــي  دون  بعـضـهـــا  أو  الطلبــات 
الطلبــات ينقــل إىل حمكمــة الدرجــة 
وحـــده  املســتأنف  الطلــب  الثانيــة 
ــة  ــانيده، وإّن حمكم ــه وأس ــة دفوع بكاف
الدعــوى  نظرهــا  عنــد  االســتئناف 
ــه  ــت إلي ــا انته ــد ب ــتئنافية ال تتقي االس
حمكمــة البــداءة مــن حكــم يف الدعــوى 
املرفوعــة إليهــا وإنــا تأخــذ دورهــا 
كمحكمــة موضــوع مــن حيــث فحــص 
ــن  ــا م ــدم إليه ــا ق ــع وم ــر الوقائ وتقدي
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اخلصــوم،  مــن  ودفــوع  مســتندات 
ــر  ــوة األث ــل ق ــراءات متث ــذه اإلج وه

الناقــل لالســتئناف)3(.
ــة  ــات املدني ــون املرافع ــار قان ــد أش وق
ينقــل  )االســتئناف  بــان  العراقــي 
ــا  ــت عليه ــي كان ــا الت ــوى بحالته الدع
ــبة  ــداءة بالنس ــم الب ــدور حك ــل ص قب
ــط ...( ملــا رفــع عنــه االســتئناف نق
ــورة  ــار بص ــرشع أش ــد ان امل )4(، ونج

ــتثناء  ــل كاس ــر الناق ــارشة لألث ــر مب غ
ــاح  ــه ات ــزاع، وان ــات الن ــدأ ثب ــى مب ع
للخصــم الــذي يتظلــم مــن حكــم 
حمكمــة الدرجــة األوىل أن يطــرح النزاع 
ــة  ــة الثاني ــة الدرج ــام حمكم ــددا أم جم
لتفصــل فيــه مــن جديــد، وعندمــا 
ألي  يمكــن  فــال  االســتئناف  يقــدم 
مــن اخلصــوم أن يتــذرع بــأي حــق 
ــون  ــم املطع ــن احلك ــم ع ــب ناج مكتس
ــوى  ــرح الدع ــتئناف يط ــه، ألن االس في
ــل  ــة للفص ــة الثاني ــة الدرج ــام حمكم أم
فيهــا وكأهنــا تنظــر ألول مــرة، كــا 
وينتــج عــن تطبيــق مبــدأ األثــر الناقــل 
ــة األوىل  ــة الدرج ــد حمكم ــع ي ــو رف ه
ــة  ــوم حمكم ــروح لتق ــزاع املط ــن الن ع
ــذا  ــى ه ــا ع ــع يده ــتئناف بوض االس
النــزاع)5(، وإّن األثــر الناقل لالســتئناف 

ــتئناف  ــة االس ــع حمكم ــؤدي إىل وض ي
ــا  ــّم يلزمه ــن َث ــزاع وِم ــى الن ــا ع يده
املواضيــع  ويف  جمــددا  فيــه  الفصــل 
ــار  ــا باعتب ــتئناف عنه ــع االس ــي رف الت
ــة يف  ــة ثاني ــتئناف درج ــة االس ان حمكم
ــات  ــث االعرتاض ــوىل بح ــايض تت التق
الــواردة عــى احلكــم الصــادر مــن 
حمكمــة البــداءة وبإكــال النقــص يف 
ذلــك احلكــم أو إصــالح اخلطــأ الــذي 

ــداءة)6(. ــة الب ــه حمكم ــت في وقع
بالصفــة  االســتئناف  حمكمــة  وإن 
ــوع  ــة موض ــا حمكم ــة وبوصفه املتقدم
املقــررة  الصالحيــات  كافــة  متلــك 
ملحكمــة الدرجــة األوىل، فهــي تبحــث 
وقائــع الدعــوى وتقــوم باتــاذ مــا تــراه 
ــوى  ــات يف الدع ــراءات اإلثب ــن إج م
املنظــورة مــن قبلهــا، كــا وتعــن تقديــر 
الوقائــع مــن واقــع مــا قــدم اليهــا مــن 
ــراف  ــوع أط ــات ودف ــتندات وإثبات مس
ــد  ــق القواع ــم تطب ــن ث ــوى، وم الدع
صحيحــة  تراهــا  التــي  القانونيــة 
فمرحلــة  الدعــوى)7(،  وقائــع  عــى 
االســتئناف تنقــل الدعــوى إىل حالتهــا 
التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور احلكم 
ــزاع،  ــات الن ــدأ ثب ــتناًد ملب ــي اس البدائ
ــد  ــتئناف بع ــة االس ــوىل حمكم ــث تت حي
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ــال  ــة واك ــات القانوني ــراء املقتضي إج
ــم  ــدار احلك ــة إص ــات املقتضي التحقيق
ــى أن  ــون، ع ــا للقان ــراه موافق ــذي ت ال
الدرجــة  حمكمــة  إىل  الدعــوى  نقــل 
ــتئناف  ــع االس ــًا لرف ــم تبع ــة ال يت الثاني
يتنــاول  الطعــن  هــذا  كان  إذا  اال 
عرضــت  التــي  واملواضيــع  النقــاط 
ــت  ــة األوىل وفصل ــة الدرج ــى حمكم ع
فيهــا هــذه املحكمــة ورفــع االســتئناف 
ــام  ــت أم ــي عرض ــات الت ــه، فالطلب عن
تفصــل  ومل  األوىل  الدرجــة  حمكمــة 
ــل إىل  ــا ال تنتق ــتنفذ واليته ــا ومل تس فيه
حمكمــة الدرجــة الثانيــة)8(، بعــد أن يتــم 
ــا  ــتئنافية وقبوهل ــوى االس ــم الدع تقدي
ــه  ــزاع برمت يرتتــب عــى ذلــك نقــل الن
ــرح  ــادة ط ــتئناف واع ــة االس إىل حمكم
موضوعــه عليهــا مــع أســانيده القانونية 
وادلتــه الواقعيــة واوجــه دفــاع ودفــوع 
اخلصــوم ممـّـا جيعلهــا خمتصــة اختصاصــا 
كامــاًل بــكل مــا يتعلــق باحلكــم فيتعــن 
ــبب  ــاء مس ــا بقض ــول كلمته ــا ق عليه
الواقعيــة  النــزاع  عنــارص  يواجــه 

ــواء)9(. ــى الس ــة ع والقانوني
ــة  ــن املقارن ــف القوان ــبة ملوق ــا بالنس أّم
ــك  ــت تل ــد تباين ــل فق ــر الناق ــن األث م
القوانــن يف النــص عليهــا يف ترشيعاهتا، 

ــون  ــادة )232( مــن قان فقــد نصــت امل
ــري  ــة امل ــة والتجاري ــات املدني املرافع
ينقــل  )االســتئناف  بــأن  النافــذ 
ــا  ــت عليه ــي كان ــا الت ــوى بحالته الدع
قبــل صــدور احلكــم املســتأنف بالنســبة 
 ) فقــط  االســتئناف  عنــه  رفــع  ملــا 
واســتنادًا ملفهــوم هــذه املــادة يتبــن بــأن 
ــري ال  ــون امل ــل يف القان ــر الناق األث
خيتلــف كثــرا عــن مفهومــه يف القانــون 
العراقــي مــن حيــث طــرح النــزاع عــى 
ــن  ــه م ــل في ــتئناف لتفص ــة االس حمكم
ــزاع يف  ــات الن ــى ثب ــتثناء ع ــد اس جدي
البــداءة، وعــدم الســاح بإبــداء طلبــات 
جديــدة يف االســتئناف نظــرًا، ألن ذلــك 
يــؤدي إىل تفويــت درجــة مــن درجــات 

ــم )01(. ــى اخلص ــايض ع التق
أّمــا القانــون الفرنــي فقــد نظــم األثــر 
ــن )561  ــتئناف يف املادت ــل لالس الناق
تعريفــًا  املــادة )561(  إن  إذ  و562(، 
قريبــا جــدًا مــن األثــر الناقــل، اذ نصت 
أن )االســتئناف يضــع حجيــة  عــى 
الــيء املقــي فيــه املطــروح أمــام 
املحكمــة االســتئنافية وذلــك لكــي يتــم 
ــث  ــن حي ــد م ــن جدي ــك م ــت بذل الب
ــكام  ــب اح ــون( وبموج ــع والقان الواق
هــذه املــادة نجــد ان األثــر الناقــل هبــذا 
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ــة  ــددًا بعناي ــون حم ــب أن يك ــوم جي املفه
ــج مهمــة للمحاكــم  فهــو يقــود إىل نتائ
القضائيــة وللقواعــد املرافعــة واجللســة 
ــة )562(  ــادة الثاني ــا امل ــتئنافية، أّم االس
مــن القانــون ذاتــه فقــد نصــت عــى ان 
ــة اال  ــتئناف إىل املحكم ــل االس )ال حيي
ــة  ــا رصاح ــي ينتقده ــم الت ــزاء احلك أج
غــر  الناقــل  األثــر  وإّن  ضمنــًا،  أو 
ــة  ــع يف حال ــق اجلمي ــري بح ــد ي املقي
ــزاء  ــددًا بأج ــر حم ــتئناف غ ــون االس ك
معينــة، وعندمــا يــروم إىل الغــاء حكــم، 
غــر  اخلصومــة  موضــوع  كان  إذا  أو 
ــح  ــن رصي ــم م ــيم( ويفه ــل للتقس قاب
ــون  ــل يف قان ــر الناق ــادة ان األث ــذه امل ه
اإلجــراءات املدنيــة الفرنــي النافــذ 
املســائل  عــى  بالــرورة  ينطبــق  ال 
يف  احلقــوق  وعــى  كافــة  العمليــة 
ــة  ــدة القانوني ــة فالقاع ــة البدائي املرافع
تقــول: )ال يــري األثــر الناقــل اال إذا 
رفــع الطعــن أمــام حمكمــة االســتئناف( 
وبذلــك يكــون اهلــدف مــن االســتئناف 
ــام  ــة أم ــالة املطروح ــرض املس ــو ع ه
حمكمــة االســتئناف كــي وصــل يفصــل 
والواقعيــة  القانونيــة  مســائلها  يف 
األثــر  يكــون  وهبــذا  جديــد،  مــن 
ــتئناف  ــوى االس ــدودة بدع ــل حم الناق

ومذكــرات الدفــاع املودعــة وليــس 
لــه أن ينظــر إال الطلبــات األساســّية 

ــه)11(. ــة إلي املرفوع
ويتضــح لنــا مــن التعاريــف الســابقة أّن 
ــز  ــتئناف يرك ــل لالس ــر الناق ــدأ األث مب
عــى الوظيفــة التقليديــة لالســتئناف 
حمكمــة  حكــم  إلصــالح  كطريــق 
اســتثناء  يعــد  كــا  األوىل،  الدرجــة 
والــذي  النــزاع،  ثبــات  مبــدأ  عــى 
ــدد  ــوى يتح ــاق الدع ــه أن نط ــراد ب ي
ــه  ــدأت ب ــذي ابت ــي ال ــب األص بالطل
صحيفــة  تضمنتــه  مــا  حــدود  ويف 
ــراء أي  ــوز إج ــث ال جي ــوى، بحي الدع
تعديــل الحــق يف عنــارص هــذا الطلــب 
املتمثلــة باملوضــوع والســبب واخلصــوم 
ــا، أي أن  ــون هب ــي يتقاض ــة الت وبالصف
ــبة  ــًا بالنس ــى ثابت ــي أن يبق ــزاع ينبغ الن
ــل أي  ــع تعدي ــث يمتن ــوم، بحي للخص
ركــن فيــه جتنبــا إلعاقــة ســر الدعــوى 
مــن خــالل إبــداء طلبــات جديــدة تقدم 
بعــد بــدء إجــراءات الدعــوى وإعــاال 
بعــدم  يقــي  الــذي  الدفــاع  حلــق 
ــات تقــدم عــى  ــة اخلصــوم بطلب مفاجئ
ــتعدوا  ــد اس ــوا ق ــد أن يكون ــك بع ذل
األصــي  الطلــب  نطــاق  يف  للدفــاع 

ــده. وح
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املطلب الثاين
ــن  ــتئناف م ــل لالس ــر الناق ــز األث متيي

فكــرة التصــدي
ــن  ــن الطع ــد ع ــي تتول ــار الت ــن اآلث م
الناقــل  األثــر  هــو  باالســتئناف 
لالســتئناف، وهــو مــن االدوات الفنيــة 
للنظــام القانــوين، إىل جانب هــذه االداة 
يف  احلــق  وهــي  اخــرى  اداة  توجــد 
التصــدي)21(، وتعــرف فكــرة التصــدي 
ــة  ــايض الدرج ــول ق ــة ت ــا رخص بأهن
طعنــًا  إليــه  يرفــع  عندمــا  الثانيــة 
ــادر  ــي ص ــم فرع ــتئناف يف حك باالس
من أول درجة، فـــي أن يتنــــاول النزاع 
برمتــه وحيســمه بحكــم واحــد صــادرًا 
هــذه  وإّن  واملوضـــوع،.  الطعــن  يف 
الرخصــة تعطـــي ملحكمــة االســتئناف 
إذا مـا طعن أمامهـا فـي حـكـم فـرعـي 
منهــي خلصومــة اول درجــة أن متــد 
ســلطاهتا لــكل النــزاع متجاهلــة بذلــك 
املحــدود  الناقــل لالســتئناف  األثــر 
واملرتتــب عــى رفــع الطعــن يف احلكــم 

الفرعــي)31(.
يتضــح لنــا مــن هــذا التعريــف أن 
عــى  خروجــا  يشــكل  التصــدي 
ــي  ــتئناف، والت ــة لالس ــد العام القواع

ــة  ــة الثاني ــة الدرج ــى حمكم ــرض ع تف
تفصــل  مل  ملســائل  التعــرض  عــدم 
ــدأ  فيهــا حمكمــة أول درجــة اســتنادًا ملب
ثبــات النــزاع، وإّن فكــرة التصــدي 
ــل  ــر الناقـ ــبدأ األث ــة ملـــ ــكل خمالف تش
لالســتئناف، واإلطاحــة ببعــض املبادئ 
ــدي  ــق التص ــد ح ــذا يع ــة، وهب التقليدي
اســتثناء يعطــي احلـــق ملحكمــة الدرجة 
قانونيــة  نصــوص  بمقتــي  الثانيــة 
معتمـــدة)41(، وترتيبــًا عى ذلـــك ال يعد 
تصديــًا إذا مل يمــر النـــزاع علـــى حمكمة 
ــام  ــارشة أم ــع مب ــة، كان يرفـ أول درج
حمكمــة درجــة ثانيــة، أو أن تفصـــل 
ــة أول  ــون حمكم ــد أن تك ــرة بع األخـ
درجة قـــد اســـتنفدت واليتـها بـاحلكم 
فـــي املوضــوع، ذلــك بعـــد أن تقـــي 
حمكمــة االســتئناف بإلغــاء هــذا احلكــم 
اإلجــراءات  يف  لعيــب  ببطالنــه  أو 

ــه)51(. الســابقة ل
حمكمــة  تبــارش  لكــي  ويشــرتط 
ــدي رضورة  ــة التص ــتئناف رخص االس

منهــا)61(: رشوط  توافــر 
حمكمــة  اســتعال  يكــون  أن  أّوالً: 
ــر  ــدي مقت ــا بالتص ــتئناف حقه االس
عــى املســائل التــي مل تفصــل فيهــا 
حمكمــة الدرجــة األوىل، وهــذا الــرشط 
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التــي  املســائل  تكــون  أن  يفــرتض 
أمــام  طرحــت  قــد  فيهــا  ســيفصل 
حمكمــة الدرجــة األوىل، وعليــه ال جيــوز 
التصــدي ملســائل تطــرح ألول مــرة 

عــى حمكمــة االســتئناف.
ــق  ــدي إىل حتقي ــؤدي التص ــًا: أن ي ثاني
يف  بالفصــل  العدالــة  ســر  حســن 
ــي  ــي، وإّن تقت ــم هنائ ــوى بحك الدع
مصلحــة العدالــة اهنــاء النــزاع، وإّن 
ــة  ــن العدال ــة م ــق املصلح ــلطة حتقي س
ــر  ــع لتقدي ــر خيض ــرها ام ــن س وحس
قــايض االســتئناف ســواء حتقيقًا حلســن 
ســرها أو لعــدم االرضار هبــا، ويمكــن 
أن يســتخلصه مــن ابــداء املســتأنف 

ــة. ــوع املوضوعي ــه للدف علي
حمكمــة  تبطــل  أو  تلغــي  أن  ثالثــًا: 
فيــه  املطعــون  احلكــم  االســتئناف 
وإّن  االعــرتاض،  أو  باالســتئناف 
ــة  ــتئناف ال يمكنهــا ممارس ــة االس حمكم
توافــر  إذا  اال  التصــدي  يف  ســلطتها 
ال  ألنــه  وااللغــاء،  اإلبطــال  رشط 
يتصــور تصــدي حمكمــة االســتئناف 
للموضــوع الــذي مل تســتنفذ بــه حمكمــة 
ــت  ــا، اال إذا الغ ــة األوىل واليته الدرج
ــي  ــم الفرع ــت احلك ــت أو الغ أو ابطل

املطعــون عليــه. 

مــن  الترشيعــات  ملوقــف  وبالنســبة 
ــها  ــد اساس ــا نج ــدي فأنن ــرة التص فك
حمكمــة  وإّن  الفرنــي،  القانــون  يف 
االســتئناف متــارس حــق التصــدي وفق 
أســس ونصــوص قانونيــة معتمــدة، 
يف  التصــدي  رخصــة  قــرر  حيــث 
املــادة 568 مــن قانــون اإلجــراءات 
املدنية الفرني اجلديـــد والتـــي تقـــي 
بأنــه )إذا ألغــت أو أبطلــت حمكمــة 
االســتئناف حكــم صــادر باتــاذ إجــراء 
مــن إجــراءات التحقيــق أو يف دفــع 
إجرائــي، وكان منهيــًا للخصومــة، فــأن 
ــع  ــدي جلمي ــتطيع أن تتص ــة تس املحكم
ــي  ــزاع، والت ــن الن ــرى م ــائل األخ املس
ــة إذا  ــة أول درج ــا حمكم ــل فيه مل تفص
ــي  ــة يقت ــر العدال ــن س رأت أن حس
ــك أن  ــبيل ذل ــا يف س ــزاع، وهل ــاء الن إهن
ــراءات  ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــر بات تأم

التحقيــق()71(
ــي  ــرشع العراق ــف امل ــبة ملوق ــا بالنس أّم
هنــاك  نجــد  مل  فأننــا  واملــري، 
قانــون  الفكــرة  هلــذه  تطبيقــات 
املرافعــات املدنيــة، وتــم معاجلــة حالــة 
قيــام حمكمــة االســتئناف بإبطــال حكــم 
ــوع  ــل يف موض ــذي فص ــة الـ أول درج
الــزام حمكمــة  النــزاع، مــن خــالل 
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االســتئناف بالفـــصل يف النــزاع إعــاالً 
لالســتئناف)81(. الناقــل  لألثــر 

املبحث الثاين
خصائص األثر الناقل لالستئناف

إذا كـــان األثــر الـــناقل يــؤدي إىل نقــل 
ــإن  ــتئناف، فـ ــة االس ــة إىل حمكم القضي
بخصائــص،  يتمتــع  االنتقــال  هــذا 
فمــن ناحيــة يقتــر األثــر الناقــل 
ــه يف حمكمــة الدرجــة  عــى مــا رفــع عن
األوىل، مــن ناحيــة اخــرى فــأن حمكمــة 
االســتئنافية ال متلــك حــق يف أن تتنــاول 
طلبــات مل تقــدم إىل حمكمة أول درجـــة، 
أو قـــدمت إليهــا ومل تفصــل فيها وذلك 
اســتنادًا لثبــات النــزاع يف الطلبــات، 
ــتئنافية  ــة االس ــأن املحكم ــّم ف ــن َث وِم
ال تنظــر قضيــة جديــدة تتعلــق بصحــة 
حكــم أول درجــة أو بعدالتــه، وإنــا 
ــة التــي صــدر  هــي تنظــر نفــس القضي
فيهــا حكــم أول درجــة، كــا أن نطــاق 
ــس  ــدد لي ــتئناف يتح ــة يف االس القضي
ــى  ــات ع ــن طلب ــرض م ــا ع ــكل م ب
ــرض  ــا يع ــا ب ــة، وإن ــة أول درج حمكم
ــد  ــتئنافية فق ــة االس ــام املحكم ــا أم منه
خيصــص املســتأنف اســتئنافه بجــزء 
الدرجــة  حمكمــة  عــى  عــرض  ممّــا 
إذا  ولذلــك  فيــه،  وفصلــت  األوىل 

ــه  ــم برمت ــن احلك ــتئناف ع ــع االس رف
النــزاع  إعــادة طــرح  إىل  ذلــك  أدى 
ــانيده  ــع أس ــتئناف م ــة االس ــى حمكم ع
القانونيــة وأدلتــه الواقعيــة وكل مــا كان 
قــد أبــدي أمــام حمكمــة أول درجــة مــن 

ــوع. دف
ــاول  ــنقوم بتن ــاس س ــذا األس ــى ه وع
ــتئناف  ــل لالس ــر الناق ــص األث خصائ
يف  النــزاع  نقــل  األّول  مطلبــن  يف 
حــدود مــا رفــع عنــه االســتئناف فقــط، 
والثــاين: عــدم جــواز الفصــل يف طلــب 

ــداءة. ــة الب ــى حمكم ــرض ع مل يع

املطلب األّول
ــه  ــع عن ــا رف ــدود م ــزاع يف ح ــل الن نق

ــط ــتئناف فق االس
ان  الناقــل  األثــر  خصائــص  مــن 
ــوى  ــر دع ــتئنافية ال تنظ ــة االس املحكم
أول  حكــم  بصحــة  تتعلــق  جديــدة 
القضيــة  تنظــر ذات  درجــة ولكنهــا 
ــة،  ــم أول درج ــا حك ــدر فيه ــي ص الت
ــل  ــتئناف نق ــع االس ــى رف ــب ع ويرتت
موضــوع النــزاع يف حــدود طلبــات 
ــة  ــة الثاني ــة الدرج ــتأنف إىل حمكم املس
وإعــادة طرحــه عليهــا بــكل ما أشــتمل 
ــة ودفــوع وأوجــه دفــاع  ــه مــن أدل علي
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لتقــول كلمتهــا يف الدعــوى بقضــاء 
النــزاع  عنــارص  يواجــه  مســبب 
الواقعيــة والقانونيــةـ، عــى الرغــم مــن 
األثــر الناقــل يشــكل اســتثناء عــى 
ثبــات النــزاع اال انــه ينقــل الدعــوى يف 
ــتئناف دون  ــه االس ــع عن ــا رف ــدود م ح

غــره)91(.
ــة  ــة الدرج ــر قضي ــى نظ ــب ع  ويرتت
األوىل يف االســتئناف اعتبــار الدفــوع 
ــة  ــام حمكم ــة أم ــاع املقدم ــه الدف وأوج
حمكمــة  عــى  مطروحــة  درجــة  أول 
االســتئناف ســواء متســك هبــا صاحبهــا 
أو مل يتمســك هبــا مــا مل يصــدر عنــه 
ــازالً رصحيــًا أو نســيًا عنهــا  ــا ُيعــّد تن م
وذلــك التزامــًا بثبــات النــزاع ومــا 
البــداءة)02(،  مرحلــة  يف  فيــه  طــرح 
ــع  ــزول مســألة واق ــر هــذا الن وإّن تقدي
تســتقل بتقديــره املحكمــة االســتئنافية، 
ويرتتــب عــى هــذا أن املســتأنف عليــه 
الــذي كان مدعــى عليــه يف أول درجــة 
ــى  ــة ع ــه مطروح ــه ودفاع ــد دفوع جي
تلتــزم  املحكمــة االســتئنافية والتــي 
بالفصــل فيهــا بقضــاء مســبب، وينطبق 
هــذا عــى الدفــوع وأوجــه الدفــاع التي 
قدمــت أمــام حمكمــة أول درجــة ســواء 
منهــا التــي أغفلــت هــذه املحكمــة 

ــت  ــي فصل ــك الت ــا أو تل ــل فيه الفص
فيهــا، وســواء قبلتهــا املحكمــة أو مل 
تقبلهــا أو رفضتهــا رصاحــة بحكــم 
ــوى  ــم يف الدع ــى كان احلك ــتقل مت مس
قــد قــي بــكل طلبــات املســتأنف 
ــا  ــتئناف م ــن اس ــذا م ــاه ه ــه فأعف علي
صــدر ضــده مــن أحــكام قبــل احلكــم 
يثبــت تليــه  ومل  للخصومــة  املنهــي 
عــن هــذه الدفــوع وأوجــه الدفــاع دون 
حاجــة ارفــع اســتئناف فرعــي أو مقابل 

هبا)12(.
ويرتتــب عــى اعتبــار األثــر االســتئناف 
اســتثناء عــى ثبــات النــزاع خــروج 
أول  حمكمــة  ســلطة  مــن  الدعــوى 
درجــة، فــال تســتطيع بمجــرد اســتئناف 
ــر  ــد النظ ــا أن تعي ــادر منه ــم الص احلك
ــك  ــو كان ذل ــى ول ــم حت ــذا احلك يف ه
ــن  ــه م ــا يكتنف ــاح مـ ــل إيض ــن أج م
ــن  ــه م ــا أصاب ــالح م ــوض أو إلص غم
أخطــاء، إذ إن هــذه الســلطة تنتقــل مــن 
خــالل الطعــن باالســتئناف إىل حمكمــة 
الدرجــة الثانيـــة، وِمــن َثــّم فإنــه ال 
يمكــن الـعـــودة مــرة أخــرى إىل حمكمة 
ــاًء  ــو كان ذلــك بن ــى ول أول درجــة حت
ــا  ــوى وأيض ــراف الدع ــاق أط ــى اتف ع
ــس  ــر نف ــتئناف تنظ ــة االس ــإن حمكم ف
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الدعــوى التــي كانــت مطروحـــة أمــام 
ــد، إذ  ــن جدي ــة مـ ــة أول درجـ حمكم
ــة  ــتئناف مرحل ــصومة االس ــر خـ تعتبـ
مــن  األطــراف  يســتطيع  جديــدة 
ــة  ــاع وأدل ــه دف ــك بأوج ــا التمس خالهل
إثبات جديـــدة وهبذا تكـــون خـــصومة 
ــًا  ــدادًا طبيع ــتمرارا وامت ــتئناف اس االس

ــة)22(. ــة أول درج خلصوم
االســتئناف  إىل  الدعــوى  نقــل  ان 
ــب  ــزاع يوج ــات الن ــن ثب ــتثنائها م واس
تعمــل  أن  االســتئناف  حمكمــة  عــى 
ــن  ــة م ــة أول درج ــى حمكم ــا ع رقابته
ــة  ــة والقانوني ــارص الواقعي ــث العن حي
ــلطة  ــل يف الس ــا يدخ ــى في ــًا، حت مجيع
ألن  املوضــوع،  لقــايض  التقديريــة 
حماكمــة  عــى  تقتــر  ال  مهمتهــا 
ــز،  ــة التميي ــتأنف كمحكم ــم املس احلك
ــا  ــًا عليـهـ ــزاع مطروح ــد الن ــا يع وإن
لـتـفـــصل فـيـه من جـديـــد بـمـجـرد 
األثــر  بموجــب  االســتئناف  رفــع 
الناقــل هلــا، ومــن ثــم تكــون قــد تلــت 
ــأن  ــول ب ــت بالق ــا إذا اكتف ــن مهمته ع
اســتخالص حمكمــة أول درجــة للواقــع 
ألقــوال  تقديرهــا  أو  الدعــوى  يف 
ــال  ــر أو إعـمـ ــال اخلب ــهود أو أع الش
سلطنـهـــا يف توقيــع اجلــزاء االختيــاري 

لـهـــا إنــا وقــع يف حــدود ســلطتها 
املوضوعيــة، بــل جيــب عليهــا أن تســلط 
رقابتهــا عــى إعــال حمكمــة أول درجــة 
لســلطتها التقديريــة فــان رأت ســالمته 
تبنــت هــي هــذا التقديــر بحيــث يكــون 
تقديرهــا هــي وليــس تقدير حمكمــة أول 
درجــة، ولذلــك يتعــن أن تبــت حمكمــة 
االســتئناف يف تقديــر األدلــة املوضوعية 
ــة  ــة أول درج ــا حمكم ــذت هب ــي أخ الت
ــه  ــت إلي ــا انته ــا مل ــا أو خمالفته واقتناعه
هــذه املحكمــة يف هــذا اخلصــوص، 
فــأن تركــت ملحكمــة أول درجــة أن 
تنفــرد بتقديرهــا دون أن تبســط رقابتهــا 
عليهــا يف ذلــك فإهنــا قــد خالفــت 
ــأت  ــتئناف وأخط ــل لالس ــر الناق األث
عــن  وابتعــدت  القانــون  تطبيــق  يف 
ــزاع)32(. ــات الن ــرشع لثب ــتثناء امل االس
يتضــح لنــا أن األثــر الناقــل لالســتئناف 
ــزاع يف  ــات الن ــدأ ثب ــن مب ــتثنى م املس
الدعــوى القضائيــة يرتتــب عليــه إعــادة 
طــرح املنازعة مـــرة ثانيـــة أمام حمكمـــة 
ــل  ــي عليهــا قب االســتئناف بحالتهــا الت
)42(، وهنـــا  البــداءة  صــدور حكــم 
يـحـــدث التكــــرار االجرائي اإلجيـايب 
الكلـــي لإلجــراءات املتخــذة يف املرحلة 
البدائيــة، إذ إن كل اإلجــراءات التــي 
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اتــذت أمــام حمكمــة أول درجــة يعــاد 
ــة أمــام  ــا ومناقشــاهتا مــرة ثانيـ اتاذهـ
حمكمـــة االســتئناف، وإّن نــص املــرشع 
ــتثناء  ــو اس ــراءات ه ــرار اإلج ــى تك ع
عــى مبــدأ ثبــات النــزاع، واحلكمــة 
مــن ذلــك هــي مــن أجــل حتقيــق فائــدة 
عمليــة وهــي إعطــاء املتقــايض الفرصــة 
لكــي يتــم نظــر منازعتـــه أمــام درجتن 
ــى  ــك حت ــايض وذل ــات التق ــن درج م
يف  يصــدر  الــذي  احلكــم  يكــون 
الدعــوى أقــرب مــا يكــون إىل احلقيقــة 
ــل  ــر الناق ــالل األث ــن خ ــة، وم الواقعي
لالســتئناف متنــح املحكمــة االســتئنافية 
ببحــث  القيــام  يف  الكاملــة  الســلطة 
متقيــدة  غــر  جديــد  مــن  املنازعــة 
باحلكــم الــذي صــدر مــن حمكمــة أول 
درجــة، وســلطة حمكمــة االســتئناف 
ــاول  ــة تتن ــلطة كامل ــة س ــا املحكم هن
مــن خالهلــا إعــادة تقديــر الوقائــع 

ــا)52(. ــون عليه ــق القان وتطبي

املطلب الثاين
مل  طلــب  يف  الفصــل  جــواز  عــدم 

البــداءة حمكمــة  عــى  يعــرض 
خلصومــة  املوضوعــي  النطــاق  ان 
االســتئناف يتحــدد بالطلبــات التــي 

أول  حمكمــة  عــى  مطروحــة  كانــت 
الناقــل  األثــر  كان  وإذا  درجــة، 
لالســتئناف يعنــي نقــل الدعــوى برمتها 
ــي  ــا الت ــة بحالته ــان درج ــة ث إىل حمكم
كانــت عليهــا قبــل صــدور احلكــم 
أن  عليـــها  يوجــب  بــا  املســتأنف 
تتصـــدى للفصــل يف النــزاع بكافــة 
فــأن  والقانونيــة  الواقعيــة  عنــارصه 
خيتلــف  الناقــل  األثــر  هــذا  نطــاق 
بالنســبة للطلبــات، ويقصــد بالطلبــات 
يف هــذا املجــال الطلبــات القضائيــة 
ــة  ــن املحكم ــوم مـ ــا اخلص ــي يطلبه الت
ــق  ــة أو بطري ــوى األصلّي ــة الدع بطريق
الطلبــات العارضــة، إذ إن ثبــات النــزاع 
يمنــع مــن تقديــم أي طلبــات غــر التي 
ــى  ــداءة حت ــة الب ــا يف مرحل ــّم تقديمه ت
وإّن كان هنــاك اســتثناء بنقــل الدعــوى 
الطلبــات  ألهنــا  االســتئناف،  إىل 
اجلديــدة يف االســتئناف ســتغر مــن 

القضائيــة)62(. الدعــوى  معــامل 
قــد يكــون حكــم حمكمــة الدرجــة 
األوىل فاصــاًل يف حكــم تصــدره ســواء 
ــا مقــررًا أو  ــم الــزام أو حك كان حك
ــز  ــق أو املرك ــة للح ــئًا محاي ــم منش حك
طلبــه  مــا  حســب  التــي  القانــوين 
ــبة  ــدة بالنس ــواه، والقاع ــي يف دع املدع
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ــر الناقــل لالســتئناف  للطلبــات أن األث
يتحـــد بمـــا رفـــع عنـــه االســتئناف ممّا 
ــن  ــة م ــة أول درج ــه حمكم ــت في فصل
الطلبــات التــي كانــت مطروحة عليـــها 
وهــذه القاعــدة تتنــاول أهــم خصائــص 
ــتئناف ال  ــي ان االس ــل وه ــر الناق األث
ــا  ــة إال م ــان درج ــة ث ــل إىل حمكم ينق
كان مطروحــا عــى حمكمــة أول درجــة، 
وبنــاًء عليــه فإنــه ال جيــوز ملحكمــة 
االســتئناف أن تفصــل فيــا مل يكــن 
معروضـــًا عــى حمكمــة أول درجــة 
يف  املســتأنف  عليهــا  عرضــه  ولــو 
الدعوى االســتئنافية، وإال تكـــون قـــد 
ــدأ  ــزاع ومب ــات الن ــبدأ ثب أخلـــت بـمـ

ــن)72(. ــى درجت ــايض ع التق
الـــناقل  األثــر  نطـــاق  ويتحــدد 
ــتنفدت  ــي اس ــائل الت ــتئناف باملس لالس
ــل  ــا بالفص ــة واليته ــة أول درج حمكم
املســائل  أن  إىل  يــؤدي  فيهــا، وهــذا 
ــي مل تفصــل فيهــا هــذه املحكمــة ال  الت
يشــملها األثــر الناقــل لالســتئناف ألهنا 
تعتــر خمالفــة ملبــدأ ثبــات النــزاع، وِمــن 
ــة  ــى حمكم ــة ع ــر مطروح ــّم ال تعت َث
الدرجــة الثانيــة)82(، ومثــاالً عــى ذلــك 
ــن  ــة بتعي ــم أول درج ــدر حك ــإذا ص ف
ــى  ــازع علـ ــن املتن ــى الع ــارس ع ح

ملكيتهــا حتــى يفصــل يف أصــل احلــق، 
ــذا  ــتئناف ه ــه باس ــى علي ــام املدع وق
حكـــم عــى أســاس أنــه مــن األحــكام 
الوقتيــة التــي جيــوز الطعــن عليهــا 
ــإن املحكمــة االســتئنافية  اســتقالالً، فـ
ــة  ــوع ملكي ــل يف موض ــك الفص ال متلل
العــن، ألن هــذا الطلـــب مل تفصــل فيه 
حمكمــة أول درجــة بعــد ومــا زال قائــا 

ــا)92(. أمامه
تنتقــل  ال  االســتئنافية  الدعــوى  إن 
ــتئناف  ــه االس ــع عن ــا رف ــبة مل إاّل بالنس
ــتأنف  ــات املس ــدود طلب ــط أي يف ح فق
باالســتناد إىل ثبــات الطلبــات يف مرحلة 
ــل  ــد قب ــن ق ــإذا كان الطاع ــداءة، ف الب
ــه احلكــم االبتدائــي  بعــض مــا قــى ب
ــات اخلارجــة عــن اختصــاص  يف الطلب
ــتئنافه  ــر اس ــة وق ــة االبتدائي املحكم
ــه،  ــذي قبل ــغ ال ــى املبل ــا زاد ع ــى م ع
ــو ال  ــذا النح ــى ه ــتئناف ع ــإن االس ف
يطــرح عــى حمكمــة االســتئناف مســألة 
ال  املســألة  هــذه  ألن  االختصــاص، 
تعتــر مســتأنفة تبعــًا الســتئناف اجلــزء 
الــذي مل يقبلــه إذ ُيعــّد الطاعــن بقبولــه 
بعــض مــا قــى بــه يف تلــك الطلبــات 
قــد قبــل احلكــم الضمنــي باختصــاص 
ــّم  ــن َث ــا وِم ــة بنظره ــة االبتدائي املحكم
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ــزًا  ــًا حائ ــاء انتهائي ــذا القض ــح ه اصب
ــه)03(. ــى في ــر املق ــوة األم لق

إن املجــال الــذي يتــم مــن خاللــه 
اعــال قاعــدة األثــر الناقــل لالســتئناف 
ــدد  ــزاع يتح ــات الن ــى ثب ــتثناء ع كاس
ومعيــار  املوضوعيــة،  بالطلبــات 
اجلديــدة  الطلبــات  هــذه  حتديــد 
هــو اختالفهــا عــن الطلبــات التــي 
ــن  ــة م ــة أول درج ــام حمكم ــت أم أبدي
ــن  ــوم الذي ــا أو اخلص ــث موضوعه حي
ــوم،  ــؤالء اخلص ــة ه ــا أو صف يتنازعوهن
ــداء  ــوى إب ــك س ــن ذل ــتثنى م وال يس
ــى  ــب املدع ــع الطل ــف م ــب خيتل طل
بــه أمــام حمكمــة أول درجــة يف الســبب 
املوضــوع  يف  معــه  احتــاده  بــرشط 
واخلصــوم)13(، ومثــاالً عــى ذلــك فأنــه 
ال جيــوز للطاعــن الــذي طالــب بملكية 
العــن بصفتــه الشــخصية أمــام حمكمــة 
ــع  ــن وض ــاس م ــى أس ــة ع أول درج
مرحلــة  يف  تعمــد  أن  للملــك  اليــد 
ــة  ــا ممثل ــة بصفته ــتئناف إىل املطالب االس
للوقــف اخلــري لألقبــاط االرثوذكــس 
ــه  ــوز متلك ــه ال جي ــن أن ــند م ــى س وع
ــى  ــر ع ــك ال يقت ــادم، إذ إن ذل بالتق
تغيــر ســبب الدعــوى بــل يتنــاول 
هبــا  يتصــف  كانــت  التــي  الصفــة 

ــا  ــة ممّ ــة أول درج ــام حمكم ــن أم الطاع
ُيعــّد بــدءا بدعــوى جديــدة يتحتــم 
عــى حمكمــة االســتئناف القضــاء بعــدم 

قبوهلــا)23(.
يتضــح لنــا انــه ال جيــوز للمحكمــة 
تــّم  تنظــر يف طلــب  أن  االســتئنافية 
عرضــه عــى حمكمــة الدرجــة االبتدائيــة 
ومل تســتنفد حمكمــة أول درجــة واليتهــا 
بشــأنه، ألن ذلــك يمثــل احرتامــا ملبــدأ 
ــات  ــدأ ثب ــن ومب ــى درجت ــايض ع التق
النــزاع، وعــى املحكمــة االســتئنافية 
املعــروض عليهــا  أن  تبينــت  مــا  إذا 
هــو طلــب جديــد أن حتكــم مــن تلقــاء 
نفســها بعــدم قبولــه لتعلق هــذه القاعدة 
ــداء  ــاح بإب ــام، وألن الس ــام الع بالنظ
طلبــات جديــدة أمــام حمكمــة الدرجــة 
الثانيــة مل يتــم عرضهــا عــى حمكمــة 
الدرجــة األوىل يعــد إخــالال بمبــدأ 
ثبــات النــزاع والتقــايض عــى درجتــن 
وتفويتــا لدرجــة مــن درجــات التقايض 
ــاىف  ــه يتن ــا أن ــر، ك ــم اآلخ ــى اخلص ع
ــا  ــاره طعن ــتئناف باعتب ــرة االس ــع فك م
ــا  ــة وجترحي ــة أول درج ــم حمكم يف حك
لقضــاة هــذه املحكمــة، ومــن غــر 
املتصــور أن ينســب اخلطــأ إىل حمكمــة أو 
ــه ومل  ــرض علي ــر مل يع ــايض يف أم إىل ق
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يفصــل فيــه، فضــاًل عــن خمالفــة ذلــك 
حمكمــة  ألن  االختصــاص،  لقواعــد 
ثــاين  باعتبارهــا حمكمــة  االســتئناف 
درجــة ال تتــص بالطلــب اجلديــد، 
ــذا  ــل ه ــاص بمث ــد االختص ــا ينعق وإن

ــة.  ــة أول درج ــب ملحكم الطل

املبحث الثالث
رشوط األثر الناقل لالستئناف

ــى  ــتئناف ع ــل لالس ــر الناق ــل األث يعم
بإعــادة  االســتئناف  حمكمــة  التــزام 
بحــث موضــوع الدعــوى القضائيــة 
مـــن  جديـــد  مــن  فيهــا  والفصــل 
ــون،  ــث القان ــن حي ــع وم ــث الواق حي
كــا أنه يشــرتط ويف الوقــت نفســه 
عــى التأكيــد مــن اســتنفاد حمكمــة 
أول درجــة لواليتهــا بصــورة هنائيــة 
ــع  ــى رف ــب ع ــزاع، ويرتت ــوع الن ملوض
ــة  ــة أول درج ــال قضي ــتئناف انتق االس
برمتهــا إىل حمكمـــة الدرجـــة الثانيــة 
ــائل  ــن مس ــه م ــتملت علي ــا اش ــكل م ب
ــذا  ــن ه ــد ع ــه، ويتول ــة وقانوني واقعي
االنتقــال التــزام حمكمــة الدرجــة الثانيــة 
ــة مــن جديـــد، أي  بإعــادة نظــر القضي
يصبــح نظـــر القضيــة مــن حــق حمكمــة 
ويشــرتط  ســواها،  دون  االســتئناف 

حمكمــة  تتمتــع  أن  االلتــزام  هــذا 
ــات  ــة الصالحي ــة بكاف ــة الثاني الدرج
ــة  ــة أول درج ــا حمكم ــع هب ــي تتمت الت

ــزاع. ــول الن ح
وعليــه ســوف نتنــاول بحــث موضـــوع 
هـــذا املبحــث يف مطلبــن نحــدد يف 
املطلــب األّول اســتنفاذ حمكمــة البــداءة 
لواليتهــا للنــزاع، ونبــن يف الثــاين التزام 

ــزاع. ــر الن ــتئناف بنظ ــة االس حمكم

املطلب األّول
لواليتهــا  البــداءة  حمكمــة  اســتنفاذ 

للنــزاع
ــر  ــدة األث ــال قاع ــرشع ألع ــرتط امل اش
الناقــل لالســتئناف اســتنفاذ حمكمــة 
البــداءة لواليتهــا للنــزاع املعــروض 
ــة اوىل،  ــة درج ــا حمكم ــا باعتباره امامه
ــم  ــدار احلك ــرد إص ــه بمج ــل ان واالص
مــن قبــل حمكمــة البــداءة فــان واليتهــا 
تــرج عــن الدعــوى وهــذا تطبيقــًا مبدأ 
ثبــات النــزاع، ولكن املــرشع العتبارات 
معينــة عــى اســتثناء ثبــات النــزاع خرج 
ــوم  ــى للخص ــل واعط ــذا األص ــى ه ع
ــن  ــادر م ــم الص ــتئناف احلك ــق اس ح
حمكمــة البــداءة مــرة ثانيــة أمــام حمكمــة 
االســتئناف، وليــس لقــايض البــداءة 
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النظــر يف الدعــوى بعــد صــدور احلكــم 
ــي)33(. البدائ

حمكمــة  عــى  النــزاع  ثبــات  يرتــب 
البــداءة يف اهنــا إذا فصلــت مســألة مــن 
املســائل املتنــازع عليهــا واملعروضــة 
ــأهنا،  ــي بش ــلطتها تنق ــأن س ــا ف أمامه
أي أن املحكمــة تســتنفد ســلطتها يف 
ــألة،  ــذه املس ــا هب ــة هل ــزاع وال والي الن
النطــق  بعــد  املحكمــة  متلــك  فــال 
تغيــره  أو  احلكــم  ســحب  باحلكــم 
كــا  إليــه،  اإلضافــة  أو  تعديلــه  أو 
ال يمكــن للمحكمـــة األمــر بالنفــاذ 
ــدوره، أو أن  ــد ص ــم بع ــل للحك املعج
ــا  ــه، وإن ــرت ب ــذي أم ــاذ ال ــف النف تق
ــن  ــرق الطع ــالل ط ــن خ ــك م ــم ذل يت
ــاال  ــتئناف، ومث ــا االس ــة ومنه القانوني
ــادر  ــم الص ــان احلك ــك إذا كـ ــى ذل ع
مــن حمكمــة البــداءة اشــتمل عــى قضاء 
قطعــي بإلــزام املدعــى عليــه بمبلــغ مــن 
املــال، فــإن حمكمــة البــداءة تكــون قــد 
ــم  ــزاع القائ ــا يف الن ــتنفدت واليته اس
وقالــت كلمتهــا يف موضــوع الدعــوى، 
ــتئنافية  ــة االس ــإن املحكم ــم ف ــن ث وم
عنــد نظــر القضيــة كاســتثناء عــى ثبات 
ــاء  ــد القض ــك عن ــا ال متل ــزاع فأهن الن
ــه  ــب في ــتأنف لعي ــم املس ــالن احلك ببط

أو يف اإلجــراءات التــي بنــي عليهــا 
ــداءة  ــة الب ــوى إىل حمكم ــد الدع أن تعي
التــي فصلــت يف موضوعهــا للنظــر 
فيهــا، ألهنــا إذا فصلــت يف موضــوع 
اســتنفدت  قــد  تكــون  الدعــوى 
ــّم يتعــن عــى  ــن َث واليتهــا عليهــا، وِم
ــة  ــذه احلال ــتئنافية يف ه ــة االس املحكم

ــا)43(. ــل فيه ــوى والفص ــر الدع نظ
إن اشــرتاط اســتنفاد حمكمــة البــداءة 
أن  وبعــد  الدعــوى  عــى  لواليتهــا 
مــن  مســتثناة  االســتئناف  إىل  تنقــل 
وتأكيــد  تعزيــز  يف  تســاهم  ثباهتــا، 
ــا  ــي، ف ــر املقـضـ ــة األم ــدى حجي م
تفصــل فيــه املحكمــة داخــل اخلصومــة 
يقتــر أثــره عــى هـــذه اخلصومــة 
وحدهــا بالنســبة ملــا قررتــه فيهــا، أي أن 
القــايض يســتنفد ســلطته بالنســبة لــكل 
ــة  ــل اخلصوم ــا داخ ــل فيه ــألة يفص مس
املحــددة بثبــات النــزاع، يف حــن أن مــا 
قــرره يف هــذا الـــشأن يمكــن إثارتــه من 
ــة  ــة تاليــة يف املرحل ــد يف خصوم جدي
االســتئنافية، مــا دام ال يمــس مــا يتمتــع 
اخلصومــة  يف  الصــادر  احلكـــم  بــه 
فكــرة  أّمــا  حجيــة،  مــن  الســابقة 
احلجيــة فيعمــل هبــا خـــارج اخلـــصومة 
احلجيــة  فأثــر  انتهائهــا،  بعــد  أي 
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يبــدو بالنســبة للخصومــات تســتنفر 
ــذي ال  ــاذ ال ــن نف ــق ال يمك ــد النط ح
ــا  ــرتام م ــى اح ــل ع ــي تعم ــوز، فه جي
ــاس  ــدم املس ــابق، وع ــم س ــرره حك ق
بــه، وإّن اســاس اســتنقاذ املحكمــة 
لواليتهــا يكــون يف رضورة اســتقرار 
ــذا  ــق ه ــة، إذ ال يتحق ــز القانوني املراكـ
احلكــم،  ملجــرد صــدور  االســتقرار 
ــه  وإنــا جيـــب عــدم املســاس بمضمون
خــارج احلــدود التــي يقررهــا القانــون 
ــايض واخلصــوم، وإذا كان اهلــدف  والق
مــن الوظيفــة القضائيــة هــو تطبيــق 
اخلصومــات  يف  والفصــل  القانـــون 
حكــم  بواســطة  هلــا  حــد  ووضــع 
قضائــي، فــأن رشط اســتنفاد املحكمـــة 
ــدف  ــذا اهل ــتجابة هل ــّد اس ــا ُيع لواليته
ــزاع  ــات الن ــتثناء ثب ــق رشوط اس وحتقي
ــؤدي الـــساح  يف االســتئناف، حيــث ي
بمناقشــة احلكــم القضائــي إىل مــا ال 
هنايــة إىل أن يصبــح هــذا اهلــدف حمـــل 
فأســاس  االســتقرار  وينعــدم  شــك 
حجيــة  أســاس  ذات  هــو  الــرشط 
الــيء املقــي فيــه، أّمــا األحــكام 
ــي،  ــر املق ــة األم ــوز حجي ــي ال حت الت
كاألحــكام الـــصادرة فـــي املســائل 
ــة أو  ــة للمراجع ــل قابل ــة، فتظ الوالئي

ــي  ــروف التـ ــرت الظـ ــل إذا تغ التعدي
ــكام)53(. ــك األح ــيها تل ــدرت فـ صـ

مبارشتــه  اثنــاء  القــايض  يســلم  وال 
ــأ،  ــن اخلط ــم م ــدار احلك ــه بإص ملهمت
ــة  ــتنفاذ والي ــرتاط اس ــأن اش ــك ف ولذل
الناقــل  األثــر  نطــاق  يف  املحكمــة 
ــا  ــًا وان لالســتئناف ليــس رشطــًا مطلق
ــاق  ــارج نط ــون خ ــاالت تك ــاك ح هن
هــذا الــرشط، حيــث اتــاح املــرشع 
للخصــوم بعــض اإلجــراءات والقواعد 
ــكام  ــع يف األح ــا يق ــدارك م ــة لت اخلاص
مــن اخطــاء دون معاجلتهــا مــن خــالل 
ــذه  ــكام، وإّن ه ــن يف األح ــرق الطع ط
االخطــاء تتجســد يف اخطــاء قــد تكــون 
ــؤدي  ــة ت ــاء يف الصياغ ــة أو اخط مادي
إىل غمــوض أو اهبــام احلكــم أو قــد 
ــل يف  ــال الفص ــو اغف ــأ ه ــون اخلط يك
بعــض الطلبــات)63(، وهتـــدف معاجلــة 
ــة إىل  ــراءات خاص ــاء بإج ــك األخط تل
ــا  ــن وم ــرق الطع ــراءات ط ــب إج جتن
ــة  ــات ال حاج ــت ونفق ــن وق ــه م تكلف
ــراءات  ــذه اإلج ــاع ه ــا أن إتب ــا، ك هل
حيقــق الرغبــة يف تســوية أكــر قــدر مــن 
مشــاكل خصومــة أول درجــة حتــى 
تتــاح ملحكمــة االســتئناف إعــادة بحث 
كذلــك  أفضــل،  بصــورة  املوضــوع 
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يــؤدي ســلوك هــذه اإلجــراءات إىل 
تليــص القضــاء مــن البــطء يف الفصــل 
ــبء  ــف الع ــك بتخفي ــا، وذل يف القضاي
مــن  الثانيــة  الدرجــة  حماكــم  عــن 
االســتئنافات التــي قــد ُترفــع عن هـــذه 
األخطــاء، ويضــاف إىل مــا ســبق أن 
ــي  ــم ه ــدرت احلك ــي أص ــة الت املحكم
ــذه  ــة ه ــى معاجل ــا ع ــن غره ــدر م أق

األخطــاء)73(.
ــى رشط  ــواردة علـ ــتثناءات ال إن االس
االســتنفاد مــن ثبــات النــزاع جيــب 
املســاس بمضمــون  إىل  تــؤدي  أن ال 
وموضــوع احلكــم، وإنــا تقتر ســلطة 
ــكي  ــر الش ــرد التغي ــى جم ــة ع املحكم
تصحيحــه  حيــث  مــن  احلكــم  يف 
ــض  ــل يف بع ــال الفص ــره واغف وتفس
ــح  ــص تصحي ــا خي ــات)83(، وفي الطلب
احلكــم فــأن حمكمــة الدرجــة األوىل 
ــم  ــح احلك ــص بتصحي ــي تت ــي الت ه
ــتئنافًا،  ــه اس ــن في ــّم الطع ــى وإّن ت حت
يتعــارض  ال  احلكــم  يف  الطعــن  ألن 
مــع ســلطة حمكمــة االســتئناف تعديــل 
أو الغــاء قضــاء حمكمــة اول درجــة، 
والعلــة مــن ذلــك ان مــن األوىل أن 
تقــوم املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم 
ــع  ــذي وق ــادي ال ــأ امل ــح اخلط بتصحي

ــر  ــبة لتفس ــا بالنس ــم)93(، أّم ــه احلك في
احلكــم فأنــه جيــب عــى حمكمــة الدرجة 
ــه  ــذي اصدرت ــم ال ــر احلك األوىل تفس
بــرشط ان ال يكــون قــد طعــن فيــه 
تفســر  ســلطة  ألن  باالســتئناف، 
ــل  ــر الناق ــب األث ــل بموج ــم تنتق احلك
تكــون  ألهنــا  االســتئناف  ملحكمــة 
صاحبــة االختصــاص الكامــل بالنــزاع 
يف حــدود مــا رفــع عنــه وبعــد اســتنفاذ 

واليــة حمكمــة الدرجــة األوىل)04(.
العراقــي  املــرشع  ملوقــف  وبالنســبة 
واملــري حــول رشط اســتنفاد حمكمــة 
ــاره  ــداءة واليتهــا عــى احلكــم باعتب الب
املســتثنى  الناقــل  األثــر  مــن رشوط 
مــن ثبــات النــزاع، فأننــا مل نجــد نــص 
ــذا ال  ــرشط، وه ــوص ال ــح بخص رصي
يــدل عــى عــدم األخــذ بــه وانــا مســلم 
بــه مــن جانــب الفقــه واحــكام القضاء، 
ــزاع  ــي الن ــم ينته ــدور احلك ــه بص إذ إن
بــن اخلصــوم وتــرج القضيــة مــن 
ــع  ــة األوىل ويمتن ــة الدرج ــاق حمكم نط
عليهــا أن تعــود إىل نظرهــا بــا هلــا مــن 
ــا  ــوز هل ــه ال جي ــا أن ــة، ك ــلطة قضائي س
تعديــل حكمهــا فيهــا أو اصالحــه، أّمــا 
موقــف املــرشع الفرنــي فقد نــص عى 
ــي  ــلطته تنق ــايض لس ــتنفاد الق ان اس
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ــذا  ــق ه ــم، ويطب ــق باحلك ــرد النط بمج
الــرشط إال عــى األحــكام الصــادرة يف 
ــكام  ــا األح ــا، أّم ــازع عليه ــائل متن مس
ــي،  ــر املق ــة األم ــوز حجي ــي ال حت الت
املســائل  فـــي  الصــادرة  كاألحــكام 
ــة أو  ــة للمراجع ــل قابل ــة، فتظ الوالئي
ــي  ــروف التـ ــرت الظـ ــل إذا تغ التعدي

صـــدرت فـــيها تلــك األحــكام)14(.
املطلب الثاين

التزام حمكمة االستئناف بنظر النزاع
يرتتــب عــى األثــر الناقــل لالســتئناف 
ــزاع  ــات الن ــى ثب ــتثناء ع ــاره اس باعتب
القضائــي انتقــال الدعــوى مــن حمكمــة 
أول درجــة برمتها إىل حمكمـــة الدرجـــة 
ــن  ــه م ــتملت علي ــا اش ــكل م ــة ب الثاني
مســائل واقعيــة وقانونيــة، ويتولــد عــن 
التــزام حمكمــة  هــذا االنتقــال رشط 
ــن  ــة م ــر القضي ــادة نظ ــتئناف بإع االس
جديـــد، أي يـــصبح نظـــر القضيــة من 
ــواها،  ــتئناف دون س ــة االس ــق حمكم ح
ــر  ــادة نظ ــزام بإع ــذا االلت ــب ه ويتطل
ــتئناف  ــة االس ــع حمكم ــة أن تتمت القضي
كانــت  التــي  الســلطات  بكافــة 
ــول  ــة ح ــة أول درج ــا حمكم ــع هب تتمت
يف  عليــه  املســتقر  ومــن  النــزاع)24(، 
ــري  ــي وامل ــات العراق ــون املرافع قان

والفرنــي، أنــه يرتتــب عــى جمــرد رفــع 
االســتئناف انتقــال موضــوع النــزاع إىل 
ــن  ــج ع ــة، وينت ــة الثاني ــة الدرج حمكم
ــة  ــذه املحكم ــزام ه ــال الت ــذا االنتق ه
بإعــادة الفـــصل يف موضــوع الدعــوى 
ــد، مــن حيــث الواقــع ومــن  مــن جدي
ــة  ــنها إحال ــون، وال يمكـ ــث القانـ حي
الدعــوى إىل حمكمــة الدرجــة األوىل، إذ 
إهنــا اســتنفدت واليـــتها بشــأهنا كــا ال 
يمكنهــا إحالتهــا إىل أي قضــاء أخر)34(.
تقتــر  ال  االســتئناف  وظيفــة  إن 
ــتأنف  ــم املس ــة احلك ــرد مراقب ــى جم ع
ــوين  ــق القان ــالمة التطبي ــث س ــن حي م
فحســب، وإنــا جيــب عليهــا أن تواجــه 
ــية  ــة والواقعـ ــزاع القانوني ــارص الن عن
األثــر  بموجــب  عليهــا  املطروحــة 
حمكمــة  إن  إذ  لالســتئناف،  الناقــل 
ــع  ــة واق ــي حمكم ــة ه ــة الثاني الدرجـ
ــدود  ــذا يف ح ــون، كل ه ــة قان وحمكم
أن  جيــب  وال  املســتأنف،  طلبــات 
ــة  ــزام حمكمــة الدرجــة الثاني يقتــر الت
ــه  ــض أوج ــى بع ــزاع ع ــل يف الن بالفص
املطــروح عليهــا، مــا دام أن  النــزاع 
ــه،  ــت في ــد فصل ــة ق ــة أول درج حمكم
ــدود  ــذات احل ــا ب ــرض عليه ــه ع وأن
التــي عــرض هبــا أمــام حمكمــة أول 



331

     أ.د. أمحد مسري حممد ياسني                       الباحث: بالل قيس كمال
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

حمكمــة  بالتــزام  ويعمــل  درجــة، 
الثانيــة بالفصــل يف النــزاع  الدرجــة 
ــك  ــو كان ذل ــل ول ــر الناق ــة لألث نتيج

النقــض واإلحالــة)44(. بعــد 
ــة  ــزام حمكمـ ــق رشط التـ ــي يتحق ولك
يف  الفصــل  بإعــادة  الثانيــة  الدرجــة 
موضــوع النــزاع، فأنــه جيــب أن يكـــون 
االســتئناف مقبــوال شــكال، فليــس 
تتعــرض  أن  االســتئناف  ملحكمــة 
لصحــة قضــاء احلكم أو عـــدم صـــحته 
قـبـــل الفـــصل يف شــكل االســتئناف، 
ــتئناف  ــول االس ــدم قب ــي بع ــإذا ق ف
ــح  ــه وال يصب ــل ل ــر الناق ــى األث انمح
صلــه  أي  الثانيــة  الدرجــة  ملحكمــة 
بالنــزاع ومــن ثــم ال يمكنهــا التعــرض 
لطلبــات املســتأنف أو الفصل فيهــا)54(.
االســتئنافية  املحكمــة  بحــث  إن 
ملوضــوع احلكــم املســتأنف، ال يعــد 
ــاء  ــا للقض ــان مناقض ــض األحي يف بعـ
ــك،  ــد ذل ــتئناف بع ــواز االس ــدم ج بع
ــكام  ــتئناف األح ــواز اس ــاط يف ج فاملن
ــة األوىل  ــم الدرج ــن حماك ــادرة م الص
بصفــة انتهائيــة هــو وقــوع بطــالن فيهــا 
ــا ال  ــا ممّ ــرة فيه ــراءات املؤث أو يف اإلج
ســبيل إىل الوقــوف عليــه إاّل بتنــاول 
ــرض  ــإن تع ــم ف ــن ث ــا، وم موضوعه

ــم  ــوع احلكـ ــتئناف ملوض ــة االس حمكم
املســتأنف وانتهاءهــا إىل ســالمته ونفــي 
ــت  ــد ناقض ــون ق ــه، ال تك ــالن عن البط
قضاءهــا بعــدم جــواز االســتئناف، بــل 

ــه)64(. ــوم بدون ــا ال يق ــى م ــه ع محلت
كــا أن حتقــق رشط التـــزام حمكمـــة 
يف  الفصــل  بإعــادة  الثانيــة  الدرجــة 
موضــوع النــزاع، يتطلــب أن يكــون 
ــادرًا  ــًا ص ــه حك ــون في ــم املطع احلك
يف موضــوع الدعــوى، وهــذا يعنــي 
أن املســائل التــي قضــت فيهــا حمكمـــة 
ــرح  ــي تط ــط الت ــي فق ــة ه أول درجـ
عــى حمكمــة الدرجــة الثانيــة، وتلتـــزم 
ــل  ــر الناق ــب األث ــا بموج ــل فيه بالفص
مل  التــي  الطلبــات  أّمــا  لالســتئناف، 
تفـصـــل فـــيها حمكمــة أول درجــة فإهنا 
ال تكــون قــد اســتنفدت واليتهــا بشــأنه 
ــّم فهــي ال تطــرح عــى حمكمــة  وِمــن َث
الثانيــة مــن خــالل األثــر  الدرجــة 
ــا)74(. ــل فيه ــزم بالفص ــل وال تلت الناق
ــزام  ــرتاط الت ــا ان اش ــح لن ــذا يتض وهب
حمكمــة الدرجــة الثانيــة إعــادة الفصــل 
يف موضــوع الدعــوى اســتثناًء عــى 
ــع  ــب أن تتمت ــه حي ــزاع، فإن ــات الن ثب
ــك،  ــن ذل ــا م ــي متكنه ــلطات التـ بالس
املحكمــة  الناقــل  األثــر  وخيــول 
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ــبة  ــة بالنس ــلطة الكامل ــتئنافية لس االس
ــه  ــع جوانب ــن مجي ــوى م ــوع الدع ملوض
ــق  ــا تعل ــواء م ــا، س ــن ثباهت ــتثنى م املس
منهــا بالوقائــع أو بتطبيــق القانــون، 
أول  حمكمــة  شــأن  ذلــك  يف  شــأهنا 
درجــة ولــو كانــت هــذه املحكمــة 
األخــرة قــد اقتــرت عــى بحــث 
بعــض هــذه اجلوانــب، وتتلــف يف 
هــذا الصــدد ســلطة حمكمــة االســتئناف 
ــة  ــث القضي ــادة بح ــا إع ــي توهل والت
ــة  ــة أول درج ــام حمكم ــت أم ــي كان الت
مــن جديــد عــن ســلطة حمكمــة التمييــز 
وهـــي تنظـــر الدعــوى حيــث تقتــر 
ســلطتها عــى بحــث مــدى توافــق 
احلكــم املطعـــون فيــه مــع التطبيــق 
الصحيــح للقانــون فمحكمــة التمييز ال 
تتمتــع بســلطة الفـصـــل فـــي موضوع 
الدعــوى، وذلــك ألهنــا ليســت درجــة 

ــزاع. ــر ذات الن ــة لنظ ثالث

اخلامتة
النتائج:

مــا  الصــالح  وســيلة  االســتئناف 
اخطــأ فيــه قضــاء حمكمــة الدرجــة 
يعــرض  مل  طلــب  قبــول  وان  األوىل 
ــل  ــة جيع ــك املحكم ــى تل ــه ع موضوع

مــن حمكمــة االســتئناف حمكمــة درجــة 
اوىل، يعــد األثــر الناقــل لالســتئناف 
اســتثناء عــى ثبــات النــزاع، وقــد أشــار 
املــرشع العراقــي اليــه بصــورة ضمنيــة، 
ــزاع  ــه ينقــل موضــوع الن الــذي بموجب
إىل  املســتأنف  طلبــات  حــدود  يف 
حمكمــة االســتئناف وإعــادة طرحهــا 
ــن  ــه م ــتمل علي ــا اش ــكل م ــا ب عليه
أدلــة ودفــوع وأوجــه دفــاع لتقــول 
ــه  ــبب يواج ــاء مس ــه بقض ــا في كلمته
عنــارص النــزاع الواقعيــة والقانونيــة 
ــي  ــه يدع ــث بموجب ــواء، حي ــى الس ع
املســتأنف أن حمكمــة الدرجــة األوىل 
ــواه  ــوع دع ــل يف موض ــن الفص مل حتس
ويطلــب مــن حمكمــة االســتئناف أن 
تعيــد الفصــل فيهــا لتصلــح مــا شــاب 
ــذا  ــاء وهل ــن أخط ــتأنف م ــم املس احلك
ــإن موضــوع اخلصومــة أمــام حمكمــة  ف
ــه أمــام حمكمــة  الدرجــة األوىل هــو ذات
ــى  ــتثناء ع ــّد اس ــذا ُيع ــتئناف، وه االس
اعطــى  الــذي  النــزاع  ثبــات  مبــدأ 
ــر  ــق نظ ــوم ح ــه اخلص ــرشع بموجب امل
حمكمــة  أمــام  اخــرى  مــرة  النــزاع 
درجــة ثانيــة، وإّن أتاحــت املــرشع هلــذا 
ــة  ــه ملعاجل ــن حرص ــم ع ــتثناء ين االس
األخطــاء والنواقــص التــي تشــوب 
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أحــكام حماكــم البــداءة، ومنــح اخلصوم 
تصحيــح مــا فاهتــم مــن دفوعــات 
يعــد  االســتئناف  وان  وادعــاءات، 
وســيلة إلصــالح مــا أخطــأ فيــه قضــاء 

ــداءة. ــة الب حمكم
التوصيات:

العراقــي  املــرشع  عــى  نقــرتح   -1
عــى  وذلــك   )192( املــادة  تعديــل 

االيت: النحــو 
الدعــوى  ينقــل  االســتئناف   )أ- 
قبــل  عليهــا  كانــت  التــي  بحالتهــا 
صــدور حكــم البــداءة بالنســبة ملــا رفــع 

ال  عنه االستئناف فقط/ ب- 
تقبــل الطلبــات اجلديــدة يف االســتئناف 
ــها  ــاء نفس ــن تلق ــة م ــم املحكم وحتك
أن  جيــوز  بعدم قبوهلا/ ج- 
مــا  األصلّيــة  الطلبــات  إىل  يضــاف 
مــن  البــداءة  حكــم  بعــد  يتحقــق 
واملصاريــف  والفوائــد  األجــور 
ــات  ــن تعويض ــد م ــا يزي ــة وم القانوني
ــام  ــة أم ــات اخلتامي ــم الطلب ــد تقدي بع
جيــوز تقديــم  حمكمة البداءة/ د- 
لتأييــد  االســتئناف  ادلــة جديــدة يف 
االدعــاء والدفــع الوارديــن بــداءة(.
جديــدة  فقــرة  اضافــة  نقــرتح   -2
لقانــون املرافعــات املدنيــة العراقــي 

االيت: النحــو  عــى  وتكــون 
ــم الطلبــات اجلديــدة عــى  )جيــوز تقدي
االســتئناف،  حمكمــة  أمــام  اســتثناًء 
ــل  ــر الناق ــعًا يف األث ــذا توس ــد ه وال يع
ــس  ــى نف ــوم ع ــي تق ــتئناف، فه لالس
الطلــب  عليــه  قــام  الــذي  الســبب 
ــن  ــوم الذي ــن ذات اخلص ــي، وب األص
ســبق متثيلهــم أمــام حمكمــة أول درجــة، 
ويف نفــس املوضــوع املطــروح عــى 

ــًا(. ــة أيض ــة أول درج حمكم
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اهلوامش:
1- ينظــر: د. عصمــت عبــد املجيــد، رشح 
دار  املدنيــة،  املرافعــات  قانــون  احــكام 

.822 ص   ،2019 بغــداد  الســنهوري، 
2- ينظــر: أســتاذنا د. أمحــد ســمر حممــد 
يف  االســتئنايف  الطعــن  الصــويف،  ياســن 
الكتــب  دار  املدنيــة،  القضائيــة  األحــكام 

ص199.  ،2021 مــر،  القانونيــة، 
كامــل،  الديــن  نــر  حممــد  ينظــر:   -3
االســتئناف يف املــواد املدنيــة والتجاريــة حتــى 
آخــر تعديــل، منشــأة املعــارف، اإلســكندرية، 
1993، ص530_ د. عبــد احلميــد الشــواريب، 
دار  املدنيــة،  االحــكام  يف  الطعــن  طــرق 
الكتــب والدراســات العربيــة، مــر، 2020، 

.152 ص
قانــون  مــن   )192( املــادة  ينظــر:   -4

النافــذ. العراقــي  املرافعــات 
5- ينظــر: د. حلمــي حممــد احلجــاز، القانــون 
ــة،  ــة اللبناني ــاص، ط3، اجلامع ــي اخل القضائ

بــروت، 1996، ص367.
ــون  ــود، رشح قان ــت املحم ــر: مدح 6- ينظ
ــارع  ــة ش ــة القانوني ــة، املكتب ــات املدني املرافع
املتنبــي، بغــداد، بــدون ســنة النــرش، ص264.
7- ينظــر: مدحــت املحمــود، مصــدر ســابق، 

.265
8- ينظــر: أســتاذنا د. أمحــد ســمر حممــد 
ــابق، ص200. ــدر س ــويف، مص ــن الص ياس
هرجــه،  جمــدي  مصطفــى  د.  ينظــر:   -9

املوســوعة القضائيــة يف قانــون املرافعــات، دار 
ــكندرية، 1995،  ــة، االس ــات اجلامعي املطبوع

.411 ص
ينظــر: د. أمحــد مليجــي، املوســوعة   -10
ــات،  ــون املرافع ــى قان ــق ع ــاملة يف التعلي الش
القاهــرة،  القضــاة،  نــادي  الرابــع،  اجلــزء 

ص847.  ،2014
ــد  ــمر حمم ــد س ــتاذنا د. أمح ــر: أس 11- ينظ
ــابق، ص203_  ــدر س ــويف، مص ــن الص ياس
ــة  ــات املدني ــون املرافع ــدي، قان ــد هن د. أمح
ــاص  ــي واالختص ــام القضائ ــة، النظ والتجاري
والدعــوى، دار اجلامعــة اجلديــدة للنــرش، 

ص615.  ،1995 االســكندرية، 
12- ينظــر: د. نبيــل اســاعيل عمــر، الوســيط 
يف الطعــن يف االســتئناف يف املــواد املدنيــة 
والتجاريــة، دار اجلامعــة اجلديــدة للنــرش، 

ص743.  ،2004 االســكندرية، 
ــكام  ــا، األح ــو الوفـ ــد أب ــر: د. أمح 13- ينظ
دار  املوضــوع،  يف  الفصــل  قبــل  الصــادرة 
ــكندرية، 2007،  ــة، االس ــات اجلامعي املطبوع
ــحاته،   ــور ش ــد ن ــد94__ د. حمم ص ۱۱، بن
نطــاق النــزاع يف االســتئناف يف املــواد املدنيــة، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1988، ص 

.128
قواعــد  العشــاوي،  حممــد  ينظــر:   -14
املرافعــات يف القانونــن االهــي واملختلــط، 
ــاد، القاهــرة، 1927، ص644_  مطبعة االعت
ــدي  ــرة التص ــكل، فك ــة هي ــو عطي ــي اب د. ع
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اجلامعــة  دار  االســتئناف،  حمكمــة  امــام 
ص51. اجلديــدة،2019، 

النظريــة  ينظــر: د. وجــدي راغــب،   -15
ــارف،  ــأة املع ــي، منش ــل القضائ ــة للعم العام

ص211.  ،1974 االســكندرية، 
النظريــة  16- ينظــر: د. وجــدي راغــب، 
العامــة للعمــل القضائــي، مصــدر ســابق، 
تركــي،  احلميــد  عبــد  عــي  د.  ص351_ 
نطــاق القضيــة يف االســتئناف دراســة حتليليــة 
احلقــوق جامعــة حلــوان،  كليــة  مقارنــة، 
الطبعــة الثانيــة، 2009، ص44 ومــا بعدهــا_ 
ــابق،  ــدر س ــكل، مص ــة هي ــو عطي ــي اب د. ع

.159 140اىل ص
النظريــة  ينظــر: د. وجــدي راغــب،   -17
العامــة للعمــل القضائــي، مصــدر ســابق، 

.213 ص
18- ينظــر: د. نبيــل اســاعيل عمــر، الوســيط 
يف الطعــن يف االســتئناف، مصــدر ســابق، 

ص744.
ــون  ــوط يف قان ــي وايل، املبس ــر: فتح 19- ينظ
القضــاء املــدين علــًا وعمــاًل، دار النهضــة 
القاهــرة 2017، ص552_ عبــد  العربيــة، 
املنعــم حســني، طــرق الطعــن يف املــواد املدنيــة 
ــرة،  ــة، القاه ــة العربي ــة، دار النهض والتجاري

ص289.  ،1975
20- ينظــر: د. نبيــل اســاعيل عمــر، الوســيط 
يف الطعــن يف االســتئناف، مصــدر ســابق، 

ص744.

قانــون  هنــدي،  أمحــد  د.  ينظــر:   -21
املرافعــات، مصــدر ســابق، ص 623 _ د. 
أمحــد مليجــي، املوســوعة الشــاملة يف التعليــق 
ســابق،  مصــدر  املرافعــات،  قانــون  عــى 

.1 0 1 4 ص
ــباب  ــودة، اس ــم ف ــد احلك ــر: د. عب 22- ينظ
العــريب،  الفكــر  دار  االســتئناف،  صحيفــة 

ص310.  ،2014 االســكندرية، 
23- ينظــر: د. عبــد احلميــد املنشــاوي، كنــوز 
املرافعــات الدفــاع والدفــوع، دار اجلامعــة 
ص1001_   ،2015 القاهــرة،  اجلديــدة، 
ــوين  ــام القان ــنب، النظ ــو ش ــد اب ــد أمح راش
الســتئناف االحــكام املدنيــة، دار وائــل للنــرش 

ص109.  ،2017 والتوزيــع، 
قانــون  مــن   )192( املــادة  ينظــر:   -24
مــن   )232( واملــادة  العراقــي،  املرافعــات 
ــادة )561(  ــري، وامل ــات امل ــون املرافع قان
مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة الفرنــي.
25- ونجــد هنــا ان ســلطة حمكمة االســتئناف 
ــث  ــز، حي ــة التميي ــلطة حمكم ــن س ــف ع تتل
إىل  متتــد  االســتئناف  حمكمــة  ســلطة  ان 
فحــص الدعــوى البدائيــة واملســائل التــي تــم 
طرحهــا فيهــا ســواء كانــت مســائل قانونيــة او 
ــز تقتــر  ــا ســلطة حمكمــة التميي ــة، بين واقعي
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــائل القانوني ــة املس ــى رقاب ع
اخــرى فــأن حمكمــة التمييــز تقــرر مــا تــراه من 
ــة يف املســائل املعروضــة عليهــا  ــواد القانوني امل
ــل يف  ــزاع ودون الفص ــى الن ــا ع دون تطبيقه



336

االثر الناقل لالستئناف كإستثناء على مبدأ ثبات النزاع يف الدعوى املدنية

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

ــتئنافية  ــة االس ــن ان املحكم ــوع، يف ح املوض
ــزاع  ــة بالن ــة املتعلق ــائل القانوني ــاول املس تتن
ــراه  ــا ت ــرر م ــه تق ــا وبموجب ــروض عليه املع
مناســبًا عــى وقائــع الدعــوى وتفصــل يف 
ــة  ــة إىل املحكم ــد القضي ــا، وال تعي موضوعه
املطعــون يف حكمهــا كــا هــو احلــال بالنســبة 
ــتئناف  ــة االس ــا أن حمكم ــز، ك ــة التميي ملحكم
ــت  ــداءة فصل ــة الب ــم حمكم ــخت حك إذا فس
يف الدعــوى مــن جديــد، أمــا إذا نقضــت 
ــل  ــال تفص ــز ف ــم املمي ــز احلك ــة التميي حمكم
ــي  ــة الت ــا إىل املحكم ــل تعيده ــوى ب يف الدع

ــل يف. ــز لتفص ــم املمي ــدرت احلك أص
مبــادئ  راغــب،  وجــدي  د.  ينظــر:   -26
القضــاء املدين، منشــأة ملعــارف، االســكندرية، 
1986، ص356_ د. أمحــد الســيد الصــاوي، 
الوســيط يف رشح قانــون املرافعــات املدنيــة 
والتجاريــة، مطبعــة مــراد ابــو املجــد، القاهــرة 

ص217.  ،2012
27- ينظــر: د. عــي عبــد احلميــد تركــي، 

ص133. ســابق،  مصــدر 
الصــاوي،  الســيد  أمحــد  د.  ينظــر:   -28
الوســيط يف املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، 

ص370. ســابق،  مصــدر 
الطعــن  مليجــي،  أمحــد  د.  ينظــر:   -29
باالســتئناف وفقــًا لنصــوص قانــون املرافعات 
معلقــًا عليهــا بــآراء الفقــه واحــكام القضــاء، 
ــر  ــة والفك ــة املكتب ــن )جلن ــة املحام ج2، نقاب

ــرش، ص131. ــنة الن ــدون س ــوين(، ب القان

التــواب،  عبــد  معــوض  د.  ينظــر:   -30
ــات،  ــون املرافع ــى قان ــق ع ــع يف التعلي املرج
ــرة، 2000،  ــة، القاه ــة العربي ط1، دار النهض

.919 ص
31- ينظــر: د. عــي عبــد احلميــد تركــي، 

ص197. ســابق،  مصــدر 
ــى  ــق ع ــدي، التعلي ــد هن ــر: د. أمح 32- ينظ
قانــون املرافعــات عــى ضــوء احــكام النقــض 
اجلديــدة  اجلامعــة  دار  ج4،  الفقهــاء،  واراء 

للنــرش، االســكندرية، 2008، ص373.
ــرات رســتم امــن،  33- ينظــر: أســتاذنا د. ف
ــوى  ــدين يف الدع ــايض امل ــة الق ــتنفاذ والي اس
جامعــة  جملــة  يف  منشــور  بحــث  املدنيــة، 
تكريــت للعلــوم القانونيــة، الســنة )7( العــدد 

ص6.  ،2015  ،)27(
يف  الوســيط  وايل،  فتحــي  د.  ينظــر:   -34
املرافعــات  قانــون  املــدين  القضــاء  قانــون 
املدنيــة والتجاريــة واهــم الترشيعــات املكملــة 
ــرة، 2009،  ــة، القاه ــة العربي ــه، دار النهض ل

.137 ص
ــي، رشح  ــط مجيع ــد الباس ــر: د.عب 35- ينظ
الفكــر  دار  املدنيــة،  اإلجــراءات  قانــون 

ص479.  ،1974 القاهــرة،  العــريب، 
36- ينظــر: د. فتحــي وايل، الوســيط يف قانون 
القضــاء املــدين، مصــدر ســابق، ص 662_ د. 
أمحــد ماهــر زغلــول مراجعــة االحــكام بغــر 
ــة، 1997،  طــرق الطعــن، دار النهضــة العربي
عبــد  صــادق  مهنــى  حســام  د.  ص28_ 
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ــي  ــة للحكــم القضائ ــار االجرائي اجلــواد، االث
املــدين، ط1، املركــز القومــي لإلصــدارات 

القانونيــة، القاهــرة، 2011ـ، ص232.
37- ينظــر: إبراهيــم نجيــب ســعد، القانــون 
ــر  ــزء األّول، دار الفك ــاص، اجل ــي اخل القضائ

ــرة، 1974، ص300. ــريب، القاه الع
38- ينظــر: د. أمحــد ماهــر زغلــول، مراجعــة 
االحــكام بغــر طــرق الطعــن، مصــدر ســابق، 

ص38.
39- ينظــر: د. أمحــد ابــو الوفــا، التعليــق عــى 
نصــوص قانــون املرافعــات، منشــأة املعــارف 

االســكندرية، القاهــرة، 1969، ص721.
الصــاوي،  الســيد  أمحــد  د.  ينظــر:   -40

ص648. ســابق،  مصــدر 
قانــون  مــن   1/481 املـــادة  ينظــر:   -41
ــي  ــي تق ــي، والت ــة الفرن ــراءات املدني اإلج
ــوص  ــلطته يف خص ــتنفد س ــايض يس ــأن الق )ب
ــدور  ــرد ص ــا بمج ــل فيه ــي فص ــة الت املنازع
ــية  ــة الفرنس ــارة باللغ ــري العب ــم(، وجت احلك

ــايل  ــو الت ــى النح ع
� Le jugement, dés son prononcé, dessaisit le 

juge de la contestation qu’il tranche.

مبــادئ  راغــب،  وجــدي  د.  ينظــر:   -42
القضــاء املــدين، مصــدر ســابق، ص640.
43- ينظــر: عــز الديــن الدناصــوري وحامــد 
ــات، دار  ــون املرافع ــى قان ــق ع ــكاز، التعلي ع
ــرة، 2011،  ــع، القاه ــرش والتوزي ــود للن حمم

ص419.

44- ينظــر: قــرار نقــض مــدين مــري، 
جلســة 1965/11/11، س16، ص1026، 
حيــث قضــت حمكمــة النقــض بانــه )نــه عمــال 
حمكمــة  فــإن  لالســتئناف،  الناقــل  باألثــر 
ــاس  ــى أس ــتئناف ع ــر االس ــتئناف تنظ االس
ــوع أو  ــه دف ــة وأوج ــن أدل ــا م ــدم إليه ــا يق م
ــك  ــن ذل ــدم م ــد ق ــا كان ق ــدة وم ــاع جدي دف
أمــام حمكمــة أول درجــة، ولــو كان ذلــك 
ــة  ــا أن املحكم ــة طامل ــض واإلحال بعــد النق
ــم  ــه احلك ــصل في ــا فـ ــك مـ ــف يف ذل مل تال
الناقــض( جمموعــة احــكام النقــض املريــة.
عبــد  ود.  العشــاوي  حممــد  ينظــر:   -45
العشــاوي، مصــدر ســابق، ص  الوهــاب 

.8 8 9
46- ينظــر: د. عــي عبــد احلميــد تركــي، 

ص107. ســابق،  مصــدر 
47- ينظــر: قــرار نقــض مــدين مــري، 
جلســة 1974/6/24، س25، ص۱۱۱۱، 
حيــث قضــت حمكمــة النقــض بأنــه )أن قضــاء 
حمكمــة أول درجــة برفــض الدعــوى بحالتهــا، 
هــو قضــاء تســتنفد بــه لــه أن يعــرض واليــة 
الفصــل يف موضوعهــا، ويتعــن عــى حمكمــة 
االســتئناف الفصــل يف موضــوع الدعــوى إذا 
مــا رات إلغــاء هــذا احلكــم، وذلــك ال يمثــل 
إخــالال بمبــدأ التقــايض عــى درجتــن(، 

ــة. ــض املري ــكام النق ــة اح جمموع
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قائمة املصادر:
إبراهيــم نجيــب ســعد، القانــون القضائــي   .1
ــريب،  ــر الع ــزء األّول، دار الفك ــاص، اجل اخل

القاهــرة، 1974.
أمحــد أبــو الوفـــا، األحــكام الصــادرة   .2
ــات  ــوع، دار املطبوع ــل يف املوض ــل الفص قب

.2007 االســكندرية،  اجلامعيــة، 
ــوص  ــى نص ــق ع ــا، التعلي ــو الوف ــد اب أمح  .3
املعــارف  منشــأة  املرافعــات،  قانــون 

.1969 القاهــرة،  االســكندرية، 
ــيط يف رشح  ــاوي، الوس ــيد الص ــد الس أمح  .4
ــة، مطبعــة  ــة والتجاري قانــون املرافعــات املدني

ــرة 2012. ــد، القاه ــو املج ــراد اب م
5.  أمحــد ســمر حممــد ياســن الصــويف، 
الطعــن االســتئنايف يف األحــكام القضائيــة 
املدنيــة، دار الكتــب القانونيــة، مــر، 2021.
ــكام  ــة االح ــول، مراجع ــر زغل ــد ماه أمح  .6
ــة،  ــة العربي ــن، دار النهض ــرق الطع ــر ط بغ

.1997
أمحــد مليجــي، الطعــن باالســتئناف وفقــًا   .7
ــا  ــًا عليه ــات معلق ــون املرافع ــوص قان لنص
ــة  ــاء، ج2، نقاب ــكام القض ــه واح ــآراء الفق ب
ــوين(،  ــر القان ــة والفك ــة املكتب ــن )جلن املحام

ــرش. ــنة الن ــدون س ب
يف  الشــاملة  املوســوعة  مليجــي،  أمحــد   .8
اجلــزء  املرافعــات،  قانــون  عــى  التعليــق 
الرابــع، نــادي القضــاة، القاهــرة، 2014.
قانــون  عــى  التعليــق  هنــدي،  أمحــد   .9

ــض واراء  ــكام النق ــوء اح ــى ض ــات ع املرافع
ــرش،  ــدة للن ــة اجلدي ــاء، ج4، دار اجلامع الفقه

.2008 االســكندرية، 
ــة  ــات املدني ــون املرافع ــدي، قان ــد هن 10. أمح
ــاص  ــي واالختص ــام القضائ ــة، النظ والتجاري
والدعــوى، دار اجلامعــة اجلديــدة للنــرش، 

.1995 االســكندرية، 
11. حســام مهنــى صــادق عبــد اجلــواد، 
ــدين،  ــي امل ــم القضائ ــة للحك ــار االجرائي االث
ط1، املركــز القومــي لإلصــدارات القانونيــة، 

القاهــرة، 2011.
القانــون  احلجــاز،  حممــد  حلمــي   .12
ــة،  ــة اللبناني ــاص، ط3، اجلامع ــي اخل القضائ

.1996 بــروت، 
13. راشــد أمحــد ابــو شــنب، النظــام القانــوين 
الســتئناف االحــكام املدنيــة، دار وائــل للنــرش 

والتوزيــع، 2017.
قانــون  رشح  مجيعــي،  الباســط  عبــد   .14
العــريب،  الفكــر  دار  املدنيــة،  اإلجــراءات 

.1974 القاهــرة، 
ــة  ــباب صحيف ــودة، اس ــم ف ــد احلك 15. عب
االســتئناف، دار الفكــر العــريب، االســكندرية، 

.2014
ــن  ــرق الطع ــواريب، ط ــد الش ــد احلمي 16. عب
يف االحــكام املدنيــة، دار الكتــب والدراســات 

ــر، 2020. ــة، م العربي
17. عبــد احلميــد املنشــاوي، كنــوز املرافعــات 
اجلديــدة،  اجلامعــة  دار  والدفــوع،  الدفــاع 
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القاهــرة، 201.
18. عبــد املنعــم حســني، طــرق الطعــن 
النهضــة  دار  والتجاريــة،  املدنيــة  املــواد  يف 

.1975 القاهــرة،  العربيــة، 
19. عــز الديــن الدناصــوري وحامــد عــكاز، 
ــود  ــات، دار حمم ــون املرافع ــى قان ــق ع التعلي

ــرة، 2011. ــع، القاه ــرش والتوزي للن
20. عصمــت عبــد املجيــد، رشح احــكام 
قانــون املرافعــات املدنيــة، دار الســنهوري، 

.2019 بغــداد 
21. عــي ابــو عطيــة هيــكل، فكــرة التصــدي 
اجلامعــة  دار  االســتئناف،  حمكمــة  امــام 

اجلديــدة،2019.
22. عــي عبــد احلميــد تركــي، نطــاق القضيــة 
ــة  ــة، كلي ــة مقارن ــة حتليلي ــتئناف دراس يف االس
احلقــوق جامعــة حلــوان، الطبعــة الثانيــة، 

.2009
23. فتحــي وايل، املبســوط يف قانــون القضــاء 
ــة،  ــة العربي ــاًل، دار النهض ــًا وعم ــدين عل امل

القاهــرة 2017.
ــون القضــاء  24. فتحــي وايل، الوســيط يف قان
ــة  ــة والتجاري ــات املدني ــون املرافع ــدين قان امل
ــة  ــه، دار النهض ــة ل ــات املكمل ــم الترشيع واه

ــرة، 2009. ــة، القاه العربي
25. فــرات رســتم امــن، اســتنفاذ واليــة 
ــث  ــة، بح ــوى املدني ــدين يف الدع ــايض امل الق
منشــور يف جملــة جامعــة تكريــت للعلــوم 
ــدد )27(، 2015. ــنة )7( الع ــة، الس القانوني

26. حممــد العشــاوي، قواعــد املرافعــات 
مطبعــة  واملختلــط،  االهــي  القانونــن  يف 

.1927 القاهــرة،  االعتــاد، 
27. حممــد نــر الديــن كامــل، االســتئناف يف 
املــواد املدنيــة والتجاريــة حتــى آخــر تعديــل، 

منشــأة املعــارف، اإلســكندرية، 1993.
ــزاع  ــاق الن ــط نط ــحاته، ن ــور ش ــد ن 28. حمم
ــة  ــة، دار النهض ــواد املدني ــتئناف يف امل يف االس

ــرة، 1988. ــة، القاه العربي
قانــون  رشح  املحمــود،  مدحــت   .29
ــارع  ــة ش ــة القانوني ــة، املكتب ــات املدني املرافع

النــرش. بــدون ســنة  بغــداد،  املتنبــي، 
املوســوعة  هرجــه،  جمــدي  مصطفــى   .30
القضائيــة يف قانــون املرافعــات، دار املطبوعات 

اجلامعيــة، االســكندرية، 1995.
يف  املرجــع  التــواب،  عبــد  معــوض   .31
التعليــق عــى قانــون املرافعــات، ط1، دار 

.2000 القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة 
32. نبيــل اســاعيل عمــر، الوســيط يف الطعــن 
ــة،  ــتئناف يف املــواد املدنيــة والتجاري يف االس
ــكندرية،  ــرش، االس ــدة للن ــة اجلدي دار اجلامع

.2004
33. وجــدي راغــب، النظريــة العامــة للعمــل 
القضائــي، منشــأة املعــارف، االســكندرية، 

.1974
34. وجــدي راغــب، مبــادئ القضــاء املــدين، 

منشــأة ملعــارف، االســكندرية، 1986.
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فكرة الكمال وتأرخيها يف الفلسفة اليونانية 
والفلسفة الوسيطة دراسة فلسفية 

أ. م. د. زينه عيل جاسم الحسن

جامعة الكوفة / كلية الفقه

قسم العقيدة و الفكر االسالمي

املقدمة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــمَّ  ُه ــم اللَّ ــرش العظي ــُد هلل رب الع احْلَْم
َصــلَّ عــى جواهــر الكــال وبحــار 
ــه  ــٍد وآل ــة حُمَْم ــع الرمح ــوار وينابي األن

ــن. ــر امليام ــار الغ األطه
أمــا بعــد: ليــس مــن الغريــب أن نتناول 
فكــرة الكــال ضمــن الفكــر اإلســالمي 
ــذه  ــن ه ــل م ــذي جع ــر ال ــو الفك وه
ملنظومتــه  وحمــوًرا  جوهــًرا  الفكــرة 
ــو  ــل ه ــو كام ــا ه ــة ف ــة والقيمي املعرفي
بالــرورة وذلــك  أو جليــل  مجيــل 
املوقــف  وطبيعــة  طبيعتــه  بحســب 

الشــعوري أو اجلــايل منــه.
مــن  عنــر  جمــرد  ليــس  فالكــال 

ــو  ــل ه ــالل، ب ــال أو اجل ــارص اجل عن
ــر  ــتمد الظواه ــه تس ــا فمن ــر فيه اجلوه
تتمــدد  وبــه  مجاليتهــا  واألشــياء 
حســية،  مــن  اإلنفعاليــة  تاثراهتــا 
يعنــي  وهــو  وروحانيــة،  ومعنويــة، 
ــة  ــل كاف ــم واملث ــمى للقي ــام األس النظ
وأنــه عكــس وضــد النقــص. أن الــيء 
ــن  ــو م ــذي خيل ــيء ال ــو ال ــل ه الكام
ــه  أي عنــر مــن عنــارص النقــص، وَأنَّ
امُلّكمــل لــكل مــا يف الكــون مــن مجــال 
ــيء ال  ــال ال ــث َأنَّ مج ــالل، وحي وج
ــى  ــد ع ــال، نج ــاب الك ــق يف غي يتحق
ــال  ــق الك ــث يتحق ــًا حي ــس متام العك
اجلــال  عنــر  اختفــى  وإْن  حتــى 
واجلــالل، ويف ضــوء مــا تقــدم يتحــدد 
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ــالمي  ــر اإلس ــال يف الفك ــوم الك مفه
ســاته  عــى  املوجــود  بحصــول 
الوجوديــة اخلاصــة بــه املميــزة لــه مــن 

ســواه مــن دون زيــادة أو نقصــان.
الفالســفة  اهتــام  جــاء  هنــا  ومــن 
بمفهومــي الكــال واجلــال؛ كوهنــا 
ــا  ــر وم ــود واخل ــى الوج ــالن معن يمث
ــوف  ــد كل فيلس ــال عن ــه الك ــر إلي يش
ــد  ــاًل أح ــارايب مث ــفة، فالف ــن الفالس م
ــذا  ــوا ه ــن تناول ــفة الذي ــم الفالس أه
ــد  ــاًدا، فق ــفًيا ج ــاوالً فلس ــوم تن املفه
تقديــم  إىل  الفيلســوف  هــذا  ســعى 
ــى  ــال أو بمعن ــرة الك ــن فك ــة ع إجاب
ــه،  ــدى حتقق ــال وم ــى الك ــر معن آخ
وبــا أن هــذه الفكــرة )الكــال( خلقــت 
ــه أو  ــا حتوي ــفة؛ مل ــد الفالس ــز عن احلاف
متثلــه فكــرة القيمــة املطلقــة الالمتناهيــة 
للــذات اإلهليــة هــو مــن نفــس الشــعور 
ــذي  ــجع ال ــز املش ــدي، وكان احلاف عن
املجــال،  هــذا  يف  للبحــث  قــادين 
فوجــدت أروع مــن بحــث يف هــذا 
ــى  ــس وايف، ومعن ــه بح ــال وصاغ املج
والفطــرة  النفــس  إىل  أقــرب  دقيــق 
ــرشق أال  ــفة امل ــن فالس ــذ م ــك الف ذل

وهــو »الفــارايب« .

امللخص 
 « جــاء بحثــي هــذا حيمــل عنــوان 
فكــرة الكــال وتأرخيهــا يف الفلســفة 
اليونانيــة و الفلســفة الوســيطة » إذ مل 
ــة واألساســية هــي  تكــن رغبتــي الذاتي
الدافــع الوحيــد بــل حبــي األكيــد هلــذا 
املوضــوع، فضــاًل عــن اتفاقــي مــع 
ــو  ــال ه ــَأنَّ الك ــاده ب ــارايب يف اعتق الف
»الــيء الــذي خيلــو مــن النقــص، وأن 
الفيلســوف الكامــل هــو احلاصــل عــى 
مجيــع الكــاالت، فضــاًل عــن اطالعــي 
ــوع  ــذا املوض ــه ه ــا تضمن ــم م ــى أه ع
باعتبــار أن دراســتي هلــذا البحــث هــي 

ــفية. ــة فلس دراس
نــا ال  وعندمــا نقصــد دراســة فلســفية َأنَّ
ــوع إْن كان  ــا املوض ــن مبحثن ــد م نقص
ــات  ــد االختصاص ــن أح ــرب م ــه ق في
متطلبــات  وفــق  عــى  دراســة 
يف  والبحــث  االختصــاص،  ذلــك 
بــه،  املتعلقــة  اجلزئيــة  املوضوعــات 
ــم  ــة املفاهي ــو دراس ــه نح ــا التوج وإّن
ــة  ــة حتليلي ــا دراس ــة هب ــرق املتعلق والط
ماهيــة  يف  تبحــث  شــاملة  نقديــة 
ــوع العامــة والطــرق املنطقيــة،  املوض
يف  بحثنــا  إليهــا  املــؤدي  واملعرفيــة 
ــة  ــذه الدراس ــَأنَّ ه ــاز ف ــه، وبإجي حقيقت
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هتــدف إىل تقديــم وجهــة نظــر فلســفية 
عامــة عــن املوضــوع، وليســت هدفهــا 
تقديــم وجهــة نظــر جزئيــة تتعلــق 

األخــرى. باالختصاصــات 
إّن  القــول  يمكــن  عــام  وبشــكل 
ــود اهلل  ــن وج ــال م ــول إىل الك الوص
ــي  ــن نواح ــرة م ــة كب ــه أمهي ــاىل ل تع
بالنســبة  كثــرة  وجوانــب  عــدة 
لإلنســان، وذلــك إّن أمهيتــه تكمــن 
يف كونــه عندمــا يصــل إىل االعتقــاد 
بوجــود اهلل وجــوًدا فعلًيــا وكامــاًل، 
ــان  ــعره باطمئن ــاد ُيش ــذا االعتق ــإّن ه ف
ــو  ــة، فه ــة روحي ــعادة كامل ــي وبس نف
ــن  ــعوره م ــث ش ــن حي ــان م ــعر بأم ش
يشــق  أن  عليــه  يســهل  ممــا  يســنده 
ــن  ــاًل ع ــب، فض ــاة الصع ــق احلي طري
ــوًدا  ــود اهلل وج ــاد بوج ــذا االعتق أن ه
ــة  ــان رهب ــى اإلنس ــهل ع ــا سيس فعلًي
ــود  ــاده بوج ــر اعتق ــوت ع ــد امل ــا بع م
حيــاة أخــرى كاملــة أبديــة يعيــش فيهــا 
ــو  ــة؛ إذ ل ــعيدة وكامل ــة وس ــة تام براح
مجعــت كل هــذه األمــور لــكان هلــا 
ــان  ــر اإلنس ــة تفك ــر يف طريق ــر كب تأث
ــب  ــاوز مصاع ــى جت ــاعده ع ــي تس فه

احليــاة الدنيويــة.

ــالل  ــال ، اجل ــة : الك ــات املفتاحي الكل
ــفة . ، الفلس

واحْلَْمُد هللِ رب العاملن

املبحث األول
ملحة تارخيية عن الكال بصورة عامة

متهيد:
يف احلقيقــة يســعى اإلنســان خــالل 
مســرة حياتــه واختــالف مراحلهــا 
وتطــور  ظروفهــا  وتنــوع  العمريــة 
ــه  ــباع حاجت ــره، إىل إش ــتوى تفك مس
ــكل  ــن ب ــايل، فيتفن ــذوق الك ــن الت م
مــا هــو كامــل وينشــد إىل مــا هــو 
أكمــل  ليتقــن كيفيــة اقتنــاء كل مــا 
هــو كامــل، باحًثــا عنــه يف كل يشء 
أن  فيحــاول  الرغبــة،  هــذه  يشــبع 
يظهــر أمــام اآلخريــن بمظهــر جيــد يف 
الشــكل، واحلديــث، ويف املــكان الــذي 
نجــده  تقريًبــا  يســكن، ويف كل يشء 
ــا ملعايــر ميــزان داخــي خــاص  خاضًع
باإلنســان، وهــذه املعايــر حتــدد وتقنــن 
ــئ  ــل، وتنب ــو كام ــا ه ــار كل م يف اختي
ــعور  ــاس وش ــن احس ــر ع ــذه املعاي ه
بالــيء الكامــل وبالشــكل املبــدع، 
ومهــا يكونــان بالــرورة يف منتهــى 

ــح. ــن القبي ــد ع التباع
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بالكــال  بطبعــه  مهتــم  فاإلنســان 
نفســه  يف  وتأثــره  بقيمتــه  حــاٌس 
ــالل  ــن خ ــل م ــداع الكام ــاعًيا يف ابت س
كالــه املتعــدد، باحًثــا عــن مواطــن 
عليــه  تأثــره  بقــدر  الكــال وعامًلــا 
وعــى اآلخريــن، فيــا تــرى مــاذا يعنــي 

الكــال؟
اإلنســان  جيــد  الســؤال  هــذا  عنــد 
نفســه يف مفــرتق الطــرق إمــا أن حيــاول 
اإلجابــة عنــه، وهــذا يدفعــه إىل البحــث 
املصــادر  مــن  العديــد  يف  والتنقيــب 
لعلــه جيــد ضالتــه، وهــو بذلــك ســوف 
ــون رأًيــا مبدئًيــا شــخصًيا قــد يكــون  يكَّ
أن  أو  الســائدة،  اآلراء  ضــد  أو  مــع 
خُيــرج هــذه الفكــرة أساًســا مــن ذهنــه، 
وعــى هــذا األســاس ومــن خــالل 
هــذه املســرة يف البحــث ســوف نجيــب 

ــؤال؟ ــذا الس ــن ه ع

املبحث األول 
 تعريف الكال بصورة عامة 

الكــال مــا يكمــل بــه النــوع يف ذاتــه أو 
يف صفاتــه، واألول أعنــي مــا يكمــل )1( 
بــه النــوع يف ذاتــه، وهــو الكــال األول 
لتقدمــه عــى النــوع، والثــاين أعنــي مــا 
ــه، وهــو مــا  ــه النــوع يف صفات يكمــل ب

يتبــع النــوع مــن العــوارض هــو الكــال 
الثــاين لتأخــره عــن النــوع، ومعنــى 
ــه  ــف علي ــال األول تتوق ــك أن الك ذل
ــاين  ــال الث ــن أن الك ــى ح ــذات ع ال

ــذات )2(. ــى ال ــف ع يتوق
أو  أجــزاؤه  متــت  مــن  الكامــل  أن   
والكــال  الناقــص  خــالف  صفاتــه 
اســم مصــدر يقــال لــك كــال الــيء 
)3( ، ذلــك أن  أي لــك الــيء كلــه 
ــذي ال  ــود ال ــى املوج ــال ع ــل يق الكام
يفوقــه موجــود آخــر فــكان يقــال مثــاًل 
»طبيــب كامــل« ومعنــى ذلــك أن هــذا 
الطبيــب ال ينقصــه صفــة مــن صفــات 
ــكارت »اهلل«  ــد دي ــب، وعن ــن التطبي ف
ــذي  ــال ال ــق والك ــود املطل ــو املوج ه
ال يمكــن أن ينقصــه كــال مــا، ويقــول 
كذلــك أن طبيعــة هلــا بذاهتــا مجيــع 
الكــاالت التــي أســتطيع أن أتصورهــا 
هــي يف كلمــة واحــدة »اهلل« عــز وجــل 
ــا  ــال أول ألهن ــادا ك ــز املون ــد ليبنت وعن
حاصلــة عــى التلقائيــة، فــال تفعــل 
بتحريــك حمــرك مغايــر وحاالهتــا كلهــا 

ــض)4(. ــن بع ــا م ــد بعضه ــة يتول باطن
مــا  عــى  بنــاء  اصطالًحــا  فالكــال 
تقــدم هــو وصــف مــا ليــس فيــه 
مــا  غالًبــا  وهــو  نقــص،  أو  عيــب 
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يســتخدم لوصــف اخلالــق يف الديانــات 
املصطلــح  ويســتخدم  التوحيديــة 
بشــكل كبــر يف الكتــب امليتافيزيقيــة 
والدينيــة واألخالقيــة للداللــة عــى 

املثــى)5(. احلالــة 

املبحث الثاين 
 الكال عند الفالسفة اليونان 

الفصــل  مطلــع  يف  ســقراط  يذكــر 
ــون  ــة أفالط ــه مجهوري ــن كتاب ــن م الثام
عــن الدولــة الكاملــة، والفــرد الكامــل 
ــة  ــات إىل مخس ــم احلكوم ــه، تقس بقول
األرســتقراطية،  هــي  كــرى  أنــواع 
واالوليفاركيــة،  كراســة،  والتيمــو 
والديمقراطيــة، واالســتبدادية، ومــن 
ــة  ــواع كامل ــة أن ــك مخس ــم كان هنال ث
مــن صفــات األفــراد تطابــق أنــواع 
الدولــة  ألن  اخلمســة؛  احلكومــات 
أفــراد  نتــاج  هــي  ســقراط  يقــول 
ســجينها  درس  يف  فرجــع  أهاليهــا 
بــداءة  ذي  كل  ســجيتهم  درس  إىل 
ــه ففــي جمــرى  ــول، وعلي ــال إىل الذب مي
ــات  ــن طبق ــام ب ــا االنقس ــان ينش الزم
بــن  كــا  الثــالث  الكاملــة  األمــة 
ــة  ــة الراجح ــا، والنتيج ــراد كل منه أف
هــي حصــول تســوية بــن أحــزاب 

الطبقتــن غرضهــا الوصــول إىل الكــال 
األقــى )6(؛ إذ إن الفيثاغورثيــن كانــوا 
يــرون اجلــال يف الكــال الريــايض، 
وكــذا احلــال بالنســبة إىل أوغســطن 
يعتقــدان  حيــث  االكويتــي  وتومــا 
ــي  ــور ه ــة أم ــدد بثالث ــال يتح أن اجل
والوضــوح«  واالنســجام  »الكــال 
كــا جيــدر وجــوب اإلشــارة إىل أن 
ــي  ــا االكوين ــطن وتوم ــن أوغس كاًل م
ــة الفيــض  ــا واقعــا عــن تاثــر نظري كان
االفلوطنيــة غــر أنــه ثمــة فــرق واضــح 
ــد رشوط  ــال أح ــأن الك ــول ب ــن الق ب
ــو  ــال ه ــأن الك ــول ب ــن الق ــال وب اجل
اجلوهــر يف القيــم اجلاليــة عامــة)7(، 
ــول  ــدد بحص ــال يتح ــوم الك وأن مفه
الوجوديــة  ســاته  عــى  املوجــود 
ــواه  ــن س ــه م ــزة ل ــه واملمي ــة ب اخلاص
مــن دون زيــادة أو نقصــان، فأفالطــون 
ابتــدع اليونوبيــا واعترهــا هــي املدينــة 
أن  أفالطــون  وافــرتض  الفاضلــة، 
ــاء«،  ــن الس ــم »ط ــا ه ــكان يونوبي س
كــا أهنــم الصفــوة الذيــن يرهقــون 
ذواهتــم لتــذوب يف الــذات اجلمعيــة 
ــى  ــي ع ــب ينحن ــل الطبي ــويب مث فاليوت
آهــات املحــزون ليغســل وهقــه بلمســة 

ــان. ــة احلن ــه بديم ــل أمل ــة ويزي الرمح
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ــه  ــى إّن ــال ع ــرف الك ــون ع أن أفالط
هبــة  املطلقــة وهــو  للحقيقــة  جتــي 
ــامل  ــن الع ــان م ــاءت لإلنس ــة ج مقدس
ــى  ــويب ع ــة اليوت ــم مهم ــي، وفه اإلهل
إهّنــا أخطــر وأعظــم مــن جمــرد التعبــر 
عــن احلقيقــة القصــوى، واليوتوبيــا 
ــفة  ــي فلس ــون ه ــا أفالط ــي افرتضه الت
ــي  ــاد خف ــال واعتق ــن الك ــث ع البح
ــل  ــامل متكام ــة ع ــإّن ثم ــان ب يف اإلنس
تتناغــم فيــه القيــم العليــا واملثــل تناغــًا 

ــا )8(. كالًي
فاملثــل تعــد الكــاَل املقابــِل لنقــص 
يشــتقون  والسوفســطائيون  األفــراد 
ــم  ــدار اقرتاهب ــل بمق ــط الكام ــن النم م
وابتعادهــم عنــه، واملثــل هــو العلــة 
ــة  ــة يف وجــود األشــياء، وأن عل احلقيقي
يف  مشــاركتها  هــو  األشــياء  وجــود 
املثــال الــذي تعــود إليــه وهــي أي املثــل 
ليســت أشــياء بــل هــي أفــكار، بمعنــى 
ــي  ــا املوضوع ــا وجوده ــكار هل ــا اف إهّن
ــياء  ــات األش ــا ماهي ــا، و إهّن وحقيقته
ــل  ــا يمث ــا م ــي أهن ــذا يعن ــة وه اجلزئي
ــو  ــا ه ــيء أو م ــية لل ــة األساس احلقيق
ــف  ــه التعري ــب علي ــذي ينص ــه، وال ل
واملثــال هــو واحــد )9(، والواقــع إّن 
خــالل  األســايس  أفالطــون  اهتــام 

تأســيس  كان  كلهــا  حياتــه  مراحــل 
ــة  ــس قوي ــى أس ــة ع ــاة االجتاعي احلي
يرضاهــا العقــل، كذلــك فــإّن املشــكلة 
مركــز  بالفعــل  كانــت  األخالقيــة 
التفلســف الســقراطي أخــًرا فــكان 
ــر  ــاء الع ــكل أبن ــاغل ل ــغل الش الش
فالفضيلــة  الفضيلــة،  مســألة  هــو 
أداء  حســن  هــي  العــام  بمعناهــا 
الوظائــف، والفضيلــة بمعناهــا اخلــاص 

هــي الكــال األخالقــي )01(،
 أمــا الكــال عنــد أرســطو هــو مصطلح 

ــراد به: أرســطي ُي
1-مــا تــم يف مقابــل مــا مل يتــم والكــال 

الــذي يتحقــق هبــذا التــام.
2-الصــورة أو اللوجــوس الــذي خيرج 
مــا هــو بالقــوة إىل مــا هــو بالفعــل 
ويطلــق عــى النفــس فيقــال هــي كــال 

ــم )11(. اجلس
يشء  كل  يف  والكــال  اخلــر  ولكــن 
ــذا  ــة هب ــة اخلاص ــا للفضيل ــف تبًع خيتل
اخلــاص  اخلــر  وبالنتيجــة  الــيء، 
ــي  ــس الت ــة النف ــو فاعلي ــان ه باإلنس
ــدة  ــدت ع ــإذا وج ــة ف ــرهتا الفضيل مس
ــن  ــرة بأرفعه ــة املس ــل فالفاعلي فضائ

.)21( وأكملهــن 
وقــد وضــع جمموعــة براهــن عــى هــذا 



349

أ. م. د. زينه علي جاسم احلسن
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

الكــال فيهــا:
1-الرهــان األنطولوجــي: االنتقــال 
مــن فكــرة الكائــن الكامــل إىل رضورة 

ــل؛ ألن ــن الكام ــذا الكائ ــود ه وج
 الوجود جزء من »الكال«.

درجــات  طريــق  عــن  2-الرهــان 
الكــال: نجــد أن الكائنــات تتلــف 
ــا وأن  ــي تظهره ــال الت ــة الك يف درج
غرهــا،  مــن  كــاالً  أكثــر  بعضهــا 
ــاهبتها  ــاس مش ــى أس ــا ع ــس كاهَل ونقي
لكــاٍل أعــى وهــذا الكــال األعــى هــو

اهلل )31(.
وتوجــد براهــن أخــرى منهــا: الرهــان 
الغائــي، الرهــان عــن طريــق اإلمــكان 
العلــة  مــن  الرهــان  والــرورة، 

ــة. الفاعل
املــادة  مــن  الصــورة  كانــت  فــإذا 
الــيء  مــن  الكــال  مبــدأ  بمثابــة 
ــر إىل  ــا أن ننظ ــه أمكنن ــل ب ــذي يتكام ال
ــك  ــادة، وذل ــورة وامل ــن الص ــز ب التميي
ــع  ــي أوس ــز ميتافيزيق ــالل متيي ــن خ م
وهــو التمييــز بــن الفعــل والقــوة، 
وهــو متييــز أقــرب إىل املفاهيــم العقليــة 
املــادة  بــن  التمييــز  مــن  املجــردة 
والصــورة، ولكــي نــدرك طبيعــة القــوة 
هــذه دعنــا نفحــص عــن طبيعــة التغــر 

ــد الصــرورة  أو الصــرورة، حيــث تفي
حتــوالً مــن طــور إىل طــور أو مــن حــال 
إىل حــال، فلــو تســاوت هــذه األطــوار 
الوجــوه  مجيــع  مــن  األحــوال  أو 
مل  اذا  أصــاًل  الصــرورة  الســتحالت 
طــور مــا اوىل مــن طــور آخــر بالوجــود 
كــا تــرى مــن أمــر األجــرام الســاوية 
ــق  ــم تلح ــص فل ــا نق ــي ال يعرتوه الت
ــرورة إذن  ــاًل فالص ــرورة أص ــا الص هب
ــذي يلحــق بســائر  مرتبطــة بالنقــص ال
ــاد  ــون والفس ــامل الك ــودات يف ع املوج
وبطلبهــا للكــال أبــًدا وهــي قــد تــدرك 
ــودات  ــل املوج ــال ذاك بفع ــة الك مرتب
الكاملــة التــي تســبغ كاهلــا عليهــا 
ــو  ــذي ه ــض ال ــل املح ــيا الفع وال س
ــع  ــه مجي ــو إلي ــذي تصب ــة الكــال ال غاي
ــه آخــر  املوجــودات وتســتمد كاهلــا من
الكائنــة  املوجــودات  فــكل  األمــر 
ألهنــا  دائمــة  صــرورة  يف  الفاســدة 
يف طلــب دائــم لكــال هــذه الفعــل 
ــوة  ــابق للق ــال س ــض )41(، والك املح
ــدم  ــة للع ــوة قابلي ــود بالق ــي املوج فف
ــون أو  ــا أن يك ــوة إم ــود بالق ألن املوج
ال يكــون أمــا املوجــود بالفعــل أبــًدا أي 
ــة  ــه قابلي ــس في ــة فلي ــات األزلي للكائن

ــط. ــدم ق للع
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ــادئ  ــه يســتوحي مب وأمــا افلوطــن فإّن
ــك  ــون لذل ــن أفالط ــا م ــفته أساًس فلس
بـ«األفالطونيــة  فلســفته  ســميت 
يطــور  خــاص  وبشــكل  املحدثــة« 
افلوطــن بعــض األفــكار األساســية 
املحــاورات  بعــض  يف  وردت  التــي 
األفالطونيــة كــي ُيكــون تصــوًرا خاًصا 
اإلنســان،  ملنزلــة  والعــامل  للوجــود 
ــذي حيــب  ــدأ األســايس ال ذلــك أن املب
االنطــالق منــه افلوطــن هــو الواحــد، 
ويعتــر افلوطــن أن هــذا الواحــد هــو 
ــميه  ــن أن نس ــذي يمك ــدأ األول وال املب
أيًضــا »اهلل« أو »الكــال« هــو الــذي 
ــود  ــم وج ــه لنفه ــق من ــب أن ننطل جي
ــط  ــوس فق ــامل املحس ــس الع ــامل ولي الع
ــس  ــول، والنف ــود املعق ــل وكل الوج ب
ونفــس  املــادي  العــامل  تســر  التــي 
اإلنســان ومنزلتــه يف الكــون حيــث 
إىل  افلوطــن  عنــد  العــامل  ينقســم 
عاملــن: العــامل املعقــول وهــو احلقيقــي 
وعــامل املحســوس وهــو الزائــف أو 
غــر احلقيقــي وبــا أن العــامل األول هــو 
احلقيقــي فحســب فــإّن افلوطــن يوجــه 
اهتامــه الفلســفي إىل العــامل األول يف 
اجلــردة األوىل فــرى أنــه ينقســم إىل 
ثالثــة معقــوالت وهــذه املعقــوالت 

النفــس«  العقــل،  »الواحــد،  هــي 
القائمــة  افلوطــن العالقــة  ويــرشح 
فيــا بينهــا مــن جهــة وفيــا بينهــا وبــن 
العــامل املحســوس مــن جهــة ثانيــة 
بطرحــه مثــال الدوائــر )51(، وذلــك 
أننــا نلحــظ أن الواحــد هــو املركــز 
ــط  ــة حتي ــرة مضيئ ــه دائ ــع من ــذي تش ال
حــول هــذه الدائــرة دائــرة ثانيــة مغــرة 
ــن  ــول هات ــور األول وح ــن الن ــع م تنب
الدائرتــن ثمــة دائــرة ثالثــة مظلمــة 
ــدر  ــن مص ــور م ــتمد الن ــا تس ــر أهن غ
ــة؛ إذ  ــرة الثاني ــو الدائ ــا وه ــارج عنه خ
أن هــذا املثــال يؤكــد أن الواحــد )أو 
ــور  ــذي تتمح ــب ال ــو القط ــال( ه الك
حولــه الدوائــر أو املوجــودات األخرى 
ــتمد  ــذي تس ــض ال ــز الفي ــو مرك أو ه
منــه املوجــودات املعقولــة واملحسوســة 
ــر  ــرب الدوائ ــث أن أق ــا، وحي وجوده
ــل  ــو العق ــال ه ــودات إىل الك أو املوج
ــة  ــرة مضيئ ــن بدائ ــه افلوط ــذي يمثل ال
وهــي مضيئــة فعــاًل؛ ألهنــا تســتمد 
دون  ومــن  مبــارش  بشــكل  الضــوء 
وســيط مــن املركــز الفيــي أو الواحــد 
أمــا النفــس فهــي الدائــرة الثانيــة وهــي 
مغــرة غــر مضيئــة وذلــك  دائــرة 
ــل أو  ــاطة العق ــور بوس ــى الن ــا تتلق إهّن
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ــل  ــي إذن دون العق ــرة األوىل، فه الدائ
ــة  ــرة الثالث ــادة والدائ ــوق امل ــا ف ولكنه
املظلمــة؛ ألهنــا مــادة عــى عكــس 
املوجــودات العقليــة املفارقــة للــادة 
ــن  ــدة م ــا بعي ــا أيًض ــرورة، وألهن بال
املركــز الفيــي وهــذه ال ترتبــط بالنــور 
إال مــن خــالل العالقــة بالنفــس أو 
ــن  ــا م ــون نوره ــة، فيك ــرة الثاني الدائ
مصــدر عقــي مســتقل أو خــارج عنهــا، 
ــل  ــون العق ــض فيتك ــد إذن يفي فالواح
ــي  ــس الت ــون النف ــض وتتك ــذي يفي ال
تفيــض هــي األخــرى، فتتكــون كذلــك 
ــض  ــتفد الفي ــادة يس ــد امل ــادة، وعن امل
ــادة أي  ــى امل ــب ع ــال يرتت ــه، ف امكانيت
ــي  ــة الت ــات االجيابي ــا الصف ــض، أم في
يتصــف بــه الكــال عنــد افلوطــن 
املتناهــي،  مقابــل  يف  »الالمتناهــي 
ــد  ــده والواح ــا بع ــل م واألول يف مقاب
ــل  ــول يف مقاب ــرة واملعق ــل الكث يف مقاب

العقــل« )61(،
وبــا إّن اإللــه أو الكــال هــو الالمتناهي 
فإّنــه  واملعقــول،  والواحــد  واألول 
يتصــف بالكــال املطلــق ممــا جيعلــه 
ــد  ــض عن ــا الفي ــواه، وم ــا س ــا ع غنًي
افلوطــن إال النتيجــة الطبيعيــة للدرجــة 
ــي  ــال اإلهل ــا الك ــي بلغه ــوى الت القص

)71(، وعــى الرغــم مــن أن افلوطــن 

عــامل  عــن  احلديــث  يف  سيســهب 
يف  االحــرتاز  شــديد  فإّنــه  املعقــول 
حديثــه عــن الواحــد والــذي يــرى 
هــو  بالنفــي  حتديــده  أن  افلوطــن 
األكثــر، فهــو ال يشــتاق وال حيتــاج 
ــر وال  ــب وال يفك ــث وال يرغ وال يبح
يتحــرك وال يعــاين وال يتغــر وال يتجــزأ 
وال يرتتــب؛ إذ لــو اتصــف بواحــدة من 
ــا، أو كان  ــكان ناقًص ــات ل ــك الصف تل
وجــوده مرشوًطــا بغــره، أو كان غــره 
ذا أثــر فيــه، وهــذا مــا يناقــض الكــال 
املوجــود  هــو  العقــل  وأن  اإلهلــي، 
الثــاين الــذي يتصــف ببعــض الصفــات 
التــي للواحــد بســبب قربــه منــه، فهــو 
للــادة  ومفــارق  متنــاه  وال  واحــد 
ــد  ــه الواح ــد؛ ألن اإلل ــه واح ــا إّن أيًض
ــع أن  ــًدا ويمتن ــه إال واح ــد عن ال يتول
ــاه مــن  تتولــد عنــه الكثــرة وهــو ال متن
ــع  ــي ال ينقط ــض االهل ــور إّن الفي منظ
ــًا  ــض قائ ــا دام الفي ــدة، ف ــة واح بره
ــا بالــرورة( فــإّن  )وهــو قائــم رسمدًي
ــا أن  ــا، وب ــم أيًض ــل قائ ــي العق ال تناه
العقــل يتصــل مبــارشة من دون وســيط 
ــرورة،  ــادة بال ــارق لل ــد املف بالواح
فــإّن مفارقــة العقــل للــادة أمــر تقتضيه 
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ــي  ــض اإلهل ــق األول للفي ــة الدف طبيع
الواحــد  عــن  العقــل  ويفــرتق   ،)81(

يف أنــه ذو موضــوع يتفكــر فيــه إّنــه 
ــل  ــارس فع ــوالً أي ي ــي معق ــل يع عق
ــه بحاجــة إىل  التعقــل، ممــا يــؤدي إىل أن
ــه ناقــص بالنســبة  ــه( أي أن ســواه )اإلل
ــا إىل أن  ــؤدي أيًض ــا ي ــد، ومم إىل الواح
األحديــة يف العقــل أحديــٌة غــر مطلقــة 
العقــل تنطــوي عــى  أي أن احديــة 
ــرة  ــول أي أن الكث ــل واملعق ــة العق ثنائي
قائمــة يف الوحــدة، وهــذه الكثــرة تظهر 
أيًضــا يف املبــادئ البذريــة التــي تقــرتب 
مــن املثــل األفالطونيــة وهــي موجــودة 
يف العقــل بالقــوة أو باإلمــكان، وتلــك 
املبــادئ التــي ســوف تنعكــس كثــرة يف 
املوجــود الثالــث أو النفــس كــا يقــول 
افلوطــن »فالعقــل يملــك املوجــودات 
ــه أوالً ويف  ــا من ــة تتلقاه ــس الكلي والنف
هــذا الكــون تكــون حياهتــا« )91(، وهبذا 
ــة  ــن ناحي ــل »م ــول أن للعق ــن الق يمك
الفعــل،  معقــوالت:  ثالثــة  الفكــر 
واحلركــة والتغــر، ولــه مــن ناحيــة 
ــدوث يف  ــدم احل ــات وع ــود: الثب الوج
ــة  ــس يف املرتب ــأيت النف ــان »)02(، وت الزم
ــل  ــل بالعق ــود فتتص ــن الوج ــة م الثالث
اتصــاالً مبــارًشا، وتتشــوق إىل االتصال 

ــن  ــر ع ــاين، ويع ــاطة الث ــد بوس بالواح
»فلنضــع  بالقــول  افلوطــن  ذلــك 
اخلــر يف املركــز والعقــل يف دائــرة ثابتــة 
والنفــس يف دائــرة متحركــة حيركهــا 
ــر  ــك اخل ــل يمتل ــون العق ــوق؛ لك الش
مبــارشة ويفهمــه، أمــا النفــس فتشــتاق 
إىل اخلــر الــذي هــو وراء الوجــود« 
)12(، أي أن الكــال عنــد افلوطــن يبــدأ 

بالواحــد وينتهــي يف النفــس الكليــة 
التــي يرتتــب عــى فيضهــا إبــداع املــادة 
فيــض  وهــو  املحســوس،  العــامل  أو 
رسمــدي مل يبــدأ يف زمــن وال ينتهــي يف 
زمــن أيًضــا، أو كــا يقــول افلوطــن إّن 
ــاالً  ــاالً وك ــأل كل يشء مج ــل »يم العق
ونظاًمــا ويتوســط النفــس فهــو موجــود 
ــل  ــًدا يف فع ــوًدا أب ــل موج ــد ويظ خال
ــك أن  ال ينتهــي«)22(، ويرتتــب عــى ذل
املــادة موجــودٌة رسمديــٌة أيًضــا وبــا أن 
ــه للكــال اإلهلــي الــذي  الفيــض نتيجت
ــه نقــص  مل يكــن وكان والــذي ال يعرتي
أو تطــور أو توقــف، فمــن البدهيــي 
ــٍة،  ــَر فاني ــًة غ ــادة رسمدي ــون امل أن تك
فــإّن مــا يفنــى هــو شــكل املــادة ال 
ــق  ــؤدي إىل أن اخلل ــا ي ــذا م ــادة وه امل
ــة  ــر وارد يف نظري ــر غ ــدم أم ــن الع م
الفيــض بعامــة، ممــا يــؤدي أيًضــا إىل أن 
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القصديــة يف اخللــق أو االبــداع أمــر هــو 
األخــر غــر وارد؛ إذ إّن االبــداع الــذي 
ــال  ــٌط بالك ــض مرتب ــه الفي ــو نتيجت ه
ال  الواحــد  أن  إىل  إضافــة  اإلهلــي، 
يقصــد إىل يشء فلــو قصــد شــيًئا لــكان 
ــا بالنســبة  ــكان ناقًص ــه أي ل ــا إلي حمتاًج
إىل مقصــوده وهــذا يتناقــض مــع صفــة 

ــد. ــال يف الواح الك
إّن فكــرة الوحــدة يف اهلل هــي األســاس 
يف نظريــة اهلل عنــد افلوطــن، وهلــذا 
ــلب  ــتطاع أن يس ــا اس ــاول م ــده حي نج
ــات  ــكار أو كل الصف ــن اهلل كل األف ع
ــى  ــم، أي حت ــاهنا أن ُتوه ــن ش ــي م الت
بمجــرد خلــق صــورة ومهيــة يف العقــل 
ــا  اإلنســاين، بــإّن هنــاك تعــدًدا أو تركيًب
فيــه فنجــده ينكــر إّن يكــون اهلل عقــاًل، 
وإّن يكــون وجــوًدا، وينكــر كذلــك 
إّن تكــون لــه أيــة صفــة مــن الصفــات 
ــاهلل  ــة، ف ــذه الصف ــت ه ــا كان ــة م كائن
هــو الــيء الــذي ال صفــة لــه وال 
يمكــن أن ينعــت وال يمكــن أن يــدرك 
ــيط  ــه البس ــي بذات ــي املكتف ــو الغن وه

.)32(

وافلوطــن يفهــم أوالً مــن الواحــد إّنــه 
البســيط يف مقابــل املركــب، وإّنــه الــذي 
ال يقبــل التجــزئ يف مقابل الكثــرة، وإّنه 

األول يف مقابــل التــايل واملشــتق، حيــث 
ســنجد فكــرة اخلــر عنــد افلوطــن 
ســتنحل يف الواقــع إىل فكــرة العليــة 
بمعنــى إّن اهلل قــوٌة وهــذه القــوة تفيــض 
ــا فيهــا فتنتــج الوجــود، ولكــن هــذا  ب
الفيــض ليــس معنــاه خــروج هــذه 
ــا يف  ــا فيه ــا ب ــها وفيضاهن ــوة نفس الق
ــاه  ــا معن ــارج، وإّن ــى اخل ــارج أو ع اخل
أن تظــل هــذه القــوة كــا هــي يف نفســها 
وتكــون العليــة عندهــا أن تبــذل آثارهــا 
ــارق  ــا الف ــا، وهن ــذل جوهره ال أن تب
الكبــر بــن العليــة حينــا تقــال عــى اهلل 
ــة  ــا تقــال عــى بقي أو عــى األول وحين
ــا نجــد فكــرة عميقــة  األشــباء، إذن هن
يســتخدمها افلوطــن أال وهــي »فكــرة 
ــاف  ــي ُتض ــي الت ــة ه ــال«، فالعلي الك
وحدهــا إىل اهلل وهــذه مســألة مهمــة يف 
األفالطونيــة املحدثــة ويف كل املذاهــب 
ــي  ــل الع ــى التسلس ــوم ال ع ــي تق الت
ــطو،  ــد أرس ــا عن ــر واضًح ــذي يظه ال
وهــو إّن التحريــك انتقــال احلركــة مــن 
ــى  ــوم ع ــا تق ــرك وإّن ــرك إىل املتح املح
ــة  ــود حال ــى وج ــال، بمعن ــرة الك فك
تأثــر دون تغــر يف املؤثــر، وهــذه احلالــة 
ــا  ــدث عنه ــي حت ــك الت ــا تل ــبه متاًم تش
ــاء  ــرك الس ــل بتح ــا يتص ــطو في أرس
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ــة  ــرك األول، فحال ــطة املح األوىل بواس
ــاء األوىل  ــه الس ــا تتج ــي هب ــق الت العش
إىل املحــرك األول تتحــرك دون أن يتغر 
هــو، ومــن دون أن يكــون ثمــة انتقــال 
ــاء،  ــرك األول إىل الس ــن املح ــة م حلرك
وهــذه احلالــة تشــبه متاًمــا حالــة الكــال 
ــياء إذن أو  ــن فاألش ــد افلوط ــر عن املؤث
ــن األول  ــأ ع ــام ينش ــه ع ــود بوج الوج
ــص  ــذا األول، وال ينق ــن ه ــض م بفي
مــن ذاتــه، وإّنــا حُيــدث وجــوًدا يف 
ــا   ــه كل ــر أن ــب، والظاه ــارج فحس اخل
وبــن  األول  بــن  الوســائط  قلــت 
ــادث  ــرتب احل ــا اق ــي كل ــادث أعن احل
ــه يف  ــه ومرتبت ــت درجت ــن األول كان م

ــر )42(. ــم وأك ــال أعظ ــود والك الوج
املبحــث الثالــث : الكــال عنــد فالســفة 
ــرون األوىل  ــذ الق ــيح :  من ــر املس الع
»الكــال«  كلمــة  كانــت  للمســيحية 
الرهبانيــة  اآلداب  يف  مطروحــة 
ــة، فالراهــب  والنســكية كفكــرة متداول
ــح  ــد أن يصب يتوخــى الكــال وهــو يري
ــؤدي  ــذي ي ــق ال ــى الطري ــًخا ع مرتس
ــن  ــج ع ــذا نات ــل ه ــال، فه ــه إىل الك ب
الرهبنــة؟ أي هــل امليــول الرهبانيــة 
والنســكية يف املســيحية األوىل هــي التــي 
ــدت  ــي أوج ــال الت ــرة الك ــدت فك ول

ــي؟ ــاد الروح ــراع واجله ــرة ال فك
واجلــواب: ليــس كذلــك بــل ربنــا هــو 
الــذي بــث غايــة الكــال يف صميــم بنية 
ــان؛ إذ  ــيحية األول ال الرهب ــر املس الفك
ــى )5: 8(  ــس مت ــل القدي ــرأ يف إنجي نق
ــن  ــم كامل ــوا أنت ــويص فكون ــا ي أن ربن
الســموات  يف  الــذي  أباكــم  َأّن  كــا 
ــق  ــال املطل ــث إّن الك ــل، حي ــو كام ه
ــب أن  ــال جي ــذا الك ــده وإىل ه هلل وح
ــذا  ــه؛ ألن ه ــكل قوت ــن ب ــعى املؤم يس
أمــر اهلل لــه، بــل إّن هــذه اجلملــة يف 
كمثــال  نفســه  اهلل  تقــدم  االنجيــل 
للكــال ينبغــي االقتــداء بــه )52(، ففكــرة 
الالتناهــي  فكــرة  تتضمــن  الكــال 
وكــال اهلل يســتبعد مجيــع احلــدود أعنــي 
أنــه يــؤدي إىل ال تنــاه إجيــايب؛ إذ ان كال 
اهلل هــو كــال مناســب للوجــود بــا هــو 
وجــود ذلــك الكــال الــذي يضــع فيــه 
الوجــود نفســه بنفســه ونحــن ال نقــول 
ــا نقــول  ــه كامــل وإّن ــه موجــود؛ ألن إّن
العكــس أنــه كامــل ألنــه موجــود، 
كذلــك يمكــن القــول أن هــذا الكامــل 
يتضمــن فكــرة اخلــر تابعــة ملتضمنــات 
فكــرة الوجــود ذلــك؛ ألن اخلــر ليــس 
شــيًئا ســوى جانــب مــن جوانــب 
الوجــود، وكــال الوجــود ال يســتدعي 
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الفعليــة  التحققــات  مجيــع  فحســب 
ــدود  ــع احل ــك مجي ــتبعد كذل ــه يس ولكن
أعنــي أنــه يــؤدي ذلــك إىل تنــاه إجيــايب 

ــن)62(؛ ــض كل تعي يرف
العصــور  مــن  عــر  كل  يف  إّن  إذ 
ــي يمــر هبــا اإلنســان توجــد أســئلة  الت
وبالطبــع توجــد أجوبــة هلــذه األســئلة: 
ــؤال:  ــد س ــئلة يوج ــذه األس ــن ه وم
ــن  ــو مل يك ــون ل ــذا الك ــد ه ــف وج كي
ــق عــى كل  ــف عل ــد؟ وكي ــاك موج هن
مــا يف هــذا الكــون الشــائع وقــد يســتمر 
ــدس  ــاك مهن ــن هن ــو مل يك ــرم ل كل ج
ــن  ــان فم ــد لإلنس ــروح كل يشء وج ال
ــم  ــوا ومنه ــوا وارتاح ــن آمن ــاس م الن

ــه. ــاد يف ذهن ــب اإلحل ــن الته م
أن قضيــة اهلل ووجــوده ليســت مــن 
نرتكهــا  التــي  الصغــرة  القضايــا 
وأمــام  االحتــاالت  أمــام  مفتوحــة 
ــرٌة  ــٌة كب ــا قضي ــات، إهّن ــي واإلثب النف
ــود اهلل  ــات وج ــى إثب ــة ع ــدا واألدل ًج
جيــب إّن تكــون كبــرة وضخمــة جــًدا، 
وقــد درج الفالســفة عــى تعريــف »اهلل« 
بواجــب الوجــود فمــن يتكــون واجــب 
الوجــود هــذا؟ كان مــدار البحــث عنــد 
ــاًل : مــن هــو اهلل؟  الفالســفة أســئلة مث
وممــن  يتكــون؟  كيــف  وماطبيعتــه؟ 

ــه؟.... ــن كون ــون؟ وم تك
1-تعريــف اهلل: اهلل هــو روح حمــض 
بســيط مبتعــد كل البعــد عــن الرتكيــب 
بســيًطا  روًحــا  يكــون  اإللــه  »هــذا 
وقدوًســا  وعالًيــا  وأزلًيــا  وكــاالً 
ــرات«،  ــع اخل ــوع مجي ــا، وينب ورحوًم
ــُل والعــارُف والشــامُل  فــاهلل هــو العاق
غــُر حمــدوٍد البســيط واألزيل، فهــو 
ــرض وال  ــر وع ــن جوه ــب م ال يرتك
يتألــف مــن مــادة وصــورة وليــس 

جنًســا أو نوًعــا)72(.
إّن هلل جــل وعــال عــدُة أســاٍء نــرى 
ــا  ــة وبعضه ــب املقدس ــا يف الكت بعضه
الفالســفة،  يطلقهــا  أســاء  اآلخــر 
ــاء  ــة بأس ــب املقدس ــمى اهلل يف الكت يس
خمتلفــة يلحــظ فيــه إبداعــه للرايــا 

وكرامــة. مرامحــة  وبعضهــا 
2- صفــات اهلل: أهــم صفــٍة هلل هــي 
»كــال اهلل« وأن هلل صفــات نعجــز عــن 
ذكرهــا كاملــة؛ وذلــك لضعــف طبيعتنا 
ــن  ــتطيع نح ــا ال نس ــي هب ــة الت البرشي
ــات  ــذه الصف ــن ه ــه، وم ــرش إدراك الب
ــٌم،  ــٌب، وكري ــادٌل وحم ــٌل، ع ــه كام إّن
ــرُة  ــو ذخ ــٌر فه ــٌم وح ــادٌر، وحكي وق
احليــاة،  وعنــر  والقــدرِة  احلكمــِة 
ــول إىل  ــان الوص ــاول اإلنس ــا ح ومه
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الكــال املطلــق بــا عنــد اهلل اخلالــق 
فإّنــه يظــل عاجــًزا إىل حــد مــا، ويعتقــد 
اإلنســان  إّن  العاديــون  األشــخاص 
بتقديمــه القرابــن للــرب يمكنــه أن 
يصــل لدرجــة الكــال لكــن ذلــك غــر 
ــن  ــاس م ــه الن ــا يقدم ــح؛ ألن م صحي
ــة  ــر ثابت ــادة غ ــن م ــة م ــح مركب ذبائ
ــن  ــم م ــا أن متنعه ــاة وال يمكنه يف احلي
الفســاد، فالقرابــن كانــت عــر العهــود 
رمــًزا لتقريــب النــاس مــن اهلل أمــا »اهلل 
ــال، واهلل  ــو الك ــاىل« فه ــبحانه وتع س
توجــد فيــه جممــوع اإلحســان والكــال 
ــان، وأن  ــة والنقص ــه احلاج ــي عن وتنتف
ــر  ــه غ ــا إّن ــل وب ــر كام ــان غ اإلنس
كامــل فإّنــه يــدرك أن هنالــك مــا ينقصه 
وهــو الكــال، ولذلــك نــراه يصبــو 
إليــه ويطمــح دائــًا للوصــول إليــه 
ــدوى  ــًا دون ج ــون دائ ــك يك ــن ذل لك
بــدون مســاعدة »اهلل«؛ ألن اإلنســان 
ــه  ــول فإّن ــاول الوص ــا ح ــب ومه مرك
ال يســتطيع وحــده وألن »اهلل« فقــط 
ــود أي  ــم بالوج ــل واملتحك ــو الكام ه
أن »اهلل جــل وعــال« يتمتــع بالكثــر 
ــات  ــذه الصف ــن ه ــات، وم ــن الصف م
الكــال وأن الكــال يملــك كل يشء 
وكل الصفــات مــن يملــك الكــال 

فهــو مطلــق أي للكــال وأن املطلــق 
هــو »اهلل« )82(.

ــول »أن اهلل  ــطن يق ــس أوغس أن القدي
ــد  ــال ب ــد ف ــم ح ــود إىل أعظ ــو املوج ه
أن تكــون صفاتــه عــن ذاتــه؛ إذ إّن 
احلاصــل عــى كــال مــا دون أن يكــون 
ــه  ــارك في ــو مش ــال فه ــك الك ــو ذل ه
ــده  ــه أن يفق ــه ويمكن ــتغرقه كل وال يس
ــون  ــه، وتك ــًزا من ــه متاي ــون كال فيك
ــض،  ــن بع ــا م ــزة بعضه ــه متاي كاالت
وعليــه فــاهلل »عظيــم ال بعظمــة مغايــرة 
ــه« )92(،  ــن ذات ــي ع ــة ه ــل بعظم ــه ب ل
حيــث يقــدم انســلم براهــن عــدة 
ــو  ــن األول ه ــود اهلل يف كتاب ــت وج ُتثب
كتــاب مناجــاة، والثــاين هــو كتــاب  
الكتــاب  يف  فيقــدم   ،Proslogium
ــذه  ــود اهلل وه ــى وج ــن ع األول براه

ــن: ــى أمري ــوم ع ــن تق الراه
األول: إّن الكائنــات خمتلفــة مــن حيــث 

درجــة الكــال.
الثــاين:  إّن اختالفهــا يف الكــال إّنــا 
يرجــع إىل مشــاركتها يف كــال أكــر 

وهــو اهلل.
عــى  األديب  الرهــان  هــذا  يدلنــا  إذ 
رضورة  يف  يتحــى  الــذي  اهلل  وجــود 
وجــود عدالــة شــاملة يف العــامل ووجــود 
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الــرش  يــردع  نظــام أخالقــي  أيًضــا 
ويكافــئ اخلــر واهلل واضــع هــذا النظام 
ــة  ــادئ األخالقي ــي، أي إّن املب األخالق
ــالن  ــل واإلرادة يوص ــل العق ــي جتع الت
اإلنســان إىل الكــال والســعادة، وهــذه 
املبــادئ هــي يف هــذا الكــون الــذي 
إذن  اإلنســان،  خيلقــه  ومل  اهلل  خلقــه 
ــه  ــا قال ــن م ــا ع ــت بحًث ــفة ليس الفلس
النــاس أو مــا قيــل بــل هــي بحــث عــن 
احلقيقــة واحلــق معتمــدة عــى الثبــات.
عنــد  الكــال   : اخلامــس  املبحــث 

املســلمن  الفالســفة 
بإهّنــا  النفــس  يعــرف  ســينا  ابــن 
ــو  ــي ينم ــي الت ــم طبيع ــال أول جلس ك
ويتفــدي هــذا يطلقــه عــى النفــس 
احليوانيــة  النفــس  أمــا  النباتيــة)03(، 
ــن  ــي م ــم طبيع ــال أول جلس ــي ك فه
ــرك  ــات ويتح ــدرك اجلزيئ ــا ي ــة م جه
بــاإلرادة)13(، والنفــس اإلنســانية كــال 
ــا  ــة م ــن جه ــي إىل م ــم طبيع أول اجلس

يــدرك األمــور الكليــة)23(.
ــم  ــة مفاهي ــن ثالث ــينا ب ــن س ــد اب وحي
والعــدم،  والــرش،  النقــص،  وهــي 
ــدم  ــو الع ــرش ه ــه: وال ــك يف قول وذل
ــاع  ــل عــدم مقتــى طب وال كل عــدم ب
ــه  ــة لنوع ــاالت الثابت ــن الك ــيء م ال

وطبيعتــه)33(.
أي أن عــدم حصــول املوجــود عــى 
ــزة  ــاالت املمي ــن الك ــه م ــي ل ــا يقت م
ــر  ــا ُيع ــه رش، أو ك ــو يف ذات ــه ه لنوع
ابــن ســينا بقولــه: يقــال رش لنقصان كل 
يشء عــن كالــه وفقدانــه مــا مــن شــانه 

ــه )43(. ــون ل أن يك
وتعريــف ابــن ســينا للنفــس بأهنــا 
ــد  ــس ُتع ــع إىل أن النف ــا يرج ــال إّن ك
كــاالً مــن جهــة القــوة التــي يســتكمل 
هبــا إدراك احليــوان وتلــك التــي تصــدر 
عنهــا فاعليــة، كذلــك فــإّن النفــس 
ال  التــي  والنفــس  )كــال(  املفارقــة 
ــا  ــى)53( ، وأم ــذا املعن ــال هب ــارق ك تف
ــإّن  ــال أول ف ــا ك ــس بأهن ــف النف تعري
ــوع  ــر الن ــي يص ــي الت ــر يعن ــذا األم ه
ــو  ــاين فه ــال الث ــا الك ــا، أم ــا نوًع هب
صفــة متعلقــة بالنــوع مثــل القطــع 
بالنســبة للســيف واإلحســاس بالنســبة 
لإلنســان، والنفــس كــال أول للجســم 
ــم ال  ــس اجلس ــال جلن ــا ك ــى إهّن بمعن
لطبيعتــه املاديــة، أمــا وصــف هــذا 
اجلســم بأنــه جســم طبيعــي فذلــك 
ــي  ــم الصناع ــن اجلس ــزه ع ــه متي ــراد ب ُي
ــط،  ــريس، واحلائ ــر، والك ــل الري مث
وكذلــك فأنــه ليــس أي جســم طبيعــي 
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ــه  ــدر عن ــي تص ــم طبيع ــو جس ــل ه ب
ــاالت يســتعن هبــا يف  ــة ب ــه الثاني كاالت
ــذي  ــا التغ ــاة، وأول مراتبه ــال احلي أفع
والنمــو وهــو يشــر بذلــك إىل النبــات، 
أمــا احليــوان فــإّن لــه نفًســا تزيــد عــى 
نفــس النبــات؛ ألهّنــا تــدرك اجلزيئــات 

وتتحــرك بــاإلرادة )63(،
وهبــذا فــإّن كل موجــود مســٌر للكــال 
بالــرورة بحســب نوعــه وطبيعتــه 
ــاًل  ــون مجي ــر ألَّن يك ــك مس ــو بذل وه
قبيًحــا  يكــون  أن  أمــا  جليــاًل،  أو 
ــر  ــت تأث ــع حت ــُر وارٍد إذا وق ــر غ فأم
العــوارض الســلبية النافيــة للكــال، 
بشــكل  الفائضــة  املوجــودات  أن  إذ 
طبيعــي ومــن دون تأثــرات ســلبية 
ــك  ــة، وال ش ــون كامل ــرة ألَّن تك مس
يف أن هــذا ينســجم مــع نظريــة الفيــض 
التــي تفــرتض إّن ســرورة الفيــض 
ســرورٌة كاليــٌة؛ إذ ينتقــل الفيــض مــن 
كــال إىل آخــر بغــض النظــر عــن مرتبــة 
الكــال الالحــق بالنســبة إىل الكــال 
الســابق، بــل إّن اخــوان الصفــا الذيــن 
ــايت  ــي الصف ــى التخ ــض ع ــوا الفي اقام
أن  يقولــون  حيــث  عندهــم  الــذي 
ــال  ــة اىل الك ــن العل ــل م ــض ينتق الفي

فالتــام فالبقــاء فالوجــود)73( .

الكــال  يطلقــون  أهنــم  يبــدو  وقــد 
ــة أو  ــة أو الباقي ــودات التام ــى املوج ع

فحســب، املوجــودة 
غــر أن األمــر ليس كذلــك فاملوجودات 
كلهــا كاملــة ذاتًيــا، وناقصــة بالنســبة إىل 
األعــى منهــا أي أهنــا كاملــة عــى صعيد 
طبيعتهــا الذاتيــة، وناقصــة عــى صعيــد 
عالقاهتــا بــا هــو أعــى منهــا يف مراتــب 
الفيــض، وبذلــك فــإّن املوجــودات 
ــود  ــد الوج ــى صعي ــة ع ــة كامل الزائل

ناقصــة عــى صعيــد البقــاء،
ــودات  ــبة إىل املوج ــال بالنس ــذا احل وك
الباقيــة التــي هــي كاملــة عــى صعيدهــا 
الــذايت )البقــاء، والوجــود(، ناقصــة 
ابــن  وينظــر  التــام،  صعيــد  عــى 
ــور  ــن منظ ــال م ــألة الك ــينا إىل مس س
الواجــب واملمكــن اتســاًقا مــع منطلقــه 
إّن كــال واجــب  الفلســفي، فــرى 
ــالف  ــى خ ــِه، ع ــٌب بذات ــود واج الوج
كــال ممكــن الوجــود الــذي هــو كــال 
ممكــن بغــره فهــو ممكــن بالواجــب 
مــن جهــة، وممكــن بالظــروف املحيطــة 
مــن جهــة ثانيــة وذلــك بحســب تأثــر 
العــوارض، وأمـــا الكنــدي عــن النظام 
خــالل  مــن  الكــون  يف  والتكامــل 
ــن  ــاىل ل ــبحانه وتع ــه إذ »ان اهلل س تأمل
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الطبــع بــل فكيفيــا  خيلــق مــروم 
فنحــن تــرى احلــوت والفيــل العجيــب 
املحتــاج كل واحــد منهــا إىل الغــذاء 
واملســكن ومجيــع حاجياتــه فقــد هيئهــا 
اهلل لــه ومل ينفــض شــيًئا منــه ووفــر 
ــال« )83(،  ــى الب ــش ورق ــب العي ــه ح ل
أكــد الكنــدي أن هــذا يعرتيــه الوحــدة 
والكثــرة والرتكيــب، والكثــرة هــي 
أثــر مــن آثــار الوحــدة وإْن مل تكــن 
كثــرة مل تكن وحــدة، وأن املحسوســات 
هــي  الوحــدة  وأن  الوحــدة  هتــوي 
فعلــة  وعليــه  املحسوســات،  هويــة 
ــق األول  ــد احل ــي يف الواح ــدة ه الوح
ومــن ثــم هتــوي كل حمســوس ومــا 
يلحقــه باملحســوس، فالوحــدة هــي 
مــا يســوء هــذا الكــون يف أجزائــه فــاهلل 
ــدع  ــو األول املب ــق وه ــد احل هو)الواح
املمســك بإبــداع()93(، »والوحــدة عنــد 
الفالســفة هــي الكــال وصفــة الكــال 
الواحــد األكمــل أي اهلل وهــم  هــو 
ــد  ــدة؛ ألَّن الواح ــال وح ــوا أن اجل قال
والكــال  اجلــال  أن  كــا  اهلل  صفــة 
الكنــدي  مــن صفاتــه«)04(، فيعطــي 
اهلل  إىل  اجلميــل  صفــة  لذلــك  تبًعــا 
تعــاىل حيــث  يقول)مــن األشــياء يف 
ــز  ــاري ع ــا للب ــي نجده ــات الت الصف

وجــل هــي احلكمــة والقــدرة والعــدل 
ــى  ــق()14(، وع ــل واحل ــر واجلمي واخل
هــذا فالكــون عنــد الكنــدي عبــارة 
ــبه  ــو أش ــدة وه ــة واح ــة فني ــن لوح ع
بالكائــن احلــي املنســجم الرتكيــب، 
يف  أرســطو  ذهــب  نفســه  وباملعنــى 
تطبيقــه ملبــدأ الوحــدة يف الفــن، عــى أن 
العمــل الفنــي جيــب أن يكــون متكامــاًل 
تســوده الوحــدة يف كل أجزائــه وأي 
نقــص يف هــذه األجــزاء ســوف خيــل يف 

ــي. ــل الفن ــة العم قيم
ــب  ــا ذه ــرا ب ــدي ُمتاًث ــق الكن ــد طب لق
إليــه الفيثاغوريويــن يف ربطهــم األعداد 
باملوســيقى؛ إذ يقولــون »جيــب أن يكون 
ــة  ــة كامل ــة إىل نغم ــن نغم ــال م االنتق
تكــون  وأن  بســيطة،  عدديــة  بنســبة 
ــة  ــة املؤتلف ــة والنقل ــة مؤتلف ــذه النقل ه
 ،)24( البســيطة«  نســبتها  تعرضهــا 
ــد؛  ــب الرائ ــدي لق ــتحق الكن ــد اس وق
ألَّنــه حافــظ والءه للعقيــدة وإخالصــه 
ــكالم  ــا ال ــتيعابه لقضاي ــفة واس للفلس
ــن  ــاوى م ــت دع ــد هتاف ــكالته بع ومش
قــال بمحاكاتــه لفلســفات اإلغريــق 
)34(، فالكــال هــو غايــة متحققــة واملبدأ 

ــوة  ــن الق ــود م ــل الوج ــال لتحوي الفع
ــر  ــوم التفس ــل، ويق ــود بالفع إىل الوج
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املثــايل للظواهــر البيولوجيــة عــى فكــرة 
الكنــدي  إّن  أي  األول)44(،  الكــال 
ــًدا  ــا حمي ــا مطلًق ــه اهلل تنزهًي ــاول تنزي ح
ــا اهلل  ــوي واصًف ــم دني ــن أي فه ــاه ع إي
 بــاألزيل، وإّن األويل هــو الــذي مل 
جيــب ليــس هــو مطلًقــا فــاألزيل ال قبــل 
كــوين هلويتــه فــاألزيل هــو ال قوامــه مــن 
غــره فــاألزيل ال علــة لــه وال موضــوع 
لــه هــذه فــاألزيل ال جنــس لــه ألَّنــه إذا 

ــوع...)54(. ــو ن ــس فه ــه جن كان ل
أن ابــن الدبــاغ يعرف)الكــال( حصــور 
مجيــع الصفــات املحمــودة للــيء )64( ، 
ــال  ــن أن الك ــب م ــن اخلطي ــول اب ويق
لذلــك  املحمــودة  الصفــات  »مجيــع 
الــيء« )74( ؛ إذ أنــه ال خيــرج عــن إطار 
تلــك  أن  ابــن ســبعن، أي  تعريــف 
الصفــات هــي املميــزة للــيء مــن 
ــز،  ــل، ويتمي ــا يكم ــواه فبحضوره س

ــدم. ــه الع ــص ويصيب ــا بنق وبغياهب
وقــد يبــدو أن حتديــد الكــال بأنــه 
»مجيــع الصفــات املحمــودة للــيء« 
يف  موجــودة  ليســت  ســمة  ُيضيــف 
تعريــف ابــن ســبعن وهــي )الصفــات 
املحمــودة( غــر أن األمــر ليــس كذلــك 
فحضــور الصفــات املحمــودة ال يعنــي 
ــص  ــن النق ــال م ــد خ ــيء ق إال إّن ال

كــا خــال مــن الزيــادة املخلــة بالكــال، 
ــو يف  ــال ه ــى الك ــيء ع ــول ال فحص
ذاتــه حصــول عــى الصفــات املحمــودة 
كافــة املتعلقــة باهيتــه وطبيعتــه وبنيتــه، 
ــألة - أي  ــبعن إىل  املس ــن س ــر اب وينظ
مســألة الكــال- مــن منظــور األصالــة 
وااللتــزام؛ لكونــه يــرى أن اهلل عــز 
وجــل هــو كل كــال باألصالــة وأن 
باألصالــة  نقــص  كل  هــو  اإلنســان 
أيًضــا )84(، أمــا كــال اإلنســان فيكمــن 
يف االلتــزام ممــا يعنــي إّن كــال اإلنســان 
ــال  ــن أن ك ــى ح ــاإلرادة ع ــون ب مره
وال  املاهيــة(  ماهوي)مــن  كــال  اهلل 
ــه  ــاب في ــال اكتس ــإلرادة ف ــه ل ــال في جم
اهلل  فــإّن  وبذلــك  زوال  أو  تغــر  وال 
عــز وجــل كــا يــرى ابــن ســبعن هــو 
الــكل باألصالــة وهــو الــكل باملطابقــة 
وهــو عــن الكــال ورس اجلــال وغايــة 
ــرى إّن اإلنســان  اجلــالل بالتضمــن وي
هــو النقــص باألصالــة واجلــزء باملطابقة 
الــذل  وهنايــة  القبــح  غايــة  وهــو 
أن  حيــث   ،)94( بالتضمــن  واحلقــارة 
ابــن ســبعن يؤكــد بذلــك الوحــدة 
ــكل  ــو ال ــل« ه ــز وج ــاهلل ع ــة »ف املطلق
مــن اذ املاهيــة واذ مطابقتــه للوجــود 
كلــه ممــا يــؤدي إىل أن يكــون مــن 
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اذ املعنــى عــن الكــال ورس اجلــال 
وغايــة اجلــالل وذلــك بالطبــع عكــس 
اإلنســان متاًمــا غــر أن اإلنســان يمكنــه 
ــه أي أن  ــل في ــو أصي ــا ه ــاوز م أن يتج
يتجــاوز النقــص فيــا إذا التــزم الكــال 
أو ســعت إليــه إرادتــه، وحــن يتــم 
االلتــزام بتاكيــد االشــرتاك عــى صعيــد 
الكــال بــن اهلل جــل وعــل واإلنســان، 
أو كــا يقــول ابــن ســبعن »وبااللتــزام 
إّنــه  وبدهيــي  االشــرتاك«)05(   ثبــت 
ــح  ــي القب ــرتاك ينته ــت االش ــن يثب ح
والــذل واحلقــارة ليحــل حملهــا اجلــال 
واجلــالل يف اإلنســان، أي أن الكــال 
هــو مــا يتــم بــه وجــود الــيء وتتحقق 
ــود  ــرادف للوج ــه م ــه؛ إذ أن ــه طبيعت ب
ــال  ــة الك ــتعال كلم ــن اس )15(، ويمك

ــدي  ــى التجري ــا وباملعن ــكل مفاهيمه ب
ــي)25(. ــى العين وباملعن

ــهروردي إىل  ــة والس ــن باج ــر اب وينظ
مســألة الكــال مــن منظــور الغنــى 
عــا  غنًيــا  كان  مــا  فــكل  والفقــر، 
ــه أتــم وأدوم والعكــس  ســواه كان كال
درجــة  بحســب  وذلــك  صحيــح 
ــة أن  ــن باج ــول اب ــره، ويق ــاه أو فق غن
ــذي  ــو ال ــرة ه ــل الفط ــان الكام »اإلنس

فطــر عــى أن يكــون لنفســه«)35(.

ــي  ــهروردي احللب ــول الس ــك يق وكذل
ــه  ــاج يف ذات ــذي ال حيت ــو ال ــي ه »والغن
املطلــب  والغنــي  إىل غــره،  وكالــه 
ــو  ــه، وه ــن ذات ــوده م ــذي وج ــو ال ه
ــه يف صفــة  ــوار، وال غــرض ل ــور األن ن
ــك  ــو املل ــة وه ــض للرمح ــه تفي ــل ذات ب
املطلــق؛ ألَّن امللــك املطلــق هــو الــذي 
ذاتــه  يف  وليــس  يشء  كل  ذات  لــه 
ــن إّن  ــن املقبوس ــح م ــيء«، وواض ل
ــي  ــي »الت ــع ه ــا األوس ــة بمعناه احلاج
كل  ودرجــة  والفقــر  الغنــى  حُتــدد 
منهــا فكلــا كان الغنــي مطلًقــا كان 
الكــال مطلًقــا وكــذا احلــال بالنســبة إىل 
الفقــر«)45(، وغنــي عن البيــان إّن الكال 
املطلــق ال يكــون إال هلل فحســب؛ ألَّنه ال 
غنــي باإلطــالق ســواه، وأن يكــن ثمــة 
إقــرار بــإّن اإلنســان ال ُيمكنــه أن يكون 
غنًيــا باإلطــالق أو كامــاًل كــاالً مطلًقــا 
ــل،  ــان الكام ــوز إال لإلنس ــذا ال جي وه
الصعيــد  عــى  بإطالقيتــه  أن  غــر 
اإلنســاين تبقــى نســبية، وحمــدودة يف 
ــي  ــال اإلهل ــة للك ــا باإلطالقي مقارنته
بمعنــى إن إطالقيــة الكــال يف اإلنســان 
عــن  خمتلفــة   - حــًرا  الكامــل   -

إطالقيــة الكــال يف اهلل،
وأمــا ابــن عــريب فينظــر إىل مســألة 
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الكــال مــن منظــور الزيــادة فكــال 
ــز  ــال »اهلل ع ــو ك ــادة وه ــل الزي ال يقب
وجــل« وكــال يقبلهــا وهــو كــال 
يقبــل  ال  الــذي  بخــالف  اإلنســان 
وحــده  هلل  إال  »يكــون  فــال  الزيــادة 
مــن كونــه غنًيــا عــن العاملــن«)55(، 
ــا  ــاص بن ــو خ ــا فه ــذي يقبله ــا ال وأم
ــم  ــد عل ــن يف مزي ــرش فـ«نح ــن الب نح
منــوط  بنــا  فالنقــص  وآخــرة  دنيــا 
وكالنــا بوجــود النقــص فيــه فلنــا كــال 
واحــد، وللحــِق كــاالِن »كــال مطلــق 
وكــال يقــول بــه حتــى نعلــم فنســختنا 
ــال  ــن الك ــم ال م ــى نعل ــال حت ــن ك م
املطلــق  الكــال  إّن  إذ  املطلــق«)65(؛ 
خــاص »بــاهلل عــز وجــل« وحــده عــى 
حــن »كــال حتــى نعلــم« أو كــال 
ــز  ــن »اهلل ع ــه كل م ــرتك في ــم يش العل
وجــل« واإلنســان مــع فــارق جوهــري 
امــا  االطــالق،  علــم  اهلل  إّن  وهــو 
اإلنســان فهــو عــامل نســبًيا حيــث أنــه يف 
مزيــد علــم الدنيــا واآلخــره وعليــه إذن 
ــو  ــه ه ــت ل ــل الثاب ــت هلل ب ــال ثاب الك
ــل  ــة ب ــن األكملي ــن م ــا يمك ــى م أق
ــه  ــص في ــال ال نق ــود ك ــون وج ال يك
إال وهــو ثابــت للــرب تعــاىل يســتحقه 
ذلــك  وثبــوت  املقدســة،  بنفســه 

ــاة  ــوب احلي ــه منث ــي نقيض ــتلزم نف يس
نفــس املــوت، وثبــوت العلــم يســتلزم 
نفــي اجلهــل، وثبــوت القــدرة يســتلزم 
ــت  ــال ثاب ــذا الك ــز وإّن ه ــي العج نف
لــه بمقتــى األدلــة العقليــة والراهــن 
اليقينــة مــع داللــة الســمع عــى ذلــك،
تفصيلــه  يف  اخلطيــب  ابــن  ويؤكــد 
لــر اجلــال والكــال إنطالقــة مــن 
ــص  ــي تن ــفية الت ــر الفلس ــة النظ وجه
ــة(  ــن كله)ظلم ــود املمك ــى إّن الوج ع
لــوال نــور »اهلل عــز وجــل« الــذي 
أرشق عــى هــذا الوجــود، وذلــك مــن 
ــراين ﴿اهللَُّ  ــل الق ــه الدلي ــالل تقديم خ
ــور  ــَاَواِت َواأْلَْرِض﴾)75( ون ــوُر السَّ ُن
ــي  ــذي يعط ــديس ال ــور الق ــو الن اهلل ه
للوجــود واحليــاة واجلــال والكــال 
معانيهــا وليــس هــذا فحســب، فالعــوامل 
ــي  ــة ه ــة واملالئكي ــرى الروحاني األخ
ــور  ــن ن ــا م ــتمد وجوده ــرى تس األخ
ــامل  ــي إىل ع ــور اإلهل ــري الن اهلل  وي
تعكــس  التــي  اإلنســانية  النفــوس 
عنــد  اإلجســام  عــى  النــور  هــذا 
عمليــة  يف  احلــواس  تتدخــل  ذلــك 
اإلدراك وحتديــد اجلميــل، والكامــل 
ــن  ــل اب ــمة، ويفص ــياء املجس ــن األش م
ــور  ــذا الن ــه: وه ــك بقول ــب ذل اخلطي
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ــف  ــال خيتل ــًدا ف ــديس وإْن كان واح الق
وتتلــف  يضمحــل  وال  ينقــص  وال 
قبوهلــا  بحســب  الــذوات  يف  آثــاره 
ــب  ــاف تناس ــه بإوص ــف من ــاه وتتص إي
ــات  ــل صف ــا قب ــا م ــتعدادها، فمنه اس
الوجــود واحليــاة والنطــق واملعرفــة 
واجلــال وهــي النفــوس العارفــة، ومنها 
ــال،  ــاة واجل ــود، واحلي ــل الوج ــا قب م
ــي  ــوس الت ــي النف ــذه ه ــق، وه والنط
ــا  ــة )85(، ومنه ــوس العارف ــا النف تدبره
ــاة وهــي  ــل إال الوجــود واحلي مــا مل يقب
ــل  ــا مل يقب ــا م ــات، ومنه ــوان والنب احلي
اجلــادات،  وهــي  قــط  الوجــود  إال 
ولــكل يشء اتصــل بــه النــور القــديس، 
وأرشق عليــه مجــال وكــال فهــو خيصه.
دل  قــد  الكــال«  »معنــى  ثبــوت  أن 
بعبــارات  الكريــم  القــرآن  عليــه 
متنوعــة دالــة عــى معــاين متضمنــة 
هلــذا املعنــى فــا يف القــرآن مــن إثبــات 
ــه  ــده، وإّن ل ــل حمام ــد هلل، وتفصي احلم
ــائه  ــاين أس ــات مع ــى، وإثب ــل األع املث
هــذا  عــى  دال  كلــه  ذلــك  ونحــو 
ــل«  ــظ »الكام ــَت لف ــد َثب ــى، وق املعن
فيــا رواه ابــن أيب طلحــة عــن ابــن 
ــٌد  ــَو اهللَُّ َأَح ــْل ُه ــر ﴿ُق ــاس يف تفس عب
َمــُد ﴾)95(، أن الصمــد هــو  * اهللَُّ الصَّ

املســتحُق للكــاِل، وهــو الســيد الــذي 
الــذي  كمــل يف ســؤدده والرشيــف 
ــذي  ــي ال ــه، والغن ــل يف رشف ــد كم ق
ــد  ــذي ق ــم ال ــاه، والعظي ــل يف غن كم
ــل  ــد كم ــم ق ــه، واحلكي ــل يف عظمت كم
ــل  ــد كم ــذي ق ــار ال ــه، واجلب يف حكم
يف جروتــه، والعــامل الــذي قــد كمــل يف 
علمــه وهــو الرشيــف الــذي قــد كمــل 
ــو »اهلل  ــؤدد وه ــرشف والس ــواع ال يف أن
تقدســت أســاؤه«، كــا أن مجهــور أهــل 
الفلســفة والــكالم يوافقــون عــى إّن 
الكــاَل »هلل جــل وعــال« ثابــٌت بالعقــِل 
والفالســفة ُتســميه التــام وبيــان ذلــك 
مــن وجــوه، منهــا أن يقــال قــد ثبــت أن 
ــود  ــب الوج ــه واج ــم بنفس اهلل  قدي
بنفســه قيــوم بنفســه خالــق بنفســه 
ــإذا  ــص، ف ــن اخلصائ ــك م ــر ذل إىل غ
ــن  ــب أو ممك ــا واج ــود إم ــل: الوج قي
ــوت  ــزم ثب ــب، فيل ــن واج ــه م ــدَّ ل ال ُب
ــل  ــو مث ــن فه ــى التقديري ــب ع الواج
أو  قديــم،  إمــا  املوجــود،  يقــال:  أن 
حــادث واحلــادث ال ُبــدَّ لــه مــن قديــم 
فيلــزم ثبــوت القديــم عــى التقديريــن، 
واملوجــود إمــا غنــي أو فقــر والفقــر ال 
ُبــدَّ لــه مــن الغنــي فلــزم وجــود الغنــي 
يقــول  كــا  أو   ،)06( التقديريــن  عــى 
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ــد  ــق ال ض ــي »واحل ــهروردي احللب الس
ــن،  ــب إىل أي ــه، وال ينتس ــدَّ ل ــه، وال ن ل
ولــه اجلــالل األعــى، والكــال األتــم، 
ــد،  ــور األش ــم، والن ــرشف األعظ وال
حامــل  إىل  فيحتــاج  بعــرض  ليــس 
ــارك  ــر فيش ــوده، وال بجوه ــوم وج يق
اجلوهريــة«)16(،  حقيقتــه  يف  اجلواهــر 
ويذكــر أيًضــا »فــأن وجــوده ليــس 
بأبــرت وال بناقــص وال منقطــع الطرفــن 
ــه يف  ــرض ل ــوار وال غ ــور األن ــو ن وه
ــه«  ــل جالل ــه« )26(، أي أن »اهلل ج صنع
هــو أحــق بالكــال مــن غــره وإّن 
غــره ال يســاويه يف الكــال يف مثــل 
َكَمــن  ُلــُق  خَيْ َأَفَمــن  قولــه تعــاىل: » 
ــل أن  ــُروَن »)36(، ب ــال َتَذكَّ ــُق َأَف ُل الَّ خَيْ
اخللــق صفــة الكــال وأن الــذي خيلــق 
ــى إّن  ــق، حت ــذي ال خيل ــن ال ــل م أفض
ــم  ــول »أن العل ــب إىل الق ــزايل يذه الغ
ــي  ــة وه ــات الربوبي ــص صف ــن أخ م
منتهــى الكــال« )46( أي أن الكــال غــر 
ــامل  ــو يف ع ــل ه ــامل ب ــذا الع ــن يف ه ممك
املثــل العليــا، وإّنــه ال يكــون إال هلل عــز 
ــدو  ــة ال تع وجــل وأن الظواهــر الكالي
ــب أن  ــل جي ــي ب ــأ وح ــا ذات منش كوهن
تقــرتب مــن عــامل املثــل العليــا، ويقــول 
ابــن طفيــل يف هــذا املجــال »أن الوجود 

ــو  ــود وه ــو الوج ــل« فه ــز وج »هلل ع
الكــال وهــو التــام وهــو احلســن وهــو 
البهــاء وهــو القــدرة وهــو العلــم«)56(، 
ويقــول الغــزايل أيًضــا: كل يشء فجالــه 
ــه  ــه الالئــق ب وحســنه يف أن حيــر كال
املمكــن لــه، فــإذا كانــت مجيــع كاالتــه 
املمكنــة حــارضة فهــو يف غايــة الكــال 
واجلــال ولــه مــن احلســن واجلــال 
ــات  ــك املمكن ــن تل ــر م ــا ح ــدر م بق
وهــذا ينطبــق عــى كل يشء، وعليــه 
ــال  ــو الك ــى ه ــذا املعن ــال هب ــإّن اجل ف
ــيء  ــا وال ــة هل ــياء املمكن ــق باألش الالئ
اجلميــل، هــو الــيء احلــارض فيــه 
ــا )66(،  ــن هل ــه املمك ــق ب ــال الالئ الك
الكريــم اجليــالين »أن  ويقــول عبــد 
فعلمــه  أزليــة  نفســية  العلــم صفــة 
ســبحانه وتعــاىل بنفســه وعلمــه بخلقــه 
علــم واحــد غــر منقســم وال متعــدد« 

.)76(

إىل  نشــر  أن  علينــا  وجــب  وهنــا 
التصنيــف الــذي وضعــه عبــد الكريــم 
إذ  احلســنى،  اهلل  إلســاء  اجليــالين 
صنفهــا بأربعــة جــداول: األول خــاص 
ــاين  ــة، والث ــات الذاتي ــاء والصف باإلس
خــاص باإلســاء والصفــات اجلالليــة، 
ــات  ــاء والصف ــاص باإلس ــث خ والثال
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املشــرتكة وهــي الكاليــة، وأمــا اجلدول 
ــات  ــاء والصف ــاص باإلس ــر فخ األخ
ــدول  ــد أن اجل ــث نج ــة)86(، حي اجلالي
الثالــث يتداخــل يف اجلــداول األخــرى 
مــن حيــث الطبيعــة وهــو الوحيــد عــى 
هــذا النحــو، فاجلــداول الثالثة مســتقلة 
هــذا  ماعــدا  بعــض  عــن  بعضهــا 
ــن  ــا، وم ــع معه ــذي يتقاط ــدول ال اجل
نجــد  الكاليــة  والصفــات  األســاء 
ــم،  ــق، واحلكي ــك واخلال ــن، واملل الرمح
واألول، واآلخــر، والظاهــر، والباطــن، 
ــخ،  ــوم ...ال ــايل، والقي ــي، واملتع والغن
ويفهــم مــن كــون اجلــدول الثالــث 
والصفــات  األســاء  عــى  مشــتماًل 
املشــرتكة وأن الكــال هــو »الناظــم 
واجلاليــة،  الذاتيــة،  األســاء  بــن 
واجلالليــة«؛ إذ يســوغ اجليــاليت تصنيفــه 
لبعــض األســاء الذاتيــة يف اجلــدول 
الكــايل بــإّن فيهــا رائحــة اجلــالل، 
واجلــال، حيــث يقــول »الغنــي والعــدم 
ــة  ــا ملحق ــك فإهّن ــال ذل ــوم وأمث والقي
ــن  ــا م ــا جلعناه ــة لّكن ــاء الذاتي باألس
ــة  ــن رائح ــا م ــا فيه ــرتك مل ــم املش القس
اجلــال واجلــالل« )96( ممــا يشــر إىل أنــه 
ال مجــال وال جــالل يف غيــاب الكــال، 
وإّن كــال الــيء معنــاه حصولــه عــى 

ــن  ــه م ــه وطبيعت ــص ذات ــا خي ــع م مجي
الصفــات فضــاًل عــن وجــوده، إذن 
ال يمكــن تصــور كائــن كامــل غــر 
الوجــود  إىل  االفتقــار  ألَّن  موجــود؛ 
نقــص، فالقــول إذن بكائــن كامــل غــر 
ــو  ــص( وه ــل – النق ــود بـ)الكام موج

ــض. ــت متناق ــول متهاف ق
عنــد  الكــال   : الســادس  املبحــث 

احلديــث العــر  فالســفة 
ــفة  ــرز الفالس ــن أب ــكارت م  إذ أن دي
الذيــن وظفــوا فكــرة الكــال والنقــص 
ــى  ــكارت ع ــة دي ــفته، وأن أدل يف فلس
فكــرة  إىل  كلهــا  تســند  اهلل  وجــود 
ــن  ــو الكائ ــه »ه ــق بعبارات ــال املطل الك
الكامــل كل الكــال«)07(، حيــث يقــول 
ديــكارت أين عندمــا أتامــل ذايت أشــعر 
ــاًل  ــك مث ــن ذل ــص م ــن النق ــاء م بأنح
ــت  ــا كن ــص وم ــك نق ــُك والش أين أش
ــن لــدي  ــص أو مل تك ــرف أين ناق ألع
عــن فكــرة عــن كائــن الكامــل كل 
ــرة ال  ــذه الفك ــح أن ه ــال، وواض الك
ُيمكــن أن تكــون مــن عنــدي إذن كيــف 
ــي  ــح نف ــص أن أمن ــا الناق ــي أن يمكنن
ــذه  ــال وإذن فه ــل كل الك ــرة الكام فك
ــا  ــون مصدره ــن أن يك ــرة ال يمك الفك
ــال  ــل كل الك ــن الكام ــك الكائ إال ذل
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ــو  ــايل فه ــا يفَّ وبالت ــذي وضعه ــو ال فه
رضورة)17(. موجــود 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ه
ــي  ــل األنطولوج ــكارت الدلي ــي دي تبن
نفســه الــذي كان قــد قــال بــه القديــس 
انســلم، وصياغتــه يف قالــب أوضــح 
إثبــات  عــى  الدليــل  هــذا  يقــوم 
ــا  ــرة اهلل ذاهت ــل فك ــن تأم ــود اهلل م وج
ــه  ــل« بوصف ــز وج ــور »اهلل ع ــا نتص أنن
ــن  ــال والكائ ــل كل الك ــن الكام الكائ
ــود  ــف بالوج ــال يتص ــال كل الك الك
أحــد  هــو  الوجــود  ألَّن  رضورة؛ 
ــكارت  ــد إّن دي ــث نج ــاالت، حي الك
ُيميــز وجــود اهلل تعــاىل عــن وجــود 
ــود  ــرى أن الوج ــو ي ــر فه أي يشء آخ
وذك  يشء؛  أي  معنــى  يف  متضمــن 
شــيًئا  نتصــور  أن  نســتطيع  ال  ألننــا 
ــود  ــن الوج ــود ولك ــو موج ــا إال وه م
ــو  ــص ه ــود الناق ــه املوج ــذي يتضمن ال
الوجــود املمكــن أو الوجــود احلــادث، 
املوجــود  يف  املتمثــل  الوجــود  أمــا 
الكامــل هــو الوجــود الــروري أو 

،)27( الكامــل 
ــه ملــا كان اهلل  وديــكارت يــرى أيًضــا إّن
ــد الــذي يتضمــن  تعــاىل الكائــن الوحي
فهــذا  املطلــق  الــروري  الوجــود 

يعنــي بأنــه الكائــن الوحيــد الــذي 
لوجــوده،  متضمنــة  ماهيتــه  تكــون 
»عــن  هــي  وجــل  عــز  اهلل  فاهيــة 
ــة  ــن املاهي ــة ب ــذه املطابق ــوده«، وه وج
ــى  ــة يف أي معن ــت قائم ــود ليس والوج
ــل )37(،  ــز وج ــى اهلل ع ــر معن ــر غ اخ
ــكارت  ــرى دي ــا ي ــاىل ك ــة اهلل تع فاهي
بغــر وجــوده الفعــي يعنــي أهنــا كــال 
جمــرد مــن كــال فالكــال اذ نقــص منــه 
نــوع مــن الكــال كالوجــود الفعــي 
فهــذا ســوف خيالــف القصــور الفطــري 
ــن  ــانية ع ــذات اإلنس ــه ال ــذي حتمل ال
ــن  ــق يف الكائ ــمى املتحق ــال األس الك
الــذي ال يشــوبه أي نقــص )47(، وأيًضــا 
ــذاَت اإلنســانية  ــكارت »أن ال يقــول دي
ناقصــٌة والــذي يؤكــد عــى نقصهــا هــو 
كوهنــا تشــك، وتطــئ وتظــن وكل 
هــذه األمــور تــدل عــى عــدم الكــال« 
ــور يف  ــل القص ــا يمث ــص هن )57(، فالنق

ــرأي  ــذا ال ــى ه ــد ع ــق وتأكي ــوغ احل بل
ــرت  ــا فك ــي مل ــكارت: »أنن ــول دي يق
يف شــكوكي وأن مــؤدي هــذا أن ذايت 
مل تكــن تامــة الكــال ألننــي تبينــت 
أن املعرفــة كــاٌل أكــر مــن الشــك 
كان  مــا  أنــه  هنــا  يــرى  فديــكارت 
ــة،  ــانية ناقص ــذات اإلنس ــرف أن ال يع
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مــا مل يكــن يف الذهــن الكائــن الكامــل« 
.)67(

ــه  ــب: »أن ــذا اجلان ــكارت هب ــول دي ويق
ــال يف يشء  ــن الك ــور م ــا نتص ــدر م بق
ينبغــي أن نعتقــد أن علتــه ال ُبــدَّ أن 
ــك  ــاالً«)77(، كذل ــه ك ــر من ــون أوف تك
يقــول ديــكارت: عندمــا عــدت ُأقلــب 
النظــَر يف الفكــرة التــي لــدي عــن 
ــوَد  ــن يل أن الوج ــل تب ــن الكام الكائ
متضمــٌن فيهــا كــا تتضمــن فكــريت 
عــن املثلــث كــون زوايــاه تســاوي 
قائمتــن، فــال أقــل من القــول بــأن »اهلل 
ــن  ــذا الكائ ــو ه ــذي ه ــل« ال ــز وج ع
الكامــل دون أن نتصــوره موجــوًدا فــإّن 
ــوًدا  ــون موج ــه أن يك ــزم عن ــذا ال يل ه
بالفعــل، فالوجــود الــذي نثبتــه للكائــن 
الكامــل مــن حتليــل فكــرة الكــال هــو 
الوجــُود الذهنــي فقــط وليــس الوجــوَد 

ــي)87( ــي الواقع الفع

اخلالصة:
ــي  ــال: يعن ــك فالك ــى ذل ــاء ع  إذن بن
ــكٍل  ــا بش ــيًئا مكوًن ــاًل أو ش ــيًئا كام ش
مرتابــٍط  بشــكٍل  أي  ومجيــٍل  جيــٍد 
ومتجانــِس اجلوانــِب والعنــارِص وهــذا 
يفــرتض غيــاب النقــص أو اخللــل، 

ــذي  ــيء ال ــص يف ال ــتت أو التناق التش
نشــر إليــه كــيء كامــل فهــذا الــيء 
الــذي نشــر إليــه كامــٌل؛ ألَّن األجــزاء 
ــم  ــق وتتالئ ــا تتواف ــون منه ــي يتك الت
وتعمــل بتوافــق وانســجام، فاالنســجام 
الكــال  مــع  ينتميــان  والنظــام 
ــرشور  ــات وال ــات والتناقض والراع
ــل  ــع الكام ــص واملجتم ــى النق ــدل ع ت
وحيقــق  الثانيــة  يتجــاوز  ان  جيــب 
نقيضهــا أي االنســجام والنظــام )97(.
ــات  ــن الصف ــه ع ــو التنزي ــال ه فالك
واثارهــا وكــال اهلل عبــارة عــن ماهيتــه 
ــة  ــالدراك والغاي ــة ل ــر قابل ــه غ وماهيت
ــه  ــة وكال ــة وال هناي ــه غاي ــس لكال فلي
ســبحانه الشــبيه كــال املخلوقــات الن 
ــودة يف  ــان موج ــات بمع ــال املخلوق ك
ذواهتــم وتلــك املعــاين مغايــرة لذواهتــم 
وكالــه ســبحانه بذاتــه البمعــان زائــدة 

ــه )08(. علي
ــر  ــعادة واخل ــط بالس ــال يرتب اذ ان الك
ــة  ــفية العائم ــات الفلس ــن الكل ــو م ه
ــر  ــرة فتش ــان كث ــتعمل بمع ــا تس الهن
ماهــو  كل  اىل  الواســع  مدلوهلــا  يف 
حســن أو مفيــد أو نافــع أو حمقــق لغايــة 
ــر اىل  ــى اخل ــائر معن ــع س ــة ويرج معين
معنيــن اصليــن معنــى الكــال ومعنــى 
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ــو  ــال ه ــى الك ــر بمعن ــعادة واخل الس
ــباع  ــن االش ــا م ــا رضب ــق لن كل ماحيق
يرضينــا  مــا  كل  اعنــي  املوضوعــي 
ــا كائنــات ناطقــة وحــن تقــول  لوصفن
ــر  ــح أو خ ــه صال ــا ان ــان م ــن انس ع
ــا  ــدى لن ــه يس ــادة ان ــي يف امل ــا نعن فانن

ــرًا . ــا خ ــع لن ــا أو يصن معروف

الوامش
عــي:  بــن  حممــد  بــن  اجلرجاين،عــي   -1
التعريفــات حققــه وقــدم لــه ووضــع فهارســه 

إبراهيــم األبيــاري، دار الكتــاب
العريب، بروت، 2002، ص152.

الفلســفي،  املعجــم  د.مجيــل:  2-صليبــا، 
اجلــزء الثــاين، ذوي القربــى، ط1، 1385هـــ، 

.243 ص
3-معلوف،لويــس: املنجــد يف اللغــة، الطبعــة 
العلم-قــم،  دار  انشــارات  مؤسســة   ،36

.698 ص
4-خيــاط، يوســف: معجــم املصطلحــات 
العلميــة والفنيــة، دار لســان العــرب، بــروت 

.592 ،1974،ص 
اللغــة  ابجــدي  احلــرة،  5-املوســوعة 
ضمــن  اإلنرتنــت  شــبكة  مــن  )الــكاف( 
اإلســالمية،  الفلســفة  يف  الكــال  مفهــوم 

 ،2007/11/10 بتأريــخ 
www.google.com. 

6-خبــاز، حنــا: مجهوريــة أفالطــون العــراق، 
1986، ص89.

7- اوفيســاتيكوف، وســمر نوفــا: مؤجــز 
تأريــخ النظريــات اجلاليــة، ترمجــة باســم 
 ،1979 بــروت،  الفــارايب،  دار  الســقا، 

.7 9 ص
جريــدة  شــنطور:  آل  أمــن  8-اليافعــي، 
ــس  ــو مؤس ــرب عض ــاهر الع ــات مش منتدي
ــة  ــون للثقاف ــة ن ــريب، رابط ــى األدب الع ملتق
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.2005 دمشــق،  واحلــوار، 
ــطانية  ــن: السوفس ــد حس ــم، د. حمم 9-النج
ــة  ــل ، الطبع ــرض ونق ــاين ع ــر اليون يف الفك
.265 ص264-   ،2008 العــراق،  األوىل، 

احلكمــة  عــزت:  قــرين،   10
االفالطونيــة، القاهــرة، 1974، ص62- 63.
ــفي،  ــم الفلس ــم: املعج ــور، إبراهي 11-مدك
مجهوريــة مــر العربيــة، 1979، ص155.
األخــالق  علــم  أرســطو:  12-طاليــس، 
إىل نيقوماخــوس، ترمجــة مــن اليونانيــة إىل 
الفرنســية وصــدره بمقدمــة متمــة يف علــم 
ــات  ــه تعليق ــق علي ــه وعل ــالق وتطورات األخ
ــفة  ــتاذ الفلس ــانتهلر ُأس ــي س ــرية، بارت تفس
لطفــي  أمحــد  العربيــة  إىل  نقلــه  اليونانيــة، 
ــة دار  ــة، مطبع ــب املري ــر الكت ــيد، مدي الس

ص195.  ،1924 القاهــرة،  الكتــب، 
يف  حمــارضات  فاتنــة:  أ.  محــدى،   13

البكالوريــوس. مرحلــة 
فخــري، ماجــد: أرســطو طاليــس،   14
املعلــم األول، املطبعــة الكاثوليكيــة، بــروت، 

.91 ص89-   ،1958
الرابعــة  التســاعية  .افلوطــن،   -15
ــا،  ــؤاد زكري ــة ف ــة وترمج ــس(، دراس )يف النف
ــة  ــة املري ــامل، اهليئ ــليم س ــد س ــة حمم مراجع

ص199.  ،1970 القاهــرة،  العامــة، 
16-بــدوي، د. عبــد الرمحــن:  خريــف الفكــر 

ص124. اليوناين، 
17- جــزاع، د. طــه:  حُمــارضات يف الفلســفة 

ــوس  ــة البكالوري ــى طلب ــت ع ــة ُألقي اليوناني
كليــة   – بغــداد  جامعــة  يف  األوىل  املرحلــة 
.2002  -2001 الفلســفة،  قســم  اآلداب- 
18- جــزاع، د. طــه:  حُمــارضات يف الفلســفة 

اليونانيــة.
)يف  الرابعــة  التســاعية  افلوطــن:   -19

ص233. ألنفــس(، 
20-بــدوي، د. عبــد الرمحــن: خريــف الفكــر 

اليونــاين، ص136.
الرابعــة )يف  التســاعية  افلوطــن:   21

.237 ص236-   ،  ) النفــس 
ــس  ــة )يف النف ــاعة الرابع ــن :التس 22-افلوط

ص321.  ،)
املوســوعة  الرمحــن:  عبــد  د.  23-بــدوي، 
الفلســفية اجلــزء األول مــادة األفالطونيــة 
املحدثــة، ط1، ذوي القربــى، قــم ، 1427، 

.199 ص
24- بــدوي، د. عبــد الرمحــن: املوســوعة 

.136 ص  الفلســيفة 
العربيــة  املســيحية  املوســوعة   )-25
ــت  ــع اإلنرتن ــن موق ــارة م ــة، البش االلكرتوني
home>chirstianarabicencyclo-

 9  :10  ،2007/10/16 بتاريــخ   pedia
.  com.google.www صباًحــا، 

26-جلســون، اتــن:  روح الفلســفة املســيحية 
ــام  ــق د. إم ــة وتعلي ــيط، ترمج ــر الوس يف الع
عبــد الفتــاح إمــام، مكتبــة مدبــويل، ط3، 

ص95.  ،1966
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ــك  ــس:  البطري ــت بول ــة، جاني 27- اخلواج
تقدمــت  ُأطروحــة   ، الدوهيــي  اســطفان 
كليــة  القــدس-  الــروح  اجلامعــة  إىل  هبــا 
الفلســفة والعلــوم اإلنســانية، قســم الفلســفة، 
الكســليك – لبنــان، 2003، حتــت إرشاف 
د. طانيــوس نجيــم ضمــن شــبكة اإلنرتنــت، 
 com.google.www الكــال  مفهــوم 
مســاءا.  5:10  ،2007/12/12 بتاريــخ 

ــك  ــس:  البطري ــت بول ــة، جاني 28-اخلواج
ــي. ــطفان الدوهي اس

الفلســفة  تاريــخ  يوســف،  د.  كــرم،   -29
األوربيــة يف العــر الوســيط، دار القلــم، 

.31 ص30-   ،1979 لبنــان،  بــروت، 
ــر  ــخ الفك ــي، تاري ــد ع ــان: حمم ــو ري 30-أب
الفلســفي يف اإلســالم، دار املعرفــة، اجلامعــة، 

ص293.  ،1989
الفلفــي،  املعجــم  مجيــل،  31-صليبــا: 

.244 ص243- 
ــن ســينا: النجــاة، القاهــرة، مــر،  32-اب

ص258.  ،1593
ابــن ســينا:  الشــفاء، اإلهليــات،   33
يوســف  حممــد  حتقيــق  الثــاين،  اجلــزء 
ــور وزارة  ــم مدك ــة إبراهي ــرون، مراجع وآخ
الثقافــة واإلرشــاد القومــي، القاهــرة، 1960، 

.4 1 6 ص
34-املصدر نفسه، ص419.

35-املصدر نفسه، ص12.

ــفي يف  ــر الفلس ــخ الفك ــان:  تاري ــو ري 36-اب
اإلســالم، ص293.

37-اخــوان الصفــا وخــالن الوفــا:  الرســائل 
ــزركي،  ــن ال ــة، خــر الدي اجلــزء الثالــث عناي
املكتبــة التجاريــة الكــرى، مــر، 1928، 

ص183.
اســحق:  بــن  يعقــوب  38-الكنــدي، 
ــم  ــد كاظ ــق حمم ــزان، حتقي ــع األح ــالة دف رس
ــوف  ــدي فيلس ــاب الكن ــن كت ــي، ضم الطرحي

ص119.  ،1962 بغــداد،  العــرب، 
39-الكنــدي، يعقــوب بــن اســحق: رســائل 
الكنــدي، الفلســفية، مقدمــة املحقــق، ص67.
ــره يف  ــايل وأث ــد اجل ــب ، روز: النق 40-غري

ــريب، ص22. ــد الع النق
41-الكنــدي، يعقــوب بــن اســحق: رســائل 

ــفية ، 1968، ص125. ــدي الفلس الكن
42- الكنــدي، يعقــوب بــن اســحق:  رســائل 
ــا  ــق زكري ــم، حتقي ــون والنغ ــدي يف اللح الكن

ــداد، 1965، ص169. ــف، بغ يوس
العقــل  حســن:  عــي  د.  اجلابــري،   -43
والعقالنيــة يف مدرســة بغــداد الفلســفية، جملــة 
املــورد، املجلــد الســابع عــرش، العــدد الثالــث 
ــراق، 1988، ص32-  ــداد- الع ــف، بغ خري

.66
ــن  ــة م ــع جلن ــفية، وض ــوعة الفلس 44-املوس
ــإرشاف  ــوفياتن ب ــن الس ــاء واألكاديمي العل
ســمر  ترمجــة:  يوديــن،  ب.  روزنتــال  م. 
كــرم، مراجعــة صــادق جــالل العظــم، مــادة 
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بــروت،  الطليعــة  دار  ص393،  الــكاف، 
.1974 األوىل،  الطبعــة 

ــالة  ــحق، رس ــن اس ــوب ب ــدي، يعق 45-الكن
ــفة األوىل،  ــاهلل بالفلس ــم ب ــدي إىل املعتص الكن
معــد،  دار  اجلــر،  فــوزي  موفــق  حتقيــق: 

ص34.  ،1997
أنــوار  الدبــاغ:  مشــارق  ابــن  46-ينظــر 
القلــوب ومفاتــح أرسار الغيــوب، حتقيــق 
ريــرت دار صــادر، بــروت، 1959، ص385.
ــة  ــن، روض ــان الدي ــب:  لس ــن اخلطي 47-اب
التعريــف باحلــب الرشيــف، حتقيــق عبــد 
القــادر عطــا، دار الفكــر العــريب، دون تاريــخ، 

. ص387 

48- ابــن ســبعن:  رســائل ابــن ســبعن، 
.192 ص

49-ابــن ســبعن:  رســائل ابــن ســبعن، 
.1 9 3 ص

50-املصدر نفسه ، ص192.
ــفي، ج1،  ــم الفلس ــل، املعج ــا: مجي 51-صليب

ص244.
52-موســوعة الالنــد الفلســفية:  املجلــد 
خليــل،  أمحــد  خليــل  تعريــب:  الثــاين، 
تعهــده وأرشف عليــه حــًرا أمحــد عويــدان، 
باريــس،  بــروت،  عويــدات،  منشــورات 

ص959.  ،2001 الثانيــة،  الطبعــة 
53-ابــن باجــة:  رســائل ابــن باجــة اإلهليــة، 
ــروت،  ــار، ب ــري، دار النه ــد فخ ــق ماج حتقي

ص128.  ،1968
ــور،  ــاكل الن ــي:  هي ــهروردي، احللب 54-الس
مطبعــة  ريــان،  أبــو  عــي  حممــد  حتقيــق 
الســعادة، القاهــرة، الطبعــة األوىل، 1957، 

.73 -72 ص
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ــر،  ــرى، م ــة الك ــب العربي ــاين، دار الكت الث

ــخ، ص543. ــدون تاري ب
 ، املكيــة،  الفتوحــات  عــريب:  ابــن   -56

.5 4 4 ص
57-سورة النور، اية 35.

58-الدليمــي، طــارق هاشــم:  بحــث مقــدم 
الرتبيــة، حتــت  إىل جامعــة تكريــت كليــة 
ــريب،  ــر الع ــال يف الفك ــوم الك ــوان: املفه عن

.2006
59-سورة اإلخالص االية 1، 2.

60-محــادي، د. عبــد القــادر:  حمــارضات 
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.2003  -2002
ــور،  ــاكل الن ــي:  هي ــهروردي، احللب 61-الس

ص60.
62-املصدر نفسه ، ص72.

63-سورة النحل، اآلية 17.
64-الغــزايل، أبــو حامــد:  إحيــاء علــوم 
ــة، بــروت،  ــع، دار املعرف ــن، اجلــزء الراب الدي

د.ت. ص308، 
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65-ابــن طفيــل، حــي بــن يقظــان:  يف كتــاب 
ــل  ــن طفي ــينا واب ــن س ــان الب ــن يقظ ــي ب »ح
ــه  ــن، مؤسس ــد أم ــع أمح ــهروردي، مج والس

ــر، 1958، ص99. ــي، م اخلانج
علــوم  :إحيــاء  حامــد  ،أبــو  66-الغــزايل 

.309 ص  الديــن 
اإلنســان  الكريــم:  عبــد  67-اجليــالين، 
الكامــل يف معرفــة األواخــر واألوائــل، اجلــزء 
ــر، 1300هـــ،   ــة، م ــة الرشقي األول، املطبع

.65 ص
اإلنســان  الكريــم:  عبــد  اجليــالين،   -68
واألوائــل،  األواخــر  معرفــة  يف  الكامــل 

.7 8 ص
اإلنســان  الكريــم:  عبــد  اجليــالين،   -69
 ، واألوائــل  األواخــر  معرفــة  يف  الكامــل 

.7 9 ص
الفلســفية  املوســوعة  معــن:  زيــادة،   -70
العربيــة، اجلــزء األول، معهــد االنــاء العــريب، 

.698 ص697-  د.ت،  بــروت، 
71-املصدر نفسه  ، ص697- 698.

املعرفــة  أســاس  اهلل  لوقــا:   نظمــى   -72
ــة  ــة الفني ــكارت، املطبع ــد دي ــالق عن واألخ

ص29.  ،1968 القاهــرة،  احلديثــة، 
73- أمــن، د. عثــان:  ديــكارت، مكتبــة 
القاهــرة، ط7، 1979،  األنجلــو املريــة، 

.174 ص
74- ديــكارت، رينيــه:  التأمــالت يف الفلســفة 
مكتبــة  أمــن،  عثــان  د.  ترمجــة:  األوىل، 

القاهــرة، ط2، 1956،  األنجلــو املريــة، 
.214 ص

75-فضــل اهلل، د. مهــدي:  فلســفة ديــكارت 
ط2،  بــروت،  الطليعــة،  دار  ومنهجــه، 

ص141.  ،1986
76-عبــاس، د.راويــة عبــد املنعــم:  ديــكارت 
ــة،  ــة اجلامعي ــة، دار املعرف ــفة العقلي أو الفلس

اســكندرية، 1986، ص232.
الفلســفة،  مبــادئ  رينــي:  77-ديــكارت، 
ترمجــة: عثــان أمــن، مكتبــة النهضــة املرية، 

القاهــرة، 1960، ص105.
الفلســفية  املوســوعة  معــن:   78-زيــادة، 

.298 ص297-  ج1،  العربيــة، 
ــدي  ــر النق ــات الفك ــوعة مصطلح 79-موس
الدكتــور:  املعــارص،  واإلســالمي  العــريب 
جــرار جهامــي/ د. ســميع رغيــم، د. رفيــف 
العجــم، مكتبــة لبنــان، نــارشون، الطبعــة 

.1746 ص1745-   ،2004 األوىل، 
معجــم  املنعــم:  عبــد  د.  80-احلفنــي، 
مصطلحــات الصوفيــة، دار املســرة، بــروت، 
الطبعــة األوىل، 1400هـ، 1980م، ص226.
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املصادر: 
.1. افلوطــن، التســاعية الرابعــة )يف النفــس(، 
دراســة وترمجــة فــؤاد زكريــا، مراجعــة حممــد 
ســليم ســامل، اهليئــة املريــة العامــة، القاهــرة، 

.1970
الفلســفة  مبــادئ  د.  زكريــا:  إبراهيــم، 
واألخــالق، اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، 

2.. ت   . ب  مــر،  مكتبــة 
3. ابــن اخلطيــب:  لســان الديــن، روضــة 
التعريــف باحلــب الرشيــف، حتقيــق عبــد 
القــادر عطــا، دار الفكــر العــريب، دون تاريــخ.
ابــن الدبــاغ:  مشــارق أنــوار القلــوب ومفاتح 
دار صــادر،  الغيــوب، حتقيــق ريــرت  أرسار 

بــروت، 1959..4 
ــة،  ــة اإلهلي ــن باج ــائل اب ــة:  رس ــن باج 5. اب
ــروت،  ــار، ب ــري، دار النه ــد فخ ــق ماج حتقي

.1968
6. ابــن ســينا:  الشــفاء، اإلهليــات، اجلــزء 
الثــاين، حتقيــق حممــد يوســف وآخــرون، 
الثقافــة  وزارة  مدكــور  إبراهيــم  مراجعــة 
1960 القاهــرة،  القومــي،   .7 واإلرشــاد 

القاهــرة، مــر،  النجــاة،  ابــن ســينا:   .8
ص258.  ،1593

ــاب  ــن يقظــان:  يف كت ــل، حــي ب ــن طفي 9. اب
ــل  ــن طفي ــينا واب ــن س ــان الب ــن يقظ ــي ب »ح
ــه  ــن، مؤسس ــد أم ــع أمح ــهروردي، مج والس

ــر، 1958. ــي، م اخلانج
ابــن عــريب: الفتوحــات املكيــة، اجلــزء الثــاين، 

ــدون  ــر، ب ــرى، م ــة الك ــب العربي دار الكت
ــخ ..10  تاري

ــفي يف  ــر الفلس ــخ الفك ــان:  تاري ــو ري 11. اب
اإلســالم، ص293.

الفكــر  تاريــخ  عــي،  حممــد  ريــان:  أبــو 
الفلســفي يف اإلســالم، دار املعرفــة، اجلامعــة، 

1989.12
اخــوان الصفــا وخــالن الوفــا:  الرســائل 
ــزركي،  ــن ال ــة، خــر الدي اجلــزء الثالــث عناي
املكتبــة التجاريــة الكرى، مــر، 1928.13 
أمــن، د. عثــان:  ديــكارت، مكتبــة األنجلــو 

ــرة، ط7، 1979..14  ــة، القاه املري
اوفيســاتيكوف، وســمر نوفــا: مؤجــز تأريــخ 
النظريــات اجلاليــة، ترمجــة باســم الســقا، دار 

ــروت، 1979..15  ــارايب، ب الف
الفكــر  خريــف  الرمحــن:   عبــد   ، بــدوي 

16.. اليونــاين  
ــور  ــفة العص ــن: فلس ــد الرمح ــدوي، د. عب ب
الوســطى، مكتبــة النهضــة املريــة، القاهــرة، 

 17..1962
ــفية  ــوعة الفلس ــن: املوس ــد الرمح ــدوي، عب ب
املحدثــة،  مــادة األفالطونيــة  اجلــزء األول 

 18..1427  ، قــم  القربــى،  ذوي  ط1، 
العقــل  حســن:  عــي  د.  جابــري،   .19
والعقالنيــة يف مدرســة بغــداد الفلســفية، جملــة 
املــورد، املجلــد الســابع عــرش، العــدد الثالــث 

خريــف، بغــداد- العــراق، 1988.
عــي:  بــن  حممــد  بــن  جرجاين،عــي   .20
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التعريفــات حققــه وقــدم لــه ووضــع فهارســه 
العــريب،  الكتــاب  دار  األبيــاري،  إبراهيــم 

.2002 بــروت، 
21 . جــزاع، د. طــه:  حُمــارضات يف الفلســفة 
ــوس  ــة البكالوري ــى طلب ــت ع ــة ُألقي اليوناني
كليــة   – بغــداد  جامعــة  يف  األوىل  املرحلــة 
.2002  -2001 الفلســفة،  قســم  اآلداب- 
22. جلســون، اتــن:  روح الفلســفة املســيحية 
ــام  ــق د. إم ــة وتعلي ــيط، ترمج ــر الوس يف الع
عبــد الفتــاح إمــام، مكتبــة مدبــويل، ط3، 

.1966
الوســيطية،  الفلســفة  إدوار:  جونــو،   .23  
ترمجــة د. عــي زيعــور، دار األندلــس للطباعــة 
ــة، 1979. ــة الثاني ــع، الطبع ــرش والتوزي والن
ــل يف  ــان الكام ــم: اإلنس ــد الكري ــالين، عب جي
معرفــة األواخــر واألوائــل، اجلــزء األول، 

ــر، 1300هـــ ..24  ــة، م ــة الرشقي املطبع
معجــم  املنعــم:  عبــد  د.  حفنــي،   .25
مصطلحــات الصوفيــة، دار املســرة، بــروت، 

1980م. 1400هـــ،  األوىل،  الطبعــة 
26. محــادي، د. عبــد القــادر:  حمــارضات 
ــة  ــة يف كلي ــة الثاني ــة املرحل ــى طلب ــت ع ُألقي
الفلســفة  قســم  بغــداد،  جامعــة  اآلداب- 
ــكالم،  ــم ال ــادة عل ــوس يف م ــن البكالوري م

.2003  -2002
مرحلــة  يف  حمــارضات  فاتنــة:   ، محــدى 

 2 7 . . س يــو ر لو لبكا ا
أفالطــون  مجهوريــة  حنــا:  خبــاز،   .28

.  1986 العــراق، 
29. خواجــة، جانيــت بولــس:  البطريــك 
تقدمــت  ُأطروحــة   ، الدوهيــي  اســطفان 
كليــة  القــدس-  الــروح  اجلامعــة  إىل  هبــا 
الفلســفة والعلــوم اإلنســانية، قســم الفلســفة، 
الكســليك – لبنــان، 2003، حتــت إرشاف 
د. طانيــوس نجيــم ضمــن شــبكة اإلنرتنــت، 
 com.google.www الكــال  مفهــوم 
مســاءا.  5:10  ،2007/12/12 بتاريــخ 
املصطلحــات  معجــم  يوســف:  خيــاط، 
العلميــة والفنيــة، دار لســان العــرب، بــروت 

1974.30 ،
31. دليمــي، طــارق هاشــم:  بحــث مقــدم إىل 
جامعــة تكريــت كليــة الرتبيــة، حتــت عنــوان: 

املفهــوم الكــال يف الفكــر العــريب، 2006.
ــخ  ــطفانوس: تاري ــرك اس ــي البطري 32. دوهي
األزمنــة، نظــر فيهــا وحققهــا االبــاين بطــرس 
ــروت،  ــر، ب ــد خاط ــورات دار حل ــد، منش فه

ــان، 1983. لبن
منــارة  إســطفانوس:  البطريــرك  دوهيــي،   
الكاثوليكيــة،  املطبعــة  ج1،  األقــداس، 

 33..1896 بــروت، 
ــة:  ــفة، ترمج ــادئ الفلس ــي: مب ــكارت، رين دي
املريــة،  النهضــة  مكتبــة  أمــن،  عثــان 

34  .  .1960 القاهــرة، 
الفلســفة  التأمــالت يف  رينيــه:   ديــكارت، 
مكتبــة  أمــن،  عثــان  د.  ترمجــة:  األوىل، 
األنجلــو املريــة، القاهــرة، ط2، 1956.35
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الفلســفية  املوســوعة  معــن:   36.زيــادة، 
.298 ص297-  ج1،  العربيــة، 

ــة،  ــفية العربي ــوعة الفلس ــن: املوس ــادة، مع زي
اجلــزء األول، معهــد االنــاء العــريب، بــروت، 

د.ت، . 37
ــور، حتقيــق  ــاكل الن ســهروردي، احللبــي:  هي
حممــد عــي أبــو ريــان، مطبعــة الســعادة، 

 38 األوىل، 1957.  الطبعــة  القاهــرة، 
الفلســفي،  املعجــم  د.مجيــل:  صليبــا،   39
اجلــزء الثــاين، ذوي القربــى، ط1، 1385هـــ .
األخــالق  علــم  أرســطو:  طاليــس،   40
إىل نيقوماخــوس، ترمجــة مــن اليونانيــة إىل 
الفرنســية وصــدره بمقدمــة متمــة يف علــم 
ــات  ــه تعليق ــق علي ــه وعل ــالق وتطورات األخ
ــفة  ــتاذ الفلس ــانتهلر ُأس ــي س ــرية، بارت تفس
لطفــي  أمحــد  العربيــة  إىل  نقلــه  اليونانيــة، 
ــة دار  ــة، مطبع ــب املري ــر الكت ــيد، مدي الس

.1924 القاهــرة،  الكتــب، 
41 عبــاس، د.راويــة عبــد املنعــم:  ديــكارت 
ــة،  ــة اجلامعي ــة، دار املعرف ــفة العقلي أو الفلس

اســكندرية، 1986.
42 غريــب ، روز: النقــد اجلــايل وأثــره يف 

ــريب ــد الع النق
علــوم  إحيــاء  حامــد:   أبــو  غــزايل،   43
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The idea of perfection and its history
In Greek and Medieval Philosophy، a philosophical study

Preparation
a. M. Dr.. Zeina Ali Jassim Al�Hassan

Summary

This research came under the title “The 

Idea of   Perfection and Its History in Greek 

Philosophy and Medieval Philosophy،” as it 

was not my  personal and basic desire that 

was the o n ly motive، but my definite love 

for this s ubject، as well as my agreement 

with Al�Farabi in his belief that perfection is 

“the thing  that is free of imperfection، and 

that the philosopher The perfect is the one 

who obtai n s all perfections، as well as my 

knowledge  of the most important contents 

of this t o pic، given that my study of this 

research i s a philosophical study.

And when w e mean a philosophical study، 

we do not mean from our topic the subject 

if it is c lose to one of the specializations، a 

study according to the requirements of that 

specialty، and the research in the partial topics 

related t o  it، but rather the trend towards 

studying the concepts and methods related to 

it is a comprehensive critical analytical study 

that examines what the general topic is and 

logical m e thods ، and the epistemology to 

which we searched in reality، and in brief، this 

study aims to present a general philosophical 

viewpoint  on the subject، and it does not 

aim to present a partial view related to other 

disciplines.

In genera l ، it can be said that reaching 

perfectio n  from the existence of God 

Almighty is of great importance from several 

aspects and many aspects for man، and that 

its importance lies in the fact that when he 

reaches the belief in the actual and complete 

existence of God، this belief makes him feel 

psycholog i cally reassured and complete 

spiritual happiness. He felt safe in terms of his 

feeling of being supported، which would make 

it easier for him to navigate the difficult path 

of life، in addition to the fact that this belief 

in the actual existence of God would make it 

easier for a person to fear after death through 

his belief in the existence of a complete and 

eternal l i fe in which he lives in complete 

comfort، happiness and completeness; If all 

these things were collected، they would have 

a great impact on the way a person thinks، as 

it helps h im to overcome the difficulties of 

worldly life.

Keywords: perfection، majesty، philosophy.
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خطوط نقل النفط يف حمافظة البصرة بني الواقع 
والتحديات / دراسة جغرافية

م.م. هدى أحبيني عاشور البيضاين

جامعة البرصة / مركز دراسات البرصة والخليج العريب

ملخص البحث:
ــات  ــط واملنتج ــل النف ــوط نق ــد خط تع
النفطيــة رشيانــًا حيويــًا مهــًا يف حمافظــة 
البــرة، إلســهامها يف انعــاش العمليــة 
ــدي  ــتقطاهبا االي ــر اس ــة، ع االقتصادي
ــتقات  ــر املش ــن توف ــاًل ع ــة فض العامل
النفطيــة باألنابيــب، هيــدف البحــث 
خطــوط  واقــع  معرفــة  دراســة  إىل 
ــات  ــة والتحدي ــط يف املحافظ ــل النف نق
ــل  ــتخدام التحلي ــا، باس ــي تواجهه الت
خــالل  ومــن  للمنطقــة  اجلغــرايف 
ــة  التعــرف عــى أهــم العوامــل الطبيعي
بالتأثــر  أســهمت  التــي  والبرشيــة 
فضــاًل  النفــط،  نقــل  خطــوط  يف 
املشــاكل  أهــم  عــن  الكشــف  عــن 

هــذه  تواجــه  التــي  والتحديــات 
اخلطــوط مــن خــالل دراســة املشــاكل 

البيئيــة والبرشيــة واألمنيــة.
تضمنــت هــذه الدراســة ثالثــة مباحــث, 
األول  املبحــث  خصــص  واملقدمــة، 
ــب  ــوط االنابي ــوم خط ــاول مفه إىل تن
وخصائصهــا،  وتصنيفهــا  وامهيتهــا 
ــل  ــى العوام ــاين ع ــث الث ــز املبح ورك
املؤثــرة يف خطــوط نقل النفــط يف حمافظة 
األخــر  املبحــث  وتنــاول  البــرة، 
ــل  ــوط نق ــه خط ــي تواج ــاكل الت املش
النفــط يف حمافظــة البــرة، اإلضافــة إىل 

 . االســتنتاجات والتوصيــات 
لقد متثلت أهداف البحث بااليت:- 
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1-إبــراز أهــم مشــاريع نقــل األنابيــب 
واملشــتقات النفطيــة يف حمافظــة البــرة 
ــكل  ــرايف ل ــار اجلغ ــع املس ــة تتب وحماول
مــرشوع مــن هــذه املشــاريع ابتــداًء 
ــاء  ــوالً إىل مين ــحن وص ــاء الش ــن مين م

ــر.  التصدي
يتطلبهــا  التــي  التكلفــة  2-معرفــة 
إنجــاز كل مــرشوع مــن هــذه املشــاريع 
ينقلهــا  التــي  الكميــة  عــن  فضــاًل 
ــم  ــي يت ــة الت ــة الكمركي ــدار التعرف ومق
الرتبــاط  مــرشوع  كل  يف  احتســاهبا 
ــة  ــدوى االقتصادي ــد اجل ــك بتحدي ذل

للمشــاريع. 
3-إبــراز الــدور الــذي تؤديــه العوامــل 
اجلغرافيــة يف تأثرهــا عــى مســارات 
ــة  ــة يف حمافظ ــب النفطي ــوط األنابي خط

ــرة. الب
ــوط  ــط، خط ــة: )النف ــات املفتاحي الكل
حمافظــة  املوقــع،  األنابيــب،  نقــل، 

. البــرة( 

املقدمة :
يعــد نقــل املشــتقات النفطيــة باألنابيــب 
ــة يف  ــة املهم ــات التحويلي ــن الصناع م
ــة  ــن أمهي ــا م ــا هل ــرة، مل ــة الب حمافظ
واقتصاديــة،  وسياســية  اســرتاتيجية 

إذ إن النفــط مــن أهــم االكتشــافات 
التــي توصــل إليهــا اإلنســان يف العــر 
ــة  ــادر الطاق ــد مص ــو أح ــث، وه احلدي
ــم  ــه معظ ــد علي ــذي تعتم ــة ال الرئيس
اقتصاديــات الــدول املنتجــة للنفــط، 
كــا ترتبــط أمهيتــه بــا يمكــن احلصــول 
عليــه مــن طاقــة واســتخدامات متنوعــة 
لــه, لذلــك كان النفــط مركــز رصاعــات 
الراعــات  هــذه  وبســبب  دوليــة 
ــدول العظمــى ظهــرت  ــي شــنتها ال الت
منظــات دوليــة ترعــى مصالــح الــدول 
املتحالفــة يف جمــال الطاقــة عامــة والنفط 

ــة. خاص
أوالً : مشكلة البحث :-

ــة عــن  ترتكــز مشــكلة البحــث باإلجاب
ــاؤل االيت:- التس

النفــط  نقــل  خطــوط  أن  هــل   -1
مكامــن  مــن  البــرة  حمافظــة  يف 
استكشــافه مــرورًا بمراكــز التصفيــة 
لغايــة التصديــر يف املوانــئ اجلنوبيــة 
ــتخرج  ــط املس ــاج النف ــر يف إنت ذات أث

البــرة؟. مــن 
ــة  ــتقات النفطي ــل املش ــل أن نق 2- وه
ــر  ــا أث ــرة هل ــة الب ــب يف حمافظ باألنابي

ــط؟.        ــاج النف ــة إنت ــاض تكلف يف انخف
 ثانيًا : فرضية البحث:- 
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تفرتض الدراسة االيت :-
الدراســة  منطقــة  يف  تتوفــر   -1
والبرشيــة  الطبيعيــة  اإلمكانــات 
ــط. ــل النف ــًا لنق ــتخدامات خطوط الس
ــكالت  ــن املش ــة م ــك جمموع 2- هنال
عــر  النفــط  نقــل  عمليــة  يف  تؤثــر 

خطــوط النقــل .
ثالثًا : هدف البحث:-

1- حتليــل جغــرايف لواقــع خطــوط 
نقــل النفــط يف املحافظــة وخصائصهــا.
2- معرفــة أهــم العوامــل الطبيعيــة 
والبرشيــة التــي أســهمت وتؤثــر يف 

خطــوط نقــل النفــط.
3- الكشــف عــن أهــم املشــكالت 
التــي تواجــه خطــوط نقــل النفــط.

رابعًا : منهجية البحث:-
اعتمــدت الدراســة عــى جمموعــة مــن 

املناهــج منهــا:
النظامــي  أو  األصــويل  املنهــج   1-
املقومــات  بدراســة  هيتــم  الــذي   :
ــرة يف خطــوط  ــة املؤث ــة والبرشي الطبيعي

نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة . 
-2 املنهــج الوصفــي : املتمثــل بدراســة 
خطــوط نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة 

مــن خــالل الدراســة امليدانيــة هلــا. 
-3 املنهــج االســتقرائي : وهــو يعتمــد 

كذلــك عــى الدراســة امليدانيــة خلطــوط 
يف  البــرة  حمافظــة  يف  النفــط  نقــل 
ــات  ــات واملعلوم ــى البيان ــول ع احلص
واملالحظــة  املشــاهدة  خــالل  مــن 
واملقابــالت  للظاهــرة  املبــارشة 
ــن  . ــن والفني ــع املهندس ــخصية م الش
ــل  ــث:- تتمثـ ــدود البح ــًا : ح خامس
احلـــدود املكانيــة للدراســة بحــدود 
مــن  يتضــح  كــا  البــرة  حمافظــة 
اخلريطــة )1( ، التــي تقــع يف أقــى 
ــراق  ــن الع ــي م ــويب الرشق ــزء اجلن اجل
ومتتــد مــا بــن دائــريت عــرض (ـــــ 29,05° 
� ـــــ °31,20) شــاالً وقــويس طــول (ـــــ 

°46,40 – ـــــ °48,30) رشقــًا ، وحيدهــا مــن 

الشــال حمافظتــا ذي قــار وميســان ومن 
ــج  ــوب اخللي ــن اجلن ــران وم ــرشق إي ال
الغــرب  ومــن  والكويــت  العــريب 
حمافظــة املثنــى ، وتتكــون املحافظــة مــن 
ــة كــا تشــر اخلريطــة )2(  تســعة أقضي
ــب  ــاء أيب اخلصي ــرة وقض ــاء الب )قض
وقضــاء اهلارثــة وقضــاء الديــر وقضــاء 
ــاو  ــاء الف ــة وقض ــاء القرن ــر وقض الزب
وقضــاء شــط العــرب وقضــاء املدينــة(  
ــة للدراســة فهــي  ، أمــا احلــدود الزماني
تتحــدد مــن خــالل واقــع خطــوط 
نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة لعــام ) 
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سادســًا : أمهيــة الدراســة :- تكمــن 
أمهيــة الدراســة يف أن موضــوع خطــوط 
نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة قــد 
أصبــح مــن أهــم املجــاالت املطروحــة 
، وذلــك ألســباب  يف وقتنــا احلــايل 
بيئيــة واقتصاديــة ، ويف أمهيــة احلصــول 
ــان  ــة كض ــات النفطي ــذه املنتج ــى ه ع
ــه . ــت ذات ــتقبل يف الوق ــارض واملس للح
ــت  ــث :- تضمن ــة البح ــابعًا : هيكلي س

ــة مباحــث, املقدمــة  هــذه الدراســة ثالث
مفهــوم  األول  املبحــث  تنــاول   ،
خطــوط األنابيــب وامهيتهــا وتصنيفهــا 
وخصائصهــا، بينــا ركــز املبحــث الثاين 
عــى العوامــل املؤثــرة يف خطــوط نقــل 
النفــط يف حمافظــة البــرة، وتوقــف 
ــي  ــاكل الت ــد املش ــر عن ــث األخ املبح
تواجــه خطــوط نقــل النفــط يف حمافظــة 
البــرة، واالســتنتاجات والتوصيــات.

خريطة )1( موقع حمافظة البرة من العراق
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خريطة )2( الوحدات االدارية ملحافظة البرة لعام 2021

 املبحث األول 
مفهوم خطوط األنابيب وامهيتها 

وتصنيفها وخصائصها
هيــدف هــذا املبحــث إىل دراســة مفهــوم 
خطــوط األنابيــب وامهيتهــا وتصنيفهــا 

وخصائصهــا عــى النحــو االيت :-
األنابيــب: - هــي  مفهــوم خطــوط 

عبــارة عــن أنابيــب وتنقــل مــن خالهلــا 
ــن  ــتخرجة م ــة املس ــات البرتولي املنتج
حقــول اإلنتــاج إىل مراكــز التكريــر 
أو إىل مرافــئ التصديــر، وتصمــم هــذه 
اخلطــوط مراعــاة لظــروف بيئيــة معينــة 
حتــى تكــون يف توافــق تــام مــع البيئــة، 
وكذلــك تعــرف األنابيــب أهنــا خطوط 



386

خطوط نقل النفط يف حمافظة البصرة بني الواقع والتحديات / دراسة جغرافية

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

جموفــة متباينــة يف اتســاعها ويف أطواهلــا 
إذ يصــل طــول البعــض منهــا إىل آالف 
الكيلومــرتات، وتســتخدم لنقــل املــواد 
الغازيــة أو الســائلة مــن مناطــق اإلنتاج 

ــتهالك )1 ( . ــق االس إىل مناط
وقــد جــاءت فكــرة أنابيب النقــل ألول 
مــرة عــن طريــق ديمــرتي مينديليــف يف 
عــام 1963، وقــد أقــرتح اســتعال 

ــة نقــل البــرتول.  األنابيــب لعملي
أنــواع  مــن  العديــد  هنــاك  يوجــد 
األنابيــب وهــي مــا ســنوضحه بــا يــأيت 

 -:  )2(

ــن  ــع م ــة:- تصن ــب املعدني -1 األنابي
ــوم  ــاص واألملني ــة كالرص ــادن خمتلف مع
النحاســية  األنابيــب  إن  إذ  وغرهــا، 
هــي  الســحب  بطريقــة  واملصنعــة 
األكثــر رواجــًا يف املجــاالت الصناعيــة 
األطــوال  حيــث  مــن  املحــدودة 

والتدفقــات. والضغــوط 
تصنــع  الفوالذيــة:-  األنابيــب   2-
مــن صفائــح فوالذيــة مقاومــة للصــدأ 
وتلــف بشــكل حلــزوين، وتلحــم مــن 
ــار  ــب ذات أقط ــكل أنابي ــب لتش اجلوان
متعــددة، وتســتخدم هــذه األنابيــب 
ــت  ــاز حت ــط والغ ــاه والنف ــل املي يف نق
بالضغــط  تتمثــل  معقــدة  رشوط 

وتبــدالت حراريــة ومناخيــة.
ــع  ــاوع:- تصن ــد املط ــب احلدي -3 أنابي
الطــرد  آالت  بوســاطة  بالســباكة 
يف  اســتخدامها  ويشــيع  املركــزي، 
ــتلزم  ــي تس ــات الت ــاه والتطبيق ــل املي نق
طمــر األنابيــب يف األرض مــا يزيــد 
صعوبــة ظــروف العمــل، وتتميــز هــذه 
الفوالذيــة  األنابيــب عــن األنابيــب 
بســاكة كــرى للجــدران ومقاومــة 
كبــرة لظــروف الرتبــة والطقــس  .    

ــادة  ــب : - إن زي ــل باألنابي ــة النق أمهي
البــرتول  لنقــل  باألنابيــب  االهتــام 
باخلصائــص  أصــاًل  ترتبــط  والغــاز 
والصفــات التــي يمتــاز هبــا هــذا النمط 
ــه )3( :-  ــاط النقــل وأهــم مميزات مــن أن
النقــل  تكاليــف  انخفــاض   1-
باألنابيــب وذلــك يرجــع لألســباب 

 -: االتيــة 
أ- إمكانيــة مدهــا بصــورة مســتقيمة 
واملناطــق  الشاســعة  املناطــق  عــر 
الصحراويــة مــا يقلــل مــن مســافة 

. االخــرى  النقــل 
ب- انخفــاض نفقــات الصيانــة بســبب 
التقــدم يف صناعــة األنابيــب ومتانــة 
أنظمــة  وتطــور  املســتخدمة  املــواد 

الوقايــة والســيطرة. 
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طويــل  وقــت  إىل  حتتــاج  ال  ج- 
وتكاليــف للتفريــغ والتحميــل )عمليــة 
املناولــة( مــع انخفــاض نســبة الضيــاع 
يف املنتوجــات املنقولــة يف أثنــاء عمليات 

ــل . ــغ والتحمي التفري
األرض  اســتخدام  يف  اقتصــادي  د- 
وذلــك لقلــة احلاجــة إىل مســاحات 
ــا. ــب عره ــط األنابي ــد خ ــعة مل واس
-2 يمتــاز النقــل باألنابيــب بانخفــاض 
املســافة  بوحــدة  الرعــة  معــدل 
مقارنــة بوســائل النقــل األخــرى ومــع 
ــا ،  ــباب منه ــدة أس ــا ع ــإن هل ــك ف ذل
ــوب  ــر األنب ــة ع ــواد املنقول ــق امل تدف
ويف خمتلــف الظــروف اجلويــة، مــع 
عــدم وجــود عنــارص تأخــر تنجــم 
ــا  ــة وكله ــات املناول ــرار عملي ــن تك ع
نقــل  أمهيتــه يف  مــن  تزيــد  عوامــل 
ــافة.  ــدة املس ــر وح ــر وع ــات أك كمي
-3 يســتخدم يف عمليــة النقــل املســتمر 
ثابــت  وبمعــدل  والغــاز  للبــرتول 
يمكــن زيادتــه مــع زيــادة عــدد حمطــات 
الكميــة  أن  مالحظــة  مــع   ، الضــخ 
ــاع  ــدى أتس ــال بم ــط أص ــة ترتب املنقول

األنبــوب . 
-4 تــدين نفقــات االســتثار إذ إن ســر 
العمــل يف خــط األنابيــب يتطلــب يــدًا 

عاملــة قليلــة قياســًا بالنســبة للحمولــة 
املنقولــة .

ــول  ــوج املنق ــغ املنت ــن تفري  -5 ال يمك
باألنابيــب إال عنــد هنايــة مســار اخلــط . 
-6 النقــل باألنابيــب أرخــص وســائل 
ــل  ــو أق ــري فه ــل النه ــدا النق ــل ع النق
ــكك  ــه بالس ــن نقل ــة م ــة اقتصادي كلف

ــدر 1% . ــبة تق بنس
-7 إن صيانــة البواخــر تتطلــب نفقــات 

أكثــر مــن صيانــة األنابيــب. 
املســافة  تقــر  األنابيــب  إن   8-
التــي جيــب عــى النفــط أن يقطعهــا 
كاألســواق املســتهلكة, وهبــذا يوفــر 

الزمــن.
عــن  الوقــت  يف  االقتصــاد  إن   9-
ــرة يف  ــة كب ــه أمهي ــب ل ــق األنابي طري
نقــل النفــط إىل األســواق البعيــدة ولــه 
ــعاره يف  ــى أس ــس ع ــردودات تنعك م

ــاف. ــة املط هناي
ــة  ــوم املقروض ــاد يف الرس -10 االقتص

ــرور ) 4( . ــى امل ع
ــد مــن املعايــر  ــًا العدي كــا يتوفــر حالي
الحــظ  القياســية،  املواصفــات  أو 
دليــال  تشــكل  التــي   )1( جــدول 
ــه خــالل  ومرشــدًا يمكــن االســتعانة ب
عمليــة التصميــم، إذ يمكــن لبعــض 
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أو  املعايــر  يعتمــدوا  أن  املشــغلن 
لدهيــم  املتوفــرة  الوطنيــة  املقاييــس 
عــى  يعتمــد  منهــم  العديــد  أن  إال 
ــائعة  ــة الش ــية األجنبي ــدة القياس الوح
خطــوط  صناعــة  يف  االســتخدام 
ــل  ــب نق ــص أنابي ــا خي ــب ، في األنابي
 API النفــط والغــاز، ومــن هــذه معايــر
 (  ANSIو )معهــد البــرتول األمريكــي (
معهــد املقاييــس الوطنــي األمريكــي( و 
ــة(  ــية الريطاني ــات القياس BS ) املواصف

ــدة  ــة املتح ــن اململك ــه ويف ضم ، إذ إن
تصمــم خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز 
القياســية  باملواصفــات  باالســتعانة 
املواصفــة  عــن  فضــاًل   ،  PD  8010

القياســية IGE/TD1 وهــي مواصفــة تم 
تطويرهــا مــن احتــاد مديــري ومهنــديس 
الغــاز يف اململكــة املتحــدة وهــي خاصــة 
بتصميــم خطــوط األنابيــب العاملــة 
ضغــوط  عنــد  وتشــغيلها  وبنائهــا 
ــة  ــر املواصف ــا تذك ــاوز bar 16، ك تتج
IGE/TD/1 أيضــًا البحــوث احلثيثــة 
ــب  ــباب وعواق ــى أس ــرى ع ــي جت الت
ــدو  ــذا يب ــب، ل ــوط األنابي ــل خط فش
ــأن  ــرة ب أن املواصفــة IGE/TD/1 جدي
تكــون مرجعــًا لعمليــات تطويــر معاير 
دوليــة خلطــوط األنابيــب وأن تعتــر 
ــال  ــل يف جم ــة األفض ــا املارس توجيهاهت

صناعــة خطــوط األنابيــب ) 5 ( . 
جدول ) 1( املعاير أو املواصفات القياسية خلطوط األنابيب يف دول العامل

عىل الرب

1ASME B31.4خطوط أنابيب النفط

2ASME B31.8خطوط أنابيب الغاز

3IGE/TD/1خطوط أنابيب الغاز

4Po 8010خطوط أنابيب الغاز والنفط 

5AS2885خطوط أنابيب النفط والغاز

األنابيب البحرية

خطوط أنابيب النفط والغازDNV Recommended Practice(توصيات) 1

2Po 8010خطوط أنابيب النفط والغاز

3APIPRP1111خطوط أنابيب النفط

4ASME B31.4خطوط أنابيب النفط

5ASME31.8خطوط أنابيب الغاز

املصــدر: إبراهيــم  بســام خزيــم، حتديــد املالمــح التقنيــة لتصميــم واســتثار أنابيــب النفــط, كليــة 

هندســة البــرتول، اجلامعــة الســورية اخلاصــة، 2016، ص7. 



389

م.م. هدى أحبيين عاشور البيضاني
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

ــر  ــد مــن املعاي ــًا العدي كــا يتوفــر حالي
حمافظــة  يف  لألنابيــب  مواصفــات  أو 
البــرة الحــظ جــدول ) 2( والشــكل 
)1( التــي تشــكل دليال ومرشــدًا يمكن 
االســتعانة بــه خــالل عمليــة التصميــم، 
إذ يمكــن لبعــض املشــغلن أن يعتمــدوا 
املعايــر أو املقاييــس املتوفــرة لدهيــم 
ــة  ــل يف صناع ــتخدام األمث إال أن االس
خطــوط األنابيــب، خيتــص بـــ أنابيــب 
نقــل النفــط والغــاز ومــن هــذه املعايــر 
ــا  ــوج النفث ــخ منت ــتخدم لض 10-8 يس
شــعيبة عــر مينــاء اخلــور، وطــول 
ومواصفــات  45كــم  األنبــوب 
 ,API5LX60WT7.8MM األنبــوب 
التصميميــة  الطاقــة  تبلــغ 
واملتاحــة)5000-4500( م3/ يــوم، 
 API5L GR0B››8 ــوب ــات األنب مواصف
 WY0.370 10’’ API5LXX. SEAMLESS

اســم  طول45كــم  ذات    WT.279 40

ــعيبة-  ــاز ش ــت الغ ــوب 10-8 زي أنب
مينــاء اخلــور فــوق األرض ذات الطاقــة 
التصميميــة واملتاحــة )3500-3000( 
 API ــوب ــات األنب ــوم، مواصف م 3/ ي
طــول  ذات   5L X60WT 7.17.9MM

45كــم يســتخدم لضــخ 10« زيــت 
ــت  ــور حت ــاء اخل ــعيبة - مين ــاز  ش الغ

التصميميــة  الطاقــة  ذات  األرض 
واملتاحــة 6000 م 3/ يــوم، مواصفــات 
 API5LX60WT6.3MMM األنبــوب 
أنبــوب  اســم  164كــم  طــول  ذات 
10« زيــت الغــاز شــعيبة- نارصيــة 
ــة  ــة التصميمي ــت األرض ذات الطاق حت
واملتاحــة6000 م3 / يــوم، مواصفــات 
ذات   API5L X60 WT 8.7 األنبــوب 
طــول 168كــم اســم األنبــوب 14 
» منتجــات  شــعيبة- نارصيــة حتــت 
التصميميــة  الطاقــة  ذات  األرض 
م3/   )11040  6000- واملتاحــة) 
 WT“10 األنبــوب  مواصفــات  يــوم. 
 0.25016” WT0.240 API GR A X52

45كــم  طــول  ذات   �24”WT 0.296

ــت  ــوب 10«16-«24-« زي ــم أنب اس
مينــاء  البــرة-   مصفــى  الوقــود 
الطاقــة  ذات  األرض  فــوق  اخلــور 
 )12000( واملتاحــة  التصميميــة 
األنبــوب  مواصفــات  م3/يــوم، 
طــول  ذات   API5LX52WT9.5 MM

46 كم اســم أنبــوب 22« زيــت الوقود 
ــة  ــة التصميمي ــوق األرض ذات الطاق ف
 /3 م   )24000-20000( واملتاحــة 
 GRX52 األنبــوب  مواصفــات  يــوم, 
ذات طــول 6 كــم أســم أنبــوب12 
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» نفــط خــام مغــذي حمطــة كهربــاء 
الطاقــة  ذات  األرض  فــوق  اهلارثــة 
م3/  )6000( واملتاحــة  التصميميــة 
 GRX52 يــوم، مواصفــات األنبــوب
ذات طــول 6 كــم اســم أنبــوب 8« 
ــذي إىل  ــام املغ ــط خ ــت األرض نف حت
الطاقــة  ذات  نجيبيــة  كهربــاء  حمطــة 
التصميميــة واملتاحــة )6000( م3/يــوم 
 API5L X60WTمواصفــات األنبــوب ،
اســم  كــم   9 طــول  ذات   7.1MM

أنبــوب 10« زيــت الوقــود مصفــى 
ــرة ذات  ــط الب ــاء ش ــرة – كهرب الب
ــة واملتاحــة )6000- ــة التصميمي الطاق
مواصفــات  يــوم،  م3/   )8500
عــى  صالحيتــه  وتعتمــد  األنبــوب 
احلايــة الكاثوديــة العائــدة إىل نفــط 

 API XX42 اجلنوب

ذات طــول43 كــم و املقطــع 10 بطــول 
  WT0.240APIGR األرض   فــوق   8
 »-10 أنبــوب24«  اســم   5L XX52
ــو  ــاء اب ــذي اىل مين ــود املغ ــت الوق زي
التصميميــة  الطاقــة  ذات  فلــوس 
واملتاحــة )3500-4000( م3/يــوم، 
 API5LGRX60األنبــوب مواصفــات 
HFI/ERW  DESIN PRUSER38/KG/
ــوب 19 كــم اســم  CM  ذات طــول أنب

أنبــوب 10« مصفــى البــرة- كهربــاء 
التصميميــة  الطاقــة  ذات  النجبيبــة 
 ، يــوم  م3/   )5000( واملتاحــة 
 PIS2GRX60 األنبــوب  مواصفــات 
أنبــوب  اســم  كــم   46 طــول  ذات 
ــعيبة -  ــتورد ش ــن مس ــدة بنزي 16 عق
ــة  ــة التصميمي ــور ذات الطاق ــاء اخل مين

.  )8000-7000( واملتاحــة 
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جدول )2( مواصفات األنابيب يف حمافظة البرة لعام 2021

 طولأسم أنبوبت

األنبوب

 طاقة التصميميةمواصفات األنبوب

واملتاحة م3/ يوم

 �8 يستخدم لضخ منتوج النفثا شعيبة110

 ميناء الخور

-API5LX60WT7.8MM50004500كم45

  10�8 زيت الغاز شعيبة� ميناء الخور فوق2

األرض

 API5L GR0B WY0.370 ’’8كم45

10’’ API5LXX. 40 SEAMLESS 

WT.279

30003500�

 “ زيت الغاز  شعيبة � ميناء الخور تحت310

األرض

        API 5L X60WT 7.17.9MM6000كم45

API5LX60WT 6.3MMM6000 كم164“  زيت الغاز شعيبة� نارصية تحت األرض410

- API5L X60 WT 8.7600011040كم168  ” منتجات  شعيبة� نارصية تحت األرض514

  “�16“�24“ زيت  الوقود مصفى البرصة610

ميناء الخور فوق االرض

 WT 0.25016” WT0.240“10كم45

API GR A X52 �24”WT 0.296

12000        

�API5LX52 WT9.5 MM 2000024000 كم46“ زيت الوقود فوق االرض722

   ” نفط خام مغذي محطة كهرباء الهارثة812

فوق االرض

       GRX526000كم6

 “ تحت االرض  نفط خام املغذي اىل محطة98

كهرباء نجيبية

       GRX526000كم6

 “ زيت الوقود  مصفى البرصة – كهرباء1010

شط البرصة

       API5L X60 WT 7.1MM8500-6000        كم9

 “ �10“ زيت الوقود املغذي اىل ميناء ابو1124

فلوس

 وتعتمد صالحيته عىل الحامية كم43

   الكاثودية  العائدة اىل نفط الجنوب

API XX42

  املقطع 10« بطول 8  فوق االرض

WT0.240APIGR  5L XX52

35004000-

API5LGRX60 HFI/ERW  كم19“ مصفى البرصة� كهرباء النجبيبة1210

DESIN PRUSER38/KG/CM

5000

�PIS2GRX6070008000  كم46 عقدة بنزين مستورد شعيبة � ميناء الخور1316

ــام  ــبة, لع ــم احلاس ــوب ، قس ــات اجلن ــة عملي ــة, هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط ــدر: -1 رشك املص
ــورة. ــر منش ــات غ 2021، بيان

ــب  ــوط األنابي ــجل خط ــوب ، س ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط   -2 رشك
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــة، لع النفطي

 -3 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، قســم التشــغيل، لعــام 2021، 
بيانــات غــر منشــورة.
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الشكل ) 1( مواصفات األنابيب يف حمافظة البرة لعام 2021

 املصدر: من عمل الباحثة باالعتاد عى جدول )2(

يتــم  تصنيــف خطــوط األنابيــب:- 
تصنيــف خطــوط األنابيــب الفنيــة عــى 

ــة :-  ــس التالي األس
تصنــف  املنقولــة:  املــادة  -1نــوع 
أنابيــب للنفــط  الفنيــة إىل  األنابيــب 
والغــاز وللبخــار وللزيــوت واملــازوت 

واألوكســجن.
ومنــه   : األنبــوب  معــدن   2-
ــب  ــوب، وإن األنابي ــة األنب ــم صناع تت
تتواجــد مصنوعــة مــن حديــد الصلــب 
بأنواعــه الكاربــوين، الســبائكي، العــايل 
الســبائكية أو مــن معــادن غــر حديديــة 
ومــن ســبائكها مثــل )النحــاس بنوعيــة 

األمحــر واألصفــر أو التيتانيــوم مــن 
الرصــاص أو األملنيــوم( مــن حديــد 
الزهــر أو مــن املــواد غــر املعدنيــة 
ــن ومــن الزجــاج واملطــاط  ــل اللدائ مث

ــواد.  ــن امل ــا م وغره
عوامــل التشــغيل: يرتأســها   3-
الــذي  للتشــغيل  األقــى  الضغــط 
ــغ،  ــط تفري ــون ضغ ــن أن يك ــن ممك م
ــه أقــل مــن  أو ضغطــًا منخفضــًا وقيمت
1 ضغطــًا جويــًا )bar 1( ، وضغطــًا 
 ،)bar 100( منخفضــًا قيمتــه تصــل إىل
 bar 100( ثــم ضغطــًا عاليــًا أعــى مــن
( ، وأخــرًا الضغــط التشــغيي الثابــت.
الظــروف  شــدة  أو  درجــة   4-
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حيــث  املنقولــة  للمــواد  املحيطــة: 
ــل  ــب تعم ــب إىل أنابي ــف األنابي تصن
يف ضمــن ظــروف حميطــة خفيفــة غــر 
الدرجــة  ذات  أنابيــب  أي  شــديدة 
اخلفيفــة ثــم األنابيــب ذات الدرجــة 
ــن  ــا وبضم ــة عمله ــطة يف طبيع املتوس
وتصنــع  متوســطة,  حميطــة  ظــروف 
ــة  ــة اخلفيف ــب ذات الدرج ــذه األنابي ه
واملتوســطة مــن احلديــد الكاربــوين، 
وأخــرًا األنابيــب ذات الدرجــة العاليــة 
ظــروف  يف  تعمــل  التــي  أو  الشــدة 
ــد  ــن حدي ــع م ــديدة، وتصن ــة ش حميط
ــة  ــواد عنري ــع م ــبوك م ــب املس الصل
ــوم  ــوم واملولبيدي ــل الكادمي ــرى مث أخ
واملغنســيوم واملنغنيــز، أمــا حتمــل أو 
ثبــوت املعــدن لألنابيــب يف وســائط 
ــة  ــاطة رسع ــه بوس ــم تقييم ــآكل فيت الت
انتشــار التــآكل، أي معــدل التدمــر 
الزمــن  وحــدة  يف  للمعــدن  التــآكي 

.   )year/mm(
-5موقــع النصــب خلطــوط األنابيــب: 
إذ إن الغــرض مــن هــذه اخلطــوط هــو 
توصيــل أو احتــاد اآلالت واألجهــزة 
ــة  ــض يف حمط ــا البع ــدات ببعضه واملع
فنيــة أو جممــع لورشــة أو داخــل مبنــى 
أو موقــع مكشــوف، إال أن خطــوط 

ــد  ــورش تتواج ــل ال ــب يف داخ األنابي
متقاطعــة وتتضمــن %70 مــن جمموعها 

وذات التوزيــع 30%.  
املجموعــة:  أو  الصنــف   6-
متتلــك  األوىل  املجموعــة  متتلــك  إذ 
تركيبــًا أو شــكاًل معقــدًا مــع عــدد مــن 
األجــزاء والوصــالت ومنهــا امللحومــة 
لغــرض وصــل األنابيــب ولــكل 100 
ــب  ــب تتطل ــذه األنابي ــول ه ــن ط م م
120 عقــدة حلــام،  إىل  بــن 80  مــا 
أمــا املجموعــة الثانيــة ذات التوزيــع 
فتتكــون مــع أجــزاء مســتقيمة مــن 
ــن  ــرتاوح م ــي ت ــب الت ــوال األنابي أط
عــدة مئــات مــن األمتــار، ولكــن بعــدد 
قليــل مــن األجــزاء والوصــالت وعقــد 
اللحــام، فيــا خيــص جمموعــة األنابيــب 
املعدنيــة مــن حديــد الصلــب فإهنــا 
ــل  ــتنادًا إىل عوام ــم اس ــف أو تقس تصن
ــرارة(  ــة احل ــط ودرج ــغيل )الضغ التش
خطــوط  بوســاطة  املنقولــة  املــواد 
األنابيــب، إذ تصنــف خطــوط األنابيب 
املصنوعــة مــن حديــد الصلــب، بحيث 
يكــون منهــا ذات الضغــط األقــى 
bar وتقــع   100 أقــل مــن  إىل   Pmax

 ،)A.B.C( جمموعــات  ضمــن  يف 
خطــوط األنابيــب الناقلــة لبخــار املــاء 



394

خطوط نقل النفط يف حمافظة البصرة بني الواقع والتحديات / دراسة جغرافية

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

 ,bar 0,7 وبضغــط تشــغيي أكثــر مــن
أو للــاء الســاخن بدرجــة حــرارة أعــى 
مــن C115, بينــا خطــوط األنابيــب 
ايثلــن  )البــويل  مــن  البالســتيكية 
والبــويل بروبيلــن والبــويل فينيكلوريد( 
ال  التــي  املــواد  لنقــل  فتســتخدم   ،
تتفاعــل معهــا مــواد األنبــوب كيميائيــًا 

.  )5(

خصائص النقل باألنابيب :- 
وبالنســبة إىل خصائــص نقــل األنابيــب 
فتســتخدم   ، البــرة  حمافظــة  يف 
بالدرجــة األوىل يف نقــل النفــط والغــاز 
املحافظــة  ومتتــاز  واملــاء  الطبيعــي 
بوجــود شــبكة جيــدة مــن خطــوط 
األنابيــب التــي ترتبــط هبــا معظــم 
املحافظــة  يف  األساســية  الصناعــات 
النفطيــة  احلقــول  لوجــود  ونظــرًا   ،
ــم  ــد ت ــرة، فق ــة الب ــرة يف حمافظ الكب
ــاج إىل  ــول اإلنت ــن حق ــب م ــد األنابي م
ــر  ــر أو إىل مصانــع تكري أماكــن التصدي
النفــط ، كــا يصــدر نفــط الرميلــة 
الــذي  األنبــوب  بوســاطة  الشــالية 
يربــط احلقــل بمينــاء الفــاو بطــول 
ــغ  ــًا وتبل ــر 28 أنج ــم ، وبقط 138 ك
الطاقــة الســنوية لألنبــوب مليــون طــن 
ــط يف  ــذا اخل ــز ه ــد أنج ــط, وق ــن النف م

1973، كذلــك يضــخ النفــط  عــام 
ــر  ــر ع ــى الزب ــة ع ــل الرميل ــن حق م
ــًا  ــر 12 ، 16 أنج ــب بقط ــوط أنابي خط
ــم  ــوايل 29 ك ــول ح ــة وبط ــدد أربع ع
ــر،  ــول الزب ــرب حق ــا ق ــي مجيعه لتلتق
إذ يتــم ضــخ نفــط الرميلــة والزبــر إىل 
مرافــئ التصديــر عــر خطــوط أنابيــب 
وبطــول  أنجــًا   32,3  ,24 قطــر  مــن 
ــث  ــط ثال ــاك خ ــم وهن ــوايل 104 ك ح
لنقــل الغــاز الطبيعــي إلدارة املضخــات 
األربعــة التــي تقــوم بضــخ النفــط مــن 
ــة بوســاطة  ــأ خــور العمي الفــاو إىل مرف
خطــي أنابيــب مــن قطــر 32 أنجــًا 
يمتــدان حتــت املــاء وبطاقــة 9000 

طــن يف الســاعة ) 6 ( .  

املبحث الثاين 
العوامل املؤثرة يف خطوط نقل النفط يف 

حمافظة البرة
دراســة  إىل  املبحــث  هــذا  هيــدف 
ــوط  ــرة يف خط ــل املؤث ــا العوام وحتليله
نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة، وبيــان 
األنابيــب  يف  العوامــل  تلــك  تأثــر 
وتشــمل : - املوقــع اجلغــرايف ، واملنــاخ 
ومظاهــر  اجليولوجــي  والتكويــن   ،
املائيــة  املــوارد  وامتــداد  الســطح، 
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الســطحية، وامتــداد املــدن الســكنية 
األنابيــب  وصناعــة  واملشــيدات، 

والتكنولوجيــا.   
أوالً- املوقــع اجلغــرايف :- تقــع حمافظــة 
البــرة يف اجلــزء اجلنــويب الرشقــي مــن 
العــراق ، وتقــع بــن دائــريت عــرض (ـــــ 
°29,05 � ـــــ °31,20) شــاالً وقــويس طــول 

ـــــ °48,30) رشقــًا وحيدهــا  (ـــــ 46,40° – 

ــان وذي  ــل ميس ــات مث ــض املحافظ بع
ــن  ــة لدولت ــي حماذي ــى، وه ــار واملثن ق
ــن  ــران م ــوب وإي ــن اجلن ــت م الكوي
ــريب  ــج الع ــى اخللي ــل ع ــرشق وتط ال
للعــراق،  الوحيــد  البحــري  املنفــذ 
ــز  ــرة تتمي ــة الب ــإن حمافظ ــك ف وبذل
ــرق  ــة )الط ــرتاتيجية الري ــذ االس باملناف
الرئيســة( والبحريــة )املوانــئ( عــى 
الــدول املجــاورة ، وهــذا احلــال يعطيها 
األولويــة يف إقامــة أهــم الصناعــات 
يف العــراق وأكرهــا ملــا متتلكــه مــن 
ــل  ــا ألن حتت ــرتاتيجي يؤهله ــع اس موق
مكانــة الصــدارة الصناعيــة يف العــراق، 
إذ تتميــز حمافظــة البــرة بموقــع يوفــر 
هلــا إمكانيــة كبــرة لبنــاء الصناعــة 
وتطويرهــا )7( ، وإطالهلــا عــى احلــد 
الشــايل مليــاه اخلليــج العــريب جعــل 
منهــا نافــذة العــراق البحريــة الوحيــدة 

مــن جهــة وإعطاؤهــا األفضليــة يف 
وســهولة وصــول البضائــع واملنتجــات 
نحــو األســواق الوطنيــة واألجنبيــة 
ــع  ــإن املوق ــذا ف ــرى، ل ــة أخ ــن جه م
ــى  ــّر ع ــرة أث ــة الب ــرايف ملحافظ اجلغ
ــا،  ــط وتطوره ــل النف ــوط نق ــام خط قي
لكوهنــا تقــع بالقــرب مــن مناطــق 
إنتــاج النفــط الغنيــة يف جنــوب العــراق 

ــره  . ــئ تصدي ــى موان ــه ع وإطاللت
 وقــد أعطــى هــذا املوقــع ملحافظــة 
البــرة ميــزة خاصــة هبــا مــن دون 
ــرى، إذ  ــات األخ ــن املحافظ ــا م غره
ــئ  ــع موان ــى مجي ــتحوذ ع ــا تس جعله
العــراق، وجعلهــا ممــرًا أرضيــًا وبحريــًا 
ــي  ــامل اخلارج ــن الع ــا ب ــط م ــًا يرب مه
ــة، مــن خــالل  ــة كاف وحمافظــات الدول
وســائل النقــل وطرقهــا األخــرى، هــذا 
مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى لتحكمهــا 

ــة  . ــة كاف ــذ البحري باملناف
ــة  ــاخ :-  للخصائــص املناخي ــًا- املن ثاني
دوُر بــارُز كعامــل مؤثــر بشــكل مبــارش 
ــل  ــات حتمي ــى عملي ــارش ع ــر مب أو غ
النفــط يف موانــئ البرة، فضــاًل عن أن 
درجــات احلــرارة تســهم يف زيادة نســبة 
تبخــر املنتجــات النفطيــة اخلفيفــة، إذ إن 
ــيابية  ــى انس ــر ع ــرارة تؤث ــات احل درج
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ــد  ــذا نج ــب، ل ــط األنابي ــط يف خ النف
ــط  ــار اخل ــا يف مس ــرارة يف تأثره أن احل
ــر  ــكان إىل آخ ــن م ــن م ــي تتباي األص
بحســب طبيعــة درجة احلــرارة الســائدة 
فيــه، بحيــث نجــد أن األرايض املحيطــة 
ــب،  ــط األنابي ــا خ ــد منه ــي يمت ــا الت هب
الكميــات  يف  فقــدان  إىل  ســتفي 
وخســارة يف األمــوال، ومــن جممــل مــا 
ــول  ــتطيع الق ــرة نس ــذه الفق ــدم يف ه تق
أن تأثــر عامــل املنــاخ كعامــل جغــرايف 
ذي أمهيــة عــى مســار خــط األنابيــب، 
هــو ذو تأثــر حمــدود يف ســلبياته بشــكل 
خــاص بخــط األنابيــب النفطيــة يف 
حمافظــة البــرة، يبلــغ املعــدل الســنوي 
ــة  ــمي يف حمافظ ــطوع الش ــة الس لزاوي

ــدول )3(  ــن ج ــح م ــا يتض ــرة ك الب
بحــدود (60,6) درجــة وتصــل أقصاهــا 
درجــة   (81,7) حزيــران  شــهري  يف 
بينــا  درجــة   (80,6) بمقــدار  ومتــوز 
ــون األول  ــهري كان ــا يف ش ــغ أدناه تبل
وكانــون الثــاين لتبلــغ (35,6) درجــة 
ــط  ــوايل ويرتب ــى الت ــة ع و(36,6) درج
ــعاع  ــدار اإلش ــقوط مق ــة الس ــع زاوي م
الشــمي إذ يبلــغ املعــدل العــام لكميــة 
اإلشــعاع الشــمي (465,4) ســعرة / 
ــهر  ــا يف ش ــل أقصاه ــم2/يوم ويص س
حزيــران لتبلــغ (696,3) ســعرة / ســم2/ 
ــون  ــهر كان ــدل يف ش ــى مع ــوم وأدن ي
ــوم .  ــم2/ ي ــعرة / س األول (273,1) س
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جدول )3( املعدالت الشهرية لزوايا سقوط اإلشعاع الشمي وطول النهار النظري والفعي )ساعة 

/ يوم( وكمية االشعاع الشمي )سعره / سم2 / يوم ( يف حمافظة البرة للمدة )-2000 2020( 

الشهورت
زوايا اإلشعاع

الشميس )الدرجة(

 ساعات السطوع

النظرية )ساعة /

يوم(

 ساعات السطوع

الفعلية )ساعة /

يوم(

 كمية االشعاع

 الشميس )سعره

/سم2/ يوم (

36,610,286,2281,0كانون الثاين 1

47,711,17,5349,2شباط2

57,611,488,2446,5آذار3

68,712,48,5338,0نيسان4

78,613,429,2662,8مايس5

81,714,5711,2696,3حزيران6

80,61412679,9متوز7

73,713,1111,4586,1آب8

62,712,2110,5523,1أيلول9

52,711,49,1423,2ترشين األول10

50,710,487,5325,1ترشين الثاين11

35,611,176,2273,1كانون األول12

 املعدل

السنوي
60,612,18,9465,4

املصــدر : اهليئــة العامــة لألنــواء اجلويــة والرصــد الزلــزايل ، قســم املنــاخ ، بيانــات غــر منشــورة 

 .2020 ،

كــا يتبــن مــن جــدول )4( تبايــن 
ــى  ــرارة العظم ــات احل ــدالت درج مع
يف حمافظــة البــرة مــن شــهر إىل آخــر 
إذ يبلــغ املعــدل الســنوي لدرجــات 
وترتفــع  ْم   (34,3) العظمــى  احلــرارة 
ــل  ــوز وآب لتص ــهري مت ــا يف ش أقصاه
(47,5) ْم و(47,4) ْم عــى التــوايل، ويبلــغ 

احلــرارة  لدرجــة  الســنوي  املعــدل 
ــا يف  ــل أدناه ــرى )19,9( ْم وتص الصغ

شــهري كانــون األول (9,4) ْم وشــهر 
كانــون الثــاين (8,1) ْم .

  إن درجــة احلــرارة تؤثــر ســلبًا وإجيابــا، 
عــى انســيابية النفــط يف خــط األنابيــب، 
لــذا نجــد أن احلــرارة يف تأثرهــا يف 
مــن  تتبايــن  األصــي  اخلــط  مســار 
مــكان إىل آخــر بحســب طبيعــة درجــة 
ــد  ــث نج ــه، بحي ــائدة في ــرارة الس احل
ــد  ــي يمت ــا الت ــة هب أن األرايض املحيط
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منهــا خــط األنابيــب، تفــي إىل فقــدان 
األمــوال،  الكميــات وخســارة يف  يف 
ومــن جممــل مــا تقــدم يف هــذه الفقــرة 
نســتطيع القــول أن تأثــر عامــل املنــاخ 

كعامــل جغــرايف لــه أمهيــة عــى مســار 
خــط األنابيــب، وهــو ذو تأثــر حمــدود 
بخــط  خــاص  بشــكل  ســلبياته  يف 
ــرة. ــة الب ــة يف حمافظ ــب النفطي األنابي

جدول )4( املعدالت الشهرية لدرجات احلرارة العظمى والصغرى )م5( يف حمافظة البرة للمدة 

)2020-2000(
 معدالت درجات الحرارةالشهورت

العظمى (ْم)

 معدالت درجات الحرارة

(الصغرى (ْم

18,88,1كانون الثاين1

22,310,2شباط2

28,214,6آذار3

33,620,0نيسان4

40,626,5مايس5

45,329,0حزيران6

47,530,8متوز7

47,429,8آب8

43,425,6أيلول9

37,321,4ترشين األول10

26,713,9ترشين الثاين11

20,79,4كانون األول12

34,319,9املعدل السنوي

    املصدر: اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل ، قسم املناخ ، بيانات غر منشورة ،2020.

يتبــن مــن جــدول )5( تبايــن معــدالت 
ــة  ــبية يف منطق ــة النس ــار والرطوب األمط
الســنوي  املعــدل  يبلــغ  إْذ  الدراســة 

ــع  ــم وترتف ــار (132,4) مل ــام لألمط الع
األول  كانــون  شــهري  يف  أقصاهــا 
 (26,9) الثــاين  وكانــون  ملــم   (25,9)
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ــهري  ــا يف ش ــض إىل أدناه ــم وتنخف مل
ترشيــن األول (5,6) ملــم ومايــس (3,4) 
ــار يف  ــاقط األمط ــف تس ــم ، ويتوق مل
ــول،  ــوز وآب وأيل ــران ومت ــهر حزي أش
أمــا بالنســبة إىل الرطوبــة النســبية يف 
حمافظــة البــرة فيبلــغ معدهلــا الســنوي 
الرطوبــة  وترتفــع   (40,01%) العــام 
النســبية وتصــل أقصاهــا يف شــهري 
ــون األول  ــاين (%64,3) وكان ــون الث كان
شــهري  يف  أدناهــا  وتصــل   (65,9%)

 ،)20%( ومتــوز   (18,8%) حزيــران 

ــاخ  ــل املن ــر عام ــدم تأث ــا تق ــر مم يظه
تؤثــر  إذ  األنابيــب،  خطــوط  عــى 
الرطوبــة تأثــرًا ســلبيًا عــى كفــاءة 
األنابيــب بحيــث تســهم يف تريــع 
ــيا إذا  ــأكل والس ــا للت ــة تعرضه عملي
ــة، ولكــون األنابيــب  كانــت غــر حممي
ــة  ــي عرض ــدن فه ــن املع ــة م مصنوع
تــأكل  املنــاخ، مــا يســبب  لعوامــل 
األنابيــب وتعرضهــا للصــدأ ومــن ثــم 
ــق  ــا يلح ــط م ــرب النف ــؤدي إىل ت ي
الــرر املــادي الكبــر بتلــك الصناعــة.

جدول )5( املعدالت الشهرية األمطار والرطوبة النسبية للمحافظة البرة )2020-2000( 
 الرطوبة النسبية  (%)األمطار ملمالشهورت

26,964,3كانون الثاين1

18,555,4شباط2

20,943,4آذار3

13,137,3نيسان4

3,426,3مايس5

018,8حزيران6

020متوز7

023,1آب8

026,3أيلول9

5,637,3ترشين األول10

18,154,9ترشين الثاين11

25,965,9كانون األول12

132,439,4املعدل السنوي

    املصدر: اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل ، قسم املناخ ، بيانات غر منشورة، 2020.
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ــر  ــي ومظاه ــن اجليولوج ــًا : التكوي ثالث
ــطح :- الس

التاريــخ اجليولوجــي ملنطقــة مــا  إن 
حيــدد طبيعيــة الصخــور فيهــا وبنيتهــا، 
املتاحــة  املعــادن  أنــواع  ثــم  ومــن 
ــة  ــه عالق ــا ل ــي، م ــتثار الصناع لالس
كبــرة بأنــواع الصناعــات التــي يمكــن 
وللبنيــة  فيهــا،  تتوطــن  أو  تقــام  أن 
اجليولوجيــة تأثــر يف اســتقرار املوضــع 
ــة عــى حتمــل  ــدرة الرتب ــي ق ــذي يعن ال
األثقــال واإلنشــاءات ، وهلــا دوُر يف 
ــن  ــة وم ــاه اجلوفي ــتوى املي ــد مس حتدي
ثــم نــوع وكلــف اإلنشــاءات الصناعيــة 
ــا  ــا، مم ــس وتآكله ــات األس ــدى ثب وم
يتوجــب مراعــاة بدايــة تشــييد مشــاريع 
الصناعــة )8( ، إن الســطح يف حمافظــة 

ــا:  ــمن مه ــى قس ــم ع ــرة ينقس الب
ــع  ــذي يق ــويب ال ــهل الرس    أوال: الس
ــاحة  ــغل مس ــي ويش ــم الرشق يف القس
وبنســبة  كــم2   )8707( مقدارهــا 
ــرة  ــة الب ــاحة حمافظ ــن مس (%45,7) م

البالغــة )19070( كــم 2 ) 9( ، كــا أن 
لطبيعــة الســطح أثــر يف الصناعــة فتنــوع 
املنــاخ  التضاريــس يــؤدي إىل تنــوع 
ــر  ــذي يؤث ــاج ال ــوع اإلنت ــم تن ــن ث وم
ــة يف  ــات القائم ــوع الصناع ــدوره بتن ب

األقاليــم وترتبــط جيولوجيــة املحافظــة 
ــذي  ــراق، ال ــي للع ــور اجليولوج بالتط
يتأثــر بعاملــن مهمــن مهــا وجــود 
كتلــة جندواناالنــد يف الغــرب التــي 
تتصــف بصالبــة صخورهــا والتــي 
قاومــت احلــركات االرضيــة، كــا تتأثــر 
 )Tethys ( بتكــرار غمــر بحــر تيثــس
ــة  ــب الزمني ــن احلق ــدد م ــة يف ع لليابس
ــه  ــرى، وعلي ــب أخ ــاره يف حق وانحس
نتــج ســطح منطقــة الدراســة عــن 
ــات  ــت أوالً: بعملي ــل متثل ــة عوام ثالث
دجلــة  أهنــار  بواســطة  اإلرســاب 
ــكارون  ــرب وال ــط الع ــرات وش والف
مــن  واملنحــدرة  اجلافــة  والوديــان 
احلــركات  ثانيــًا:  الغربيــة،  اهلضبــة 
ــًا:  ــتمرة،  ثالث ــة واملس ــة احلديث األرضي
عمليــات التعريــة، كــا يتميــز هــذا 
ــداره  ــطح وانح ــاط الس ــم بانبس اإلقلي
ــوب  البطــيء مــن الشــال 4,5 م  إىل جن
إقــل مــن 0,5 م فــوق ســطح البحــر )10(.
وهــذا التبايــن يف عمليــة اإلرســاب 
تضاريســية  مظاهــر  وجــود  إىل  أدى 
خمتلفــة يف هــذا القســم متثلــت بمناطــق 
ــة  ــت نتيج ــي تكون ــار الت ــوف األهن كت
ــة  ــار دجل ــا أهن ــي نقلته ــابات الت اإلرس
ــكارون   ــرب وال ــط الع ــرات وش والف



401

م.م. هدى أحبيين عاشور البيضاني
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

التــي  األهنــار  احــواض  ومناطــق 
كتــوف  أرايض  جانبــي  عــى  تقــع 
حمافظــة  شــال  مــن  ومتتــد  األهنــار 
ــة  ــاألرايض الواقع ــة ب ــرة، متمثل الب
ــة  ــق الواقع ــة إىل املناط ــر دجل رشق هن
رشق وغــرب أرايض كتــوف جمــرى 
هنــر شــط العــرب وحتــى اجلنــوب 
عنــد اجلانــب الغــريب للنهــر ليبلــغ 
ارتفاعهــا عنــد مدينــة القرنــة (0,5) ، 
ــم  ــا القس ــتنقعات، أم ــوار واملس واأله
ــي  ــة الت ــة الغربي ــل باهلضب ــاين: املتمث الث
تشــغل القســم الغــريب مــن حمافظــة 
كــم2،   )10363( بمســاحة  البــرة 
ــة  ــاحة الكلي ــن مس ــبة (%54,3) م وبنس
ــع  ــا ترتف ــرة، فأراضيه ــة الب للمحافظ
يف الغــرب ) 244( م وتنحــدر نحــو 
الشــال والــرشق إىل 5 م فــوق مســتوى 
خريطــة  ينظــر   ،  )  11 البحــر)  ســطح 
(3), إن عامــل التكويــن اجليولوجــي 

ــد  ــر يف حتدي ــه تأث ــطح ل ــر الس ومظاه
مســارات األنبــوب يف حمافظــة البــرة 
، كــا أهنــا يؤثــران أيضــًا بتحديــد نــوع 
ــوب  ــع األنب ــافات وض ــدن، ومس املع
ــوع  ــن ن ــاًل ع ــذا فض ــد األرض ، ه عن
الصخــور وأثرهــا يف وضــع الدعامــات 
ــتوى  ــق مس ــر عم ــا يؤث ــاند ، ك واملس

امليــاه اجلوفيــة عــن الســطح األرض 
األنبــوب  أبعــاد  حتديــد  يف  وأثرهــا 
، أذ إن تأثــر الرطوبــة عــى املعــدن 
احلديــدي لألنابيــب النفطيــة يكــون 
بشــكل بطــئ يف الرتبــة اجلافــة عنــد 
مــرور األنبــوب مــن خالهلــا، وتكــون 
أرسع إذا مــرت خطــوط األنابيــب يف 

ــة . ــى الرطوب ــوي ع ــة حتت منطق
رابعــًا : امتــداد املــوارد املائيــة الســطحية 
:- يف اختيــار مســار األنبــوب املفــرتض 
أن ال يمــر باملورد املائي الســطحي ، وإذا 
حــدث أن عــر هــذا األنبــوب بضمــن 
فيكــون  الســطحي،  املائــي  املســار 
ــى  ــوب Coated  مغط ــذا األنب ــار ه مس
ــتهلك  ــادة يس ــوب ع ــًا، واألنب أو حممي
بطريقــة أرسع مــن غــره، مثــاًل أنبــوب 
ــم  ــة فمعظ ــد يف األرايض الصحراوي ممت
أو  األنبــوب  مســار  عنــد  األحيــان 
األنبوبــن يعــر وســط مائــي بقيــة 
األنابيــب وأغلبهــا تعــر األرض اجلافــة 
مــدت  إذا  أكثــر  تكلفتهــا  وتكــون   ,
األنابيــب يف مســطح املائــي فــإن عملهــا 
يكــون أصعــب والســاكة تكــون اشــد, 
ــب  ــل األنابي ــط يف داخ ــال النف وإن انتف
يفــرتض أن يكــون خاضعــًا لتأثــر قــوة 
خارجيــة وهــذه القــوة يمكــن أن تنتــج 
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ــون  ــذا يك ــة وهب ــة األرضي ــن اجلاذبي م
ــل  ــب يعم ــوط األنابي ــن خط ــض م بع
مــن دون احلاجــة املضافــة إىل أي جهــاز 
آيل وذلــك عندمــا تكــون نقطــة وصولــه 
ــن  ــا م ــر انخفاض ــكان أكث ــة يف م واقع
نقطــة االنطــالق، إال أنــه يف معظــم 
احلــاالت جيــب اللجــوء إىل أجهــزة 

متخصصــة إلحــداث احلركــة املطلوبــة 
يف النفــط داخــل األنابيــب مــع األخــذ 
ــط،  ــودي للخ ــع العم ــبان املقط باحلس
ــإن املضخــات تكــون  وعــى العمــوم ف
مطلوبــة هنــا للزيــادة يف رسعة انســياب 

ــط ) 12 ( .   النف

خريطة )3( البنية اجليولوجية السطحية يف حمافظة البرة

املصــدر : مــن عمــل الباحثــة باالعتــاد عــى مجهوريــة العــراق، وزارة الصناعــة واملعــادن، الرشكــة 
ــام  ــة 6000000:1 ، لع ــراق، اجليولوجي ــة الع ــن، خارط ــي والتعدي ــح اجليولوج ــة للمس العام

    .2021
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الســكنية  املــدن  امتــداد  خامســًا- 
أن  املعــروف  مــن   -: واملشــيدات 
املواقــع النفطيــة تقــع خــارج املــدن 
يف  كانــت  أن  حــدث  وإذا  الســكنية 
ــارات  ــون مس ــا تك ــة هب ــدن املحيط امل
األنابيــب هلــا املحرمــات يطلــق عليهــا 
300م  بحــدود  حمرمــات  تســمية 
تبتعــد عــن أي طريــق متــده البلديــة 
ــرى،  ــدن أخ ــكنية أو امل ــق الس أو املناط
ــاك  ــد هن ــايل إذ يوج ــت احل ــا يف الوق أم
ــق  ــن مناط ــيدات ب ــوائيات واملش العش
ــمية،  ــر رس ــا غ ــرى لكنه ــة وأخ متفرق
تؤثــر عــى األنابيــب بشــكل مبــارش إذا 
كانــت هنــاك صيانــة خاصــة لألنابيــب.
وتؤثــر األنابيــب النفطيــة عــى الســكان 
ــة اخلطــورة وتوفــر الســالمة  مــن ناحي
حمرمــات  حيمــي  والقانــون  العامــة، 
ومــن  العشــوائيات,  مــن  باألنابيــب 
طــول األنبــوب أو قــره وذلــك تبعــًا 
أيضــًا،  وأمهيتهــا  النفطيــة  للمواقــع 
ــس  ــي ولي ــكل منطق ــاره بش ــم اختي فيت
عشــوائيًا, ونالحــظ دائــا أن املواقــع 
تكــون  باألنابيــب  اخلاصــة  النفطيــة 
خــارج املدينــة واملواقــع النفطيــة تكــون 
ــن  ــة م ــة وقريب ــرق رسيع ــن ط ــة م قريب

ــار  ــئ واملنافــذ وهــذه طبيعــة اختي املوان
بالنســبة للمواقــع الصناعــي) 13( .

األنابيــب  صناعــة  سادســًا- 
الناحيــة  مــن  والتكنولوجيــا:- 
خطــوط  تســتخدم  التكنولوجيــة 
املنشــآت  يف   )pipelines( األنابيــب 
ــي  ــا الت ــن فروعه ــة أو يف ضم الصناعي
ــة  ــواد املختلف ــم نقــل امل مــن خالهلــا يت
ــة أو املــواد النصــف  منهــا املــواد األولي
مصنعــة واملــواد املرحليــة وأخــرًا املواد 
ــات  ــن خملف ــاًل ع ــًا وفض ــة هنائي املنتج
اآلالت  اســتخدام  ومــن  اإلنتــاج 
واملعــدات, فضــاًل عــن ذلــك تســتخدم 
شــبكات األنابيــب لالســتعال الصحي 
وللتدفئــة والتريــد ومليــاه الــرشب. 
الــذي  التكنولوجيــا  التقــدم  وبعــد 
ــب  ــع األنابي ــن تصني ــمح للمصنع س
وأنظمــة  الكبــرة  األقطــار  ذات 
ومــن  الكفــوءة  األنابيــب  شــبكات 
إنشــاء حمطــات الضــخ املشــغلة بالقــدرة 
الكهربائيــة النقيــة, وإن معظــم الكميات 
النفطيــة يتــم نقلهــا مــن خــالل أنظمــة 
شــبكة األنابيــب األوتوماتيكيــة )ذاتية(, 
إن األوتوماتيكيــة تعد العامــل الكبر يف 
تفيــض أعــداد وأحجــام األنســكابات 
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هــذه   ,  ))Pipeline Spills األنابيــب   يف 
ــى  ــوب تدع ــة باحلاس ــة املرجم األنظم
واكتســاب  بــاألرشاف  التحكــم 
 SCADA )Supervisory املعلومــات 
يســمح  الــذي   )Control and Data

فقــط للمشــتغلن املدربــن بالعمــل 
ــيطرة  ــزي للس ــم املرك ــرف التحك يف غ
ــان  ــدالت اجلري ــة مع ــم وملراقب والتحك
ــم  ــع, ويت ــص املائ ــوط وخصائ والضغ
ــة  ــفها وبخاص ــرات وكش ــد املتغ حتدي
التربــات وإيقــاف عمــل األنابيــب 
فوريــا وحتديــد املوقــع وإرســال طاقــم 

العمــل للفحــص والتحقيــق ) 14 (  .
  يوضــح اجلــدول )6( تفاصيــل بعــض 
اخلطــوط واألنابيــب النفطيــة يف حمافظــة 
البــرة, هلــذا املنتــوج املصفــى الشــعيبة 
ــل  ــط الناق ــوب اخل ــر أنب ــون قط إذ يك
ــر إىل  ــر الزب ــن ج ــاف م ــاز اجل للغ
ــة( 48  ــادان - رميل ــة )عب ــة املزرع نقط
عقــدة, يف حــن يكــون األنبــوب املتفــرع 
ــادان - الرميلــة  مــن اخلــط اإليــراين عب
الــذي يقــوم بنقــل الغــاز اجلــاف أيضــًا 
مــن النقطــة 35 إىل حمطــة كهربــاء شــط 
ــون  ــدة, ويك ــر 32 عق ــرة ذات قط الب
ــاء  ــة كهرب ــوب – حمط ــاز اجلن ــوب غ أنب
اهلارثــة الــذي ينقــل الغــاز اجلــاف, 

ــة  ــرب حمط ــاء ق ــل امل ــر معم ــن مع م
ــات ذات  ــة 27 صام ــود إىل النقط الوق
قطــر 24 عقــدة, يف حــن يكــون أنبــوب 
ــام  ــط اخل ــل النف ــذي ينق ــاو ال ــة ف رميل
ــر  ــر الزب ــة إىل ج ــة املزرع ــن نقط م
ذات قطــر 28 عقــدة, يكــون أنبــوب 
شــعيبة - نارصيــة الــذي ينقــل البنزيــن 
مــن اخلطــوط بــرج 6 إىل نقطــة املزرعــة 
ذات 14عقــدة, يكــون أنبــوب شــعيبة - 
نارصيــة الــذي ينقــل زيــت الغــاز مــن 
اخلطــوط بــرج 6 إىل نقطــة املزرعــة ذات 
10 عقــدة, وأمــا أنبــوب مصفــى - حمطة 
ــت  ــل زي ــذي ينق ــة ال ــاء النجيبي كهرب
الوقــود مــن مصفــى الشــعيبة بــرج 
12 إىل جــر املطــار, يف حــن يكــون 
أنبــوب الصامــات - حمطــة كهربــاء 
زيــت  ينقــل  الــذي  البــرة  شــط 
ــة  ــات إىل حمط ــة الصام ــن نقط ــاز م الغ
كهربــاء ذات 10 عقــدة , يف حــن يكــون 
ــر  ــور الزب ــاء خ ــعيبة - مين ــوب ش أنب
الــذي ينقــل زيــت الغــاز مــن  مصفــى 
الشــعيبة بــرج 17 إىل نقطــة الصامــات 
ــعيبة -  ــوب ش ــا أنب ــدة, وأم ذات 8عق
ــًا  ــل نفط ــذي ينق ــر ال ــور الزب ــاء خ مين
إىل   17 بــرج  الشــعيبة  مصفــى  مــن 
نقطــة الصامــات ذات 8 عقــدة, يكــون 
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ــر  ــور الزب ــاء خ ــعيبة - مين ــوب ش أنب
الــذي ينقــل زيــت الغــاز مــن مصفــى 
الشــعيبة بــرج 17 إىل نقطــة الصامــات 
ذات 10عقــدة, يف حــن يكــون أنبــوب 
ــذي  ــر وال ــور الزب ــاء خ ــعيبة - مين ش
ــعيبة  ــى الش ــن مصف ــن م ــل البنزي ينق
بــرج 17 إىل نقطــة الصامــات ذات 16 
ــور  ــاء خ ــعيبة - مين ــوب ش ــدة, وأنب عق
الزبــر الــذي ينقــل زيــت الوقــود مــن 
مصفــى الشــعيبة بــرج 17 إىل نقطــة 
10 عقــدة, يف حــن  الصامــات ذات 
ــور  ــاء خ ــعيبة - مين ــوب ش ــون أنب يك
الزبــر الــذي ينقــل زيــت الوقــود مــن 
مصفــى الشــعيبة بــرج 17 إىل نقطــة 
وأمــا  عقــدة,   24 ذات  الصامــات 
أنبــوب زبــر / 1 - شــعيبة الــذي ينقــل 
غــاز اجلــاف مــن قــرب حمطــة أبــو فهــد 
ــدة ,  ــوائل ذات 10 عق ــدة الس إىل مصي
يف حــن يكــون أنبــوب شــعيبة - حمطــة 
كهربــاء الشــعيبة الغازيــة والــذي ينقــل 
غــاز اجلــاف مــن مصيــدة الســوائل إىل 
ــة ذات  ــعيبة الغازي ــاء الش ــة كهرب حمط
8عقــدة، يف حــن يكــون أنبوب شــعيبة 
- زبــر مــرشف الــذي ينقــل غــاز 
اجلــاف مــن مصيــدة الســوائل إىل قــرب 
حمطــة ابــو فهــد ذات 10 عقــدة, ويكــون 

انبــوب مصيــدة الســوائل – مصفــى 
شــعيبة والــذي ينقــل غــاز اجلــاف مــن 
ــعيبة  ــى الش ــوائل إىل مصف ــدة الس مصي
س 2 ذات 8 عقــدة, وامــا أنبــوب زبــر 
/ 1 – شــعيبة الــذي ينقــل نفــط اخلــام 
مــن قــرب حمــالت التجــاوز إىل مصفــى 
20 عقــدة, بينــا  2 ذات  الشــعيبة س 
يكــون أنبــوب بــازركان - الفــاو الــذي 
ينقــل نفــط اخلــام مــن مصفــى الشــعيبة 
ذات  الصامــات  نقطــة  إىل   12 بــرج 
ــازركان -  ــوب ب ــرًا أنب ــدة, وأخ 42عق
ــن  ــام م ــط اخل ــل النف ــذي ينق ــاو ال الف
مصفــى الشــعيبة بــرج 12 إىل نقطــة 

ــدة .    ــات ذات 28عق الصام
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جدول )6( خطوط األنابيب النفطية يف حمافظة البرة
 القطر � اسم االنبوبت

عقدة

 نوع

املنتوج

املوقع (من � إىل)

 نقطة جرس الزبري غاز جاف48عقدةأنبوب الخط االيراين عبادان � رميلة1

 املزرعة

 أنبوب متفرع من الخط االيراين عبادان2

– رميلة

 محطةالنقطة 35غاز جاف32 عقدة

 كهرباء شط

البرصة

 انبوب غاز الجنوب – محطة كهرباء3

الهارثة

 معرب معمل املاءغاز جاف24 عقدة

 قرب محطة

الوقود

 النقطة 27

صاممات

جرس الزبرينقطة املزرعةنفط خام28 عقدة أنبوب رميلة – فاو4

 نقطةالخطوط (برج 6)بنزين14عقدة أنبوب شعيبة – نارصية5

املزرعة

 زيت10عقدةأنبوب شعيبة – نارصية6

الغاز

 نقطةالخطوط (برج 6)

املزرعة

 زيت10عقدةأنبوب مصفى – محطة كهرباء النجيبية7

الوقود

 مصفى الشعيبة

برج (12)

جرس املطار

 انبوب الصاممات – محطة كهرباء شط8

البرصة

 زيت10 عقدة

الغاز

 محطةنقطة الصاممات

 كهرباء شط

البرصة

 زيت8 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري9

الغاز

 مصفى الشعيبة

برج (17)

 نقطة

الصاممات

 مصفى الشعيبةنفثا8 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري10

برج (17)

 نقطة

الصاممات

 زيت10 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري11

الغاز

 مصفى الشعيبة

برج(17)

 نقطة

الصاممات

 مصفى الشعيبةبنزين16 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري12

برج (17)

 نقطة

الصاممات

13

انبوب شعيبة – ميناء خور الزبري

 زيت10 عقدة

الوقود

 مصفى الشعيبة

برج (17)

 نقطة

الصاممات

 زيت24 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري14

الوقود

 مصفى الشعيبة

برج (17)

 نقطة

الصاممات

 قرب محطة ابوغاز جاف10 عقدةانبوب زبري / 1 – شعيبة15

فهد

 مصيدة

السوائل
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 انبوب شعيبة – محطة كهرباء الشعيبة16

 الغازية

 محطةمصيدة السوائلغاز جاف8 عقدة

 كهرباء

 الشعيبة

الغازية

 قرب محطةمصيدة السوائلغاز جاف10 عقدة انبوب شعيبة – زبري مرشف17

ابو فهد

 مصفىمصيدة السوائلغاز جاف8 عقدة انبوب مصيدة السوائل – مصفى شعيبة18

 الشعيبة

س 2

 قرب محالتنفط خام20 عقدةانبوب زبري / 1 – شعيبة19

التجاوز

 مصفى

 الشعيبة

س 2

 مصفى الشعيبةنفط خام42 عقدةانبوب بازركان – الفاو20

برج (12)

 نقطة

الصاممات

 مصفى الشعيبةنفط خام28عقدةانبوب بازركان – الفاو21

برج (12)

 نقطة

الصاممات

املصــدر: -1 رشكــة خطــوط األانابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 
2021، بيانــات غــر منشــورة.

ــب  ــوط األنابي ــجل خط ــوب ، س ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األانابي ــة خط   -2 رشك
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــة، لع النفطي

ــل  ــب نق ــوط أنابي ــاك خط ــد هن يوج
وتدخــل  الرئيســة  النفــط  وتصديــر 
رشكــة  عمــل  مســؤوليات  بضمــن 
نفــط اجلنــوب صيانــة ومراقبــة أنابيــب 
نقــل وتصديــر النفــط الرئيســة املمتــدة 
يف ضمــن اخلــط االســرتاتيجي مــن 
الرميلــة الشــالية وحتــى حمطــة الضــخ 
ــة جــدول )7(، كذلــك  )PS4( يف حديث
ــي  ــن حمافظت ــة يف ضم ــب الواقع األنابي
احلزمــة  وأنابيــب  وميســان  البــرة 

ــخ يف  ــة الض ــة بمحط ــة املرتبط الرشقي
ــا  ــن إرشافه ــاًل ع ــر، فض ــع الزب مواق
ــت  ــدة حت ــة املمت ــب البحري ــى األنابي ع
البــرة  مينــاء  إىل  الواصلــة  املــاء 

والعميــة )15( . 



408

خطوط نقل النفط يف حمافظة البصرة بني الواقع والتحديات / دراسة جغرافية

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

جدول )7( خطوط أنابيب نقل وتصدير النفط الرئيسة واالنابيب البحرية التي يف مسؤولية رشكة 
نفط اجلنوب

 القطر / اسم  النفط

عقده

الطول / كم

 أ� خطوط أنابيب نقل وتصدير النفط الرئيسة

42669)  حديثةps4الخط االسرتاتيجي شامالً (رميلة � 

28138 ) فاوsp1انبوب االستثامر الوطني املبارش (رميلة شاملية � 

42105 أنبوب الضخ زبري 1� فاو

28292 انبوب البزركان � فاو

1493 انبوب نهران عمر � البرصة

 30, 23,32, انابيب الحزمة الرشقية

24

,105 

105,105

421572, 48, 56انبوب الخط العراقي السعودي (زبري 2 � املعجز)

 ب� االنابيب البحرية

258× 48ميناء البرصة

 1× 42 , 2× ميناء العمية

32

38,38

املصــدر : محيــد عطيــة عبــد احلســن اجلــوراين ، الصناعــات النفطيــة وآثارهــا التنمويــة يف جنــوب 
العــراق، أطروحــة دكتــوراه، كليــة اآلداب ، جامعــة البــرة، 2012 ، ص 112.

يوضــح اجلــدول )8( والشــكل )2( 
ــة  ــب النفطي ــة باألنابي ــات املنقول الكمي
ــن  ــا ب ــدة م ــالل امل ــض خ ــط األبي للنف
ســنة )2014-2021(، وتوزعــت هذه 
الكميــة املنقولــة يف مصفــى البــرة إىل 
حمطــة ضــخ الشــعيبة،14 عقــدة بطــول 
0,5كــم لــكل أنبــوب، بلغــت الكميــات 

املنقولــة مــن مصفــى البــرة إىل حمطــة 
 ,3 م   )18336379( الشــعيبة   ضــخ 
 2018 لعــام  األوىل  املرتبــة  ليحتــل 

ــايل  ــن إمج ــا (%19,11) م ــبة مقداره ونس
كميــة النفــط األبيــض املنقولــة، يالحظ 
خــالل  املنقولــة  الكميــات  ارتفــاع 
 2017 و   2016 و   2015 الســنوات 
ــة  ــات املنقول ــت الكمي و 2019 إذ بلغ
م3   )2702453( و  م3   )2546507(
 )3379969( و  م3   )3146383( و 
وبنســبة (%13,88) و (%14,73) و (17,2%) 
و (%18,43 ) مــن إمجــايل كميــات النفــط 

ــدة  ــالل امل ــب خ ــذه األنابي ــض هل األبي
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مــا بــن ســنة -2014 2021، أمــا 
ــة مــن حمطــة  ــات املنقول بالنســبة للكمي
الشــعيبة املدفــوع إىل خــط الشــايل فيتــم 
نقــل النفــط األبيــض عــر أنابيــب 
بطــول 161كــم و-8 10 عقــدة، وبلــغ 
ــوج  ــن منت ــة م ــة املنقول ــايل الكمي إمج
ــعيبة  ــة الش ــن حمط ــض م ــط األبي النف
املدفــوع إىل خط الشــايل )1488910( 
إلمجــايل  الثانيــة  املرتبــة  ليحتــل  م3 
املنقــول  األبيــض  النفــط  كميــات 
خــالل املــدة ذاهتــا، إذ بــدأت عمليــات 
ــنوات -2014  ــذه الس ــالل ه ــة خ نقل
ــوج  ــادة منت ــبب زي ــك بس 2021 وذل
ارتفــاع  ويالحــظ  األبيــض،  النفــط 
الكميــات املنقولــة منــه ابتــداء مــن 
ســنة 2014-2021، إذ بلغــت الكميــة 
ــبة  ــنة 2017 )276473( م3 بنس يف س
 )222494( إىل  لتصــل   ،)18،6%(
م3  و)208750(  م3   )218644( م3 
م3  و)191269(  م3  و)193473( 
للســنوات 2014 و  2016و2020 و 
2019 و 2015 وبنســبة )%14،94( و 
)%14،7( و )%14،02( و )12،99%( 
ــب  ــوايل واحلس ــى الت و )%12،84( ع
النفــط  املنتــوج  اإلمجــايل  الرتتيــب 
ــا  ــب، أم ــذه األنابي ــول هب ــض املنق األبي

ــة مــن حمطــة  ــات املنقول بالنســبة للكمي
ــم  ــعيبة فيت ــة الش ــر إىل حمط ــور الزب اخل
نقــل النفــط األبيــض عــر أنابيــب 
ــغ  ــدة، وبل ــم و-8 10 عق ــول 45ك بط
ــوج  ــن منت ــة م ــة املنقول ــايل الكمي إمج
النفــط األبيــض مــن حمطــة خــور الزبــر 
م3   )1328763( الشــعيبة  حمطــة  إىل 
ليحتــل املرتبــة الثالثــة إلمجــايل كميــات 
ــدة  ــالل امل ــول خ ــض املنق ــط األبي النف
ذاهتــا، إذ بــدأت عمليــات نقلــه خــالل 
هــذه الســنوات -2014 2021 وذلــك 
بســبب زيــادة الطلــب عــى منتــوج 
ارتفــاع  ويالحــظ  األبيــض،  النفــط 
ــنة  ــن س ــداء م ــة ابت ــات املنقول الكمي
2014 2021-، إذ بلغــت الكميــة يف 
بنســبة  م3   )283395(  2016 ســنة 
 )264294( إىل  لتصــل   ،)21،32%(
م3  و)174177(  م3  و)188032(  م3 
م3  و)145207(  م3   )145207 و) 
2014و2020  و  و2017  للســنوات 
2021 وبنســبة )19،9%(  و 2015 و 
و   )13،10%( و   )%  14،15( و 
عــى   )10،8%( و   )10،92%(
التــوايل وبحســب الرتتيــب إلمجــايل 
ــذه  ــول هل ــض املنق ــط األبي ــوج النف منت

ــب. األنابي
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جدول )8( كميات منتوج النفط األبيض املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن 
عام 2021-2014 

كميات النفط األبيض م3

 املصفى � محطةالسنوات

الشعيبة

 محطة الخور الزبري�%

محطة الشعيبة

 محطة الشعيبة%

 املدفوع إىل خط

الشاميل

%

20143722432,0318803214,1522249414,94

2015254650713,8814520710,9219126912,84

2016270245314,7328339521,3221864414,7

2017314638317,226429419,927647318,6

2018350436619,111254879,4417148011,51

2019337996918,4349530,3763270,42

202015725218,617417713,1019347312,99

202111119376,114321810,820875014,02

1833637910013287631001488910100 املجموع

املصدر: 
ــة عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 2021،  ــة، هيئ -1 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطي

بيانــات غــر منشــورة.
  -2 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، شــعبة الوقــود الصناعــي، لعــام 

2021، بيانــات غــر منشــورة.
ــام  ــودات، لع ــعبة املوج ــوب، ش ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط رشك  3-

2021، بيانــات غــر منشــورة.
-4رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، قســم املحطــة الضــخ الشــعيبة، 

لعــام 2021، بيانــات غــر منشــورة.
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شكل )2( كميات منتوج النفط األبيض املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن 
عام 2021-2014

املصدر: من عمل الباحثة باالعتاد عى )8(
يوضــح اجلــدول )9( والشــكل )3( 
ــة  ــب النفطي ــة باألنابي ــات املنقول الكمي
مــن  الغــاز  يعــد  إذ  الغــاز،  لزيــت 
ــتخدم  ــه يس ــا أن ــة، ك ــتقات النفطي املش
ــة  ــات الطاق ــن حمط ــد م ــودًا للعدي وق
الكهربائيــة، فضــاًل عــن كونــه مــن أهم 
أنــواع الوقــود التــي تســتخدم وســائط 
املنقولــة  الكميــات  بلغــت  النقــل، 
ــرة  ــى الب ــن مصف ــب م ــر األنابي ع
 )12295759  ( الشــعيبة  حمطــة  إىل 
النفطيــة،  املشــتقات  إمجــايل  مــن  م3 
عقــدة،  و14  0،5كــم  طــول  ذات 
ــي 2014- ــن عام ــا ب ــدة م ــالل امل خ
2021، احتــل املرتبــة األوىل إلمجــايل 

ــاز  ــوج الغ ــن منت ــة م ــات املنقول الكمي
ــات  ــدأت عملي ــث ب ــا، حي ــدة ذاهت للم
ــنوات -2014  ــذه الس ــالل ه ــة خ نقل
ــب  ــادة الطل ــبب زي ــك بس 2021 وذل
ــظ  ــاز، ويالح ــت الغ ــوج زي ــى منت ع
ابتــداًء  املنقولــة  الكميــات  ارتفــاع 
مــن ســنة 2014-2021، إذ بلغــت 
ــنة 2014 )2264681(  ــة يف س الكمي
إىل  لتصــل   ،)18،41%( بنســبة  م3 
م3  و)1840329(  م3   )1972975(
م3  و)1608420(  و)1787618(م3 
و2019  للســنوات  و)1366593(م3 
و2016  و2017   2018 و   2015 و 
و   )14،96%( و   )16،04%( وبنســبة 



412

خطوط نقل النفط يف حمافظة البصرة بني الواقع والتحديات / دراسة جغرافية

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

و)11،11%(  و)13،1%(   )14،53%(
عــى التــوايل وبحســب الرتتيــب إلمجايل 
املنقــول هلــذه  الغــاز  منتــوج زيــت 
ــاز  ــوج الغ ــات منت ــا كمي ــب، أم األنابي
ــة مــن حمطــة  ــة باألنابيــب النفطي املنقول
ــة  ــن حمافظ ــاالً م ــوع ش ــعيبة املدف الش
البــرة ذات طــول 161كــم و -8 10 
ــة  ــال حمافظ ــتودعات ش ــدة إىل املس عق
البــرة، وهلــذا يعــد منتــوج زيــت 
ــات،  ــة املنتج ــبة لبقي ــًا بالنس ــاز مه الغ
ــد  ــع العدي ــه م ــبب ارتباط ــك بس وذل
ــة  ــب الناقل ــخ ألنابي ــات ض ــن حمط م
الكميــة  تبلــغ  النفطيــة،  للمنتجــات 
املنقولــة للزيــت الغــاز)8513353( م3 
مــن إمجــايل كميــات املشــتقات النفطيــة 
ــي 2014- ــن عام ــا ب ــدة م ــالل امل خ
2021، وحتتــل املرتبــة الثانيــة من إمجايل 
كميــات الغاز املنقولــة باألنابيــب للمدة 
ذاهتــا، ويالحــظ اســتقرار الكميــات 
املنقولــة بــن عامــي 2021-2014، 
حيــث بلغــت الكميــات يف ســنوات 
2016 و2018 و2020 )1082328( 
م3 و)1030928( م3 و )1027581( 
 )12،10%( و   )12،71%( م3وبنســبة 
ــوايل  ــى الت ــا ع ــكل منه و)1، %12( ل
ومــن خــالل الرتتيــب إلمجــايل منتــوج 

زيــت الغــاز باألنابيــب النفطيــة خــالل 
املــدة مــا بــن ســنة 2021-2014، 
االســتقرار  وضــع  إىل  ذلــك  يعــود 
اخلــاص بالطاقــة اإلنتاجيــة، وحيتــل 
الكميــات  بالنســبة  الثالثــة  املرتبــة 
حمطــة  مــن  الغــاز  للزيــت  املنقولــة 
اخلــور الزبــر إىل حمطــة ضــخ الشــعيبة ، 
يكــون طــول األنبــوب 45 كــم وعقــدة 
8 - 10 لــكل منهــا، ويبلــغ إمجــايل 
م3   )5407747( املنقولــة  الكميــات 
زادت  ولقــد  الغــاز،  زيــت  ملنتــوج 
 2017 لألعــوام  املنقولــة  الكميــات 
بنســبة  و   2015 و   2016 و2014و 
و  و)21،91%(   )23،21%( بلغــت 
منــه  لــكل  و)16،97%(   )20،53%(
عــى التــوايل وذلــك ســبب تفاقــم قلــة 
ــر  ــايف األم ــا يف املص ــة منه ــاج املحلي إنت
ــا.   ــتورد منه ــادة املس ــذي أدى إىل زي ال



413

م.م. هدى أحبيين عاشور البيضاني
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

جدول )9( كميات منتوج زيت الغاز املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن عام 

2021-2014

منتوج زيت الغاز م3

 املصفى � محطةالسنوات

الشعيبة

 محطة الخور%

 الزبري� محطة

الشعيبة

 محطة الشعيبة%

 املدفوع إىل خط

الشاميل

%

2014226468118,41118489921,91141879916,7

2015184032914,9691781016,97116898713,73

2016136659311,11111022120,53108232812,71

2017160842013,1125522223,2197238611,42

2018178761814,5354218810,02103092812,10

2019197297516,041271472,53120836314,2

20209032197,342241454,14102758112,1

20215519244,6461150,856039817,1

1229575910054077471008513353100 املجموع

ــم  ــوب ، قس ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط ــدر: -1 رشك املص
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــبة، لع احلاس

ــود  ــوب ، شــعبة الوق ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي   -2 رشكــة خطــوط األنابي
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــي، لع الصناع

-3رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، شــعبة املوجــودات، 
لعــام 2021، بيانــات غــر منشــورة.

ــة  ــم املحط ــوب، قس ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط -4رشك
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــعيبة، لع ــخ الش الض
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شكل )3( كميات منتوج زيت الغاز املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن عام 
2021-2014

املصدر: من عمل الباحثة باالعتاد عى جدول )9 (
والشــكل   )10( اجلــدول  يوضــح 
باألنابيــب  املنقولــة  الكميــات   )4(
ــد  ــذي يع ــن، ال ــوج البنزي ــة ملنت النفطي
مــن املشــتقات النفطيــة، يتــم نقــل 
مــن  األنابيــب  بوســاطة  البنزيــن 
مصفــى البــرة إىل حمطــة الشــعيبة، 
عــر  املنقولــة  الكميــات  بلغــت  إذ 
إىل  البــرة  مصفــى  مــن  األنابيــب 
م3   )20336404( الشــعيبة  حمطــة 
مــن إمجــايل املشــتقات النفطيــة، خــالل 
ــي 2021-2014،  ــن عام ــا ب ــدة م امل
ــات  ــايل الكمي ــة األوىل إمج ــل املرتب احت
ــدة  ــن للم ــوج البنزي ــن منت ــة م املنقول
ذاهتــا، إذ بــدأت عمليــات نقلــة خــالل 
 2021  2014- الســنوات  هــذه 

وذلــك بســبب زيــادة الطلــب عــى 
ارتفــاع  ويالحــظ  البنزيــن،  منتــوج 
ــنة  ــن س ــداًء م ــة ابت ــات املنقول الكمي
2014-2021، إذ بلغــت الكميــة يف 
ســنة 2018 )3504366( م3 بنســبة 
)%17،23(، لتصــل إىل )3379969( 
و)2546507(  م3   )3146383( م3 
و   2019 و  و2018  وللســنوات  م3 
وبنســبة  و2015  و2016   2017
و   )15،47%( و   )16،62%(
ــوايل  ــى الت )%13،28( و)%12،52(ع
وبحســب الرتتيــب إلمجــايل منتــوج 
االنابيــب،  هبــذه  املنقــول  البنزيــن 
ــة  ــن املنقول ــوج البنزي ــات منت ــا كمي أم
باألنابيــب النفطيــة مــن حمطــة الشــعيبة 
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ــرة  ــة الب ــن حمافظ ــاالً م ــوع ش املدف
ــدة  ــم و -8 10 عق ــول 161ك ذات ط
إىل مســتودعات شــال حمافظــة البــرة 
ــة  ــغ الكمي ــة، تبل ــة الثاني ــل املرتب فتحت
م3   )11865464( البنزيــن  املنقولــة 
مــن إمجــايل كميــات املشــتقات النفطيــة 
ــي 2014- ــن عام ــا ب ــدة م ــالل امل خ
ــات  ــتقرار الكمي ــظ اس 2021، ويالح
املنقولــة بــن عامــي 2021-2014، 
إذ كانــت الكميــات يف ســنوات 2016 

 )1723862( و2019  و2017 
و)1729403(  م3  م3)1712832( 
 )14،43%( و   )14،52%( م3وبنســبة 
ــوايل  و )%14،57( لــكل منهــا عــى الت
ــوج  ــايل منت ــن إمج ــب م ــب الرتتي وحس
خــالل  النفطيــة  باألنابيــب  البنزيــن 
املــدة مــا بــن ســنة 2021-2014، 
و ذلــك يعــود إىل وضــع االســتقرار 

اخلــاص بالطاقــة اإلنتاجيــة.  

جدول )10( كميات منتوج البنزين املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن عام 
 2021-2014

منتوج البنزين م3

 محطة الشعيبة املدفوع إىل خط%املصفى � محطة الشعيبةالسنوات

الشاميل

%

2014237226811,7160131613,5

2015254650712,52159692313,5

2016270245313,28172386214,52

2017314638315,47171283214,43

2018350436617,23185199215,60

2019337996916,62172940314,57

202015725217,73153672712,95

202111119375,461124090,94

2033640410011865464100 املجموع

املصــدر: -1 رشكــة خطــوط االنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 2021، 
بيانــات غــر منشــورة.    

  -2 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، شــعبة الوقــود الصناعــي، لعــام 2021، 
بيانــات غــر منشــورة.

-3رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، شــعبة املوجــودات، لعــام 2021، بيانــات 
ــخ  ــة الض ــم املحط ــوب، قس ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط ــورة.  -4رشك ــر منش غ

الشــعيبة، لعــام 2021، بيانــات غــر منشــورة.
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شكل )4( كميات منتوج البنزين املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن عام 

 2021-2014

املصدر: من عمل الباحثة باالعتاد عى جدول )10 (

تفاصيــل   )  11( اجلــدول  يوضــح 
بعــض مــن خطــوط األنابيــب النفطيــة 
املســار  هلــذا  اجلنوبيــة  املنطقــة  يف 
اخلــط  أنبــوب  قطــر  يكــون  حيــث 
ــخ  ــة ض ــن حمط ــات م ــل للمنتج الناق
ــة 14  ــخ النارصي ــة ض ــعيبة إىل حمط الش
عقــدة وطــول األنبــوب 161 كــم، 
 161 األنبــوب  طــول  يكــون  بينــا 
ــخ  ــة ض ــن حمط ــن م ــاًل البنزي ــم ناق ك
النارصيــة  ضــخ  حمطــة  إىل  الشــعيبة 
ــوب  ــر أنب ــون قط ــا يك ــدة ،بين 10 عق
ــم  ــوب 370 ك ــول األنب ــدة وط 14 عق
ناقــاًل الغــاز الســائل مــن جممــع اخلــزن 
ــر إىل حــدود حمافظتــي ســاوة  والتصدي
/ ديوانيــة، إذ يكــون قطــر األنبــوب 

للخــط الناقــل لزيــت الغــاز مــن حمطــة 
ــر  ــور الزب ــاء خ ــعيبة إىل مين ــخ الش ض
10 عقــدة )2( وطــول األنبــوب 45 
أنبــوب  قطــر  يكــون  حيــث  كــم،  
ــخ  ــة ض ــن حمط ــن م ــل بنزي ــط الناق اخل
ــر 8 عقــدة )2(  الشــعيبة إىل خــور الزب
وطــول األنبــوب 45 كــم، يف حــن 
ــاًل  ــم ناق ــوب 45 ك ــول االنب ــون ط يك
نفطــًا أســود مــن حمطــة ضــخ الشــعيبة 
ــر 10و 16 و24  ــور الزب ــاء خ إىل مين
ــوب  ــر أنب ــون قط ــن يك ــدة، يف ح عق
10 و12 عقــدة وطــول األنبــوب 5كــم 
ناقــاًل النفــط اخلــام مــن صــام الديــوين 
إىل حمطــة كهربــاء اهلارثــة، إذ يكــون 
ــن  ــل بنزي ــط الناق ــوب اخل ــر األنب قط
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مــن معمــل غــاز اجلنــوب إىل الزبــر و 
ــم،  ــوب 17 ك ــول األنب ــدة وط 1 8 عق
واألنابيــب النفطيــة يف منطقــة اجلنوبيــة 
هلــذا املســار إذ يكــون قطــر أنبــوب 
اخلــط الناقــل زيــت الغــاز مــن مصفــى 
ــة10 عقــدة  الشــعيبة إىل مســتودع املفتي
وطــول األنبــوب 23 كــم ، يف حــن 
يكــون قطــر انبــوب 24 عقــدة وطــول 
ــود  ــًا اس ــاًل نفط ــم ناق ــوب 28ك األنب
مــن صــام ناظــم البــرة إىل مينــاء 
ــر  ــون قط ــوس ، إذ يك ــو فل ــرق أب مف
ــود  ــط اس ــل نف ــط الناق ــوب اخل األنب
إىل  فلــوس  أبــو  مفــرق  مينــاء  مــن 
معمــل االســمدة ابــو اخلصيــب 10 
ــم، إذ  ــوب 5،5 ك ــول األنب ــدة وط عق
يكــون قطــر أنبــوب اخلــط الناقــل نفــط 
ــوس  ــو فل ــاء اب ــرق مين ــن مف ــود م اس
إىل مينــاء التصديــر أبــو فلــوس 10 
ــم، يف  ــوب 5،5 ك ــول األنب ــدة  وط عق
ــم  ــوب 33 ك ــول األنب ــون ط ــن يك ح
ــم  ــام ناظ ــن ص ــاز م ــت الغ ــاًل زي ناق
البــرة إىل مينــاء التصديــر أبــو فلــوس 
قطــر  يكــون  حــن  يف  عقــدة،   16
ــوب  ــول األنب ــدة وط ــوب 12 عق األنب
23كــم ناقــاًل نفطــًا أســود مــن مصفــى 

ــة، إذ  ــاء اهلارث ــة كهرب ــعيبة إىل حمط الش
ــل  ــط الناق ــوب للخ ــر األنب ــون قط يك
ــر  ــو صخ ــام أب ــن ص ــام م ــط اخل النف
إىل حمطــة كهربــاء النجيبيــة 8 عقــدة 
حــن  يف  كــم،   8 األنبــوب  وطــول 
يكــون قطــر أنبــوب 12 عقــدة وطــول 
األنبــوب 14كــم ناقــل بنزيــن مــن 
ــرة ، إذ  ــم الب ــام ناظ ــر 1 إىل ص زب
ــل  ــط الناق ــوب اخل ــر األنب ــون قط يك
منتجــات مــن حمطــة ضــخ النارصيــة إىل 
ــول  ــدة وط ــوت8 عق ــخ الك ــة ض حمط
األنبــوب 150 كــم، إذ يكــون قطــر 
أنبــوب اخلــط الناقــل غــاز الســائل مــن 
جممــع اخلــزن والتصديــر إىل حــدود 
حمافظــة املثنــى / القادســية ويســتمر 
ــدة  ــداد 14 عق ــوب إىل بغ ــار األنب مس
بينــا  كــم،   370 األنبــوب  وطــول 
ــاًل  ــم ناق ــوب 33 ك ــول األنب ــون ط يك
زيــت الغــاز مــن صــام ناظــم البــرة 
إىل مينــاء التصديــر أبــو فلــوس 16 
ــوب  ــر أنب ــون قط ــن يك ــدة ، يف ح عق
 700 األنبــوب  وطــول  عقــدة   20
ناقــاًل الغــاز اجلــاف مــن مقطــع B  قرب 
طريــق أم قــر إىل حمطــة كهربــاء خــور 
الزبــر، إذ يكــون قطــر األنبــوب للخــط 
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ــس  ــة كب ــن حمط ــاف م ــاز اجل ــل غ الناق
الغــاز الرميلــة الشــايل إىل حمطــة كهربــاء 
ــوب  ــول األنب ــدة وط ــة 42 عق النارصي
135 كــم، بينــا يكــون طــول األنبــوب 

9،5كــم ناقــاًل الغــاز اجلــاف مــن حمطــة 
فصــل الســوائل خــور الزبــر إىل حمطــة 

ــدة. ــية 30 عق ــط الرجس الرب

جدول )11( خطوط األنابيب النفطية يف منطقة اجلنوبية
 طول االنبوبت

كم

مسار االنبوب (من � إىل)نوع املنتوج القطر � عقدة

 محطة ضخ منتجاتعقدة14كم1161

 الشعيبة

 محطة ضخ النارصية

 محطة ضخبنزين عقدة10كم2161

الشعيبة

محطة ضخ النارصية

 مجمع الخزنغاز سائلعقدة14 كم3370

والتصدير

 حدود محافظتي ساموة

/ ديوانية

 محطة ضخزيت الغاز عقدة (2)10كم445

الشعيبة

ميناء خور الزبري

 محطة ضخبنزين عقدة (2)8كم545

الشعيبة

ميناء خور الزبري

 محطة ضخنفط اسود/10/16عقدة24 كم645

الشعيبة

ميناء خور الزبري

محطة كهرباء الهارثةصامم الدبويننفط الخام/12عقدة10كم75

زبري1معمل غاز الجنوببنزينعقدة8كم817

مستودع املفتيةمصفى الشعيبةزيت الغاز عقدة10كم923

مفرق ميناء أبو فلوسصامم ناظم البرصة نفط اسود عقدة24كم1028

 مفرق ميناء أبونفط اسود عقدة10كم115,5

 فلوس

 معمل االسمدة أبو

الخصيب

 مفرق ميناء أبونفط اسود عقدة10كم125,5

فلوس

ميناء التصدير أبو فلوس

ميناء التصدير أبو فلوسصامم ناظم البرصةزيت الغاز عقدة16كم1333

محطة كهرباء الهارثة مصفى الشعيبةنفط اسود عقدة12كم1423

محطة كهرباء النجيبيةصامم ابو صخرينفط الخام عقدة8كم158

صامم ناظم البرصةزبري 1بنزين عقدة12كم1614
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 محطة ضخمنتجات عقدة8 كم17150

النارصية

محطة ضخ الكوت

 مجمع الخزنغاز السائل عقدة14كم18370

والتصدير

 حدود محافظة املثنى/

 القادسية، ويستمر مسار

 االنبوب إىل بغداد إىل

كركوك بيجي

  قربBمن مقطع غاز الجاف عقدة20كم19700

طريق ام قرص

محطة كهرباء خور الزبري

 محطة كبس الغاز غاز الجاف عقدة42كم20135

الرميلة الشاميل

محطة كهرباء النارصية

 محطة فصل غاز الجاف  عقدة219,530

السوائل خور الزبري

محطة الربط الربجسية

املصــدر: -1 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 
2021، بيانــات غــر منشــورة.

ــب  ــوط األنابي ــجل خط ــوب ، س ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط   -2 رشك
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــة، لع النفطي

املبحث الثالث
املشاكل التي تواجه خطوط نقل النفط 

يف حمافظة البرة
ــم  ــة أه ــث إىل دراس ــذا املبح ــدف ه هي
ــه  ــي تواج ــات الت ــكالت والتحدي املش
ــتخراجه  ــن اس ــن مكام ــط م ــل النف نق
إىل املصــايف وموانــئ التصديــر عــر 
األنابيــب املخصصــة هلــا يف حمافظــة 
األخطــاء  أهــم  ببيــان   ، البــرة 
ــي تصيــب األنابيــب يف  والعطــالت الت
ــا  ــا في ــدرج بعضه ــة ن ــة الدراس منطق

يــأيت :- 

ــي  ــة الت ــاكل البيئي ــم املش ــن أه -1 م
تواجــه نقــل النفــط بوســاطة األنابيــب 
يف حمافظــة البــرة، مشــكلة انجــاد 
العــايل  للضغــط  نتيجــة  املنتــوج 
املصاحــب لعمليــات ضــخ النفــط عــر 
ــافات  ــد ملس ــي متت ــب الت ــذه األنابي ه
طويلــة مــن مواقــع اآلبــار الواقعــة 
ــة  ــة ملحافظ ــالية الغربي ــة الش يف املنطق
التصديــر،  موانــئ  لغايــة  البــرة 
ــة  ــق صحراوي ــذه املناط ــيا أن ه والس
وتتعــرض لدرجــات حــرارة منخفضــة 
نســبيا أثنــاء فصــل الشــتاء ، األمــر 
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الــذي يزيــد مــن خماطــر انجــاد املنتــوج 
ومــن ثــم توقــف عمليــات الضــخ 

والتصديــر.
-2 تعرضهــا للصــدأ بســبب طبيعــة 
ــة التــي متتــد فيهــا هــذه األنابيــب  الرتب
ــواد  ــا بامل ــن تغليفه ــن م ــم م ــى الرغ ع

ــدأ. ــة للص املقاوم
-3 يصاحــب اســتخراج النفــط انبعاث 
ــى  ــلبي ع ــر س ــا تأث ــامة هل ــازات س غ
ــراء  ــظ اخل ــد الح ــان فق ــة واإلنس البيئ
يف  الرطانيــة  األمــراض  ازديــاد 
املناطــق النفطيــة بصــورة كبــرة قياســا 

ــا  . ــة منه ــق اخلالي باملناط
تزيــد  التــي  املشــاكل  إحــدى   4-
مــن الصعوبــات التــي تواجــه نقــل 
األنابيــب  عــر  النفطيــة  املشــتقات 
املنتــوج  ضغــط  مراقبــة  يف  اإلمهــال 

.  )16( األنابيــب  داخــل 
ــم  ــن أه ــة م ــاكل األمني ــد املش -5 تع
ــتقات  ــا املش ــاين منه ــي تع ــاكل الت املش
النفطيــة يف حمافظــة البــرة وامههــا 
أعــال الرقــة والتخريــب والســيا أن 
هــذه األنابيــب متــر بمســاحات شاســعة 

ــة . ــر إىل احلاي تفتق
ــاع  ــة وارتف ــبية العالي ــة النس -6 الرطوب

ــد  ــي تزي ــة الت ــرارة العالي ــات احل درج
عــن أكثــر 47 م5 يف فصــل الصيــف ممــا 

ــة.  ــر عــى ا األنابيــب لنفطي يؤث
-7 تعــرض األنابيــب إىل العمليــات 
ــة ممــا يــؤدي إىل توقــف عمــل  اإلرهابي
أنابيــب املشــتقات النفطيــة وتوقفهــا 

ــرة  .  ــة الب ــل يف حمافظ ــن العم ع
-8 يــؤدي تــآكل األنابيــب النفطيــة 
ــؤدي  ــا ي ــن األرض مم ــة يف باط املدفون
إىل تلــوث البيئيــة وتــرب مــواد ســامة 
إىل الرتبــة وامليــاه ممــا يعــرض اإلنســان 
إىل مشــاكل صحيــة خطــرة  مــع مــرور 

ــن ) 17( .   الزم

النتائج :
كان هــدف البحــث هــو دراســة واقــع 
خطــوط نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة  
التــي  واملشــكالت  والتحديــات 
تواجههــا وأظهــرت الدراســة جمموعــة 
مــن االســتنتاجات واملقرتحــات وهــي 

ــي :-  ــا ي ك
نقــل  خطــوط  يف  االســتثار  إن   1-
يــزال  البــرة ال  النفــط يف حمافظــة 
متلكئــًا بعــض الــيء عــى الرغــم 
ــن  ــوع م ــذا ن ــة هلك ــة املاس ــن احلاج م
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ماليــة  امكانيــات  وإىل  االســتثارات 
وتقنيــة وبرشيــة هتــدف إىل تطويــر هــذا 

املجــال وتنميتــه.
النفــط  نقــل  -2 االهتــام بخطــوط 
كاٍف  بشــكل  البــرة  حمافظــة  يف 
للبحــوث  املناســب  والتشــجيع 
ــن يف  ــن الباحث ــة م ــات املقدم والدراس

املجــال.    هــذا 
-3 أســهم وجــود الصناعــات النفطيــة 
ــعيبة  ــى الش ــل بمصف ــة املمث يف املحافظ
النفطــي ممــا يدعــم عمليــات نقــل 
املشــتقات النفطيــة مــن مصفــى البــرة 
ــات  ــتودعات وحمط ــن املس ــة م إىل مجل
الضــخ التــي تقــع يف املحافظــة وخــارج 
أنابيــب  مــن  خاصــة  شــبكة  العــر 

ــة.  ــتقات النفطي املش
للمشــاكل  احللــول  إجيــاد  -4عــدم 
ــة  ــاع كلف ــن ارتف ــة ع ــة النامج التنظيمي
نقــل املشــتقات النفطيــة ومــد اخلطــوط 

ــا . ــة هل ــب الناقل لألنابي
ــوط  ــيع خط ــام بتوس -5   رضورة القي
ــد  ــرة وم ــة الب ــط يف حمافظ ــل النف نق
ــوط  ــب اخلط ــة إىل جان ــوط إضافي خط

ــًا . ــة حالي املفعل
واملؤمتــرات  النــدوات  إقامــة   6-
والــدورات  واملتخصصــة  العلميــة 

التدريبيــة وذلــك مــن قبــل رشكــة 
داخــل  النفطيــة  األنابيــب  خطــوط 
ــبب  ــك بس ــا, وذل ــة أو خارجه املحافظ
النفطيــة  واملشــاريع  أعاهلــا  تطويــر 
ورفــع كفاءهتــا وإعطــاء حافــز للفنيــن 
ــة  ــون يف رشك ــن يعمل ــن الذي واالداري

النفطيــة.   األنابيــب 
-7 اســتالم املنتجــات النفطيــة مــن 
مصــادر اإلنتــاج وذلــك مــن أجــل 
خزهنــا يف مســتودعات الضــخ مــن 
املصفــى إىل حمطــة الشــعيبة و مــن حمطــة 

ــعيبة.  ــة الش ــر إىل حمط ــور الزب خ

املقرتحات :- 
لبعــض  الدراســة  هــذه  توصلــت 
ــهم يف  ــن أن تس ــي يمك ــات الت املقرتح
ــا  ــط وتنميته ــل النف ــوط نق ــر خط تطوي
        -: ومنهــا  البــرة  حمافظــة  يف 
املشــاريع  تشــجيع  رضورة   1-
ــة بخطــوط نقــل النفــط وتوفــر  النفطي
ــة  ــل الدول ــن قب ــة م ــات املالي املخصص
وترشيــع  اخلاصــة  املوازنــة  ضمــن 

   . املناســبة  القوانــن 
ــة  ــرات الفني ــارات واخل ــادل امله -2 تب
والعلميــة وإقامــة النــدوات واملؤمتــرات 
والــدورات التدريبيــة وورش العمــل 
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مــع الــدول املهتمــة بنقــل األنابيــب .    
ــام  ــة لالهت ــه احلكوم -3 رضورة توج
نقــل  خطــوط  مشــاريع  بتشــييد 
ــز  ــن مراك ــدة ع ــق البعي ــط للمناط النف
ــق  ــة واملناط ــة الكهربائي ــد الطاق التولي
ــار  ــال التي ــب إيص ــي يصع ــة الت النائي

الكهربائــي هلــا .  
ــاريع  ــذ املش ــز وتنفي ــم وجتهي -4 تصمي
ــة  ــع وزارة الصناع ــاون م ــة بالتع النفطي

ــادن. واملع
-5 االهتــام بتنفيــذ أعــال الشــحن 
والغــاز  اخلــام  للنفــط  والتفريــغ 
يتعلــق  ومــا  النفطيــة  واملشــتقات 
هبــا مــن أعــال التأمــن والعمولــة 
والتخزيــن  والتحميــل  والتخليــص 

وغرهــا.
وإدارة  وإنشــاء  متلــك  رضورة   6-
املعامــل واالحــواض )املســافن( النفــط 
والغــاز واملشــتقات النفطيــة وأدواهتــا و 
ــك . ــة لذل ــازن الالزم ــا و املخ معداهت

-7 التعــاون مــع الــرشكات واجلهــات 
عالقــة  ذات  بأعــال  تقــوم  التــي 
ــل الــرشكات  بأغــراض الرشكــة وتوكي
ــة  ــخاص املتخصص ــات و األش و اجله
ــاب  ــاء أتع ــة لق ــال الرشك ــض أع ببع

ــا . ــق عليه ــة يتف وعمول

-8 رضورة ربــط وانشــاء املســتودعات 
النفطيــة وذلــك عــر الســكك احلديدية 
فضــاًل عــن خفــض الضغــط عــى 

ــب. ــاطة األنابي ــل بوس النق
-9 إنشــاء خطــوط األنابيــب النفطية يف 
املحافظــة مــع حمافظــات أخــرى وذلــك 
مــن أجــل زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
والتصميميــة املتاحــة مــن اجــل خفــض 
النفطيــة  املشــتقات  الكميــات  نقــل 

ــرة.  ــة الب ــن حمافظ ــب م باألنابي
-10 رضورة تكويــن رشكــة خاصــة 
إلنشــاء أنابيــب نقــل النفــط مــع الدول 
ــاون يف  ــل التع ــن أج ــك م ــة وذل املنتج
جمــال مرشوعــات األنابيــب وتبــادل 
اخلــرات واحلصــول عــى البيانــات 
أطــوال  عــن  الدقيقــة  واملعلومــات 
األنبــوب وحجــم اإلنتــاج عــن طريــق 
ــا  ــتفاد منه ــة ليس ــة البحثي ــذه الدراس ه

ــتقبل.  ــون يف املس الباحث
الــرشكات  مــع  املشــاركة   11-
واملؤسســات العربيــة واألجنبيــة وذلك 
األنابيــب  رشكــة  دعــم  أجــل  مــن 
لتنفيــذ  البــرة,  حمافظــة  يف  النفطيــة 
ــة  ــداف الرشك ــة بأه ــال ذات عالق أع
ــات  ــرة أو املحافظ ــة الب ــل حمافظ داخ

املجــاورة.
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اهلوامش :-
ــم  ــد، تقيي ــد امح ــر حمم ــد بابك ــد حمم  -1 مهن
وحتكــم نظــام احلايــة الكاثوديــة ألنابيــب 
كليــة  ماجســتر،  رســالة  اخلــام،  النفــط 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة 

2019، ص4.  ، العامليــة  افريقيــا 
https://www.researchagate.net/publi�  2-

cation

قــيص يونــس جامــد، نظــام التوصيــالت 
لربــط األنابيــب .

الســاك  ســعيد  أزهــر  حممــد   3-
ــة، وزارة  ــط والطاق ــة النف ــرون، جغرافي واخ
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي،1981، 

 .63 ص 
الســاك  ســعيد  أزهــر  حممــد   4-
 .64 ص  ســابق،   مصــدر  واخــرون، 
ــح  ــد املالم ــم، حتدي ــام خزي ــم بس -5 أبراهي
ــط،  ــب النف ــتثار أنابي ــم واس ــة لتصمي التقني
كليــة هندســة البــرتول، اجلامعــة الســورية 

 . ص6   ،2016 اخلاصــة، 
ــب  ــرون، تركي ــعد وأخ ــم س ــي أبراهي -6 ع
الطبعــة  النفطيــة،  املنشــآت  يف  األنابيــب 
األوىل، دار الكتــب العلميــة للنــرش والتوزيــع، 

 .23-22 ص   ،2008 القاهــرة، 
-7 محيــد عطيــة عبــد احلســن اجلــوراين، 
يف  التنمويــة  وأثارهــا  النفطيــة  الصناعــات 
ــة  ــوراه ، كلي ــة دكت ــراق، أطروح ــوب الع جن
ص83.   ،2012 البــرة،  جامعــة  اآلداب، 

-8عبــاس عــي التميمــي، النمــو الصناعــي يف 
حمافظتــي البــرة ونينــوى، منشــورات مركــز 
ــة  ــريب بجامع ــج الع ــرة واخللي ــات الب دراس
 ،1981 البــرة،   ،49  ، سلســلة  البــرة 

ص201.
-9 عبــد الزهــرة عــي اجلنــايب، اجلغرافيــة 
الصناعيــة، الطبعــة االوىل، دار الصفــا للطباعة 

والنــرش، عــان، األردن، 2012، ص85.
التخطيــط،  وزارة  العــراق،  مجهوريــة   10-
وتكنولوجيــا  لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز 
املعلومــات، بيانــات غــر منشــورة، لعــام 

.2 0 1 8
الوضــع  الربيعــي،  جاســم  داود   11-
اجليولوجــي يف حمافظــة البــرة، موســوعة 
البــرة احلضاريــة، املحــور اجلغــرايف ، مطبعة 
جامعــة البــرة، البــرة، 1988، ص11.
ســبتي،  حــرب  كاظــم  فاطمــة   12-
البــرة،  الصناعــات الزراعيــة يف حمافظــة 
ــانية،  ــوم اإلنس ــة للعل ــة الرتبي ــتر، كلي ماجس

ص51.  ،2018 البــرة،  جامعــة 
-13 جليــر غانتيــه، أنابيــب البــرتول والغــاز 
ــورات  ــعبان، منش ــج ش ــة هبي ــي، ترمج الطبيع

ــروت، 1970، ص160. ــدات، ب عوي
-14 مقابلــة الشــخصية مــع الســيد، مســامح 
كاظــم مصبــح، رشكــة خطــوط األنابيــب 
ــؤول  ــوب، مس ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ النفطي
املنطقــة  والغــاز  النفــط  حســابات  شــعبة 

.2021/6/28 بتاريــخ  اجلنوبيــة، 
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ــدر  ــرون، مص ــعد وأخ ــم س -15 عــي أبراهي
ــابق، ص13.  س

ــوراين،  ــن اجل ــد احلس ــة عب ــد عطي -16 محي
مصــدر ســابق، ص112.

الســيد،  مــع  الشــخصية  مقابلــة   17-
ــب  ــوط األنابي ــة خط ــة، رشك ــاض رحيم ري
ــخ  ــوب، ، بتاري ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ النفطي

.2021 /2 /14
ــاق  ــيد، ميث ــع الس ــخصية م ــة الش -18 مقابل
األنابيــب  رشكــة  العزيــز،  عبــد  ســامي 
النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، مديــر 
 1 بتاريــخ  الشــعيبة،  الضــخ  حمطــة  قســم 

.2021 /8 /

املصادر:
أوالً: الكتب واالطاريح والدوريات:

ــم  ــد، تقيي ــر حمم ــد بابك ــد حمم ــد، مهن -1 امح
وحتكــم نظــام احلايــة الكاثوديــة ألنابيــب 
كليــة  ماجســتر،  رســالة  اخلــام،  النفــط 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة 

افريقيــا العامليــة ، 2019.
-2 التميمــي، عبــاس عــي، النمــو الصناعــي 
يف حمافظتــي البــرة ونينــوى، منشــورات 
مركــز دراســات البــرة واخلليــج العــريب 
البــرة،   ،49  ، البــرة سلســلة  بجامعــة 

.1981

ــة  ــي، اجلغرافي ــرة ع ــد الزه ــايب، عب -3 اجلن
الصناعيــة، الطبعــة االوىل، دار الصفــا للطباعة 

ــان، األردن، 2012. ــرش، ع والن
-4 اجلــوراين، محيــد عطيــة عبــد احلســن، 
يف  التنمويــة  وأثارهــا  النفطيــة  الصناعــات 
ــة  ــوراه ، كلي ــة دكت ــراق، أطروح ــوب الع جن

 .2012 البــرة،  جامعــة  اآلداب، 
ــح  ــد املالم ــام، حتدي ــم بس ــم، أبراهي -5 خزي
ــط،  ــب النف ــتثار أنابي ــم واس ــة لتصمي التقني
كليــة هندســة البــرتول، اجلامعــة الســورية 

 .2016 اخلاصــة، 
الوضــع  جاســم،  داود  -6الربيعــي، 
اجليولوجــي يف حمافظــة البــرة، موســوعة 
البــرة احلضاريــة، املحــور اجلغــرايف ، مطبعــة 

.1988 البــرة،  البــرة،  جامعــة 
-7 ســبتي، فاطمــة كاظــم حــرب، الصناعات 
الزراعيــة يف حمافظــة البــرة، ماجســتر، كليــة 
ــرة،  ــة الب ــانية، جامع ــوم اإلنس ــة للعل الرتبي

.2018
ــب  ــرون، تركي ــم وأخ ــي أبراهي ــعد، ع -8 س
الطبعــة  النفطيــة،  املنشــآت  يف  األنابيــب 
األوىل، دار الكتــب العلميــة للنــرش والتوزيــع، 

 .2008 القاهــرة، 
ــرون،  ــعيد واخ ــر س ــد أزه ــاك، حمم -9 الس
التعليــم  وزارة  والطاقــة،  النفــط  جغرافيــة 

العــايل والبحــث العلمــي،1981. 
-10 غانتيــه، جليــر، أنابيــب البــرتول والغــاز 
ــورات  ــعبان، منش ــج ش ــة هبي ــي، ترمج الطبيع
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ــروت، 1970. ــدات، ب عوي
ثانيًا: الدوائر احلكومية :

-1  رشكــة خطــوط االنابيــب النفطيــة، هيئــة 
عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 

ــورة. ــر منش ــات غ 2021، بيان
 -2 رشكــة خطــوط االنابيــب النفطيــة، هيئــة 
عمليــات اجلنــوب ، ســجل خطــوط األنابيــب 
النفطيــة، لعــام 2021، بيانــات غــر منشــورة.
ــة  ــة، هيئ ــب النفطي -3 رشكــة خطــوط االنابي
عمليــات اجلنــوب ، قســم الوقــود الصناعــي، 

لعــام 2021، بيانــات غــر منشــورة.
ــة  ــة، هيئ ــب النفطي -4 رشكــة خطــوط االنابي
الضــخ  حمطــة  قســم  اجلنــوب،  عمليــات 
الشــعيبة، لعــام 2021، بيانــات غر منشــورة.
التخطيــط،  وزارة  العــراق،  مجهوريــة   5-
وتكنولوجيــا  لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز 
املعلومــات، بيانــات غــر منشــورة، لعــام 

.2 0 1 8

  ثالثًا: شبكة األنرتنيت : 
https://www.researchagate.net/publi�  1-

cation

قــيص يونــس جامــد، نظــام التوصيــالت 
لربــط األنابيــب .

رابعًا : املقابالت الشخصية :
ــامح  ــيد، مس ــع الس ــخصية م ــة الش -1 مقابل
كاظــم مصبــح ، رشكــة األنابيــب النفطيــة 
ــعبة  ــؤول ش ــوب، مس ــات اجلن ــة عملي ، هيئ

ــة،  ــة اجلنوبي ــاز املنطق ــط والغ ــابات النف حس
.2021  /6  /28 بتاريــخ 

ــاض  ــيد، ري ــع الس ــخصية م ــة الش -2 مقابل
ــخ  ــة ، بتاري ــب النفطي ــة األنابي ــة ، رشك رحيم

.2021  /2  /14
-3مقابلــة الشــخصية مــع الســيد، ميثــاق 
األنابيــب  رشكــة  العزيــز،  عبــد  ســامي 
النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، مديــر 
بتاريــخ  الشــعيبة،  الضــخ  حمطــة  قســم 

.2 0 2 1 /8 /1
-4مقابلــة الشــخصية مــع الســيد، ثائــر عبــد 
ــة  ــة، هيئ عــي حممــد ،رشكــة األنابيــب النفطي
املوجــودات،  شــعبة  اجلنــوب،  عمليــات 

 .2021 /7 /26
ــار  ــيد ، مس ــع الس ــخصية م ــة الش -5 مقابل
ــة،  ــب النفطي ــة األنابي ــاعدي، رشك ــي الس ع
الوقــود  شــعبة  اجلنــوب،  عمليــات  هيئــة 

.  2021/7/28 بتاريــخ  الصناعــي، 
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Oil transportation lines in Basra Governorate between reality and challenges / 
geographical 

Huda Habini Ashour AI� Baidani

Abstract:
Oil and petroleum products transportation 

lines are considered as`  an important 

vital artery in Basra governorate, for their 

contribution to reviving the economic 

process, by attracting manpower as well as 

providing oil products. This research aims 

to study the reality of the oil transportation 

lines in the province and the challenges 

they face, using the geographical analysis 

of the region and by identifying the most 

important natural and human factors that 

contributed to affecting the oil transportation 

lines, as well as revealing the most important 

problems and challenges facing these lines by 

studying environmental, human and security 

problems.  

  This study included three sections, and the 

introduction, the first topic was devoted to 

addressing the concept of pipelines and their 

importance, classification and characteristics, 

while the second topic focused on the factors 

affecting the oil transportation lines in Basra 

Governorate, and the last topic dealt with 

the problems facing the oil transportation 

lines in Basra Governorate, in addition to the 

conclusions and recommendations.

   The objectives of the research were as 

follows:�

1� Highlighting the most important pipelines 

and oil products  transportation projects in 

Basra Governorate and trying to track the 

geographical path of each of these projects, 

starting from the shipping port to the export 

port.

2� Knowing the cost required to complete 

each of these projects, as well as the quantity 

transferred and the amount of the customs 

tariff that is calculated in each project in 

connection with determining the economic 

feasibility of the projects.

3� To highlight the role played by geographical 

factors in their impact on the paths of oil 

pipelines in Basra Governorate.

key words (oil, transmission lines, pipelines, 

location, Basra Governorate)
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املستخلص:
هيــدف هــذا البحــث إىل صيانــة وتأهيل 
الــرتاث العمــراين يف مدينــة الزبــر، 
ــة  ــى اصال ــا ع ــاهدا حي ــد ش ــذي يع ال
بالبيئــة  الوثيــق  وارتباطــه  العمــران 
ــة  ــد املتوارث ــادات والتقالي ــة والع املحلي
خاصــة يف الــدور الســكنية القديمــة 
والعمــراين  املعــاري  التصميــم  ذات 
ــراوي  ــاخ الصح ــروف املن ــم لظ املالئ
ــدول  ــر مــن ال احلــار، وقــد ســعت كث
اىل اعــادة احيــاء هــذا الــرتاث لقناعتهــا 
بانــه ال تقــاس هنضــة الشــعوب بــا 
تطــور عمــراين  مــن  اليــه  وصلــت 
وحضــاري فحســب ، وانــا تقــاس 
ايضــا يف احلفــاظ عليــه مــن تقــادم 

الزمــن مــن فرضيــة مبــدأ التجديــد 
احلــري الــذي يقــوم عــى التأثــر 
ــة  ــة والعالق ــزاء املدين ــن أج ــادل ب املتب
ــث  ــاول البح ــا حي ــا ، ك ــة بينه التكاملي
التجديــد  سياســات  إىل  التعــرف 
احلــري ودوافعــه وأســاليبه ، كإعــادة 
ــوروث  ــل للم ــادة التأهي ــر وإع التطوي
العمــراين، وتلخصــت مشــكلة البحــث 
ــن  ــح ع ــور واض ــود تص ــدم وج يف ع
ــد  ــال التجدي ــل يف جم ــات التدخ سياس
مــن  الدراســة  منطقــة  يف  احلــري 
خــالل تقييــم واقــع احلــال للــرتاث 

العمــراين.
املقدمة:

 تعــد قضيــة التخطيــط للمــدن القديمــة 
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واســاليب التجديــد احلــري لديمومة 
ــي  ــا الت ــن القضاي ــراين م ــرتاث العم ال
هتــم هبــا دول العــامل املتقدمــة ، ملــا هلــذه 
ــة  ــن قيم ــع م ــة تنب ــن أمهي ــة م القضي
ــو  ــراين ه ــرتاث العم ــه، فال ــرتاث ذات ال
ــخ  ــظ تاري ــذي حيف ــد ال ــجل اخلال الس
ــح  ــل الواض األمــم والشــعوب، والدلي
ــد  ــارات، وان التجدي ــدم احلض ــى تق ع
ــاظ   ــي احلف ــذا االرث يعن ــري هل احل
ــا  ــة  ب ــدن التارخيي ــات امل ــى موروث ع
ــة  ــة وتارخيي ــم عمراني ــن قي ــه م تتضمن
ألي  التارخييــة  فاملناطــق   ، اصيلــة  
الثــروة  مــن  جــزءا  تعتــر  مدينــة 
الوطنيــة هلــذا البلــد، وخاصــة مــن 
ــتغالهلا  ــم اس ــة إذا ت ــة االقتصادي الناحي
ــى  ــا تأت ــن هن ــياحة. م ــراض الس ألغ
أمهيــة التجديــد احلــري للحفــاظ 
ورضورة  العمــراين،  املــوروث  عــى 
التــي  مشــاكله  حــل  عــى  العمــل 
هتــدده وتنــذر باندثــاره بســبب التطــور 
العمــراين حولــه، هلــذا هيــدف هــذا 
البحــث يف  إجيــاد احللــول املالئمــة مــن 
خــالل اســاليب التجديــد احلــري 
للحفــاظ عــى طابــع مدينــة الزبــر 

العمــراين- التارخيــي.

أمهية الدراسة
ــان  ــة يف بي ــذه الدراس ــة ه ــن أمهي تكم
ــد احلــري لديمومــة  اســاليب التجدي
الــرتاث العمــراين والتارخيــي لإلنســان 
ــث  ــا الباح ــام هب ــة ق ــاين دراس ــي ث وه
عــى  احلفــاظ  أمهيــة  دراســة  بعــد 
الزبــر  مدينــة  يف  العمــراين  الــرتاث 
ــب  ــان واملذاه ــددت األدي ــا تع )•(،فمه

ــراين   ــذا اإلرث العم ــام هب ــب االهت جي
ال نــه ليــس ألمــة أو لديــن معــن ، 

وانــا مــوروث لإلنســانية ككل.
مشكلة البحث 

ــة  ــاين تارخيي ــع و مب ــود مواق ــي وج ه
ــة وغــر مســتغلة وحالتهــا ســيئة  مهمل
للغايــة، ووجــود أماكــن مــن شــاهنا أن 
ــادي  ــتوى االقتص ــع املس ــاهم يف رف تس
ــتغالهلا  ــم اس ــايب أذا ت ــردود اجي ــا م وهل
بشــكل جيــد ، فضــاًل عــن رضورة 
النســيج  بــن  التداخــل  مــن  احلــد 

ــث . ــع احلدي ــم م ــري القدي احل
موقع منطقة الدراسة

تقــع منطقــة الدراســة يف اجلــزء اجلنــويب 
الغــريب مــن حمافظــة البــرة ، بــن 
دائــريت عــرض )27 30 ( شــاالً وبــن 
قــويس طــول )42 47 ( رشقــًا، أمــا 
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رشقــًا  فيحدهــا  اإلداريــة  حدودهــا 
الفــاو وقضــاء ايب اخلصيــب  قضــاء 
ــرة  ومــن الشــال الرشقــي قضــاء الب
ومــن ناحيــة الشــال قضــاء املدينــة 
وحمافظــة ذي قــار ومــن الغــرب حمافظــة 
املثنــى بينــا تشــكل حدودهــا اجلنوبيــة 
جــزء مــن احلــدود الدوليــة بــن العراق 

والكويــت ، خارطــة )1(.
هيكلية الدراسة:

قامــت هــذه الدراســة إىل حــد كبــر عى 
العمــل امليــداين ، ألمهيــة هــذه الدراســة 
يف حتقيــق اهلــدف، حيــث تــم مشــاهدة 

وتصويــر وتوقيــع املواقــع األثريــة عــى 
 )GPS(باســتخدام نظــام  )خارطة )2
ملحــق )1(، للوقــوف عــى حالتهــا 
التــي  األرضار  وتشــخيص  املعاريــة 
ــا  ــا وترميمه ــدم صيانته ــا  لع ــت هب حلق
املواقــع  وهــذه  الصحيــح  بالشــكل 
القديــم،  البــرة  ) موضــع  تشــمل 
،جامــع  )اخلطــوة(  البــرة  جامــع 
ــح  ــوام ،رضي ــن الع ــر ب ــح الزب ورضي
طلحــة بــن عبيــد اهلل ، رضيــح احلســن 

ــرين(. ــن س ــري و اب الب
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خارطة )1(
موقع منطقة الدراسة بالنسبة اىل حمافظة البرة

ــة ،  ــرة االداري ــة الب ــة حمافظ ــاحة ، خارط ــة للمس ــاة العام ــة ، اهلي ــوارد املائي ــدر: وزارة امل املص
ــداد ، 2007. ــاة ، بغ ــة اهلي ــيم ، مطبع ــم الرتس ــم ،1: 500000، قس ــاس رس بمقي
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خارطة )2(
)GPS( املواقع األثرية يف مدينة الزبر باستخدام نظام

املصدر : اعتادًا عى :
1.مرئية فضائية ملدينة الزبر للقمر الصناعي الندسات ، التقطت بتاريخ 9 / 11 / 2009 . 

ــر ،  ــة الزب ــايس ملدين ــم األس ــة التصمي ــة ، خارط ــعبة الفني ــر ، الش ــاء الزب ــة قض ــة بلدي 2.مديري
ــم 1 / 20000 ، 2008 .   ــاس رســـ بمقي



432

اساليب التجديد احلضري للرتاث العمراني دراسة حالة املوروثات العمرانية يف مدينة الزبري

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

اوال- االطار النظري للدراسة 
-1مفهوم التجديد احلري

التجديــد احلــري هــو:  عمليــة ترميــم 
متطّلبــات  وفــق  وتكييفهــا  األبنيــة 
احليــاة املعــارصة ، وهــو سياســة ملرحلــة 
ــة  ــن مرحل ــة م ــة نوعي ــدة، ونقل جدي
ــاين  ــد املب ــى جتدي ــل ع ــة، إذ يعم قديم
املتهّرئــة حتــت تأثــر التغــّر االجتاعــي 
والتكنولوجــي املتســارع، وهــو أيضــا:  
ــة  ــق القديم ــامل للمناط ــم الش التهدي
جمموعــة  إزالــة  إىل  تــؤدي  بطريقــة 
ــكنية  ــدور الس ــة وال ــن األبني ــرة م كب
وتســمح بتخطيــط وبنــاء املبــاين احلديثة 
 ، املفتوحــة  والفضــاءات  والطــرق 
ــم  ــاملة تقّي ــط ش ــة تطي ــل عملي ويمّث
ــة  ــة احلري ــات اهليئ ــع مكّون ــا مجي فيه
ــع  ــع م ــع واملوض ــات املوق ــق متطّلب وف
ــي ملراحــل تنفيذهــا  ــد ســقف زمن حتدي
يتعّلــق  برنامــج  كذلــك:  وهــو   ،)1(

ــي  ــة الت ــرات االجتاعي ــق التغ بتحقي
ــك  ــا، أو تل ــا حالي ــم هب ــيتم التحّك س
افرتاضــات مســتقبلية  القائمــة عــى 
يمكــن  التــي  التغــرات  حــول 
حتقيقهــا »، وهــو يف أحــد تعريفاتــه: 
ــة  ــة العمراني ــر يف الناحي ــداث تغي »إح
للمدينــة بأســلوب يمكــن بواســطته 

اســتبدال اهليــاكل واملرافــق القديمــة 
ــارض يف  ــات احل ــم متطّلب ــي ال تالئ الت
الوقــت الــذي تغــّرت فيــه املدينــة 
ــة  ــوط االقتصادي ــتجابة للضغ ككل اس
والعمرانيــة  الجتاعيــة  واملتغــرات 
»، والتجديــد احلــري يمّثــل تأثــر 
ــة مــن  حــازم لتداعيــات البيئــة احلري
خــالل تنظيــم خمّطــط عــى مقيــاس 
ــة  ــة احلالي ــق املدين ــر ملناط ــع وكب واس
ــات  ــارض وتوّقع ــات احل ــب متطّلب حس
مســتويات  حيــث  مــن  املســتقبل 
ــه  ــن كون ــال ع ــة، فض ــة احلري املعيش
ــة  ــراءات االجتاعي ــن اإلج ــة م جمموع
التــي  والعمرانيــة  واالقتصاديــة 
ــكل  ــن اهلي ــا تكوي ــرض منه ــون الغ يك
التخطيطــي املصّغــر للمدينــة أو املنطقــة 
ــروف  ــن الظ ــن أحس ــاس تأم ــى أس ع
املنطقــة  لســّكان  واحلريــة  البيئيــة 
)2(. امــا مفهــوم الــرتاث:  فهــو الــيء 

ــة  ــي كلم ــال وه ــر االجي ــوارث ع املت
واســعة املعنــى ولكنهــا تعطــي االمهيــة  
االجتاعيــة او احلضارية او السياســية او 
ــان  ــوارث , لذلــك ف ــة للــيء املت الديني
ــة  ــع لتجرب ــو تتاب ــراين ه ــرتاث العم ال
ودينيــة  واجتاعيــة  حضاريــة  وقيــم 
ــرتاث العمــراين هــو  ــال , فال ــن االجي ب
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ــة  ــة احلضاري ــس اهلوي ــي تعك ــرآة الت امل
ــدن  ــن م ــيده م ــا ش ــان يف كل م لإلنس
ــق ذات  ــاين وحدائ ــاء ومب ــرى وأحي وق
قيمــة أثريــة أو معاريــة أو عمرانيــة 
أو اقتصاديــة أو تارخييــة أو علميــة أو 

ثقافيــة أو وظيفيــة )3(. 
-2سياسات التجديد احلري

احلــري  التجديــد  عمليــة  تعــد 
إحــدى املارســات املهمــة يف سياســات 
التصميــم احلــري والتــي تتعامــل مــع 
املناطــق ذات الوضــع العمــراين البيئــي 
الــرديء، والــذي تصاحبــه أوضــاع 
واقتصاديــة  واجتاعيــة  عمرانيــة 
ــد  ــار مناطــق التجدي ــم اختي ســيئة، ويت
التلــف  مناطــق  وهــي  احلــري 
تطيطيــة  معايــر  لعــدة  احلــري 
أمههــا:-  واجتاعيــة  وعمرانيــة 
للمدينــة  اهليــكي  النمــط  معايــر 
ــي  ــكي والوظيف ــط اهلي ــر الرتاب ومعاي
والتارخيــي للنســيج احلــري ومعايــر 
منظومــة احلركــة يف املدينــة ومعايــر 
احلالــة اإلنشــائية ومعايــر العوامــل 
الرغبــات  ومعايــر  الطبوغرافيــة 

.  )4( للســكان  املشــرتكة 

-3مقومات التجديد احلري
للتجديــد  مقومــات  عــدة  هنــاك 

-: هــي  امههــا  ومــن  احلــري 
هيــكل  عــى  التارخيــي  -1احلفــاظ 
ــالل  ــن خ ــام م ــا الع ــة ومظهره املدين
واحلديــث  القديــم  بــن  الرتابــط 
مــن  بينهــا،  املتبادلــة  والعالقــة 
جتمــع  وسياســات  معايــر  خــالل 
ــري  ــكل احل ــى اهلي ــاظ ع ــن احلف ب
ــاين  ــن املب ــه وب ــتمرار يت ــي واس التارخي
احلديثــة مثــل: معايــر الروابــط املعارية 
العمرانيــة  اهليــاكل  بــن  والفضائيــة 
ــة  ــا واألبني ــاظ عليه ــي احلف ــي ينبغ الت
ــة  ــواص الفضائي ــر اخل ــة ومعاي احلديث
القائــم  للنســيج  التارخييــة  والقيمــة 
ومــدى إمكانيــة حتــوي النســيج ليالئــم 
املتطلبــات احلديثــة، ومعايــر اســتيعاب 
احلديثــة  واملرافــق  األبنيــة  تصاميــم 

والتغيــر التطويــر  إلمكانيــة 
مــع  احلــري  التجديــد  -2تعامــل 
تطيــط املدينــة )التخطيــط املحــي( 
خــالل  مــن  اإلقليمــي  والتخطيــط 
عالقــة املدينــة بمحيطهــا اإلقليمــي.
-3الشــمولية يف التوجــه مــن حيــث 
كاإلســكان  احلريــة  اجلوانــب 
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ــة  ــات البني ــي وخدم ــن الفراغ والتكوي
االجتاعيــة  واخلدمــات  التحتيــة 

واملعاريــة.
ــن  ــة م ــاركة اجلاهري ــق املش -4  حتقي
ــكان  ــة الس ــتوى معيش ــع مس ــل رف أج
ــم. ــام بآرائه ــم واالهت ــة متطلباهت وتلبي
األخــذ  خــالل  مــن  الواقعيــة   5-
ــة  ــة احلري ــص البيئ ــبان خصائ باحلس
واالقتصــادي  االجتاعــي  واهليــكل 
املاليــة  لإلمكانيــات  ومالءمتهــا 

للتنفيــذ. املتوافــرة 
التجديــد  وطــرق  أســاليب   4-

العمــراين للــرتاث  احلــري 
ــة  ــراين يف أي مدين ــوروث العم ــد امل يع
حضاريــة  قيمــة  متثــل  كبــرة  ثــروة 
البرشيــة،  احلضــارة  مســتوى  عــى 
وتعــد صيانــة ومحايــة هــذه الثــروة 
اهلامــة  والوســائل  اخلطــوات  مــن 
احلضاريــة. قيمتهــا  عــى  للحفــاظ 
األثريــة  املبــاين  محايــة  إىل  والدعــوة 
وترميمهــا  وإصالحهــا  والتارخييــة 
ــن  ــل ع ــن أن تنفص ــا ال يمك وجتديده
الدعــوة إىل االرتقــاء بالبيئــة التــي تقــع 
هبــا هــذه املبــاين حيــث أن االرتقــاء 
االجتاعــي  اجلانــب  ليشــمل  يتســع 
واالقتصــادي للســكان وأنشــطتهم ،إن 

طــرق التعامــل مــع املبــاين املوجــودة يف 
املناطــق التارخييــة تتلــف نظــرا لوضــع 
املبنــى املــراد التعامــل معــه، ومــن ابــرز 

هــذه الطــرق هــي )5(:-
1-اإلزالــة وإعــادة البناء:يتــم يف حالــة 
ــل  ــه خل ــد ب ــيئا، ويوج ــى س ــون املبن ك
إصــالح  أن  أو  إصالحــه،  يمكــن  ال 
هــذا اخللــل ذي تكلفــة عاليــة، وبذلــك 
ــة،  تصبــح عمليــة اإلصــالح غــر جمدي
البنــاء  بإعــادة  الســاح  يتــم  لذلــك 
ــاة  ــاء ومراع ــوط البن ــراز خط ــى ط ع

ــة. ــة واجلالي ــي الفني النواح
2-اإلصــالح : يتــم هــذا يف حالــة كــون 
املبنــى يف حالــة إنشــائية متوســطة حيث 
يمكــن إصالحــه بنصــف تكلفــة املبنــى 
ــيق  ــم وتنس ــم تصمي ــا يت ــيئ، وهن الس
املواقــع املحيطــة هبــذه املبــاين، وكذلــك 

ــة. ــن العام ــاحات وامليادي الس
ــذه  ــدف ه ــد :هت ــم والتجدي 3-الرتمي
ــع  ــاين إىل الطاب ــادة املب ــة إىل إع الطريق
املميــز والتارخيــي واألثــري، وذلــك 
ــك  ــائية، وكذل ــم اإلنش ــال الرتمي بأع
أعــال التشــطيب الداخــي واخلارجــي 
أعــال  أيضــا  وتشــمل  للواجهــات، 
ــة  ــة للمحافظ ــة الدائم ــة املطلوب الصيان

ــة. ــه األصلي ــى يف حالت ــى املبن ع
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4-احلايــة :إن محايــة املبنــى التارخيي أو 
األثــري تعنــي محايــة الصــورة البريــة 
ــك  ــة، وكذل ــآت املحمي ــة للمنش العام
ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتاعي ــة البيئ محاي

املحيطــة بــه.
5-احلفــاظ :وهــي احلفــاظ عــى املبــاين 
ــاص  ــاري اخل ــع املع ــيج والطاب والنس
باملنطقــة التارخييــة بوصفها رمــزا تارخييا 
وقيمــة أثريــة جيــب املحافظــة عليهــا يف 
ــاظ  ــمل احلف ــة، ويش ــا األصلي صورهت
عــى اهليــكل االجتاعــي واالقتصــادي 

ــراين. ــكل العم ــب اهلي بجان
هــذه  :هتتــم  االســتعال  6-إعــادة 
املبــاين  توظيــف  إعــادة  بسياســة 
التارخييــة يف اســتعاالت جديــدة تالئــم 
التطــور، وحتافــظ عــى األثــر وتضمــن 
ــه  ــة علي ــه واملحافظ ــتمرارية صيانت اس

علميــة. بصــورة 
باملبــاين  :هتتــم  التأهيــل  7-إعــادة 
ــك  ــراين، وذل ــا العم ــة وحميطه التارخيي
املنطقــة  مســتوى  رفــع  خــالل  مــن 

واالجتاعــي. االقتصــادي 
8-الصيانــة :تتعامــل مــع التغــر يف 
واالجتاعيــة،  العمرانيــة،  املجــاالت 
ــان  ــة لض ــة، والتكنولوجي واالقتصادي
اســتدامة واســتمرار تكيــف املنطقــة 

ــا،  ــتمر فيه ــع واملس ــر الري ــع التغ م
اإلحســاس  اســتمرارية  إىل  وهتــدف 
عــى  والتأكيــد  التارخييــة،  بالقيمــة 
شــخصية املــكان واملجتمــع املحــي.
ــامل  ــن دول الع ــر م ــت الكث ــد توصل لق
القناعــات  مــن  معــن  مســتوى  إىل 
ــق  ــن املناط ــل م ــن أن جتع ــي يمك والت
وحيويــة  مســتدامة  مناطــق  الرتاثيــة 
وباإلمــكان اإلبقــاء عليهــا وإخضاعهــا 
العمــراين  التخطيــط  مبــادئ  إىل 
ــد  ــرت العدي ــد ابتك ــذا فق ــث ، ل احلدي
مــن الطــرق يف التعامــل مــع املــوروث 

العمــراين يف املــدن مــن أبرزهــا )6(:
ــامل  ــح ش ــراء مس ــة األوىل : أج الطريق

ــا . ــة وتوثيقه ــق الرتاثي ــع املناط جلمي
تصنيــف  أجــراء   : الثانيــة  الطريقــة 
تارخيــي جلميــع هــذه املناطــق والوقوف 
عــى األبعــاد الزمنيــة التــي تعــود أليهــا 

ــن . ــذه األماك ه
ــض  ــاظ ببع ــة : االحتف ــة الثالث الطريق
املتهــرئ  وإزالــة  الرتاثيــة  املناطــق 
ــال يف  ــو احل ــا ه ــا . ك ــك منه واملتهال
الواليــات املتحــدة بعــد احلــرب العاملية 
القديــم  العمــران  فأزالــت  الثانيــة 
وناطحــات  األبــراج  حملــة  وحلــت 

الســحاب. 
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بعــض  أجــراء   : الرابعــة   الطريقــة 
التعديــالت وأعــال الصيانــة عليهــا 
دون املســاس بشــخصيتها العمرانيــة 
وعنارصهــا املعاريــة كــا هــو احلــال يف 

بــروت .
مبــدأ  اعتــاد   : اخلامســة  الطريقــة 
التجديــد احلــري للمــوروث والــذي 
يقــوم مبــدأ أعــادة التأهيــل للمبــاين 
ــا اىل  ــك ورفعه ــن هتال ــاين م ــي تع الت
مســتوى القبــول احلــري مــن جانــب 
، ورفــع كفــاءة املتبقــي منهــا إىل درجــة 
ــال  ــراء إع ــد أج ــث بع ــران احلدي العم
الصيانــة والرتميــم بمــواد وهندســة 
تناغــي واقعهــا العمــراين دون املســاس 
ــو  ــا ه ــة .ك ــا العام ــر يف هيئته والتغي

ــا.  ــا وفين ــال يف روم احل

ثانيا – االطار العمي للدراسة
ــة  ــة ملدين ــة والتارخيي ــع األثري -1املواق

ــر الزب
أ-موضع البرة القديم

ــذي  ــة وال ــة الدراس ــال منطق ــع ش  يق
 ،)1( صــورة  باقيــة  آثــاره  الزالــت 
الراشــدية  البــرة  مدينــة  تأسســت 
ســنة 14 هـ املوافق 635 م حتت إرشاف 
عتبــة بن غــزوان املــازين وكان تأسيســها 

نابعــا مــن التطــورات العســكرية أثنــاء 
الفتوحــات اإلســالمية )7(، ومــن خــالل 
الدراســة امليدانيــة تبــن بــان هــذا املوقع 
املهــم مل حيظــى بــأي اهتــام للمحافظــة 
ــي  ــاكل الت ــم املش ــن أه ــه، وان م علي
ــي  ــم ه ــرة القدي ــع الب ــه موض تواج
ــاء  ــة بإنش ــاوزات املتمثل ــكلة التج مش
معامــل احلــى واجلــص وبنــاء الــدور 
الســكنية بشــكل عشــوائي وخــارج 
ضوابــط التخطيــط العمــراين، وممــا 
ــدم  ــو ع ــكلة ه ــم املش ــاعد يف تفاق س
اتــاذ إجــراء رادع قانــوين هلــا مــن قبــل 
ــة الدراســة  ــة يف منطق ــلطات املحلي الس
ــود  ــدم وج ــورة ع ــح الص ــا توض ، وك
ســياج حلفــظ هــذا املوقــع األثــري 
ــا للنفايــات ورمــي  املهــم وأصبــح مكب

ــاض. األنق
ب-جامع ومسجد البرة ) اخلطوة(

مســجد  جامــع   )2( الصــورة  متثــل 
ــع   ــن ناف ــة ب ــيده عقب ــذي ش ــرة ال الب
ــه  ــق علي ــرة )8(،  ويطل ــنة 14 للهج س
خطــوة اإلمــام عــي )ع( ، ويعــد اليــوم 
مــن أفضــل املواقــع التارخييــة الدينيــة يف 
منطقــة الدراســة حيــث يؤمــه املســلمن 
ــيد  ــد ش ــة ، وق ــبات الديني يف كل املناس
ــر  ــجدًا أخ ــم مس ــجد القدي ــول املس ح
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بســياج  وأحيــط  1990م  عــام  يف 
كبــر، أال انــه مل يكــن هنــاك اي اهتــام 
ــاح  ــل الري ــث تفع ــة حي ــارة القديم باملن
ــقط  ــا فتس ــار فعله ــة واألمط والرطوب
ــى ال  ــا بمعن ــن أجزائه ــر م ــا الكث منه
ــم  ــرح العظي ــذا ال ــام هل ــد اهت يوج

ــورة. ــر يف الص ــا يظه ك
ج-جامع ورضيح الزبر بن العوام 

بــن  الزبــر  وجامــع  رضيــح  يعــد   
ــواة  ــد، الن ــن أس ــد ب ــن خويل ــوام ب الع
ــد  ــر صــورة )3( ،ول ــة الزب األوىل ملدين
يف  وقتــل   ، اهلجــرة  قبــل   28 ســنة 
ــنة  ــباع س ــل يف وادي الس ــة اجلم معرك
مســاجد  ســبعة  وهنــاك   ، 658م)9( 
ــة  ــالة اجلمع ــا ص ــام فيه ــة  تق يف املدين
ومنهــا جامــع الزبــر بــن العــوام الــذي 
يقــع وســط املدينــة رشق حملــة الكــوت 
وحيتضــن قــر الصحــايب اجلليــل الزبــر 
ــجد  ــو أول مس ــوام )رض( وه ــن الع ب
ان  بعــد  األتــراك  شــيده  املدينــة  يف 
احتلــوا البــرة ســنة 953 للهجــرة 
وقــد تــم تأسيســه 979 للهجــرة)10( 
، وتعلــو رضيــح الزبــر قبــة كبــرة 
ــه مــن جهــة الــرشق قــر  وبالقــرب من
مدينــة  غــزوان مؤســس  بــن  عتبــة 
مالحظــة  ومــن  القديمــة،  البــرة 

نالحــظ  الداخليــة  للقبــة  الصــورة 
ــة. ــر الرطوب ــن اث ــع م ــرؤ والبق الته

د-رضيح طلحة بن عبيد اهلل
 يقــع الريــح يف اجلــزء الرشقــي ملدينــة 
ــر  ــن الزب ــن ب ــاء الكائ ــر يف الفض الزب
ــليم  ــلطان س ــام الس ــد ق ــرة ،وق والب
الريــح  فــوق  القبــة  ببنــاء  الثــاين 
ســنة 979 للهجــرة املوافــق 1031م 
ــام  ــنة 1293 هـــ - 1878م ق ، ويف س
الســلطان عبــد احلميــد الثــاين بتصميــم 
املرقــد)11(. ثــم تــم بنائــه مــن جديــد يف 
مطلــع التســعينات مــن القــرن املــايض 
، ولكــن بعــد االحتــالل األمريكــي 
عــام  يف  للتفجــر  تعــرض  للعــراق 
ــورة   ــن والص ــل جمهول ــن قب 2006 م
التــي حلقــت  )4(، توضــح االرضار 
ــر مــن  ــذ أكث هبــذا الــرتاث املعــاري من
10 ســنوات ومل يتــم تعمــره حلــد االن.

ه-رضيح اإلمام احلسن البري 
ولــد اإلمــام احلســن البــري ســنة 
21 هـــ يف املدينــة املنــورة ويف ســنة 37 
هـــ انتقــل اىل البــرة فكانــت مرحلــة 
احلســن  تــويف   . والتعليــم  التلقــي 
ــس يف أول  ــوم اخلمي ــية ي ــري عش الب
ــن يف  ــنة 110 هـــ)12( ، ودف ــب س رج
املوضــع احلــايل ملدينــة الزبــر وقــد 
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ســميت املقــرة باســمه )مقــرة احلســن 
ــة  البــري (، صــورة )5( توضــح القب
ــن  ــواره اب ــك بج ــا وكذل ــون فيه املدف
ســرين وهــو أبــو بكــر حممــد بــن 
ســرين البــري التابعــي الكبــر ، 
ولــد ابــن ســرين يف خالفــة عثــان 
ــا  ــر الرؤي ــتهر يف تفس ــان ، اش ــن عف ب
ــنة 110  ــويف س ــه وت ــث والفق واحلدي
البــري  احلســن  بعــد   ، هـــ14)13( 
ــن،  ــًا وثان ــرة نيف ــوم وكان عم ــة ي بائ
ويالحــظ مــن الصــورة البقــع املوجودة 
عــى القبــاب بســبب العوامــل اجلويــة.

و-قر ال زهر
ــيخ  ــر أول ش ــي ال زه ــر حي ــو ق وه
يتــوىل عــى مدينــة الزبــر ويف عهــده تــم 
ــق  ــنة 1211 هـــ  املواف ــور س ــاء الس بن
ــن  ــر ب ــايض الزب ــأرشاف ق 1798م ب
جديــد وقــد اســتمرت مشــيخته اىل 
ســنة 1213 هـــ املوافــق 1798م ويعتر 
مؤســس حملــة الزهريــة ، ويالحــظ 
مــن الصــورة )6( بقايــا القــر والــذي 
يدعــو اىل االهتــام واملحافظــة عــى 

ــاري. ــوروث املع ــذا امل ــة ه بقي
البيوت األثرية يف مدينة الزبر .  2-

   تتميــز البيــوت التقليديــة التارخييــة 
مــن  بكثــر  الدراســة  منطقــة  يف 

ــي تعــر عــن فــن العــارة  ــارص الت العن
املنكــر  املدخــل  مثــل  اإلســالمية 
ــل  ــب أه ــة وحج ــق اخلصوصي لتحقي
البيــت وخاصــة مــن النســاء عــن أعــن 
ــل  ــك الفص ــت ، وكذل ــن للبي الداخل
والنســاء  الرجــال  أماكــن  بــن  مــا 
ــوش (  ــي ) احل ــاء الداخ ــود الفن ووج
ــة  ــات للبيئ ــد املعاجل ــد اح ــذي يع وال
هبــا  اشــتهرت  التــي  الصحراويــة 
العــارة يف املــدن العربيــة اإلســالمية 
ــر  ــى توف ــاء ع ــذا الفن ــل ه ــث يعم حي
فــراغ خــاص لســاكني املنــزل لالتصــال 
مــن  وتصــل  اخلارجيــة  بالبيئــة 
خاللــه اإلضــاءة والتهويــة املطلوبــة 
للفراغــات املحيطــة بــه فضــاًل عــن 
ــرات( ــة )باكدي وجــود املمــرات اهلوائي
ــرف  ــل الغ ــن داخ ــدأ م ــي تب )••( والت

ــدران  ــة للج ــى موازي ــع اىل االع وترتف
لتنتهــي عنــد اعــى جــدار الســطح 
بشــكل مقســم اىل فتحــة واحــدة او 
ــد  ــبه بالتري ــون أش ــات ليك ــع  فتح أرب
املركــزي خــالل فصــل الصيــف احلــار 

يف منطقــة الدراســة.
األثريــة  الســكنية  البيــوت  تتعــرض 
اىل أخطــار حمدقــة  الزبــر  يف مدينــة 
ــايض  ــة بامل ــع الصل ــا وقط ــدد بفنائه هت
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وطمــس معــامل حضاريــة حلقبــة مهمــة 
ــة  ــخ اإلســالمي وهــي احلقب مــن التاري
اخلطــر  حجــم  ويــزداد  العثانيــة، 
عليهــا يف ظــل غيــاب الترشيــع الــرادع 
ــي  ــة الوع ــن قل ــاًل ع ــوين ، فض والقان
عليهــا  احلفــاظ  بــرورة  لســاكنيها 
، وتتمثــل هــذه األخطــار التــي تــم 
الوقــوف عليهــا مــن خــالل املســح 
ــى  ــي ع ــار ه ــذه األخط ــداين ، وه املي

-: نوعــن 
اوالً : اهلدم

ــة  ــة يف منطق ــاكن التارخيي ــه املس    تواج
ــاغليها  ــل ش ــن قب ــدم م ــة لله الدراس
بشــكل مســتمر وذلــك يف ظــل غيــاب 
الرقابــة القانونيــة واملتابعــة مــن اجلهات 
اآلثــار  دائــرة  ذلــك  عــن  املســئولة 
ــرتض  ــن املف ــي م ــر، والت ــة الزب وبلدي
ان يكــون هلــا دور فاعــل هلــذا التعــدي 
ــة  ــة واملتابع ــادة الرقاب ــالل زي ــن خ م
ــا  ــاكنيها هبدمه ــام س ــدم قي ــان ع لض
ــذا  ــئولة وه ــات املس ــن اجله ــزل ع بمع
مــا حيــدث فعــاًل ويتــم هدمها ألســباب 

ــا :- ــة منه خمتلف
يف  اســتثارها  يف  ســاكنيها  -1رغبــة 
ومشــاريع  جتاريــة  حمــالت  عمــل 
ــة  ــاًل خاص ــم دخ ــدر عليه ــتثارية ت اس

ــط  ــة وس ــع معظم ــاين يق ــك املب وان تل
املدينــة بالقــرب مــن مركزهــا التجــاري 
حيــث أســعار األرض أعــى مــا يكــون، 

ــك . ــح ذل ــورة ) 7( توض ص
-2احلاجــة اىل توســع بعــض الشــوارع 
بعــض  التحتيــة يف  البنيــة  او تطويــر 
ــا  ــذا م ــة وه ــة يف املدين ــق القديم املناط
يســتدعي بعــض األحيــان هــدم بعــض 
ــع  ــا ويرج ــزء منه ــة او ج ــاين األثري املب
هــذا القصــور يف خمططــات التطويــر 

ــة ــا الدول ــوم هب ــي تق ــري الت احل
األمطــار  مثــل  البيئيــة  -3العوامــل 
ــارش  ــكل مب ــر بش ــي تؤث ــاح الت والري
عــى املبــاين األثريــة وتســبب هــدم 

أجــزاء منهــا.

ثانيًا : اهلجرة
   ترجــع مجيــع املبــاين الســكنية يف منطقة 
الدراســة اىل جنســيات خليجيــة خاصــة 
أهــايل نجــد يف الســعودية وهــم أول 
مــن ســكن مدينــة الزبــر وقــد هجرهــا 
ــرب  ــالل احل ــا خ ــن أصحاهب ــر م الكث
 1980 عــام  يف  اإليرانيــة  العراقيــة 
وكذلــك بعــد حــرب اخلليــج عــام 
1990, وأخــر )23( عائلــة هاجــرت 
ــخ 4 / 9  ــراق بتاري ــالل الع ــد احت بع
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البيــوت  هــذه  2003)•••(وســكن   /
ــن  ــر م ــة الزب ــايل مدين ــن أه ــن م آخري
قبــل وكالء ألصحــاب هــذه الــدور 
هبــدف   , رمزيــة  وبأجــور  الســكنية 
احلفــاظ عليهــا مــن التخريــب ، وان 
ــن  ــد م ــا العدي ــج عنه ــرة نت ــذه اهلج ه
األرضار التــي تفاقمــت مــع الزمــن 
األرضار  تلــك  تلخيــص  ويمكــن 

بــااليت:-
ــت  ــاء بالبي ــة واالعتن ــدم الصيان -1ع
ممــا يــؤدي اىل الكثــر مــن األرضار 
مثــل نمــو النباتــات عــى اجلــدران 
واألســقف واألرضيــات والتــي تــؤدي 
اىل حــدوث التشــققات التــي تــزداد مــع 

ــت . الوق
ــك  ــر تل ــة غ ــتخدامها يف وظيف -2 اس
ــث ان  ــا حي ــن اجله ــت م ــي صمم الت
ــم  ــد ت ــكنية ق ــاين الس ــن املب ــر م الكث
ــازن  ــة او خم ــالت جتاري ــا اىل حم حتويله
ــر  ــة للتحوي ــرر نتيج ــا لل ــا يعرضه مم
يف املبنــى او إضافــة مــواد بنــاء جديــدة 

ــى . ــة املبن ــع طبيع ــب م ال تتناس
-3 أتبــاع طــرق خاطئــة يف الرتميــم 
مــواد  واســتخدام  املبنــى  وإصــالح 
ــرر  ــؤدي بال ــا ت ــبة مم ــر مناس ــاء غ بن
ــن  ــد تب ــع ، لق ــن النف ــر م ــى أكث باملبن

ــاكني  ــام س ــاالت قي ــن احل ــر م يف كث
ــة  ــة ورغب ــن ني ــوت وبحس ــك البي تل
ــواد  ــتخدام م ــا باس ــم يف إصالحه منه
مثــل االســمنت يف أكســاء جدراهنــا 
للمحافظــة عليهــا جهــاًل  الداخليــة 
ــوط  ــن املخل ــادة الط ــة م ــم بطبيع منه
ــاء  ــادة البن ــكل م ــذي يش ــل وال بالرم
ــه  ــا حتتاج ــوت م ــذه البي ــية هل األساس
مــن  للتخلــص  مســتمرة  هتويــة  اىل 
ــوم  ــا يق ــم مل ــدم معرفته ــة, وع الرطوب
ــة  بــه االســمنت مــن منــع تلــك التهوي
ــا  ــدران مم ــل اجل ــة داخ ــز الرطوب وحج
يســبب تآكلــه, ناهيــك عــن إخفــاء 
ــه  ــاع معامل ــري وضي ــى األث ــكل املبن ش
التقليديــة ليصبــح وكأنــه مبنــى حديــث 

ــم ــراز قدي بط
ــة  ــى لتلبي ــات املبن ــع يف فراغ -4 التوس
امــا  احتياجــات ســاكنيه  الزيــادة يف 
بإضافــة غــرف ملحقــة باملبنــى ممــا 
ــاري  ــه املع ــويه تصميم ــؤدي اىل تش ي

القديــم .
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  اخلالصة والتوصيات:
واملبــاين  الرتاثيــة  املواقــع  تشــكل 
مــن  هبــا  البــأس  نســبة  الســكنية 
 ، الزبــر  مدينــة  يف  معــاري  تــراث 
وهــي تعكــس بتصميمهــا املعــاري 
حقبــة  طبيعــة  املختلفــة  وعنارصهــا 
تارخييــة مــن تاريــخ املدينــة ومتثــل 
جانــب حضــاري مهــم جيــدر االهتــام 
بــه واملحافظــة عليــه ، ومــع ذلــك 
ــاين جمموعــة  تواجــه تلــك املواقــع واملب
والتــي  واملهــددات  االخطــار  مــن 
ــر  ــزء كب ــد ج ــتمرت بفق ــو اس ــذر ل تن
ــاري  ــراث مع ــن ت ــه م ــا متثل ــا وم منه
ــب  ــا يتطل ــو م ــة, وه ــاري يف املدين حض
عنــد  كل  الوقــوف  اجلميــع  مــن 
مســؤوليته والعمــل اجلــاد للحفــاظ 
عليهــا ويف هــذا االطــار فــان الدراســة 
جتمــل بعــض التوصيــات واملقرتحــات 
للتغلــب عــى تلــك املعوقــات وتســهم 
يف احلفــاظ وتفيــف مــا تعانيــه املواقــع 
ــن  ــر م ــة الزب ــة يف مدين ــاين االثري واملب
اســاءة وامهــال وذلــك مــن خــالل 

العمــل عــى حتقيــق التــايل :-
توثيــق الــرتاث العمــراين وخاصــة   1-
املبــاين الســكنية وتوفــر قاعــدة بيانــات 
ــع  ــامهة يف وض ــا للمس ــة حوهل متكامل

للحفــاظ  املناســبة  التدخــل  آليــات 
ــا . عليه

والترشيعــات  القوانــن  تفعيــل   2-
املتعلقــة باحلفــاظ عــى املواقــع الرتاثيــة 
ووضــع االليــات التــي تضمــن تنفيذها 

ــل . ــه االكم ــى الوج ع
وضــع خطــة تنفيذيــة متكاملــة   3-
للحفــاظ عــى املواقــع واملبــاين الســكنية 
واالثريــة يشــرتك يف اعدادهــا مجيــع 

اجلهــات املختصــة واملعنيــة .
توفــر التمويــل الــالزم للقيــام   4-
عــى  واحلفــاظ  الرتميــم  بمشــاريع 

. املعــاري  الــرتاث 
مــن  حمليــة  كفــاءات  تدريــب   5-
عــى  وعــال  ومرشفــن  مهندســن 
القيــام بمشــاريع احلفــاظ والرتميــم 
اســتحداث  خــالل  مــن  املعــاري 
ــة  ــة باإلضاف ــية متخصص ــج دراس برام
تدريســية  ودروس  دورات  عقــد  اىل 
هــذا  يف  العمليــة  املهــارات  لتنميــة 

. املجــال 
الوعــي لــدى اصحــاب  زيــادة   6-
واجلهــات  املؤسســات  يف  القــرار 
املســئولة باإلضافــة اىل رشائــح املجتمــع 
املختلفــة بأمهيــة ورضورة املحافظــة عى 
ــالل  ــن خ ــك م ــاري وذل ــرتاث املع ال
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تنظيــم محــالت اعالميــة وحمــارضات توعيــة ومنشــورات تعريفيــة .
ــدور  ــفلت وال ــى واالس ــص واحل ــل اجل ــة بمعام ــاوزات املتمثل ــع التج رف  7-
ــات ــاض والنفاي ــي االنق ــن برم ــبة القائم ــابقًا وحماس ــا س ــار اليه ــكنية املش الس

حتديد املواقع االثرية بأسيجة واقية مزودة بلوحات داللة واضحة املعامل  8-
تعن احلراس املدنين وبأعداد تتناسب وامهية املواقع االثرية  9-

ــام  ــم القي ــنى هل ــرة ليتس ــار الب ــية اث ــي ملفتش ــكادر االداري والعلم ــز ال -10تعزي
ــل. ــه االكم ــى الوج ــا ع بواجبه

صورة ) 1( موضع مدينة البرة القديم

   املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  

   صورة ) 2( مسجد البرة القديم ) اخلطوة(

املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  
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صورة )3( قبة رضيح الزبر بن العوام 

 املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016                    

صورة ) 4( توضح الدمار يف قبة ورضيح طلحة بن عبيد اهلل

 املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  

صورة )5( قباب رضحيا احلسن البري وابن سرين

املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  



444

اساليب التجديد احلضري للرتاث العمراني دراسة حالة املوروثات العمرانية يف مدينة الزبري

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

صورة )6( باب قر آل زهر

املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  

صورة )7( املحالت التجارية يف البيوت العمرانية

                        املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  
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ملحق )1(
احداثيات مواقع الرتاث العمراين يف مدينة الزبر

-1  موضع البرة
N 30°24ʼ22.1ʼʼ

E 047°41ʼ53.0ʼʼ

-2  رضيح طلحة بن عبيد اهلل
N 30°23ʼ56.8ʼʼ

E 047°44ʼ23.5ʼʼ

-3  مسجد البرة )اخلطوة(
N 30°23ʼ59.3ʼʼ

E 047°43ʼ58.4ʼʼ
-4  قر ال زهر

N 30°23ʼ31.7ʼʼ
E 047°42ʼ45.2ʼʼ

-5  رضيح احلسن البري وابن سرين
N 30°23ʼ02.9ʼʼ

E 047°41ʼ56.0ʼʼ
رضيج وجامع الزبر بن العوام  6-

N 30°23ʼ20.5ʼʼ
E 047°42ʼ19.6ʼʼ
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الوامش:
ــداين ،  ــن العي ــد احلس ــاس عب ــر ، عب )•( ينظ

ــاظ  ــة احلف ــدي ،امهي ــد اخلال ــر عب ــم مط قاس
عــى املــوروث احلضــاري ملدينــة الزبــر ، جملــة 

ــدد 11،  2011. ــرة ،الع ــات الب دراس
)1( خروفــة، عمــر حــازم ، سياســات التجديــد 

ــم  ــتدامة، تقوي ــج االس ــق مناه ــري وف احل
ــة  ــا ، جمل ــل أنموذج ــة املوص ــدن التقليدي للم
 ،  7 ،املجلــد  اهلندســية  للعلــوم  القادســية 

2014 ، ص 108.  ، 3 العــدد 
)2( احليــدري ،عبــد الباقــي عبــد اجلبــار أمــن 

ــة  ــل، د راس ــة أربي ــري لقلع ــد احل ، التجدي
مكتبــة   ، وعمرانيــة  واقتصاديــة  اجتاعيــة 

احلدبــاء، املوصــل 1985 ،ص 16.
)3( كمونــه حيــدر عبــد الــرزاق ، توظيــف 

ــدات  ــاء الوح ــة يف انش ــة املحلي ــوارد البيئ م
ــن  ــري ضم ــيج احل ــة للنس ــكنية املكون الس
اطــار احلفــاظ عــى الــرتاث العمــراين ،جتربــة 
املخطــط  ،جملــة  انموذجــا  فتحــي  حســن 

،ص3.  2010  ،22 العــدد   ، والتنميــة 
واخــرون  طايــع  ،ســالمة  العساســفة    )4(

ملعاجلــة  كأســلوب  احلــري  التجديــد   ،
ــرك  ــة الك ــة مدين ــدن، حال ــز امل ــاكل مراك مش
األردن، جملــة جامعــة دمشــق  القديمــة يف 
للعلــوم اهلندســية ،املجلــد 23 ،العــدد 2 ، 

242 ص   ،  2007
ــد اجلليــل ضــاري و ســهام  )5( الســعدون، عب

ــة  ــارات التخطيطي ــوي ، االعتب ــم املوس كاظ

القديمــة  التارخييــة  للمــدن  والتصميميــة 
العربيــة ،حالــة دراســية ) مدينة كربــالء (، جملة 
كليــة الرتبيــة ، جامعــة واســط ، العــدد العارش 
http://www.iasj. . 316 2011 ، ص ،
 net/iasj?func=search&query=au

ــخ الدخــول للموقــع 27/ 10/ 2016 تاري
ــي ، ريــاض كاظــم ســلان، مفهــوم  )6(  اجلمي

املــوروث العمــراين وأمهيتــه ، جامعــة كربــالء 
http:// ، كليــة الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية /
cohe.uokerbala.edu.iq/2015-
الدخــول  تاريــخ   05-10-09-25-43

للموقــع 2/ 11/ 2016
ــورات  ــا ، منش ــر ياث ــد ، ب ــر ، حمم )7(  خض

ــداد ،1993 ، ص90. ــد ، بغ األم
)8( الرقــراق،  حممــد بــن ســعيد ، ملحــات مــن 

مــايض الزبــر ، مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة ، 
ــاض ، 1994 ، ص12. الري

http://www.marefa.org/index.  )9(

php تاريــخ الدخــول للموقــع 14/ 11/ 
2016

املــدن   ، مــارا  توســالف   ، ســونيينج    )10(

التارخييــة ســبل احلفــاظ عليهــا واحيائهــا 
، ترمجــة عرفــان ســعيد ، املركــز االقليمــي 
لصيانــة املمتلــكات الثقافيــة يف الــدول العربيــة 

ص46.  ،  1985  ، بغــداد   ،
ــة  ــة ، التحف ــن خليف ــد ب ــاين ، حمم )11(  النبه

 ، العربيــة  اجلزيــرة  تأريــخ  يف  النبهانيــة 
ــريب ، ط، 1980 ، ص  ــج الع ــات اخللي دراس
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.1 2
)12( (  بيومــي ، مصلــح ، احلســن البــري 

كليــة  حوليــة   ، باحلــكام  وصلتــه  ،حياتــه 
الرشيعــة والدراســات االســالمية ، العــدد 
http://  . ،1980،ص133  االول 
qspace.qu.edu.qa/bitstream/
handle/10576/9454/038001-
 0006-fulltext.pdf?sequence=10
2017  /1  /2 للموقــع  الدخــول  تاريــخ 

)13( ابــن منظــور ، خمتــر تاريــخ دمشــق 

http:// ،ص19.  الســابع  املجلــد   ،
a l -h a k a w a t i .n e t /a r a b i c /
تاريــخ   civilizations/224a7.pdf

2017  /1  /2 للموقــع  الدخــول 

)••(الباكديــرات كلمــة فارســية اصلهــا بادگــر 

)ممــر اهلــواء ( ولكــن ســكان املدينــة حرفوهــا 
اىل كلمــة باگديــر .

)•••(مقابلــة مــع بعــض مشــايخ الزهريــة 

2016  /  11  /  4 بتاريــخ 

املصادر املعتمدة:
-1 ابــن منظــور , خمتــر تاريــخ دمشــق , 

. الســابع  املجلــد 
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Methods of urban renewal of the Architectural Heritage
Urban legacies case study in the town of Zubair

MD Qassim Matar Abd Al�Khalidy
Basra / College of Education / University of Basrah

Abstract

This research aims to maintain and rehabilitate 

the urban heritage in the town of Zubair, 

who is a living witness to the authenticity 

of Urbanism and close association with the 

local environment, customs and traditions 

inherited especially in architectural and urban 

design appropriate to the desert climate warm 

to the conditions of the old homes, and many 

states have sought to revive this heritage of 

the conviction that he is not measured by the 

renaissance of peoples, including up to him 

from the urban and cultural evolution only, 

but also measured in the preservation of the 

limitations of time from the premise of the 

principle of urban renewal which is based on 

the mutual influence between the parts of the 

city and the relationship of complementarity 

between them, as research is trying to identify 

the urban renewal policies the motives and 

methods, such as the return of development 

and rehabilitation of the urban heritage, and 

summarized the research problem in the 

absence of a clear idea about the intervention 

in the field of urban renewal policies in the 

study area by assessing the reality of the 

Architectural heritage    .                                       



450



451

حمور
الدراسات اإلنكليزية



452


